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Jérôme Heurtaux
Maître de conférences
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LE MUR DE BERLIN EST-IL VRAIMENT TOMBÉ?
LES MÉMOIRES CONTRASTÉES DE 1989 À LOUEST
ET LEST DE LEUROPE
Czy mur berliñski faktycznie upad³?
Sprzeczne wspomnienia roku 1989 w Zachodniej
i Wschodniej Europie
Did Berlin Wall Actually Fall?
Contradictory Memories of 1989 in Western
and Eastern Europe
S ³ o w a k l u c z o w e: 1989, pamiêæ, upamiêtnienie, upolitycznienie, postkomunizm,
Unia Europejska, Polska.

K e y w o r d s: 1989, memory, commemoration, politicization, postcommunism, European
union, Poland.

Streszczenie

Abstract

Rozpad re¿imów komunistycznych w Europie rodkowo-Wschodniej sta³ siê nowym
problemem w europejskiej pamiêci zbiorowej.
wiêtowanie dwudziestej rocznicy prze³omowego dla historii Europy wydarzenia doprowadzi³o do ró¿norodnoci form upamiêtniania
oraz wieloci dyskursów, a co za tym idzie 
ods³oni³o znacz¹ce ró¿nice w postrzeganiu
roku 1989. Artyku³ analizuje obchody organizowane w zachodniej czêci Unii Europejskiej
oraz ró¿ne sposoby odnoszenia siê do przesz³oci w Europie Wschodniej, g³ównie w Polsce. Wed³ug autora, pamiêæ zbiorowa o roku
1989 jest daleka od osi¹gniêcia konsensusu:

The breakdown of communist regimes in
East-Central Europe has become a new issue
of collective memory in Europe. Yet, the celebrations of the twentieth anniversary of this
crucial event for European history, have led to
a diversity of commemorations and a plurality
of discourses, revealing deep differences of interpretations of 1989. This article analyses the
commemorations organized in the western part
of European union and also the different modes of connections to the past within Eastern
Europe, especially in Poland. The author argues that the collective memory of 1989 is far to
be consensual: it appears to be polyphonic and,
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wydaje siê byæ wielog³osowa i  jak w przypadku Polski  staje siê przedmiotem intensywnego upolitycznienia. Podczas gdy w krajach Europy Zachodniej pamiêæ zbiorowa
s³u¿y promocji wartoci Unii Europejskiej, na
Wschodzie pozostaje ona elementem codziennej rywalizacji politycznej.

in such cases as in Poland, memory is an
object of intensive politicization. Whereas in
Western european countries, it is only an issue
of collective memory, serving as a promotion
for European Union values, in the East, it is an
issue of everyday political competition.

Introduction
Un même «événement historique», considéré a posteriori comme d’une importance majeure pour le devenir d’une société donnée, peut prêter à des lectures contrastées de part et d’autre de celle-ci. Les célébrations, en 2009, de l’effondrement des régimes communistes d’Europe centrale et orientale vingt ans
plus tôt, sont de ce point de vue un cas d’espèce. Loin de donner lieu à une
célébration d’anniversaire homogène sur l’ensemble du continent européen, elles ont plutôt été le siège d’une commémoration polyphonique, fortement contrastée d’un pays à l’autre, comme à l’intérieur même de certains pays. De fortes variations ont pu être constatées, au niveau de l’intensité commémorative, de
son degré d’homogénéité dans chaque pays, du mode opératoire et, surtout, des
significations attribuées à l’événement célébré. Au-delà de ces différences significatives, les critères de différenciation se rejoignent en un seul: celui du degré
et de la nature de la politisation de l’anniversaire de 1989. Si, dans un cas, 1989
appartient à l’histoire passée, figée dans une mémoire officielle désormais inscrite dans le corpus mémoriel de l’Union européenne, 1989 est, dans un autre, en
particulier à l’Est, l’objet d’une mémoire vive, d’autant plus vivace qu’elle est
un enjeu de la compétition politique. Dans un cas, 1989 n’est qu’un enjeu de
mémoire, au service d’une lecture politique consensuelle du passé; dans l’autre,
c’est la mémoire elle-même qui est un enjeu du présent et une modalité des luttes politiques. Ce contraste saisissant invite à une analyse des usages politiques
et sociaux du passé particulièrement attentive aux contextes politiques et nationaux.
Pour rendre compte de cette mémoire éclatée de 1989 à l’échelle du continent européen, je propose, dans cet article à vocation de synthèse, un jeu d’échelle, me conduisant à raisonner à deux niveaux. Dans un premier temps, il s’agira
de décrypter, par un saisissant jeu de miroir, la «mémoire officielle» ouest-européenne en regard des mémoires plurielles de l’Est européen. Avant, dans un
second temps, de développer le cas Polonais, emblématique s’il en est, d’une
politisation très poussée du passé.
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1. Lanniversaire vu dOuest et dEst1
Dans le petit film officiel de la Commission européenne diffusé à l’occasion
du vingtième anniversaire de la chute des régimes communistes en 1989 en Europe, une jeune femme qu’on devine ressortissante de l’un des «pays de l’Est»
(qui n’est pas identifié), met au monde un garçon dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989: la mère accouche devant l’écran de télévision de sa chambre
d’hôpital qui retransmet en direct la chute du Mur2. Le film retrace ensuite le
parcours de cet enfant qui entre en adolescence en 2004 (quand son pays rejoint
l’Union Européenne) et devient adulte en 2009 (au moment où, semble-t-il, la
démocratisation est considérée comme achevée et la démocratie libérale consolidée). L’image est belle: la chute du Mur annonce le retour de la liberté dans le
bloc soviétique, la parabole de la naissance suggérant le passage de l’obscurité
totalitaire à la lumière démocratique. L’Union européenne, ensuite, éduque ses
enfants encore gauches et immatures avant de les accepter dans son giron et de
leur accorder enfin, pour leur vingtième anniversaire, un satisfecit mérité.
On ne peut mieux illustrer les apories charmantes d’un discours rétrospectif
qui rabat l’ensemble des événements depuis 1989 à leur supposée finalité: l’affirmation d’une Europe unie autour de valeurs et d’une histoire communes. En
2009, l’Europe est à la fête et ce sont ses propres valeurs qu’elle célèbre unanimement. Mais cette histoire naturelle est fondée sur l’occultation de la pluralité des
représentations et de la diversité des «mémoires» (officielles ou non) de «l’événement» 1989 lui-même, en particulier dans les pays de l’Est de l’Europe.
Le caractère grandiose du vingtième anniversaire, à l’initiative conjointe des
dirigeants politiques et des médias, relayé par les acteurs de la «société civile»,
ne garantissait pas, il est vrai, une vision juste et mesurée de 1989 et annonçait
par son existence une confusion inévitable entre histoire et mémoire. On ne savait plus d’ailleurs très bien si c’était 1989 «l’événement monstre»3 ou bien son
vingtième anniversaire célébré à Berlin, Paris et dans les principales capitales
européennes. Il n’y a rien d’exceptionnel, bien sûr, à célébrer avec faste un
événement majeur de l’histoire contemporaine: «l’exhibitionnisme événementiel»4 que constatait Pierre Nora dans les années 1970 est désormais entré dans
les moeurs politiques et culturelles. Un anniversaire chasse l’autre: après 2008
et les anniversaires de 1918 et 1968, 2009 et la célébration de 1989 et de la chute
1 Cette première partie est la version condensée et remaniée de mon article: J. Heurtaux, Retour sur les célébrations de la fin du communisme, «Savoir/agir» mars 2010, n° 11.
2 Vingtième anniversaire du changement démocratique en Europe centrale et orientale,
[online] <http://ec.europa.eu/commission_barroso/ president/archives/2009>.
3 P. Nora, L’événement monstre, «Communications» 1972, vol. 18, n°1.
4 P. Nora, Le retour de l’événement, (in:) J-P. Le Goff, P. Nora (dir.), Faire de l’histoire,
vol. I: Nouveaux problèmes, Gallimard, Paris 1974.
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des régimes communistes en Europe. Il n’y a néanmoins rien d’évident à ce que
1989 ait fait l’objet d’un tel déploiement de célébrations. Que signifie cette poussée commémorative dont a bénéficié le vingtième anniversaire de l’effondrement
du communisme Est-européen entre l’été et l’hiver de l’an dernier? Pourquoi
son point culminant a-t-il été, en France et en Allemagne, l’anniversaire de la
chute du Mur le 9 novembre à Berlin?
Un «cadrage» exemplaire
L’examen du «cadrage» politico-médiatique de l’événement est en soi une
forme de réponse. Malgré leur diversité, les discours prononcés par les dirigeants des pays d’Europe de l’Ouest autour du 9 novembre et les commentaires
journalistiques ont formé un socle mémoriel niant en partie la vérité historique
et la pluralité des expériences réelles de 1989, notamment à l’Est de l’Europe5.
La complexité des événements de 1989, leur caractère imprévisible et contingent,
la dimension à la fois nationale et transnationale du processus de changement
de régime, ont été rabattus sur un seul épisode, celui de la chute du Mur de Berlin, présenté soit comme l’aboutissement d’un processus déjà entamé, soit comme l’origine de ce dernier.
La première version affleurait dans la scénographie de l’anniversaire du
9 novembre à Berlin, le premier des dominos géants qui symbolisaient l’ancien
Mur étant poussé par Lech Wa³êsa pour souligner le rôle précurseur de la Pologne dans l’effondrement du communisme, avec les grandes grèves de la Baltique en août 1980. C’est aussi cette approche qu’a retenu le gouvernement polonais en choisissant de ramasser sous le même intitulé, «Tout a commencé en
Pologne», l’ensemble des célébrations officielles organisées en Pologne en 2009
pour commémorer 1989 et... le début de la Seconde Guerre mondiale en 19396.
La seconde version de la chute du Mur, la plus éloignée de la réalité historique, nulle surprise de la trouver dans le discours berlinois de Nicolas Sarkozy,
qui, s’adressant aux Allemands, affirma sans sourciller que «ce mur, vous l’avez
abattu et à partir de ce jour des pays asservis, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie,
la Hongrie, la Pologne se sont libérés, libérés de la tyrannie»7 .
Dans les deux cas, la centralité de «l’événement-chute du Mur» était évidente,
centralité qu’on retrouvait dans la presse, notamment dans les hebdomadaires
(le Point, l’Express, Télérama, etc.) et quotidiens généralistes français (le Monde,
5 Pour plus de détails, cf. J. Heurtaux, C. Pellen (dir.), 1989 à lEst de lEurope. Une
mémoire controversée, La Tour dAigues, Éditions de lAube, 2009.
6 Rappelons que celle-ci «commence» en effet par linvasion de la Pologne le 1er septembre 1939.
7 Source: [online] <http://www.elysee.fr>.

Le Mur de Berlin est-il vraiment tombé?...

13

le Figaro) qui publiaient tous ou presque un numéro spécial consacré à Berlin.
La chute du Mur était comme cette «image-souvenir» dont parlait Henri Bergson à propos de la mémoire passive, spontanée, d’un événement passé8: on
a voulu faire comme si l’image collective d’un même événement (c’est-à-dire
sa représentation iconographique), érigée en métonymie de la fin du communisme dans son ensemble, s’était spontanément imposée à tous dans l’instant, sans
voir que ce souvenir est aussi le produit d’une mémoire active, motrice, apprise.
Une mémoire collective, surtout si elle est officielle, c’est-à-dire impersonnelle,
n’est jamais la moyenne ou l’épure de l’ensemble des mémoires individuelles.
Or si la mémoire individuelle est, bien entendu, en partie déterminée par des cadres sociaux, elle ne se réduit pas à la mémoire collective. S’il arrive que la mémoire collective «englobe» les mémoires individuelles, dit Maurice Halbwachs, elle
ne se confond pas avec elles9.
Derrière le Mur, lUnion Européenne
On comprend sans peine l’importance symbolique que revêtait cet événement
pour les dirigeants français et allemands, obnubilés par la réconciliation entre
leurs deux pays et désireux de rapprocher le couple Merkel-Sarkozy. Mais que
représentait-il pour les élites politiques polonaises ou tchèques, pour les populations hongroises ou Est-allemandes? Chaque pays a sa propre «référence élective»10 en fonction de son histoire propre, servant le plus souvent de mythe fondateur du processus démocratique. Le regard Ouest-européen sur la fin du
communisme a laissé dans l’invisibilité des épisodes historiques majeurs de la
période, à l’instar par exemple de la réconciliation germano-polonaise scellée par
la rencontre entre Kohl et Mazowiecki en novembre 1989 ou bien des premières
manifestations de la «révolution roumaine», à Timişoara, les 15 et 17 décembre,
contre la mutation arbitraire d’un pasteur protestant d’origine magyare. Il
a nié la possibilité d’autres chronologies de 1989 qui auraient fait davantage
apparaître la contingence des événements et qui, au moins, auraient échappé
à cette logique de réduction tous azimuts.
Surtout, il a imposé sa propre interprétation de 1989: passage de l’obscurité
communiste à la lumière démocratique, 1989 apparaissait comme un passeport
pour la «liberté», la grande abstraction célébrée à Berlin. Combien de reportages télévisés n’ont pas dramatisé ce qui s’est joué là, insistant, à force de témo8 G. Heymans, Les «deux mémoires» de M. Bergson, «Lannée psychologique» 1912,
vol. 19, n° 1.
9 M. Halbwachs, La mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997, p. 98.
10 M-C. Lavabre, Usages et mésusages de la notion de mémoire, «Critique internationale» 2000, n° 7, p. 51.
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ignages et d’archives télévisées en noir et blanc, sur le contraste entre la RDA
et l’Allemagne unie, comme si, en effet, les Allemands de l’Est avaient en 1989
enfin quitté leur caverne.
La pensée unique de l’événement l’érigeait en effet en symbole de la fin de
la guerre froide et de toutes les frontières en Europe (politiques, militaires et
mentales), de la fin du communisme et du triomphe du modèle démocratique
libéral. Tout cela conduisait à envisager la trajectoire des nouvelles démocraties
sur le mode unique du rattrapage. Exit des mémoires officielles les trajectoires
ambigües, les continuités du communisme et les frustrations générées par l’entrée
fracassante des anciennes démocraties populaires dans le monde des démocraties libérales. Exit les populations partagées entre l’adhésion sincère et la déception et qui, entre indifférence, occultation de 1989, voire «ostalgie», ont été
sommées de se souvenir, de répondre à une sorte d’injonction commémorative,
amplifiée par l’enthousiasme à distance des médias occidentaux. Occultées les
mémoires minoritaires, obliques, critiques de l’entrée unilatérale dans un capitalisme qui connaît à l’échelle mondiale sa transformation néo-libérale. Oubliées
les utopies dissidentes et les troisièmes voies possibles pour penser, par exemple, un capitalisme à visage humain ou une démocratie sans oligarchie partisane11. En 2009, l’Europe célébrait ses propres valeurs, avec un parfum de fin de
l’histoire qu’on croyait définitivement passé de mode. C’est l’Union européenne
que José Manuel Barroso est venu défendre à Berlin, en promouvant une histoire rétrospective de l’élargissement dans laquelle la chute du Mur apparaissait
comme la première étape. L’«historiquement correct»12 n’était pas en reste dans
le discours berlinois d’Angela Merkel, qui a fait de la chute du Mur le coeur de
la fin du communisme, le lieu-symbole où l’Allemagne, l’Europe et même le
monde se sont à nouveau unifiés. Bien sûr, cette «mémoire» politique de 1989
est apparue sous la forme d’un récit-mosaïque: autour d’une matrice commune
se sont agrégées et ramifiées des variantes nationales. Tant Jerzy Buzek13 que
José Manuel Barroso14, à la tête d’institutions européennes, ont fait référence
à leur propre expérience de citoyen non libre, le premier en Pologne communiste, le second dans le Portugal des colonels. Tout comme les chefs d’État invités
à s’exprimer ont choisi d’articuler dimensions européenne et nationale. La
chancelière allemande a fait référence à l’anniversaire de la Nuit de Cristal, qui
11 Par exemple l’utopie de «l’anti-politique». Cf. B. Falk, Post-Communism’s First Decade: A Primer for Non-Specialists, «Canadian Journal of Political Science» 2003, vol. 36, n°2.
12 A. Becker, S. Audouin Rouzeau, 14–18 Retrouver la guerre, Gallimard, Paris 2000.
13 Discours à l’occasion du vingtième anniversaire de la chute du Mur de Berlin, 8 novembre 2009, [online] <www.ep-president.eu/ view/fr/press.html>.
14 Message vidéo du président Barroso en prélude au vingtième anniversaire de la chute
du Mur de Berlin, 9 novembre 2009, [online] <http://ec.europa.eu/ commission_barroso/president/archives/2009>.
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tombe également un 9 novembre, en s’adressant à ses compatriotes sous la porte de Brandebourg. Nicolas Sarkozy a évoqué la réconciliation franco-allemande,
faisant implicitement écho à la focalisation de la presse française sur le Mur de
Berlin, qui ne peut se comprendre qu’à travers l’histoire des relations entre la
France et l’Allemagne. Affleurait donc le poids des mémoires nationales au coeur même des récits mémoriels qui se donnent à voir comme ceux de l’Europe
tout entière, voire comme universels15.
Mais ces variations infimes sur un même thème ne laissaient pas transparaître
le contraste entre l’hyper-célébration Ouest-européenne et le caractère éclaté, timoré, voire controversé de la célébration de 1989 dans les pays directement concernés. En République tchèque, les célébrations ont eu lieu le 17 novembre, en
référence aux premières mobilisations sur la place Venceslas de Prague. En
Roumanie, c’est sans surprise à Timişoara que débutèrent le 16 décembre 2009 les
célébrations de la révolution roumaine. Un peu partout, la date du 9 novembre
n’était qu’une date comme une autre, chacun célèbrant la fin du communisme
à sa manière, en fonction de sa propre histoire et sans dissimuler les ambiguïtés
éventuelles que soulève cet anniversaire.
Mais on peut se demander si certains n’ont pas voulu, à travers l’affirmation
ostentatoire des valeurs de la démocratie libérale, dans un contexte de crise économique et financière profonde qui frappe aujourd’hui l’Occident, provoquer une
catharsis dans le camp des vainqueurs de la guerre froide. On comprendrait d’autant mieux pourquoi la chute du Mur a été symboliquement universalisée: plutôt
que de profiter de la célébration pour établir un bilan des situations (forcément
contrastées) dans les anciennes démocraties populaires, le regard s’est tourné vers
les autres murs existant dans le monde, en Israël, à Chypre, etc. Personne n’a
interrogé l’éventuel décalage entre les attentes nées de la chute du Mur et les
réalisations effectives. La trajectoire des pays d’Europe centrale et orientale était
unilatéralement envisagée comme un succès et leur démocratisation libérale,
comme un acquis: on n’interrogeait plus le sens de 1989, excepté quelques-uns,
rares, qui ne se font pas ou peu fait entendre16. La seule note critique énoncée
par les célébrants, c’était l’existence d’autres murs en Europe et dans le monde
qu’il s’agit de détruire en suivant l’exemple berlinois. Cette universalisation symbolique du Mur de Berlin éloignait encore davantage le discours de la célébra15 Les gouvernements de l’Ouest n’ont pas le monopole en la matière: leurs homologues
Est-européens ont aussi cherché à imposer leur vision propre de cette histoire. À titre d’exemple, le film «pédagogique» distribué dans les ambassades polonaises sur la chute du communisme n’oublie aucun pèlerinage du pape Jean-Paul II sur sa terre natale, évoque même l’attentat commis contre ce dernier en 1981, autant d’éléments présentés comme explicatifs de
l’effondrement du communisme. La perestroïka de Gorbatchev est, elle, passée sous silence...
16 Par ex, S. Zizek, Derrière le Mur, les peuples ne rêvaient pas de capitalisme, «Le Monde», 8–9 novembre 2009; C. Fourest, Un mur après l’autre, «Le Monde», 7 novembre 2009.
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tion de la réalité qu’il désigne, la chute du Mur de Berlin précédant l’inéluctable chute de tous les murs de séparation, comme si ce qui s’était joué à Berlin
annonçait l’inexorable avancée du progrès démocratique. Et au mépris d’un paradoxe pourtant évident: n’est-ce pas en effet ce même modèle occidental qui
était célébré par la chute du Mur dont la protection jalouse suscite ici et là (entre les États-Unis et le Mexique, à Ceuta et Mellila, etc.) l’érection de nouveaux
«murs de la honte»?

2. 1989 dans la Pologne de 2009
Surprenant jeu d’échelle. Si l’on «descend» au niveau d’un seul pays de l’Europe centrale et orientale, c’est un tout autre tableau commémoratif qui apparaît.
Alors que la partie occidentale de l’Union européenne célèbre d’une seule voix
l’anniversaire de l’effondrement du communisme, c’est un tout autre qui se joue
à l’Est. En Pologne en particulier, c’est sur fond de compétition politique au sein
de la droite que se sont déroulées les commémorations de la Table ronde et des
premières élections libres.
Lanniversaire du Président Kaczyñski
Le 1er avril 2009, sur le site de la chancellerie présidentielle à Varsovie, on
annonçait que les samedi et dimanche 4 et 5 avril suivants, «à l’occasion du
vingtième anniversaire de la signature des accords de la Table ronde, le 5 avril
1989, le meuble historique de la Table ronde, autour de laquelle l’opposition
démocratique a lutté pour que les Polonais obtiennent le droit à des élections libres, et grâce à laquelle on a constitué le gouvernement de Tadeusz Mazowiecki, serait exposé dans la ‘salle de la colonne’. L’entrée dans le palais présidentiel est ouverte de 11 à 17h00 par l’entrée de l’hôtel Bristol sur présentation
d’une pièce d’identité».
A priori, rien d’anormal: le président Lech Kaczyñski, d’obédience conservatrice, ancien membre de l’opposition démocratique et ancien participant à la
Table ronde, se préparait à célébrer avec le pays l’événement majeur de l’année
1989 grâce auquel la Pologne s’était engagé dans un processus irréversible de
réformes démocratiques. L’exposition publique du meuble historique, trace
matérielle de l’événement – la Table ronde s’était réunie de mars à avril 1989
– érigé en métonymie de l’effondrement du communisme, cadrait parfaitement
avec le projet de commémorer en Pologne la fin du communisme, à la façon
dont d’autres pays postcommunistes mais aussi Ouest-européens le faisaient.
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Et d’ailleurs, les célébrations en Pologne n’ont pas manqué, à l’initiative du gouvernement, du palais présidentiel lui-même ou bien de réseaux d’anciens dissidents, etc.
Pourtant, la contribution présidentielle à l’anniversaire de 1989, si l’on y regarde de plus près, apparaissait sous un tout autre visage. Certaines de ses caractéristiques ne laissaient pas d’étonner:
Une discrétion revendiquée, d’abord, discrétion qui est tout de suite interprétée comme une stratégie politique de présence/absence: l’absence du Président à certaines commémorations officielles (notamment à l’occasion du 20ème
anniversaire des élections du 4 juin 1989 au Parlement) devenait plus remarquée
que la célébration elle-même.
Une dissonance savamment entretenue, ensuite, du geste et du discours
commémoratif, par rapport aux autres «célébrants». Certes, contraint pour des
raisons statutaires (il est alors le Président de la Pologne et doit tout de même
personnifier l’unité nationale) et biographiques (il a lui-même participé à la Table ronde, comme son frère Jaros³aw, ainsi qu’aux négociations secrètes de Magdalenka, qui se sont déroulées tout au long de la Table ronde et au cours desquelles plusieurs décisions décisives ont été prises), le président ne pouvait rester
en marge des célébrations. Mais il a mobilisé des formes hétérodoxes. L’exemple le plus intéressant est cette «conférence-critique» qu’il a organisée au Palais
présidentiel le 6 février, à l’occasion de l’ouverture des débats de la Table ronde: plutôt que d’égrener les hommages politiques, il en a fait un lieu de discussion et de débat entre historiens, sur le bien-fondé et la nature des acquis de la
Table ronde, prenant ses distances avec un discours exclusivement mélioratif sur
cet événement. Dans une tribune qu’il fait paraître dans la presse, il écrit: «Ce
qui a précédé la Table ronde et ce qui lui a succédé ne peuvent être appréciés de
façon totalement positive ou de façon au contraire totalement négative. Il est vrai
que la Table ronde a permis de transformer la Pologne politiquement et économiquement [...] mais il est vrai aussi que nombre de pathologies de notre jeune
République – des négligences de notre mémoire collective et de notre conscience nationale jusqu’aux structures mortifères qui prospèrent à la jonction de la
politique et de l’économie – trouvent leur origine dans la sauvegarde obstinée
des accords conclus lors de la Table ronde»17 .
En outre, il a proposé une hiérarchisation hétérodoxe des événements pertinents pour la mémoire collective, cherchant à minimiser la dimension légendaire de la Table ronde et mettant en avant d’autres événements. Parmi ceuxci, les élections de juin 1989 auraient marqué, pour lui, la fin réelle de la
période communiste et c’est même devant une affiche célèbre de la campagne
de Solidarité qu’il fera son discours d’ouverture de la conférence sur la Table
17

L. Kaczyñski, «Super Express», 3 février 2009.
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ronde!18 Surtout, il a célébré des événements qui n’ont pas eu lieu seulement
en 1989: la première venue du Pape Jean-Paul II en Pologne en tant que pape
en juin 1979 (auquel il rendra hommage le 6 juin 2009) et en tout premier lieu
les événements d’août 1980 à Gdansk et la création du mouvement Solidarité.
C’est d’ailleurs à Gdansk, dans ce bastion du syndicat, qu’il prononcera son principal discours commémoratif le 4 juin 2009, en rappelant la contribution des
ouvriers de Gdansk à la fin du régime communiste en Pologne, de façon à se
démarquer des élites réputées s’être entendues avec les communistes sur le dos
des Polonais.
Pour toutes ces raisons, il n’est pas abusif de considérer la geste commémorative du président Kaczyñski comme relevant d’un usage stratégique dans le
cadre de la compétition politique. Les cérémonies intervenaient dans le cadre
d’une lutte pour le leadership sur la droite polonaise, aggravée par le contexte
de cohabitation entre deux partis politiques à la tête de l’exécutif et la proximité
des élections européennes: l’anniversaire a eu lieu le 4 juin et des élections européennes ont été organisées le 7! Mais cette politisation du passé n’était pas propre à Kaczyñski: le Premier ministre Donald Tusk a lui aussi choisi de commémorer l’anniversaire de son côté, en réunissant à Cracovie, le 4 juin 2009, ses
homologues du pacte de Višegrad.
Reste que l’ensemble des acteurs politiques intéressés par cette lutte étaient
incités à se démarquer sur la plupart des enjeux de la compétition politique,
y compris autour d’enjeux «mémoriels».
Cela conduit à poser deux questions: comment expliquer le relatif succès
d’un discours critique de 1989 dans l’espace politique, au point qu’un président
de la République puisse ainsi le mobiliser vingt ans après? Comment expliquer
que le passé – et que ce passé-là en particulier – soit devenu, au même titre que
la politique économique ou la politique sociale, un enjeu de la lutte politique ordinaire? Ces deux questions se confondent en une seule: comment comprendre
que la mobilisation d’une critique de la Table ronde soit devenue politiquement
rentable?
L’hypothèse principale qui sera développée ici reprend sous forme résumée
une analyse développée et publiée ailleurs par Cédric Pellen et moi-même19.
Il s’agit de comprendre le succès de ce discours (sa diffusion, son institutionnalisation) en analysant comment il est devenu un élément clé de l’offre politique

18 Ce qui d’ailleurs rapprochait le président Kaczyñski de la vérité historique, dans la
mesure où l’accélération du processus de changement de régime a eu lieu après les élections
de juin.
19 J. Heurtaux, C. Pellen, Pologne. La Table ronde, un meuble politiquement encombrant,
(in:) J. Heurtaux, C. Pellen (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe...
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d’un des principaux partis polonais, le PiS entre sa création en 2001 et son arrivée au pouvoir en 2005. Pour cela, il importe de rappeler comment s’est
d’abord imposé dans le champ politique polonais une vision méliorative de 1989;
puis de montrer comment le PiS a suivi une trajectoire de radicalisation de son
discours historique dans un contexte de transformation radicale du champ politique. D’insister, enfin, sur les conditions sociales, politiques et intellectuelles qui
ont rendu possible cette «carrière de radicalisation».
Les conditions démergence et de félicité politique
dun mythe fondateur
Ce qu’on appelle communément «le changement de régime» en Pologne
a pris la forme d’un processus complexe que l’on peut faire remonter au moins
en 1980 mais qui a connu une accélération entre l’été 1988 et l’automne 1989,
période notamment marquée par l’organisation de négociations entre les
représentants du Parti et les représentants de Solidarité, qui ont culminé lors de
ce qu’on a appelé, par un raccourci saisissant, la «Table ronde».
Cette Table ronde a débouché sur des accords et notamment la légalisation
du syndicat d’opposition obtenue en échange d’une participation à des élections
dites semi-libres, grâce auxquelles le pouvoir cherchait à neutraliser l’opposition
en la cooptant. Les élections se sont soldées par une victoire nette de Solidarité,
accélérant davantage le processus: à la fin de l’été, un premier gouvernement
non-communiste était désigné par le parlement et dans les mois qui ont suivi, le
processus de libéralisation de l’économie polonaise était engagé (12 octobre), le
rôle dirigeant du Parti communiste aboli et la République de Pologne perdait officiellement sa qualification de «Populaire» (29 décembre).
Au cours des années suivantes, la Table ronde, ainsi que les élections de juin,
ont progressivement acquis le statut de mythe fondateur des transformations polonaises. Pour nombre d’observateurs, la «démocratisation à l’amiable» ou
«transition négociée» est devenue un modèle positif de changement de régime.
Certes, cette lecture méliorative de la Table ronde n’a jamais été monopolistique dans le champ politique polonais. Dès le début de la IIIe République, des
interprétations concurrentes, dénonçant les modalités du changement de régime,
ont en effet été développées par des acteurs de tous bords. Lech Wa³êsa lui-même
s’est imposé à la tête du pouvoir en 1990 sur la base d’un discours critique
à l’égard des «intellectuels» qui ont négocié lors de la Table ronde, mais sans
transformer radicalement le référentiel dominant. Certaines figures de la droite
radicale (Jan Olszewski, Antoni Macierewicz) ont également tenté d’indexer leur
politique à une remise en cause des élites de la Table ronde.
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Il est inutile de revenir ici sur les raisons et les modalités de leur marginalisation au cours des années 1990, sinon pour évoquer les principaux facteurs
expliquant la consolidation du discours dominant. Nul doute que le soutien d’une
grande partie des univers intellectuel et médiatique, qui entretiennent alors des
relations très étroites avec les milieux politiques (issus ou non de l’opposition
au régime communiste), a joué un rôle significatif, ne serait-ce à travers le quotidien Gazeta Wyborcza qui soutient la politique du «gros trait» tiré par Tadeusz Mazowiecki dans son discours de politique générale en septembre 1989 et
cette espèce «d’amnistie implicite» légitimant la présence d’anciens communistes dans le jeu politique. A quoi il faut ajouter le désintérêt relatif pour le passé,
d’élites davantage tournées vers le présent et l’avenir, l’accomplissement des
réformes et l’avenir radieux d’une démocratie libérale consolidée: toutes ou presque ont intériorisé les catégories de la science des transitions démocratiques et
toutes ou presque, faut-il le rappeler, «doivent» à la Table ronde leur présence
parmi le personnel politique. En conséquence, la dénonciation des accords de la
Table ronde apparaissait bien trop coûteuse et marginalisante, dans la mesure où
le jeu politique était dominé par un personnel politique qui devait sa légitimité
aux accords de la Table ronde et au compromis passé avec les anciens communistes.
Cela n’empêche pas bien sûr que les jeux politiques s’ordonnent autour d’un
clivage entre anciens communistes et anciens de Solidarité: mais les partis postcommunistes sont alors suffisamment forts pour empêcher que les critiques qui
leur sont portées ne soient un procès en légitimité. La critique de 1989, trop clivante, est reléguée dans la radicalité et c’est au nom du compromis de 1989 que
les tentatives d’unification de la droite sont menées pendant cette période.
Comment la critique de 1989 est devenue politiquement rentable
S’ils n’ont été récemment formulés, les discours critiques ont acquis une visibilité croissante ces dix dernières années, particulièrement depuis 2005 et la
double victoire du parti Droit et justice (PiS) aux élections législatives et présidentielles20.
Quelques remarques, d’abord, sur l’interprétation courante du succès des critiques de la Table ronde. Elles sont en général interprétées par les observateurs
de la vie politique polonaise comme un symptôme du «désenchantement démo20

Le PiS remporte d’une courte tête les élections législatives du 25 septembre 2005 devant Plateforme Civique (PO) en réunissant 26,99% des électeurs. Quelques semaines plus
tard, Lech Kaczyñski (PiS) remporte le second tour de l’élection présidentielle contre Donald
Tusk (PO) avec 54% des scrutins exprimés.
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cratique», ou de la «fatigue démocratique» d’une frange croissante de la société
polonaise. Déçue par le fonctionnement du régime démocratique, frustrée de ne
pas bénéficier davantage des fruits de la croissance économique et excédée par
la multiplication des scandales politico-financiers, une partie de la population,
essentiellement issue des classes populaires, aurait en effet tendance à se détourner des élites démocratiques traditionnelles pour se laisser séduire par des offres
politiques radicales appelant à une rupture avec l’ordre politique fondé sur la
modération mis en place après 1989.
Ces analyses ne sont pas entièrement satisfaisantes, pour plusieurs raisons.
D’abord, parce qu’elles trahissent des penchants élitistes consistant à disqualifier systématiquement toute forme de radicalité politique en l’expliquant par la
frustration ou l’obscurantisme; ensuite, car en réduisant au statut de symptôme
d’une pathologie du postcommunisme (le «désenchantement démocratique») la
percée d’organisations porteuses d’une remise en cause du pacte fondateur de
1989, elles tendent à reléguer dans le registre de l’anormalité politique, voire de
l’anomalie, ce phénomène. Enfin surtout, elles laissent dans l’ombre la réalité
des mécanismes complexes de mobilisation et de représentation politique: un
discours politique, quel qu’il soit, n’est jamais la simple traduction articulée
d’une attente populaire, ce qui serait supposer l’existence d’une «mémoire collective populaire de 1989». Maurice Halbwachs a bien montré, d’ailleurs, qu’une
mémoire collective à l’échelle d’une nation est improbable car tous les membres
de cette nation ne sont pas également intéressés à celle-ci. Mais elle n’est jamais
non plus une simple construction élaborée dans un univers entièrement autonome.
Il est plus intéressant de comprendre la manière dont concrètement, en interaction avec les autres groupements politiques et dans un contexte particulier,
certaines forces politiques ont construit ces stratégies de réinterprétation symbolique de l’événement 1989 et se sont attachées à les légitimer, avec un succès
relatif à partir des années 2000. Il s’agit ici de resituer ces stratégies critiques
dans le cadre des transformations du champ politique polonais au tournant des
années 2000 pour tenter de comprendre comment la critique de la Table ronde
est devenue rentable politiquement. Plusieurs entreprises politiques développent
un discours de ce genre, à l’instar de la Ligue des familles polonaises (LPR) ou
encore Samoobrona. Mais l’examen de la genèse et de l’affirmation de ce discours par le PiS semble plus révélateur de ces évolutions. L’offre politique de la
formation des frères Kaczyñski s’articule en effet autour d’une remise en cause
du «pacte entre élites» de 1989. Favorable à la «lustration», c’est-à-dire à la
décommunisation de l’Etat, le programme du PiS prône la mise en place d’une
IVe République libérée de la compromission initiale que constituerait la Table
ronde.
L’hypothèse principale est la suivante: la critique de la Table ronde, loin
d’être une propriété immédiate du discours du PiS, émerge au cours de ce qui
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s’apparente à un processus de radicalisation d’une partie du personnel politique
qui va créer PiS en 2001 puis le diriger dans les années suivantes, une «carrière
de radicalisation» entre 2001 et 2005, processus rendu qui peut être découpé en
deux périodes.
Dans un premier temps (2001–2003), le PiS apparaît en 2001 quelques mois
avant des élections parlementaires dont tous les sondages prévoient la victoire
de la gauche postcommuniste suite à l’échec du gouvernement de Jerzy Buzek,
autour de l’Action électorale de Solidarité (AWS). Les frères Kaczyñski et
quelques autres cherchent à se distinguer de cet échec en créant une nouvelle marque politique, PiS et en capitalisant la popularité de Lech, acquise comme ministre de la Justice. La victoire nette de la gauche, qui étend sa domination sur
le jeu politique (outre la victoire nette de l’Alliance de la gauche démocratique
(SLD) aux élections parlementaires en 2001, il y avait eu la réélection d’Aleksander Kwaniewski à la présidence de la République en 2000) est propice
à une reconfiguration de la droite polonaise. Les nouvelles organisations de droite (outre PiS, apparaît également Plateforme civique (PO) fondent leur offre de
représentation sur le thème de la virginité politique, soit en recourant à des
thématiques relativement nouvelles, comme la lutte anti-corruption, soit en promouvant de nouvelles manières de faire de la politique (PO) soit encore à en
encourageant la mise en avant de nouveaux types de clivages politiques.
Dans un second temps (2001–2005), la crise des gouvernements SLD entre
2001 et 2005 sur fond de scandales de corruption (notamment l’affaire Rywin)
et la certitude qui se développe progressivement d’une victoire possible puis évidente de la droite aux prochaines élections parlementaires (l’histoire se répète
dans le sens inverse), nourrit la compétition entre les deux principales organisations prétendant incarner l’alternance (PiS et PO), qui se lancent alors dans une
dynamique concurrentielle de surenchère des offres partisanes. C’est dans ce
contexte que le PiS entre alors véritablement dans un processus de «radicalisation morale»21, exploitant de façon inflationniste une critique de la Table ronde
sur laquelle se fonde un projet de décommunisation radicale de la société polonaise, condition d’un assainissement des maux dont souffrirait celle-ci, à commencer par la corruption. Jusqu’ici mobilisées uniquement par des acteurs marginaux dans le champ politique, les critiques des modalités du changement de
régime sont donc progressivement réinvesties et mises en cohérence par le PiS
dans le cadre de la lutte pour le leadership de la droite qui l’oppose à PO.
Les conservateurs du PiS revendiquent un sursaut éthique fondé sur les valeurs portées par l’Eglise. C’est «une Pologne catholique dans une Europe
21 J-L. Briquet, «Radicalisation morale» et crise de la Première République Italienne,
(in:) A. Collovald, B. Gaïti (dir.), La démocratie aux extrêmes  Sur la radicalisation politique, La dispute, Paris 2006.

Le Mur de Berlin est-il vraiment tombé?...

23

chrétienne» qu’ils souhaitent fonder: «nous croyons à la renaissance du sentiment
d’appartenance à la communauté, à l’esprit de solidarité sociale, à l’amour
chrétien du prochain. Nous croyons que les Polonais approuveront nos idées,
qu’ils voudront préserver cet héritage spirituel qui a pour nom la Pologne»22.
Cette profession de foi nationale-catholique emprunte à un lexique politique
ancien issu de traditions variées. La mobilisation des thèmes de l’assainissement
et du renouveau est empruntée aux mouvements patriotiques et nationalistes et
à la tradition de la sanacja23 de l’entre-deux-guerres. Elle s’accompagne de la
dénonciation de la figure du traître, qui remonte elle à la fin du XVIIIème
siècle24 et que symbolise la critique des uk³ad, terme qui désigne à la fois les
groupes d’intérêts et des réseaux politico-affairistes supposés capables de trahir
l’intérêt général et la raison d’Etat (racja stanu) au bénéfice de leurs propres
intérêts. L’uk³ad le plus détesté est, bien entendu, dans la rhétorique du PiS, celui qu’ont formé en 1988 et 1989 les leaders des deux camps de la Table ronde
qui se sont réunis en toute discrétion dans le village de Magdalenka, près de
Varsovie, pour déterminer à l’avance le contenu des discussions de la Table ronde. Dans l’imaginaire conservateur, Magdalenka fait figure de mythe négatif
démonétisant la valeur de la Table ronde et incarnant la continuité avec le communisme.
Des conditions de possibilité
Ces discours ne sont pas produits ex nihilo par les acteurs politiques et la radicalisation de l’offre politique du PiS n’est pas un effet mécanique des mécanismes de la compétition politique.
En fait, les discours politiques du PiS n’auraient sans doute pas le même
succès s’ils n’empruntaient et tout à la fois renforçaient des matériaux cognitifs,
des représentations et des idées défendues par d’autres acteurs que les seuls acteurs politiques. Ainsi, le discours du PiS rejoint-il l’analyse d’un certain nombre d’intellectuels aux orientations diverses mais qui considèrent nécessaire une
réorientation du processus de transformation polonaise25. Des philosophes com22
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Droit et justice, Polska katolicka w chrzecijañskiej Europie, Varsovie 2005.
Nom donné au régime d’«assainissement moral» prôné par le maréchal Pi³sudski et ses
successeurs entre 1926 et 1939.
24 Il s’agit d’une référence récurrente dans les débats politiques Polonais à la confédération de Targovie, association de nobles polonais et lithuaniens encouragés par Catherine II de
Russie, qui s’est opposée à la Constitution du 3 mai 1791, symbole de l’unité Polonaise et qui
a précipité le deuxième partage de la Pologne en 1792.
25 J. Heurtaux, Pologne. Le postcommunisme en procès. Le renouveau du conservatisme
catholique, «La vie des idées», juin 2006, n° 13.
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me Zdzis³aw Krasnodêbski, des sociologues comme Jadwiga Staniszkis, publient
des livres à succès, conseillent certains leaders politiques. Parmi les cibles de ces
intellectuels, la Table ronde de 1989 et les idées politiques portées par les artisans du compromis avec les communistes, à commencer par les valeurs libérales26. Le regain de vigueur du conservatisme dans le monde intellectuel doit
donc être pris en compte. De la même façon, les transformations de l’offre journalistique, l’apparition de nouveaux médias entretenant un rapport moins passionné avec l’intelligentsia issue de l’opposition démocratique, rendent propice
la diffusion de visions iconoclastes de 1989.
Mais, au-delà des évolutions intellectuelles, il faudrait certainement tenir
compte de l’émergence d’enjeux politiques qui, s’ils émergent, dans un premier
temps, de façon relativement autonome par rapport aux débats sur le passé, se
retrouvent articulés à ceux-ci par certains acteurs. Je pense ici au processus de
politisation de la corruption au tournant des années 2000, qui va contribuer à installer l’idée d’une corruption des élites, susciter l’inscription à l’agenda public
de la lutte anti-corruption et autoriser des usages politiques et partisans de cette
lutte dans la compétition politique elle-même. Les leaders du PiS, en particulier,
n’auront aucun mal à articuler dans un même discours, en jouant sur la confusion entre communiste et corrompu, lutte anti-corruption et décommunisation de
l’Etat, moralisation et lustration des anciens communistes.

Conclusion
En donnant à la critique de 1989 ses lettres de noblesse politique, le PiS
a cherché, avec une certaine réussite, à imposer un nouveau clivage dans le
champ politique. On a analysé ce processus comme une tentative de requalification, voire de subversion, des règles de légitimation qui s’étaient imposées comme dominantes dans le champ politique polonais. Le PiS a fortement contribué
à faire émerger un nouveau clivage structurant, opposant ceux qui se réclament
de la Table ronde et ceux qui disqualifient cette ressource, ce en faisant oublier
la participation des frères Kaczyñski eux-mêmes à la Table ronde. Cette évolution atteste de l’épuisement des profits symboliques à mobiliser politiquement
le clivage anciens communistes/ anciens de Solidarité, summa divisio du jeu politique fondée sur la légitimation réciproque des deux camps de la Table ronde
et de leur prétention à concourir à la lutte pour le pouvoir. Reste que ce proces26 Notamment B. Wildstein, Dekomunizacja, której nie by³o, Orodek Myli Politycznej,
Ksiêgarnia Akademicka, Kraków 2000; Z. Krasnodêbski, Demokracja Peryferii, S³owo/obraz
terytoria, Gdañsk 2003; E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz (red.), Utracona dynamika? O niedojrza³oci polskiej demokracji, IFIS-PAN, Warszawa 2000; J. Staniszkis, Postcommunism. The Emerging Enigma, ISP-PAN, Warszawa 1999.
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sus, on le voit bien, n’est pas linéaire et son aboutissement provisoire n’est pas
irréversible. Rien ne permet d’affirmer que le clivage que l’on a mis en évidence est promis à se perpétuer. Il est néanmoins indubitable qu’une certaine lecture du passé récent, fondée sur une vision méliorative de 1989 et agençant en
fonction de celle-ci les représentations du présent et du futur, se trouve, vingt
ans après 1989, passablement marginalisée comme narration politique légitime.
La propension des acteurs politiques à politiser l’histoire récente de 1989 et
la persistance de désaccords majeurs à son propos, s’expliquent principalement
par le fait que c’est la légitimité des uns et des autres elle-même qui en dépend.
L’écriture de 1989 n’est pas seulement un enjeu de récit historique ou mémoriel
(au sens de formulation d’un mythe collectif): elle est ici directement un enjeu
politique, de légitimation du personnel politique: bref, elle renvoie à la fixation
des règles du jeu politique elles-mêmes. On aura compris, à travers cette singularité polonaise tout en contraste avec les modes de célébration ouest-européenne de 1989 en 2009, combien le rapport au passé n’est pas qu’une question de
distance historique ou de maturité démocratique: il s’inscrit dans un paysage
politique spécifique et en retranscrit les nuances et les excès, réceptacle hétéronome d’une vie démocratique tendue.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ jest wspó³czesnym odniesieniem
do tezy Wittgensteina, i¿ granice mego jêzyka s¹ granicami mojego wiata. Konsumpcjonizm w po³¹czeniu z liberalizmem oraz kultur¹
masow¹ prowadz¹ do merkantylizacji i obiektywizacji wiata i cz³owieka, do mentalnoci
pragmatycznej i odpowiednich form ekspresji,
których g³ównymi wyró¿nikami s¹: ograniczenie cz³owieka do funkcji ekonomicznych oraz
u¿ytkowych. Poci¹gaj¹ za sob¹ zubo¿enie
i pospolitoæ s³ownictwa oraz s¹ zwi¹zane
z ogóln¹ tendencj¹ do trywializacji, np. wulgaryzacji mowy i s³owa pisanego, szczególnie ra¿¹cych w obliczu estetyzacji ¿ycia.
Wiedzie to do wniosku, ¿e ten estetyzm
jest jedynie powierzchowny i niekonsekwentny.
Jednoczenie nale¿y przestrzec przed ignorowaniem etycznych aspektów mowy i pisma.
Mo¿e ono byæ niebezpieczne ze wzglêdu na
si³ê oddzia³ywania jêzyka. Stanowi nie tylko
formê upodlenia i znikczemnienia, lecz tak¿e
g³êbokiej degradacji cz³owieczeñstwa w cz³owieku.

The aim of the article is the modern reference to Wittgensteins thesis that the borders
of my language are the borders of my world.
Consumptionism mixed with liberalism and
mass culture leads to mercantilism and objectification of world and man. That implies pragmatic mentality and the appropriate language
expression, which main features are: reduction
of man to economic and utility functions. This
implicates scantiness and coarseness of vocabulary and is also associated with the general
tendency to trivialization, e.g. vulgarization of
speech and written forms, especially gross in
comparison with life aestheticism.
It leads to an assumption that aestheticism is only superficial and inconsistent. On
the other hand, ignoring the ethic aspects of
spoken and written word can be observed. This
phenomenon may be dangerous due to causative power of human words. Degradation and
abjection of language not only reflects but also
deepens degradation of humanity inside the
human being.
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Zatrzymaj siê, to zdanie siê rozpada.
Tomas Venclova

1. Granice wiata  granicami jêzyka
Wed³ug s³ynnego twierdzenia Ludwika Wittgensteina, granicami naszego
wiata s¹ granice naszego jêzyka. Wynika³oby st¹d, i¿ postrzegamy i poznajemy z rzeczywistoci tylko to, na co nam pozwala jêzyk; jêzyk jako sieæ pojêciowa, swego rodzaju niewód. Mo¿emy  jak rybacy  z³owiæ w ni¹ tylko tyle,
ile siê w ni¹ zmieci i tylko to, co siê nie przemknie przez jej oczka. W dodatku
 jak to siê czêsto dzi powtarza  to nie my mówimy jêzykiem, ale jêzyk mówi
nami.
Podlegamy zatem dwojakiej jêzykowej niewoli. Raz, ¿e rodz¹c siê, od razu
go zastajemy w gotowej postaci; przechodzenie od niemowlêctwa do mowlêctwa oznacza, i¿ jestemy poniek¹d oddawani w jego w³adanie. Tak zwany jêzyk macierzysty, wch³aniany z mlekiem matki, przyjmowany jest przez dziecko ca³kowicie bezrefleksyjnie, z tego te¿ powodu kszta³tuje on nie tylko sposób
wyra¿ania siê i porozumiewania, ale tak¿e wyznacza formê, a do pewnego stopnia treci mylenia. W tym w³anie sensie to on mówi nami, mówi przez nas,
niekoniecznie to, co sami autentycznie  tj. od siebie i na w³asny rachunek
 pomylimy. Juliusz S³owacki, buntuj¹c siê przeciwko takowej machinalnoci
i natrêctwu jêzyka przyswojonego odruchowo i u¿ywanego automatycznie, sam
zabiega³ o to:
aby jêzyk giêtki wyrazi³ wszystko, co pomyli g³owa,
a czasem by³ jako piorun jasny, prêdki,
a czasem smutny, jako pieñ stepowa.

Przytoczona apostrofa wyra¿a pragnienie oswobodzenia siê od sztywnoci
i schematycznoci jêzyka obiegowego, jak te¿ wolê tworzenia  w jego ogólnych
ramach  jêzyka prywatnego, zdolnego do wyra¿ania osobistych i intymnych
odczuæ, doznañ, uczuæ i refleksji. Bunt poety przeciwko swego rodzaju aprioryzmowi i nieuwiadomionemu naciskowi wspólnej dla ogó³u siatki jêzykowej jest
zarazem wyrazem sprzeciwu wobec zakrzep³oci granic takiego wiata, jaki jedynie daje siê w ni¹ pochwyciæ i w ogóle pomieciæ. Stanowi równie¿ d¹¿enie
do zsubiektywizowania czy wrêcz sprywatyzowania owego  wspania³ego, ale
i zwodniczego  narzêdzia tak, aby mog³o ono s³u¿yæ nie tylko nazywaniu rzeczy podpowiadanymi przezeñ imionami, ale te¿ oddawaniu osobistego do nich
stosunku. Innymi s³owy, bymy mimo wszystko to my mówili jêzykiem, a nie
 on nami!
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Natê¿one u poetów czy, szerzej, ludzi pióra  dla których jêzyk jest zarazem
i narzêdziem, i tworzywem  pragnienie jêzykowej swobody wskazuje, ¿e
 wbrew Wittgensteinowi  wcale nie musimy pozostawaæ uleg³ymi jêzykowymi konformistami. Mo¿emy zabiegaæ o choæby minimaln¹ jêzykow¹ wolnoæ.
Staraæ siê przynajmniej wiedzieæ, któr¹ z ró¿nych danych nam do wyboru wersji, mo¿liwych w ramach rodzimego jêzyka, chcemy  z w³asnego wyboru  siê
pos³ugiwaæ. Albowiem w obrêbie tego samego ojczystego jêzyka funkcjonuje
obok siebie nie tylko wiele odmiennych dialektów i ¿argonów ró¿ni¹cych siê
s³ownictwem, ale te¿ wiele ró¿nych s t y l ó w mówienia i mylenia. Winnimy
dobitnie zdawaæ sobie z tego sprawê, szczególnie odk¹d przeszlimy Orwellowsk¹ szko³ê nowo-mowy i wiemy ju¿, ¿e zarówno jej przyczyn¹, jak i skutkiem
jest dwój-mylenie. Istot¹ owej schizofrenii, mowy i mylenia, jest rozdwojenie na wiedzê faktycznie posiadan¹ przez podmiot oraz wiedzê oficjalnie przezeñ deklarowan¹, przy czym pierwsza jest subiektywnie odczuwana i uznawana
za prawdziw¹, druga natomiast wiadomie jej zaprzecza, jest zatem k³amliwa.
Lektura Roku 1984  która wielu badaczom (takim m.in. jak Micha³ G³owiñski)
da³a impuls do ledzenia kolejnych meandrów zjawiska k³amania jêzyka mylom  powinna nas uwra¿liwiæ na stale czyhaj¹ce niebezpieczeñstwo tych dewiacji. Ka¿da mowa mo¿e bowiem sprowokowaæ nowo-mowê, jeli przez
mowê rozumieæ ewangeliczne mówienie wprost i jednoznacznie: tak = tak, nie
= nie, natomiast przez nowo-mowê wykrêtne mówienie tak, przy równoczesnym myleniu nie tak.
Prototypem fenomenu wykrêtnoci mowy sta³a siê odpowied Kaina na zadane przez Jahwe pytanie: Kainie, gdzie jest brat twój, Abel?. Kain, który w³anie dokona³ bratobójstwa, zamiast przyznaæ siê do zbrodni, zas³oni³ siê pseudoodpowiedzi¹: Czy¿ jestem stró¿em brata mego?. By³o to pierwsze ewidentne
wykroczenie przeciwko zasadzie mówienie wprost: tak-tak, nie-nie. Nawiasem
mówi¹c, by³a to zarazem  jeli siê nie mylê  pierwsza kwestia wypowiedziana
w Biblii przez cz³owieka. Wynika³oby st¹d, ¿e dzieje ludzkiej mowy rozpoczê³y
siê od... próby oszukania rozmówcy, którym by³ sam Bóg! Z czasem pomys³owoæ ludzka w zakresie nadu¿ywania mowy do najró¿niejszych manipulacji jê³a
przybieraæ formy coraz bardziej wyrafinowane. Czynili tak zwykli, przestraszeni lub skonformizowani ludzie, ale nie stronili od niej tak¿e sami poeci, ilekroæ
zaprzêgali swoje pióra na s³u¿bê ideologii czy polityki, o czym wiadczyæ mo¿e
os³awiona i z³owró¿bna fraza W³odzimierza Majakowskiego: Mówimy Partia,
mylimy Lenin. Te cztery s³owa to istny wzorzec dwójmylenia, za który zreszt¹ ich twórca odpokutowa³ rzekomo samobójcz¹ mierci¹.
Do Wittgensteinowskiej regu³y g³osz¹cej, ¿e granice wiata s¹ wyznaczane
granicami jêzyka, dodaæ wiêc trzeba, i¿ mowa jednoznaczna zak³ada istnienie
realnego wiata i stara siê go opisywaæ; ka¿de jej s³owo ma swój realny, rzeczywisty desygnat, natomiast nowo-mowa takowego odniesienia nie posiada. Kto,
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kto jej u¿ywa, zdaje siê mrugaæ do s³uchaczy: wiemy, jak jest naprawdê, ale
udajemy, ¿e widzimy co innego; co takiego, czego od nas oczekuje budz¹cy lêk
podmiot w³adzy. Jan Chrystian Andersen, którego bajki nasycone s¹ przenikliwymi obserwacjami ludzkiej natury, w Nowych szatach cesarza przedstawi³ mechanizm takowej presji uprzedniego wiedzenia nad widzeniem. Handluj¹cy
nieistniej¹cymi rzeczami sprytni hochsztaplerzy oznajmili dworzanom, i¿ nie
mog¹ ujrzeæ szat w³adcy tylko ci, którzy albo s¹ g³upcami, albo le ¿ycz¹ cesarzowi. Jedynie nieskorumpowane tymi zastrze¿eniami dziecko potrafi³o ze zdumieniem i rozbawieniem wykrzykn¹æ: Król jest nagi!.
Powracaj¹c do g³ównego w¹tku, zauwa¿my, i¿ mo¿e zachodziæ jeszcze i trzecia sytuacja, taka mianowicie, w której nowo-mowa tak dalece wypiera mowê,
i¿ konstruowany przez ni¹ pozór albo przes³ania, albo w ogóle zdaje siê niwelowaæ rzeczywistoæ. Nazwaæ j¹ nale¿yjêzykowym zak³amaniem. Skutki tego
zak³amania wiod¹ do jêzykowej katastrofy. Podczas gdy nowo-mowa i dwójmylenie  aczkolwiek wyra¿aj¹ postawê ob³udy  dalej pozwalaj¹ na odró¿nianie prawdy od k³amstwa, to k³amstwo zawarte w samym jêzyku w ogóle tej ró¿nicy nie pozwala dostrzegaæ. K³amstwo wbudowane jest bowiem w sam jêzyk.
Archetyp takowego k³amania jêzykiem zdemaskowa³ Czes³aw Mi³osz, pisz¹c
(w wyrytym w kamieniu pod pomnikiem poleg³ych gdañskich stoczniowców
utworze): na pomieszanie dobrego i z³ego. Mo¿na je zinterpretowaæ w ten sposób: nie jest czym najgorszym zaprzeczenie prawdy, lecz jej p o m i e s z a n i e
z fa³szem. Zatem  chaos. Nie tylko epistemologiczny, ale i aksjologiczny. Zwykle fa³sz mo¿na wykryæ, porównuj¹c twierdzenie o rzeczy z rzecz¹ sam¹, natomiast manipulacja jêzykowa, opieraj¹ca siê na przywo³ywaniu rzeczy nieistniej¹cych jako rzekomo istniej¹cych, czyni odbiorców bezradnymi.

2. Rzeczywistoæ wirtualna  ok³amywanie jêzykiem.
Nieznona lekkoæ jêzyka
Katastrofa jêzykowa czy te¿, oglêdniej, katastrofa w jêzyku zasadza siê na
tym, i¿ z jednej strony jêzyk, zamiast przylegaæ do rzeczy, jedynie wokó³ niej
kr¹¿y, nad ni¹ siê unosi, gotów w ka¿dej chwili wymieniæ siê na inny, politycznie poprawny, z drugiej (bêd¹cej skutkiem powy¿szego), ¿e rzeczywistoæ pozostaje nim nie dotkniêta, zatem  nieopisana, niejako dziewicza. Jêzyk wtedy
nie k³amie mylom ani te¿ rzeczom, jako ¿e w ogóle nie dotyka, nie tyczy
siê, obiektywnej rzeczywistoci, a raczej j¹ sob¹ zas³ania, zasnuwa; rozpocieraj¹c jak gdyby zas³on¹ dymn¹, poprzez któr¹ nie widaæ wiata. Chyba to mia³
na myli Hamlet, wyg³aszaj¹c ironiczn¹ kwestiê: s³owa, s³owa, s³owa  w domyle puste, ja³owe, czcze; do niczego siê nie odnosz¹ce, choæ pragn¹ce wywo-
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³aæ wra¿enie, i¿ posiadaj¹ realne zaplecze. Parafrazuj¹c okrelenie Milana Kundery: nieznona lekkoæ bytu, analogicznie nale¿a³oby na tê okolicznoæ ukuæ
inne: nieznona lekkoæ jêzyka. Nie ma ono wszak¿e nic wspólnego z upragnion¹ przez J. S³owackiego giêtkoci¹. Giêtkoæ, elastycznoæ s³u¿yæ ma bowiem wysubtelnieniu opisu rzeczy istniej¹cych; taka elastycznoæ przyczynia siê
do coraz to bardziej wnikliwego, subtelnego poznawania adekwatnie wyodrêbnionej z gmatwaniny wra¿eñ  rzeczy. Nadmierna i nieznona lekkoæ jêzyka
stanowi natomiast przejaw jego niewiernoci wiatu. Realizuje siê ona w dowolnym czy te¿ raczej samowolnym, wykonywanym na zamówienie  pod dyktando czyjego interesu  projektowaniu rzeczy nieistniej¹cych oraz ich pseudonimowaniu. Z nadziej¹, ¿e skoro pojawi siê i upowszechni nazwa, wraz z ni¹
pojawi siê równie¿ wiara w istnienie danego fantomu. Na takim wy-mylaniu
po¿¹danego (jakkolwiek nie istniej¹cego faktycznie wiata) bazowa³ socrealizm.
Jego celem by³o podstawienie piêknej u³udy w miejsce niepiêknej rzeczywistoci. U³udy utkanej z samych tylko s³ów, które same sobie przypisywa³y moc
stwórcz¹. Jak siê wkrótce okaza³o, za takim ozdobnym parawanem dzia³y siê
sprawy brzydkie, bolesne, dramatyczne, o których nie wolno by³o g³ono mówiæ. Legislatorzy socrealizmu wydawali siê wierzyæ, i¿ to, o czym siê nie mówi,
istnieæ przestaje, natomiast to, co wymylone, skonstruowane wy³¹cznie przez
przewrotn¹ myl, powtarzane bez koñca, zaczyna istnieæ przynajmniej w omamionych ludzkich umys³ach.
Jednak¿e zepchniêta w ontyczne podziemie realna rzeczywistoæ, przes³oniêta rzeczywistoci¹ nierealn¹, nie tylko nie znik³a, ale niejako siê zakonserwowa³a. Tomas Venclowa, którego cytatu u¿y³am w charakterze motta,
z okazji przyznania mu w 1991 r. przez UMCS w Lublinie doktoratu honoris
causa wyg³osi³ wyk³ad, gdzie porównywa³ j¹ do zamro¿onego w lodowcu cielska mamuta. Odwil¿ sprawi³a, i¿ jê³o siê ono raptownie rozk³adaæ, wydzielaj¹c
truj¹ce jady. Podobnie nie przewietrzana spo³eczna wiadomoæ  a tym bardziej podwiadomoæ  w momencie prze³amania parali¿uj¹cego strachu najpierw eksploduje nagromadzonymi w niej, a t³umionymi wczeniej resentymentami i z³ymi emocjami. Jest w nich nie tylko nienawiæ do tych, co przemoc¹
t³umili prawdê, ale i wstyd, ¿e nie mia³o siê samemu odwagi jej w porê broniæ.
Bo prawda o nieopisanej, zamaskowanej, przemilczanej rzeczywistoci, choæ nie
wypowiedziana w czas, bynajmniej nie znik³a. Wiod¹c swoje skryte, podziemne
¿ycie, jedynie obros³a w ró¿norakie animozje. Najdobitniejszym tego przyk³adem mo¿e byæ sprawa zbrodni katyñskiej; niewykluczone, i¿ zwi¹zane z d³ugotrwa³ymi dziejami jej t³umienia obola³oci, naros³e w wiadomoci wielu Polaków, odbi³y siê echem przy okazji katastrofy smoleñskiej. Z góry mianowicie
za³o¿ono, ¿e i ta druga mia³a w istocie podobn¹, zbrodnicz¹ naturê. Czym prêdzej te¿ poczêto  niejako na zapas  j¹ odk³amywaæ, jakkolwiek analogia by³a
czysto geograficzna.
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Tak jak prosty i jednoznaczny, a przez to twardy jêzyk daje szanse na mówienie prawdy (prawdy w znaczeniu klasycznym, gdzie s³owo, wyra¿aj¹ce myl,
trafia w rzecz sam¹), tak jêzyk wykrêtny i st¹d  nieznonie lekki zaciera czy
wrêcz znosi granice miêdzy prawd¹ a fa³szem. Operuje on bowiem na bytach
pozornych, urojonych, skonstruowanych, wykombinowanych. Wskutek tego
jego s³owa pasuj¹ co najwy¿ej do owych wykrêtnych myli, ale nie do pozamylowej rzeczywistoci. W tym przypadku nie ma w ogóle miejsca ani na realnoæ, ani nawet na k³amstwo.
Diaboliczny wynalazek pseudorzeczywistoci, czyli quasi-wiata konstruowanego aktami jêzykowej woli mocy czy wrêcz woli przemocy, jak te¿
uwolnionej od wszystkich realnych odniesieñ dzikiej fantazji (za czym kryje siê
partykularny interes okrelonego podmiotu w³adzy) zam¹ca ontologiê, epistemologiê, a w konsekwencji  powtórzmy  równie¿ i aksjologiê. O pozornym bycie g³osiæ mo¿na jedynie pozorn¹ prawdê, a kwalifikacja w kategoriach dobra
z³a w ogóle siê takiej sytuacji nie ima. W rezultacie ludzie maj¹ do czynienia
wy³¹cznie ze swoim w³asnym wy-mys³em, z Kartezjañskim Fabula Mundi czy
te¿ dzisiejsz¹ jej wersj¹  Matrixem; z wirtualn¹ quasi-rzeczywistoci¹. Poruszaj¹c siê po niej sprawnie i operuj¹c w niej beztrosko (jakkolwiek tylko symbolicznie), u¿ytkownik Internetu s¹dzi, i¿ tym samym wywiera wp³yw na Rzeczywistoæ. Wpada w zdumienie, a niekiedy i w rozpacz, gdy okazuje siê, ¿e realny
wiat, który pozostawa³ nieprzychylny jego planom i oczekiwaniom, mimo tych
symbolicznych dzia³añ, pozostaje niezmieniony, nienaruszony. Dzia³ania wirtualne przypominaj¹ magiê albo wrêcz bañ, tyle ¿e wypowiedziane w bani zaklêcie Sezamie, otwórz siê otwiera baniowe drzwi, natomiast analogiczne
dzia³ania w tzw. wiecie wirtualnym pozostawiaj¹ je zatrzaniêtymi  o ile Sezam w ogóle istnieje.
Dramatycznym przyk³adem jêzykowych matactw i powodowanych nimi nieszczêæ mo¿e byæ znany mi przypadek doros³ej kobiety, która zakocha³a siê
w poznanym przez Internet mê¿czynie. Romans trwa³ kilka lat, mê¿czyzna
dawa³ nadziejê na ma³¿eñstwo do momentu, w którym korespondencja (poparta
nadsy³aniem licznych fotografii) nie zosta³a z jego strony nagle i bez uprzedzenia przerwana. Przez kilka nastêpnych lat kobieta próbowa³a dociec, czy jej
partner j¹ zdradzi³, czy te¿ mo¿e zmar³. Niestety, jej wysi³ki spe³z³y na niczym,
nie mog³a bowiem uzyskaæ potwierdzenia, czy w ogóle istnia³ pod podanym nazwiskiem. Do dzisiejszego dnia nie wie te¿, czy ma op³akiwaæ jego ewentualn¹
mieræ, czy jedynie... swoj¹ naiwnoæ. Podmioty wirtualne maj¹ bowiem to do
siebie, ¿e mo¿na je powo³ywaæ do istnienia w dowolnej liczbie, natomiast nie
daje siê im wystawiæ aktu zgonu. W pewnym wiêc sensie istniej¹ niemiertelnie, ale  niejednokrotnie  wy³¹cznie jako byty fikcyjne.
Na szerok¹ skalê wszyscy bywamy ofiarami identycznego o k ³ a m a n i a
j ê z y k i e m, takim, dla jakiego nie da siê znaleæ bezporedniego i namacalnego
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odniesienia. Pseudorzeczywistoæ wirtualna produkuje w³aciwy dla siebie wirtualny jêzyk, nie ró¿ni¹cy siê od normalnego s³ownictwem czy sk³adni¹, a tylko
niemo¿liwoci¹ znalezienia dlañ realnych i konkretnych, dotykalnych desygnatów.
W przypadku stwierdzenia, ¿e zosta³o siê oszukanym, reaguje siê oszo³omieniem,
jako ¿e sugerowane przez ów jêzyk pewniki s¹ niemo¿liwe do demaskacji. Dzieje
siê tak wskutek swoistej nadprodukcji werbalnej, kiedy to jêzyk swoje symboliczne konstrukty podaje do wierzenia w charakterze realnych obiektów.
Wynalazek rzeczywistoci wirtualnej, którego królestwem s¹ mass media
oraz Internet, poci¹ga przeto za sob¹ (oprócz wszystkich innych, tak¿e i pozytywnych konsekwencji) ogromne mo¿liwoci nadu¿yæ ontycznych, czyli poddawania tego, co nie istnieje, za istniej¹ce. Tego rodzaju quasi-byty wnosz¹ do
spo³ecznego wiata wielki zamêt i obni¿aj¹ stopieñ zaufania zarówno ludzi do
siebie nawzajem, jak te¿ do samego wiata. Najprawdopodobniej takie przesuniêcie ontyczne przyczyni³o siê do ostatniego wielkiego ekonomicznego kryzysu. Tak oto machinacje w wirtualnej rzeczywistoci uderzaj¹ rykoszetem jak
najbardziej bolenie w  bynajmniej przez ni¹ nie zniesion¹ i nieprzedawnion¹  rzeczywistoæ autentyczn¹.

3. Jêzyk znieprawiony
Przestêpstwa jêzykowe maj¹ wiele wymiarów i objawów. Oprócz nadu¿yæ
ontycznych, o których by³a mowa do tej pory, przybieraj¹ one te¿ kszta³t z n i ep r a w i e n i a j ê z y k a. Z rozmys³em u¿ywam tak dobitnego i ostrego okrelenia na oznaczenie zjawiska, którego ju¿ nie da siê usprawiedliwiæ niewiedz¹ czy
naiwnoci¹  jak w przypadku matactw (nie zawsze zreszt¹ zamierzonych) zwi¹zanych z wci¹¿ nierozpoznanym fenomenem wirtualnoci.
Znieprawienia jêzyka dokonuj¹ tak¿e ludzie wykszta³ceni i owieceni, naukowcy (których stanowczo nale¿y odró¿niæ od uczonych na tej zasadzie, ¿e ci
pierwsi to jedynie wyrobnicy, ci drudzy natomiast  twórcy nauki). Od merytorycznie kompetentnych w danej dziedzinie naukowców wymaga siê wiadomoci metodologicznej, a tym samym  wydawa³oby siê ¿e równie¿  jêzykowej.
Powinni zatem zdawaæ sobie oni szczególnie mocno sprawê z tego, ¿e buduj¹c
czy tylko przyjmuj¹c gotowe teorie  a wraz z nimi specyficzne aparaty kategorialne  ponosz¹ odpowiedzialnoæ nie tylko za ich kreatywnoæ, wydajnoæ,
ale i za sens u¿ywanych s³ów, tudzie¿ za konsekwencje ich praktycznego stosowania w zbiorowym b¹d indywidualnym ludzkim ¿yciu. Tymczasem owi naukowcy poczynaj¹ sobie z jêzykiem ca³kowicie beztrosko, jeli zgo³a nie bezmylnie, nie licz¹c siê z implikacjami narzucanego  przez dan¹, najczêciej
now¹ i modn¹, koncepcjê  s³ownictwa.
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Sygnalizowane tu zjawisko znieprawienia jêzyka pragnê zilustrowaæ jêzykiem, jakiego tzw. nauki spo³eczne u¿ywaj¹ obecnie w stosunku do cz³owieka.
Przede wszystkim znika z ich jêzyka samo pojêcie cz³owiek, a razem z nim
humanistyka, która  wraz z równorzêdnym okreleniem nauki o duchu
 jeszcze w wieku XIX oznacza³a refleksjê nad sprawami ludzkimi. Humanizm,
od którego wywodzi³a siê humanistyka, kojarzy³ siê bezporednio z humanitaryzmem. Obiekt poznania, jakim by³ cz³owiek, jawi³ siê nieod³¹czny od wartoci; pojêcie cz³owiek nie by³o czym neutralnym i beznamiêtnym, apelowa³o
do cz³owieczeñstwa. Wdzieraj¹ce siê na jej miejsce nauki spo³eczne bynajmniej nie s¹ ekwiwalentne humanistyce. Cz³owiek wszak to nie po prostu i nie
wy³¹cznie istota spo³eczna. Pozbawione odpowiedzialnoci nie tylko przed trybuna³em prawdy, ale te¿ sumienia, które to sankcje na refleksjê o cz³owieku nak³adaj¹ humanistyka i humanizm (co wi¹¿e siê z wartociowaniem, a w szczególnoci z Kantowskim imperatywem kategorycznym), owe nauki pozwalaj¹
sobie na swoist¹ antropologiczn¹ swawolê. Bez najmniejszych skrupu³ów dokonuj¹ na cz³owieku przeró¿nych zabiegów pomniejszaj¹cych, na kszta³t tych,
jakie czyni³y archaiczne plemiona pomniejszaczy g³ów. Trend ów rozpoczêli
behawioryci, og³aszaj¹cy swoj¹ naukê psychologi¹ bez psychiki, a cz³owieka traktuj¹cy jako czarn¹ skrzynkê. Da³o to zacz¹tek trwaj¹cej po dzi dzieñ
tendencji do naukowego opisywania cz³owieka poprzez eksperymenty na
psach, szczurach, ma³pach czy maszynach licz¹cych. Nie przez samo czynienie
analogii, ale przez uto¿samienie owych biologicznych czy mechanicznych obiektów z cz³owiekiem samym. Ca³kiem ostatnio metaforyka zwierzêca i maszynowa zdominowana zosta³a przez ekonomiczn¹. Nie ma ju¿ dzi w naukach spo³ecznych cz³owieka, nie ma ludzi... W zamian mówi siê o zasobach ludzkich,
ludzkim potencjale, ludzkim kapitale etc.
Polityka spo³eczna, zdrowotna, jak te¿  o zgrozo!  polityka kulturalna,
owiatowa czy te¿ tzw. edukacyjna natychmiast bezrefleksyjnie podchwytuje takowe jêzykowe nowotwory i zaczyna nas, ¿ywych ludzi, traktowaæ w takich
nieludzkich, wy³¹cznie ekonomicznych kategoriach. W³adza i jej administracja
czuje siê przez owe nauki uprawniona do tego, aby postêpowaæ z nami jak z
anonimowymi, bezosobowymi  a tym samym b e z d u s z n y m i  przedmiotami maj¹cymi wykazywaæ siê wy³¹cznie funkcjonalnoci¹, wydajnoci¹, op³acalnoci¹. W przeciwnym wypadku  pozbawionymi prawa do korzystania z dobrodziejstw gospodarki rynkowej, wrêcz z nich wykluczonymi jako wybrakowane
jej odrzuty. Co zdumiewaj¹ce, niemal nikt ze rodowiska akademickiego nie oponuje przeciwko takiemu odcz³owieczeniu jêzyka nauk o cz³owieku, który w glorii
swojej naukowoci odbiera nam wszystkie atrybuty gatunkowe. Na czele z duchowoci¹, bêd¹c¹ przes³ank¹ godnoci, a nawet z prawem do indywidualnego,
krytycznego mylenia, nakazuj¹cego protest przeciwko tym degraduj¹cym cz³owieka i cz³owieczeñstwo manipulacjom i brutalnym nadu¿yciom.
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Spostponowany dzi marksizm i niemodny ju¿ egzystencjalizm, aczkolwiek
wychodzi³y z ró¿nych przes³anek, by³y filozofiami upominaj¹cymi siê o ow¹
godnoæ. Wyrazem tego by³o pojêcie alienacji, stanowi¹ce jednoczenie probierz
i narzêdzie krytyki spo³eczeñstwa godz¹cego w wartoæ autentycznoci cz³owieka i jego pe³niê, które mia³y siê dokonywaæ przez samorealizacjê.
Samorealizacja, samourzeczywistnienie siê cz³owieka  wed³ug w³asnych
jego pragnieñ  ust¹pi³o obecnie miejsca proceduralizacji, czyli koniecznoci
bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê jednostek bezosobowym i bezwyj¹tkowym procedurom. To owe, ustanawiane przez instytucje, procedury maj¹ jakoby wcielaæ racjonalnoæ. Wspó³czenie  mimo i¿ taka alienacja dochodzi w nich
do apogeum  samo jej pojêcie zosta³o dokumentnie zapoznane. Nie bez kozery
wyparte z jêzyka. Wygl¹da na to, i¿ uwiedziony i otumaniony owymi jêzykowymi grami nauk spo³ecznych cz³owiek dzisiejszy wstydzi siê... byæ cz³owiekiem. Woli byæ wszystkim innym: maszyn¹, szczurem, ma³p¹, psem, samcem alf¹, zbiornikiem hormonów, feromonów, adrenaliny, cyborgiem. Nie
kwestionuj¹c istotnego udzia³u w tym procederze od-cz³owieczania cz³owieka
okolicznoci bytowych, trzeba obci¹¿yæ za nie win¹ tak¿e wiadomoæ. Czy
raczej  rodzaj bezw³adu wiadomoci jêzykowej, jaka przywala i pomaga w
zapomnieniu, i¿ cz³owiek to... cz³owiek nierozmienialny na swoje funkcje czy
role; niesprowadzalny do ni¿szych szczebli bytu, a ju¿ zw³aszcza bytu przedmiotowego!

4. Szpetota i prostactwo jêzyka
codziennej komunikacji
Niewola jêzykowa w stadium liberalnego konsumpcjonizmu przyjmuje formy spotêgowane, jakkolwiek zazwyczaj nieuwiadamiane. To ju¿ nie zwyczajna zale¿noæ od jêzyka macierzystego, który oferuje nam takie a nie inne s³ownictwo i system gramatyczny. Na ów jêzyk naturalny (przek³adalny na inne,
tak¿e naturalne, obce jêzyki) nak³ada siê jêzyk przemylnie skonstruowany,
sztuczny; przenikniêty w³asn¹, partykularn¹ (jak zwykle) ideologi¹ jêzyk nauk
spo³ecznych, powo³uj¹cy siê na niepodwa¿alny jakoby autorytet naukowej
metodologii. Zwulgaryzowany przez mass media i s³u¿bist¹ publicystykê sugeruje, i¿ w gruncie rzeczy cz³owiek to... nie cz³owiek! A jeli raz jeden odst¹pi
siê od tej tautologii, to wszystko wydaje siê dozwolone. Mo¿na wówczas mówiæ o spo³eczeñstwie jako o wycigu szczurów, a o cz³owieku jako o nagiej
ma³pie oraz  powtórzmy  samcu alfa, cyborgu, potencjale, zasobie,
kapitale, kierowanym w swym zachowaniu adrenalin¹, feromonami, kodem genetycznym.
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Nic dziwnego, ¿e taki stwór cz³ekopodobny na co dzieñ pos³uguje siê jêzykiem prostackim, zbrutalizowanym, pe³nym przekleñstw, z³orzeczeñ i inwektyw, objawiaj¹cym ca³kowity brak szacunku zarówno do innych, jak te¿ do samego siebie. Nazywam go jêzykiem zdegradowanym, jako ¿e jest on wyzuty
z szacunku i mi³oci do jêzyka macierzystego. Wprawdzie czerpie z niego pewien ci¹gle niezbêdny, choæ bardzo ubogi zasób s³ownictwa, ale i z nim poczyna sobie po swojemu, nadaj¹c poszczególnym pojêciom zwykle zubo¿one
i sp³aszczone treci. Jest on u¿ywany g³ównie do komunikacji, a termin ten
 zauwa¿my  zrobi³ ogromn¹ karierê. Pojêcia komunikacja u¿ywa siê wszêdzie tam, gdzie przedtem by³o inne: porozumiewanie. Bo w rzeczy samej
wspó³czesny kod rozpowszechniany przez komunikatory bynajmniej nie jest
nastawiony na porozumiewanie siê ludzi miêdzy sob¹. Po-rozumiewanie zak³ada
wszak rozumnoæ, a ponadto chêæ wzajemnego wnikniêcia w postawê i motywy drugiej strony, komunikowanie za zadowala siê jedynie werbalnym wyg³aszaniem komunikatów podawanych odbiorcom do biernego, bezkrytycznego
przyswojenia i rozpowszechnienia. Paradygmat porozumiewania siê oparty jest
na doszukiwaniu siê wspólnoty mylenia i dowiadczenia, gdy tymczasem paradygmat komunikowania  na manifestowaniu egocentrycznej i narcystycznej postawy podmiotów istniej¹cych obok siebie. Ewentualnie  na podawaniu do biernego odbioru pakietów bezosobowej informacji.
Bezduszna kultura generuje adekwatny dla siebie sposób jêzykowego obcowania. Mimo i¿ w liberalizmie celebruje ona indywidualizm, w gruncie rzeczy
sprzyja on wszelkim odmianom konformizmu. Nie wymaga, nie k³adzie nacisku
na potrzebê zabiegania o indywidualny, osobisty, niepowtarzalny styl mówienia,
po którym mo¿na by by³o rozpoznawaæ, kto mówi. Preferuje raczej styl bezosobowy, co szczególnie wyranie widaæ w rozprawach akademickich, kiedy
dostaje siê do recenzji tom prac zbiorowych nieznanych autorów, choæ s¹ one
hiperpoprawne, mo¿na by pozamieniaæ nazwiska, gdy¿ teksty rzadko nosz¹ piêtno osobowoci. Mimo zaprowadzenia demokracji, ma dzi miejsce zjawisko odindywidualizowania jêzyka. Przejawia siê ono z jednej strony w³anie w bezstylowoci (wszyscy pisz¹ i mówi¹ prawie identycznie), z drugiej  w zaniku
jêzykowego smaku. To drugie wyra¿a siê w niewra¿liwoci na potrzebê zdobycia siê na jêzyk prywatny, niepowtarzalny, trudny do naladowania; taki, jaki
cechuje prace Tadeusza Kotarbiñskiego, Leszka Ko³akowskiego, Zygmunta
Baumana. Oczywicie, rzecz nie w specjalnym sileniu siê na oryginalnoæ za
wszelk¹ cenê (te próby zreszt¹ równie¿ koñcz¹ siê zwykle identyczn¹ sztanc¹),
ale w trosce, ¿eby staraæ siê mówiæ i pisaæ po swojemu i od siebie. Odindywidualizowanie, odpersonalizowanie jêzyka zaprzêgniêtego w s³u¿bê codziennej
komunikacji, a zaw³aszczonego przez mass media, powoduje jego podatnoæ
na wszelakie jêzykowe niechlujstwo. Przejawia siê ono g³ównie jako brak troski o jego estetykê, nie mówi¹c o piêknie. Przyk³adem podatnoci na wlizgi-
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wanie siê doñ zbêdnych i niczego do treci nie wnosz¹cych wtrêtów, które
 bêd¹c anonimowego pochodzenia  rozpleniaj¹ siê bez ograniczeñ za porednictwem tak¿e anonimowych komunikatorów, niech bêdzie coraz czêstsza
obecnoæ  równie¿ w tekstach pisanych!  wyra¿enia powiem tak, po którym na ogó³ nastêpuje jaki bana³. Przeczy to nie tylko zasadzie ekonomii, bo
jest zgo³a puste; wiadczy te¿ o braku kontroli nad dramaturgi¹ tekstu  czytelnik spodziewa siê po takiej zapowiedzi rewelacji, a w zamian otrzymuje trywialn¹ informacjê.
Oprócz takich retorycznych wtrêtów, niedow³ad poczucia smaku objawia
siê w nieodpornoci na przeliczne postaci jêzykowej tandety. Zamiecaj¹ one
polszczyznê, s¹ swego rodzaju jêzykow¹ makulatur¹, przy czym czêæ z nich
pochodzi z ró¿norakich  m³odzie¿owych czy przestêpczych  slangów, czêæ
z jêzyków obcych, bezmylnie kalkowanych. Przoduj¹ tu anglicyzmy, przypuszczalnie maj¹ce dodawaæ splendoru tym, którzy za ich porednictwem demonstruj¹ swoj¹ wiatowoæ. Szczególnie wyranie widaæ to w nazwach firm, w rodzaju Tadex czy Budimex (m³odzie¿ mówi za na topie, plis, na
spidzie, ded³em). Mo¿na to z³o¿yæ na karb odwiecznej u Polaków sk³onnoci do makaronizmów, lecz dzi to tak¿e wyraz pretensjonalnoci i zwyk³ego
ma³powania. Zadziwiaj¹cy jest przy tym fakt, i¿ wiadoma niechêæ do niedawnych wp³ywów specyficznego jêzyka sowieckiego, wyra¿aj¹cych siê w tzw.
skrótowcach (jak komsomo³, polrewkom), nie owocuje dystansem i poczuciem
miesznoci, gdy w to miejsce tworzy siê podobne, tyle ¿e wzorowane na amerykanizmach.
Niezale¿nie od nasycenia jêzyka owymi neomakaronizmami, uderza równie¿
nies³ychana jego wulgaryzacja. Polega ona na agresywnym wtargniêciu brzydkich wyrazów, a co wiêcej  na zaniku poczucia ich brzydoty i niestosownoci. Jest to tym bardziej zadziwiaj¹ce, i¿ dzieje siê równolegle z procesem tzw.
estetyzacji ¿ycia. Owa estetyzacja obejmuje g³ównie kwestie upiêkszania w³asnego wygl¹du, jak te¿ najbli¿szego otoczenia. Bycie ³adnym, zadbanym, eleganckim, pachn¹cym, modnym poczytywane jest za rodzaj imperatywu kategorycznego. Jednak¿e ów obowi¹zek ³adnoci czy wrêcz licznoci, dotycz¹cy
opakowania, nie rozci¹ga siê ani na sposób zachowania, ani  w najmniejszym
stopniu  na sposób wyra¿ania, mówienia, dobór i bogactwo s³ownictwa, jego
subtelnoæ, urodê, a nawet poprawnoæ. W rezultacie nierzadko mamy do czynienia ze zgrzytem estetycznym, kiedy to urodziwa  wystylizowana i wystrojona wed³ug najnowszego ¿urnala  dziewczyna, otwieraj¹c usta, wyrzuca z nich
s³owne bluzgi. Ani ona sama, ani jej rówienicze otoczenie nie zdaje sobie
sprawy z niespójnoci idea³u glamour.
Prostactwo, ordynarnoæ i szpetota jêzyka codziennej komunikacji nie jest
dzi kwesti¹ z³ego wychowania, prezentuj¹ j¹ bowiem tak¿e osoby z tzw. wiecznika, ludzie w³adzy, a nawet nauki i kultury. Mo¿na wród nich  osób o wy¿szym,
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ponadprzeciêtnym stopniu autorefleksji  zaobserwowaæ pod tym wzglêdem specyficzny rodzaj snobizmu; specyficzny, jako ¿e tradycyjnie snobizm przejawia
siê w naladowaniu wy¿szych klas i warstw spo³ecznych, zatem  na chêci dorównania elicie przez masy, a nie odwrotnie. Tymczasem, gdy chodzi o jêzyk
codzienny, osoby o wy¿szym wykszta³ceniu, oczytaniu i kulturze z upodobaniem
pos³uguj¹ siê przekleñstwami, wulgaryzmami i wszelkimi innymi brzydkimi
wyrazami zarezerwowanymi dot¹d dla spo³ecznych do³ów. Jeszcze w roku
1965 wybitny jêzykoznawca, Zenon Klemensiewicz, móg³ pisaæ o higienie jêzykowego obcowania, piêtnuj¹c jêzykowe chamstwo1. Referuj¹cy jego pogl¹dy Miros³aw ¯elazny, podnosz¹c kwestiê wulgaryzmów, jest dla nich o wiele
bardziej tolerancyjny. Nat³ok wulgaryzmów wyjania w ten sposób, i¿ to, co za
wulgaryzm by³o uwa¿ane i jako takie onegdaj budzi³o odruch wstrêtu i niechêci, z czasem zatraca pierwotny sens i wyra¿aj¹ce go s³owa odrywaj¹ siê od
swego znaczenia2. Swój wywód na ten temat autor gêsto ilustruje przyk³adami, od których  mimo i¿ opatrzne s¹ cudzys³owem  puchn¹ uszy. Taka uczona tolerancja wobec jêzykowej brzydoty (która wskutek swojej powszechnoci
bynajmniej nie przekszta³ca siê w urodê), demonstrowana tak¿e przez niektórych
teoretyków czy nawet filozofów, sama w sobie domaga siê wyjanienia. Z pewnoci¹ teoretyk ma obowi¹zek ledziæ przemiany jêzyka tak¿e pod k¹tem estetycznym i wskazywaæ na przemiany i relatywizacjê norm jêzykowych i obyczajowych, jednak¿e estetyka nie jest czym samodzielnym, autonomicznym,
oderwanym od etyki. Warto pod tym wzglêdem trzymaæ siê dowiadczenia potocznego i jego m¹droci zawartej w takich powiedzeniach jak chocia¿by: w ³adnym ciele cnoty niewiele, nie wszystko z³oto, co siê wieci. A choæby nawet
ci¹gle jeszcze funkcjonuj¹cego odró¿niania i piêtnowania brzydkich wyrazów
 brzydkich tak w sensie estetycznym, jak i moralnym.
Uwolnienie jêzyka od kanonów moralnych i etycznych wydaje mi siê wyj¹tkowo grone. Poza tym, ¿e nie powinien on oddawaæ siê na us³ugi k³amstwa,
oszustwa, oszczerstwa, manipulacji (bo wówczas godzi w dobro nie tylko adresata, ale i nadawcy), jêzyk sam sobie winien nak³adaæ wysokie standardy. Jest
on wszak istotn¹ i niezbywaln¹ czêci¹ kultury, ma j¹ wyra¿aæ w aktualnej postaci (tak jak dzisiejsza masowa kultura demonstruje siê w zwulgaryzowanym
i sprymitywizowanym masowym jêzyku), tudzie¿ zobligowany jest do chronienia jêzykowej tradycji, odró¿niaj¹cej jêzyk arystokracji od jêzyka gminu
i plebsu. Po wtóre, nie wolno dopuszczaæ do zapomnienia tej prawdy, i¿ nie ma
niewinnych s³ów. Poza swoim odniesieniem rzeczowym, nadzorowanym przez
kryterium prawdziwoci, tak poszczególne s³owa, jak i ca³e z nich z³o¿one wypowiedzi posiadaj¹ swoje odniesienia moralne. To znaczy, ¿e mog¹ spowodowaæ
1
2

Z. Klemensiewicz, Higiena jêzykowego obcowania, Jêzyk Polski 1965, z. XLV, s. 3.
M. ¯elazny, Estetyka filozoficzna, Toruñ 2009, s. 269.
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cierpienie osób nimi dotkniêtych, obra¿onych, napiêtnowanych. Remigiusz Napiórkowski przestrzega³ swego czasu:
S³owo, chocia¿ nie jest z g³azu,
Mo¿e zmia¿d¿yæ koci.

Istnia³y zawsze  i nie przesta³y istnieæ  s³owa specjalne z tak¹ intencj¹
wypowiadane, a czêciej wykrzykiwane. Maj¹ nawet odrêbn¹ nazwê  z³orzeczenia. Oprócz z³orzeczeñ i przekleñstw  rzucanych w celu upokorzenia, degradacji czy wrêcz moralnego unicestwienia adresata  istniej¹ równie¿ ¿yczenia, b³ogos³awieñstwa. W samym nazewnictwie kryje siê zatem wiedza o ich
pozakomunikacyjnym przeznaczeniu i oddzia³ywaniu, jakim mo¿e byæ poni¿anie b¹d podnoszenia na duchu. Wynika to z faktu, i¿ poza znaczeniem s³owa
ludzkiego jêzyka posiadaj¹ równie¿ moc. Moc sprawcz¹, wskutek której dobre
s³owa, nawet nie poparte czynem, sprawiaj¹ rzeczywiste dobro: pocieszaj¹,
wprawiaj¹ w radosny nastrój, wzmagaj¹ przyjazne uczucia. Natomiast z³e s³owa, a ju¿ szczególnie przekleñstwa i z³orzeczenia, wyra¿aj¹c nienawiæ, pogardê, wstrêt, niechêæ, nie tylko poni¿aj¹, ale i zara¿aj¹ nimi tego, do kogo s¹ skierowane. Tak¿e  jakoby neutralne, do nikogo w szczególnoci nie adresowane
brzydkie s³owa  ordynarne, wulgarne, obci¹¿one przesz³oci¹ bycia nieprzyzwoitymi, przyczyniaj¹ siê do powstawania i natê¿ania siê swoistego smogu
jêzykowego. Nie wzbogacaj¹ one bynajmniej treci wypowiedzi, a jeli nawet
ich funkcj¹  jak chce ¯elazny  jest ekspresja emocji, to w sferze wyra¿ania
emocji tak¿e winna obowi¹zywaæ samokontrola. Z³e, agresywne emocje bynajmniej nie musz¹ byæ objawiane publicznie. Dawniej do pisania brzydkich wyrazów przeznaczane by³y ustronne pomieszczenia  ubikacje. Dzi rezygnuje siê
z takich wydzielonych jêzykowych kloak, jest coraz wiêksze przyzwolenie na
ich obecnoæ równie¿ w sytuacjach publicznych: na trybunie sejmowej, w szkole, w filmach, powieciach, poezji. Rzec by mo¿na  nawi¹zuj¹c do powieci
Gnój Wojciecha Kuczoka  i¿ wybi³o jêzykowe szambo.
Demokracja obejmuje wszystkie sfery ¿ycia, tak¿e dziedzinê pos³ugiwania
siê jêzykiem. W pierwszej, ¿ywio³owej swojej fazie demokratyzacja jêzyka
realizuje siê jako ci¹ganie go w dó³. Prostacki, wulgarny, ordynarny jêzyk spo³ecznych do³ów, wyzwolony od wszelkich powci¹gów, sta³ siê atrakcyjny dla
wy¿szych sfer. Z³y pieni¹dz wypiera dobry, z³ote monety zostaj¹ zast¹pione
pieni¹dzem papierowym, papier za makulatur¹. mieci jêzykowe wiêc¹ dzi
triumf nie tylko w potocznych rozmowach, ale i w literaturze, która wskutek tego
chyba powinna wyrzec siê okrelenia beletrystyka. Miejmy nadziejê, ¿e ta tendencja do równania popkultury (tak¿e jêzykowej) w dó³, okrelana przez Tadeusza S³awka jako trywializacja, to tylko dzieciêca choroba demokracji, tego
jej stadium, jakie Platon nazywa³ ochlokracj¹, czyli rz¹dami mot³ochu. Mot³och
oczywicie musi mieæ adekwatne dla siebie rodki komunikowania. Platon oso-
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bicie demokracji nie znosi³, sam bêd¹c arystokrat¹ z pochodzenia, sposobu
mylenia i pisania. Ufa³ jednak, ¿e w cyklu ustrojów spo³ecznych po ochlokracji do w³adzy na powrót dojdzie arystokracja. Chcia³oby siê wierzyæ, ¿e przynajmniej arystokracja duchowa... Nadejcie takowej arystokratycznej ery poznamy po tym, i¿ na powrót pocznie siê têpiæ, wykpiwaæ i omieszaæ jêzykowe
prostactwo, toleruj¹c je wy³¹cznie u osób kulturowo upoledzonych, a jednoczenie afirmowaæ, podziwiaæ i staraæ siê dorównaæ mistrzowskim wzorcom mowy
i pisma  wzorom jêzyka szlachetnego.
Cz³owiek bowiem, wed³ug staro¿ytnych, to nie tylko homo sapiens, ale te¿
homo loquens. Mówi to, co i jak myli. Jego zadaniem jest dochowanie wiernoci Norwidowskiemu imperatywowi: odpowiednie daæ rzeczy s³owo. Brzydkim
 brzydkie, piêknym  piêkne. Czym zgo³a nierozumnym jest u¿ywanie szpetnych s³ów, gdy nie ma siê do czynienia ze szpetot¹ rzeczy i zjawisk, a i brzydkie
sprawy mog¹ byæ opisywane w sposób wyrafinowany. Nawi¹zuj¹c do  piêknej!
 metafory cytowanego ju¿ Miros³awa ¯elaznego, warto siê staraæ, aby Anio³
kultury mia³ coraz mniej pracy w czyszczeniu jêzykowego wysypiska, o jaki
zabiega diabe³. Skoro na pocz¹tku by³o S³owo, boskie S³owo, to cz³owiek jako
stworzony na Bo¿e podobieñstwo, winien je szanowaæ i pielêgnowaæ. To on sam
jest przecie¿ twórc¹ i u¿ytkownikiem tego cudownego narzêdzia, w którym zaklête
s¹ arcydzie³a naszej kultury. Czy  maj¹c i tak¹ mo¿liwoæ  naprawdê musi je
kalaæ? Opluwaæ i opluskiwaæ ohydnymi przekleñstwami?

ProblemI to¿samoci
istoty ludzkiej jako bytu
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Streszczenie

Abstract

W artykule proponujê now¹ wersjê transcendentalizmu, uwzglêdniaj¹c¹ wspó³czesny
stan nauki oraz filozofii. Idee tego transcendentalizmu prezentujê w toku dyskusji z P. Churchlandem, J. Kimem, K. Popperem, J. Searlem,
S. Pinkerem, E. Husserlem, I. Kantem i J. Konorskim.

In the article I propose the new version of
the transcendentalism with regard to contemporary state of science and philosophy. The ideas
of this transcendentalism are presented in the
course of discussion with P. Churchland, J. Kim,
K. Propper, J. Searle, S. Pinker, E. Husserl,
I. Kant, J. Konorski.

O transcendentalizmie mo¿na mówiæ w wielu znaczeniach, np. w znaczeniu
kantowsko-husserlowskim. Oczywicie miêdzy transcendentalizmem Kanta
a transcendentalizmem Husserla istnieje wiele ró¿nic, ale nie bêdê siê na ich skupia³. Oba transcendentalizmy interesowaæ nas bêd¹ w tym, co maj¹ wspólne,
a mianowicie w ich próbie badania aprioryczno-mentalnych podstaw wiata kultury. U Kanta ród³em apriorycznoci nauki, jej powszechnego i koniecznego
charakteru jest aprioryczna struktura naszych w³adz poznawczych, istnienie form
a priori oraz transcendentalnej jednoci wiadomoci. Transcendentalizm Husserla, choæ odmienny od kantowskiego, zachowuje uprzywilejowan¹ rolê fenomenologiczno-transendentalnego ego w konstytucji wiata kultury, w tym wiedzy przyrodniczej. Oczywicie na przestrzeni dziejów filozofii wystêpowa³y rozmaite
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transcendentalizmy, np. G. Simmel uprawia³ transcendentalizm aprioryczno-relatywistyczny, natomiast E. Mach i R. Avenarius w ogóle odmawiali istnienia
apriorycznym czynnikom poznania, co nie znaczy, ¿e pozytywizm w swych kolejnych fazach rozwoju nie wyda³ z siebie jakiej formy transcendentalizmu.
Wyda³  np. w postaci interesuj¹cej próby syntezy transcendentalizmu z empiryzmem w systemie H. Corneliusa. Tak ¿e transcendentalizm niekoniecznie musi
byæ zwi¹zany z badaniem wiedzy syntetycznej priori i niekoniecznie byæ
w sprzecznoci z empiryczn¹ genez¹ wiedzy. Interesuj¹ca jest tak¿e próba wczesnego Husserla oraz M. Schelera szukania warunków mo¿liwoci wiedzy a priori nie w formalnym, lecz materialnym priori, a priori tkwi¹cym zarówno
w wiecie przedmiotowoci, jak i w materiale podmiotowym (chodzi o aprioryczne prawa dotycz¹ce aktów mentalnych). W samej materii (czy te¿ materiale) tkwi¹ Wesenszusammenhangen: materii (czy te¿ materiale) podmiotowo-przedmiotowej. Do tego transcendentalizmu materialnego odwo³am siê
póniej.
Mo¿na te¿ mówiæ o transcendentalizmie wspó³czesnej kognitywistyki, np.
o transcendentalizmie P.M. Churchlanda. Ten rodzaj transcendentalizmu wyra¿a
siê w badaniu podstaw zarówno aktów mentalnych, jak i podstaw naszej wiedzy o wiecie, z tym, ¿e podstawy te bêd¹ umieszczone w obszarze neuronalnoci. Jednak ten rodzaj badañ wydaje siê byæ zbyt jednostronny  dlatego proponujê uzupe³niæ go o badania prowadzone w perspektywie transcendentalizmu
oddzia³ywañ zwrotnych. Nazwa ta oznacza³aby transcendentalizm szukaj¹cy
fundamentów wiedzy nie jedynie w apriorycznych procesach mentalnych (to jest
droga Kanta i Husserla) i nie jedynie w procesach neuronalnych (droga P.M. Churchlanda i wspó³czesnej kognitywistyki), lecz w oddzia³ywaniach wzajemno-zwrotnych neuronów na zdarzenia mentalne (czy te¿ zdarzeñ mentalnych na neurony).
Co to by by³y za badania? Otó¿ uznanym faktem jest to, ¿e nie ma procesów tworzenia wiedzy bez podstawy neuronalnej. Odpowiednia struktura neuronalna zapewnia bowiem prawid³owe funkcjonowanie mentalnej pamiêci, bez której
z kolei nie zaistnia³aby transcendentalna jednoæ wiadomoci (to twierdzenie interpretujê z pozycji wczesnego Husserla i Schelera, a nie Kanta), ale z drugiej
strony pamiêæ d³ugotrwa³a jako podstawa funkcjonowania tej¿e transcendentalnej jednoci nie pojawia siê znik¹d  kszta³tuje siê ona w drodze mentalnej tresury oddzia³uj¹cej zwrotnie na funduj¹c¹ j¹ neuronalnoæ. Odpowiednio æwiczona pamiêæ mo¿e przejæ w drodze uczenia z fazy krótkotrwa³ej w fazê pamiêci
d³ugotrwa³ej, ale proces budowania trwa³ej pamiêci jest jednoczenie procesem
modyfikowania i budowania nowych struktur neuronalno-synaptycznych. W drodze mentalnego powtarzania kinaza bia³kowa PKA dociera do j¹dra komórki
nerwowej, gdzie aktywizuje geny konieczne dla uformowania trwa³ej pamiêci.
Dokonuje ona tego uruchamiaj¹c ekspresjê szeregu genów, które z kolei koduj¹
bia³ka konieczne do wzrostu nowych po³¹czeñ synaptycznych. Liczba zakoñczeñ
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presynaptycznych w neuronach czuciowych mo¿e wzrosn¹æ dwukrotnie. Tak¿e
neurony czuciowe rozrastaj¹ siê. Struktura neuronów ulega zmianie. Bez tych
nowych struktur nie istnieje transcendentalna jednoæ wiadomoci. Zatem nie
da siê wyizolowaæ procesów neuronalnych od mentalnych (i na odwrót). Nie
mo¿na wiêc pokazywaæ i badaæ czynników neuronalnych jako jedynego fundamentu zarówno procesów mentalnych (cogitationes Husserla), jak i tworzonej
wiedzy obiektywnej, nie uwzglêdniaj¹c tego, ¿e same te czynniki neuronalne s¹
produktem procesów mentalnych, jak równie¿ wytworem obiektywnej wiedzy
(ukonstytuowanej w wyniku gry neuronów ze sfer¹ cogitationes). Bo poza oddzia³ywaniem struktur mentalnych na neuronalne trzeba jeszcze uwzglêdniæ oddzia³ywanie zwrotne wyprodukowanej wiedzy syntetycznej priori albo aposteriori na
procesy mentalne i neuronalne. Zapominaj¹ o tym niektórzy kognitywici, np.
P. M. Churchland, który realizuj¹c  niewiadomie  ideê transcendentalizmu
neuronalnego, chce znaleæ fundament obiektywnej wiedzy tylko i wy³¹cznie
w zdarzeniach neuronalnych (mia³yby one stanowiæ fundament równie¿ dla zjawisk mentalnych). Churchland bada np. neuronalne podstawy wiadomoci, ale
równie ciekawe by³oby przebadanie, jak wiadomoæ w toku tworzenia wiedzy
syntetycznej priori (albo aposteriori) potrafi zmieniæ sw¹ neuronaln¹ podstawê.
By³yby to badania w stylu J. Konorskiego i E. Kandela. Chodzi zreszt¹ nie tylko o wiedzê teoretyczn¹. Przecie¿ Kant bada³ warunki mo¿liwoci ¿ycia moralnego. Mo¿e warto by by³o przebadaæ jak s³u¿enie wartociom moralnym mo¿e
wp³ywaæ na pracê neuronów? A co z wartociami estetycznymi i religijnymi?
Czy ich realizacja ma jaki zwi¹zek z funkcjonowaniem dróg synaptycznych, ich
zanikiem, wzglêdnie powstawaniem? Które sieci neuronalne zostaj¹ wzmocnione, a które os³abione? Gdyby neurony nie da³y siê kszta³towaæ (chodzi o neuroplastycznoæ w znaczeniu J. Konorskiego), nie by³by mo¿liwy postêp moralny i naukowy.
W swych badaniach procesów poznawczo-wiedzotwórczych P.M. Churchland
ci¹gle szuka neuronalnych korelatów procesów mentalnych, ale nie zdaje siê tego
robiæ w sposób neutralny. Wyra¿ana jest u niego tendencja redukcjonistyczna.
Procesy mentalne s¹ u niego albo wytworami procesów neuronalnych albo czasami wrêcz uto¿samiane z nimi. Staraj¹c siê realizowaæ za³o¿enia redukcjonizmu
neuronalnego, Churchland pomija oddzia³ywanie zwrotne miêdzy mentalnoci¹
a neuronalnoci¹. A przecie¿ psychika jako emergentny wytwór neuronów ma
w³asnoci ró¿ne od w³asnoci tych¿e neuronów, oddzia³uje te¿ na nie zwrotnie
 wiemy o tym choæby z prac E. Kandela czy Sperryego. Tworzenie wiedzy
syntetycznej priori i aposteriori mo¿e spowodowaæ trwa³e zmiany w strukturze
neuronów, bo tworzenie takiej wiedzy wymaga jednoci wiadomoci, a ta ostatnia bez wykszta³conej pamiêci d³ugotrwa³ej rozpad³aby siê na szereg niepowi¹zanych ze sob¹ kawa³ków, uniemo¿liwiaj¹c syntetyzowanie wyobra¿eñ w jednoæ
pojêcia (wyra¿enie Kanta); pamiêæ d³ugotrwa³a z kolei do swego ukonstytuowa-
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nia wymaga  jak to ju¿ powy¿ej wspomnia³em  odpowiednio przebudowanej
struktury neuronalnej. Wszystko tu siê ze sob¹ zazêbia i oddzia³uje na siebie
zwrotnie: poziom neuronalny, mentalny i poziom zobiektywizowanej wiedzy.
Badanie tego typu zazêbieñ i oddzia³ywañ nazywam badaniem w duchu transcendentalizmu oddzia³ywañ zwrotnych. Mo¿na by powiedzieæ, i¿ redukcjonizm
P.M. Churchlanda (ale nie tylko jego, lecz wiêkszoci kognitywistów zajmuj¹cych siê neuronalnymi podstawami procesów poznawczych) jest przyk³adem
transcendentalizmu bez oddzia³ywañ zwrotnych, granicz¹cego z neuronalnym
fatalizmem. Ludzkie janie zamieniaj¹ siê bowiem w tej perspektywie badawczej w marionetki sterowane neuronalnymi procesami. Autonomia podmiotu jest
zagubiona. Sfera mentalna staje siê epifenomenem aktywacji neuronów. A przecie¿ jeli mo¿na kontrolowaæ ludzkie zachowanie poprzez uczenie siê wzorców
moralnych, a proces uczenia siê ma mo¿noæ modyfikowania struktur neuronalnych, to transcendentalny redukcjonizm neuronalny P.M. Churchlanda stoi pod
znakiem zapytania. Gdyby rozpatrzeæ transcendentalizm neuronalny pod k¹tem
zagadnieñ socjologiczno-historycznych (porównuj¹c go z transcendentalizmem
kantystów ze szko³y badeñskiej), od razu narzuca siê nam pytanie o to, czy mo¿na wyprowadziæ zjawiska spo³eczno-kulturowe ze zjawisk mózgowo-neuronalnych? Czy mo¿na pomin¹æ rolê zdarzeñ mentalnych? Czy¿ nie jest tak, ¿e równie¿ zale¿noæ odwrotna jest realnie funkcjonuj¹cym zwi¹zkiem zas³uguj¹cym
na przebadanie? Zale¿noæ odwrotna, tzn. zale¿noæ zjawisk neuronalnych od
zjawisk kulturowych. Przecie¿ w swej dzia³alnoci spo³eczno-kulturowej cz³owiek w³¹cza pracê swego mózgu w realizowanie pewnych wyobra¿eñ kolektywno-indywidualnych (wyobra¿anie sobie np. po¿¹danych reform spo³ecznych jest
zjawiskiem mentalnym), ukierunkowuj¹c tym samym tê pracê. Okrelone czêci mózgu zostaj¹ zaktywizowane, pewne po³¹czenia synaptyczne ulegaj¹
wzmocnieniu, inne os³abieniu. Nastêpuje synapsogeneza. Mózg dzia³acza politycznego wygl¹da inaczej ani¿eli mózg muzyka realizuj¹cego mentalne wyobra¿enie o zdobyciu s³awy wirtuoza skrzypiec. Transcendentalizm oddzia³ywañ
zwrotnych uwzglêdnia³by wiêc nie tylko neuronalno-mentalne warunki (w ich
zwrotnym oddzia³ywaniu na siebie) mo¿liwoci wiata kultury, ale tak¿e na odwrót: zdeterminowane rozwojem wiata kultury warunki mo¿liwoci procesów
mentalno-neuronalnych.
Aby wiat kultury móg³ determinowaæ architekturê mózgu, musi siê (ów
wiat) prezentowaæ w postaci intencjonalnych treci; wiadomoæ poznaj¹ca nie
mo¿e byæ zamkniêta na wp³ywy z zewn¹trz, powinna jej przys³ugiwaæ intencjonalnoæ w znaczeniu Husserla. Oczywicie same rozmaite intencjonalne treci uwarunkowane s¹  w oddzia³ywaniu zwrotnym  rozmaicie ustrukturowanym uk³adem neuronalnym, tak ¿e np. zdolnoæ intelektualnej komunikacji
i zwi¹zanej z ni¹ mo¿liwoci przekazywania dowolnych sensów skorelowana jest
z odpowiednio skomponowanym mózgiem. Jednak w perspektywie transcenden-
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talnej równie wa¿na jest zale¿noæ kompozycji neuronalnych sieci mózgowych
od u¿ycia (od stopnia u¿ycia) rozmaitego rodzaju aktów komunikacji s³ownej,
np. od tego, czy komunikacja ta ogranicza siê do wydawania i s³uchania rozkazów, czy te¿ polega na bardzo czêstym prowadzeniu dyskusji matematycznych.
Treci intencjonalne mo¿na skorelowaæ z odpowiedni¹ struktur¹ neuronow¹, ale
w ca³oci nie da siê ich z tej struktury wyprowadziæ. Trzeba uwzglêdniæ dzia³anie rodowiska zewnêtrznego (rodowiska zewnêtrznej przedmiotowoci): fizycznego, biologicznego, ekonomicznego, politycznego, kulturowego itd. na
kszta³towanie siê odpowiednich treci. Jeli treci naszych myli zale¿¹ tak¿e od
np. zewnêtrznej kultury, a mylane treci (wyobra¿enia mentalne) wp³ywaj¹ na
strukturê naszych mózgów, to ta struktura jest uwarunkowana (w jakim stopniu) kultur¹. Teza transcendentalizmu oddzia³ywañ zwrotnych jest wiêc tez¹ eksternalizmu eksplanacyjnego, wzglêdnie tez¹ eksternalizmu ontologicznego, z których ten pierwszy chce wyjaniaæ treci intencjonalne poprzez odwo³anie siê do
rodowiska zewnêtrznego w stosunku do podmiotu poznaj¹cego (ale pomija
wp³yw treci na architekturê neuronów), za ten drugi nie zgadza siê na uznanie
architektury mózgowej za jedyny fundament funkcjonowania intencjonalnych
treci (ale tak¿e pomija oddzia³ywania zwrotne). Transcendentalizm jest te¿ szerszy od internalizmu eksplanacyjnego, który chcia³by wyjaniaæ intencjonalne treci poprzez odwo³anie siê tylko i wy³¹cznie do analizy wewnêtrznej struktury
neuronalnej. Treci intencjonalne maj¹ charakter relacyjny: zale¿¹ od zewnêtrznej przedmiotowoci chwytanej w intencjonalnych aktach, ale z drugiej strony
s¹ w stanie determinowaæ architekturê neuronaln¹; treci intencjonalne jako
emergentne wytwory sieci neuronowych oddzia³uj¹ zwrotnie na te neurony.
W perspektywie transcendentalnej wyjanienie mikroredukcyjne (wywodz¹ce cechy intencjonalnych treci z analizy procesów zachodz¹cych miêdzy neuronami)
dope³nione jest wyjanieniem holistycznym, a przyczynowoæ oddolna przyczynowoci¹ odgórn¹ (przez przyczynowoæ odgórn¹ rozumiemy to, ¿e nasze cogitationes dzia³aj¹ przyczynowo na sieci neuronalne). Husserl bada³ jedynie
zwi¹zki przyczynowe miêdzy cogitationes, tj. miêdzy prze¿yciami intencjonalnymi: przyczynowoæ oddoln¹ bra³ w nawias, podobnie jak przyczynowoæ odgórn¹. Transcendentalizm Husserla uwzglêdnia³ fakt, i¿ prze¿ycia mentalne konstytuuj¹ wiat kultury i na odwrót, ale nie uwzglêdnia³ faktu zale¿noci stanów
mózgowych od stanów umys³owych i od wartoci kulturowych.
* * *
Transcendentalizm oddzia³ywañ zwrotnych zgodny jest z emergentyzmem
R. Sperryego, wed³ug którego stany neuronalne mózgu, determinuj¹c stany
umys³u, s¹ z kolei przez nie (przez te stany umys³u) determinowane. Transcendentalizm ten dope³nia jednak emergentyzm Sperryego o postulat badania rela-
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cji zwrotnych miêdzy sieciami neuronowymi a wiatem zewnêtrznym (wiatem
fizycznym, biologicznym i spo³eczno-kulturowym).
Czy uzale¿nienie stanów mózgowych od stanów umys³owych wiadczy o fizycznoci tych ostatnich? Równie dobrze mo¿na by powiedzieæ, ¿e mamy tu
dowód na to, ¿e stany mózgowe s¹ w gruncie rzeczy czym duchowym albo
dowód na to, ¿e mózg i umys³ zbudowane s¹ z materia³u neutralnego: ani
mentalnego, ani fizycznego. Tak ¿e stanowisko J. Kima, fizykalizuj¹c stany umys³owe, nie wydaje siê zbyt przekonywaj¹ce.
* * *
Wed³ug Poppera emergentna ewolucja biologiczna organizmów i gatunków
zwierzêcych polega m.in. na wytwarzaniu nowych organów maj¹cych rozwi¹zaæ problemy dostosowania siê do zmiennych warunków ekogeograficznych.
Nowy organ  jako rozwi¹zanie problemu  jest kontrolowany metod¹ eliminacji b³êdów. wiadomoæ jest bardzo wa¿na w procesie naturalnej selekcji, zwiêksza bowiem szanse prze¿ycia. W perspektywie Poppera wiadomoæ jest w³¹czona w wiat fizyczno-biologiczny, neuronalny i wiat kultury, ale nie jest zbyt
mocno wyakcentowane jej w³¹czenie w wiat spo³eczny. Kontra Popper trzeba
powiedzieæ, ¿e wiadomoæ jest produkowana nie tylko przez biologiczn¹ walkê o byt, nie tylko przez neurony i trzeci wiat, ale tak¿e przez spo³eczeñstwo
rozdzierane walk¹ klas i klasowymi interesami. Mo¿na siê zgodziæ z Popperem,
¿e indywidualna wiadomoæ tworzy okrelone ideologie spo³eczne i ma moc
zmieniania obiektywnych stosunków spo³ecznych, ale z drugiej strony trzeba wyakcentowaæ to, ¿e ta sama indywidualna wiadomoæ jest produktem wiadomoci klasowej powi¹zanej z okrelonymi interesami polityczno-ekonomicznymi;
jest wiêc bierno-czynna. wiadomoæ klasowa odgrywa wa¿n¹ rolê w umacnianiu interesów klasowych, wzglêdnie w walce o wolnoæ spo³eczn¹. Taka wiadomoæ mo¿e manipulowaæ ideami trzeciego wiata, mo¿e fa³szowaæ albo ods³aniaæ prawdê o mechanizmach manipulowania, represjonowania i rz¹dzenia.
U Poppera umys³ jest zanurzony w wiecie abstrakcyjnych idei, ale jeli zanurzenie dokonuje siê za porednictwem klasowych interesów, to elity rz¹dz¹ce
maj¹ swój trzeci wiat, a proletariat swój. Czy w zwi¹zku z tym mo¿liwe
jest dotarcie do obiektywnej prawdy (w której istnienie Popper przecie¿ nie pow¹tpiewa)? Jak pogodziæ istnienie prawdy obiektywnej z wieloci¹ dyskursów
(ideologii, wzglêdnie narracji)? Czy klasom panuj¹cym zale¿y na mówieniu
prawdy? Czy¿ mówienie prawdy nie wp³ywa na zmianê uk³adu si³ spo³ecznych?
Tak¿e u J. Searla nie jest zbyt mocno zaakcentowana obustronna zale¿noæ
miêdzy treci¹ intencjonaln¹ procesów umys³owych (wraz ze zwi¹zan¹ z ni¹ architektur¹ sieci neuronalnych) a sytuacj¹ polityczno-ekonomiczn¹ poznaj¹cych
podmiotów. J. Searle jest naturalist¹ biologicznym niedoceniaj¹cym wymiaru
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politycznych kontekstów istnienia wiadomych jani. Wiadomo, ¿e wiadomoæ
 powsta³a w procesie ewolucji biologicznej  wytwarzana jest tak¿e w trakcie
ewolucji ekonomiczno-polityczno-spo³ecznej. Jest biologiczn¹ w³asnoci¹ mózgu
cz³owieka (i niektórych zwierz¹t), ale te¿ w³asnoci¹ (jeli mo¿na tak powiedzieæ) sytuacji polityczno-spo³ecznej. Pewne uk³ady spo³eczne mog¹ przyspieszyæ albo spowolniæ dochodzenie do wiadomoci, wzglêdnie samowiadomoci pewnych osobników. Nie da siê wykluczyæ umys³u z obszaru polityki.
wiadomoæ jest czêci¹ ekonomii politycznej. W zwi¹zku z tym warto by ukuæ
jakie terminy wyra¿aj¹ce te wspó³zale¿noci. Byæ mo¿e pasowa³by tu termin
superweniencja psychopolityczna? Na czym by ona polega³a? Polega³aby na
tym oto fakcie, ¿e stany umys³owe danego uk³adu poznaj¹cego superweniuj¹ na
stanach politycznych; na tym, ¿e ró¿nice miêdzy treciami intencjonalnymi s¹
uzale¿nione od ró¿nic miêdzy stanami politycznymi oraz na tym, ¿e podobne
stany (sytuacje) polityczne poci¹gaj¹ podobne treci intencjonalne (podobne stany umys³owe). Ogólnie mówi¹c chodzi o to, ¿e zdarzenia umys³owe s¹ wywo³ywane przez zdarzenia polityczne. Na czym z kolei polega³aby superweniencja
politycznopsychiczna? Na tym, ¿e procesy polityczne s¹ przyczynowo wywo³ywane przez procesy umys³owe. Ta obustronna superweniencja wynika z tego faktu, i¿ tak jak treci umys³owe s¹ funkcjonalnie uzale¿nione od procesów politycznych, tak te¿ zdarzenia polityczne s¹ uzale¿nione od treci umys³owych (od
przekonañ politycznych). W jaki sposób treci umys³owe uzale¿nione s¹ od
polityki? Chodzi tu o rozmaite sposoby manipulowania ludzkimi umys³ami (sposoby wykorzystywane przez polityków). Ludzie przewa¿nie myl¹ i czuj¹ to, co
partie rz¹dz¹ce albo opozycyjne zdo³a³y zakodowaæ w ich g³owach. Poza tym
ludzie dochodz¹ do wiadomoci wielu spraw, a tak¿e do samowiadomoci dziêki zakorzenieniu ich umys³ów w dyskursach etycznych, narracjach literackich,
historycznych itd. Rozmaite ideologie polityczne i religijne narzucaj¹ im specyficzne sposoby interpretowania wielu zjawisk. Podmioty poznaj¹ce maj¹ w g³owach takie treci intencjonalne, jakie zosta³y im wpojone przez wychowanie
i politykê medialn¹. Z drugiej strony, chocia¿ ludzka wiadomoæ jest sterowana przez okrelone manipulacje polityczno-ideologiczne, nie wynika st¹d, ¿e ta
wiadomoæ jest tylko i wy³¹cznie rezultatem owych manipulacji. Wszak mo¿e
ona przeciwstawiæ siê im w imiê prawdy. Z bycia przedmiotem manipulacji
umys³ mo¿e staæ siê jej podmiotem i to w imiê manipulacji niezmanipulowanej.
Ciekawe by³oby przebadanie z perspektywy eksternalistycznej uzale¿nienia
umys³u od jak najszerszej liczby czynników zewnêtrznych. U S. Pinkera umys³
 jako zestaw modu³ów, wzglêdnie system narz¹dów czy te¿ zdolnoci psychicznych  jest adaptacj¹ biologiczn¹ ukszta³towan¹ przez dobór naturalny, a organizacja modularna tego¿ umys³u jest ekspresj¹ kodu genetycznego, ale czy¿ organizacja modularna nie jest tak¿e rezultatem sytuacji polityczno-ekonomicznej
danego podmiotu poznaj¹cego? Czy¿ umys³ biedaka jako zespó³ zdolnoci psy-
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chicznych nie ró¿ni siê od umys³u cz³owieka bogatego, mog¹cego pozwoliæ
sobie na swobodne rozwijanie swych umys³owych modu³ów? Czy¿ rozwój tych
modu³ów nie zale¿y od systemów wychowawczych k³ad¹cych nacisk b¹d to na
wykszta³cenie wszechstronne, b¹d na wykszta³cenie specjalistyczne? Czy¿ otêpiaj¹ca praca w fabrykach, biurach czy firmach sprzyja wszechstronnemu rozwojowi modu³ów?
* * *
Jeli wed³ug G. Edelmana neuronauki kognitywne pozwalaj¹ zrozumieæ, jaka
jest neurobiologiczna i neuroobliczeniowa baza dla strumienia cogitationes, to
transcendentalizm oddzia³ywañ zwrotnych (akceptuj¹c oczywicie powy¿sz¹
perspektywê badawcz¹) bêdzie siê tak¿e interesowa³ tymi wszystkimi badaniami, które pokazuj¹, w jaki sposób procesy mózgowe modyfikowane s¹ prac¹
umys³u. Cogitationes ewoluuj¹ wraz z ewolucj¹ mózgu, ale ewolucja mózgu zale¿y zwrotnie od aktywnoci procesów umys³owo-poznawczych. Wraz z P. Edelmanem transcendentalizm chce przywróciæ umys³ naturze, ale chce te¿ przywróciæ naturê umys³owi. Jeli wiadomoæ powstaje poprzez dostosowanie siê
organizmów do rodowiska, to od pewnego momentu rodowisko dostosowuje
siê do wiadomoci. Jeli wiadomoæ zale¿y od jêzyka, wartoci kulturowych
i stopnia uspo³ecznienia, to trzeba uwzglêdniæ to, ¿e tak¿e jêzykowo-kulturowe
¿ycie spo³eczne zale¿y od wiadomoci, tj. konstytuuje siê w odpowiednich aktach intencjonalnych. Jeli pamiêæ powstaje dziêki zmianom synaptycznym
w sieciach neuronalnych, to warte przebadania s¹ równie¿ zmiany synaptyczne
wywo³ane odpowiednim funkcjonowaniem pamiêci. Umys³ wy³ania siê ze
wspó³dzia³ania czynników fizycznych, biologicznych i spo³ecznych, ale wszystkie te czynniki zwrotne zale¿¹ od dzia³ania wiadomego ja.
Bardzo zbli¿ona do transcendentalizmu oddzia³ywañ zwrotnych zdaje siê
byæ spo³eczna neuronauka poznawcza, wed³ug której wiêzi spo³eczne, bêd¹c
z jednej strony uwarunkowane struktur¹ naszych sieci neuronalnych, z drugiej
strony oddzia³uj¹ zwrotnie na te sieci w toku realizowania emocjonalnych wiêzi
miêdzy ja i ty, wzglêdnie miêdzy my i oni.
* * *
Czy pankomputacjonici maj¹ racjê? Czy Wszechwiat jest rzeczywicie gigantycznym superkomputerem, a wszystkie uk³ady fizyczno-chemiczne, biologiczne, spo³eczno-kulturowe i mentalno-poznawcze s¹ wytworem procesów obliczeniowych tego superkomputera? Czy dzia³anie naszych mózgów da siê
wygenerowaæ przez prawa matematyczne? Czy¿by i prze¿ycia intencjonalne da³y
siê wyliczyæ? Wed³ug Penrosea aktywnoæ biologiczna mózgu oraz przebieg
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zjawisk umys³owych nie s¹ procesami czysto obliczeniowymi; nie daj¹ siê one
uj¹æ w postaci algorytmu. Przysz³e fazy pracy mózgu (umys³u) nie s¹ generowane z kolejnych kroków wnioskowania logiczno-matematycznego; nie s¹ dedukowalne z ¿adnego skoñczonego zbioru regu³.
Czy darwinowska walka o byt (tj. selekcja naturalna) wraz z po¿eraniem
siê gatunków s¹ przejawem gigantycznego procesu obliczeniowego? Czy walka
o przetrwanie da siê wyraziæ w jêzyku przetwarzania informacji? Jeli procesy
mentalno-poznawcze nie s¹ opisywalne w pojêciach oprogramowania mózgu
(R. Penrose), to czy równie¿ procesy ewolucyjne w wiecie zwierz¹t i ludzi nie
s¹ mózgowo oprogramowane? Jeli nieobliczalnoæ i niealgorytmicznoæ oznaczaj¹ niewyprowadzalnoæ z ¿adnego skoñczonego zbioru regu³, czyli obecnoæ
twórczej inwencji, to procesy biologiczne z pewnoci¹ s¹ do pewnego stopnia
nieobliczalne. wiat biologii jest wiatem twórczej inwencji.
* * *
Transcendentalizm, badaj¹c warunki mo¿liwoci wiedzy, musi uwzglêdniæ
warunki psychologiczne, biologiczne, chemiczne, ekonomiczne i kulturowe. S¹
to warunki zaistnienia ja myl¹cego (ja tworz¹cego wiedzê). Wszystkie te
czynniki determinuj¹ce umys³ oddzia³uj¹ na siebie zwrotnie (np. procesy biologiczne oddzia³uj¹ na procesy psychiczne i na odwrót), ale dzia³aj¹c na umys³,
s¹ te¿ zwrotnie przez ten umys³ kszta³towane. Opisywany wy¿ej transcendentalizm jest wiêc transcendentalizmem rozszerzonym w stosunku do transcendentalizmu Kanta czy Husserla.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ stanowi próbê autorskiej interpretacji dwóch kluczowych kategorii w filozofii
Jaspersa: znak egzystencji i szyfr transcendencji. Pokazane zosta³o, jaka pomiêdzy nimi zachodzi ró¿nica i jakie ³¹cz¹ je relacje. Autorowi
szczególnie chodzi³o o podkrelenie znaczenia
Jaspersowskiego terminu transcendencja, czêsto nies³usznie pojmowanego jako po prostu
zawiaty. Transcendencja wywodzi siê bowiem od transcendowania ku i oznacza takie
transcendowanie, które nie zwraca siê ani ku
przedmiotom wiata empirycznego, ani ku
ukrytemu charakterowi ludzkiej osoby, którym
to charakterem jest egzystencja, a mimo to staje siê nieod³¹czne od ludzkiego dzia³ania.

The paper is an attempt to give the authors own interpretation of two key categories
of Jaspers philosophy, namely the sign and
the cipher of transcendence. While showing
the differences between them together with relations that join them, I put a special stress on
the significance of Jaspers term transcendence which is often, quite misleadingly, understood simply as a journey to the other world.
Transcendence is derived from transcending towards and means such transcending
which turns neither to objects of the empirical
world, nor to the hidden character of a human
being (their existence), but nevertheless is inseparable from human action.
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Niniejszy artyku³ w zamierzaniu stanowiæ ma swoist¹ formê uzupe³niaj¹cego komentarza do powiêconych myli Jaspersa czêci mojej ksi¹¿ki Filozofia
i psychologia egzystencjalna (Toruñ 2011). Komentarz ten mia³by charakteryzowaæ siê prób¹ uwspó³czenienia i popularyzacji niektórych w¹tków tej myli,
przede wszystkim za nies³usznie uchodz¹cej za hermetyczn¹ i tajemnicz¹ koncepcji szyfrów transcendencji.
Na pocz¹tku poczyñmy fundamentalne zastrze¿enie: w f i l o z o f i a c h
w y r a s t a j ¹ c y c h z t r a d y c j i p o s t-K a n t o w s k i e j s ³ o w o
t r a n s c e n d e n c j a n i e o z n a c z a ¿ a d n e g o d o m n i e m a n e g o
p r z e d m i o t u z z a  w i a t ó w, l e c z w y w o d z i s i ê o d c z a s o w n i k a t r a n s c e n d o w a æ , c z y l i p r z e k r a c z a æ k u. Inna rzecz, ¿e
jedn¹ z form przekraczania ku jest w³anie domniemane przekraczanie wiata
doczesnego w stronê zawiatów, lecz przekraczanie takie, zadaniem Jaspersa,
nigdy ¿adnych zawiatów nie siêga, nawet w jakimkolwiek akcie rzekomego objawienia lub iluminacji. Zd¹¿aj¹c ku zawiatowej transcendencji, zawsze docieramy tylko do naszych idei i wyobra¿eñ, twierdzi autor Philosophie.
Zdaniem Jaspersa transcendowanie (mówi¹c po polsku  po prostu przekraczanie) dokonuje siê w ramach procesu poznawczego na jeden z trzech sposobów:
Po pierwsze, ma ono miejsce w ramach relacji p o d m i o tp r z e d m i o t
(najczêciej chodzi o przedmiot oczekiwany). Bêd¹c tu oto (Da) w jakiej sytuacji, wyobra¿amy sobie inn¹ sytuacjê, która ma kiedy nadejæ (owo kiedy
mo¿e byæ przypisane do przewidywanej chronologii czasu, albo nie). Czyni¹c
to, transcendujemy ku naszemu wyobra¿eniu, którego obiekt (jakie wydarzenie),
rozpatrywany jako oczekiwany przedmiot, a nie tylko projektowane wyobra¿enie w momencie transcendowania, jest transcendencj¹, bo nie ma go tu oto (Da).
Byt tego przedmiotu albo stawia siê na spotkanie z nami, albo te¿ nie, czyli
mówi¹c po prostu: owo wydarzenie bêdzie mia³o miejsce lub nie. Gdy kwestia
ta rozstrzygnie siê kiedy, treæ wyobra¿enia przestanie byæ jednak transcendencj¹, a stanie siê przedmiotem, o którego bycie lub niebycie da siê orzec przy
u¿yciu immanentnego u¿ycia rozumu. Transcendencja przedmiotu mo¿e wiêc
byæ zawsze tylko celem oczekiwanym, a nie osi¹gniêtym (wynika to zreszt¹
z samego pojêcia transcendencji).
Po drugie: proces transcendowania mo¿e siê te¿ dokonywaæ w relacji p o d m i o tp o d m i o t. Sam dla siebie jestem podmiotowoci¹ nieosi¹galn¹ nigdy
dla ¿adnego spojrzenia z zewn¹trz. Tak jak odczuwam bycie mnie tu oto, nie odczuwa owego bycia nikt inny. Owo poczucie mojoci ma charakter ontyczny1.
Jeli na przyk³ad nie lubiê osoby X, pytanie samego siebie: dlaczego s¹dzisz,
¿e jej nie lubisz? nie ma sensu, bo ow¹ niechêæ odczuwam bezporednio. Ale
stwierdzenie, ¿e X nie lubi mnie, pojawia siê na innej zasadzie, bo tego, co czu1 Takie rozró¿nienie charakterystycznie jest raczej dla myli Heideggera, ale w tym miejscu pasuje tak¿e do Jaspersa.
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je on, gdy mnie nie lubi, ja nie odczujê nigdy. Mogê tylko domniemywaæ albo
mieæ pewnoæ, ¿e taki stan ma miejsce, obserwuj¹c zachowania X-a w wiecie
przedmiotowym.
Zwracaj¹c siê do kogo w akcie komunikacji (nie ka¿de zwracanie siê do
bliniego jest takim aktem, mo¿e byæ np. aktem przemocy albo bezmylnej projekcji), transcendujê ku jego wnêtrzu, czyli jako przeze mnie wyobra¿anej nieprzedmiotowoci (ontycznej). Blini jest wówczas w moim oczekiwaniu transcendencj¹, ale prêdko byæ ni¹ przestaje. Jego byt mo¿e bowiem przyjæ na
spotkanie ze mn¹, co znaczy, ¿e moje wyobra¿enia potwierdz¹ siê w wiêkszym
lub mniejszym stopniu (stwierdzê to obserwuj¹c zachowanie bliniego). Mo¿e
te¿ byæ inaczej: moje projekcje siê nie sprawdz¹, gdy¿ ow¹ wewnêtrzn¹ nieprzedmiotowoæ bliniego wyobra¿a³em sobie fa³szywie (co znów stwierdzam na
podstawie obserwacji jego zachowañ i sygna³ów). O ile dalej trwaæ bêdê przy
transcendowanym wczeniej wizerunku tej osoby, który to wizerunek w³anie siê
nie sprawdzi³, dojdzie do takich lub innych konfliktów.
Jaspers i Heidegger róde³ zjawiska sumienia dopiero wtórnie dopatrywali siê
w sferze emocji. Na pierwszy plan wysuwali w tym wypadku rozumowe zagadnienie prawdy i nieprawdy. Gdy stwierdzam, ¿e blini (do którego mia³em negatywny stosunek) okaza³ siê kim innym, ani¿eli jego wyobra¿enie wy³aniaj¹ce siê z procesu mego transcendowania, tj. jego oczekiwany byt nie stawi³ siê
na spotkanie ze mn¹, stajê w obliczu koniecznoci rozstrzygniêcia, co jest prawd¹, a takie rozstrzygniêcie na gruncie osobistego filozofowania praktycznego
czêsto wi¹¿e siê z lêkiem egzystencjalnym. W sensie ród³owym wyrzut sumienia oznacza po prostu lêk przed popadniêciem w nieprawdê, które samo przez
siê kojarzy siê nam z zagro¿eniem. Zjawisko narodzin sumienia ma wiêc charakter antynomii ³¹cz¹cej ponad pierwotnym przeciwstawieniem powszechnie
dostrzegany w tym wypadku w¹tek altruizmu z w¹tkiem egoistycznym, na który zwykle zwraca siê mniejsz¹ uwagê. Fakt, ¿e nasze wyobra¿enie osobowoci
bliniego, ku której transcendowalimy, nie odpowiada³o prawdzie, ujawnia siê
w formie stawianego nam oporu przez bliniego (specyficzn¹ form¹ oporu jest
równie¿ uwidocznienie siê cierpienia b¹d wymuszonej, a nawet masochistycznej uleg³oci). Tak czy inaczej, potwierdzenie zgodnoci cech osobowoci bliniego z moim pierwotnym ich wyobra¿eniem albo stwierdzenie, ¿e zgodnoæ
taka nie zachodzi, stanowi zawsze koniec pewnego etapu transcendowania, bo
oczekiwana transcendencja, symbolizowana przez wyobra¿enie wnêtrza drugiej
osoby, zmienia siê w immanencjê konkretnych objawów cech jej charakteru.
Trzeci rodzaj transcendowania to transcendowanie w relacji p o d m i o t
t r a n s c e n d e n c j a sama (bloße Transzendenz)2, czyli nie przedmiotowa i nie
2 U¿ywam tu te¿ porêcznego terminu transcendencja absolutna, czyli w pe³ni nieuwarunkowana (bo transcendencja przedmiotu i podmiotu zawsze jednak jest jako uwarunkowana).
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podmiotowa. Genezê tego typu transcenduj¹cego ruchu bardzo dobrze opisa³
Kant. Wi¹¿e siê ona z tzw. d¹¿eniem do zupe³noci (Vollständigkeit), samo za
transcendowanie przebiega wed³ug nastêpuj¹cego toku: rozum ludzki stara siê
narzuciæ na postrzegane zmys³owo przedmioty schematy zwi¹zków przyczynowych. Na ka¿dy przyjêty schemat próbuje narzuciæ kolejny, który ów poprzedni
obejmuje, na ten jeszcze kolejny itd. Naturalnej potrzeby rozumu do osi¹gniêcia zupe³noci swego poznania nie da siê zbyæ stwierdzeniem, ¿e takie determinuj¹ce nastêpstwo kolejnych schematów ci¹gnie siê w nieskoñczonoæ. Do czystego uposa¿enia rozumu przynale¿y transcendentna potrzeba, by dla ka¿dego
ci¹gu wzajemnie siê okrelaj¹cych systemów przyczynowych poszukiwaæ rozpoczynaj¹cej go przyczyny absolutnej, czyli takiej, której nic nie okrela ani nie
determinuje, lecz tylko ona sama mo¿e co okrelaæ i determinowaæ3. Podkrelmy jeszcze raz: owa potrzeba zupe³noci nie jest potrzeb¹ empiryczn¹, zrodzon¹
pod wp³ywem jakiego dowiadczenia, lecz transcendentaln¹, wynik³¹ z potrzeby
samego rozumu. Jej wymarzony, ostateczny przedmiot na zawsze pozostanie transcendencj¹, bo jego ewentualne poznanie oznacza³oby wewnêtrzn¹ sprzecznoæ:
rozum musia³by tu narzuciæ uwarunkowuj¹ce prawa na co, przez co on sam
mia³by byæ uwarunkowany. Kant wykaza³, ¿e przy dogmatycznym pojmowaniu
metafizyki za domniemane przedmioty rzekomo spe³niaj¹ce tê potrzebê zupe³noci uznaje siê np. duszê substancjaln¹, ca³oæ (zupe³noæ) wiata albo Boga.
W przypadku relacji podmiotowo-przedmiotowej kryterium prawdziwoci
celu naszego transcendowania staje siê kwestia, czy oczekiwany przedmiot lub
wydarzenie stawi siê na spotkanie z naszymi oczekiwaniami, a wiêc mówi¹c po
prostu, czy zaistnieje w dowiadczeniu.
Gdy idzie o relacjê podmiotowo-podmiotow¹ sytuacja wygl¹da ju¿ inaczej.
Nieprzedmiotowoæ, jak¹ stanowi mój blini sam dla siebie, kryje siê zawsze za
fasad¹ zjawiska, którym jest w³anie jego przedmiotowoæ. Chc¹c unikn¹æ solipsyzmu moralnego albo  u¿ywaj¹c jêzyka Sartrea  po prostu postawy sadystycznej, czyli pe³nego uto¿samienia bytu bliniego z moimi wyobra¿eniami na
jego temat, mo¿emy odwo³aæ siê do dwóch metod. Po pierwsze, nale¿y zawsze
stawiaæ sobie pytanie: czy poszczególne fakty kumuluj¹ce siê w moim wyobra¿eniu drugiego cz³owieka ³¹cz¹ siê w systematyczny zwi¹zek?4 To moje wyobra¿enie nie zawsze musi bowiem byæ prawdziwe w sensie: byæ zgodne z autonomicznym otwieraniem siê jakiego samoistnego bytu, a nawet takowy autonomiczny
byt w ogóle posiadaæ. Na przyk³ad nie mo¿emy go przypisaæ marzeniom sennym, których treæ najczêciej nie uk³ada siê w systematyczn¹ ca³oæ charakte3
4

Po niemiecku jest to jedno s³owo: bestimmen.
Jest to pytanie transcendentalne. Chodzi nie o to, czy zachowanie bliniego jawi mi siê
jako systematyczne, lecz czy moje postrzeganie go jest systematyczne. Najlepiej widaæ to
w psychopatologii. Zachowanie schizofrenika na ogó³ nie stanowi systematycznego zwi¹zku
elementów, spojrzenie lekarza diagnozuj¹cego realnoæ choroby musi byæ systematyczne.
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ryzowan¹ przez wewnêtrzny zwi¹zek cz³onów. Za przedmiot, któremu przys³uguje byt autonomiczny, a nie zadany z zewn¹trz przez jaki proces poznawczy,
nie mo¿e byæ te¿ uznany obiekt, którego obserwacja wi¹¿e siê z wyprojektowywaniem na niego wyobra¿eñ, fantazji oraz stanów emocjonalnych. Zasadne staje siê pytanie: czy w takim razie w ogóle dane jest nam jakiekolwiek dowiadczenie przedmiotu o w pe³ni autonomicznych, a nie narzuconych przez podmiot
cechach? Poszukuj¹c takiego czystego spojrzenia Husserl stworzy³ swe teorie
redukcji fenomenologicznych. W ¿yciu codziennym na ogó³ nie odwo³ujemy siê
do tak z³o¿onych rozwi¹zañ. Zapytujemy jedynie: czy nasze spojrzenie na przedmiot przynosi nam odnalezienie systematycznego zwi¹zku sk³adaj¹cych siê na
ów przedmiot elementów?
Ale traktowanie tego pytania jako uniwersalnego kryterium realnoci przedmiotu dawa³oby nam w efekcie kryterium bardzo zawodne. Czêsto zdarza siê
przecie¿, ¿e obserwuj¹c jakie wydarzenie, projektujemy na nie bardzo logiczn¹
i spójn¹, lecz nie pasuj¹c¹ do niego wizjê. Efekt takiej projekcji Kant okreli³
mianem pozoru logicznego, a jego klasycznym przyk³adem móg³by byæ s³ynny
paradoks Zenona z Elei g³osz¹cy: Achilles nie dogoni ¿ó³wia. Argumentacja, jakiej u¿ywa Zenon uzasadniaj¹c ów paradoks, jest spójna i logiczna, ale odnosi
siê ona nie do realiów rzeczywistego dowiadczenia, lecz do pewnego wiata
pozornego. W ¿yciu codziennym ustawicznie karmieni jestemy sofizmatami,
których argumentacja przypomina rzekome (bo da³y siê w koñcu rozwi¹zaæ) paradoksy Zenona. S³yszymy je np. w telewizji lub radiu, gdy dwaj spieraj¹cy siê
ze sob¹ politycy przeciwstawiaj¹ sobie nawzajem argumenty w zasadzie logiczne, ale nierzeczowe, w sensie: nie nadaj¹ce siê do systematycznego objaniania
rzeczywistoci, w której ¿yjemy na co dzieñ.
W przypadku relacji podmiotpodmiot owo popadanie w pozór nabiera
szczególnego wymiaru. Jak¿e czêsto w najró¿niejszych sytuacjach napotykamy
na dzia³ania kogo, kto stara siê na dowiadczenie swych kontaktów z blinim
narzuciæ logiczn¹ co prawda, lecz ewidentnie niezgodn¹ z rzeczywistoci¹ wizjê. Dzieje siê to np., gdy rodzice lub pedagogowie zmuszaj¹ podleg³e im dzieci do nauki czego, co zgodnie z wyobra¿eniami owych opiekunów ma przynieæ
podopiecznym szczêcie. I mog³oby tak byæ rzeczywicie, gdyby nie fakt, ¿e owi
podopieczni nie przejawiaj¹ ¿adnego zami³owania ani do tego typu nauki, ani
proponowanej im wizji szczêliwoci.
Ukryty charakter cz³owieka, nie do koñca znany nawet jemu samemu
(Wiktor Frankl okreli go mianem podwiadomoci duchowej), Jaspers, a wczeniej Kierkegaard okrel¹ mianem egzystencji. Pojêcie charakter zostanie
w tym miejscu przez Jaspersa zarzucone jako zu¿yte przez psychologiê scjentyczn¹ (konkretnie przez charakterologiê), w której oznacza ono badanie cech
czysto przedmiotowych. A cechy egzystencjalne takowymi nie s¹. Wyra¿aj¹ one
fakt bycia tym oto (Da), jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym cz³owie-
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kiem. Nie ma wiêc np. czego takiego jak typy egzystencji, choæ bez w¹tpienia s¹ typy charakterów.
Gdy stajê oko w oko z tym oto konkretnym cz³owiekiem i staram siê narzuciæ na moje wyobra¿enie jego osoby systematykê pewnego zwi¹zku logicznego,
zawsze znajdujê siê w obliczu pytania: jak ta wizja ma siê do jego autentycznej
egzystencji? Autentycznej nie znaczy tu jeszcze przedmiotowo dobrej, czyli takiej, stymulowane przez któr¹ dzia³ania uznane zostan¹ w wiecie za dobre. Opór
albo akceptacjê odnonie do sposobu, w jaki go postrzegamy, blini okazuje, uzewnêtrzniaj¹c najró¿niejsze znaki egzystencji, a wiêc symbole komunikuj¹ce nam,
czy uwa¿a, ¿e jest traktowany w³aciwie, czy te¿ nie. Owe znaki mog¹ mieæ ró¿ny charakter: od wyra¿aj¹cej aprobatê mimiki twarzy lub w ogóle dynamiki cia³a
a¿ po przejawian¹ publicznie (np. w rodkach masowego przekazu) agresjê b¹d
okazywanie wyrazów autentycznego, choæ wiemy, ¿e bezzasadnego kultu (przyk³ady mo¿na by d³ugo wymieniaæ). S³owo autentycznego ma tu bardzo istotny sens. Znakami egzystencji nie s¹ np. objawy sztucznej ¿yczliwoci czy lizusostwa, maj¹ce na celu wy³¹cznie dostosowanie siê przez objawiaj¹c¹ je osobê
do aktualnych realiów i zarzucane, gdy uk³ad owych realiów siê zmienia.
Odró¿nienie znaku egzystencji od koniunkturalnej pozy, bêd¹cej wy³¹cznie
efektem okrelonego uwik³ania w wiat, czasem okazuje siê bardzo trudne. Ale
nawet wówczas, gdy jestemy pewni, ¿e ze znakiem takim mamy rzeczywicie
do czynienia, nie oznacza to, i¿ autentyczna egzystencja jest egzystencj¹ dobr¹
w sensie aksjologicznym, czyli tak¹, która mo¿e staæ siê stymulacj¹ dobrych
dzia³añ. Wolny nie zawsze oznacza dobry, czasem znaczy tyle, co samowolny. Jak stwierdzi³ Kant, tego, kto nie chce kierowaæ siê prawami rozumu
i wyrz¹dza krzywdê swym blinim, wspólnocie miêdzyludzkiej czy chocia¿by
samemu sobie, trzeba pouczyæ si³¹.
Dla Jaspersa (Heideggera równie¿) autentyczna egzystencja to tylko egzystencja autentyczna, wcale niekoniecznie dobra. W czyjej egzystencji mo¿e np.
tkwiæ autentyczna niezdolnoæ zrozumienia interesów wspólnoty i bêdzie on tê
cechê artyku³owa³ przy u¿yciu w pe³ni autentycznych znaków. Ale oczywiste
jest, ¿e w takim wypadku, kieruj¹c siê rozumnie pojmowanym dobrem tak jego
samego, jak i ogó³u, trzeba podj¹æ z t¹ jego autentyczn¹ egzystencj¹ walkê (pojmowan¹ jako sytuacja graniczna).
Komunikacja miêdzyludzka, zachodz¹ca w ramach relacji podmiotpodmiot,
wymaga wiêc równowagi dwóch czynników: rozumnoci (której przejawem jest
systematycznoæ) i autentycznoci (wyp³ywaj¹cej z egzystencji). Kieruj¹c siê
samym kryterium rozumnoci, popaæ mo¿emy w pozór logiczny, tzn. narzucaæ bliniemu swe wizje, które do jego autentycznej egzystencji maj¹ siê nijak
i w zwi¹zku z tym ich realizacja nie przyniesie mu jako tej oto konkretnej jednostce szczêcia (np. wspomniane zmuszanie dziecka do nauki gry na nielubianym instrumencie).
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Cechy egzystencji nie wyrz¹dzaj¹ce ¿adnej krzywdy ani komu, kto je przejawia, ani tym, z którymi tworzy on jak¹ wspólnotê, powinny byæ traktowane
jak dobro osobiste i nienaruszalne. Sytuacja wygl¹da inaczej, gdy znaki czyjej
egzystencji przejawiaj¹ takie cechy, co do których mo¿na oczekiwaæ, ¿e stworz¹ stymulacjê dzia³añ prowadz¹cych do jakiego nieszczêcia. Wtedy ograniczenie dokonuje siê w odwrotn¹ stronê. To racje rozumowe podpowiadaj¹ nam
 oczywicie, gdy przeanalizujemy ju¿ znaki egzystencjalne  czy i w jakim zakresie wolnoæ czyni¹cego z³o bliniego nale¿y ograniczyæ.
Ró¿nica pomiêdzy z n a k a m i e g z y s t e n c j i a s³awnymi s z y f r a m i
t r a n s c e n d e n c j i sprowadza siê g³ównie do ró¿nicy pomiêdzy transcendencj¹ egzystencji oraz transcendencj¹ pojmowan¹ jako absolutna (bezpredykatowa
i nieuwarunkowana). Na egzystencjê sk³adaj¹ siê niedowiadczane bezporednio
cechy wewnêtrznej duchowoci cz³owieka (tak to nazwie Wiktor Frankl), rozjaniaj¹ce siê porednio w dzia³aniach praktycznych, tzn. takich, które dotycz¹
aktów miêdzyludzkiej komunikacji albo te¿ sytuacji granicznych. Co takiego
jak egzystencja jest, bo ostatecznie przys³uguj¹ mu jakie w³asnoci, czyli jest
jakie, co stanowi warunek wszelkiego poznania. Sytuacja przedstawia siê ca³kiem inaczej w odniesieniu do transcendencji absolutnej, czyli: albo nieuwarunkowanej, a wiêc pozbawionej predykatów (takowa musia³aby sama w sobie stanowiæ jaki czysty predykat jest, co Kant ostatecznie wykluczy³), albo
okrelonej przez jakie równie transcendentne predykaty absolutne, co tworzy³oby b³êdne ko³o: to, co nieuwarunkowane (transcendentne predykaty), sta³oby
siê wyznacznikiem czego, co równie¿ jest nieuwarunkowane (transcendencji,
której te transcendentne predykaty mia³yby przys³ugiwaæ).
Sk¹d wiêc w ogóle wynika potrzeba pytania o transcendencjê ca³kowicie nieuwarunkowan¹ (absolutn¹), ró¿n¹ od warunkowej transcendencji przedmiotu
i podmiotu? Kant wykaza³, ¿e z wewnêtrznego zapotrzebowania samego rozumu, opisanego przy analizie czwartej antynomii kosmologii racjonalnej. Jej antyteza g³osi: Nigdzie ani w wiecie, ani poza wiatem nie istnieje bezwzglêdnie konieczna istota jako jego przyczyna, teza za: Do wiata nale¿y co, co
albo jako czêæ, albo jako jego przyczyna jest bezwzglêdnie konieczn¹ istot¹
(któr¹ mo¿na rozumieæ np. tak, jak Arystoteles pojmowa³ pierwszego poruszyciela). Zachodzi tu ten typ antynomii, w którym prawdziwa jest zarówno teza,
jak i antyteza, ka¿da z nich dotyczy innego obiektu. Antyteza g³osi: w sferze
ogl¹du nie jest dany poznaniu ¿aden przedmiot absolutny, czyli praprzyczyna.
Wszystko, co poznajemy, jest uwarunkowane, sama za zasada zwi¹zku przyczynowo-skutkowego nie tkwi w wiecie empirycznym, lecz zostaje temu
wiatu przez czysty rozum podyktowana. Zwolennik tezy odpowiedzia³by:
oczywicie, koniecznoci pytania o pierwsz¹ przyczynê nie narzuca nam koniecznoæ empiryczna, bo nikt przedmiotu takiej potrzeby nie dowiadczy³
i nie pozna³, lecz transcendentalna, wynikaj¹ca z samej czystej idei przyczy-

58

Miros³aw ¯elazny

nowoci. W nauce, która nie jest empiryczna, czyli w arytmetyce, albo w takiej, w której intelekt dysponuje w³asnym ogl¹dem, czyli w geometrii, funkcjonuj¹, a nawet s¹ konieczne tak pojêcia pierwszej przyczyny, jak i ostatecznego
skutku.
Kant jednak uzna³, ¿e w sferze poznania empirycznego takie pytanie o zupe³noæ procesu poznania musia³oby siê skierowaæ nie na stronê jakiegokolwiek
przedmiotu o okrelonych predykatach, lecz rzeczy samej w sobie, czyli transcendencji. Jaspers oczywicie nie akceptuje Kantowskiego pojêcia rzeczy samej
w sobie jako rzeczy, która pozostaj¹c poza granicami procesu poznawczego,
wywiera wp³yw, choæby tylko w sferze praktycznego u¿ycia rozumu, na wydarzenia wiata zmys³owego. Uwa¿a³, ¿e nasz stosunek do transcendencji ma charakter czysto transcendentalny i sprowadza siê do wewnêtrznego ruchu pomiêdzy naszym byciem tu oto (Dasein) a ukryt¹ pó³-transcendencj¹ egzystencji. Ta
pó³-transcendencja oznacza egzystencjê jako obiekt o okrelonych w³asnociach, które nie mog¹ byæ badane wprost, lecz mo¿na je rozjaniaæ albo poprzez
niekoñcz¹ce siê akty miêdzyludzkiej komunikacji, albo w³asn¹ lub cudz¹ postawê w obliczu zawsze nieoczekiwanych sytuacji granicznych. Jak za takie rozjanienie ma siê do problemu transcendencji absolutnej, czyli nie okrelanej ju¿
przez ¿adne, choæby tylko oczekiwane dowiadczenie predykatów?
Tu Jaspers odwo³uje siê do odczucia egzystencjalnego, którym Kant niezbyt
siê interesowa³, a jeli ju¿  to w sferze estetyki. Ale w tym wypadku problematyka estetyczna stanowi dobry punkt wyjcia. Wyobramy sobie, ¿e kto prze¿ywa wielk¹, zw³aszcza nieszczêliw¹ mi³oæ do nieosi¹galnego dla niego partnera. Kto taki ¿yje autentycznym przedstawieniem doskona³ej, ukochanej osoby.
Wszelkie uwagi otoczenia mówi¹ce, i¿ osoba owa jest jednak cz³owiekiem
z krwi i koci, przejawiaj¹cym te¿ pewne wady, uznaje za wskazanie na chwilowe usterki jedynego prawdziwego wizerunku, którym jest prze¿ywane przez
niego wyobra¿enie. Platon takie wyobra¿enie uobecniaj¹cej siê w wiecie doskona³oci nazwie ide¹, dokonuj¹c jednak zasadniczego rozró¿nienia. Idea tak siê
ma do s³awnego cienia na cianie jaskini, czyli przedmiotu dowiadczanego
empirycznie, jak figura geometryczna do jej mniej lub bardziej doskona³ego odpowiednika w wiecie empirycznym. Ale: badaj¹c zjawiska, wiedz¹ geometryczn¹ mo¿na pos³ugiwaæ siê w sposób poprawny albo niepoprawny, gdy np. ulegamy presji ¿yczeniowej. Podobnie, tworz¹c artystyczn¹ wizjê jakiegokolwiek
faktu, mo¿emy dbaæ o to, by elementy tej wizji powi¹zane by³y przez systematyczny zwi¹zek, albo te¿ nie. Pseudoidee, które takiego wewnêtrznego zwi¹zku
nie przejawiaj¹, zdaniem Platona nale¿y bezwzglêdnie odrzuciæ, dlatego filozof
grecki jest np. wrogiem poetyzowania. Przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ kontynuatorów
myli autora Pañstwa (np. Hegel czy Cassirer) nie bêdzie w tym wzglêdzie a¿
tak rygorystyczna. Stwierdzaj¹ oni: niech owe pseudoidee, zwane przez nich idea³ami (Ideal), funkcjonuj¹ sobie w sferze sztuki, natomiast w nauce, etyce, ¿y-
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ciu politycznym odwo³ujmy siê do takich przedstawieñ (idei), których elementy
tworz¹ miêdzy sob¹ systematyczny zwi¹zek (u Hegla  sylogizm).
Jaspers rozwija tê myl. Jako ilustracjê jego koncepcji przyjmijmy s³ynne
Sonety Petrarki. Poeta prze¿ywa beznadziejn¹ mi³oæ do Laury, która jest ide¹
doskona³ej kobiety, a nie kobiet¹ z krwi i koci. Empiryczny obiekt tego prze¿ycia ju¿ nie istnieje, Laura zmar³a. Ale jej doskona³a, niezepsuta przez uwarunkowania idea ¿yje w duszy Petrarki. Chce on tê doskona³oæ przywieæ do wiata. Pisze o ukochanej wspania³e wiersze, ale co w efekcie uzyskuje? Zbiór
w³asnoci, które mimo woli zaczynaj¹ ow¹ zupe³noæ idei warunkowaæ! Czytamy, jakie ukochana mia³a oczy, usta, zêby itd. A ¿e zjawisk estetycznych nie da
siê dookreliæ np. przez definicjê, to owe pierwotne niby-wyznaczniki doskona³oci Laury s¹ dalej dookrelane przez porównania z b³êkitem nieba, ró¿¹, per³ami. Ale Petrarce nie chodzi o to, by jego wiersze sta³y siê zapisem procesu
poznania ukochanej, lecz by czytelnika, który byæ mo¿e wie, co to znaczy g³êboko, nieszczêliwie kochaæ, przywieæ do podobnej jak w jego w³asnym przypadku wiary w ideê, która w wiecie empirycznym nie mo¿e zaistnieæ jako
przedmiot. Zwróæmy uwagê: nie jest tak, ¿e doskona³e wyobra¿enie Laury by³o
wy³¹cznie udoskonalaj¹cym uogólnieniem ró¿nych uznawanych za piêkne cech
postrzeganych przy empirycznym kontakcie z adorowan¹ osob¹. Takie uogólnienie musi jeszcze trafiæ na transcendentalne pod³o¿e, którym jest d¹¿enie do zupe³noci, za tego d¹¿enia rozum nie czerpie z przyrody, lecz je na przyrodê projektuje. Zasada ta w równym stopniu dotyczy poezji, jak i np. geometrii czy
fizyki ³¹cz¹cej ideê wiedzy teoretycznej z konkretem dowiadczenia.
Dzie³o sztuki albo inn¹ formê komunikacji, która nie jest broñ Bo¿e ¿adnym
opisem jakiegokolwiek absolutu, lecz sposobem zwrócenia uwagi na d¹¿enie do
absolutu pojmowanego jako zupe³noæ ogarniaj¹ca wszystko, co siê w wiecie
dzieje, nazwie Jaspers szyfrem transcendencji. Ale Petrarka najprawdopodobniej
wierzy³, ¿e Laura by³a taka, jak¹ j¹ utrwali³ w swej wyobrani, a potem stara³
siê opisaæ w nieudolnej, mimo ca³ego kunsztu artystycznego, nieudolnej relacji.
Odwo³ajmy siê teraz do wspania³ego przyk³adu szyfru transcendencji obecnego na gruncie kultury polskiej  do kultu Matki Boskiej Czêstochowskiej.
Pomijaj¹c (z g³êbokim szacunkiem dla wiary) problem objawiania siê wiêtej
Osoby w wiecie empirycznym za porednictwem cudów, dostrzegamy, ¿e o ¿adnej przedmiotowej osobie, przyczynie kultu, nie mo¿e tu byæ mowy. Matka Boska Czêstochowska, Królowa Polski, ma siê dok³adnie nijak do ¯ydówki Marii,
matki Jezusa Chrystusa. Faktu, ¿e obroni³a ona przy u¿yciu cudu Jasn¹ Górê
przed napaci¹ Szwedów, ¿aden historyk wyjaniaj¹cy ten epizod polskich dziejów nie bierze pod uwagê, choæ geneza, przebieg i fina³ owego epizodu zbadane zosta³y drobiazgowo. Jednak podwa¿enie wiary pielgrzymuj¹cych do Czêstochowy wiernych poprzez odwo³anie siê do badañ historycznych (próbowali to
czyniæ komunici) oraz pow¹tpiewanie w mo¿liwoæ cudów by³oby g³êbokim
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nieporozumieniem, stanowi¹c próbê weryfikacji szyfru transcendencji poprzez
odniesienie go do empirycznie i metodycznie stwierdzonych faktów historii. Pragnienie absolutnej zupe³noci, co znaczy: absolutnej sprawiedliwoci, absolutnego dobra, szczêcia i innych przymiotów, przynale¿y nieod³¹cznie do ludzkiego
rozumu i negowanie go poprzez weryfikacjê przy odwo³aniu siê do faktów empirycznych by³oby równie bezsensowne, jak podwa¿anie zasad geometrii moc¹
stwierdzenia, ¿e nigdzie w wiecie dowiadczalnym nie istnieje ani zero, ani nieskoñczonoæ, ani nawet ¿adna z geometrycznych figur wystêpuj¹ca w swej doskona³ej, znanej z wewnêtrznego przedstawienia formy. Podobnie: transcendowanie ku nieuwarunkowanej sprawiedliwoci stanowiæ powinno dla ludzkiego
rozumu cechê konieczn¹ i le siê dzieje, gdy zostanie zapomniane lub chocia¿by przes³oniête. Cel owego transcendowania nie jest ¿adnym przedmiotem domniemanego dowiadczenia o okrelonych, daj¹cych siê poznaæ predykatach.
Jest wiêc transcendencj¹, tu mo¿na mia³o powiedzieæ  transcendentaln¹, bo
maj¹c¹ siê nijak do zjawisk empirycznych i wynikaj¹c¹ z wewnêtrznej potrzeby
rozumu, zwanej te¿ przez Jaspersa, w aspekcie praktycznym, rozumn¹ wiar¹5.
Czyta³em niedawno, ¿e jaki kompetentny krytyk wykaza³, i¿ s³ynne buty
z obrazu Van Gogha, opisywane przez Heideggera w rozprawie O ródle dzie³a
sztuki, nie by³y wcale butami starej ch³opki, lecz samego malarza. Taka krytyka
równie ma siê nijak do stworzonego tu przez Heideggera szyfru transcendencji,
jak postawa kogo ¿yj¹cego w czasach Petrarki, kto twierdzi³by, ¿e np. prawdziwa Laura mia³a krzywe nogi, czego poeta nie móg³ wiedzieæ, bo noszono
wówczas d³ugie suknie, jemu za, bêd¹cemu jej mê¿em, ów fakt by³ znany.
W konkluzji nasuwa siê pytanie: czy szyfr transcendencji w ujêciu Jaspersa
nie stanowi analogii do teorii archetypu Junga? Oczywicie stanowi, tyle, ¿e
Jung nie wspar³ swojej teorii archetypów transcendentaln¹ koncepcj¹ d¹¿enia
czystego rozumu do zupe³noci.

5 Roman Rudzieñski okreli³ to nastêpuj¹co: rozumna wiara to ten rodzaj argumentu, który z faktu pragnienia wnioskowa³oby o nieznanym x zwanym wod¹.
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Streszczenie

Abstract

Dla Schopenhauera mi³oæ p³ciowa jest
zale¿n¹ od Erosa zasad¹ wiata powi¹zan¹
z dzia³aniem potê¿nej woli ¿ycia. Kwestia
p³ciowoci i wynikaj¹cej zeñ p³odnoci ma te¿
fundamentalne znaczenie religijne, o czym
wiadczy symbolika grzechu pierworodnego.
W chrzecijañstwie jest to znaczenie negatywne  jako ¿e funkcje cielesne przeciwstawiaj¹
siê rozwojowi ducha, ujmowane s¹ w kategoriach z³a. Najbardziej radykalna krytyka cia³a
i materialnego wiata uwidacznia siê w pogl¹dach gnostyków, ale równie¿ myliciele patrystyczni, ze w. Augustynem w³¹cznie, opowiadaj¹c siê za duchem, wyranie wystêpuj¹
przeciw cia³u. Zajmuj¹cy siê problematyk¹ mi³oci wspó³czesny filozof Max Scheler usi³uje
aksjologicznie wywa¿yæ proporcje miêdzy
duchem a cia³em. Jego zdaniem przepojony

For Schopenhauer, a sexual love is dependent on the Eros principle of the world, associated with the operation of a powerful will to
live. The matter of sexuality and thereof resulting fertility has also a fundamental sense to
the religion, as evidenced by the symbolism of
the original sin. In Christianity it is a negative
significance, as bodily functions are opposed
to the development of the spirit and therefore
recognized in terms of evil. The most radical
criticism of the body and of the material world
is reflected in views of the gnostics, but also
of the patrimonial thinkers, including St. Augustine, arguing for the spirit and clearly rising
against the flesh. Max Scheler, a contemporary philosopher, occupying with the theme of
love, attempts to axiologically equalize the
balance between spirit and flesh. In his opi-

* Niniejszy tekst jest kontynuacj¹ rozwa¿añ zawartych w artykule Kochaæ (siê) albo nie
kochaæ (siê), oto jest pytanie. Schopenhauerowska metafizyka mi³oci p³ciowej, Humanistyka
i Przyrodoznawstwo 2010, nr 16.
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mi³oci¹ akt p³ciowy wyra¿a jednoæ wszystkich ludzi w uniwersalnie pojêtym ¿yciu
w wiecie, a nawet w kosmosie. Jednak i ta
koncepcja mi³oci i p³ciowoci musi ust¹piæ
przed realnie samospe³niaj¹cym siê ¿yciem,
którego w³aciwoci zosta³y bardzo dobrze
scharakteryzowane przez Schopenhauera.

nion, a sexual act imbued with love expresses
a unity of all people in the universally considered life in the world or even in the cosmos.
However, this concept of love and sexuality
also must give way to the real self-fulfilling
life, whose properties are very well characterized by Schopenhauer.
Illico post coitum cachinnus auditur Diaboli1

Z przeprowadzonych przez Schopenhauera analiz wynika, ¿e mi³oæ p³ciowa ma fundamentalne znaczenie metafizyczne, a nawet religijne. Okazuje siê, ¿e
wiatem rz¹dzi imperatyw prokreacyjny, wszak przyroda, której najg³êbsz¹ istot¹ jest sama wola ¿ycia, popycha z ca³ej si³y zarówno cz³owieka, jak zwierzê do
rozmna¿ania2. W ¿yciu ludzi pierwotnych popêd p³ciowy w oczywisty sposób
jest najwa¿niejszym d¹¿eniem podporz¹dkowuj¹cym sobie wszelkie formy aktywnoci. Wraz z rozwojem ludzkoci wytwarza siê wiadomoæ tego istotnego
uzale¿nienia bytów o¿ywionych od naturalnych praw samopowielaj¹cej siê przyrody, lecz w praktyce odgrywa ona niewielk¹ rolê. Wiêkszoæ ludzi, nie maj¹c
w tej kwestii wystarczaj¹co jasnej i pewnej wiedzy, nadal przejawia poddañczy
stosunek do ¿ycia i bezwolnie afirmuje wszystko, co im podsuwa potê¿na wola
¿ycia. Z punktu widzenia ca³ociowo pojêtego wiata ma to oczywicie sens, ale
bior¹c pod uwagê przepojone tragizmem losy poszczególnych osobników, ów
sens staje siê przynajmniej wielce problematyczny: Jako zwierciad³o tej afirmacji istnieje wiat, a na nim niezliczone jednostki w nieskoñczonym czasie i nieskoñczonej przestrzeni, nieskoñczone cierpienia miêdzy p³odzeniem i mierci¹
bez koñca3 . Schopenhauer uwa¿a, ¿e egzystencja jednostkowego cz³owieka jest
pasmem udrêk trwaj¹cych od narodzin po mieræ, przy czym zanim cz³owiek
doczeka siê wybawienia od pazernych roszczeñ ¿ycia, zwykle sprowadza na
wiat kolejne jednostki, które znowu musz¹ borykaæ siê z nieusuwalnym bólem
i cierpieniem. Jedyn¹ zap³at¹, jak¹ otrzymuje zwyczajny miertelnik za wytrwa³y udzia³ w niekoñcz¹cej siê sztafecie ¿ycia, jest iluzoryczne poczucie niemiertelnoci, tj. podskórnie ¿ywione przekonanie, ¿e potrafi istnieæ wiecznie w sp³odzonych przez siebie potomkach i w potomkach sp³odzonych przez tych¿e
potomków. Wydaje siê, ¿e ka¿dy akt p³ciowy rozsadza sztywne ramy doczesnoci i otwiera perspektywê wszystkoobejmuj¹cej ponadczasowoci: Dlatego
1 Zaraz po akcie p³ciowym s³ychaæ gromki miech diab³a  zob. A. Schopenhauer, Parerga i paralipomena (W poszukiwaniu m¹droci ¿ycia), t. 2, prze³. J. Garewicz, Antyk, Kêty
2004, s. 279.
2 A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. 1, prze³. J. Garewicz, PWN,
Warszawa 1994, s. 500.
3 Ibidem, s. 501.
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przez ten w³anie akt pokolenia ¿ywych ³¹cz¹ siê w ca³oæ i ka¿de z nich siê
uwiecznia4.
Zdaniem Schopenhauera mi³osny akt jest j¹drem b¹d jajem wiata, paradoksalnie przybieraj¹cym postaæ ród³a, z którego wytryska sama wola: W tym
akcie wyra¿a siê zatem najwyraniej najg³êbsza istota wiata5. Mimo swej imponuj¹cej z³o¿onoci przedmiotowej, wiat jest tylko prostym przejawem (przedstawieniem) woli ¿ycia, jest wiêc równie¿ czym wtórnym wobec przemo¿nej
mi³oci p³ciowej. Wielcy poeci i filozofowie presokratyczni, tacy jak Hezjod
i Parmenides, posiadali bardzo dobr¹ intuicjê dotycz¹c¹ prawdziwej arché wiata. Na swój sposób doskonale zdawali sobie sprawê z tego, ¿e u pod³o¿a zjawiskowego wiata, ba, u korzeni wszechrzeczy ujawnia siê dzia³alnoæ najwiêkszego z bogów  Erosa, boga mi³oci6. To on odpowiada za dzia³anie popêdu
p³ciowego, który warunkuje konsekwentnie realizowane odnawianie siê ¿ycia.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e wola Erosa jest tym, co stwarza wiat i nim rz¹dzi, aczkolwiek Eros jest tylko mitycznym wyobra¿eniem niewyczerpanej mocy p³odnoci.
Odwo³uj¹c siê do bardziej realistycznej symboliki, Schopenhauer dosadnie
stwierdza, ¿e genitalia s¹ w³aciwym orodkiem woli, a zatem przeciwnym biegunem mózgu, reprezentuj¹cego poznanie, tj. drug¹ stronê wiata, wiat jako
przedstawienie. Tamte s¹ zasad¹ zachowania ¿ycia, zapewnienia wiecznego ¿ycia czasu, i tê ich w³aciwoæ Grecy czcili w postaci fallusa, Hindusi jako lingam  s¹ to zatem symbole potwierdzenia woli ¿ycia. Natomiast poznanie daje
mo¿noæ usuniêcia pragnieñ, wyzwolenia przez wolnoæ, przezwyciê¿enia
i zniszczenia wiata7.
Do metafizyczno-religijnego fenomenu p³odnoci ma te¿ nawi¹zywaæ biblijna opowieæ o drzewie poznania dobra i z³a8. Schopenhauer oczekuje, ¿e ka¿dy,
kto siê z ni¹ zapozna lub  lepiej  kto dowiadczy takiego poznania, ten przejrzy na oczy i przyjmie prawdziw¹ naukê o koniecznoci sprzeciwiania siê woli
¿ycia. Powa¿ne traktowanie kwestii p³odzenia jest zasadne, aczkolwiek otaczanie tej sprawy nimbem tajemnicy, i to tajemnicy religijnej, wydaje mu siê
doæ zabawne. Koncepcja grzechu pierworodnego nie ma w sobie przecie¿ niczego misteryjnego: W dogmatach chrzecijañskich pogl¹d ten wyra¿a mit, ¿e
przez upadek Adama (którym niew¹tpliwie by³o tylko doznanie rozkoszy p³ciowej) wszyscy uczestniczymy w grzechu i przez to zawinilimy cierpienie
i mieræ9.
4
5

Ibidem, s. 498.
A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. 2, prze³. J. Garewicz, PWN,
Warszawa 1995, s. 816.
6 Ibidem, t. 1, s. 500.
7 Ibidem, s. 501.
8 Rdz 2,1517; 3,124.
9 A. Schopenhauer, wiat jako wola..., t. 1, s. 498.

64

Henryk Benisz

Zatrzymajmy siê na chwilê przy intryguj¹cej tezie, ¿e upadek Adama mia³
bezporedni zwi¹zek z rozkosz¹ p³ciow¹. Czy naprawdê tak by³o? Biblia nie daje
nam na to pytanie zadowalaj¹cej odpowiedzi, ale  porednio  daj¹ nam j¹ pokrewne pisma religijne. Zgodnie z Bibli¹, zerwanie owocu z drzewa poznania
dobra i z³a pozwala³o cz³owiekowi staæ siê równym Bogu. Dos³ownie odczytuj¹c stosowny werset wiêtej ksiêgi, mo¿na mniemaæ, ¿e chodzi tu jedynie o wiedzê aksjologiczn¹  o mo¿liwoæ rozpoznawania i rozstrzygania o tym, co jest
dobre, a co jest z³e. Ca³a biblijna historia pocz¹tków, zawarta w Ksiêdze Rodzaju, okazuje siê jednak w du¿ym stopniu niejednoznaczna. Przede wszystkim ma
ona du¿o wczeniejszy rodowód, poniewa¿ wiele motywów w niej zawartych
wywodzi siê z pism Sumerów. ¯ydowski opis stworzenia wiata wyranie nawi¹zuje do sumeryjskich mitów, zgodnie z którymi wiat zosta³ stworzony w ci¹gu siedmiu dni przez wielkiego wê¿a, a kraina, w której zamieszkali pierwsi ludzie (po³udniowo-wschodnia Mezopotamia), by³a rajem na ziemi. W rajskim
ogrodzie p³ynê³y cztery rzeki, za nieuprawniony dostêp do niego by³ broniony
przez cherubów. Opowiada o tym Gilgamesz, podró¿nik poszukuj¹cy na ca³ym
wiecie ród³a ¿ycia wiecznego. Wszystko wskazuje na to, ¿e biblijny w¹¿ pierwotnie nie oznacza³ szatana, tylko by³ symbolem starszej religii, któr¹ przedstawiono w z³ym wietle, poniewa¿ chciano j¹ zast¹piæ nowsz¹ religi¹ ¿ydowsk¹.
cile pojête z³o pojawia siê dopiero za spraw¹ pierwszej kobiety, która zbuntowa³a siê przeciwko Adamowi oraz Bogu, przemieni³a siê w demona kr¹¿¹cego
w ciemnociach i porywa³a dzieci oraz zmusza³a mê¿czyzn, by z ni¹ cielenie
wspó³¿yli. T¹ kobiet¹ nie by³a Ewa, tylko Lilit  pierwsza feministka, nie maj¹ca ochoty podporz¹dkowywaæ siê mêskiej woli Adama i Boga. W Starym Testamencie znajduje siê tylko krótka wzmianka o tej ¿eñskiej zjawie10, ale by³a
ona bardzo dobrze znana na Wschodzie, gdzie czêsto kojarzono j¹ z Inann¹, sumeryjsk¹ bogini¹ wojny i rozkoszy seksualnej. Imiê Lilit pojawia siê w rêkopisach z Qumran, w Talmudzie i Zoharze, ale dopiero powsta³e w redniowieczu
anonimowe dzie³ko Alfabet Ben-Sira dostarcza nam wiêcej informacji na temat
pierwszej partnerki Adama, niezadowolonej z narzuconego jej przez Boga zwi¹zku ma³¿eñskiego. Dziwn¹ historiê Lilit u³o¿yli komentatorzy Starego Testamentu, którzy chcieli jako uzupe³niæ niespójny, rozdwojony opis stworzenia pierwszych ludzi. Czytaj¹c Bibliê, najpierw dowiadujemy siê bowiem, ¿e Bóg na swój
obraz stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê, co sugeruje, ¿e oboje byli sobie równi,
a potem  ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka, tj. mê¿czyznê, i dla niego stworzy³ jeszcze ró¿ne inne zwierzêta, a na koñcu wyj¹³ z jego cia³a jedno z ¿eber i stworzy³
niewiastê, aby by³a odpowiedni¹ pomoc¹ dla mê¿czyzny (pewnie przy hodowli
wczeniej stworzonych zwierz¹t). Trudno siê dziwiæ, ¿e osoby maj¹ce bujn¹
wyobraniê zaczê³y siê zastanawiaæ, czy pierwsza kobieta faktycznie jest to¿sama z drug¹. Tak oto narodzi³a siê nieortodoksyjna opowieæ o niedobrej Lilit,
10

Iz 34,14.
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która nie uleg³a hegemonii Adama i swoje potrzeby seksualne zaczê³a zaspokajaæ inaczej ni¿ Bóg pozwala³, i to z innymi mê¿czyznami, a¿ wreszcie trafi³a do
piek³a i sta³a siê szatañsk¹ kochank¹. Znaj¹c tê opowieæ, znacznie ³atwiej jest
interpretowaæ biblijn¹ historiê Ewy, która przy pomocy zakazanego owocu
(oczywicie nie by³o to jab³ko, tylko pewnie granat lub figa) nak³oni³a Adama
do grzechu. Wiadomo, o jaki grzech musi tutaj chodziæ, wszak zabronione (niemoralne) wspó³¿ycie p³ciowe czêsto nazywane bywa owocem zakazanym. Z jakiego te¿ innego powodu Adam i Ewa mieliby zas³aniaæ intymne czêci cia³a
splecionymi ga³¹zkami figowymi, wstydz¹c siê swej nagoci, jak nie z powodu
grzesznego wspó³¿ycia seksualnego?
Byæ mo¿e Schopenhauer podobnie zapatrywa³ siê na sprawê grzechu pierworodnego, ale pewnoci, niestety, nie mamy, gdy¿ nie rozwin¹³ on swej tezy
o grzesznej rozkoszy p³ciowej. Zapewne bardziej interesowa³y go woluntarystyczno-metafizyczne implikacje grzechu pierworodnego. Wedle Schopenhauera
Biblia przedstawia dwie zasadnicze postawy ¿yciowe. Pierwsza z nich, reprezentowana przez Adama, to uleg³oæ wobec woli ¿ycia, natomiast druga, której orêdownikiem jest Jezus Chrystus, to sprzeciwianie siê tej¿e woli. Ka¿dy cz³owiek
w naturalny sposób wpisuje siê w postawê Adama, pierwszego cz³owieka, i ulega grzesznym namiêtnociom, sprowadzaj¹cym na niego same cierpienia. Dziêki Jezusowi jednak, który sta³ siê doskonale beznamiêtny, mo¿emy wyzbyæ siê
przywi¹zania do mi³oci p³ciowej i tak oto wybawiæ siê od cierpieñ. Pozytywny
przyk³ad Jezusa pozwala nam zatem ¿yæ ponad przyrodniczymi prawami tego
wiata i unikn¹æ przykrych konsekwencji dzia³ania woli ¿ycia. Biblia ukazuje
nam Jezusa jako zbawiciela ludzkoci, drugiego Adama, który swym samopowiêceniem uwolni³ nas spod w³adzy grzechu prowadz¹cego do mierci
i umo¿liwi³ uczestniczenie w ¿yciu wolnym od negatywnoci charakterystycznych dla wiata11. Mimo i¿ Schopenhauer sceptycznie podchodzi do rozstrzygniêæ religijnych, przyjmuj¹cych formê zwartego systemu doktrynalnego, nie ma
on najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e zaprzeczenie woli ¿ycia jest jedynym aktem
rzeczywistej wolnoci: Koniecznoæ jest królestwem przyrody, wolnoæ jest królestwem ³aski12. Nie bez racji wiêc cz³owiek natury, ulegaj¹cy dzia³aniu woli,
uwa¿any jest za cz³owieka zniewolonego, bêd¹cego ogniwem niekoñcz¹cego siê
³añcucha p³odzenia, umierania i rodzenia siê do nowego p³odzenia. Jedynie dziêki poznaniu powy¿szego mechanizmu dzia³ania woli czy te¿ dziêki Bogu cz³owiek mo¿e dost¹piæ ³aski wyzwolenia z grzechu i niepodlegania ju¿ woli ¿ycia.
W kontekcie religijnym zaprzeczenie woli ¿ycia jest najg³êbsz¹ istot¹ wiêtoci, gdy¿ wiêci to ludzie samowyrzeczenia, samozaprzeczenia, umartwienia w³asnej woli, ascezy jako negacji woli ¿ycia13.
11
12

Rz 5,1221.
A. Schopenhauer, wiat jako wola..., t. 1, s. 610.
13 Ibidem, s. 578.
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Mówi¹c o mi³osnych namiêtnociach i o ascetycznej wiêtoci, nie sposób
nie odnieæ siê tak¿e do myli w. Augustyna  cz³owieka wielkich namiêtnoci
i wielkich umartwieñ, który w pocz¹tkowej fazie rozwoju chrzecijañstwa uprawia³ sw¹ religijnie okrelon¹ filozofiê woli. Wprawdzie Schopenhauer polemizuje z jego pogl¹dami na temat wolnej woli oraz predestynacji i ³aski, lecz zasadniczo zgadza siê z wyra¿on¹ przezeñ koniecznoci¹ zdystansowania siê od
wiata zdominowanego przez u³omn¹ i grzeszn¹ cielesnoæ. Warto nadmieniæ, ¿e
dla Schopenhauera filozofia w. Augustyna nie jest jedn¹ z wielu interpretacji
doktryny chrzecijañskiej, albowiem w jego ocenie prawdziwym chrzecijañstwem jest tylko nauka Augustyna14. Jak wiadomo, Aureliusz Augustyn, zanim
zosta³ chrzecijaninem, biskupem w Hipponie i wiêtym Kocio³a katolickiego,
do woli (sic!) dowiadcza³ mi³osnych rozkoszy. Dopiero zetkniêcie siê z prawd¹ objawion¹ spowodowa³o, ¿e na nowo przewartociowa³ swe ¿ycie i wyrzek³
siê tego wszystkiego, co nie prowadzi³o go w objêcia samego Boga. w. Augustyn równie¿ zastanawia³ siê nad istot¹ grzechu pierworodnego i w tym celu pilnie studiowa³ listy Paw³owe, a zw³aszcza fragment Listu do Rzymian: Co bowiem by³o niemo¿liwe dla Prawa, poniewa¿ cia³o czyni³o je bezsilnym, [tego
dokona³ Bóg]. On to zes³a³ Syna swego w ciele podobnym do cia³a grzesznego
i dla [usuniêcia] grzechu wyda³ w tym ciele wyrok potêpiaj¹cy grzech, aby to,
co nakazuje Prawo, wype³ni³o siê w nas, o ile postêpujemy nie wed³ug cia³a, ale
wed³ug Ducha15. Dla w. Augustyna sta³o siê jasne, ¿e Adam, a potem ka¿dy
cz³owiek ¿yj¹cy w grzechu (pierworodnym), musia³ byæ g³êboko nieszczêliwy,
wszak by³ spêtany namiêtnociami, które bruka³y jego duchowe cz³owieczeñstwo. Jezus okaza³ siê kim zupe³nie innym ni¿ pozostali ludzie, jako ¿e nie zrodzi³ siê z chuci cielesnej, tylko ze wzglêdu na zbawcz¹ misjê przybra³ postaæ
grzesznego cia³a, aby raz na zawsze uwolniæ cia³o od skutków grzechu pope³nionego przez pierwszych ludzi w raju. W ¿yciu i nauczaniu Jezusa dokona³ siê
zwrot w ukierunkowaniu woli albo, inaczej rzecz ujmuj¹c, afirmacja woli
(grzeszne uleganie namiêtnociom) ust¹pi³a miejsca negacji woli (¿yciu bez-namiêtnie cnotliwemu). Ostoj¹ chrzecijañskiej cnoty sta³ siê Bóg mieszkaj¹cy we
wnêtrzu cz³owieka, tj. w duszy. Gdy cz³owiek pokocha Boga mi³oci¹ czyst¹
i bezwarunkow¹, wtedy nast¹pi ukojenie duszy, niemo¿liwe do urzeczywistnienia w zwyczajnej mi³oci: Dusza bowiem nie znajduje w niej tego, czego szuka, szuka za sta³oci i wiecznoci16. Poprzestanie na mi³oci do jakiego stworzenia, szczególnie gdy jest to mi³oæ li tylko zmys³owa, nieuchronnie sprowadza
na duszê niepokoje i k³opoty17. Bóg oferuje cz³owiekowi pe³niê szczêcia, ale
14

A. Schopenhauer, Parerga i paralipomena..., t. 2, s. 316.
Rz 8,34.
w. Augustyn, O muzyce, prze³. D. Turkowska, (w:) idem, Dialogi filozoficzne, Znak,
Kraków 2001, s. 710.
17 Ibidem, s. 713.
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oczekuje w zamian pe³nego oddania siê w wierze i mi³oci: Gdyby kocha³ jak¹ piêkn¹ kobietê, czy nie s³usznie by post¹pi³a, nie oddaj¹c ci siê ca³kowicie,
jeliby wiedzia³a, ¿e nie j¹ jedn¹ mi³ujesz? Czy¿ wiêc uka¿e ci siê najczystsza
piêknoæ m¹droci, jeli nie bêdziesz jej tylko jednej mi³owa³?18.
Zagadnieniem woli uwolnionej przez Boga spod wp³ywu namiêtnoci w.
Augustyn gruntownie zaj¹³ siê w rozprawie O wolnej woli. Napisa³ w niej, ¿e
w ca³ej dziedzinie niemoralnych czynów panuje niepodzielnie namiêtnoæ19,
a namiêtnoæ to niedobre po¿¹danie, czyli mi³oæ do tego, co ka¿dy mo¿e utraciæ wbrew w³asnej woli20. Ulegaj¹c namiêtnociom, cz³owiek stara siê unikaæ
przykroci (cierpienia) i d¹¿y do skumulowania jak najwiêkszej dozy przyjemnoci zmys³owych. Tym sposobem postêpowania upodabnia siê do zwierzêcia,
które ma analogiczne preferencje ¿yciowe: W takich na przyk³ad objawach jak
popêd do przyjemnoci cielesnych i ucieczka przed fizycznym cierpieniem wypowiada siê ca³a aktywnoæ zwierzêcego ¿ycia21. Powinnimy wiêc wyzwoliæ siê
z przywi¹zania do namiêtnoci i uporz¹dkowaæ ¿ycie zgodnie z nakazami Boga,
które otwieraj¹ przed ludmi perspektywê szczêcia wiecznego w przysz³ym, jakociowo lepszym wiecie ducha. Wszystkie myli i czyny musz¹ mieæ odniesienie do wy¿szych wartoci, tak abymy nie stali siê wspólnikami wiatowej woli,
prowadz¹cej nas do z³ego. w. Augustyn stwierdza wyranie: Przyczyn¹ grzechu
jest wola22. W³anie ona ³udzi nas rzekomymi urokami ¿ycia, rozbudzaj¹c namiêtnoci, nad którymi nie sposób zapanowaæ. Po jakim czasie wola ca³kowicie przejmuje kontrolê nad naszym ¿yciem i rozpoczyna siê tyrañska w³adza namiêtnoci. Wzniecaj¹c burze zmiennych a sprzecznych uczuæ, wprowadza zamêt
w duszê i w ca³e ¿ycie cz³owieka. Odstrêcza obaw¹, wabi po¿¹daniem. To przygnêbia zgryzotami, to znowu mami oszukañcz¹ radoci¹. Drêczy wiadomoci¹
utraty ukochanego przedmiotu lub pali pragnieniem zdobycia nie posiadanego23. Je¿eli doprowadzilimy siebie do takiego stanu, to nie zas³u¿ylimy na to,
aby siê nad nami litowano. W gruncie rzeczy s³usznie cierpimy, poniewa¿ porzucilimy szczyty cnoty i wybralimy s³u¿bê pod w³adz¹ namiêtnoci24.
Jedyn¹ ostoj¹ cz³owieka w wiecie jest jego cnota bior¹ca siê z poznania
Bo¿ych prawd i poszanowania Bo¿ych praw. Tylko ludzie cnotliwi, czyli maj¹cy czyste, nieskalane dusze, zas³uguj¹ na przyobiecane szczêcie w niebie.
Szczêcie (zbawienie) jest nagrod¹ za prowadzenie cnotliwego ¿ycia, a nieszczêcie (potêpienie) jest kar¹ za uleganie namiêtnociom. Niestety nie wszyscy chc¹
18
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w. Augustyn, Solilokwia, prze³. A. widerkówna, (w:) idem, Dialogi..., s. 261.
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¿yæ cnotliwie, mimo ¿e tylko przy takim nastawieniu woli przys³uguje przywilej szczêliwego ¿ycia25. Wielu zadowala siê ziemskim surogatem szczêcia
i nie myli o S¹dzie Ostatecznym, kiedy to nast¹pi oddzielenie zbo¿a od plew,
przyznanie s³usznej nagrody i wymierzenie równie s³usznej kary. Widz¹c wokó³
siebie tylu ludzi niefrasobliwych, nie mo¿emy straciæ sprzed oczu tego, co najwy¿sze i najcenniejsze: Ludzie zapewniaj¹, ¿e s¹ szczêliwi, kiedy zaspokajaj¹
namiêtne po¿¹danie, trzymaj¹c w objêciach swe piêkne ¿ony lub nawet na³o¿nice. A my mamy w¹tpliwoci, czy jestemy szczêliwi, kiedy obejmujemy prawdê?26. Bo¿a prawda jest poród nas, a w³aciwie jest z nami, bo jest ni¹ Jezus
Chrystus  prawda wcielona, maj¹ca legitymizacjê najwy¿szego Boga. Wiemy
za, ¿e Jezus powiedzia³, i¿ prawda nas wyzwoli, o ile wytrwamy w wierze i do
koñca pozostaniemy jego uczniami27. w. Augustyn postanowi³ byæ dobrym
uczniem Jezusa, dlatego ju¿ nie godzi³ siê na ¿adne kompromisy ¿yciowe. Nie
bez racji czasem siê mówi, ¿e w jego rozumieniu zasad chrzecijañstwa pozosta³o co z ducha manichejskiego  swoisty daltonizm religijny, tj. lepota na
barwy porednie miêdzy biel¹ a czerni¹, niedostrzeganie wiat³ocieni dobra i z³a.
Faktycznie, odt¹d duch by³ dla niego dobry, a cia³o  z³e. Wszystkie oceny aksjologiczne maj¹ odniesienie do wertykalnej skali, na której najwy¿ej znajduje
siê Bóg, a najni¿ej  upad³e stworzenia. W myl tej hierarchii wartoci natura
cia³a jest ni¿sza od natury ducha i [...] z tego powodu duch jest wy¿szym dobrem ni¿ cia³o28.
Cz³owiek rozmi³owany w cielesnych rozkoszach zwraca siê ku ni¿szemu
dobru i ulegaj¹c zgubnym sk³onnociom rozbudzanym przez wolê, pogr¹¿a siê
w mrocznej otch³ani grzechu. Obarczanie woli win¹ za zaistnia³y grzech okazuje siê daremn¹ prób¹ samooczyszczenia, poniewa¿ winny jest zawsze okrelony
cz³owiek, który dokonuje wyborów ¿yciowych, nie myl¹c o tym, czego oczekuje od niego Stwórca. Atoli wina zosta³a ju¿ odkupiona, dlatego zawsze mo¿emy liczyæ na pomocn¹ d³oñ Boga: Upad³ cz³owiek z w³asnej woli, lecz nie
mo¿e podwign¹æ siê w³asnowolnie. Dlatego z siln¹ wiar¹ uchwyæmy siê rêki
Bo¿ej, wyci¹gniêtej ku nam z góry, to jest Pana naszego Jezusa Chrystusa, oczekujmy Go z ¿yw¹ nadziej¹ i z p³omienn¹ mi³oci¹ stêsknionej duszy29. Pozostaje tylko pytanie, czy mamy w sobie doæ pokory, by skorzystaæ z tej pomocnej d³oni. w. Augustyn, nawi¹zuj¹c do biblijnej m¹droci30, przypomina, ¿e
przyczyn¹ zaistnienia grzechu pierworodnego by³a pycha cz³owieka31. Pierwsi
25
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ludzie zgrzeszyli pych¹: Pycha bowiem odwraca od m¹droci, a nastêpstwem
tego odwrócenia jest g³upota32. W odró¿nieniu od grzesznych ludzi, autentyczn¹ pokor¹ cechowa³ siê Jezus. To on stan¹³ przed cz³owiekiem jako wzór pokory; stan¹³ przed tym cz³owiekiem, któremu szatan ukaza³ w sobie idea³ pychy33. Byæ mo¿e Jezusowi by³o ³atwiej ni¿ innym ludziom, poniewa¿, jak
naucza Koció³, by³ on nie tylko prawdziwym cz³owiekiem, ale i prawdziwym
Bogiem. Tak czy inaczej, Jezus przyszed³ na wiat wolny od tej namiêtnoci,
w której jarzmo wprz¹g³ szatan swoj¹ zdobycz34. Gdy za idzie o pierwszych
ludzi w raju, którzy zgrzeszyli pych¹ i chcieli dorównaæ Bogu wiedz¹ i m¹droci¹, to zosta³a im odebrana mo¿liwoæ beztroskiego przebywania u boku Boga,
ale nie mo¿liwoæ p³odzenia swych potomków. Wedle w. Augustyna czynnoæ
p³odzenia nie jest, oglêdnie mówi¹c, aktywnoci¹ wielce nobilituj¹c¹ cz³owieka: Pierwszy cz³owiek, trac¹c szczêcie, nie zosta³ pozbawiony p³odnoci. I jego
potomstwo, chocia¿ cielesne i miertelne, mog³o staæ siê swojego rodzaju piêknem i ozdob¹ ziemi. Natomiast gdyby p³odzi³ dzieci lepsze od siebie, nie by³oby sprawiedliwoci35. Myliciel ten uwa¿a jednak, ¿e dziêki Jezusowi ludzie
potrafi¹ przezwyciê¿aæ w³asne s³aboci i s¹ w stanie uodporniæ siê na wp³ywy
woli. Zbawczy czyn Jezusa Chrystusa przyniós³ nam znacznie wiêcej korzyci
ni¿ mog³oby przynieæ zjedzenie owocu z rajskiego drzewa poznania dobra i z³a:
Wobec tego [czynu] niewiedza i trudnoci nie s¹ dla dusz w chwili ich narodzin kar¹ za grzech, lecz wezwaniem do postêpu i pocz¹tkiem doskona³oci36.
Powy¿szemu zagadnieniu w. Augustyn powiêci³ tak¿e rozprawê O prawdziwej wierze. Z rozwa¿añ w niej zawartych wynika, ¿e ¿ycie na ziemi zosta³o
zdominowane przez grzeszn¹ cielesnoæ. Grzechem jest tu umi³owanie kogo
(czego) stoj¹cego znacznie ni¿ej ni¿ Bóg w hierarchii ontycznej i aksjologicznej. Mi³oæ p³ciowa uznana zosta³a przez w. Augustyna za radykalny odwrót od
Boga i jego czystej mi³oci duchowej. Oczywicie z³o tego odwrotu wynika
z pierwszego grzechu pope³nionego przez ludzi  z grzechu pierworodnego: W³anie przez grzech rzecz kochana staje siê podleg³a zepsuciu i przemijaj¹c, opuszcza swego mi³onika, poniewa¿ on przez mi³oæ ku niej opuci³ Boga. Zlekcewa¿y³ bowiem przykazania Tego, który powiedzia³: »To spo¿ywaj, a tego nie«.
Ponosi wiêc karê, gdy¿ mi³uj¹c to, co gorsze, dla opamiêtania prze¿ywa nêdzê
swych w³asnych rozkoszy i cierpienia w ¿yciu pozagrobowym37. Z³o polega na
nieprzestrzeganiu Bo¿ego zakazu, tak wiêc drzewo poznania dobra i z³a nie jest,
samo w sobie, z³e. Mo¿na by nawet powiedzieæ, uzupe³niaj¹c myl w. Augustyna,
32
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¿e jest ono dobre, podobnie jak wszystko, co stworzy³ Bóg, mimo ¿e wiod³o
cz³owieka na pokuszenie i w koñcu  uwiod³o. Nie potrzeba bowiem wê¿a-kusiciela, aby cz³owiek da³ siê skusiæ do skosztowania owocu z tego drzewa. Cz³owiek ze swej natury jest ciekawski i chêtnie próbuje wszystkiego, czego tylko
siê da, a zw³aszcza tego, czego mu kto zabrania. Dziêki wrodzonej ciekawoci
byt ludzki siê rozwija, a za jego spraw¹ nastêpuje postêp w wielu dziedzinach
¿ycia. Jakkolwiek pojêty rozwój w wiecie by³by niemo¿liwy bez tej specyficznej cechy cz³owieka, zatem cecha ta, paradoksalnie, musi byæ dobra.
Tak¿e w. Augustyn przyznaje, ¿e grzech pierworodny jest z³em, ale takim
z³em, z którego wynika co dobrego: Kiedy bowiem dusza uwik³a siê w grzech
i ponosi za to karê, uczy siê, jaka jest ró¿nica miêdzy przykazaniem, którego nie
chcia³a przestrzegaæ, a grzechem, który pope³ni³a. Z³o, którego nie pozna³a wtedy, gdy trzeba go by³o unikaæ, uwiadamia sobie teraz, gdy go doznaje; a dobro, które przez niepos³uszeñstwo nie doæ ukocha³a, tym gorêcej teraz mi³uje,
gdy ma je z czym porównaæ38. Wszelako w niczym nie zmienia to faktu, ¿e
grzesz¹c w ten sposób, cz³owiek opowiedzia³ siê po stronie siebie samego, swego gatunku i ca³ego wiata, a nie po stronie Boga, który jest stwórc¹ tego wszystkiego. w. Augustyn konsekwentnie stoi na stanowisku, ¿e cz³owiek dopuci³ siê
z³ego czynu, wybieraj¹c mniejsze dobro, a nie wiêksze, tj. Boga. cile bior¹c,
chodzi o to, ¿e nie wybieraj¹c lepszego dobra, zrezygnowa³, odst¹pi³, odwróci³ siê
od niego. Okazuje siê, ¿e powodowany zazdroci¹ Bóg zareagowa³ gniewem
i przegna³ pierwszych ludzi z raju, gdzie wszystko by³o przez niego dobrze uporz¹dkowane, i skaza³ ich na ¿ycie w wiecie bezprawia, który sami musieli sobie unormowaæ. w. Augustyn nie przyjmuje jednak do wiadomoci faktu,
¿e usamodzielnienie siê cz³owieka wysz³o mu na dobre: Przekraczaj¹c zakaz
Boga i siêgaj¹c po owoc tego drzewa, ci¹gn¹³ cz³owiek na siebie karê za grzech
i pozna³ w ten sposób, jaka jest ró¿nica miêdzy dobrem pos³uszeñstwa a z³em
niepos³uszeñstwa39. Patrz¹c z chrzecijañskiej perspektywy na niecny wystêpek
pierwszych ludzi, trzeba przyj¹æ, ¿e dobrem jest wy³¹cznie trwanie przy Bogu
i jego prawie, a z³em  bycie sob¹ i tworzenie w³asnego prawa dla siebie i dla
wiata.
W tym miejscu trzeba znowu nawi¹zaæ do kwestii woli, albowiem grzech
pierworodny by³ wyrazem sprzeciwu wobec woli Boga i w³asnowolnym czynem
cz³owieka. Przywo³ajmy stosowne uzasadnienie w. Augustyna: Gdyby ów
brak, który siê zowie grzechem, ow³ada³ nami wbrew naszej woli jak gor¹czka,
s³usznie moglibymy uwa¿aæ za niesprawiedliw¹ karê, która jest nastêpstwem
grzechu i któr¹ nazywamy potêpieniem. Grzech jednak jest przecie¿ na tyle z³em
dobrowolnym, ¿e w ogóle nie ma grzechu, jeli nie jest dobrowolny. Jest to tak
38
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oczywiste, ¿e nie sprzeciwia siê temu ani szczup³e grono uczonych, ani masa
prostaków40. W tej sytuacji doprawdy trudno zaprzeczyæ, ¿e jest to oczywiste...
Jedyne zastrze¿enie, jakie mo¿na wnieæ do powy¿szej argumentacji, dotyczy
pojêcia z³o dobrowolne b¹d grzech dobrowolny. Dobrowolnoæ zak³ada
bowiem wolê czynienia dobra, a pierwsi ludzie raczej nie chcieli czyniæ dobra,
zrywaj¹c zakazany owoc, tylko ulegli w³asnej woli i, tym samym, sprzeciwili siê
woli Boga. Alici mamy tu pewnie do czynienia wy³¹cznie z problemem translatorskim, dlatego powróæmy do g³ównego wywodu i wska¿my na skrajnie ró¿ne sposoby odnoszenia siê do woli Boga. Osobami jeszcze bardziej ni¿ ludzie
przywi¹zanymi do w³asnej woli s¹ upad³e anio³y, czyli diab³y. W interpretacji
w. Augustyna diabe³ ukocha³ bardziej siebie ni¿ Boga, nie chcia³ mu siê poddaæ, nad¹³ siê pych¹ i zerwawszy z Najwy¿sz¹ Istot¹, upad³41. Ewidentnym
przeciwieñstwem diab³a jest Jezus, który chc¹c doskonale wype³niæ wolê Ojca,
ca³kowicie wypar³ siê w³asnej woli. Zgodnie z nauk¹ chrzecijañsk¹, to jego
powinnimy naladowaæ, je¿eli chcemy postêpowaæ bezgrzesznie: Nigdy bowiem nie pope³nilibymy grzechu, gdybymy albo nie po¿¹dali tego, czym On
wzgardzi³, albo nie unikali tego, co On przyniós³42.
Pozostaj¹c pod wp³ywem jakiej namiêtnoci, nie tylko grzeszymy, ale i g³upiejemy, poniewa¿ odbiera nam ona mo¿liwoæ dokonywania rozs¹dnego i bezstronnego ogl¹du rzeczywistoci. Namiêtnoæ jest irracjonalnym czynnikiem
w racjonalnie ukonstytuowanym mê¿czynie b¹d  zgodnie z przewiadczeniem
w. Augustyna  jest kobiet¹ w mê¿czynie: Kiedy bowiem ona przewodzi, my
za idziemy jej ladem, ona nazywa siê namiêtnoci¹ i rozpust¹, nasze za postêpowanie  lekkomylnoci¹ i g³upot¹43. Chc¹c uchroniæ siê od zguby, trzeba w sobie st³umiæ namiêtnoæ i przekszta³ciæ j¹ w powci¹gliwoæ. Jednakowo¿
wydaje siê, ¿e nierówna walka z dezorganizuj¹cymi nasze ¿ycie namiêtnociami tylko wtedy ma szansê zakoñczyæ siê sukcesem, gdy kobiety zechc¹ na tym
polu wspó³pracowaæ z mê¿czyznami. Z tego te¿ powodu w. Augustyn, kieruj¹c
siê m¹droci¹ biblijn¹, opowiada siê za swego rodzaju bezp³ciowoci¹ w relacjach miêdzyludzkich. Jego zdaniem zalecenie prowadzenia powci¹gliwego trybu ¿ycia dotyczy zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet, wszak w istocie nie ma wobec Chrystusa mê¿czyzny ani niewiasty. I one bowiem maj¹ w sobie co
mêskiego, co pozwala im ujarzmiæ kobiece rozkosze, s³u¿yæ Chrystusowi i panowaæ nad namiêtnoci¹. Dowiod³y tego za spraw¹ spo³eczeñstwa chrzecijañskiego liczne wdowy i dziewice Bo¿e, a nawet wiele z zamê¿nych, które po bratersku spe³niaj¹ ma³¿eñskie obowi¹zki44. Autentyczna mi³oæ w zasadzie nie
40
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potrzebuje cia³a, gdy¿ pe³na za¿y³oæ wytwarza siê na poziomie duchowym,
a nie cielesnym. W³aciwe cz³owieczeñstwo zasadza siê na ludzkiej duszy, gdy¿
 ujmuj¹c rzecz po platoñsku  cz³owiek jest niemierteln¹, rozumn¹ dusz¹, która
pos³uguje siê miertelnym, ziemskim cia³em. Tak te¿ rozumia³ te sprawy Jezus,
mówi¹c, ¿e cz³owiek powinien kochaæ bliniego jak siebie samego. Trudno za
sobie wyobraziæ, by kto kochaj¹cy samego siebie namiêtnie po¿¹da³ w³asnego
cia³a. Dla w. Augustyna wniosek st¹d p³yn¹cy jest oczywisty: Dlatego nie powinnimy u cz³owieka po¿¹daæ i pragn¹æ jego cia³a45.
Wprawdzie istniej¹ ludzie nie potrafi¹cy obyæ siê bez mi³oci cielesnej, ale
oni zostali do cna zdeprawowani i zniewoleni przez namiêtnoci. Ich hedonistycznie pojête ¿ycie jest powolnym umieraniem, a nawet jest mierci¹, gdy¿
brakuje mu perspektywy niemiertelnoci w Bogu: Jeli bowiem cz³owiek kocha cz³owieka, ale nie jak siebie samego, lecz jak zwierzê domowe albo ³aniê,
albo ptaka piêknie upierzonego czy mówi¹cego, to znaczy tak, aby obcuj¹c
z nim, uzyskaæ jak¹ doczesn¹ przyjemnoæ lub korzyæ  to z koniecznoci popada w niewolê, nie u cz³owieka, lecz u owej natrêtnej i obrzydliwej sk³onnoci, przez któr¹ nie kocha cz³owieka, jak cz³owieka kochaæ nale¿y. A gdy ta
sk³onnoæ panuje, nie opuszcza cz³owieka a¿ do koñca ¿ycia, które raczej nale¿y
nazwaæ mierci¹46. Takim ludziom mo¿na tylko wspó³czuæ, gdy¿ ich krucha,
doczesna egzystencja naznaczona jest niezbywalnym cierpieniem, powsta³ym
z niemo¿noci satysfakcjonuj¹cego dogodzenia w³asnym, namiêtnym sk³onnociom. Wszyscy ci, którzy chc¹ pragn¹æ i ³akn¹æ, gorzeæ namiêtnoci¹ i mêczyæ
siê po to, by z przyjemnoci¹ jeæ i piæ, mieæ stosunki p³ciowe i spaæ, mi³uj¹ niedosyt, który jest ród³em najwiêkszych cierpieñ. Dokona siê w nich zatem to,
co kochaj¹, i znajd¹ siê tam, gdzie jest p³acz i zgrzytanie zêbów47. Oczywicie
ludzie ci znajd¹ siê w piekle bêd¹cym ju¿ teraz ich ostatecznym miejscem przeznaczenia. Zupe³nie inny los spotka ludzi powci¹gliwych i cnotliwych, albowiem oni dost¹pi¹ wiecznego szczêcia w niebie. Chc¹c znaleæ siê w gronie
tych ostatnich, którzy  ze wzglêdu na przyobiecan¹ nagrodê  stan¹ siê pierwszymi, winnimy odwróciæ siê od rozkoszy cielesnych i zwróciæ nasz¹ mi³oæ
ku wiecznej istocie prawdy48. Trafienie do nieba jest, w pewnym sensie, powrotem do raju. Sk¹d za niepos³uszeñstwo woli Bo¿ej zostali przegnani pierwsi
ludzie, tam mog¹ znaleæ siê ich potomkowie, o ile wykazali siê bogobojnoci¹
i pos³uszeñstwem tej¿e woli. Wszystkim pielgrzymuj¹cym do raju utraconego
w. Augustyn udziela cennej rady: Miejmy wiêc w nienawici zwi¹zki cielesne, jeli p³oniemy mi³oci¹ wiecznoci49.
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Osoby choæ trochê obeznane z Bibli¹ mog¹ jednak w tej chwili poczuæ siê
nieco zdezorientowane. Jak tu bowiem pogodziæ nauki w. Augustyna z Bo¿ym
imperatywem p³odnoci, umieszczonym na pocz¹tku tej wiêtej ksiêgi: B¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abycie zaludnili ziemiê i uczynili j¹ sobie poddan¹; abycie panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad
wszystkimi zwierzêtami pe³zaj¹cymi po ziemi50. w. Augustyn prawdopodobnie powiedzia³by, ¿e Bóg b³ogos³awi³ pierwszym ludziom i zachêca³ ich do uprawiania mi³oci p³ciowej, poniewa¿ byli oni jeszcze jego wiernymi poddanymi.
Wspomniany imperatyw pojawia siê tylko w pierwszym opisie stworzenia wiata
i cz³owieka; nie zosta³ on ju¿ ponowiony w drugim opisie, gdzie jest mowa
o grzechu pierworodnym pope³nionym przez ludzi ¿yj¹cych w ogrodzie Eden.
Tych ludzi Bóg przekl¹³ i bezwzglêdnie przegna³ z raju, na odchodnym strasz¹c
ich wielkimi trudami i cierpieniami zwi¹zanymi z macierzyñstwem oraz utrzymaniem rodziny. W tê ponur¹ wizjê ludzkiej egzystencji wpisuj¹ siê te¿ s³owa
w. Augustyna dotycz¹ce rozwoju ¿ycia na ziemi. Wszystko, co siê rodzi, bierze siê z pierwszego nasienia i przejmuje od niego swe w³aciwoci. Równie¿
ca³a ludzkoæ bierze siê z grzesznego nasienia pierwszych ludzi i po kres czasu
bêdzie musia³a pokutowaæ za ich przewinienie wzglêdem Boga: Z jednego nasienia mog¹ siê pleniæ przez pokolenia, wed³ug swej istoty, ³any ³anów, lasy lasów, trzody trzód i ludy ludów, a wród tak licznych nastêpców nie ma listka
ani w³oska, którego zawi¹zek nie tkwi³by w owym pierwszym, jedynym nasieniu51. Ziemska teraniejszoæ cz³owieka jest dog³êbnie naznaczona grzesznoci¹, dlatego powinnimy oderwaæ siê od niej i troszczyæ siê tylko o w³asne zbawienie (od z³a) i przysz³e ¿ycie w niebie (w domenie dobra). Patrz¹c z tej
perspektywy na obecn¹ formê ludzkiego istnienia, w. Augustyn przestrzega nas
przed niefrasobliwym korzystaniem z grzesznych uroków codziennoci: Nie
mi³ujmy wiata, wszystko bowiem, co jest w wiecie, jest po¿¹dliwoci¹ cia³a,
po¿¹dliwoci¹ oczu i pych¹ ¿ywota. Nie mi³ujmy w³asnego zniszczenia i zepsucia u blinich, jakie niesie ze sob¹ rozkosz cielesna, by nie popaæ w jeszcze
bardziej po¿a³owania godne zepsucie wród m¹k i cierpieñ52. Skoro wszelki
grzech zosta³ skojarzony z cia³em, to w³anie cia³o wymaga gruntownej przemiany, polegaj¹cej na duchowym odrodzeniu. Wedle w. Augustyna po mierci cielesnej, która jest nastêpstwem grzechu pierworodnego, cia³o we w³aciwym czasie i we w³aciwym porz¹dku powróci do dawnej sta³oci, któr¹ bêdzie posiada³o
nie samo z siebie, lecz dziêki duszy, która znajduje sta³oæ w Bogu. Ona sama
bowiem jest sta³a nie sama z siebie, lecz dziêki Bogu, z którym obcuje; dlatego
bêdzie ¿y³a wspanialej ni¿ cia³o53. Zgodnie z naukami w. Paw³a, do których
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nawi¹zuje w. Augustyn, antycypacj¹ cielesnego odrodzenia jest uwzniolona
rzeczywistoæ Kocio³a rozumianego jako mistyczne cia³o Chrystusa. Aposto³
narodów podtrzymywa³ na duchu swych wspó³braci w wierze, przekonuj¹c ich
o tym, ¿e chrzest (w Duchu wiêtym) pozwala ca³ej spo³ecznoci chrzecijan ju¿
teraz stawaæ siê jakby uduchowionym organizmem cielesnym, cile podporz¹dkowanym woli Boga54.
Czy mamy tu do czynienia z prób¹ rehabilitacji cielesnoci? Jest to ma³o
prawdopodobne, zwa¿ywszy, ¿e pocz¹tkowo w Kociele dominowa³y pogl¹dy
gnostyckie. W pierwszych wiekach powsta³o kilkadziesi¹t ró¿nych ewangelii,
których autorzy (wiedz¹cy) na ogó³ kwestionowali wszelk¹ wartoæ cia³a
i odwo³ywali siê do czystego (intuicyjnego, duchowego) poznania wewnêtrznego. Byæ mo¿e taka by³a potrzeba czasu, wszak bardzo popularny by³ tak¿e wywodz¹cy siê z Egiptu kult Izydy (Isis), charakteryzuj¹cy siê wielkim ascetyzmem
i wstrzemiêliwoci¹ p³ciow¹. Dla boskiej dziewicy wielu m³odych ludzi rezygnowa³o z po¿ycia seksualnego i zak³adania rodzin, skupiaj¹c swoj¹ uwagê wy³¹cznie na w³asnym rozwoju duchowym. Obie religie odwo³ywa³y siê do podobnych wyobra¿eñ eschatologicznych i g³osi³y naukê o zmartwychwstaniu po
(cielesnej) mierci. Gdy rozrastaj¹ca siê spo³ecznoæ chrzecijañska sukcesywnie wch³ania³a w siebie wspólnoty wyznawców Izydy, liczne wi¹tynie wzniesione ku jej czci w naturalny sposób stawa³y siê sanktuariami Maryi, Matki Bo¿ej. Radykalny zwrot doktrynalny nast¹pi³ dopiero w IV wieku, g³ównie za
spraw¹ Konstantyna Wielkiego i Teodozjusza, którzy walnie przyczynili siê do
ustanowienia kanonu Pisma wiêtego, a potem spalili wszystkie pisma gnostyckie, jakie wpad³y im w rêce, za samych gnostyków z wielk¹ determinacj¹
nawracali lub têpili. Ponoæ sam cesarz Konstantyn nawróci³ siê pod wp³ywem
wizji, w której ujrza³ krzy¿ i napis In hoc signo vinces (Pod tym znakiem zwyciê¿ysz), lecz jest faktem, ¿e przyj¹³ chrzest dopiero na kilka dni przed mierci¹, i to z r¹k ariañskiego biskupa Euzebiusza z Nikomedii, zapewne straciwszy
ju¿ nadziejê na to, ¿e zd¹¿y siê ochrzciæ w wodach Jordanu, tak jak niegdy Jezus Chrystus. Gwoli prawdy trzeba przyznaæ, ¿e wród pierwszych ludzi Kocio³a byli równie¿ myliciele, oglêdnie mówi¹c, niechêtni gnostykom, aczkolwiek
nie by³o ich wielu. Najbardziej znany jest w. Ireneusz, który w swej rozprawie
Adversus haereses ostro polemizowa³ z przeduchowionymi pogl¹dami i uzna³
za natchnione jedynie ewangelie niegnostyckie. Pewnie w³anie jemu Koció³
zawdziêcza powstanie kanonu obejmuj¹cego tylko cztery ewangelie (w. Marka, w. Mateusza, w. £ukasza i w. Jana) oraz inne pisma wolne od nauk gnostyckich. Potem, w trakcie trwania nagonki na gnostyków, niektórzy teologowie
zaczêli nawet w¹tpiæ w autentycznoæ pism w. Jana (jego autorstwa ewangelii
oraz apokalipsy), ale po ustaleniu wi¹¿¹cej (moc¹ autorytetu Kocio³a) postaci
kanonu nic ju¿ nie mo¿na by³o zmieniæ.
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Zapewne jaka czêæ chrzecijañskich gnostyków przetrwa³a okres przeladowañ, ale niewiele na ten temat wiemy. Doæ dobrze znane s¹ za to losy mandejczyków  istniej¹cej do dzisiaj ¿ydowskiej frakcji gnostyckiej, której korzenie siêgaj¹ czasów jeszcze przedchrzecijañskich. Nie jest wykluczone, ¿e
mandejczycy wywodz¹ siê z krêgu wiernych uczniów Jana Chrzciciela  religijnego stronnictwa uznaj¹cego swego mistrza za prawdziwego proroka, którego
wielki autorytet moralny zosta³, ich zdaniem, perfidnie wykorzystany przez Jezusa Chrystusa, uzurpuj¹cego sobie posiadanie boskiej legitymizacji. Co ciekawe, mandejczycy schronili siê na terenie dawnego ogrodu Eden, gdzie wytrwale pielêgnuj¹ swoj¹ wiarê. Dla nich prawdziwy i dobry jest tylko wiat duchowy,
bêd¹cy domen¹ Potê¿nego Ducha b¹d Wielkiego ¯ycia i nazywany wiatem
jasnoci. Ca³y wiat materialny, okrelany mianem wiata ciemnoci, jest fa³szywy i z³y, w³¹cznie z jego Stwórc¹ (Demiurgiem), który za swe niecne dzie³o
materialnej kreacji zosta³ potêpiony i nie mo¿e powróciæ do wiata jasnoci.
Ontologiczny podzia³ na dwa przeciwstawne sobie wiaty znajduje odzwierciedlenie w koncepcji antropologicznej, przedstawiaj¹cej ludzi w ich konstytutywnym rozdarciu i rozdwojeniu duchowo-cielesnym. Adam by³ oczywicie pierwszym dualistycznym cz³owiekiem, choæ mo¿na te¿ mówiæ o dwóch Adamach:
niebiañskim (pochodz¹cym z jasnoci) i ziemskim (pochodz¹cym z ciemnoci).
Niebiañski Adam jakby skrywa siê w ziemskim Adamie; jest on duchowym
wnêtrzem cielesnego zewnêtrza pierwszego cz³owieka. Podobnie rzecz siê ma
z Ew¹, ¿on¹ Adama, oraz z ich potomstwem. Tak wiêc, konsekwentnie, wszyscy ludzie s¹ skazani na rozdwojone istnienie w dualistycznym wiecie. Zbawienie polega na wyzwalaniu duchów (mana) b¹d dusz (niszimta) z cielesnych wiêzów i powrocie do wiata jasnoci, co dokonuje siê za spraw¹ Gnozy ¯ycia
(Syna ¯ycia) oraz innych pos³añców z wy¿szego wiata czy, cile bior¹c, z pó³nocy, gdzie znajduje siê wiat wiat³oci. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e mandejskie pojêcie zbawiciela pozostaje mocno zmitologizowane i nie nale¿y ³¹czyæ go
z ¿adn¹ historyczn¹ postaci¹. W szczególnoci zbawicielem nie jest Jezus Chrystus, w którym mandejczycy widz¹ fa³szywego proroka i dlatego zdecydowanie
od¿egnuj¹ siê od chrzecijañstwa.
Pogl¹dy mandejczyków bliskie s¹ pogl¹dom kainitów  radykalnego ugrupowania gnostyckiego negatywnie nastawionego do Boga Starego Testamentu.
Kainici twierdzili, ¿e Bóg ten jest z³y, poniewa¿ stworzy³ materialny wiat stanowi¹cy zaprzeczenie prawdziwego wiata duchowego. Nie tylko jego stwórczy
wystêpek, ale i kolejne czyny wiadcz¹ o z³ych intencjach, czego potwierdzeniem jest nie opuszczaj¹ce go nigdy uczucie zazdroci i wieczna podstêpnoæ
wobec ludzi. Kainici uwa¿ali siebie za potomków Kaina, który by³ wyznawc¹
najwy¿szego, dobrego Boga, i nie chcieli mieæ nic wspólnego z potomkami Abla,
wielbi¹cymi z³ego Demiurga, znanego w rodowisku ¿ydowskim jako Jahwe.
Dla kainitów by³o oczywiste, ¿e tak jak musia³ zgin¹æ Abel, tak te¿ kiedy musi
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zostaæ unicestwiony ca³y wiat materialny. Do tego czasu nale¿y trwaæ przy
prawdziwym Bogu i czciæ wybranych przez niego bohaterów wiary, do których
zaliczali m.in. Kaina, Ezawa, sodomitów i Judasza. Zw³aszcza Judasz by³ dla
nich wybitnie religijnym cz³owiekiem, który zosta³ owiecony przez najwy¿szego Boga i na tej drodze uzyska³ wiedzê o istocie zbawczej misji Jezusa. Sporód licznego grona uczniów tylko Judasz zrozumia³, ¿e mieræ Jezusa na krzy¿u jest wa¿nym dla wszystkich ludzi symbolicznym aktem zwyciêstwa ducha
nad cia³em, dlatego jedynie on okaza³ siê autentycznym wspó³uczestnikiem wielkiego dzie³a zbawienia, dokonanego przez prawdziwego Boga. Bez Judasza nie
by³oby mo¿liwe wyzwolenie ludzkoci z trawi¹cego j¹ grzechu.
O istotnym znaczeniu tej wielce kontrowersyjnej postaci opowiada Ewangelia Judasza  jedno z najwa¿niejszych pism wczesnochrzecijañskich, które podzieli³o los innych pism gnostyckich. Wed³ug w. Ireneusza Ewangelia Judasza
by³a wiêt¹ ksiêg¹ heretyckiej sekty kainitów, ewidentnie nie pasuj¹c¹ do ewangelii kanonicznych, poniewa¿ nowotestamentalni autorzy mieli Judasza za pozbawionego godnoci zdrajcê, a nie za bohatera wiary. Jednak, cile bior¹c,
w najwczeniej powsta³ej kanonicznej Ewangelii w. Marka Judasz jeszcze nie
zosta³ przedstawiony jako zdrajca. Dopiero ewangelista Mateusz uzna³ go za
zdrajcê, za ewangelista Jan oceni³ go najsurowiej, gdy¿ zobaczy³ w nim niemal
wcielonego diab³a. Obecnie teologowie maj¹ trudny orzech do zgryzienia, gdy¿
z koptyjskiego odpisu Ewangelii Judasza, który szczêliwie przetrwa³ do naszych czasów, dowiedzielimy siê, ¿e to w³anie Judasz przyczyni³ siê do uwolnienia prawdziwej, boskiej natury w Jezusie. Ponoæ Jezus, zorientowawszy siê,
z kim ma do czynienia, w zaufaniu zwierzy³ mu siê ze swej tajemnicy dotycz¹cej otrzymanej od Boga misji. Sam Zbawiciel nak³oni³ Judasza do tego, by go
zdradzi³, bo doskonale wiedzia³, ¿e musi siê pozbyæ niepotrzebnego cia³a skrywaj¹cego jego w³aciw¹, duchow¹ istotê. Przekonywa³ te¿ Judasza, ¿e wprawdzie po tym trudnym do zrozumienia czynie pozostali aposto³owie siê od niego
odwróc¹, zostanie przez nich przeklêty i bêdzie musia³ cierpieæ ze wzglêdu na
Bo¿e sprawy, lecz kiedy nadejdzie chwila prawdy, w której sytuacja siê odwróci, albowiem wtedy otrzyma godny udzia³ we w³adzy Boga. Podobnie o koniecznoci doprowadzenia do mierci krzy¿owej Jezusa opowiadaj¹ inne ewangelie
gnostyckie. Wszystkie one podkrelaj¹ fakt, ¿e Jezus musia³ w ten sposób
umrzeæ, aby uwolniæ swego ducha, dot¹d uwiêzionego w ciele. Dla gnostyków
cia³o jest z³e, dlatego mieræ cielesna jest czym dobrym, wszak po niej nastêpuje szybki rozwój ¿ycia duchowego. Nie trzeba ubolewaæ nad mierci¹ cia³a
ani zatrat¹ materialnej formy istnienia wiata. W Ewangelii Tomasza, jednym
z bardziej znanych pism gnostyckich, wiat zosta³ przyrównany do trupa, a zajmowanie siê nim uznano za niegodne cz³owieka. Wszyscy gnostycy symbolicznie wyrzekali siê przejciowej w naszym ¿yciu cielesnej formy istnienia.
Niektórzy z nich nawet stali na stanowisku, ¿e Bóg nie móg³ zostaæ ukrzy¿o-
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wany, st¹d Jezus przed mierci¹ opuci³ swoje cia³o i odt¹d ¿y³ ju¿ tylko w postaci duchowej.
Nie jest wykluczone, ¿e wspó³czenie mamy do czynienia z powolnym renesansem idei gnostyckich. Staj¹ siê one znowu atrakcyjne za spraw¹ s³ynnych
ksi¹¿ek Dana Browna oraz powsta³ych na ich podstawie filmów. W Angels
& Demons profesor Robert Langdon, specjalista z zakresu religijnej symboliki,
niby jest nieustraszonym pogromc¹ gnostyków, ale zarazem, paradoksalnie, jest
te¿ wielkim propagatorem ich odradzaj¹cych siê idei religijnych. Dawni gnostycy nazywaj¹ siê teraz Illuminati, czyli iluminici (owieceni). Wed³ug spiskowej teorii dziejów prof. Langdona, maj¹ oni w swym gronie wielu matematyków, fizyków i astronomów i pocz¹wszy od XVII wieku poszukuj¹ religijnej
prawdy na gruncie naukowego poznania wiata. Neognostycka dzia³alnoæ, trudna do pogodzenia z oficjaln¹ nauk¹ Kocio³a, od razu nie spodoba³a siê dostojnikom watykañskim, dlatego iluministów zaczêto cigaæ i eliminowaæ. Zepchniêci do podziemia, utworzyli tajne stowarzyszenie usi³uj¹ce przej¹æ w³adzê
w Kociele i zmodernizowaæ doktrynê chrzecijañsk¹. Swoj¹ drog¹ wiadomo, ¿e
u pocz¹tków chrzecijañstwa niewiele brakowa³o, by wybitny gnostyk Walentyn (nie myliæ ze w. Walentym, patronem zakochanych) zosta³ papie¿em, mo¿e
wiêc niebawem na Stolicy Piotrowej zasi¹dzie jaki nowoczesny albo ponowoczesny iluminista? Wprawdzie taki bieg rzeczy wydaje siê na razie ma³o prawdopodobny, lecz nie zapominajmy, ¿e postêpowe idee oko³ognostyckie stale wiod¹ swoje podskórne ¿ycie w konserwatywnych strukturach kocielnych. Wród
znacz¹cych ludzi Kocio³a by³o ju¿ wielu mylicieli, których pogl¹dy wykazuj¹
zadziwiaj¹ce podobieñstwo do omawianych tu idei. Chyba nie jest przypadkiem,
¿e w filozoficzno-religijnej doktrynie dobrze nam znanego w. Augustyna na
pierwszy plan wysuwa siê teoria iluminacji. Illuminatio polega na poznaniu najwa¿niejszych, wiecznych praw(d) Bo¿ych, pozwalaj¹cych cz³owiekowi dost¹piæ
zbawienia. Otwarcie umys³u na Bo¿e wiat³o wiary wymaga jednoczesnego ukorzenia w³asnego cia³a, tak wiêc duchowoæ w. Augustyna ca³kiem dobrze wpisuje siê w nauki gnostyków i propagowany przez nich ascetyczny i pe³en umartwienia styl ¿ycia.
Dziêki upowszechnianiu siê idei gnostyckich wielu wspó³czesnych chrzecijan, a pewnie i wielu teologów chrzecijañskich, na nowo bêdzie siê zastanawiaæ
nad problemem wiarygodnoci tzw. tekstów natchnionych. Którym ewangeliom
 kanonicznym czy gnostyckim  nale¿y bardziej zaufaæ, chc¹c byæ wiernym
uczniem Jezusa? Najodwa¿niejsi mo¿e nawet zaczn¹ siê dopominaæ siê o poszerzenie oficjalnie zatwierdzonego przez Koció³ depozytu wiary. W ten sposób
uda³oby siê doprowadziæ do realnego o¿ywienia wiary i do jeszcze wiêkszego
uduchowienia chrzecijañstwa jako religii czystej mi³oci. Taka intencja przywieca nie tylko Danowi Brownowi, gdy¿ bez trudu mo¿na j¹ dostrzec w niemal wszystkich rozprawach napisanych przez mylicieli wczesnochrzecijañ-
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skich. Pojawia siê równie¿, paradoksalnie, w antygnostyckich pismach w. Ireneusza. Ów Ojciec Kocio³a uwa¿a³, ¿e Adam i Ewa po stworzeniu przez Boga
¿yli w swego rodzaju dzieciêcej niewinnoci, bez grzesznej po¿¹dliwoci p³ciowej. Dopiero szatan skusi³ ich do z³ego po¿ycia cielesnego, co doprowadzi³o do
wygnania pierwszych ludzi z raju. To wygnanie jest jednak aktem mi³osierdzia
ze strony Boga, który chce daæ ludziom szansê odkrycia g³ównej przyczyny
grzechu i wyzbycia siê pychy prowadz¹cej do z³a. W opinii w. Ireneusza mieræ
cielesna (tak¿e rozumiana symbolicznie) skutecznie k³adzie kres grzechowi. Jego
wizja zbawienia i odkupienia, ufundowana na wierze i mi³oci (do) Boga, jest
doæ optymistyczna. Podobnie optymistyczne s¹ summa summarum tak¿e nauki
gnostyckie. Trzeba przyznaæ, ¿e czasem s¹ one nawet jakby nazbyt optymistyczne i wrêcz wydaj¹ siê niekonsekwentne. Có¿ bowiem mo¿na sobie pomyleæ
o Jezusie  radosnym i chêtnie miej¹cym siê nauczycielu, który zgodnie z wyobra¿eniami niektórych gnostyków czule przytula³ i ca³owa³ znajduj¹c¹ siê
u jego boku Mariê Magdalenê. Czy postawa takiego zbawiciela nie jest zaprzeczeniem ascetyzmu wszechobecnego w (nie tylko gnostyckim) chrzecijañstwie?
Idea³ wyrzeczenia siê wiata, krzewiony w otoczce duchowoci chrzecijañskiej przez dwóch wybitnych wiêtych  najpierw w. Paw³a, a potem w. Augustyna  w jakiej mierze bliski jest tak¿e niewiêtemu Schopenhauerowi.
Mimo ¿e jego metafizyka mi³oci p³ciowej zosta³a ufundowana na zupe³nie innych pryncypiach, posiada ona tê sam¹ co wczesne chrzecijañstwo cechê ascetyzmu ¿yciowego. Zachêcaj¹c nas do sprzeciwiania siê woli ¿ycia, Schopenhauer
wyranie opowiada siê przeciw wiatu z jego stricte cielesnymi namiêtnociami. Dla tego myliciela mi³oæ jest wyrazem p³ciowoci zwodz¹cej ludzi na manowce istnienia, a wiêc jest z³a.
Sporód wspó³czesnych filozofów podejmuj¹cych spór z Schopenhauerem
o w³aciwe rozumienie mi³oci najbardziej wyró¿nia siê Max Scheler. Jego opinia o koncepcji Schopenhauera, tak jak i o koncepcjach innych mylicieli, np.
Fryderyka Nietzschego, jest ambiwalentna: W swej »metafizyce mi³oci p³ciowej« Schopenhauer ma niew¹tpliwie racjê, ¿e wprawdzie nie w »popêdzie seksualnym«, stanowi¹cym u »zwierz¹t« dwup³ciowych tylko technikê erosa  lecz
w »erosie« tkwi »punkt zapalny« (jak szczêliwie powiada Schopenhauer) ca³ego naporu ¿ycia (Lebensdrängen) równie¿ cz³owieka, który to napór Schopenhauer fa³szywie jednak zrówna³ ze »lep¹ wol¹«55. W ocenie Schelera mi³oæ
p³ciowa czy te¿ spe³niony z mi³oci akt p³ciowy jest wyrazem miêdzyludzkiej
jednoci w uniwersalnym ¿yciu  jednoci w kosmosie i z kosmosem. U dwojga kochaj¹cych siê osób pojawia siê kosmowitalne odczucie maj¹ce g³êbokie
znaczenie metafizyczne, tyle ¿e nie takie, jakie nada³a mu judeochrzecijañska
55

s. 177.

M. Scheler, Istota i formy sympatii, prze³. A. Wêgrzecki, PWN, Warszawa 1986,
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tradycja religijna. W tym kontekcie Scheler mówi nawet o metafizycznym poni¿eniu aktu p³ciowego, polegaj¹cym na wi¹zaniu go z p³odzeniem b¹d z rozkosz¹. Pierwsze ujêcie sta³o siê doktrynaln¹ podstaw¹ mieszczañskiego ma³¿eñstwa, drugie  mieszczañskiej prostytucji. Scheler uwa¿a, ¿e dawni moralici
zafiksowali siê na celu aktu p³ciowego i w konsekwencji b³êdnie uznali go za
istotê tego¿ aktu; naprawdê za specyfikê ludzkiego aktu p³ciowego okrela
przede wszystkim jego wyraz, a nie cel. Tak wiêc w szeregu podejmowanych
czynnoci mi³osnych (pieszczoty, poca³unki oraz intymne zbli¿enie) chodzi
g³ównie o okazanie partnerowi czu³oci, a nie o osi¹gniêcie dziêki niemu (lub
poprzez niego) zamierzonych skutków reprodukcyjnych czy hedonistycznych.
Owe cele nale¿y traktowaæ tylko jako zjawiska towarzysz¹ce mi³oci p³ciowej
dwojga osób. W szczególnoci wydanie na wiat cz³owieka przez cz³owieka
 o ile siê je rozumie jako cel woli  jest myl¹ ca³kowicie absurdaln¹56. Sp³odzenie dziecka nie jest prostym rezultatem dzia³ania woli rodziców, samo za
dziecko nie jest prostym odzwierciedleniem rodziców. Pojawienie siê na wiecie dziecka jest raczej konsekwencj¹ twórczego aktu wszech¿ycia, w którym rodzice uczestnicz¹ tylko o tyle, o ile: Dziecko zawsze pozostaje darem wielkiej,
naturalnej si³y (Naturmacht) samego erosa oraz jego wznios³o-pogodnej, demonicznej gry57.
Scheler zauwa¿a, ¿e cz³owiek instynktownie uczestniczy w tajemnych aktach
p³odzenia wszech¿ycia czy te¿ pramacierzy wszystkiego, co o¿ywione. To sk³ania go do sformu³owania istotnego pytania: Czym jest wiêc mi³oæ p³ciowa,
która przyci¹ga do siebie obie p³ci i która znajduje swój ostateczny wyraz w³anie w akcie p³ciowym? Z pewnoci¹ nie jest  jak s¹dzi³ Schopenhauer  emocj¹, któr¹ »geniusz gatunku« wspomaga, jak pejczem, ciemne i niepewne
(fragwürdige) dzie³o samego rozmna¿ania58. W jego ocenie mi³oæ jest twórczym ruchem ku wartociom, a wiêc nie chodzi w niej o zwyk³e zachowanie
gatunku, ale o jego udoskonalenie i uszlachetnienie: Mi³oæ p³ciowa nie jest
bowiem niczym innym jak emocjonalnym ujêciem wartoci (w formie pewnej
antycypacji) szans najbardziej sprzyjaj¹cych jakociowemu udoskonaleniu ludzkoci. Jest ona poniek¹d emocjonalnym wstêpnym zarysem »mo¿liwych« ludzi,
którzy jako istoty witalne »lepsi« s¹ od tych, którzy »byli«. Jest wrêcz antycypuj¹cym obcowaniem z erosem samego wszech¿ycia, które zawsze pragnie
i zmierza do wytwarzania czego nowego, lepszego i piêkniejszego od tego, co
»by³o«59. Niemniej jednak mi³oæ p³ciowa zawiera siê w obrêbie witalnej sfery cz³owieka, a w³aciwie jest ona najdelikatniejszym kwiatem i szczytowym
momentem ludzkiego witalizmu. Jako taka, zasadniczo ró¿ni siê od mi³oci ro56
57
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mantycznej, której brakuje amour passion, dlatego usi³uje realizowaæ siê w wymiarze duchowym. Bêd¹c duchowo zaporedniczon¹, mi³oæ ta nie potrafi wykreowaæ kochanka, lecz tylko czu³ego przyjaciela. Potrzeba autentycznego zbli¿enia i oddania siê przybiera tu zazwyczaj formê niespe³nionej têsknoty, co  jak
przyznaje Scheler  zosta³o dobrze rozpoznane przez Schopenhauera i Freuda,
widz¹cych w mi³oci romantycznej mi³oæ pozorn¹. Atoli w kwestii mi³oci Platon i Nietzsche ponoæ lepiej orientowali siê ni¿ Schopenhauer i Freud. Poczyniona przez Schelera drobna uwaga na temat ogrodu ma³¿eñstwa, maj¹cego
s³u¿yæ nie bez-mylnemu rozmna¿aniu siê, tylko przebiegaj¹cemu w poczuciu
odpowiedzialnoci hodowaniu (przysz³ego nadcz³owieka)60, wymaga³aby jednak bardziej rozbudowanego komentarza, który niechybnie przerodzi³by siê
w osobny artyku³ o Nietzscheañskiej koncepcji mi³oci, dlatego lepiej bêdzie,
gdy pominiemy tu powy¿szy w¹tek.
Wypada jeszcze nadmieniæ, ¿e przedstawione przez Schelera uwagi na temat
mi³oci p³ciowej dotycz¹ uwarunkowañ reprodukowania siê cz³owieka cielesnego, bêd¹cego w ka¿dym przypadku oryginaln¹ i jakociowo now¹ manifestacj¹
uniwersalnego ¿ycia. Wedle Schelera nie tylko ów powo³ywany do ¿ycia cz³owiek cielesny nie jest zwyczajnym dzie³em rodziców, ale  tym bardziej  nie
jest nim cz³owiek duchowy czy raczej cz³owiek jako duchowa osoba, maj¹ca sw¹
niemo¿liw¹ do prostego powielenia specyfikê61. Co ciekawe, po równo krytykuj¹c Schopenhauera i Freuda, Scheler skwapliwie skorzysta³ z Freudowskiej
metodologii psychoanalitycznej, by  jak mu siê zapewne wydawa³o  obna¿yæ
bezzasadnoæ Schopenhauerowskiej metodologii woluntarystycznej. Doprowadzi³o go to do sformu³owania kuriozalnej opinii o tym mylicielu: Wydaje siê
tutaj niew¹tpliwe, ¿e ju¿ wczesny negatywny stosunek do swojej matki (»niepowodzenie normalnego przeniesienia libido na matkê«, jak powiedzia³by Freud)
wytworzy³ u Schopenhauera negatywn¹, nieufn¹, kierowan¹ przez negatywne wartoci formê ujêcia, dziêki której sta³o siê w³anie jego »losem« »zwracanie uwagi« jedynie na takie kobiety  oraz dok³adniejsze ich poznawanie i branie za podstawê swego s¹du  które mieci³y siê w tej »formie« i faktycznie odpowiada³y
owemu »przes¹dowi« wynikaj¹cemu ju¿ z wra¿eñ wczesnego dzieciñstwa62. Nie
da siê ukryæ, ¿e trudno by³oby sensownie polemizowaæ z powy¿sz¹ opini¹.
* * *
Mi³oæ p³ciowa jest zjawiskiem prostym i zarazem z³o¿onym, gdy¿ stymuluje
aktywnoæ ¿yciow¹ ka¿dego pojedynczego jestestwa, ale jednoczenie przekracza
ramy jednostkowoci i obejmuje sob¹ ca³e spektrum istnienia wszechrzeczy. Mo¿60
61
62
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na by rzec, ¿e mi³oæ p³ciowa jest fenomenem pierwszym, a wiêc fenomenem
nie wymagaj¹cym dok³adniejszego dookrelenia czy te¿ skutecznie uchylaj¹cym
siê przed próbami precyzyjnego zdefiniowania. Schopenhauer odwa¿y³ siê pobie¿nie nakreliæ zrêby metafizyki mi³oci p³ciowej, odwo³uj¹c siê do mechanizmów funkcjonuj¹cych w przyrodzie. Jego koncepcja p³ciowoci jest zdroworozs¹dkowa i, w ogólnym zarysie, przekonywaj¹ca. Z religijnego punktu widzenia
mo¿e jednak wydawaæ siê koncepcj¹ redukcjonistyczn¹, jako ¿e nie uwzglêdnia
dzia³ania czynników transcendentnych, czyli boskich. Co ciekawe, jeden z najwiêkszych mylicieli chrzecijañskich, wychodz¹c z zupe³nie odmiennych przes³anek, dochodzi do podobnych wniosków, jakie pojawiaj¹ siê w filozofii Schopenhauera. Wprawdzie w. Augustyn nie bada samych mechanizmów p³ciowoci, ale
tak¿e dostrzega w nich wielkie zagro¿enie dla cz³owieka i, analogicznie jak Schopenhauer, sprzeciwia siê ¿yciowej woli prokreacji czy te¿ popêdowi seksualnemu,
kojarz¹c tê nieujarzmion¹ energetycznoæ z jak¹ niemal piekieln¹ si³¹. Równie¿ Scheler, choæ aplikuje do rozwa¿añ o p³ciowoci niema³¹ dawkê zupe³nie
zbêdnej tu aksjologii i  jak mo¿na mniemaæ  nazbyt pewnej siebie wiary
w moralny postêp ludzkoci, to odczuwa nale¿ny respekt przed tajemn¹, erotyczn¹ moc¹ ¿ycia. Gdyby kto wytr¹ci³ mu z rêki orê¿ chroni¹cych go wartoci,
zapewne tak¿e przy³¹czy³by siê do tych mylicieli, którzy wyrzekaj¹ siê p³ciowoci jak z³a wcielonego (sic!). Nietrudno jednak zauwa¿yæ, ¿e porozumienie
miêdzy Schopenhauerem, w. Augustynem (i szeroko pojêt¹ m¹droci¹ biblijn¹
oraz wiedz¹ gnostyków) oraz Schelerem jest pozorne, wszak ka¿dy z nich trwa
na innych pozycjach i zupe³nie inaczej broni swych racji. Po czyjej stronie s¹
zatem s³uszne racje? Chyba ju¿ nikt nie ma najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e s¹ one
po stronie mi³oci p³ciowej, która trzyma w ryzach ca³e gatunki i nie przejmuje
siê protestami niewielkiej garstki bardziej uwiadomionych jednostek. Kochaæ
(siê) albo nie kochaæ (siê)? pozostaje zatem  w globalnej polityce ¿ycia  pytaniem czysto retorycznym.
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Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiam i wyjaniam graficzn¹ metodê przeprowadzania logicznych dowodów  prawdokrzew. Swoj¹ prezentacjê
ograniczy³em do klasycznego rachunku zdañ.
Artyku³ jest równie¿ propozycj¹ polskiego t³umaczenia pojêæ wystêpuj¹cych w tej metodzie.
Tak dobra³em polsk¹ terminologiê, aby przez
wywo³ywanie emocjonalnych obrazów omawiana metoda sta³a siê bardziej zrozumia³a
i ³atwiejsza do zapamiêtania.

In this article I present and explain a graphical method of logical proof  truth tree.
I limited my presentation to the formal sentential logic. The article is also a proposal of Polish translation of concepts used in this method. I selected a Polish terminology so that,
by invoking the emotional images, the method
will become more understandable and easier to
remember.

Celem artyku³u jest przedstawienie i wyjanienie dzia³ania metody, któr¹ nazywa siê truth tree, czyli prawdokrzewem1. Stosuje siê j¹ w rozmaitych zadaniach logicznych. My u¿yjemy jej wy³¹cznie w klasycznym rachunku zdañ
(KRZ). Pos³u¿y nam ona do badania, czy dana formu³a KRZ jest tautologi¹,
kontrtautologi¹, wyra¿eniem kontyngentnym, jak równie¿ do sprawdzenia, czy
miêdzy przes³ank¹ (resp. przes³ankami) a wnioskiem zachodzi relacja wynikania logicznego.
1 Artyku³ ten jest równie¿ propozycj¹ polskiej terminologii dla metody truth tree. Polskie
odpowiedniki wyra¿eñ angielskich zosta³y dobrane tak, aby by³y przystêpne dla humanistów.
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Prawdokrzew polega na rozrysowywaniu swoistych ga³êzi wyrastaj¹cych
z korzenia oraz odczytywaniu z tak powsta³ego diagramu odpowiedzi na zadane pytanie badawcze. Jest to metoda graficzna, dlatego te¿  jak przypuszczamy
 bêdzie ona dobrze s³u¿y³a osob¹ myl¹cym bardziej ca³ociowo ni¿ analitycznie, a takimi s¹ humanici, którzy staraj¹ siê uchwyciæ ca³oæ badanego zjawiska, a nie tylko pojedyncze jego elementy.
Tekst sk³ada siê z dwóch g³ównych czêci. W pierwszej zawarte zosta³y informacje o tym, jak budowaæ i interpretowaæ prawdokrzew. W drugiej przedstawione zosta³y sposoby u¿ycia prawdokrzewu w okrelonych sytuacjach badawczych.

1. Budowa i interpretacja prawdokrzewu
Prawdokrzew jest metod¹ graficzn¹2. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, polega ona na
takim rozk³adaniu z³o¿onych formu³ KRZ, i¿ w efekcie naszych dzia³añ powstaje rysunek przypominaj¹cy krzew z ró¿nymi ga³êziami, na których rosn¹
owoce.
Strukturê prawdokrzewu dzielimy na dwie podstawowe czêci: korzeñ i resztê. W sk³ad reszty wchodz¹ ga³êzie i owoce. Logiczny krzew ma wiêc podobn¹ budowê do prawdziwego krzewu (korzeñ, ga³êzie, owoce). Ró¿nicê stanowi
fakt, ¿e w naszym logicznym krzewie korzeñ znajduje siê na górze, a w prawdziwych krzewach korzeñ z regu³y bywa na dole.
Oto przyk³adowy prawdokrzew dwóch formu³ KRZ p & q oraz ~(p « q)
wraz z nazwami poszczególnych jego czêci3:

2 W polskiej literaturze mo¿na znaleæ opracowania powiêcone metodzie tablic semantycznych (R. Dutkiewicz, Z badañ nad metod¹ tablic semantycznych, Wyd. KUL, Lublin
1988; M. Porêbska, W. Suchoñ, Elementarne wprowadzenie w logikê formaln¹, PWN, Warszawa 1991; K. Trzêsicki, Logika i teoria mnogoci, Bia³ystok 2001). Twórc¹ tablic semantycznych by³ Evert Beth (E.W. Beth, Semantic Entailment and Formal Derivability, Amsterdam 1955). Jego pomys³y by³y rozwijane i modyfikowane. Truth tree jest metod¹ powsta³¹ na
bazie tablic semantycznych, lecz nie uto¿samia siê z nimi. Klasyczne przedstawienie metody
truth tree odnaleæ mo¿na w ksi¹¿ce Raymonda Smullyana First Order Logic z 1968 r., za
krótkie uzasadnienie samej metody w G. Restall, Logic.An Introduction, Taylor&Francis e-Library, Routledge 2006, s. 5155.
3 Zauwa¿my, ¿e z korzenia wyrastaj¹ wszystkie ga³êzie, wiêc korzeñ stanowi integraln¹
czêæ ka¿dej ga³êzi.
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p&q
~ (p « q)
q

p

owoc

ga³¹
~p
p

~q
q

Zawsze pamiêtajmy, ¿e logiczny krzew nazywamy prawdokrzewem, czyli
¿e: ka¿de wyra¿enie, które znajduje siê na prawdokrzewie, czy to jako element korzenia, czy te¿ jako owoc, uznajemy za prawdziwe.
St¹d, gdy chcielibymy, aby zmienna p by³a fa³szywa, umieszczamy na prawdokrzewie jej negacjê, poniewa¿, je¿eli ~p=1, to p=0. Zauwa¿my równie¿, ¿e
owoce razem z korzeniem czytane pionowo mo¿emy traktowaæ tak, jakby by³y
po³¹czone koniunkcj¹, a owoce znajduj¹ce siê w jednej linii poziomej tak, jakby by³y po³¹czone alternatyw¹. Odczytajmy formu³y z ga³êzi wyró¿nionej pogrubion¹ czcionk¹: (p & q) & ~(p « q)& p & q & ~p & q. Wystêpuj¹ one jedne pod drugimi, wiêc po³¹czylimy je koniunkcj¹. Teraz przyjrzyjmy siê owocom
wystêpuj¹cym w ostatnim wersie licz¹c od korzenia, czyli patrzymy na owoce
rosn¹ce na dwóch ró¿nych ga³êziach: p v q. Ga³êzie symbolizuj¹ istnienie pewnych mo¿liwoci, dlatego te¿ owoce po³¹czylimy alternatyw¹.
Wyjanijmy kilka wa¿nych pojêæ. Terminem korzeñ oznaczamy formu³ê
lub zbiór formu³, które wypisujemy na pocz¹tku naszej hodowli prawdokrzewu. Pochodz¹ one od formu³y wyjciowej, czyli tej, któr¹ mamy zamiar zbadaæ.
Owocem jest ka¿da formu³a KRZ, która nie nale¿y do korzenia, a znajduje siê
na jednej z ga³êzi (owocem mog¹ byæ formu³y z³o¿one lub proste). Pisz¹c, ¿e
dana formu³a jest prosta, bêdziemy mieli na myli, ¿e sk³ada siê ona z jednej
zmiennej zdaniowej lub z negacji tej zmiennej (np. p, q, r, ~p, ~q, ~r). Natomiast nazw¹ formu³a z³o¿ona oznaczamy wszystkie te wyra¿enia, które nie s¹
proste, czyli sk³adaj¹ siê z wiêcej ni¿ jednej zmiennej zdaniowej (resp. jej negacji) (np. p v q, r & ~s, ~p v s, [~(p & r) ® s]).
1.1. Regu³y rozk³adania formu³ z³o¿onych na prostsze
Na czym polega logiczne hodowanie owoców, czyli jak rozk³adaæ formu³y z³o¿one na coraz prostsze? T¹ hodowl¹ rz¹dz¹ pewne zasady, które zo-
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stan¹ teraz przedstawione. Mo¿emy je uporz¹dkowaæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego
grafu4:
tylko z owocami



zanegowana implikacja
zanegowana alternatywa
koniunkcja

[ ~(x ® y) daje x i ~y ]
[ ~(x v y) daje ~x i ~y ]
[ x & y daje x i y ]



implikacja
[ x ® y daje ~x lub y ]
alternatywa
[x v y daje x lub y ]
zanegowana koniunkcja [ ~(x & y) daje ~x lub ~y ]

regu³y rozk³adu5:
po jednym owocu
z ga³êziami 
po dwa owoce



równowa¿noæ
[ x « y daje x i y lub ~x i ~y ]
zanegowana równowa¿noæ
[ ~(x « y) daje ~x
i y lub x i ~y ]

1.1.1. Regu³y tylko z owocami

Teraz przejdziemy do omówienia tych regu³, które prowadz¹ do powstania wy³¹cznie owoców (koniunkcja, zanegowana alternatywa, zanegowana implikacja).
1.1.1.1. Regu³a koniunkcji

Mamy nastêpuj¹c¹ formu³ê q & r. Zak³adamy, ¿e jest ona prawdziwa. Co
z tego wynika? Koniunkcja jest prawdziwa tylko wtedy, gdy oba jej argumenty
s¹ prawdziwe. W naszym przypadku argumentami koniunkcji s¹ wyra¿enia
q oraz r, zatem, zgodnie z za³o¿eniem, oba te wyra¿enia musz¹ byæ prawdziwe
(q=1, r=1). To wszystko, co w³anie zosta³o napisane, w prawdokrzewie wygl¹da³oby nastêpuj¹co:
q&r
(1 & 1)
q
1
r
1
4

Podzia³ regu³ wzorowany na: M. Zagarelli, Logic for Dummies, Wiley Publishing,
Indiana 2007, s. 127; dok³adne uzasadnienie tych regu³ w: C. Howson, Logic with trees.
An introduction to symbolic logic, Taylor&Francis e-Library, Routledge 2007; bardzo krótkie
i przystêpne omówienie tych regu³ w: H. Patrick, Truh Tree Fundamentals, [online]
<www.wadsworth.com/philosophy_d/templates/student_resources/0534584829_hurley/trees/
section1.htm>, dostêp: 3.04.2011.
5 Domylnie bêdziemy korzystali z prawa podwójnego przeczenia (~~p = p).
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Ogólnie rzecz bior¹c, zawsze gdy uznajemy wyra¿enie x & y za prawdziwe,
to x i y równie¿ s¹ prawdziwe. W miejscu x i y wolno nam podstawiæ dowolne
formu³y KRZ.
Przyk³ad

(p v s) & ~q  w miejsce x wstawilimy (p v s),
w miejsce y wstawilimy negacjê q
po roz³o¿eniu otrzymalimy (p v s) i ~q
(p v s) & ~q
pvs
~q

Omawiana regu³a w wersji graficznej wygl¹da tak:
x&y
x
y
1.1.1.2. Regu³a zanegowanej alternatywy

Zastanówmy siê nad takim wyra¿eniem: ~(p v s). Zak³adamy, ¿e jest ono
prawdziwe. Zgodnie z tabel¹ definiuj¹c¹ negacjê, wiemy, ¿e negacja jest prawdziwa tylko wtedy, gdy jej argument jest fa³szywy. W rozpatrywanym przypadku argumentem negacji jest formu³a p v s. Powinna ona posiadaæ wartoæ 0. Zadajmy pytanie, kiedy alternatywa jest fa³szywa? Otó¿ jest fa³szywa tylko
w jednym przypadku, kiedy oba argumenty s¹ fa³szywe, zatem p i s musz¹ byæ
fa³szywe, aby alternatywa by³a fa³szywa. Nasz¹ formu³ê rozk³adamy na ~p i ~s,
bo tylko kiedy p i s bêd¹ fa³szywe, ca³e wyra¿enie bêdzie prawdziwe.
~(p v s ) ~(0 v 0) = 1
~p
~0
= 1
~s
~0
= 1
Ogólnie rzecz bior¹c, zawsze gdy uznajemy wyra¿enie ~(x v y) za prawdziwe, to przyjmujemy, ¿e x i y musz¹ byæ fa³szywe, co symbolicznie zapisujemy,
neguj¹c te wyra¿enie (~x i ~y). Oczywicie w miejscu x i y mo¿emy wstawiæ
dowolne formu³y KRZ.
Przyk³ady:
~[ (p ® r) v ~q]  w miejsce x wstawilimy (p ® r),
w miejsce y wstawilimy negacjê q
po roz³o¿eniu uzyskalimy ~(p ® s) i ~(~q), co skracamy do q, poniewa¿ ~~q=q.
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~[ (p ® r) v ~q]
~(p ® s)
~q

~[(0) v 0] = 1
~(0) = 1
~0 = 1

Tê regu³ê dekompozycji mo¿emy przedstawiæ w postaci graficznej:
~(x v y)
~x
~y
1.1.1.3. Regu³a zanegowanej implikacji

Dana jest nastêpuj¹ca formu³a ~[(p & q) ® s]. Jak nale¿y poprawnie roz³o¿yæ j¹ na prostsze elementy? Ponownie zak³adamy, ¿e nasza z³o¿ona formu³a jest
prawdziwa. Bêdzie prawdziwa tylko wtedy, gdy wartoæ nawiasu kwadratowego bêdzie równa 0. G³ównym funktorem w nawiasie jest implikacja, a ona jest
fa³szywa tylko wtedy, gdy jej poprzednik jest prawdziwy, a nastêpnik fa³szywy,
czyli gdy (p & q)=1, a s=0. Symbolicznie zapisujemy: p & q i ~s.
Nasz¹ wyjciow¹ formu³ê roz³o¿ylimy na dwa prostsze schematy zdaniowe.
Dekompozycja by³aby zakoñczona, gdybymy uzyskali wy³¹cznie pojedyncze
zmienne zdaniowe lub ich negacje. Niestety koniunkcja p & q jest wyra¿eniem
z³o¿onym. Na szczêcie ~s jest zanegowan¹ zmienn¹ zdaniow¹, wiêc nie musimy ju¿ wiêcej jej rozk³adaæ. Jak poradziæ sobie z p & q? Wiemy, ¿e koniunkcjê rozk³adamy na jej argumenty, zatem w nastêpnym ruchu otrzymujemy
p i q.
Wszystkie te dzia³ania mo¿emy przedstawiæ w postaci graficznej jako prawdokrzew.
Przyk³ad 1a (liczby oznaczaj¹ce wersy oraz opisy zamieszczone w nawiasach
nie s¹ czêci¹ integraln¹ prawdokrzewu6):
1. ~[(p & q) ® s]
2.
3.
4.
5.

p &q
~s
p
q

= 1 (zanegowan¹ implikacjê rozk³adamy na jej poprzednik
i zanegowany nastêpnik)
= 1 (to jest poprzednik implikacji)
= 1 (to jest zanegowany nastêpnik implikacji)
= 1 (z wiersza 2 w oparciu o regu³ê rozk³adu koniunkcji)
= 1 (z wiersza 2 w oparciu o regu³ê rozk³adu koniunkcji)

6 Niektórzy autorzy, gdy rozpisuj¹ prawdokrzew, numeruj¹ poszczególne wersy (por.
P. Tomassi, Logic, Routledge, London  New York 1999).
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Przyk³ad 1b (prawdokrzew z przyk³adu 1a bez zbêdnych wyjanieñ):
~[(p & q) ® s]
p&q
~s
p
q
Ogólnie rzecz bior¹c, zawsze gdy uznajemy wyra¿enie ~(x ® y) za prawdziwe, to przyjmujemy, ¿e implikacja powinna byæ fa³szywa, a taka bêdzie tylko wtedy, gdy x=1 i y=0, co symbolicznie zapisujemy x i ~y. Oczywicie w miejscu x i y mo¿emy wstawiæ dowolne formu³y KRZ.
~(x ® y)
x
~y
1.1.2. Regu³y ga³êzi z pojedynczymi owocami

Przypadki, z którymi stykalimy siê do tej pory, prowadzi³y do powstania
tylko jednej ga³êzi prawdokrzewu. Sk³ada³a siê ona wy³¹cznie z owoców. Teraz
bêdziemy poznawaæ takie zasady, które prowadz¹ do wyroniêcia dwóch ga³êzi.
Na ka¿dej z nich znajduje siê tylko jeden owoc.
1.1.2.1. Regu³a zanegowanej koniunkcji

Przyjrzyjmy siê nastêpuj¹cej formule ~(r & s). Zak³adamy, ¿e jest ona prawdziwa. Negacja jest prawdziwa tylko wtedy, gdy jej argument jest fa³szywy, czyli
¿e ~(r & s)=1 tylko, gdy r & s=0. Aby koniunkcja by³a fa³szywa wystarczy, ¿e
jeden z jej argumentów bêdzie fa³szywy (r=0 lub s=0). Pojawiaj¹ siê wiêc dwie
mo¿liwoci i dlatego uzyskujemy dwie ga³êzie. Jedna z nich bêdzie koñczy³a siê
fa³szywym r, a druga fa³szywym s, co symbolicznie zapisujemy ~r lub ~s.
~(r & s)
~r
~s
Ogólnie rzecz bior¹c, zawsze gdy uznajemy wyra¿enie ~(x & y) za prawdziwe, to przyjmujemy, ¿e koniunkcja powinna byæ fa³szywa. Pojawiaj¹ siê dwie
mo¿liwoci: x=0 lub y=0, co symbolicznie zapisujemy ~x i ~y. Oczywicie
w miejscu x i y mo¿emy wstawiæ dowolne formu³y KRZ. W formie graficznej
omawiana regu³a wygl¹da nastêpuj¹co:
~(x & y)
~x

~y
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1.1.2.2. Regu³a alternatywy

Dana jest nastêpuj¹ca formu³a (p ® s) v ~q. Zak³adamy, ¿e jest prawdziwa.
Aby alternatywa by³a prawdziwa, wystarczy, by jeden z jej argumentów by³
prawdziwy, czyli (p ® s)=1 lub ~q=1. Znowu pojawiaj¹ siê dwie mo¿liwoci
i dlatego w naszym krzewie wyrosn¹ dwie ga³êzie:
(p ® s) v ~q
p®s

~q

Ogólnie rzecz bior¹c, zawsze gdy uznajemy wyra¿enie x v y za prawdziwe,
to przyjmujemy, ¿e który z argumentów alternatywy jest prawdziwy, poniewa¿
alternatywa jest prawdziwa wtedy, gdy przynajmniej jeden z jej argumentów jest
prawdziwy. Dlatego te¿ pojawiaj¹ siê dwie mo¿liwoci: x=1 lub y=1, co symbolicznie zapisujemy x lub y. Oczywicie w miejscu x i y mo¿emy wstawiæ dowolne formu³y KRZ. W formie graficznej omawiana regu³a wygl¹da nastêpuj¹co:
xvy
x

y

1.1.2.3. Regu³a implikacji

Mamy dan¹ formu³ê (s & q) ® p. Tak jak w poprzednich przypadkach, zak³adamy, ¿e wyra¿enie to jest prawdziwe. G³ównym funktorem jest implikacja,
która uzyskuje wartoæ 0 tylko wtedy, gdy: poprzednik ma wartoæ logiczn¹ 1,
a nastêpnika 0 (1 ® 0 = 0). Nasza implikacja bêdzie wiêc na pewno prawdziwa, gdy jej poprzednik bêdzie fa³szywy lub gdy jej nastêpnik bêdzie prawdziwy. Jest tak, poniewa¿, gdy poprzednik ma wartoæ 0, to wartoæ nastêpnika
mo¿e byæ prawdziwa lub fa³szywa, a i tak ca³e wyra¿enie bêdzie prawdziwe
(0 ® 0=1, 0 ® 1=1). Jest tak te¿ dlatego, ¿e gdy nastêpnik bêdzie prawdziwy,
to wartoæ poprzednika nie ma wp³ywu na wartoæ ca³ego wyra¿enia. Gdy nastêpnik ma wartoæ 1, to poprzednik mo¿e mieæ wartoæ 1 lub 0 i tak ca³e wyra¿enie bêdzie prawdziwe (1 ® 1=1, 0 ® 1=1).
W rozpatrywanej przez nas formule pojawiaj¹ siê wiêc dwie mo¿liwoci. Jej
poprzednik bêdzie fa³szywy lub nastêpnik prawdziwy, czyli ¿e (s & p)=0 lub
p=1. Formu³ê (s & q) ® p rozk³adamy, uwzglêdniaj¹c dwie mo¿liwoci: (i) zanegowany poprzednik, (ii) przepisany nastêpnik. W ten sposób uzyskujemy
~(s & q) lub p, co graficznie zapisujemy:
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(s & q) ® p
~(s & q)

p

Ogólnie rzecz bior¹c, zawsze gdy uznajemy wyra¿enie x ® y za prawdziwe,
to przyjmujemy, ¿e poprzednik jest fa³szywy lub nastêpnik jest prawdziwy. Powstaj¹ dwie mo¿liwoci: x=0 lub y=1, co symbolicznie zapisujemy ~x lub y.
Oczywicie w miejscu x i y mo¿emy wstawiæ dowolne formu³y KRZ.
Przyk³ady:

~r ® s



w miejsce x wstawilimy wyra¿enie ~r,
w miejsce y wstawilimy s,
po roz³o¿eniu uzyskujemy ~(~r), które mo¿emy
skróciæ do r, lub s.
~r ® s
~(~r)

s

Przedstawiana regu³a w postaci graficznej wygl¹da nastêpuj¹co:
x®y
~x

y

1.1.3. Regu³y ga³êzi z podwójnymi owocami

Pozosta³y nam jeszcze dwie regu³y zwi¹zane z równowa¿noci¹. Przypomnijmy, ¿e równowa¿noæ jest prawdziwa wtedy, gdy oba jej argumenty maj¹ tê
sam¹ wartoæ logiczn¹. Dlatego te¿ podwójne ga³êzie, jakie powstan¹, bêd¹ posiada³y dwa owoce w postaci dwóch zmiennych zdaniowych na ka¿dej ga³êzi.
Zaraz wszystko siê wyjani.
1.1.3.1. Regu³a równowa¿noci

Oto dana jest formu³a (~p & ~q) « ~(p v q). Zak³adamy, ¿e nasze wyra¿enie jest prawdziwe. Bêdzie takie tylko wtedy, gdy oba argumenty bêd¹ prawdziwe albo oba fa³szywe. Pojawiaj¹ siê dwie mo¿liwoci: (i) (~p & ~q)=0
i ~(p v q)=0; (ii) (~p & ~q)=1 i ~(p v q)=1. Wyra¿enia, które uznalimy za fa³szywe, negujemy, czyli ¿e tylko w przypadku (i) przed nawiasami stawiamy
znak negacji, a przypadek (ii) pozostawiamy bez zmian: (i) ~(~p & ~q)
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i ~ ~( p v q ); podwójn¹ negacjê w ostatnim wyrazie likwidujemy i otrzymujemy: (i) ~(~p & ~q) i (p v q); (ii) (~p & ~q) i ~(p v q).
Przypomnijmy, ¿e narysowany prawdokrzew charakteryzuje siê tym, ¿e wyra¿enia, które wystêpuj¹ jedne pod drugimi (pionowo), mo¿emy traktowaæ tak,
jakby by³y po³¹czone koniunkcj¹, a wyra¿enia, które wystêpuj¹ obok siebie (poziomo; w tym samym wierszu) tak, jakby by³y po³¹czone alternatyw¹. Z tych
w³anie powodów prawdokrzew rozpatrywanej formu³y przybierze nastêpuj¹c¹
postaæ:
(~p & ~q) « ~(p v q)

(~p & ~q)
~(p v q)

~(~p & ~q)
(p v q)

Ogólnie rzecz bior¹c, zawsze gdy uznajemy wyra¿enie x « y za prawdziwe,
to przyjmujemy, ¿e x i y s¹ prawdziwe lub x i y s¹ fa³szywe. Powstaj¹ wiêc dwie
mo¿liwoci: x=1 i y=1 lub x=0 i y=0, co symbolicznie zapisujemy x i y lub ~x i ~y.
Oczywicie w miejscu x i y mo¿emy wstawiæ dowolne formu³y KRZ.
Przyk³ady: (~s & s) « ~r



w miejsce x wstawilimy (~s & s),
w miejsce y wstawilimy ~r,
po roz³o¿eniu otrzymujemy (~s & s) i ~r
lub ~(~s & s) i ~(~r); wyra¿enie ~(~r)
skracamy do r.

(~s & s) « ~r

(~s & s)
~r

~(~s & s)
r

Regu³a w postaci graficznej wygl¹da nastêpuj¹co:
x«y
x
y

~x
~y
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1.2.3.2. Regu³a zanegowanej równowa¿noci

Jak roz³o¿yæ wyra¿enie, które jest negacj¹ równowa¿noci? Dan¹ mamy doæ
prost¹ formu³ê ~(p « q). Zak³adamy, ¿e jest ona prawdziwa. Negacja jest prawdziwa tylko wtedy, gdy jej argument przyjmuje wartoæ zero. Argumentem jest
równowa¿noæ, która staje siê fa³szywa wy³¹cznie wtedy, gdy jej argumenty
maj¹ ró¿ne wartoci logiczne. Mamy wiêc dwie mo¿liwoci: albo p=0, a q=1,
albo p=1, a q=0, co symbolicznie zapisujemy ~p i q lub p i ~q. Graficznie ca³oæ przedstawia siê nastêpuj¹co:
~(p « q)
~p
q

q
~q

Ogólnie rzecz bior¹c, zawsze gdy uznajemy wyra¿enie ~(x « y) za prawdziwe, to przyjmujemy, ¿e x i y posiadaj¹ ró¿ne wartoci logiczne. Powstaj¹ wiêc
dwie mo¿liwoci: x=1 i y=0 lub x=0 i y=1, co symbolicznie zapisujemy x i ~y
lub ~x i y. Oczywicie w miejscu x i y mo¿emy wstawiæ dowolne formu³y KRZ.
Przyk³ady: ~[ (~s v q) « ~r]



w miejsce x wstawilimy (~s v q),
w miejsce y wstawilimy ~r,
po roz³o¿eniu otrzymujemy
(~s v q) i r (bo ~~r=r)
lub ~(~s v q) i ~r

(~s & s) « ~r

(~s & s)
r

~(~s & s)
~r

Nasza regu³a w wersji graficznej wygl¹da nastêpuj¹co:
~(x « y)
x
~y

~x
y
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1.2. Logiczna hodowla prawdokrzewu
W jaki sposób wyhodowaæ swój w³asny prawdokrzew? Znajomoæ wy¿ej
opisanych regu³ nie wystarczy. Nale¿y zapoznaæ siê z kilkoma dodatkowymi
pojêciami. Dziêki nim bêdziemy wiedzieli, kiedy zakoñczylimy hodowanie naszego logicznego krzewu oraz jak nale¿y interpretowaæ powsta³y prawdokrzew.
Oka¿e siê, ¿e w interpretacji najwa¿niejsze bêdzie, tak jak w przypadku prawdziwego krzewu, to, czy nasz krzew ¿yje, czy te¿ usech³.
1.2.1. Pojêcia dodatkowe

Bêdziemy pos³ugiwali siê nazw¹ uschniêta ga³¹. Nale¿y przez ni¹ rozumieæ ga³¹, w której wystêpuj¹ przynajmniej dwa wyra¿enie sprzeczne (np. p  ~p;
q  ~q); mówi¹c nieco inaczej to ga³¹, w której odnajdujemy przynajmniej dwa
owoce proste, wygl¹daj¹ce tak samo, a ró¿ni¹ce siê jedynie tym, ¿e jedno z nich
bêdzie poprzedzone znakiem negacji; zagadnienie ujmuj¹c bardziej obrazowo, ze
sprzecznoci¹ mamy do czynienia wówczas, gdy na tej samej ga³êzi znajduj¹ siê
dwa takie same proste owoce, tylko, ¿e jeden z nich jest jedzony przez robaka
(kszta³t znaku negacji ~ przypomina robaka). Terminem ¿ywa ga³¹ bêdziemy oznaczali ka¿d¹ ga³¹, która nie jest uschniêta, czyli ¿e nie wystêpuj¹ na niej
¿adne wyra¿enia sprzeczne. Gdy bêdziemy pisali, ¿e dany prawdokrzew
uschn¹³, to bêdziemy mieli na myli taki krzew, którego wszystkie ga³êzie s¹
uschniête. Natomiast krzew, którego przynajmniej jedna ga³¹ pozosta³a ¿ywa,
nazywamy ¿ywy prawdokrzewem7.
Wprowadzona terminologia  w zasadzie  odpowiada sytuacjom z prawdziwym krzewem. Gdy uschn¹ w nim wszystkie ga³êzie, to wiemy, ¿e ca³y krzew
jest ju¿ martwy. Lecz gdybymy zauwa¿yli, ¿e przynajmniej jedna z ga³¹zek
wypuszcza nowe, zielone licie, to bêdziemy wiedzieli, ¿e mimo wielu uschniêtych ga³êzi, krzew ci¹gle ¿yje. Mo¿emy wiêc kojarzyæ sobie takie wyra¿ania jak
¿ywy, kwitn¹cy z wartoci¹ logiczn¹ prawdy, a s³owa martwy, uschniêty z logiczn¹ wartoci¹ fa³szu. Pamiêtajmy te¿, ¿e ga³¹ w logicznym krzewie
symbolizuje istnienie pewnej mo¿liwoci.

7 W tekstach anglojêzycznych wystêpuj¹ pojêcia closed branch oraz open branch, czyli
ga³¹ zamkniêta i ga³¹ otwarta (por. H. Pospesel, Introduction to Logic: Propositional
Logic, [online] <www.as.miami.edu/phi/one-sided-trees>, dostêp: 3.04.2011; w niniejszym
tekcie przyj¹³em niedos³owne, za to bardziej obrazowe t³umaczenia  odpowiednio  ga³¹
uschniêta oraz ga³¹ ¿ywa.
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1.2.2. Regu³y hodowania prawdokrzewu

Tworzenie prawdokrzewu powinno sk³adaæ siê z trzech kolejno wykonywanych dzia³añ. Oto one:
1. Skonstruowanie korzenia  to jak bêdzie wygl¹da³ korzeñ, zale¿y od
pytania badawczego, jakie, w stosunku do formu³y wyjciowej, zadamy.
2. Rozk³ad formu³ z³o¿onych  pos³uguj¹c siê poznanymi regu³ami, rozk³adamy formu³y z³o¿one; hodujemy owoce i ga³êzie. Ale pamiêtajmy, ¿e owoce
z danej formu³y wyrosn¹ na wszystkich ga³êziach, które pochodz¹ z tej formu³y.
3. Hodowanie prawdokrzewu uznajemy za zakoñczone wtedy, gdy zachodzi przynajmniej jedna z dwu sytuacji:
(i) Wszystkie formu³y z³o¿one (zarówno te wystêpuj¹ce w korzeniu, jak i te
bêd¹ce owocami) zostan¹ roz³o¿one na formu³y proste.
(ii) Wszystkie ga³êzie uschn¹ (niezale¿nie od tego, czy wszystkie formu³y
z³o¿one przekszta³cilimy w proste); na uschniêtym prawdokrzewie nic wiêcej
nie wyronie.
1.2.3. Regu³y interpretacji prawdokrzewu

Analizuj¹c prawdokrzew sprawdzamy, czy zachodzi jedna z poni¿szych sytuacji:
1. Przynajmniej jedna ga³¹ jest ¿ywa  znaczy to, ¿e istnieje przynajmniej
jedno takie wartociowanie, które prowadzi do prawdziwoci wszystkich formu³
zawartych w korzeniu; mówi¹c inaczej, istnieje przynajmniej jedno takie podstawienie wartoci logicznych prawdy i fa³szu (1,0) w miejscu zmiennych zdaniowych, które prowadzi do uzyskania przez wszystkie formu³y wystêpuj¹ce
w korzeniu wartoci 1.
2. Wszystkie ga³êzie usch³y  co równoznaczne jest z sytuacj¹, ¿e nie ma
takiego wartociowania, które prowadzi³oby do prawdziwoci wszystkich formu³
wystêpuj¹cych w korzeniu; nieco inaczej formu³uj¹c tê myl, powiedzielibymy,
¿e niezale¿nie od tego, jakie wartoci logiczne bêdziemy podstawiali w miejsce
zmiennych zdaniowych i tak wszystkie formu³y znajduj¹ce siê w korzeniu prawdokrzewu nigdy naraz nie uzyskaj¹ wartoci 1. Korzeñ jest lichy, wiêc wszystkie ga³êzie usch³y, a co za tym idzie, ca³y prawdokrzew mo¿emy wyrwaæ
i wyrzuciæ na mietnik.
3. Analizê prawdokrzewu zaczynamy zawsze od jego koñca i kierujemy
siê do korzenia.
Przyk³ad:
Naszym zadaniem jest zbadanie, czy dwie formu³y p ® q oraz ~(q & p)
mog¹ byæ jednoczenie prawdziwe. Korzeñ budujemy w ten sposób, ¿e rozpatrywane wyra¿enia piszemy jedne pod drugim:
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p®q
~(q & p)
Taki zapis informuje nas, ¿e uznajemy, i¿ istnieje taka mo¿liwoæ, ¿e dwie
formu³y korzenia mog¹ byæ naraz prawdziwe. Nastêpnie rozk³adamy je na formu³y prostsze. W formule p ® q g³ównym funktorem jest implikacja, a w ~(q & p)
negacja odnosz¹ca siê do koniunkcji. Regu³a implikacji informuje, ¿e nale¿y zanegowaæ poprzednik lub nastêpnik pozostawiæ bez zmian. Nasz krzew rozrasta siê:
(1)
p®q
~(q & p)
~p

q

Przy rozk³adanej formule postawilimy znak (1). W ten sposób zaznaczamy,
¿e dan¹ funkcjê zdaniow¹ ju¿ roz³o¿ylimy. Liczba umieszczona w nawiasie informuje, w którym ruchu dana formu³a zosta³a roz³o¿ona. W naszym przyk³adzie formu³ê p ® q roz³o¿ylimy jako pierwsz¹, wiêc w nawiasie umiecilimy
liczbê jeden. Teraz rozk³adamy drug¹ formu³ê naszego korzenia. Korzystamy
z regu³y, zgodnie z któr¹ zanegowan¹ koniunkcjê zastêpujemy alternatyw¹ zanegowanych argumentów. W naszym przypadku ~(q & p) zamieniamy na ~q v ~p:
p®q
~(q & p)
~p
~q

(1)
(2)
q

~p

~q

~p

*
Teraz sprawdzimy, która z ga³êzi usch³a, a która pozostaje ¿ywa. Pierwsza ga³¹
 patrz¹c od lewej strony (kierunek czytania od do³u krzewu do korzenia !!) 
zawiera nastêpuj¹ce wyra¿enia:
~q, ~p, ~(q & p), p ® q
Nie znajdujemy na niej ¿adnych wyra¿eñ sprzecznych, zatem ga³¹ ci¹gle kwitnie. Nastêpna ga³¹ sk³ada siê z:
~p, ~p, ~(q & p), p ® q
Tu te¿ nie wystêpuj¹ owoce, które by³by sprzeczne, wiêc ga³¹ pozostaje ¿ywa.
W sk³ad kolejnej ga³êzi wchodz¹ nastêpuj¹ce wyra¿enia:
~q, q, ~(q & p), p ® q
Tym razem sytuacja przedstawia siê inaczej. Pojawiaj¹ siê dwa owoce sprzeczne q oraz ~q. Ga³¹ usycha. Sytuacjê t¹ symbolicznie zaznaczamy stawiaj¹c znak *
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na koñcu ga³êzi. W ostatniej ga³êzi nie wystêpuj¹ wyra¿enia sprzeczne, zatem
pozostaje ona ¿yw¹ ga³êzi¹.
Je¿eli ga³¹ ci¹gle ¿yje, to znaczy, ¿e istnieje takie podstawienie wartoci
logicznych, które prowadzi do prawdziwoci formu³ zawartych w korzeniu.
Pierwsza ga³¹ od lewej jako proste owoce zawiera ~q, ~p,. Gdy p=0 i q=0
(~p=1, wiêc p=0; ~q=1, wiêc q=0), formu³y wystêpuj¹ce w korzeniu uzyskaj¹
wartoæ 1. Sprawdmy:
p®q
 podstawiamy wartoci logiczne  0 ® 0=1;
~(p & q)  podstawiamy wartoci logiczne  ~(0 & 0)=~0=1.
Wszystko siê zgadza. Naszym zadaniem by³o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje przynajmniej jedno takie wartociowanie, które prowadzi³by
to prawdziwoci korzenia, czyli uzyskania przez wszystkie zawarte w nim formu³y wartoci 1. Odpowied brzmi, gdy p=0 i q=0, obie formu³y korzenia uzyskaj¹ wartoæ 1.
Je¿eli ga³¹ usycha, tzn. ¿e w rozpatrywanej mo¿liwoci nie wystêpuje takie
wartociowanie, które prowadzi³oby do jednoczesnej prawdziwoci wszystkich
formu³ zawartych w korzeniu. Ga³¹, która usch³a na naszym prawdokrzewie,
jako owoce zawiera³a q, ~q. Dwie formu³y sprzeczne nie mog¹ byæ jednoczenie prawdziwe (q=1, ~q=0; q=0, ~q=1), zatem nie ma takiego wartociowania,
które prowadzi³oby do prawdziwoci korzenia.

2. Zastosowania prawdokrzewu
Wszystkie wyra¿enia KRZ mo¿na uporz¹dkowaæ, wyró¿niaj¹c trzy kategorie: tautologia  zawsze prawdziwa, czyli przy dowolnym wartociowaniu uzyskuje 1; kontrtautologia  zawsze fa³szywa, czyli przy dowolnym wartociowaniu uzyskuje 0; formu³a kontyngentna  czasami prawdziwa, a czasami
fa³szywa, czyli przy niektórych wartociowaniach uzyskuje 1, a przy innych 0.
Prawdokrzew pozwala jednoznacznie rozstrzygn¹æ, do której z wymienionych
kategorii nale¿y badana formu³a.
2.1. Tautologia
Gdy chcemy przy u¿yciu prawdokrzewu sprawdziæ, czy dana formu³a KRZ
jest tautologi¹, jako korzeñ piszemy zanegowan¹ formu³ê wyjciow¹. Nastêpnie przechodzimy do hodowania prawdokrzewu. Wprowadzenie negacji nie jest
przypadkowe. Zauwa¿my, ¿e je¿eli w prawdokrzewie, którego korzeñ stanowi
zanegowana formu³a wyjciowa, wszystkie ga³êzie uschn¹, bêdzie to znaczy³o,
¿e nie ma takiego wartociowania, które prowadzi³oby do prawdziwoci formu-
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³y wystêpuj¹cej w korzeniu, czyli ¿e nasza zanegowana formu³a jest zawsze
fa³szywa. Negacja jest fa³szywa tylko wtedy, gdy jej argument ma wartoæ 1.
Argumentem naszej negacji jest formu³a, której tautologicznoæ sprawdzamy.
Skoro formu³a z negacj¹ jest zawsze fa³szywa, to jej argument musi byæ zawsze prawdziwy, czyli ¿e musi byæ tautologi¹. Oczywicie, je¿eli przynajmniej
jedna z ga³êzi bêdzie kwit³a, bêdzie to znak, ¿e istnieje takie wartociowanie,
które prowadzi do prawdziwoci korzenia, a to z kolei bêdzie dowodem na nietautologicznoæ formu³y wyjciowej.
Sformu³ujmy regu³y interpretacyjne:
 uschniêty prawdokrzew  badana formu³a jest tautologi¹
 ¿yj¹cy prawdokrzew  badana formu³a nie jest tautologi¹
Przyk³ad:
1. Czy formu³a p v ~p jest tautologi¹? Zgodnie z zaleceniem, korzeniem krzewu jest zanegowana formu³a wyjciowa:
~(p v ~p)
Stosuj¹c regu³ê zanegowanej alternatywy, otrzymujemy ~p i ~(~p). Podwójn¹ negacjê skracamy do p:
~(p v ~p) (1)
~p
p
*
Powsta³a jedna ga³¹ sk³adaj¹ca siê z dwóch owoców i korzenia. Uzyskalimy dwa sprzeczne owoce (~p oraz p), dlatego ga³¹ usch³a. Skoro nie ma takiego wartociowania daj¹cego prawdziwy korzeñ, to znaczy ¿e formu³a
~(p v ~p)=0 bêdzie zawsze fa³szywa. Skoro ~(p v ~p)=0, to p v ~p bêdzie zawsze prawdziwe  badana formu³a jest tautologi¹.
2. Czy formu³a [(p v s) & ~p] ® s jest tautologi¹? Powstanie jednoelementowy korzeñ sk³adaj¹cy siê z negacji, której argumentem bêdzie badana formu³a:
~{ [(p v s) & ~p] ® s }
Zgodnie z regu³¹ zanegowanej implikacji, otrzymamy swoist¹ koniunkcjê
(jedno wyra¿enie pod drugim) niezmienionego poprzednika i zanegowanego nastêpnika:
~{ [(p v s) & ~p] ® s } (1)
(p v s) & ~p
~s
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Powsta³y dwa owoce. Jeden bêd¹cy formu³¹ prost¹ ~s, drugi z³o¿on¹
[(p v s) & ~p], któr¹ musimy rozbiæ, korzystaj¹c z regu³y koniunkcji. Otrzymujemy:
~{ [(p v s) & ~p] ® s } (1)
(p v s) & ~p (2)
~s
pvs
~p
Musimy rozbiæ owoc p v s. Korzystamy z regu³y alternatywy:
~{ [(p v s) & ~p] ® s } (1)
[(p v s) & ~p] (2)
~s
p v s (3)
~p
p
*

s
*

Hodowanie prawdokrzewu uznajemy za zakoñczone wtedy, gdy zachodzi
jedna z dwóch sytuacji: roz³o¿ono na proste wszystkie formu³y z³o¿one lub
usch³y wszystkie ga³êzie. W naszym przyk³adzie zaistnia³y te dwie sytuacje naraz. Skoro korzeñ zawsze bêdzie fa³szywy, to argument formu³y tworz¹cej
korzeñ musi byæ zawsze prawdziwy. Odpowied na postawione pytanie brzmi:
badana formu³a jest tautologi¹.
3. Czy nastêpuj¹ca formu³a [(p ® q) v (p ® r)] ® (q & r) jest tautologi¹?
Korzeñ powstaje przez zanegowanie formu³y wyjciowej:
~{ [(p ® q) v (p ® r)] ® (q & r) }
Tworzymy ga³êzie korzystaj¹c z regu³y zanegowanej implikacji:
~{ [(p ® q) v (p ® r)] ® (q & r) } (1)
(p ® q) v (p ® r)
~(q & r)
Teraz rozbijamy powsta³e owoce. To, czy najpierw rozbijemy pierwszy od
góry owoc, czy drugi, nie ma wiêkszego znaczenia, je¿eli chodzi o wartoæ przeprowadzanego dowodu. Jednak kolejnoæ rozbijania wp³ywa na prostotê struktury prawdokrzewu. Poleca siê, aby uprociæ ca³y prawdokrzew, rozk³adaæ formu³y z³o¿one wed³ug nastêpuj¹cych regu³:
1. Najpierw rozbijamy te formu³y, które prowadz¹ do powstania tylko owoców (koniunkcja, zanegowana alternatywa, zanegowana implikacja).
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2. W drugiej kolejnoci rozbijamy te, które prowadz¹ do powstania dwóch
ga³êzi z dwoma owocami, czyli rozbijamy równowa¿noæ albo zanegowan¹
równowa¿noæ.
3. Dopiero jako ostatnie rozk³adamy te, które prowadz¹ do powstania dwóch
ga³êzi po jednym owocu (alternatywa, implikacja, zanegowana koniunkcja).
Nasz prawdokrzew posiada dwa owoce (alternatywê i zanegowan¹ koniunkcjê). Ka¿dy z nich prowadzi do powstania dwóch ga³êzi z pojedynczymi owocami, zatem nie ma wiêkszego znaczenia, od którego z nich zaczniemy. Wybieramy pierwszy owoc od góry, czyli alternatywê:
~{ [(p ® q) v (p ® r)] ® (q & r) } (1)
(p ® q) v (p ® r) (2)
~(q & r)
p®q

p®r

Otrzymalimy dwie ga³êzie po jednym owocu na ka¿dej, bo wystarczy, aby
p ® q=1 lub p ® r=1, aby wyjciowa alternatywa by³a prawdziwa.
Przejdmy do wyhodowania nastêpnych ga³êzi i owoców. Implikacja owocuje dwoma ga³êziami, tak samo jak zanegowana koniunkcja. Nie ma wiêc
wiêkszego znaczenia, od której z tych formu³ zaczniemy:
~{ [(p ® q) v (p ® r)] ® (q & r) } (1)
(p ® q) v (p ® r) (2)
~(q & r) (3)
p®q
~q

~r

p®r
~q

~r

Wybralimy zanegowan¹ koniunkcjê. Podkrelmy, ¿e formu³a ~(q & r) jest integraln¹ czêci¹ zarówno ga³êzi lewej (owoc: p ® q), jak i prawej (owoc: p ® r).
Dlatego te¿ owoce powsta³e przez jej roz³o¿enie p¹czkuj¹ na ka¿dej ga³êzi8.
Owoce z danej formu³y wyrosn¹ na wszystkich i tylko tych ga³êziach, które pochodz¹ z tej formu³y.
Teraz przejdziemy do roz³o¿enia pozosta³ych implikacji. Zaczniemy od
pierwszej z lewej:
8 Nie ma w tym nic zaskakuj¹cego. Proszê wyobraziæ sobie ród³o  odpowiednik naszej formu³y ~(q & r)  z którego wyp³ywaj¹ dwie rzeki (formu³y p ® q oraz p ® r). Je¿eli wlalibymy
czerwon¹ farbê do ród³a, to obydwie rzeki zabarwi¹ siê na czerwono; analogicznie, owoce p¹czkuj¹cej formu³y ~(q & r) wyrosn¹ na wszystkich ga³êziach, których formu³a ta jest czêci¹.
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~{ [(p ® q) v (p ® r)] ® (q & r) } (1)
(p ® q) v (p ® r) (2)
~(q & r) (3)
p ® q (4)
~q

~r

p®r
~q

~r

~p

q ~p q
*
Formu³a p ® q jest wy³¹cznie czêci¹ ga³êzi wystêpuj¹cych pod ni¹, dlatego jej owoce nie p¹czkowa³y na ga³êziach, które pochodz¹ od formu³y p ® r.
Rozbijmy ostatni¹ z³o¿on¹ formu³ê, czyli p ® r:
~{ [(p ® q) v (p ® r)] ® (q & r) } (1)
(p ® q) v (p ® r) (2)
~(q & r) (3)
p ® q (4)
~q

~r

p ® r (5)
~q

~r

~p

q
~p q ~p r
~p r
*
*
Jak widaæ, powy¿sza formu³a nie jest tautologi¹, poniewa¿ nie wszystkie ga³êzie usch³y. Przygl¹dnijmy siê prostym owocom na trzeciej ga³êzi, licz¹c od lewej
strony. S¹ to  patrz¹c od do³u  ~p, ~r. Wnioskujemy z tego, ¿e wystarczy, aby p=0
(bo ~p=1) oraz r=0 (bo ~r=1), a formu³a wystêpuj¹ca w korzeniu uzyska wartoæ
1. To znaczy, ¿e jej argument (formu³a badana) bêdzie fa³szywy. Zauwa¿my, ¿e
nie musimy znaæ wartoci logicznej zmiennej q. Sprawdmy nasz wniosek:
~{ [(p ® q) v (p ® r)] ® (q & r) }
~{[(0 ® ?) v (0 ® 0)] ® (? & 0)}
~[(1 v 1) ® 0]
~(1 ® 0)
~0
1
Badana formu³a nie jest tautologi¹.
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2.2. Kontrtautologia
Gdy chcemy sprawdziæ, czy dana formu³a jest kontrtautologi¹, wystarczy
zapisaæ j¹ jako korzeñ i sprawdziæ, czy wszystkie ga³êzie uschn¹. Wszystkie
uschniête ga³êzie informuj¹, ¿e ca³y prawdokrzew uschn¹³, czyli ¿e nie ma takiego wartociowania, które da³oby wartoæ 1 dla formu³ wystêpuj¹cych w korzeniu. To znaczy, ¿e badana formu³a jest kontrtautologi¹.
Regu³y interpretacyjne s¹ nastêpuj¹ce:
 uschniêty prawdokrzew  badana formu³a jest kontrtautologi¹
 ¿yj¹cy prawdokrzew  badana formu³a nie jest kontrtautologi¹
Przyk³ad 1:
Czy nastêpuj¹ca formu³a q & ~q jest kontrtautologi¹? Wyjciow¹ formu³ê
zapisujemy jako korzeñ:
q & ~q
Pisz¹c w ten sposób, uznajemy, ¿e koniunkcja ta jest prawdziwa, a zatem jej
argumenty równie¿ musz¹ byæ prawdziwe:
q & ~q (1)
q
~q
*
W powsta³ej ga³êzi pojawi³y siê dwa owoce prawie identyczne, ró¿ni¹ce siê
jedynie znakiem negacji (jeden owoc zdrowy, a drugi jest jedzony przez robaka, czyli negacjê). Gdy w jakie ga³êzi pojawi siê sprzecznoæ, ga³¹ usycha.
W naszym przyk³adzie by³a to tylko jedna ga³¹, wiêc uznajemy, ¿e ca³y krzew
usech³. Wniosek jest taki, ¿e nie istnieje takie wartociowanie, które prowadzi³by do prawdziwoci korzenia, zatem badana formu³a jest zawsze fa³szywa,
a zatem jest ona kontrtautologi¹.
Przyk³ad 2:
Naszym zadaniem jest zbadaæ, czy formu³a ~(r v ~r) & ~(p & ~p) & (p ® r)
jest kontrtautologi¹. Stwórzmy korzeñ i rozbijmy najpierw koniunkcje, a nastêpnie alternatywê:
~(r v ~r) & ~(p & ~p) & (p ® r) (1)
~(r v ~r) (2)
~(p & ~p)
(p ® r)
r
~r
*
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Prawdokrzew okaza³ siê byæ uschniêty, mimo ¿e nie rozbilimy wszystkich
formu³ z³o¿onych. Jednak usch³a nam jedyna ga³¹, jaka powsta³a. Wniosek jest
taki, ¿e nie istnieje takie podstawienie wartoci logicznych, które prowadzi³oby
do uzyskania przez formu³ê wystêpuj¹c¹ w korzeniu wartoci 1, czyli ¿e badana
formu³a jest kontrtautologi¹.
2.3. Formu³y kontyngentne
Gdy badamy pewn¹ formu³ê KRZ pod k¹tem jej tautologicznoci i okazuje
siê, ¿e nie jest ona tautologi¹, to jeszcze nie wiemy, czy zalicza siê ona do kategorii kontrtautologii. Chc¹c sprawdziæ, czy jest kontrtautologi¹, powinnimy rozrysowaæ nowy prawdokrzew. Gdyby i tym razem przynajmniej jedna z ga³êzi
pozosta³a ¿ywa, wówczas uzyskujemy absolutn¹ pewnoæ, ¿e badana formu³a nie
jest ani tautologi¹, ani kontrtautologi¹, czyli ¿e jest wyra¿eniem kontyngentnym.
Przyk³ad:
Czy formu³a (p & ~q) v (p ® r) jest wyra¿eniem kontyngentnym? Musimy narysowaæ dwa prawdokrzewy. W jednym sprawdzimy tautologicznoæ tej formu³y,
a w drugim jej kontrtautologicznoæ. Gdy oka¿e siê, ¿e nie jest ona ani tautologi¹,
ani kontrtautologi¹, to bêdziemy wiedzieli, ¿e jest wyra¿eniem kontyngentnym.
Tautologicznoæ formu³y (korzeñ stanowi zanegowana formu³a wyjciowa):
~[ (p & ~q) v (p ® r) ] (1)
~(p & ~q)
~(p ® r)
Rozbijamy owoc-implikacjê, poniewa¿ prowadzi ona do powstania wy³¹cznie owoców:
~[ (p & ~q) v (p ® r) ] (1)
~(p & ~q)
~(p ® r) (2)
p
~r
Teraz rozbijamy owoc bêd¹cy zanegowan¹ koniunkcj¹:
~[ (p & ~q) v (p ® r) ] (1)
~(p & ~q) (3)
~(p ® r) (2)
p
~r

9

~p
*

q

Na mocy prawa podwójnego przeczenia ~(~q)=q.

(~~q=q)9
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Jedna ga³¹ pozosta³a ¿ywa, a zatem uznajemy, ¿e korzeñ równie¿ ¿yje. Badana formu³a nie jest tautologi¹.
Kontrtautologicznoæ formu³y (korzeñ stanowi formu³a wyjciowa; rozbilimy korzeñ, a potem owoc-koniunkcjê):
(p & ~q) v (p ® r) (1)
p & ~q (2)
p
~q

p®r

Teraz rozbijemy owoc-implikacjê:
(p & ~q) v (p ® r) (1)
p & ~q (2)
p
~q

p ® r (3)
~p

r

Pozosta³a przynajmniej jedna ga³¹ ¿ywa (mówi¹c dok³adniej  ¿adna ga³¹
nie usch³a). Formu³a wystêpuj¹ca w korzeniu, przy pewnym wartociowaniu,
uzyska wartoæ logiczn¹ 1. Prawdokrzew ¿yje, wiêc badana formu³a nie jest
kontrtautologi¹. Skoro nie jest ona ani tautologi¹, ani kontrtautologi¹, jest wiêc
wyra¿eniem kontyngentnym.
2.4. Wynikanie logiczne
Z wynikaniem logicznym mamy do czynienia wówczas, gdy struktura wnioskowania jest tautologi¹. Mówimy, ¿e ze zdania A wynika logicznie zdanie B
wtedy, gdy zdanie implikacyjne jest podstawieniem prawa logicznego (tautologii). Chc¹c sprawdziæ, czy z danych przes³anek wynika logicznie wniosek, nale¿y zrekonstruowaæ strukturê logiczn¹ tego wnioskowania i zbadaæ, czy jest ona
tautologi¹.
W przypadku prawdokrzewu, gdy posiadamy ju¿ strukturê logiczn¹ wnioskowania, postêpujemy w nastêpuj¹cy sposób: konstruujemy korzeñ, wypisuj¹c
wszystkie przes³anki (mówi¹c dok³adniej  formy logiczne tych przes³anek) jedna pod drug¹ i do³¹czamy jeszcze zanegowan¹ konkluzjê (formê logiczn¹ konkluzji) naszego wnioskowania10.

10

Por. G. Restall, op. cit., s. 4145.
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Zatrzymajmy siê chwilê nad t¹ regu³¹ postêpowania. Korzeñ tworzymy, wypisuj¹c funkcje zdaniowe jedna pod drug¹. S¹ one form¹ logiczn¹ przes³anek
i zanegowanego wniosku. Konstruuj¹c korzeñ, domylnie przypisujemy jego
czêciom wartoæ logiczn¹ prawdy. Wyra¿enia w korzeniu wystêpuj¹ jedno pod
drugim, wiêc traktujemy je tak, jakby by³y po³¹czone koniunkcj¹, czyli nasz korzeñ to koniunkcja przes³anek wraz z zanegowanym wnioskiem. Napisanie zanegowanego wniosku jest równoznaczne z domylnym uznaniem, ¿e wniosek
jest fa³szywy. Je¿eli w naszym prawdokrzewie wszystkie ga³êzie uschn¹, bêdzie
to znaczy³o, ¿e nie ma takiego wartociowania, w którym przes³anki by³by prawdziwe, a wniosek fa³szywy. Natomiast je¿eli przynajmniej jedna z ga³êzi bêdzie
kwit³a, to bêdzie znaczyæ, ¿e istnieje takie podstawienie wartoci logicznych za
zmienne zdaniowe, które prowadzi do prawdziwoci przes³anek i fa³szywoci
wniosku; wówczas miêdzy przes³ankami a wnioskiem nie bêdzie zachodziæ wynikanie logiczne.
Regu³y interpretacyjne przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
 uschniêty prawdokrzew  zachodzi wynikanie logiczne
 ¿ywy prawdokrzew  wynikanie logiczne nie zachodzi
Przyk³ad:
Czy ze zdania Je¿eli Piotr kocha Ewê, to pojedzie z ni¹ dooko³a wiata
oraz zdania Piotr kocha Ewê wynika logicznie wniosek Piotr pojedzie z Ew¹
dooko³a wiata. Struktura wnioskowania wygl¹da tak11:
[(p ® q) & p] ® q
Sprawdzenie:
Korzeñ bêd¹ stanowi³y przes³anki wraz z zanegowanym wnioskiem.
p®q
p
~q
Zastosujemy tylko jedn¹ regu³ê dekompozycji:
p ® q (1)
p
~q
~p
*

q
*

11 p  Piotr kocha Ewê; q  Pojedzie z ni¹ dooko³a wiata; struktura pierwszej przes³anki p ® q, a drugiej p.
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Wyhodowalimy owoce sprzeczne na ka¿dej ga³êzi prawdokrzewu. Prawdokrzew jest uschniêty, wiêc miêdzy przes³ankami a wnioskiem zachodzi stosunek
wynikania logicznego.

3. Zakoñczenie
Przedstawiona metoda niew¹tpliwie wymaga wiêkszego nak³adu pracy ni¿
nauczenie siê metody zero-jedynkowej. Jednak¿e ta ostatnia kszta³tuje, po nabraniu pewnej wprawy przez jej u¿ytkownika, doæ mechaniczny styl pracy;
w zasadzie nie wymaga mylenia podczas dokonywania rachunków na zerach
i jedynkach. Dodatkowo przy wiêkszej liczbie zmiennych zdaniowych ronie
bardzo szybko iloæ koniecznych do przebadania przypadków (zgodnie ze wzorem 2n, gdzie n jest liczb¹ ró¿nokszta³tnych zmiennych zdaniowych; np. n=2
daje 22=4, a przy n=4 mamy 24=16 przypadków do przebadania12). W przypadku prawdokrzewu nie ma wiêkszego znaczenia, ile ró¿nokszta³tnych zmiennych
wystêpuje w badanej formule. Równie dobrze sprawdza siê przy dwóch, jak
i przy dziesiêciu ró¿nokszta³tnych zmiennych zdaniowych. Prawdokrzew jest
du¿o bardziej efektywny w dzia³aniu ni¿ metoda zero-jedynkowa. Metoda budowania prawdokrzewu daje równie¿ ca³ociowy wgl¹d we wszystkie zwi¹zki
logiczne, w jakie uwik³ane s¹ badane przez nas formu³y. Dodatkowo, jak siê
wydaje, tworzenie prawdokrzewu anga¿uje wiêcej procesów mylowych, dziêki
czemu wpadniêcie w pu³apkê mechanizacji mylenia zdaje siê byæ ma³o prawdopodobne. Nieco wiêkszy nak³ad pracy, jaki nale¿y w³o¿yæ, aby zacz¹æ p³ynnie
pos³ugiwaæ metod¹ graficzn¹, prowadzi do g³êbszego rozumienie klasycznego rachunku zdañ, co w naukowej dzia³alnoci humanistów powinno zaowocowaæ jakociowo lepszym poziomem mylenia.

12 Logik Charles Lutwidge Dodgson (18321898) sformu³owa³ problem ¿aby. Wystêpuje
w nim osiemnacie ró¿nych zmiennych zdaniowych. Chc¹c ten problem rozwi¹zaæ metod¹
zero-jedynkow¹, nale¿a³oby zbadaæ 262 144 kombinacji wartoci logicznych (za K. Trzêsicki,
op. cit., s. 51). Prawdokrzew jest metod¹ du¿o bardziej efektywn¹ (por. P. Suber, Truth Tree
for Propositional Logic, [online] <www.earlham.edu/~peters/courses/log/treeprop.htm>, dostêp: 3.04.2011.
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Streszczenie

Abstract

Wydaje siê, ¿e filozofia rzadko mia³a
zwi¹zek z muzyk¹  Rousseau, Nietzsche czy
Adorno to wyj¹tki. A jednak w mitologii i tradycji greckiej zwi¹zki takie by³y bardzo wyrane: kolonogi Pan, który zdradzi³ Apollinowi tajemnicê wieszczenia, by³ muzycznym
wirtuozem; ucieleniaj¹cy m¹droæ Sylen uczy³
Dionizosa piewu i tañca; Apollo, stan¹wszy
na czele korowodu szalonych muz, uczyni³ je
przewodniczkami poetów; sami za poeci (jak
Orfeusz czy Muzajos) posiadali umiejêtnoæ
rozumienia ludzkiej natury oraz dar przepowiadania przysz³oci i uosabiali natchnion¹ m¹droæ. Przynajmniej wiêc w pewnym stopniu
filozofia wywodzi siê z muzyki. Koneksje te
za potwierdza osoba Gillesa Deleuzea, którego nomadologia oraz takie kategorie, jak
k³¹cze, refren, powtórzenie czy deterytorializacja, sta³y siê istotnymi wyznacznikami dla wspó³czesnej eksperymentalnej muzyki
elektronicznej.

It seems that the philosophy was rarely
associated with music  Rousseau, Nietzsche
and Adorno are exceptions. Yet, in Greek mythology and tradition of such compounds have
been very clear: Pan, who revealed the secret
of divination to Apollo, was a musical virtuoso; Silenus, embodying wisdom, taught Dionysus song and dance; Apollo, stood at the
head of the procession of mad muses, made
them the guides of poets; and poets (such as
Orpheus or Musaios) possessed the ability to
understand human nature and the gift of divination, and personified wisdom inspired. So, at
least to some extent philosophy stems from the
music. These connections confirm the person
of Gilles Deleuze, whose nomadology and categories such as rhisome, ritournelle, repetition or deterritorialisation, have become
important determinants of the contemporary
experimental electronic music.
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[ ] tym bardziej jest siê filozofem, im bardziej muzykiem.
Bez muzyki ¿ycie jest po prostu pomy³k¹, mordêg¹, wygnaniem.
Friedrich Nietzsche

Dzieje zwi¹zków muzyki i filozofii nie s¹, jak siê wydaje, ani szczególnie
barwne, ani bogate, nie obfitowa³y bodaj w jakie spektakularne zbli¿enia, korelacje czy interakcje1. Uprawiaj¹cy muzykê filozofowie i, na odwrót, uprawiaj¹cy filozofiê muzycy to raczej rzadkoæ. W powszechnej (o ile nie jedynie we
wzglêdnie powszechnej) wiadomoci funkcjonuje, co najwy¿ej, wiedza o tym,
¿e muzyk¹ zajmowali siê Rousseau i Nietzsche. Choæ nale¿a³oby mo¿e od razu
postawiæ  sk¹din¹d retoryczne  pytanie: w repertuarze których sal koncertowych i wirtuozów znajdziemy ich kompozycje? Trudno wiêc dyskutowaæ kwestiê, ¿e s¹ to raczej wyj¹tki, w dodatku  istotnie  wyj¹tki wzglêdnie bardziej
znane. Któ¿ bowiem  poza specjalistami i fascynatami  wie, ¿e jeden z najwybitniejszych polskich mylicieli, twórca szko³y lwowsko-warszawskiej, Kazimierz Twardowski, komponowa³ pieni i pisa³ do nich s³owa2? Do porz¹dku
oczywistoci nie nale¿y równie¿ znajomoæ faktu, ¿e Theodor Adorno, autor
Filozofii nowej muzyki (1949), tak¿e by³ kompozytorem (pisa³ pieni, utwory
fortepianowe, skrzypcowe, kameralne, chóralne, zostawi³ nawet niedokoñczon¹
operê). Co prawda, zdarza³o siê, ¿e wspó³czeni muzycy rockowi i jazzowi flirtowali z filozofi¹, ale zazwyczaj by³a to medytacyjna myl wschodnia: japoñska wersja buddyzmu zen (Gary Peacock), hinduizm (George Harrison) czy hinduski guru ri Chinmoy (John McLaughlin vel. Mahavishnu, Carlos Santana vel.
Devadip). Ba, wydaje siê wrêcz, ¿e filozofia i muzyka to dziedziny dalece rozbie¿ne. W duchu bowiem wrêcz symbolicznym musi brzmieæ uwaga o Sokratesie, który rozpocz¹³ filozoficzn¹ karierê od sprzeniewierzenia siê  jak sam zapewnia³, ten jeden jedyny raz  swemu wewnêtrznemu g³osowi, daimonionowi,
gdy ten zachêca³ go do... uprawiania muzyki.

1 Kwestiê tê szkicowo próbowa³em podj¹æ w tekcie Rendez-vous z filozofi¹, czyli o refleksji podczas koncertu rockowego, Innowacje w Edukacji Akademickiej 2003, nr 1,
s. 111115.
2 K. Twardowski, Filozofia i muzyka, wybra³ i opracowa³ J. J. Jadacki (100 s., nuty oraz
p³yta CD  wykonawcy: Katarzyna Zimak (sopran), Anna Bro¿ek (fortepian), kompozytorzy:
Kazimierz Twardowski, Carl Navratil, oprac. muz. Pawe³ Strzelecki, autorzy s³ów: Kazimierz
Twardowski i Lucjan Rydel).
3 Zob. m.in. Projet concernant de nouveaux signes pour la musique, 1742; Dissertation
sur la musique moderne, 1743; Lettre sur la musique française, 1752; Dictionnaire de musique (rozpoczêty w roku 1755, a wydany w 1767); oraz l’Essai sur l’origine des langues (podtytu³: Où il est parlé de la mélodie et de l’imitation musicale), do tego artyku³y nt. muzyki
w Encyklopedii oraz kilka krótkich tekstów polemicznych  prace pomieszczone w Traités sur
la musique, Genève 1781.
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Rousseau i inni
W tym kontekcie Jean-Jacques Rousseau, syn zegarmistrza z Genewy,
w znacznej mierze samouk, autor kilku rozpraw na temat muzyki3 oraz nauczyciel muzyki i kompozytor4, to nader spektakularny wyj¹tek. Choæ jego uparte
przekonanie o dominacji melodii nad harmoni¹, zw³aszcza w kontekcie otwartego sporu z wytykaj¹cym mu b³êdy Jeanem-Philippem Rameau, twórc¹ systemu dur-moll, nie wystawia mu najlepszego wiadectwa w³anie jako filozofowi,
bo w tym momencie nie wyczu³ ogólnokulturowej tendencji. Nie doæ te¿ chyba ³agodzi tê opiniê jego jednoznaczne opowiedzenie siê (jako zwolennika i mi³onika Tartiniego) po stronie zwyciêskiego w konfrontacji z francuskim stylu
w³oskiego. Natomiast jego Szkic o pochodzeniu jêzyków (w którym mowa jest
o melodii i naladowaniu muzycznym)5 musi budziæ szacunek, choæ chyba jednak bardziej w kontekcie nowatorskich rozwa¿añ na temat jêzyka ni¿ muzyki,
te pierwsze mia³y mu bodaj s³u¿yæ za teoretyczne uzasadnienie i ugruntowanie
tych drugich (na zasadzie analogii: mowa  pismo oraz melodia  harmonia, przy
czym drugi cz³on mia³ byæ tylko uzupe³nieniem pierwszego) jako argumenty
w polemice z Rameau6.
Co prawda, ju¿ u Bacha (zw³aszcza w Das Vohltemperierte Klavier oraz
Kunst der Fuge), póniej za u Wagnera, Skriabina i Debussyego, a nastêpnie
w dodekafonii mo¿na by siê dopatrywaæ próby stworzenia dekonstrukcji avant
la lettre, ale teza o prekursorskiej czy antycypacyjnej pozycji Bacha w tym
wzglêdzie jest przynajmniej dyskusyjna, natomiast muzyka z prze³omu wieków
XIX i XX wpisuje siê w ogólnych nurt przemian w sztuce, w istotnej mierze
polegaj¹cy na eksploatowaniu przez ni¹ w³asnego tworzywa w ruchu zyskiwania samowiadomoci (a wiêc w powszechn¹ wówczas tendencjê pro-autorefleksyjn¹). Nie zmienia to wiêc faktu, ¿e na ogó³ filozofowie nie zajmowali siê muzyk¹, muzycy za nie zwracali siê ku filozofii. Nawet w tytu³ach kompozycji,
poród których stale powracaj¹ motywy mitologiczne, nie znajdziemy kategorii
nale¿¹cych do systemu pojêciowego filozofii, bo np. Stworzenie wiata Milhauda nawi¹zuje raczej do kosmogonii, a w¹tki refleksyjne np. u Messiaena nie maj¹
waloru filozoficznego, lecz mistyczno-religijny.
W charakterystycznej z kolei dla idealizmu niemieckiego (m.in. Kant, Schiller, Hegel) tendencji upatrywania w muzyce miejsca tworzenia harmonijnej syn4

Opera-balet Les Muses galantes (1743), lAllée de Sylvie (1746) oraz Le Devin de village (1752), opera-interludium  dzie³o chwalone przez Ludwika XV w Fontainebleau, ale zaprezentowane rok póniej w Operze okaza³o siê katastrof¹ (na có¿ zreszt¹ mo¿na by³o liczyæ
w epoce Couperina, Daquina i Rameau?).
5 Zob. J.-J. Rousseau, Szkic o pochodzeniu jêzyków, prze³. B. Banasiak, Aureus, Kraków
2001.
6 Zob. B. Banasiak, Szkic o Szkicu Rousseau, (w:) ibidem, s. 12 i n.
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tezy pierwiastka duchowego i zmys³owego, subiektywnego i obiektywnego oraz
w przewiadczeniu, ¿e ta jej mediacyjna mo¿liwoæ stanowi najwiêksz¹ wartoæ
sztuki dwiêków7, nale¿y siê dopatrywaæ bodaj raczej spekulatywnych wysi³ków
poznawczych i romantycznych nadziei na uniwersaln¹ syntezê. Muzyka jako
dziedzina poznania pozapojêciowego mia³aby ujmowaæ i przedstawiaæ w sposób
bezporedni to, co wymyka siê s³owom, a dziêki temu podsuwaæ rozwi¹zania
problemów natury filozoficznej, wobec których poznanie pojêciowe jest bezsilne. Tym niemniej godny odnotowania jest fakt, i¿ Schopenhauer uzna³ muzykê
za najwy¿sz¹ sporód sztuk, posiadaj¹c¹ wyj¹tkow¹ umiejêtnoæ rozpoznania
natury wiata, co czyni³o j¹ doskonalszym narzêdziem poznawczym ni¿ filozofia i nauka, w dodatku sztukê potrafi¹c¹ tê naturê (wolê) zneutralizowaæ, a wiêc
bêd¹c¹ remedium na nieod³¹czne ¿yciu cierpienie.

Wagner contra Nietzsche
Swoist¹ pozycjê zajmuje w tym wzglêdzie Richard Wagner, którego dramat
muzyczny, bêd¹cy realizacj¹ idei dzie³a totalnego, stanowi³ efekt przemyleñ
o charakterze filozoficznym. Ale wówczas wszyscy znali siê na filozofii, bo
w towarzystwie do dobrego tonu nale¿a³o pewne oczytanie w jej przedmiocie.
I chyba idea Gesamtkunstwerk nie stanowi³a  jak mia³ nadziejê Nietzsche  projektu przywrócenia jednoci stylu w kulturze, a zatem jej o¿ywczego, twórczego i afirmatywnego odnowienia, lecz ta wizja dramatu by³a zakorzeniona raczej
w refleksji z zakresu filozofii sztuki, a wiêc intencje Wagnera by³y bardziej ograniczone.
Czy¿by zatem dopiero Nietzsche bardziej zbli¿y³ regiony muzyki i filozofii?
Ale i on  jak Rousseau  wykaza³ pewn¹ istotn¹ lepotê, która w tym akurat
aspekcie nie wiadczy o nim najlepiej: g³êboka niechêæ do ideowej (by nie rzec,
ideologicznej) strony twórczoci Wagnera odebra³a mu mo¿liwoæ obiektywnej
oceny jej niedocig³ych w warstwie czysto muzycznej walorów, tote¿ uzna³, ¿e
sztuka Wagnera jest chora, Wagner jest szkodliwy, jest wielkim zepsuciem
muzyki, okaleczy³ nawet muzykê8 (ale niejako mimochodem zauwa¿y³, ¿e
w nieskoñczonoæ pomno¿y³ mo¿liwoci jêzykowe muzyki9). Choæ krytyka ta
by³a zrozumia³a z powodu osobliwego flirtu kompozytora z chrzecijañstwem
oraz z w³adz¹ (w tym wiêc sensie zarzuty Nietzschego: schlebianie modzie,
7 Zob. J. Dankowska, U podstaw filozofii muzyki. Niemiecka filozofia XIX wieku a muzyka, Akademia Muzyczna, Warszawa 2001.
8 F. Nietzsche, Przypadek Wagnera. Problem muzykanta, prze³. S. Gromadzki, Nowa
Krytyka 2003, nr 15, s. 8, 1516.
9 Ibidem, s. 21.
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opinii publicznej, ideologia zbawienia, germañskoæ, komedianckie sk³amanie,
dekadentyzm, ressentiment, s¹ jak najbardziej trafne), to jednak zasadniczo zogniskowa³a siê ona wokó³ kwestii ideowych, nie za czysto muzycznych. Chyba wiêc tylko zalepieniem i jednak (wbrew expressis verbis poczynionej przezeñ deklaracji) z³oliwoci¹10 mo¿na t³umaczyæ przed³o¿enie muzyki, która
jest lekka, p³ynna, tote¿ mi³a11, a zatem  by tak rzec  apolliñskiego (choæ
niew¹tpliwie namiêtnego) Bizeta i jego Carmen12 nad monumentalny cykl Piercieñ Nibelungów i inne dramaty. Nietzsche myli³ siê nawet co do odbiorców
oper Wagnera  widzia³ w nich lud, masy, tymczasem wydaje siê, ¿e to raczej u Bizeta mo¿na by siê dopatrywaæ  zw³aszcza jeli za punkt odniesienia
przyj¹æ Wagnera (i jemu podobnych: Brucknera i Mahlera)  elementów o charakterze (oczywicie, toutes proportions gardées) muzyki pop. Rozczarowany
Nietzsche patrzy³ na muzykê Wagnera niemal wy³¹cznie przez pryzmat literackiej warstwy jego dzie³ i jej ideowego wydwiêku. A wystarczy³o mo¿e  przez
analogiê do postawy wytrawnych znawców tej opery, którzy ogl¹daj¹ przedstawienia... z zamkniêtymi oczami  s³uchaæ.
A poza tym, choæ Nietzsche sam grywa³ i komponowa³, to jednak wartoæ
muzyczna jego pieni nie jest najwy¿sza, a dzie³a symfoniczne stanowi¹ raczej
swoisty wyraz rodzenia siê w jego umyle chaosu (mo¿e te¿ pragnieñ samorealizacji na niwie muzyki, a mo¿e s¹ poszukiwaniem nowych rodków wyrazu13)
ni¿ efekt talentu kompozytorskiego14. Gdyby nie nazwisko kompozytora, to
utwory te nie wzbudzi³yby bodaj ¿adnego powa¿niejszego zainteresowania. Natomiast Nietzscheañska rewindykacja Dionizosa, boga tañcz¹cego, wydobycie
ród³owej dla tragedii roli muzyki, wreszcie uwagi na jej temat15, a nawet szersze analizy16 , wreszcie za muzyczny walor jego Zaratustry czyni¹ z niego postaæ szczególn¹ w kontekcie relacji muzyki i filozofii. Jednak¿e wyra¿ona przez
wielkiego filologa opinia: Czy zauwa¿ono, ¿e muzyka wyzwala duszê? Dodaje
skrzyde³ mylom? ¯e tym bardziej jest siê filozofem, im bardziej muzykiem?17,
choæ tak dobitnie sformu³owana, musi brzmieæ nieco enigmatycznie.
10
11
12
13

Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 9.
Zob. J. Ga³ecki, Nietzsche i Carmen Bizeta, Studia Estetyczne 1967, nr 4, s. 119134.
Zob. G. Deleuze, O woli mocy i wiecznym powrocie, (w:) idem, Nietzsche, prze³.
B. Banasiak, Warszawa 2000, s. 7778.
14 Zob. M. Bristiger, Nietzsche jako kompozytor (kilka uwag po lekturze jego utworów),
Teksty 1980, nr 3, s. 95106.
15 Zob. F. Nietzsche, Ecce homo. Jak siê staje  kim siê jest, prze³. L. Staff, Kraków 2003,
s. 6061.
16 Zob. F. Nietzsche, Przypadek Wagnera (Ryszard Wagner w Bayreuth, Przypadek Wagnera, Nietzsche kontra Wagner), prze³. M. Cumft-Pieñkowska, K. Kakiewicz, R. Michalski,
przedmowa K. Kakiewicz, Toruñ 2004.
17 Ibidem, s. 10.
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Rock i punk
Mo¿na natomiast uznaæ, ¿e we wspó³czesnej muzyce rockowej raz po raz
pojawiaj¹ siê w¹tki wyranie refleksyjne, wystarczy wymieniæ The Who, Roberta Frippa, Davida Bowie, Pink Floyd czy Franka Zappê. Na szczególne podkrelenie zas³uguje te¿ w tym wzglêdzie rola wielu bardów, tym bardziej uwypuklaj¹cych znaczenie przekazu s³ownego, jak choæby Bob Dylan, Joan Baez czy
Tom Waits. Niemal tradycj¹ dla czêci sceny rockowej sta³o siê zabieranie g³osu w kwestiach nurtuj¹cych wiat wspó³czesny (m.in. wojna, przemoc, AIDS,
g³ód, apartheid)18. Zwa¿ywszy za na medialny kszta³t naszych czasów i popularnoæ tego rodzaju wykonawców, trudno wrêcz przeceniæ skalê nonoci ich
przekazu. To przecie¿ muzyka rockowa w znacznej mierze nadawa³a kszta³t
modom o wymiarze niemal ruchów spo³ecznych, w ka¿dym za razie ogólnych
postaw i przekonañ (modsi, rockersi, punk), a niektóre utwory stawa³y siê wrêcz
hymnami pokolenia (np. My Generation zespo³u The Who). Zarazem jednak
trudno zaprzeczyæ, ¿e scena ta nie roztrz¹sa zagadnieñ filozoficznych (choæ np.
death metal oraz progress chêtnie eksploruj¹ przestrzenie mitologiczne), lecz
podejmuje problemy spo³eczno-polityczne, a ogólniejszy walor ogólnokulturowy, cilej za: kontestatorski, mia³y bodaj tylko dokonania amerykañskiej sceny psychodelicznej z koñca lat 60. (dzieci-kwiaty) oraz brytyjskiej i amerykañskiej sceny punkowej z lat 70.
Wci¹¿ wiêc trudno dowodziæ jakich szczególnych, a ju¿ tym bardziej rudymentarnych zwi¹zków muzyki i filozofii. A jednak...

Apollo i muzy
Nietzsche, dokonuj¹c radykalnej reinterpretacji wczesnej greckiej tradycji,
postawi³ jednoznacznie brzmi¹c¹ tezê o jej narodzinach z ducha muzyki. A mo¿e
ten sam duch przyczyni³ siê do powstania filozofii? U Sokratesa za górê wzi¹³
ju¿ jaki inny duch?
Oto bowiem Apollo, choæ przede wszystkim uwa¿any za boga piêkna oraz
patrona poezji i sztuk  a tradycja mitologiczna przypisywa³a mu niekiedy wynalezienie poezji, wymowy i muzyki  zarazem by³ bogiem s³oñca, wiat³a,
prawdy, prawa, porz¹dku i m¹droci, mia³ pieczê nad nauk¹ oraz muzyk¹. Odk¹d w rywalizacji pokona³ (decyzj¹ muz) satyra Marsjasza, znalazcê przeklêtego
fletu Ateny, oraz kozionogiego Pana (decyzj¹ króla Midasa) przygrywa³ bogom
18

Na marginesie warto te¿ odnotowaæ zaanga¿owanie artystów (choæby Boba Geldoffa
czy Bono) w rozmaite oddolne inicjatywy spo³eczne i kulturowe, m.in. pomocowe, ekologiczne (np. s³ynne koncerty: For Bangla Desh czy Live Aid).
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podczas uczt na siedmiostrunnej lirze. Przej¹wszy za kompetencje Hermesa
i wymusiwszy na Panu zdradê tajemnic jasnowzrocznoci, jako bóg wyroczni
i wró¿b oraz opiekun wieszczów, poetów i piewaków obdarza³ natchnieniem
i umiejêtnoci¹ widzenia przysz³oci.
A i zakres kompetencji muz, których piewami nad ród³em Hippokrene kierowa³ Musageta, czyli muz z Beocji zamieszkuj¹cych zbocza Helikonu i Parnas,
by³ nader szeroki. By³y one nie tylko boskimi pieniarkami, maj¹cymi piewami chóralnymi czy hymnami umilaæ czas bogom olimpijskim, lecz opiekowa³y
siê wszelkimi przejawami myli. Ju¿ bowiem wówczas, gdy  wedle niektórych
podañ  Grecy znali tylko jedn¹, to choæ przedmiotem jej troski by³a pamiêæ,
patronowa³a ona aojdom, wêdrownym b¹d nadwornym poetom bêd¹cym w istocie pieniarzami, bo wykonuj¹cym swe peany na czeæ bogów, herosów i bohaterów przy akompaniamencie kitary b¹d formingi. Gdy za pamiêæ wraz ze
wspomnieniami przypad³a w udziale Mneme, a nauka i praca Melete, to trzecia
z Muz, Aoede, mia³a pod opiek¹ piew i poezjê. A wrêcz symboliczne wra¿enie
sprawia fakt, ¿e imiona ich delfickich odpowiedniczek  Nete, Mesi i Hypate
 by³y równie¿ nazwami trzech antycznych strun liry. Poszerzony w czasach homeryckich repertuar Muz (do dziewiêciu, odpowiednio do liczby strun nowej
wersji kitary) poci¹gn¹³ za sob¹ tak¿e poszerzenie zakresu ich w³adztwa, ró¿nie
zreszt¹ widzianego przez ró¿nych autorów. I tak Kalliope (Piêknolica), przedstawiana z tabliczk¹ i rylcem, opiekowa³a siê poezj¹ epick¹ oraz retoryk¹; Klio
(G³osz¹ca s³awê), przedstawiana ze zwojem papirusu  histori¹, Erato (Umi³owana), z nieod³¹czn¹ kitar¹  liryk¹ chóraln¹; Euterpe (Radosna), z aulosem (fletem-piszcza³k¹, instrumentem, na którym chêtnie grywa³y m.in. greckie prostytutki)  poezj¹ liryczn¹ i gr¹ na aulosie; Melpomene (piewaj¹ca), z mask¹
tragiczn¹  tragedi¹ i piewem; zamylona Polihymnia (Bogata w pieni)  pantomim¹ i poezj¹ chóraln¹; Talia (Rozkoszna), z mask¹ komiczn¹  komedi¹;
Terpsychora (Kochaj¹ca taniec), z lir¹ i plektronem (kostk¹ do gry)  tañcem
i poezj¹ lekk¹; a Urania (Niebiañska), z cyrklem i kul¹ ziemsk¹  astronomi¹
i geometri¹. Nie istniej¹ mity zwi¹zane wy³¹cznie z muzami, ale najczêciej
muzy towarzyszy³y bogom, zawsze te¿ pojawia³y siê przy okazji uroczystoci
olimpijskich. W grupie przedstawiano je z regu³y w pl¹sach. Hezjod uznawa³,
¿e ich piewy maj¹ moc przekonywania, umierzania sporów i ³agodzenia charakterów, a wskutek tego zbawczego oddzia³ywania na bogów i w³adców  nawet zaprowadzania pokoju19. Przypisywano im te¿ zdolnoæ wieszczenia. Tak¿e oddaj¹ce siê pl¹som nimfy (stra¿niczki przyrody) ofiarowywa³y dar
jasnowidzenia i same mog³y przepowiadaæ przysz³oæ.
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Widaæ ju¿ Grecy byli przewiadczeni, ¿e muzyka ³agodzi obyczaje.
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Aojdowie: poeci-piewacy
Podobne umiejêtnoci posiadali te¿ pierwsi greccy poeci: Orfeusz, Muzajos,
Linos czy Amfion. Poeta grecki okresu archaicznego, uchodz¹cy zreszt¹ za s³ugê muz, by³ bowiem osob¹ ciesz¹c¹ siê szczególn¹ estym¹, gdy¿ posiada³ wyj¹tkow¹ umiejêtnoæ komunikowania siê z bogami i rozumienia ludzkiej natury
oraz dar przepowiadania przysz³oci. Sam akt twórczy mia³ charakter mistycznego wgl¹du: poezja trafia³a do serca piewaka dziêki natchnieniu otrzymanemu od bogów, zw³aszcza Apollina i muz. Ten odboski charakter poezji czyni³
piewaka osob¹ obdarzon¹ ponadnaturaln¹ wiedz¹ i m¹droci¹. Jak za istotne
znaczenie dla Greków mia³a m¹droæ typu wgl¹du w przysz³oæ, wiadczy rola
i presti¿ wyroczni delfickiej20, wró¿bity Terezjasza czy wieszczki Kasandry.
Zreszt¹ poeci niekiedy wprost spokrewnienie byli z Apollinem i z muzami:
Orfeusz mia³ siê narodziæ ze zwi¹zku boga (b¹d króla) Ojagrosa z Kalliope,
Linos za ze zwi¹zku Amfimarosa z Urani¹ (b¹d Terpsychor¹ lub Kalliope).
Orfeusz uwa¿any by³ za najwiêkszego piewaka, muzyka i poetê greckiego,
a wtórowa³ swym pieniom gr¹ na lirze (podarowan¹ mu przez Apolla) lub kitarze, któr¹ ulepszy³, powiêkszaj¹c liczbê jej strun z siedmiu do dziewiêciu. Mity
opowiadaj¹ o cudownym oddzia³ywaniu jego piewu: oczarowa³ Charona, Cerbera, trzech sêdziów zmar³ych, nawet okrutnego Hadesa, a Erynie przyprawi³
o ³zy, w³asn¹ pieni¹ odci¹gn¹³ te¿ uwagê Argonautów od wabi¹cego i uwodz¹cego piewu syren. Jego muzyka uspokaja³a hucz¹ce morskie fale, zatrzymywa³a rzeki w biegu i sprawia³a, ¿e tanecznie pochyla³y siê ku niemu drzewa, a dzikie bestie ³agodnia³y i k³ad³y siê u jego stóp. Po jego mierci za jego lira za
wstawiennictwem muz i Apolla umieszczona zosta³a na niebie jako konstelacja.
Podobn¹ wirtuozeriê wykazywa³ poeta i muzyk, Amfion, który sw¹ gr¹ na
podarowanej mu przez Hermesa (b¹d Apolla) lirze czarowa³ podczas wznoszenia Teb kamienie, i te same przychodzi³y doñ, uk³adaj¹c siê w mur o siedmiu
bramach (odpowiadaj¹cych siedmiu strunom liry). Innemu mitycznemu poecie,
Linosowi, przypisywano wynalezienie rytmu i melodii oraz zast¹pienie lnianych
strun liry strunami z jelita. Wed³ug jednej wersji mitu, zosta³ on zabity kamieniem, lir¹ b¹d plektronem przez udrêczonego karami cielesnymi Heraklesa, którego naucza³ muzyki; wed³ug innej za, zabi³ go rozz³oszczony Apollo, gdy ten
omieli³ siê z nim konkurowaæ w sztuce piewu. Muzajos, legendarny piewak
i wieszcz attycki, przedstawiciel mistyki orfickiej, uchodzi³ za ucznia, przyjaciela, mistrza b¹d syna Orfeusza (lub syna Eumolposa, tak¿e poety) lub za ucznia
Linosa, a jego imiê oznacza³o muzyka par excellence. Z kolei Epimenides z Krety (VIIVI w. p.n.e.), grecki kap³an, wieszcz, poeta i filozof, zaliczany niekiedy
20 Cieszy³a siê ona popularnoci¹ nawet w okresie ateñskiego z³otego wieku, tj. w czasie szczególnego rozkwitu racjonalnej wiedzy.
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do grona siedmiu mêdrców, czczony by³ w Atenach jako cudotwórca. Homer
(VIII wiek p.n.e.), ojciec poezji epickiej, wed³ug legendy lepy aojda, nazywany
by³ ulubieñcem bogów i przypisywano mu boskie lub pó³boskie pochodzenie.

W orszaku Dionizosa
O ile muzy z Beocji ³¹czono z Apollem, o tyle Muzy z Tracji, z Pierii pod
Olimpem, zwane niekiedy Pierydami, kojarzone by³y z mitem Orfeusza i kultem Dionizosa. Inne muzy  inna muzyka. Bo te¿ dwiêki towarzysz¹ce obrzêdom (Wielkie i Ma³e Dionizje, Lenaje i Antesterie) ku czci boga ¿ycia i mierci, wieloci i jednoci, wiecznego odradzania siê oraz wina i upojenia mia³y
charakter dysonansowy. Trudno bowiem zaprzeczyæ, i¿ aulosy, wydaj¹ce ostry,
przenikliwy dwiêk, s³odko brzmi¹ce frygijskie fletnie, cymba³y, tr¹by, bêbny,
ko³atki i krêcio³ki w rêkach podchmielonych i roztañczonych towarzyszy (satyrów, sylenów i centaurów) oraz towarzyszek (bakchantek i menad) Dionizosa,
a do tego wiête okrzyki: Euoe! sk³ada³y siê na nieznony ha³as (chyba ¿eby
widzieæ w tym jak¹ antycypacjê, powiedzmy, muzyki konkretnej). Podobnego
rodzaju muzyka towarzyszy³a uroczystociom ku czci Wielkiej Matki, frygijskiej bogini Kybele, której kult przywêdrowa³ do Grecji z Azji Mniejszej: ha³aliwa, ba, wrzaskliwa procesja, namiêtna i og³uszaj¹ca muzyka, dzikie okrzyki,
szalone tañce. To wszystko w po³¹czeniu z upojeniem i ekscesywnoci¹ ekstatyzowa³o. Oto wiêto (sacrum) orgiastyczne, maj¹ce charakter upojno-mistycznego po³¹czenia siê z bogiem. Nim siê jednak rozhukano, podczas Dionizjów
by³y te¿ dytyramby, weso³e i rubaszne pieni, chóry ch³opiêce i mêskie.
Przemieszanie muzyków i mêdrców oraz... upojenia stanowi³ te¿ tradycyjny
orszak Dionizosa. Kolonogi Pan, który zdradzi³ Apollinowi tajemnicê wieszczenia, by³ muzycznym wirtuozem, a przy tym wynalazc¹ ulubionej fujarki pastuszej  sk³adaj¹cej siê z siedmiu piszcza³ek syringi (fletnia Pana). Z kolei satyrowie (fauny), piewaj¹cy, graj¹cy, tañcz¹cy i têgo popijaj¹cy, grywali na fujarkach
swemu ukochanemu przewodnikowi ko³ysanki do snu. Natomiast stary Sylen,
m¹dry bo¿ek leny, który nigdy nie trzewia³, wychowawca Dionizosa oraz jego
nauczyciel piewu i tañca, by³ ucielenieniem trudnej, ale i radosnej m¹droci
 posiad³ wiele tajemnic zakrytych przez oczami ludzi, zna³ przysz³oæ, rozumia³
teraniejszoæ i mia³ wgl¹d w przysz³oæ21.
21 Zob. T. Sinko, Zarys literatury greckiej, t. 1, Warszawa 1959; R. Graves, Mity greckie,
prze³. H. Krzeczkowski, Warszawa 1967; J. Parandowski, Mitologia, Warszawa 1975; P. Grimal, S³ownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1990; Diogenes
Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, Warszawa 1982; K. Leniak, Materialici greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972.
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Narodziny filozofii z ducha muzyki...
Choæ Nietzsche w tragedii wprost dopatrywa³ siê dominacji ducha dionizyjskiego, czyni¹c z muzyki jego najpe³niejszy wyraz, to jednak warto siê zastanowiæ, czy nie jest raczej tak, ¿e w tragedii pierwiastek muzyczny, reprezentowany przez chór, z którego ³ona wysz³a tragedia, ma charakter apolloñskich
refleksji, a dionizyjska walka namiêtnoci wype³nia s³owa przeciwstawionych
chórowi jednostek22.
Mo¿e tylko pocz¹tkowo muzyka nale¿a³a do porz¹dku szalonego  skoro
boskiej proweniencji  natchnienia, bo przecie¿ zamieszkuj¹ce trudno dostêpne
górskie regiony muzy ³atwo mog³y poraziæ dzikim i gronym szaleñstwem poezji. I one by³y niebezpieczne, i szaleñstwo. Poskromi³ je i okie³zna³ sw¹ jasnoci¹ dopiero Apollo i, stan¹wszy na czele ich korowodu, uczyni³ przewodniczkami poetów, potrafi¹cymi hojnie natchn¹æ ich boskimi pieniami. Frenetyczna
muzyka wystêpowa³a za bodaj tyko w obrzêdach ku czci Dionizosa i w  nieco
zbli¿onym w estetyce obrzêdowoci  kulcie Kybele: g³ona, wrêcz ha³aliwa, natarczywa, czêsto bodaj ca³kowicie improwizowana, porywaj¹ca, orgiastyczna.
W symbolicznej za korelacji trzech muz delfickich z trzema strunami antycznej liry czy siedmiu muz na Lesbos  z siedmioma strunami instrumentu Apollina, a potem dziewiêciu muz  z dziewiêcioma strunami, trudno chyba dopatrywaæ siê g³êbszych przewiadczeñ odnonie do racjonalnego ³adu. Powi¹zanie za
siedmiu strun apolliñskiej liry z siedmioma samog³oskami greckiego alfabetu
wprost zyska³o znaczenie mistyczne i znalaz³o zastosowanie w muzyce leczniczej.
Bodaj dopiero Pitagoras muzykê uj¹³ wprost w kategoriach cis³ego porz¹dku, gdy odkryte przez siebie matematyczne zasady harmonii muzycznej przypisa³ tak¿e wszechwiatu i uzna³, ¿e równie¿ sfery niebieskie wydaj¹ konsonansowe brzmienia. Choæ raczej nie odnosi³ siê on do wiata jak muzyk, lecz jak
matematyk, to jednak da³ tym wyraz najstarszym przewiadczeniom mitologiczno-filozoficznym o dominuj¹cej roli muzyki (harmonii) we wszechwiecie. Tyle
¿e  zgodnie z filozoficznym przekonaniem  w kontekcie jego skoñczonego ³adu.
Muzyka w tradycji Greków nie tylko by³a rozrywk¹ maj¹c¹ umilaæ czas:
dziêki Apollinowi i muzom  bogom, a za spraw¹ poetów-piewaków  królom
i w³adcom. Pieni i pieniarze wyra¿ali te¿ treci ogólniejsze. Apollinowi przypisywano autorstwo uniwersalnej m¹droci: zachowaj umiar oraz imperatywu
samopoznania: poznaj samego siebie; pierwszymi piewami muzy opiewa³y
zwyciêstwo bogów olimpijskich nad tytanami, czcz¹c w ten sposób ustanowienie nowego porz¹dku wiata; poeci za, piewaj¹c hymny na czeæ bogów, herosów i bohaterów, gloryfikowali zarazem ich cnoty jako wzorce postaw, ale te¿
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T. Sinko, op. cit., s. 328.
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stawiali zagadnienia natury moralnej oraz wyra¿ali pogl¹dy na naturê wiata
(Muzajos wypowiada³ pono s³owa przywodz¹ce na myl pierwszych filozofów
joñskich: z jednego wszystko powstaje i w tym samym siê pogr¹¿a). Co wiêcej, wirtuozi pieni, uosabiaj¹cy natchnion¹ m¹droæ, niekiedy potrafili wp³ywaæ
na rzeczywistoæ fizyczn¹  ich umiejêtnoæ posiada³a wrêcz moc sprawcz¹.
W tradycji greckiej, podobnie zreszt¹ jak w tradycji wielu innych europejskich ludów, uwyrania siê wiêc sta³y zwi¹zek muzyki i poezji (mowa czêsto
bowiem by³a mow¹ wi¹zan¹ i ulega³a rytmowi) oraz boskoci i odboskiej, magiczno-mistycznej m¹droci (wiedza, wgl¹d-natchnienie). Pierwszymi mêdrcami
przecie¿ (obok królów), a zatem protoplastami filozofów, byli wiêc mityczni czy
historyczni poeci-pieniarze, prefilozoficzna za m¹droæ (wiedza), wyra¿ana
w piewie, wprost wi¹za³a siê z muzyk¹. Trudno wiêc nie uznaæ, ¿e muzyka stanowi³a istotne ród³o filozofii, gdy ta ju¿ wyraniej wyodrêbni³a siê z t³a, od
którego niegdy nazbyt siê nie odcina³a, z mitologii i poezji. A czy¿ mo¿na zapomnieæ jeszcze o orfikach oraz ich wierzeniach dotycz¹cych dominuj¹cej we
wczesnej myli greckiej idei zwi¹zku wieloci i jednoci, jednoci, której wyrazem by³ w misteriach taniec oraz muzyka, wówczas wy³¹cznie jednog³osowa,
o przemieszaniu orfizmu z kultem Dionizosa oraz Apollina, o znaczeniu delfickiej etyki dla greckich mêdrców, a kosmogonii orfików  dla joñskich filozofów przyrody, potem za tak¿e dla Platona?
Ju¿ jednak w okresie archaicznym w samej poezji Grecy podjêli w¹tek jej
rozumienia jako u³udy i zafa³szowania rzeczywistoci (np. piew syren w Odysei, I oda olimpijska Pindara). Jako ¿e poezja, tworz¹c piêkne i uwodz¹ce, ale
z³udne iluzje rzeczywistoci, stanowi³a swego rodzaju k³amstwo, filozofowie,
m.in. Ksenofanes i Heraklit, oskar¿yli poetów o niemoralnoæ, a Platon, zniszczywszy uprzednio w³asny dorobek poetycki, wygna³ ich poza mury swego doskona³ego Pañstwa. Ale zanim  oko³o V wieku p.n.e.  mythos i logos wziê³y
rozbrat, tak ¿e pierwszy zacz¹³ oznaczaæ partykularne: zdarzy³o siê pewnego
razu, przy czym wszyscy wiedzieli, ¿e nigdy nie mia³o miejsca; drugi za uniwersalne: zawsze i wszêdzie o niepodwa¿alnej mocy rozstrzygania i stanowienia, mythos oznacza³ s³owo i opowieæ, a logos (nim sta³ siê okreleniem
rozumu) s³owo i mowê23.

...i resentymentu
I to wówczas zacz¹³ braæ górê ów inny duch, tamtemu przeciwny, duch resentymentu, ujawniaj¹cy siê ju¿ w anektowaniu bakchantyzmu przez orfizm,
sprawiaj¹cy, ¿e afirmacja nieod³¹cznego ¿yciu cierpienia ust¹pi³a miejsca asce23

Zob. J.-P. Vernant, ród³a myli greckiej, prze³. L. Brogowski, Gdañsk 1996, s. 15 i n.
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zie i dualizmowi, duch, który delficki imperatyw nakazywa³ rozumieæ w kategoriach moralnych: poznaj w³asn¹ ma³oæ i s³aboæ wobec boskiej wielkoci
i mocy, duch sprawiaj¹cy, ¿e Tales, ju¿ nie jako uczestnik dionizyjskiego orszaku, lecz jego obserwator dociekaj¹cy pocz¹tku, nie odwo³a³ siê do wielu bogów,
lecz pyta³ o jednego Boga, jeszcze nie nazwan¹, lecz milcz¹co w pytaniu obecn¹ arche; duch sprawiaj¹cy, ¿e Anaksymander arche uczyni³ wymogiem ród³a,
podstawy i zasady, chc¹c za, by apeiron obarcza³ byty w stawaniu siê win¹ za
niesprawiedliwoci i koniecznoci¹ zadoæuczynienia, estetycznemu zjawisku
istnienia narzuci³ moralny i religijny punkt widzenia; duch sprawiaj¹cy, ¿e Parmenides odpêdzi³ zmiennoæ stawania siê, poszukuj¹c trwa³ego, niezmiennego
pod³o¿a, by rozstrzygn¹æ, ¿e tylko to, co jest, istnieje; bo byt jest, a niebytu nie
ma; duch sprawiaj¹cy, ¿e Anaksagoras ze swym nous, rozumn¹, pozazmys³ow¹ przyczyn¹ porz¹dku w pierwotnym pomieszczeniu rzeczy, zjawi³ siê wród
filozofów jak pierwszy trzewy wród samych pijanych24 ; duch sprawiaj¹cy,
¿e Sokrates, cz³owiek teoretyczny, w swej postawie intelektualistycznego moralizmu, uto¿samiaj¹cego wiedzê, dobro i cnotê, uzna³, i¿ musi poprawiæ istnienie i ¿yciu wyznaczy³ aprioryczne, racjonalne wymogi; duch sprawiaj¹cy, ¿e
Pitagoras Jedno uczyni³ bóstwem i ³adem, w nadziei, i¿ harmonijnym, przeliczalnym wiatem dziêki liczbie ³atwiej bêdzie w³adaæ; duch sprawiaj¹cy, ¿e orficy przeznaczenie duszy ujrzeli w jej upadku i oczyszczaj¹cej wêdrówce, Platon za stan¹³ przed zadaniem uprawomocnienia wiata prawdziwego wobec
pozornego25.
Pró¿no Heraklit powtarza³, ¿e wszystko rodzi siê z walki, ¿e ¿ycie jest
dzieckiem rzucaj¹cym koci, ¿e dla boga wszystko jest dobre i sprawiedliwe26. wiat Dionizosa, boga wieloci, wiat afirmacji losu, którego tragiczn¹
postaæ ozdabia Apollo piêknym pozorem, rozpad³ siê. Bogowie ju¿ umarli, umarli ze miechu, s³ysz¹c, jak który z nich z powag¹ og³osi³, i¿ jest Bogiem jedynym27. Górê wzi¹³ ressentiment. Droga dla platonizmu, a wkrótce i dla platonizmu dla ludu stanê³a otworem. A muzyka musia³a czekaæ na genialny
przystêp szaleñstwa: Carlo Gesualdo vel. Gesulado da Venosa.

24

F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, prze³. L. Staff, Warszawa
1907, s. 90.
25 Zob. ibidem oraz F. Nietzsche, Filozofia w tragicznej epoce Greków, (w:) idem, Pisma
pozosta³e (18621875), prze³. B. Baran, Kraków 1993.
26 Heraklit z Efezu, Zdania, prze³. A. Czerniawski, Pismo Literacko-Artystyczne 1989,
nr 1, 8.13, 10.17, 9.08.
27 Zob. G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, prze³. B. Banasiak, Warszawa 1993, s. 8.
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Ritournelle: przygrywka-refren
O jednym wszak wyj¹tku mo¿na mówiæ i dzi: to Gilles Deleuze28. O znaczeniu jego myli dla opisu wspó³czesnych przeobra¿eñ kulturowych niech
wiadczy teza postawiona choæby przez Bifo (Franco Berardiego) w pracy Techno-nomadisme et pensée rhizomatique, i¿ obecny wiat, który staje siê wiatem
sieci (m.in. radio, Internet, sieci komórkowe, kapita³), mo¿na opisaæ i wyjaniæ
wy³¹cznie w kategoriach rizomatycznych (k³¹cze)29.
Choæ Deleuze nie by³ muzykiem ani nie mia³ w jej przedmiocie wykszta³cenia, to jednak kilkakrotnie powiêca³ muzyce wyk³ady (w latach 1972, 1977,
1979, 1984), napisa³ o niej wiele tekstów (m.in. na temat Bouleza i muzyki serialnej, czasu oraz ritournelle: refrenu/przygrywki, i galopu, stanowi¹cych
niejako dwa niesymetryczne bieguny: koñ i ptak30), wyg³asza³ odczyty na konferencjach w tym przedmiocie (m.in. na temat kompozycji i percepcji w muzyce), mia³ te¿ intencjê napisania ksi¹¿ki o muzyce, wykraczaj¹cej jednak poza
typow¹ postaæ woluminu w stronê innej formy wypowiedzi, wypowiedzi-materii, byæ mo¿e kompozytorskiej  bolero elektroniczne31. Co wiêcej, Deleuze
by³ swego rodzaju konsultantem muzycznym w wytwórniach p³ytowych (Sub
Rosa i Mille Plateaux) wydaj¹cych eksperymentaln¹ muzykê elektroniczn¹, dla
której rizomatyka filozofa sta³a siê inspiracj¹: ukaza³y siê liczne p³yty jemu dedykowane lub z jego faktycznym b¹d ideowym udzia³em, zrealizowane przez
artystów zwanych Deleuze unit, m.in. Mouse on Mars, Oval, Main, Scanner,
Hazan & David Shea oraz Jim ORourke i DJ Spooky, a inspiracji nomadologi¹
dopatrywano siê te¿ u Trickyego i Elliotta Sharpa oraz u w³oskich bardów sceny pop-rockowej lat 80., Eugenio Finardiego i Claudio Lolliego. Szczególn¹ jednak w tym wzglêdzie rolê odegra³ Richard Pinhas, uczeñ i przyjaciel Deleuzea,
a tak¿e kompozytor, gitarzysta, graj¹cy te¿ na syntezatorach, uznawany za jednego z najciekawszych francuskich eksperymentatorów w muzyce i znacz¹c¹
postaæ dla rozwoju rocka elektronicznego, który wielokrotnie w swych realizacjach wykorzystywa³ g³os filozofa, a w zasadzie ca³¹ sw¹ twórczoci¹ (ponad
dwadziecia p³yt) nawi¹zywa³ do jego filozofii wieloci, zarówno tytu³ami p³yt
28 Szerzej na temat zwi¹zków Deleuzea z muzyk¹ zob. B. Banasiak, Efekt Deleuze
[czêæ 2], [fo:pa] Kwartalnik Literacko-Filozoficzny, lipiec 2008, nr 16, s. 8492. Zob. te¿
M. Herer, Deleuze i muzyka, Glissando 2005, nr 56.
29 Tekst jest dostêpny w sieci: <http://multitudes.samizdat.net/article.php3?id_article=172>.
30 Cyt. za: D. Rabouin, Le compagnon errant des musiciens, Magazine littéraire,
L`effet Deleuze, février 2002, nr 406, s. 40.
31 Zob. R. Pinhas, Atmosphère de Paris, septembre 1995, „Chimères”, Boulevard des
anormaux, été 1997, nr 31; wersja ang. w przek³. T. Adamsa [online] <http://members.optusnet.com.au/~robert2600/paris_atmosphere.html>.
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i utworów (choæby Ritournelle, Répétition, Distribution, Deterritorialisation, Des
multiplicités), jak i towarzysz¹cym im przes³aniem ideowym oraz lekturami tekstów podczas koncertów.
W dniach 1920 stycznia 1996 r. w sali koncertowej Cité de la Musique
w Pary¿u odby³ siê, otworzony przez Pierrea Bouleza, przypominaj¹cego zwi¹zki filozofa z muzyk¹ i podkrelaj¹cego jego muzyczne zainteresowania, koncert
powiêcony pamiêci filozofa: En hommage à Gilles Deleuze. Z kolei 21 listopada 2003 r., w ramach lyoñskiego Colloque Deleuze, odby³a siê lektura-koncert:
Didier Aschour, wirtuoz gitary, wykona³ m.in. omiominutowy utwór na gitarê
mikrotonaln¹ La ritournelle et le galop (pour guitare accordée en 1/16e de ton)
napisany przez Pascala Critona w roku 1995 w ho³dzie filozofowi i przy inspiracji jego kategoriami: przygrywka i deterytorializacja32.
Zwi¹zkom Deleuzea z muzyk¹ powiêcono tak¿e liczne ksi¹¿ki i artyku³y
(m.in. R. Pinhas, C. Jaeglé, I. Buchanan i M. Swiboda), g³ównie w kontekcie
perspektyw muzyki i brzmienia, utworu jako maszyny dwiêkowej, widzianej
w kategoriach dowiadczenia intensywnoci, stawania siê i prêdkoci. Ukaza³y
siê te¿ numery tematyczne czasopism powiêcone tej kwestii (Disco Graphie,
Chimères), odby³y siê cykle wyk³adów w tym przedmiocie (1997, 2002,
20051006), Radio France wyemitowa³o za trzydzieci piêæ programów (2002)
powiêconych ró¿nym aspektom myli Deleuzea, a tak¿e prezentacji muzyki
elektronicznej inspirowanej jego myl¹33. Powsta³y te¿ rozliczne strony www,
z których wiele akcentuje znaczenie myli Deleuzea dla wspó³czesnej muzyki
elektronicznej.
Mo¿na by, rzecz jasna, dyskutowaæ, czy mamy oto do czynienia z istotnie
prekursorskim walorem myli Deleuzea, w genialny sposób antycypuj¹cej na
naszych oczach dokonuj¹ce siê lawinowo przeobra¿enia w mass mediach; czy
raczej z postmodernistycznym eklektyzmem i gadgetowym blichtrem stechnicyzowanej kultury masowej (albo z rozrywkowym i zafascynowanym technik¹
naladownictwem dokonañ m.in. Cagea i Bouleza), która zw³aszcza w swej
wspó³czesnej, postmodernistycznej wersji, maj¹c niebywa³¹ moc wch³aniania
najrozmaitszych elementów i, jak zwykle, chêtnie widz¹c uwzniolaj¹ce porêczenie (by nie powiedzieæ, ideologiczne uzasadnienie), w intencji merkantylnej siêgnê³a po niew¹tpliwie u¿yteczny arsena³ kategorii filozofii Deleuzea; czy
z mniej lub bardziej przypadkow¹ zbie¿noci¹ (Deleuze przecie¿ niejednokrotnie podkrela³, ¿e nomadyczna acentrycznoæ nie jest jego postulatywnym projektem, lecz staje siê bodaj dominuj¹c¹ kulturowo tendencj¹); czy z analogi¹
32

Utwór ukaza³ siê na p³ycie 2e2m, mo¿na go te¿ pos³uchaæ online: <www.criticalsecret.com/n10/PASCALE%20CRITON/contenus.php>.
33 Pe³ny program cyklu audycji dostêpny jest na stronach: <http://www.radiofrance.fr/
chaines/france-culture/speciale_deleuze/emission.php>.
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i paralelnoci¹: to, co Deleuze opisywa³ w przestrzeni filozofii, dokonuje siê
równolegle  przy zachowaniu odpowiednich proporcji  w pop kulturze (a wymieniæ nale¿a³aby tutaj tak¿e choæby muzykê serialn¹); czy wreszcie ze zrêcznym chwytem reklamowym, polegaj¹cym na siêganiu po s³owa-klucze (bez g³êbszego ich rozumienia) ze s³ownika wielkiego myliciela, którego mieræ
wyklucza mo¿liwoæ zweryfikowania tych odwo³añ.
Zapewne mo¿na by znaleæ wiele argumentów przemawiaj¹cych za ka¿d¹
z tych wersji, byæ mo¿e te¿ istnieje wiêcej ni¿ jedna trafna odpowied na postawione pytanie. Trudno, rzecz jasna, jednoznacznie rozstrzygn¹æ kwestiê zasadnoci b¹d bezzasadnoci odwo³añ do Deleuzea w obszarze eksperymentalnej
muzyki elektronicznej, ale równie trudno zaprzeczyæ, ¿e skala i obszar inspiracji i nawi¹zañ do tej myli w rozmaitych dziedzinach kultury wspó³czesnej s¹
wyj¹tkowo imponuj¹ce. Kwestia za znaczenia filozofa dla wspó³czesnej awangardy elektronicznej (przy ca³ej jej wielonurtowoci) jest tak¿e o tyle niejednoznaczna, ¿e obok inspiracji ideowych nale¿a³oby dostrzec wp³ywy cile muzyczne: Frank Zappa, Robert Fripp, Brian Eno, zespó³ Can, Sun Ra, John Zorn,
Miles Davis z lat 70., John Coltrane, Ornette Coleman (i free jazz) oraz Jimi
Hendrix, a tak¿e formacja Tangerine Dream, Popol Vuh, Kraftwerk czy Klaus
Schulze, a nie mo¿na tu pomin¹æ ca³ej XX-wiecznej klasycznej muzyki eksperymentalnej: od Schönberga, Stockhausena, Cagea, Schaeffera, Bouleza
i Nono po Scelsiego.
Jedno wydaje siê wszak pewne. Widziany przez niemal wszystkich spod znaku muzyki elektronicznej jako ideowy ojciec muzyki techno, a przez media wyniesiony do rangi filozoficznej gwarancji tej twórczoci, sta³ siê Deleuze swego
rodzaju ich ikon¹ i prorokiem; u¿ywanie za jego pojêæ jako porêcznych wytrychów (bo w jakim stopniu zostawi³ w spadku swoist¹ skrzynkê z narzêdziami
teoretycznymi34, g³ównie k³¹cze, powtórzenie, przygrywka), uczyni³o z
nich wygodne slogany, wskutek czego Deleuze zosta³ wpisany w tradycjê jako
znacz¹ca dla eksperymentalnej twórczoci inspiracja  w jakiej mierze nasz
wiek ju¿ siê wiêc zadeklarowa³ jako deleuzjañski. Niew¹tpliwie te¿ Deleuze znakomicie zdiagnozowa³ niektóre sk³adowe wspó³czesnoci (w tym rozlicznych
odmian muzyki): w³anie jej rizomatyczny, nomadyczny, acentryczny i deterytorializacyjny charakter. Czy jednak wspó³czesna eksperymentalna muzyka elektroniczna (przy ca³ej jej z³o¿onoci: techno, hip-hop, trip-hop, ambient, industrial, trans itd., itp.), miksowana, samplowana, elektronicznie przetwarzana,
rzeczywicie (w ca³ym tego znaczeniu s³owa) znajduje w jego myli inspiracjê
 to kwestia osobnych analiz.
34

Zob. D. Zerbib, Sous les pavés, la plage dimmanence, l`Humanité, 28 février 2006;

122

Bogdan Banasiak

Niezale¿nie jednak od tego, jak rozstrzygnêlibymy podnoszone w¹tpliwoci, nale¿y bodaj uznaæ, ¿e oto za spraw¹ Gillesa Deleuzea filozofia i muzyka
wyranie siê do siebie zbli¿y³y, co przecie¿ nader rzadko od czasów dawnych
Greków siê zdarza³o.
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MIÊDZY ¯YCIEM A JEGO FORM¥
 GEORGA SIMMLA FILOZOFIA KULTURY
Between Life and its Form
 Georg Simmels Philosophy of Culture
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¿ycie, konflikt kultury.
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Streszczenie

Abstract

W artykule omawiam podstawowe tezy
koncepcji kultury Georga Simmla, który swoje pomys³y przedstawi³ w esejach i nie nada³
im zwartej, systemowej formy. Pojmowa³ kulturê jako interioryzacjê zobiektywizowanych
wytworów cz³owieka, a jednoczenie sumê
zjawisk, w których dokonuje siê rozwój jednostki jako przekraczanie tego, co subiektywne. Simmel przyjmuje trwa³¹ wiê kultury
z ¿yciem oraz jej duchowymi, czystymi formami. Ukazuje je jako sprzeczne ze sob¹ oraz
sprzeczne z ¿yciem. Traktuje sprzecznoæ
i konflikt jako fundamentalne cechy wspó³czesnej kultury.

The article presents basic thesis of Georg
Simmels philosophy of culture. His ideas
were described in essays and never had a closed, systematized form. Simmel comprehends
culture as a phenomenon of human development. The essence of this advancement is the
crossing of all individual, subjective conditions and simultaneously the individual assimilation of all objectivized humans formations.
Simmel considers permanent relation between
live and culture and its spiritual forms. He
shows the conflict between the various forms
and between the forms and life. According to
Simmel, contradiction and conflict are the fundamental qualities of contemporary culture.
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Simmel czêsto by³ przedstawiany jako filozof kultury. Równie
dobrze mo¿na go nazwaæ filozofem ducha, indywidualizmu
b¹d spo³ecznym. Tak czy inaczej, wszystkie te okrelenia s¹
nieprecyzyjne, jednostronne i nawet nie zaczynaj¹ obejmowaæ
zakresu jego dzie³a.
Siegfried Kracauer1

Bogaty i zró¿nicowany tematycznie dorobek Georga Simmla stanowi wspó³czenie przedmiot trwa³ego zainteresowania filozofów, socjologów, teoretyków
kultury. Sam Simmel postrzegany jest jako oryginalny filozof ¿ycia, filozof kultury, etyk, antropolog, historiozof i historyk filozofii, estetyk i teoretyk sztuki,
publicysta, wraz z Ferdinandem Tönniesem wspó³twórca socjologii formalnej2.
Jako teoretyk humanistyki mia³ swój niepodwa¿alny wk³ad w rozwój i popularyzacjê paradygmatów konfliktu oraz symbolicznego interakcjonizmu. Mnogoæ
dyscyplin i problemów badawczych, stanowi¹cych przedmiot zainteresowania
G. Simmla, przes¹dza o jego trwa³ej obecnoci i rosn¹cym zainteresowaniu we
wspó³czesnej filozofii, humanistyce i naukach spo³ecznych. Owa wieloæ obszarów badawczych i specyfika dociekañ, w których brak³o czêsto klasycznej polemiki, identyfikacji ze szko³¹ czy kierunkiem, sprawiaj¹ nierzadko problemy
interpretacyjne i prowokuj¹ do pos¹dzeñ o brak rodka ciê¿koci  jak ujmuje to Jerzy Szacki  czy rozmi³owanie siê w drogach bez celu i celach bez dróg
 jak pisze Siegfried Kracauer3. Nie jest to zarzut, a raczej ocena oddaj¹ca swoisty, niepowtarzalny styl mylenia samego Simmla. Jego wyró¿nikiem jest d¹¿enie do otwartego rozwa¿ania podejmowanych problemów. Mo¿na nawet przyj¹æ, i¿ nie chodzi w nich o jak¹ szczególn¹ konkluzywnoæ oraz jednoznaczne
wnioski. Celem siê staje wszechstronny namys³ nad podejmowanymi zagadnieniami i ich mo¿liwe konsekwencje. Komentuje to równie¿ Anna Zeidler-Janiszewska.
Wniosek, jaki z nich wynika, mo¿na wyraziæ w przekonaniu, i¿ Simmlowska myl
istnieje pomiêdzy w sensie szeroko rozumianej interdyscyplinarnoci. W rezultacie niemo¿liwe siê staje jej ostateczne sklasyfikowanie w granicach jednej okrelonej dziedziny czy jednego tylko stanowiska. Wyró¿nia j¹ szczególna dynamika
1 Charakterystyczn¹ opiniê o Simmlu przytaczam za zbiorem esejów z filozofii kultury
Simmel on Culture, ed. D. Frisby, M. Featherstone, Sage Publications Ltd., London 1997, s. 1.
2 Mnogoæ mo¿liwych kwalifikacji uzmys³awia w swoim wprowadzeniu D. Frisby. Por.
idem, Introduction to the texts, (w:) Simmel on Culture..., s. 23. Jednoczenie sk³ania to do
wniosku, i¿ wspomniana wieloæ nie jest wy³¹cznie kwesti¹ wewnêtrznego, tematycznego
zró¿nicowania dorobku Simmla, lecz jednakowo istotnej obecnoci jego myli w teoretycznym dorobku wspó³czesnej filozofii, nauk humanistycznych i spo³ecznych. W zakresie samej
kultury owa obecnoæ jest istotna z perspektywy filozofii kultury, historii kultury, socjologii
kultury, psychologii kultury czy wspó³czesnej krytycznej teorii kultury.
3 Por. J. Szacki, Wstêp do wydania polskiego, (w:) G. Simmel, Pisma socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 14.
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refleksji skutkuj¹ca niewielkimi formami (g³ównie esejami) o w¹skiej tematyce,
niepowtarzalnym klimacie i sposobach namys³u, np. powszechnym, niekiedy
nawet kontrowersyjnym stosowaniu analogii czy wiadomym unikaniu apodyktycznych wyk³adni podejmowanych problemów4. Jak pisze A. Zeidler-Janiszewska: Nici, które badacz nowoczesnoci zawi¹zuje i rozpl¹tuje, s¹ ulotne i kruche. Tkanina ¿ycia przypomina sieæ pajêcz¹ lub Nietzscheañskie budowle na
ruchomych piaskach. Badacz skazany jest wiêc niejako na tkanie jej ci¹gle od
nowa5. Swoistoci¹ refleksji Simmla jest jej otwartoæ oraz asystemowoæ. Podobnie jak Nietzsche, koncentruje siê on g³ównie na problemach, ujmuje je wieloaspektowo i nie d¹¿y do apodyktycznego i systemowego rozstrzygniêcia rozwa¿anych kwestii.
W ca³okszta³cie ró¿norodnych zagadnieñ badawczych Simmla filozofia kultury stanowi wypadkow¹ jego naukowych oraz filozoficznych zainteresowañ,
wra¿liwoci na konkretne przejawy ¿ycia spo³ecznego i jego trwa³e wytwory.
Z jednej strony refleksja nad kultur¹ rozwija siê g³ównie w formie ambitnej i bogatej tematycznie eseistyki, ³atwo wiêc zauwa¿yæ, ¿e ju¿ z za³o¿enia nie zmierza do systemowego czy wy³¹cznie spekulatywnego ujêcia i objanienia fenomenu kultury, z drugiej za  myl Simmla koncentruje siê na kluczowych
zagadnieniach kultury, wynikaj¹cych z kierunku jej wspó³czesnego, dynamicznego rozwoju oraz towarzysz¹cych mu immanentnych i zewnêtrznych sprzecznoci. Pod tym wzglêdem istotne dla autora Filozofii pieni¹dza pozostaj¹ zarówno rozwa¿ania lokuj¹ce go w nurcie filozofii ¿ycia, estetyki, historiozofii,
filozofii polityki, filozofii moralnej, jak równie¿ rozleg³e pozafilozoficzne zainteresowania i kompetencje6. Z tej ró¿norodnoci osi¹gniêæ wy³ania siê collage
idei, odzwierciedlaj¹cy trwa³e przekonanie myliciela o fragmentarycznym cha4

A. Zeidler-Janiszewska, Nowoczesnoæ jako postawa i zadanie, (w:) G. Simmel,
Most i drzwi. Wybór esejów, prze³. M. £ukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006,
s. VIIXII.
5 Ibidem, s. XIV.
6 ladem tych pierwszych by³y m.in. prace: Lebensanschauung. Vier metaphysische Kapitel, Verlag v. Duncker & Humblot, München  Leipzig 1922 (polskie wyd. prze³. M. Torzewska, Warszawa 2007); Einleitung in die Moralwissenschaft. Eine Kritik der ethischen
Grundbegriffe, J.G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger G.m.b.H., Stuttgart  Berlin 1904;
Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine Eine erkenntnistheoretische Studie, Verlag
v. Duncker & Humblot, München  Leipzig 1923; Das Problem der historischen Zeit, Verlag
v. Reuther & Reichard, Berlin 1916; Der Krieg und die geistigen Entscheidungen. Reden und
Aufsätze, Verlag v. Duncker & Humblot, München  Leipzig 1917. Wyrazem zainteresowañ
pozafilozoficznych by³y m.in. prace: Grundfragen der Soziologie (Individuum und Gesellschaft), J.G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger G.m.b.H., Berlin  Leipzig 1917 czy Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Verlag v. Duncker & Humblot,
Leipzig 1908. Przywo³ane tu prace to tylko niewielki fragment monumentalnego dorobku Simmla.
Pe³ny wykaz jego publikacji znajduje siê m.in. w zbiorze: Pisma socjologiczne, prze³. M. £ukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 441446.
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rakterze ¿ycia i potrzebie skupienia siê jedynie na jego wybranych czêciach bez
oczekiwania i mo¿liwoci poznania ca³oci z perspektywy indywidualnej egzystencji7.

1. Kultura a natura i ¿ycie
Poszukiwanie istoty zjawisk kulturowych wymaga ich oddzielenia od tego,
co obejmuje pojêcie natury. Ono samo jest wieloznaczne. Wed³ug Simmla,
wspó³czenie pojêcie natury posiada znaczenie odpowiadaj¹ce dawnemu pojêciu Boga. Ów zwi¹zek opiera siê na przekonaniu, i¿ ca³okszta³t zjawisk przyrodniczych pojmowany jest jako istota absolutna, nie za jako kategoria s³u¿¹ca
porz¹dkowaniu podstawowych dziedzin rzeczywistoci (tak jak np. sztuka, religia)8. Wyobra¿eniu natury towarzyszy szereg pojêæ, m.in. substancji, przyczynowoci, czasu czy przestrzeni. Wed³ug Simmla, wyznaczaj¹ one szeregi, w jakich ujmuje siê i interpretuje zjawiska. Z tego wzglêdu pojêciu natury nie mo¿na
przypisaæ trwa³ego i niezmiennego znaczenia, lecz nale¿y je ujmowaæ w relacjach z wymienionymi pojêciami lub jako ich przeciwieñstwo. Sposób rozumienia ¿ycia wymaga ponadto, by pojêcie natury odnosiæ równie¿ do tego, co przekracza jej granice (np. religii, sztuki, jêzyka).
Z licznych odniesieñ powstaj¹ poznawcze kompleksy (wiedza), które maj¹
charakter fragmentaryczny i zmienny, tym samym nigdy nie s¹ absolutne, powszechne i ostateczne. Wielostronne pojmowanie natury musi zatem zale¿eæ od
owych relacji i odniesieñ. Dopiero w ten sposób  pisze Simmel  mo¿na analizowaæ, jak¹ wieloæ znaczeñ skrywa pojêcie natury9. Odniesienie w ka¿dym
przypadku wyznacza perspektywê, w jakiej powstaje i kszta³tuje siê jej znaczenie. Mo¿e j¹ warunkowaæ np. mylenie religijne, sztuka i powi¹zane z ni¹ rozumienie i prze¿ywanie piêkna czy wznios³oci. W ka¿dym takim ujêciu sens natury wyra¿a siê w czym zupe³nie odmiennym. Wynika z tego wniosek, i¿ natury
nie mo¿na pojmowaæ w jeden okrelony i ograniczony znaczeniowo sposób.
Rozumienie jej mo¿liwej istoty wymaga odniesienia do ludzkiego dzia³ania,
w ka¿dej bowiem kombinacji natura stanowi warunek i przedmiot czynów. Kultywowanie czegokolwiek  jak swoicie t³umaczy Simmel  wymaga zatem
uwzglêdnienia i tego, co naturalne (jako materialnego warunku postêpowania),
i tego, w czym wyra¿a siê celowy charakter ludzkich czynów. Istotnym dla kul7 Por. G. Simmel, Fragmentaryczny charakter ¿ycia. Z wstêpnych studiów metafizycznych, (w:) Most i drzwi..., s. 319320.
8 G. Simmel, O istocie kultury, (w:) idem, Filozofia kultury. Wybór esejów, prze³. W. Kunicki, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 15.
9 Ibidem.
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tury momentem jest przekroczenie owej bezporedniej determinacji i dalszy rozwój dokonuj¹cy siê za spraw¹ celowego dzia³ania.
Punkt, w którym dokonuje siê to uwolnienie si³ rozwoju, okrela granicê stanu naturalnego
wobec stanu kultury. A jako ¿e ten ostatni nale¿y wyprowadzaæ przyczynowo z jego naturalnych warunków powstania, to z tego wynika po pierwsze, ¿e natura i kultura s¹ zaledwie dwoma rozmaitymi sposobami namys³u nad jednym i tym samym dzianiem siê, i po
drugie, ¿e natura ze swej strony pojawia siê w dwóch znaczeniach jako wszechobejmuj¹cy
kompleks zjawisk zwi¹zanych przyczynowym nastêpstwem oraz jako okres rozwojowy danego przedmiotu  mianowicie ten okres, w którym rozwija on zawarte jedynie w nim si³y
popêdowe (Triebkräfte), i który siê koñczy wówczas, gdy inteligentna, dysponuj¹ca rodkami wola wch³onie te si³y, doprowadzaj¹c tym samym podmiot do stanu, jakiego nigdy nie
móg³by osi¹gn¹æ wystawiony samemu na ich oddzia³ywanie10.

Odseparowanie naturalnych i kulturowych aspektów dzia³ania mo¿e byæ
mo¿liwe wy³¹cznie w wyniku konwencji lub arbitralnego rozstrzygniêcia. W sytuacji, w której uwzglêdnia siê obie strony postêpowania cz³owieka (zarówno
determinacjê, jak i jego celowy charakter), natura i kultura nie s¹ opozycyjne,
lecz siê wzajemnie i g³êboko przenikaj¹. Z tego splecenia wynika fakt, i¿ wytwory kultury, nim siê takimi sta³y, skrywa³y siê w naturalnych uk³adach ¿ycia i z nich siê stopniowo wy³ania³y. To znaczy, ¿e w ujêciu genealogicznym naturalne uwarunkowania ludzkiego dzia³ania staj¹ siê zarazem koniecznym
czynnikiem rozwoju kultury.
Stanowisko Simmla, choæ sprawia wra¿enie zgodnego z duchem naturalizmu,
w istocie takim nie jest. Kultura posiada  wed³ug niego  konieczne naturalne
i materialne uwarunkowania, jednak jej znaczenie nie redukuje siê do pierwotnej, biologicznej determinacji i j¹ ostatecznie przekracza. Kultywacja jako zespó³ zamierzonych (celowych) czynnoci cz³owieka ma swoje ród³o w stanie
niekultywowanym, w sposób konieczny odnosi siê wiêc do stanu sprzed powstania kultury. Sensem kultywacji staje siê tym samym aktywne, twórcze odniesienie do natury, d¹¿enie do jej przekroczenia i przetworzenia. Wszelka kultywacja  pisze Simmel  jest zatem [...] nie tylko rozwojem jakiej istoty ponad
stopieñ formy osi¹gany tylko przez jego naturê, ale tak¿e rozwojem w kierunku
jej [istoty] wewnêtrznego, pierwotnego rdzenia, dope³nieniem tej istoty niejako
wedle jej normy jej w³asnego sensu, jego najg³êbszych kierunków popêdowych
(Triebrichtungen)11.
W swoim stanowisku Simmel usi³uje unikn¹æ tradycyjnej, a zarazem archaicznej na prze³omie XIX i XX stulecia opozycji miêdzy pierwotnym, naturalnymi uwarunkowaniami rozwoju cz³owieka a jego kulturowymi formami. Traktuje kulturê jako swoicie ludzki sposób dzia³ania, wyra¿aj¹cy siê w wymogu
dope³nienia. W tej pozornie niejasnej formule zawiera siê nie tyle suma wytwo10
11

Ibidem, s. 1617.
Ibidem, s. 17.
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rów uchodz¹cych za przejawy kultury, lecz trwa³a, twórcza tendencja, pozytywna orientacja, swoiste parcie (Drängendes) cile zwi¹zane z duchowym wymiarem istnienia i rozwojem cz³owieka. Simmel czyni zastrze¿enie, i¿ nie
wszystkie wytwory bêd¹ce wynikiem pozytywnego ukierunkowania s¹ stricte
kulturowymi. Ograniczenie odnosi siê do licznych wytworów ducha nakierowanych wy³¹cznie na sferê wewnêtrzn¹, a wiêc takich, które nie anga¿uj¹ sfery zewnêtrznej i nie odnosz¹ siê do innych ludzi oraz relacji. Innymi s³owy, za kulturê sensu stricto uchodziæ mo¿e jedynie to, co  jak t³umaczy to Simmel
 wymaga uwzglêdnienia realnych i idealnych obszarów poza sam¹ jednostk¹.
Rozwój kulturowy, bêd¹cy wynikiem wspominanego dope³nienia, polega na
wiadomym transcendowaniu w³asnej sfery wewnêtrznej: tam, gdzie brak w³¹czania obiektywnych tworów do procesu rozwojowego subiektywnej duszy,
gdzie nie powraca ona do samej siebie jako przez rodek i stadium w³asnego dope³nienia, choæby realizowa³a wartoci o najwy¿szej randze w sobie lub poza sob¹,
tam droga, jak¹ pokonuje, nie jest drog¹ kultury w jej specyficznym sensie12.
Zachowuj¹c interpretacyjna symetriê, Simmel uwa¿a, ¿e równie¿ przedmiotowe odniesienie do zjawisk kulturowych wymaga tego, by ich w³aciwy sens
w kulturze nie ogranicza³ siê do wewnêtrznego, czysto przedmiotowego znaczenia, jakie przys³uguje np. dowolnemu dzie³u sztuki, teorii naukowej czy produktom istotnym z ekonomicznego punktu widzenia. W ka¿dym przypadku elementem nadaj¹cym kulturowy charakter przyk³adowo wymienionym przedmiotom
jest ich wp³yw na rozwój osobowoci, a wiêc ich realne powi¹zanie z twórczo
dzia³aj¹cym, prze¿ywaj¹cym i rozwijaj¹cym siê cz³owiekiem. Nie da siê zatem
ograniczyæ kultury ani do czysto wewnêtrznych prze¿yæ (sfery subiektywnej),
ani do wyobcowanych, zdepersonalizowanych, autonomicznych wytworów
ludzkiego dzia³ania. W obu przypadkach koniecznym wyró¿nikiem kultury staje
siê trwa³a wiê miêdzy twórc¹ a zewnêtrznym wiatem (spo³eczeñstwem, drugim
cz³owiekiem) jako scen¹ jego dzia³ania oraz miêdzy wytworami a ich wiadomymi odbiorcami. To dychotomiczne ujêcie umo¿liwia wyodrêbnienie obiektywnego i subiektywnego wymiaru kultury. Simmel t³umaczy to nastêpuj¹co:
Z tego, ¿e kultura w ten sposób w³¹cza treci ¿ycia w tak niezrównanie spleciony wêze³ podmiotu i przedmiotu, wynika prawo do dwóch znaczeñ tego pojêcia. Jako obiektywna kulturê mo¿na okrelaæ rzeczy w takiej rozci¹g³oci, takim spotêgowaniu, dope³nieniu, za pomoc¹
których doprowadzaj¹ duszê do jej w³asnego dope³nienia albo przedstawiaj¹ sob¹ odcinki drogi, jak¹ jednostka lub wspólnota pokonuje na szlaku do wy¿szego istnienia. Przez pojêcie kultury subiektywnej rozumiem osi¹gniêt¹ w ten sposób miarê rozwoju osób  tak ¿e kultura
obiektywna i subiektywna s¹ tylko w ich przenonym znaczeniu pojêciami skoordynowanymi
ze sob¹: dlatego bowiem, ¿e rzeczy wyposa¿a siê w samoistny popêd doskona³oci, w ideê,
¿e powinny wznosiæ siê do rozwoju poza tylko swym rozwojem naturalnym; przy czym ludzka si³a, która to spowoduje, bêdzie przedstawiana jako w pewnym sensie ich rodek13.
12
13

Ibidem, s. 19.
Ibidem, s. 21.
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W obu przypadkach istotna jest obecnoæ w kulturze zarówno tego, co naturalne, jak i elementów istotnych z aksjologicznego punktu widzenia. Ich wzajemne powi¹zanie sprawia, ¿e rozumienie kultury wymaga uwzglêdnienia i sfery pierwotnej, naturalnej (koniecznego materialnego pod³o¿a), i sfery duchowej
(wartoci, ludzkich prze¿yæ) wraz z tendencj¹ rozwojow¹ polegaj¹c¹ na dope³nianiu, przekraczaniu, rozwijaniu o elementy nowe, twórcze, wynikaj¹ce z dokonuj¹cej siê przemiany.
Na marginesie warto w tym miejscu podkreliæ pewn¹ ideow¹ koincydencjê
pomys³ów Simmla z Bergsonowska ide¹ twórczej ewolucji (Lévolution créatrice), zak³adaj¹c¹, ¿e rozwój dokonuje siê w obrêbie istniej¹cej, zdeterminowanej,
przyrodniczej rzeczywistoci, a jednoczenie jego istotê stanowi wyra¿aj¹ce istotê duchowoci i wolnoci przekroczenie pierwotnych uwarunkowañ. Wed³ug
Begrsona, w ca³okszta³cie zjawisk wszechwiata trwanie (durée) jest synonimem
wynalazczoci, tworzenia, powstawania nowych rzeczy, zjawisk i uk³adów,
a wiêc takich form istnienia i ich przemian, które w procesie ewolucji nie dadz¹
siê zredukowaæ ani do rezultatów mechanicyzmu, ani do konsekwencji finalizmu14. Trzeba zastrzec, ¿e Simmel swojej koncepcji nie nadaje wprawdzie charakteru cile ewolucjonistycznego, uznaje jednak procesualnoæ powstawania
kultury, jej trwa³¹, genetyczn¹ wiê z czynnikami naturalnymi, a jednoczenie
duchowy i teleologiczny charakter.
Istotê zjawisk kulturowych nale¿y widzieæ w cis³ej wiêzi z metafizycznie
pojêtym ¿yciem. Trwa³y zwi¹zek miêdzy nimi sprawia, ¿e procesy kulturowe per
analogiam wykazuj¹ podobieñstwo do rozwoju, jaki dokonuje siê na poziomie
¿ycia. Jego istot¹ jest sta³e przekraczanie w³asnych granic, czyli transcendowanie
tego, co realnie istnieje i tworzenie form przekraczaj¹cych czynniki determinacji.
Analogicznie dokonuje siê rozwój i postêp ducha: Ruch transcendowania samego siebie ukazuje ducha jako z istoty ¿ywego. W sferze etyki konsekwencj¹ jest
idea g³osz¹ca, i¿ przezwyciê¿anie siebie samego stanowi etyczne zadanie cz³owieka [...]15. Podobnie cz³owiek rozwija w³asn¹ osobowoæ, poznanie, moralnoæ oraz szeroko rozumian¹ kulturê. Sam akt przekraczania tego, co istnieje
aktualnie, nabiera kluczowego znaczenia, wyra¿a bowiem wiadomoæ istnienia
granicy rozwoju oraz tego, co poza ni¹. Simmel stwierdza:
¯yciem nazywamy taki sposób egzystencji, który nie ogranicza swej realnoci do obecnego
momentu, by tym samym zepchn¹æ przesz³oæ i przysz³oæ w dziedzinê nierealnoci. Na14

Por. H. Bergson, Ewolucja twórcza, prze³. F. Znaniecki, Wyd. Zielona Sowa, Kraków
2004, s. 4546, 72, 75.
15 G. Simmel, Filozofia ¿ycia. Cztery rozdzia³y metafizyczne, prze³. M. Tokarzewska,
Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 20. W innym miejscu Simmel stwierdza, i¿ przekraczanie
stanowi w³aciwy sens pojawienia siê cz³owieka (w przeciwieñstwie do istoty bóstwa, które
nie jest do tego zdolne). wiadomoæ ograniczonoci jest pierwszym i podstawowym warunkiem rozwoju cz³owieka. Por. G. Simmel, O karykaturze, (w:) Most i drzwi..., s. 337 i n.
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zywamy nim egzystencjê, której swoista ci¹g³oæ znajduje siê w istocie poza tym podzia³em, tak, ¿e przesz³oæ realnie zag³êbia siê w teraniejszoæ i znajduje w tej¿e swoje przed³u¿enie16.

W sposób bliski Bergsonowi Simmel wskazuje na czysto intelektualny, wtórny wymiar rozumienia podstawowych aspektów czasu, a jednoczenie na jego
plastycznoæ oraz jednorodnoæ (brak trwa³ej struktury) w sferze bezporedniego dowiadczenia egzystencji. ¯ycie rozumiane jako nieustanne przekraczanie
samego siebie ma charakter antynomiczny. Istotê ¿ycia wyra¿a metafora strumienia zjawisk i procesów, obejmuj¹cego wprawdzie ca³e generacje, lecz niesionego rozwojem poszczególnych, zamkniêtych, skupionych na sobie jednostek17.
Ka¿da z nich posiada w³asn¹, odrêbn¹ formê i w swoim rozwoju d¹¿y do jej zachowania jako wyrazu wiadomoci siebie oraz wiadomoci ró¿nicy. W ka¿dym
jednak momencie jednostka partycypuje w czym, co j¹ przekracza i przerasta,
czyli w powszechnym postêpie ¿ycia.
Tu dotykamy ostatecznej metafizycznej problematyki ¿ycia: jest ono zarazem bezgraniczn¹
ci¹g³oci¹ i posiadaj¹cym granice ja. I nie wy³¹cznie ów kszta³t zwany ja, jako pewna
ca³oæ egzystencjalna, hamuje ruch ¿ycia, jakby spiêtrzaj¹c go w jednym punkcie, ale dotyczy to równie¿ wszelkich przedmiotów prze¿yæ i wszelkich obiektywizacji. Tam, gdzie prze¿ywane jest co okrelonego, przybieraj¹cego sta³y kszta³t, ¿ycie zapêdza siê zawsze niejako w lepy zau³ek; odczuwa swój nurt jako krystalizuj¹cy siê, a nastêpnie przez zakrzep³¹
formê owego czego samo jest formowane, tj. ograniczone. Poniewa¿ jednak jego nurt jest
nie do powstrzymania, trwa³e scentralizowanie ca³ego z³o¿onego organizmu  ja  lub te¿
wzglêdnie jego przedmiotów, nie mo¿e anulowaæ istotowej ci¹g³oci jego nurtu. Dlatego
powstaje wyobra¿enie, jakby ¿ycie wykracza³o poza swoj¹ ka¿dorazow¹ organiczn¹, psychiczn¹ obiektywna postaæ, jakby przelewa³o siê przez ni¹, pokonuj¹c zatamowanie18.

Ten obszerny cytat o niew¹tpliwych walorach literackich doskonale odzwierciedla Simmlowski sposób filozofowania. Tê sam¹ figurê interpretacyjn¹ myliciel stosuje zarówno do pojêcia ¿ycia, jak i wiadomoci czy kultury. Idea rozwoju jako przekraczania (transcendowania) wyra¿a siê na ró¿nych obszarach
abstrahowania: transcendowaniem jest przekraczanie indywidualnych uwarunkowañ rozwoju na tle ca³oci ¿ycia, przekraczanie jednostkowej wiadomoci na
tle zuniwersalizowanego ducha, przekraczanie spo³ecznego wymiaru jednostkowej egzystencji na tle powszechnych zasad dzia³ania, przekraczanie sfery indy16
17

G. Simmel, Filozofia ¿ycia. Cztery rozdzia³y metafizyczne..., s. 2324.
Trzeba pamiêtaæ, i¿ w pocz¹tkach ubieg³ego stulecia Simmel wystêpuj¹cy z ide¹ strumienia prze¿yæ jako form¹ ¿ycia i dynamistycznie pojêtym odpowiednikiem procesów wiadomych wpisuje siê we wspólny nurt interpretacji wraz z empirokrytykami (E. Machem
i R. Avenariusem), wspominanym H. Bergsonem, W. Jamesem czy B. Russellem. W poszczególnych ujêciach idea strumienia prze¿yæ nabiera³a charakteru gnoseologicznego, metafizycznego czy nawet psychologicznego, w ka¿dym jednak razie zrywa³a z esencjalistycznym rozumieniem wiadomoci.
18 G. Simmel, Filozofia ¿ycia. Cztery rozdzia³y metafizyczne..., s. 24.
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widualnej twórczoci na tle zuniwersalizowanego wiata dóbr kultury itd. Transcendowaniem jest równie¿ rozwój wiadomoci na tle procesu ¿ycia. Istoty owego rozwoju nie oddaje do koñca heraklitejska idea staj¹cego siê (nieustannie p³yn¹cego) wiata, brak w niej bowiem zarówno wyobra¿enia granicy, jak i samej
mo¿liwoci jej transcendowania.
Strukturalne momenty (formy) dokonuj¹cego siê rozwoju istniej¹ w zasadniczej sprzecznoci wobec ci¹g³oci samych przemian. Dowolna forma powstaj¹ca w wyniku przemian jest granic¹ oddzielaj¹c¹ to, co powsta³o, od pozosta³ego nurtu ¿ycia. To odgraniczenie okrela istotê formy, a jednoczenie sprawia,
¿e przyci¹ga ona ku sobie przep³ywaj¹ce szeregi przedmiotów i procesów. Forma jest przejawem sta³oci (jest tym, co bezczasowo niezmienne) oraz warunkiem to¿samoci, zapobiega rozp³yniêciu siê tego, co powsta³o, w nieustannym nurcie ¿ycia. Niezwykle plastyczny, niemal energetystyczny sposób
rozumienia ¿ycia (nie tyle jako czysto biologicznego zjawiska, ale jako metafizycznie pojêtego trwania) zawiera przywo³ywany wczeniej esej zatytu³owany Fragmentaryczny charakter ¿ycia. Simmel pisze w nim, i¿ proces ¿yciowy
przedstawiamy jako nieustaj¹cy ruch i stawanie siê. W takim ujêciu jawi siê jako
ci¹g³y, przep³ywaj¹cy czas miêdzy narodzinami a mierci¹. Simmel dodaje jednak do tego rozumienia silny akcent antropologiczny. W jego wyniku ¿ycie
przedstawia siê jako trwanie duchowe  wiadome, treciwe, twórcze, posiadaj¹ce swoj¹ logikê i porz¹dek. Jego efektem s¹ akty i wytwory wiadomoci: wyobra¿enia, pojêcia oraz wiedza, którym przys³uguj¹ okrelone znaczenia, wa¿noæ i porz¹dek. Owe treci duchowe staj¹ siê formami w ca³okszta³cie przemian
¿ycia19.
Pierwotnie pojête ¿ycie przybiera postaæ wewnêtrznie zró¿nicowanego strumienia, za jego poszczególne nurty przebiegaj¹ z odmienn¹ prêdkoci¹, szerokoci¹ i dynamik¹. Nie s¹ wolne od zawirowañ, nierównomiernoci i antagonizmów. Sprawia to, ¿e nie mo¿e istnieæ jeden absolutny punkt widzenia, z którego
mo¿liwe by³oby uchwycenie ¿ycia w sposób statyczny i ostateczny. Ujêcie ¿ycia
od wewn¹trz polega na tym, ¿e jawi siê ono jako samowystarczalne, ca³kowite
zdarzenie  fale jednolitego kontinuum  które traci swój charakter pod wp³ywem
analizy jego treci. Jako ich suma, przedstawia siê jako zbiór fragmentów i definitywnie zatraca swoj¹ pierwotn¹ naturê. Podobnie jak Bergson, Simmel ³¹czy
analizê treci ¿ycia z dzia³aniem umys³u i d¹¿eniem do jego zewnêtrznego ujêcia
w czêciach, fragmentach, odrêbnych procesach, poziomach organizacji itd.20
Simmel podkrela, i¿ w³aciwe zrozumienie relacji miêdzy ¿yciem a form¹,
miêdzy zmiennoci¹ a sta³oci¹ ma fundamentalne znaczenie metafizyczne:
19

G. Simmel, Fragmentaryczny charakter ¿ycia. Z wstêpnych studiów metafizycznych,
(w:) Most i drzwi..., s. 320321.
20 Por. ibidem, s. 334336.
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Forma zapewnia opór zabezpieczaj¹cy przed rozpuszczeniem siê w tym nurcie. Jeli jednak
chcemy ci¹g³oæ  owo ekstensywne przedstawienie absolutnej jednoci bycia  traktowaæ
rzeczywicie powa¿nie, to nie mo¿e zarazem dojæ do powstania takiej samowystarczalnej
enklawy bytu; nie mo¿na wtedy mówiæ nawet o nieustannej destrukcji form, poniewa¿ co,
co mo¿e zostaæ zniszczone, z góry nie by³oby w stanie powstaæ21.

Wspomnianemu pojêciu formy w rozszerzonym sensie Simmel nada³ kluczowe znaczenie w swojej koncepcji kultury. £¹cz¹c za problem powstania formy
ze zmiennoci¹ ¿ycia i jego w³asnoci¹ polegaj¹c¹ na wytwarzaniu wiata duchowych treci, Simmel z³¹czy³ rozumienie kultury z filozofi¹ ¿ycia odleg³¹ jednak od w¹sko rozumianego naturalizmu. W przywo³ywanym wczeniej eseju
Fragmentaryczny obraz ¿ycia twierdzi on, ¿e powstawanie form kultury jest koniecznym wynikiem procesów ¿yciowych, tym samym powstawanie zjawisk
duchowych stanowi konsekwencjê pierwotnego rozwoju ¿ycia i odzwierciedla
logikê ca³ej rzeczywistoci. Generalizuj¹c, mo¿na stwierdziæ, i¿ kultura jest wynikiem wewnêtrznego rozwoju ¿ycia, lecz jej istota jest nieredukowalna do czysto biologicznych uwarunkowañ  transcenduje je, usamodzielnia siê w swoich
celach. Wymaga w rezultacie innych sposobów poznania i interpretacji ani¿eli
metody i narzêdzia przyrodoznawstwa. Trzeba dodaæ, i¿ stanowisko Simmla pod
wieloma wzglêdami by³o zbie¿ne z argumentacj¹ Wilhelma Diltheya, uzasadniaj¹cego metodologiczn¹ odrêbnoæ humanistyki jako poznania nakierowanego na
wytwory cz³owieka.

2. Kultura jako aksjologiczny fundament
rozwoju cz³owieka
Przynale¿noæ Simmla do Lebensphilosophie z prze³omu XIX i XX wieku
wyra¿a siê nie tylko w przywo³anych próbach metafizycznego uchwycenia fenomenu ¿ycia, lecz znajduje swój wyraz w powi¹zanym z nim sposobie rozumienia kultury. Niew¹tpliwym i oryginalnym osi¹gniêciem Simmla by³o trwa³e
osadzenie pojêcia ¿ycia w ówczesnym dyskursie filozoficznym. Jest to szczególnie istotne z perspektywy intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych i zwi¹zanej z tym silnej presji w kierunku upowszechnienia monistycznej, empirystycznej metodologii, towarzysz¹cej temu szerokiej krytyki mylenia metafizycznego
i licznych wówczas dyskusji nad statusem metodologicznym nauk.
¯ycie, a cilej, wiadome, ludzkie ¿ycie jest wed³ug Simmla zal¹¿kiem
i fundamentem wszelkich zjawisk kulturowych. Jego atrybutem jest trwanie w
czasie, czego konsekwencj¹ jest ludzka, donios³a kulturowo i trwa³a wiadomoæ
przesz³oci. W takim ujêciu ¿ycie nie mo¿e siê ograniczaæ do pierwotnych zja21

G. Simmel, Filozofia ¿ycia. Cztery rozdzia³y metafizyczne..., s. 27.
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wisk w sferze biologicznej, lecz przeciwnie  jest ono przedmiotem stricte metafizycznego namys³u. Jego istotê stanowi wiadome bycie cz³owieka, bêd¹ce
dynamiczn¹ scen¹ wewnêtrznego rozwoju ka¿dej jednostki, jak równie¿ ca³okszta³tu zewnêtrznych, zobiektywizowanych zjawisk kulturowych w ich wzajemnym
powi¹zaniu i dynamicznym oddzia³ywaniu. Simmel t³umaczy to nastêpuj¹co:
Poród tego dualizmu mieszka idea kultury [dwoistoæ z jednej strony odnosi siê do subiektywnie prze¿ywanej, skoñczonej indywidualnej egzystencji, z drugiej natomiast do bezczasowo wa¿nych, wytworów ¿ycia  dop. A.K.]. U jej podwalin spoczywa wewnêtrzny fakt,
który ca³ociowo mo¿na wyraziæ sposób alegoryczny i nieco niejasny: jako drogê duszy do
samej siebie; gdy¿ ¿adna z takich (dróg) nie jest tylko tym, czym jest w danej chwili, ale
czym
wiêcej
 preformowan¹ w sobie jako wzniolejsza i bardziej dope³niona22.

Miêdzy wewnêtrznym rozwojem cz³owieka a zewnêtrznym, zobiektywizowanym wiatem duchowym istnieje sta³a interakcja i towarzysz¹cej jej napiêcie.
Owa relacja stanowi sferê oddzia³ywania, w której ujawnia siê zarówno wewnêtrzny popêd ku formie, czyli d¹¿enie jednostkowej wiadomoci do przyswojenia i przekroczenia kultury, jak równie¿ trwa³a obecnoæ i rozwój wytworów
ponadindywidualnych oraz zobiektywizowanych. Znaczenie ¿ycia ujawnia siê
w wiadomociowym i historycznym zarazem wymiarze trwania: to, co ¿ywe,
rozci¹ga siê w nieporównywalny sposób miêdzy przesz³oci¹ a przysz³oci¹.
Wszystkie emocjonalne dynamizacje (Bewegtheiten) typu wolicjonalnoci, obowi¹zku, powo³ania, nadziei  s¹ duchowymi kontynuacjami fundamentalnego
przeznaczenia ¿ycia: a b y z a w r z e æ w j e g o t e r a  n i e j s z o  c i j e g o
p r z y s z ³ o  æ , w s z c z e g ó l n e j , a l e i s t n i e j ¹ c e j t y l k o w p r oc e s a c h ¿ y c i o w y c h , f o r m i e23. Sens tego rozwoju wyra¿a siê w przechodzeniu od czysto potencjalnych dyspozycji, zawartych w duchowym ¿yciu
cz³owieka, do rzeczywistych form i wytworów: totalnoæ duszy  dodaje Simmel  jako taka spe³nia dan¹ sobie obietnicê. Inaczej mówi¹c, w zobiektywizowanym wiecie kultury wyra¿a siê faktyczny, indywidualny rozwój duchowy
cz³owieka, a nie jaka enigmatyczna, wyalienowana, formalna przemiana. Kultur¹ staje siê w takich warunkach nie tyle sama wiedza i zwi¹zane z ni¹ umiejêtnoci, ale rezultat pozytywnego rozwoju psychicznego cz³owieka, jego wiadome kultywowanie. Ów sens w abstrakcyjnym ujêciu Simmla wyra¿a siê
w tym, ¿e kultura jest drog¹ od zwartej jednoci przez rozwiniêta wieloæ do
rozwiniêtej jednoci24. Wskazane w tym okreleniu trzy stany odnosz¹ siê do
sfery i n d y w i d u a l n e j i w e w n ê t r z n e j (zwarta jednoæ istniej¹ca jako
naszkicowany, wstêpny plan), j e j z e w n ê t r z n e g o w y r a z u (rozwiniêta
22

G. Simmel, O filozofii kultury. Pojêcie i tragedia kultury, (w:) Filozofia kultury. Wybór
esejów..., s. 2930.
23 Ibidem, s. 30 (podkr. A.K.).
24 Ibidem, s. 31.
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wieloæ zewnêtrznych zdarzeñ, zjawisk i wytworów, bêd¹cych dzie³em cz³owieka) i przemiany, jaka ma miejsce, gdy dokonuje siê u r z e c z y w i s t n i e n i e
pierwotnych dyspozycji i wewnêtrzny rozwój cz³owieka.
Jej wynikiem staje siê wspominane wczeniej ukultywowanie cz³owieka, którego sens oraz sens kultury zarazem wyra¿a siê jedynie w aksjologicznym zdefiniowaniu duszy. Ów proces wymaga tego, by przez pryzmat wszelkich wytworów, w jakich przejawia siê wiat dóbr kultury (sztuka, obyczaj, nauka, religia,
prawo, technika, normy spo³ecznego ¿ycia i inne), ostatecznym celem i podmiotem rozwoju sta³a siê jednostka, a cilej jej wewnêtrzny duchowy rozwój.
Z tego w³anie powodu w rozwój kultury musi byæ wpisana sprzecznoæ, jaka
trwale istnieje miêdzy indywidualnym a uniwersalnym wymiarem istnienia i rozwojem dokonuj¹cym siê w tej relacji:
Jest paradoksem kultury  pisze Simmel  ¿e subiektywne ¿ycie, które czujemy w jego ci¹g³ym nurcie, i które samo z siebie prze ku swemu wewnêtrznemu dope³nieniu, niczego nie
zdo³a osi¹gn¹æ o w³asnych si³ach  patrz¹c z perspektywy idei kultury  ale za porednictwem tych tworów, teraz obcych mu pod wzglêdem formy (formfremd), krystalizuj¹cych siê
w samowystarczalna izolacjê. Kultura powstaje  i jest to w najwy¿szym stopniu najistotniejsze dla jej zrozumienia  gdy pojawiaj¹ siê dwa elementy, z których ¿aden nie zyskuje
jej dla siebie: subiektywna dusza i obiektywny intelektualny wytwór25.

Wspó³obecnoæ obu tych elementów okrela mechanizm rozwoju kultury
i jej istotê. Niemo¿liwoæ ograniczenia jej samej do któregokolwiek z nich sprawia, i¿ musz¹ one byæ brane pod uwagê zarazem i w faktycznej odrêbnoci
(przeciwieñstwie) interpretowane. Ich wiê ma charakter dynamiczny i polega
na d¹¿eniu do wzajemnego rozpoznania oraz po³¹czenia.
Ten antagonistyczny zwi¹zek przybiera w rzeczywistoci wiele jednostkowych i konkretnych form, ujêty jednak w swej istocie ma sens metafizyczny: jest
sprzecznoci¹ miêdzy jednostkowoci¹ a mnogoci¹, cielesnoci¹ i duchowoci¹,
zmys³owoci¹ i racjonalnoci¹, konkretnoci¹ i abstrakcyjnoci¹, realnoci¹
i subiektywnoci¹, skoñczonoci¹ i wiecznoci¹, dziejowoci¹ i ahistorycznoci¹,
fragmentarycznoci¹ i ca³oci¹ itd. W tych aspektach wyznaczonych antagonistycznymi pojêciami dokonuje siê nieustanny rozwój i kszta³tuje siê ¿ycie, cz³owiek, kultura i jej formy.

3. Konflikt i kryzys w kulturze
Wyrazist¹ cech¹ rozwa¿añ Simmla nad kultur¹ by³o równoczesne d¹¿enie do
istotowego okrelenia jej samej, jak równie¿ czynników i charakteru rozwoju.
Jak wczeniej wspomnia³em, eseista nie tworzy³ obrazu harmonijnego i spójne25

Ibidem, s. 32.
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go wiata tworów kultury, lecz tropi³ istniej¹ce na drodze jej rozwoju kolejne
antagonizmy. Wynikiem jego poszukiwañ sta³a siê wizja cz³owieka, którego kulturalizacja jest tyle¿ pozytywnym przejawem w³asnego rozwoju, co  na mocy
kolejnych analogii  nieuchronnym wik³aniem siê w kolejne sprzecznoci i ich
przekraczaniem. Pierwsz¹ postaci¹ jest zawarty w istocie ludzkiej antagonizm
miêdzy naturaln¹, zwierzêc¹ sfer¹ ¿ycia a tym, co z czasem przybiera w nim
postaæ duchow¹, a nastêpnie staje siê tworem samej kultury. W syntetycznym
ujêciu proces ten mo¿na przedstawiæ w trzech pojêciach: jako rozwój, przezwyciê¿anie oraz powstawanie (Entwicklung, Austrag, Neuentstehung). Zrozumienie
tego porz¹dku wymaga uznania nieustannego wp³ywu i oddzia³ywania ¿ycia,
którego duchowe wytwory s¹ formami jego urzeczywistniania, wch³aniaj¹cymi
kolejne fale ¿ycia. Ta wiê ³¹czy zmiennoæ i dynamikê pierwotnych procesów z trwa³oci¹ form i treci kultury powstaj¹cych w wyniku rozwoju. Jak pisze Simmel, s¹ mieszkaniem twórczego ¿ycia, które ono jednak opuszcza, s¹
schronieniem ¿ycia nastêpuj¹cego, które w koñcu jednak w nim siê nie zatrzymuje26. Procesom i przejawom ¿ycia oraz formom kultury towarzyszy odmienna logika  w chwili powstawania s¹ ze sob¹ genealogicznie powi¹zane, jednak
wraz z dalszym rozwojem dokonuje siê wyobcowanie zjawisk kultury z ich pierwotnych róde³. Jak widaæ, Simmel konsekwentnie usi³uje objaniæ swoicie dialektyczn¹ wiê miêdzy ¿yciem a kultur¹, dialektyczn¹, bowiem statyczne formy
kultury ostatecznie okazuj¹ siê sprzeczne z dynamiczn¹ natur¹ ¿ycia. W jego procesach pocz¹tek znajduje ka¿de zjawisko kulturowe, jednak jego istoty nie daje siê
ostatecznie zredukowaæ do pierwotnej natury ¿ycia. Tego zwi¹zku nie mo¿na równie¿ objaniæ ewolucyjnie, gdy¿ formy kultury s¹ jakociowo odmienne i odrêbne
od tego, z czego zosta³y wywiedzione. Jednoczenie od chwili powstania przeciwstawiaj¹ siê ¿yciu, ono za z ró¿n¹ dynamik¹ dzia³a erozyjnie, daj¹c pocz¹tek
kolejnym formom kultury, te za stopniowo zajmuj¹ miejsce dotychczasowych.
Swoistoci¹ kultury jest jej historycznoæ. Wed³ug Simmla, w³aciwym
przedmiotem historii s¹ przemiany kultury, a wród ich wieloci te, które maj¹
zewnêtrzny charakter i przybieraj¹ empiryczn¹ postaæ. Równolegle do nich dokonuj¹ siê zmiany g³êbokie, o których Simmel pisze:
Proces g³êbinowy przebiega prawdopodobnie tam, gdzie ¿ycie moc¹ swej istoty jako niepokój, rozwój, p³yn¹cy nieustannie nurt wci¹¿ zwalcza swe w³asne, utrwalone wytwory [...].
Ci¹g³a przemiana treci kultury, a w koñcu ca³ych stylów kultury, jest oznak¹ b¹d raczej
sukcesem nieskoñczonej p³odnoci ¿ycia, ale tak¿e g³êbokiej sprzecznoci, w jakiej jego
wieczne stawanie siê i jego przemiany stoj¹ z obiektywn¹ wa¿noci¹ i samostanowieniem
26 G. Simmel, Der Konflikt der modernen Kultur, Verlag von Duncker & Humblot,
München  Leipzig 1918, s. 5 (polskie wyd. G. Simmel, Konflikt nowoczesnej kultury. Wyk³ad, (w:) Filozofia kultury. Wybór esejów..., s. 53).
27 G. Simmel, Konflikt nowoczesnej kultury. Wyk³ad, (w:) Filozofia kultury. Wybór esejów..., s. 54.
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jego manifestacji oraz form, w których lub za pomoc¹ których ono ¿yje. Porusza siê ono
miêdzy umieraj i stawaj siê  stawaj siê i umieraj27.

Z tego sposobu rozumienia zwi¹zku ¿ycia i kultury wy³ania siê g³êboko metafizyczny sens owego powi¹zania, dlatego Simmel traktuje empirycznie uchwytn¹ historycznoæ jedynie jako zewnêtrzny przejaw, a nie w³aciw¹ istotê zjawiska. Ujêta z perspektywy ¿ycia kultura okazuje siê zawsze szcz¹tkow¹,
fragmentaryczn¹ i skoñczon¹ form¹ procesu, z którego siê wy³oni³a. Tak pojêta
jest tylko jego pochodn¹ i odzwierciedleniem, lecz równoczenie w swej istocie
stanowi zaprzeczenie dynamicznej natury ¿ycia, nie mo¿e wiêc byæ jego absolutnym potwierdzeniem. Jakie jest zatem znaczenie owych form? Czemu s³u¿¹,
jeli zrozumia³a siê staje ich sprzecznoæ z ¿yciem i wyalienowanie?
Wed³ug Simmla, formy kultury to historyczna interpretacja procesu rozwoju
¿ycia ze wszystkimi konsekwencjami tej zale¿noci. W statyczny sposób usi³uj¹
wyraziæ dynamiczn¹ naturê przemian, poddaj¹ je wielorakiej wyk³adni (np.
w postaci zjawisk gospodarczych, moralnych, spo³ecznych itp.). Ka¿da z nich
wytwarza swoje w³asne historyczne formy, które nastêpnie podlegaj¹ zmianom
i s¹ zastêpowane kolejnymi. Ich przemiany staj¹ siê treci¹ procesu historycznego. Jako takie s¹ poznawalne empirycznie, prawid³owe, staj¹ siê m.in. przedmiotem nauki. Wszystkie z tych form s¹ okrelonym wyrazem wartoci, za
w swoim istnieniu stopniowo trac¹ swoje miejsce, znaczenie i s¹ wypierane
przez kolejne kulturowe wytwory ¿ycia. Ich wynikiem okazuje siê powszechny
dziejowy konflikt w obrêbie samej kultury.
Ka¿da epoka historyczna jest okrelona przez centralne pojêcie, stanowi¹ce
duchowy fundament jej oblicza. Z owego pojêcia wywiedzione zostaj¹ kluczowe ruchy umys³owe, postawy, pr¹dy. Wprawdzie jest ono w rezultacie wielokrotnie przekszta³cane i maskowane, pozostaje jednak trwa³¹ podstaw¹. Jego
obecnoæ sprawia, i¿ mo¿liwe jest syntetyczne ujêcie procesu dziejowego i zrozumienie dokonuj¹cych siê w nim przemian. Simmel wskazuje przyk³adowo
na znamienn¹ dla greckiego klasycyzmu ideê jednolitego, substancjalnego bytu
boskiego, manifestuj¹cego siê w wielu plastycznych formach wyobra¿eniowych. W realiach redniowiecza takim centralnym pojêciem by³a, wed³ug niego, idea Boga, rozumianego jako bezwarunkowy absolut. Renesansowym,
fundamentalnym pojêciem sta³a siê idea natury, t³umaczona jako podstawa rzeczywistoci oraz cel i przedmiot artystycznej ekspresji. W wieku XVII za podstawê ówczesnych form kultury uznano prawo natury, za w owieceniu
 wyobra¿enie zabsolutyzowanej natury: jako idea³, jako absolutn¹ wartoæ,
têsknotê i roszczenie  jak pisa³ Simmel. U schy³ku owiecenia stopniowo siê
usamodzielni³o i zyska³o znaczenie kolejne pojêcie  ja, rozumiane jako
osobowoæ duszy, bêd¹ca pierwotnie roszczeniem, zadaniem etycznym oraz
z czasem metafizycznie pojêtym celem wiata. Simmel uwa¿a³, i¿ w wieku XIX,
w odró¿nieniu od poprzednich epok, nie pojawi³a tak wyrazista idea przewod-
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nia. W ograniczonym zakresie mog³o ni¹ byæ pojêcie spo³eczeñstwa. Dopiero
na prze³omie XIX i XX stulecia wykrystalizowa³o siê pojêcie ¿ycia i to ono
przyjê³o funkcjê centralnej idei w zakresie metafizyki, psychologii, etyki
i sztuki28.
Simmel dostrzega³ zbie¿noæ w³asnych pogl¹dów oraz pozosta³ych stanowisk
Lebensphilosophie. Wskazywa³ na A. Schopenhauera i F. Nietzschego. W ich
pogl¹dach akcentowa³ d¹¿enie do opisania kluczowych aspektów rzeczywistoci na kanwie ¿ycia jako procesu t³umaczonego w sposób metafizyczny. Równoczenie wskazywa³ na reprezentatywne zjawiska kultury pierwszych dekad XX
stulecia, wiadcz¹ce o jej dialektycznym modelu rozwoju, polegaj¹cym na negacji zastanych form. Wród zjawisk artystycznych reprezentatywnym przejawem wspó³czesnoci jest ekspresjonizm, wyra¿aj¹cy siê  wed³ug Simmla
 w d¹¿eniu do przeniesienia ekspresji artysty i dynamiki procesu twórczego
w powstaj¹ce dzie³o, tak  jak pisze  ¿e w koñcu istniej¹cy na p³ótnie twór
jest bezporednim wyrazem wewnêtrznego ¿ycia, które nie dopuci³o do swego
rozwoju niczego, co zewnêtrzne i obce29. Przeciwieñstwem tej tendencji by³
wczeniej impresjonizm, polegaj¹cy na odwzorowaniu chwilowych stanów zewnêtrznego wiata i koniecznym podobieñstwie miêdzy tym, co wyra¿one, oraz
ród³em. Simmel rozumie zarazem, i¿ d¹¿enie do adekwatnego wyra¿enia ¿ycia
w jego formach jest niezmiernie rzadkie i ma miejsce w przypadku jedynie dzie³
wielkich (klasycznych). Wynika to z tego, ¿e w sztuce wyra¿a siê to, co w³aciwie istnieje poza form¹: w ka¿dym wielkim artycie i ka¿dym wielkim dziele
sztuki jest zawarte co g³êbszego, szerszego, p³yn¹cego z bardziej ukrytych róde³, ni¿ sztuka zdo³a³aby to wytworzyæ w sensie artystycznym, co jednak przez
niego zostaje wch³oniête, przedstawione i zaprezentowane30. Tendencja do odkrywanie czego wiêcej, g³êbiej czy inaczej wskazuje na metafizyczny
sens zjawisk, których podstaw¹ jest ¿ycie, ono za transcenduje i przerasta ka¿d¹ dowoln¹ formê szeroko rozumianej kultury. Ich mnogoæ i ró¿norodnoæ sprawia, i¿ mo¿liwe jest ich wzajemne porównywanie, wartociowanie, lokowanie
w porz¹dku rozwoju i swoistoci. W ka¿dym jednak przypadku okazuj¹ siê one
wtórne i ograniczone wobec z³o¿onoci i niewyczerpywalnoci ¿ycia. Szczególne miejsce wród form kultury zajmuj¹ idee i stanowiska filozoficzne. Ich wiê
z ¿yciem z jednej strony jest analogiczna, jak ka¿dej innej formy, z drugiej natomiast w filozofii wyra¿a siê samowiadomoæ ducha:
¯ycie nie chce, by ow³adnê³o nim to, co ni¿sze od niego, ale nie chce, by nim cokolwiek
w³ada³o, a zatem tak¿e idealnoæ, która roci sobie prawo do rangi wy¿szej od niego. Jeli
jednak ¿adne wy¿sze ¿ycie nie mo¿e zapobiec poddaniu siê przywództwu idei  czy to jako
transcendentalnej potêgi, czy to jako etycznego lub choæby aksjologicznego wymogu  wy28
29
30
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daje siê to teraz tylko dlatego mo¿liwe albo choæby dlatego wyposa¿one w szanse powodzenia, ¿e same idee maj¹ swe ród³o w ¿yciu. T o j e s t i s t o t a ¿ y c i a, ¿ e w y t w ar z a s a m o z s i e b i e s w ó j c z y n n i k p r z y w ó d c z y i z b a w c z y, s w o j ¹
a n t y n o m i c z n o  æ i z w y c i ê s t w o-kl ê s k ê; u t r z y m u j e i p o d n o s i s i ê
n i e j a k o d r o g ¹ o k r ê ¿ n ¹ p r z e z s w ó j w y t w ó r, a t o ¿ e t r w a o n p r z ec i w k o n i e m u, s a m o i s t n y i s ¹ d z ¹ c y  t o j e s t w ³ a  n i e j e g o [¿ y c i a]
w ³ a s n y p r a f a k t, t o j e s t s p o s ó b, w j a k i o n o ¿ y j e [podkr. A.K.]31.

wiadomoæ trwa³ej rozbie¿noci i antagonizmu miêdzy ¿yciem a jego dowoln¹ form¹ jest kluczem do zrozumienia stanowiska Simmla. Myliciel zmierza do tego, by uzasadniæ organiczny charakter konfliktu w kulturze, wynikaj¹cy z jej róde³ i natury. Twierdzi przy tym, i¿ typowo filisterskie jest
przekonanie o potrzebie rozwi¹zywania konfliktów i d¹¿eniu do ich usuniêcia.
Obecnoæ konfliktów we wszelkich donios³ych kulturowo wytworach cz³owieka
wymaga uznania ich i zrozumienia, wynika bowiem po pierwsze, z charakteru ¿ycia (jako tego, co samo z siebie istnieje poza jak¹kolwiek form¹), po drugie, ze
stosunku miêdzy formami kultury a ¿yciem (polegaj¹cym na nieadekwatnoci ka¿dego odzwierciedlenia do tego, co usi³uje ono przedstawiæ), po trzecie, z konfliktu miêdzy samymi formami kultury (ka¿da z nich jest tylko swoistym, historycznym i ograniczonym odbiciem ¿ycia, powstaj¹cym w wyniku zniesienia
tego, co ja poprzedza³o i unicestwiana przez to, co po niej nastêpuje).

Podsumowanie
W dotychczasowych analizach koncentrowa³em siê g³ównie na stanowisku
Simmla. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ ten kierunek mylenia pod wieloma wzglêdami zbli¿a stanowisko autora Filozofii pieni¹dza do koncepcji przywo³ywanych
A. Schopenhauera i F. Nietzschego, jak równie¿ Siegmunda Freuda. Siêga jednak g³êbiej w dzieje filozofii  Simmel w swojej dialektycznej wizji kultury,
mimo i¿ brak miêdzy nimi bezporednich odniesieñ, nawi¹zuje równie¿ do krytycznych analiz Jean-Jacquesa Rousseau. Ich krytyczne wizje kultury eksponowa³y elementy konfliktu, sporu, zatargu, sprzecznoci, przezwyciê¿enia i przez
ich pryzmat ujmowa³y ró¿norodne aspekty rozwoju tej sfery ludzkiego ¿ycia.
Widziana w takiej perspektywie filozofia Simmla jest kolejnym i  podkrelmy
 sugestywnym g³osem przeciwko rozumieniu zjawisk kulturowych, ich genezy, istoty wy³¹cznie w tym, co duchowe, harmonijne, spójne, postêpowo ukierunkowane i celowe. Koncepcja Simmlowska eksponuje nieuchronnoæ i trwa³oæ konfliktu w ka¿dej dowolnej dziedzinie kultury oraz w ka¿dym momencie
jej historycznego rozwoju. Antycypuj¹c wspó³czesne tendencje multikulturali31

Ibidem, s. 65.
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zmu, zrywa z d¹¿eniem do ca³ociowych i syntetycznych wyk³adni zjawisk kulturowych, akcentuje ich antagonistyczny oraz konfliktowy charakter. Mnogoæ
spolaryzowanych relacji traktuje jako swoistoæ szeroko rozumianych dzia³añ
cz³owieka i ich rezultatów. Nadaj¹c swoim rozwa¿aniom eseistyczn¹ formê, Simmel akcentuje dodatkowo narracyjno-interpretatywn¹ sytuacjê samej filozofii,
zamiast apodyktycznej, systemowej i sztywnej wyk³adni podejmowanych problemów. Za Walterem Benjaminem mo¿na stwierdziæ, i¿ sformu³owane przez
niego dialektyczne stanowisko jest typowe dla filozofii ¿ycia, koncentruje siê na
psychologicznym impresjonizmie, nie poddaje siê systematyzacji i skupia na
poznaniu g³ównie jednostkowych, intelektualnych fenomenów. Wed³ug Benjamina, filozofia Simmla w sposób znamienny ukazuje przejcie od typowo akademickiego dyskursu w kierunku orientacji poetyckiej lub eseistycznej32. W takim
wymiarze okazuje siê bliska wspó³czesnym sposobom filozofowania, poszukuj¹cym wspólnej formu³y refleksji z literatur¹ i jej stylami wypowiedzi.

32

W. Benjamin, Gesammelte Schriften: Werkausgabe, Frankfurt, Suhrkamp 1980, vol. 2.2,
s. 810 (przytaczam za: D. Frisby, Georg Simmel, Routledge, London  New York 2002,
s. 134).
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ stanowi próbê przypomnienia sensu kluczowej dla myli Schopenhauera antynomii rysuj¹cej siê pomiêdzy koniecznym zdeterminowaniem ludzkiego losu przez fakt, i¿
wszystkie wydarzenia zachodz¹ce w wiecie s¹
tylko formami obiektywizacji woli (jako rzeczy samej w sobie), a szans¹ na przynajmniej
czêciow¹ wolnoæ ludzkiej osoby, uzyskan¹
poprzez wspó³czucie, wyrzeczenie i ascezê.
Kant antynomiê tê rozwi¹za³ poprzez oddzielenie od siebie wiata przyrody nieo¿ywionej,
podleg³ego zasadzie mechanicznego determinowania, i wiata przyrody o¿ywionej, pobudzanej przez samorzutnoæ wolnoci. Schopenhauer, który ostatecznie nie akceptowa³ tego
podzia³u, zaproponowa³ inne rozwi¹zanie owej
antynomii, przedstawione tu w najogólniejszych zarysach.

The article is an attempt to recollect the
sense of the antimony between the necessary
determination of human fate by the worldly
events (which are but objectivizations of the
will understood as the thing in itself) and the
chance of human freedom, no matter how partial it could be, which could be gained by
compassion, renouncement and asceticism.
Kant solved the antinomy separating the world
of inanimate nature dependent on the laws of
mechanical determinism, and the world of animate nature, stimulated by the spontaneity of
freedom. Schopenhauer, who finally did not
accept this division, suggested another solution
of the problem; the aim of the present paper is
to sketch his stand on the problem.
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Powszechnie wiadomo, ¿e jedn¹ z podstawowych cech filozofii Schopenhauera by³o poddawanie w w¹tpliwoæ zasadnoci ludzkiego istnienia i sensu wszelkich podejmowanych wysi³ków, bo wysi³ki te w ostatecznym rozrachunku tak czy
inaczej musz¹ okazaæ siê bezcelowe, dok³adnie w myl starej prawdy biblijnej:
nadzy na ten wiat przyszlimy, nadzy z niego zejdziemy. W kontekcie ca³okszta³tu myli Schopenhauera oczywiste jest te¿, ¿e w wiêkszoci sytuacji, które niesie
los, nasze ¿ycie sprowadza siê do bycia biernym narzêdziem realizuj¹cym przeznaczenie, okrelone wczeniej  tyle, ¿e nie przez nas samych. Kierunek naszych d¹¿eñ najczêciej nie jest wyznaczony przez nasz¹ suwerenn¹ decyzjê, lecz
wynika z d¹¿enia woli realizuj¹cej za porednictwem naszych partykularnych
interesów sam¹ siebie. Jak g³osi filozof: wszelkie istnienie tak czy owak koñczy
siê cierpieniem, za ¿ycie, w ostatecznej perspektywie, jest pe³ne trosk i up³ywa
nam na walce z kolejnymi przeciwnociami. Cierpienie wpisuje siê wiêc bezporednio w podstawow¹ zasadê (Grundsatz) wiata.
Oliver Hallich wprowadza w swej interpretacji myli Schopenhauera rozró¿nienie cierpienia akcydentalnego, przez które rozumie siê po prostu ból
(Schmerz), oraz esencjonalnego (Leiden). Pierwsze ma charakter czysto subiektywny i indywidualny, drugie za odnosi siê do jednostki jako przedstawienia,
a wiêc uprzedmiotowienia1. Cierpienie jednostkowe odczuwamy ka¿dorazowo,
gdy nasze indywidualne chcenie, d¹¿¹c do afirmacji, napotyka opór stawiany mu
przez wiat. W g³êbszym sensie nie musi tu chodziæ wy³¹cznie o cierpienie doznawane bezporednio przez jednostkê, lecz równie¿ o to, którego dowiadczamy, porednio komunikuj¹c siê z innymi ludmi (a wiêc nie tylko cierpienie doznane, ale tak¿e rozpoznane).
Schopenhauer zdaje siê sugerowaæ, ¿e w ¿yciu cz³owieka najwiêkszych wartoci nie stanowi¹ tymczasowe, indywidualne osi¹gniêcia, maj¹ce jakoby potwierdzaæ nasz status jako osoby wartociowej i godnej szacunku, je¿eli przez
szacunek bêdziemy rozumieli docieraj¹ce do nas uznanie i poklask osób trzecich.
Jedynym, o co rzeczywicie warto siê staraæ i do czego nale¿a³oby d¹¿yæ, jest
wolnoæ, specyficznie pojmowana w kontekcie Schopenhauerowskiego systemu, bo po³¹czona ze spokojem sumienia. By j¹ osi¹gn¹æ, musimy uwiadomiæ
sobie istotê naszego bycia w wiecie, czyli mówi¹c metaforycznie: odnaleæ drogê prowadz¹c¹ do rzeczywistego charakteru naszej niepowtarzalnej jednostkowoci. Jak jednak uwolniæ siê od niemaj¹cego kresu ³añcucha przyczynowoci
i uwarunkowañ, do którego tak czy inaczej nale¿ymy? Przypomnijmy krótko
dwa bardzo w tym wypadku istotne w¹tki.

1 O. Hallisch, Mitleid und Moral. Schopenhauers Leidenethik und die moderne Moralphilosophie (Beiträge zur Philosophie Schopenhauers 2), Würzburg 1998, s. 12.
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Zagadnienie samobójstwa
Gdy ju¿ podejmujemy problem odwrotu czy te¿ ucieczki od wiata, wydawaæ by siê mog³o, ¿e jedyn¹ radykaln¹ mo¿liwoci¹, jaka siê w tej perspektywie pojawia, bêdzie unicestwienie naszej woli (w istocie tylko naszego chcenia)
poprzez po³o¿enie kresu przedstawieniu, w którym siê ona obiektywizuje. Jeli
bowiem zniknie indywidualna wiadomoæ, to nie pozostanie nic, co tê nasz¹
wolê mog³oby zainteresowaæ2 , za bêd¹c pozbawiona swojego przedmiotu, utraci te¿ ona swe d¹¿enia. Wydaje siê, ¿e by³by to jaki sposób na wyrwanie siê
z nieskoñczonego krêgu uwarunkowañ. Po có¿ bowiem wieæ ¿ycie bêd¹ce pasmem przyt³aczaj¹cych nas cierpieñ i udrêk, nie mog¹c nic osi¹gn¹æ, za w konsekwencji ka¿dego uczynku, który rzekomo móg³by przyczyniæ siê do poprawy
naszego losu, nieuchronnie powodowaæ szkody i krzywdy innych, znajduj¹cych
siê w podobnej sytuacji jak my? Mo¿e przy takiej perspektywie jedynym rozs¹dnym wyjciem by³oby odrzucenia ¿ycia wraz ze wszystkimi jego blaskami
i cieniami?
Jak g³osi³ Schopenhauer, samobójstwo nie stanowi rozwi¹zania wszystkich
tych problemów, gdy¿ po³o¿enie kresu swemu jednostkowemu ¿yciu bynajmniej
nie przyniesie koñca dzia³añ woli, która nieuchronnie znajdzie drogê do tego, by
zobiektywizowaæ siê w innej formie (w cz³owieku czy w ogóle w jakim zjawisku
przyrody o¿ywionej lub nieo¿ywionej). Jedyne co mo¿emy uczyniæ, chc¹c pomóc
sobie lub innym, to podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu przezwyciê¿enie woli poprzez zaprzeczenie jej w jednostce, czyli w sensie bezporednim w samym sobie.
Ale Schopenhauer zdaje siê te¿ twierdziæ, ¿e cz³owiek jako jednostka obdarzona rozumem i wiadomoci¹ ma niezbywalne prawo dysponowania w³asn¹
przedmiotowoci¹, co znaczy, ¿e powinien mieæ mo¿liwoæ swobodnego decydowania o samym sobie i swym losie. Nieuzasadnione s¹ przy tym wszelkie zapêdy instytucji, takich jak Koció³ czy pañstwo, uzurpuj¹cych sobie prawo do
sprawowania nad cz³owiekiem kurateli i nakazuj¹cych mu pozostanie przy ¿yciu za wszelk¹ cenê, jeli w nim samym pragnienie dalszego trwania wygas³o
lub gdy jakie traumatyczne wydarzenie, albo po prostu troski codziennej egzystencji nieodwo³alnie go owego pragnienia pozbawi³y.
S¹dzê raczej  pisa³ Schopenhauer  ¿e nale¿a³oby ¿¹daæ od duchowieñstwa zdania sprawy,
jakim prawem, nie mog¹c powo³aæ siê na ¿aden autorytet biblijny, ba, nie maj¹c ¿adnych
zasadnych argumentów filozoficznych, piêtnuje z kazalnicy i pismach jako zbrodniê [...]
z zastrze¿eniem jednak, ¿e wymaga siê argumentów, a nie pustej retoryki lub wymys³ów.
Jeli prawo karne potêpia samobójstwo, nie jest to wystarczaj¹cy powód dla Kocio³a, a ponadto jest to zdecydowanie mieszne, bo jaka kara mo¿e odstraszyæ kogo, kto szuka mier2 W niemieckim sensie s³owa Interess, oznaczaj¹cym zarazem interes i zainteresowanie.
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ci? Jeli karze siê próbê samobójstwa, to zostaje ukarana niezrêcznoæ, która spowodowa³a
jej niepowodzenie3.

Koció³ katolicki powszechnie stosuje metodê straszenia przysz³ych i niedosz³ych samobójców wizj¹ kary maj¹cej ich spotkaæ w zawiatach, a spowodowanej przez samowolne odrzucenie bezcennego daru ¿ycia, którego ród³em jest
rzekomo sam osobowy Bóg. Zwolennicy takiej postawy pozostaj¹ g³usi na t³umaczenia, ¿e gdyby ¿ycie naprawdê by³o wspania³ym darem stworzonym dla nas
i ofiarowanym przez doskona³¹ istotê, nikomu nie przysz³oby do g³owy rozstawaæ siê z nim z w³asnej woli.
Za b³êdn¹ uznaje te¿ Schopenhauer argumentacjê Kanta o rzekomym obowi¹zku wobec w³asnej osoby, który to obowi¹zek bezwzglêdnie nakazywa³by
nam podtrzymywanie swojego ¿ycia.
Obowi¹zki wzglêdem samego siebie musz¹, podobnie jak wszystkie inne, byæ obowi¹zkami
albo sprawiedliwoci, albo mi³oci. Obowi¹zki s p r a w i e d l i w o  c i wzglêdem samego
siebie istnieæ nie mog¹ na mocy samej przez siê oczywistej zasady volenti non fit injuria
[wzglêdem chc¹cego nie ma niesprawiedliwoci]. W samej rzeczy: to, co czyniê, jest zawszê
tym, co chcê uczyniæ; zatem to, co mi siê zdarza z mojej w³asnej przyczyny, staje siê zawsze za moj¹ zgod¹, a wiêc nigdy nie jest niesprawiedliwoci¹. Co siê za tyczy o b ow i ¹ z k ó w m i ³ o  c i wzglêdem samych siebie, to etyka spóni³a siê z ich nakazaniem,
rzecz bowiem zosta³a dokonana i bez jej wstawiennictwa4.

Wynika³oby z tego, ¿e wszystkie czyny, sk³onnoæ ku którym pojawia siê
w cz³owieku, a w sensie przedmiotowym dotycz¹ce jego samego, s¹ uprawnione, gdy¿ wynikaj¹ z jego w³asnej woli i jako takie nie potrzebuj¹ dodatkowego
uzasadnienia. W tê perspektywê wpisuje siê równie¿ przys³uguj¹ce ka¿demu
z nas prawo do samobójstwa, poniewa¿  jak pisze Schopenhauer  cierpienia, na
które nara¿ona jest istota ludzka, to w przeciwieñstwie do bólu doznawanego przez
zwierzê nie tylko cierpienia fizyczne, ale równie¿ daleko bardziej dotkliwe udrêki
emocjonalne. Wraz z ukonstytuowaniem siê w cz³owieku (wczeniej istocie czysto biologicznej) rozumu, pojawi³a siê te¿ mo¿liwoæ abstrakcyjnego ogl¹du i podejmowania refleksji nad w³asnym ¿yciem, czego zwierzêta oczywicie nie maj¹.
Po uwiadomieniu sobie powy¿szych faktów cz³owiek zyskuje zatem niezbywalne prawo do decydowania o samym sobie. Konkluduj¹c ten w¹tek problemowy
w duchu zgodnym z Schopenhauerem, mo¿na tu sparafrazowaæ s³owa Woodyego Allena: gdyby Bóg nie chcia³, bymy mogli dowolnie dysponowaæ trwaniem lub zanikiem naszego istnienia, da³by nam krótsze rêce.
Schopenhauer by³ gor¹cym zwolennikiem prawa do samobójstwa, a raczej
przeciwnikiem wdzierania siê dyrektyw pañstwowych czy kocielnych w ten jak3 A. Schopenhauer, W poszukiwaniu m¹droci ¿ycia, t. I, prze³. J. Garewicz, Wyd. Antyk,
Kêty 2004, s. 271.
4 A. Schopenhauer, O podstawie moralnoci, prze³. Z. Bossakówna, Wyd. Zielona Sowa,
Kraków 2005, s. 28.

Wyzwolenie ludzkiego losu z uwarunkowania przyczynowego w filozofii...

145

¿e osobisty aspekt ludzkiego ¿ycia. Sam jednak zachowywa³ w tym temacie daleko id¹c¹ powci¹gliwoæ. Daleki od ferowania wyroków sta³ na stanowisku
(wynikaj¹cym bezporednio z jego filozofii), ¿e targniêcie siê na w³asne ¿ycie
jest nie tyle aktem tchórzostwa, co raczej daleko id¹c¹ nieroztropnoci¹.
Kogo przygniata ciê¿ar ¿ycia, kto wprawdzie chcia³by ¿yæ i ¿ycie afirmuje, ale kogo wstrêtem napawaj¹ jego mêki, a zw³aszcza kto nie chce d³u¿ej znosiæ twardego losu, jaki jemu
w³anie przypad³ w udziale, ten nie ma co oczekiwaæ od mierci wyzwolenia i nie mo¿e go
uratowaæ samobójstwo; mroczny zimny Orkus tylko zwodniczym pozorem go kusi jako
przystañ spokoju5.

Samobójstwo  g³osi Schopenhauer  jest najwy¿sz¹ afirmacj¹ woli. Jak rozumieæ tê paradoksaln¹ tezê? Gdy jednostka zdeterminowana ogromem przyt³aczaj¹cego j¹ cierpienia postanawia po³o¿yæ kres dalszemu trwaniu samej siebie
jako tej oto obiektywizacji woli, nie znaczy to, ¿e w ogóle odwraca siê od ¿ycia. Przeciwnie, taki akt wyboru jest przejawem gwa³townej erupcji woli, która
nie mog¹c w wyniku w³asnej s³aboci zaspokoiæ powoduj¹cych ni¹ d¹¿eñ, zwraca siê nie przeciwko swoim pobudzeniom, lecz ukonstytuowaniu siê sytuacji,
w której nie mo¿e ich zrealizowaæ.
Samobójca przestaje ¿yæ w³anie dlatego, ¿e nie mo¿e przestaæ chcieæ, i wola potwierdza
siê tutaj przez zniesienie swego przejawu, bo ju¿ inaczej potwierdziæ siê nie mo¿e6.

W akcie samobójstwa dochodzi zatem do unicestwienia konkretnej obiektywizacji woli, ale dzia³anie to nie jest i nie mo¿e byæ wymierzone przeciwko woli
samej, bo jego pobudka jest z ni¹ przecie¿ zgodna, skoro z niej samej wyp³ywa.
Raczej mamy tu do czynienia z sytuacj¹, w której d¹¿enia jednostki, jako tego
oto konkretnego przedstawienia w obrêbie woli, nie mog¹ byæ realizowane ze
wzglêdu na opór wiata przekraczaj¹cy jej si³y. Decyzja podmiotu sk³ania siê
wówczas w³anie ku odebraniu sobie ¿ycia, co uznaje on za rozwi¹zanie lepsze
od bezowocnego trwania. Potencjalny samobójca w rzeczywistoci gwa³townie
pragnie ¿ycia, w rozpacz wpêdzaj¹ go jednak warunki, które zosta³y mu przez
los zadane, a które w jaki sposób uniemo¿liwiaj¹ mu afirmacjê w³asnego ja
i realizacjê swoich marzeñ, d¹¿eñ czy ambicji.
Tak jak rzecz pojedyncza ma siê do idei, tak samobójstwo do zaprzeczenia woli; samobójca
neguje tylko jednostkê, a nie rodzaj. Widzielimy ju¿ powy¿ej, ¿e skoro dla woli ¿ycia ¿ycie jest zawsze pewne, a istotne dla ¿ycia jest cierpienie, zatem samobójstwo, samowolne
zniszczenie jednego jedynego zjawiska, przy którym rzecz sama w sobie pozostaje nienaruszona  tak jak trwa têcza, chocia¿ tak szybko zmieniaj¹ siê krople, które przez chwilê j¹
nios¹  jest czynnoci¹ ca³kiem daremn¹ i niem¹dr¹7.
5

A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. I, prze³. J. Garewicz, WN PWN,
Warszawa 2009, s. 430.
6 Ibidem, s. 603.
7 Ibidem, s. 601.
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Ogromn¹ rolê odgrywa w tym wypadku stosunek cz³owieka do dotykaj¹cego go przez ca³e ¿ycie cierpienia, spowodowanego szeroko rozumianym poczuciem niezaspokojenia. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e zarówno religie, jak i wiele nurtów filozoficznych podkrela pozytywny aspekt drêcz¹cych cz³owieka
niedogodnoci, eksponuj¹c fakt, ¿e umiejêtnoæ, mo¿e nie tyle przezwyciê¿ania
cierpienia, ile pogodzenia siê z nim, stanowi podstawê wszelkich idei samodoskonalenia. W sytuacji ra¿¹cego niezaspokojenia naszych pragnieñ odwrócenie
siê od ¿ycia poprzez unicestwienie w³asnej, jednostkowej obiektywizacji staje siê
ucieczk¹ woli od wiata (przedstawieñ), a wiêc i od cierpieñ.

2. Zaprzeczenie woli ¿ycia
W interesie samej woli (tej przez du¿e W, z tytu³u g³ównego dzie³a Schopenhauera) i jej przejawów le¿y nieustanne osi¹ganie wci¹¿ nowych celów, gdy¿
poszczególne pojedyncze sukcesy umacniaj¹ tylko zas³onê Mai8, jak¹ tworzy
wiat przedstawieñ, która najsilniejszym obiecuje krótk¹ co prawda i nietrwa³¹,
ale jednak satysfakcjê, wyciszaj¹c¹ nasze potrzeby metafizyczne. Nale¿¹ca do
owych najsilniejszych jednostka rzeczywicie kroczy do przodu stymulowana
przez swe sukcesywnie zaspokajane pragnienia. Ale najczêciej nie pojawia siê
w niej refleksja nad istot¹ wiata w ogóle9. Empiria na pozór potwierdza sens
dzia³añ, co ow¹ jednostkê umacnia tylko w poczuciu w³asnej wartoci i uzasadnia dalsze dzia³ania maj¹ce prowadziæ do ró¿norodnych afirmacji w wiecie. Zjawisko to Heidegger nazwie póniej upadaniem w wiat.
Owo upadanie nie dotyczy oczywicie wszystkich jednostek we wszystkich
sytuacjach. Schopenhauer wielokrotnie podkrela, jak bardzo poszczególnych
ludzi ró¿nicuj¹ cechy charakterologiczne oraz zdolnoci intelektualne, za spraw¹ których pewne uwarunkowania potrafi¹ oddzia³ywaæ na poszczególne ludzkie indywidua w zupe³nie odmienny sposób. Na przyk³ad: ludzie natury melancholijnej i refleksyjnej, obdarzeni przy tym du¿¹ inteligencj¹, znakomicie sobie
radz¹ z rozwi¹zywaniem pojawiaj¹cych siê na drodze ich ¿ycia problemów. Potrafi¹ oni ochroniæ siê przed pe³nym upadkiem w codzienn¹ krz¹taninê i tym, co
Heidegger okreli póniej mianem egzystencja³u siê, gdy¿ dziêki wyj¹tkowo
szerokim mo¿liwociom poznawczym przejawiaj¹ naturaln¹ dla ich typu osobowoci sk³onnoæ do autorefleksji. Osoby takie, mimo ¿e w wiecie radz¹ sobie
8
9

Maia  przejêty przez Schopenhauera termin indyjski  znaczy pozór.
Welt überhaupt  konstrukcja sk³adaj¹ca siê z rzeczownika po³¹czonego z zaimkiem,
w ogóle (wiat w ogóle, wiadomoæ w ogóle, cz³owiek w ogóle itp.)  pochodzi od Kanta
i oznacza przedmiot poznania ogólnego, którego nie mo¿na dok³adnie odnosiæ do ¿adnego dowiadczenia jednostkowego.
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bardzo dobrze, odczuwaj¹ trudn¹ do opisania, a przecz¹c¹ sukcesom pragmatycznym têsknotê, któr¹ czêsto okrela siê po prostu jako sk³onnoci do filozofii. Cierpienie egzystencjalne, wynikaj¹ce chocia¿by z nieuchronnoci naszej wrzuconoci w wiat, otwiera przed poznaj¹cym podmiotem zupe³nie nowe horyzonty.
Wielka ró¿nica etyczna miêdzy charakterami ma takie znaczenie, ¿e z³y jest niezmiernie
odleg³y od tego, by uzyskaæ poznanie, z którego wyrasta zaprzeczenie woli, i dlatego wydany jest rzeczywicie na pastwê wszystkich m¹k, jakie w ¿yciu s¹ mo¿liwe, a ewentualna
pomylna sytuacja osobista w teraniejszoci jest tylko przejawem i z³ud¹ Mai za porednictwem principium individuationis, snem ¿ebraka o szczêciu10.

Z³y (übel) w ujêciu Schopenhauerowskim oznacza po prostu mizerny,
a wiêc bardzo ograniczony, ca³kowicie opanowany przez mylenie egoistyczne
i nakierowany na realizacjê doranych, podsuwanych przez sytuacjê celów.
Warto jeszcze raz podkreliæ, ¿e w systemie Schopenhauera etyka nierozerwalnie wi¹¿e siê z teori¹ poznania, a cilej  wynika z tej teorii. Natura cz³owieka jako taka jest egoistyczna i nastawiona tylko na afirmacjê siebie jako przejawu woli. Mimo to kryje ona w sobie tak¿e ród³ow¹ sk³onnoæ do dobra, która
zazwyczaj zostaje przez zapêdy woli st³umiona lub zepchniêta na margines.
W miarê postêpu poznania, a tym samym wzrostu wra¿liwoci rozwija siê
w nas refleksja nad zasadnoci¹ motywów okrelaj¹cych nasze dzia³anie. Okrelenie takie okazuje siê bardzo wa¿ne, gdy¿ wszelka aktywnoæ w wiecie, maj¹ca na celu afirmacjê w³asnej osoby, a tak¿e zdobywanie tego, co jednostka
uznaje za cenne, ustawicznie prowadzi do sytuacji, w których o jak¹ wartoæ
trzeba staczaæ boje, wydzieraj¹c j¹ komu innemu. Ale wskazówki, jak uwolniæ
siê z takiego stanu, dostarczyæ mo¿e g³os sumienia.
Tak i my wyprowadzilimy z coraz janiejszego przenikniêcia principium individuationis
najpierw dobrowoln¹ sprawiedliwoæ, potem mi³oæ a¿ do zupe³nego zniesienia egoizmu
i wreszcie rezygnacjê, czyli zaprzeczenie woli11.

Sprawiedliwoæ (Gerechtigkeit) ju¿ moc¹ sensu samego swego pojêcia oznacza niezgodê na bezprawie, czyli na to, by z pe³ni¹ wiadomoci¹ intencji i skutków posun¹æ siê do wyrz¹dzania innym z³a w celu osi¹gniêcia jakich korzyci.
Ogólnie oznacza to po prostu sprzeciw wobec sk³onnoci, by w swym dzia³aniu kierowaæ siê wy³¹cznie w³asnym interesem. Dzia³aj¹cy sprawiedliwie cz³owiek bierze
pod uwagê dobro innych, które  by odwo³aæ siê do Kantowskiej zasady imperatywu kategorycznego  staje siê dla niego równie¿ celem, a nie tylko rodkiem.
W tej sprawiedliwoci, jeli braæ pod uwagê jej najg³êbsz¹ istotê, tkwi ju¿ zamiar nieposuwania siê tak daleko w potwierdzeniu w³asnej woli, by zaprzeczyæ przejawom woli cudzej
przez zmuszanie jej, aby s³u¿y³a w³asnej12.
10
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W koncepcji Schopenhauera  inaczej ni¿ Kantowskiej  prawdziwe moralne dzia³anie ma swe ród³o we wspó³czuciu. Gdyby bowiem podstaw¹ moralnoci mia³y byæ jakie przes³anki ustalone arbitralnie, a nie wynikaj¹ce z moralnej
potrzeby cz³owieka, to jednostka niepotrafi¹ca wczuæ siê w potrzeby bliniego
wszelkie moralne zobowi¹zania odczuwa³aby wy³¹cznie jako krêpuj¹cy przymus.
Mo¿na by³oby wówczas oczekiwaæ, ¿e stworzy ona sobie pokrêtne uzasadnienie koniecznoci obejcia takowych zobowi¹zañ, zw³aszcza w sytuacji, gdy nie
bêd¹ jej przy tym groziæ nieprzyjemne konsekwencje spo³eczne.
Tak jak sprawiedliwoæ prowadzi do zaniechania czynów powoduj¹cych jawn¹ krzywdê innego cz³owieka, tak cnota mi³oci bliniego staje siê bodcem do
podjêcia dzia³añ inspirowanych wspó³czuciem. Motywy naszej dzia³alnoci moralnej s¹ wiêc dwojakiego rodzaju: negatywne, gdy chodzi tylko o zagadnienie
sprawiedliwoci, oraz pozytywne, jeli mamy na myli aktywne czynienie dobra. I w jednym, i w drugim wypadku psychologicznym ród³em wszelkich pragnieñ i d¹¿eñ staje siê wspó³-czucie (terminu tego u¿ywamy na razie tylko
w sensie teoriopoznawczym, a nie aksjologicznym), ¿e za przedmiotow¹ fasad¹, jak¹ jest dla mnie drugi cz³owiek, kryje siê jedyne w swoim rodzaju poczucie w³asnego istnienia, analogiczne do tego, jakie odczuwam sam. Gdy rodkiem
wzajemnej komunikacji pomiêdzy mn¹ a blinim staje siê wspó³-czucie jego
krzywdy, dochodzi we mnie do specyficznego ukonstytuowania siê wiedzy na
temat jego stanu, któr¹ osi¹ga siê albo przez samo tylko poznane cierpienie,
dobrowolnie przyswojone na skutek przenikniêcia principium individuationis,
albo przez cierpienie osobicie, bezporednio doznane13.
Mo¿na wrêcz przyj¹æ tezê (zw³aszcza, gdy pamiêtamy, i¿ Schopenhauer nie
wprowadza granicy pomiêdzy substancj¹ o¿ywion¹ i nieo¿ywion¹), ¿e kluczem
do ka¿dego poznania intuicyjnego staje siê cierpienie. Na gruncie etyki oznacza
to, ¿e z jednej strony strach przed cierpieniem w³asnym, rozci¹gniêty dziêki
empatii równie¿ na blinich, staje siê dla podmiotu moralnego ród³em wspó³czucia i litoci, z drugiej za przyt³aczaj¹cy ciê¿ar ¿ycia i jego dowiadczeñ ma
czasem dla owego podmiotu charakter uzdrawiaj¹cy, bo otwiera mu oczy na
marnoæ wiata i stanowi pierwszy krok na drodze szeroko pojêtego wyrzeczenia. Zaprzeczenie woli poprzez poznanie samego siebie jako jej obiektywizacji
to droga ascety, która zdaniem Schopenhauera stanowi odbicie wszystkich cnót
i wzorzec moralny. Uosabia ów asceta co, czego ujêcie staje siê najwa¿niejszym
zadaniem filozofii intuitywnej.
Moralnoæ, w ogóle abstrakcyjne poznanie, nie mo¿e spowodowaæ prawdziwej cnoty, lecz
musi ona wyp³ywaæ z poznania intuicyjnego, które w innej jednostce poznaje tê sam¹ istotê, co w sobie14.
13
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Dobroci i czystoæ intencji nie mo¿na wiêc nikogo nauczyæ, mo¿na mu tylko wskazaæ wiod¹c¹ ku nim drogê, ale na nic nie zda siê tu ¿adne moralizowanie. Nauczycielowi moralnoci pozostaje do wykonania dzia³alnoæ wychowawcza oparta na rozwijaniu indywidualnej wra¿liwoci uczniów, a nie na zakazach.
Podobne praktyki stosuj¹ buddyjscy mistrzowie g³osz¹cy, i¿ nauki Buddy, takie
jak prawdy przekazywane adeptom przez mistrza-nauczyciela, s¹ jak palec pokazuj¹cy na Ksiê¿yc. Palec jest dobry, lecz w tym alegorycznym kontekcie tylko wskazuje kierunek. Nie przywi¹zuj siê zatem do niego, jeli chcesz ksiê¿yc
zobaczyæ naprawdê.
Zdaniem Schopenhauera, który czêsto powo³uje siê na nauki Wschodu, drogi wiêtego i filozofa, choæ wybiegaj¹ z ró¿nych punktów, w pewnym momencie splataj¹ siê. Co prawda filozofia z za³o¿enia ma byæ dyskursywna, czyli staraæ siê opisywaæ zjawiska w sposób cis³y. Je¿eli jest ona uprawiana w sposób
w³aciwy, to wychodz¹c od tego, co ogólnie uznaje siê za proste, ostatecznie
przekracza ona, a w³aciwie zaciera granicê pomiêdzy poznaniem abstrakcyjnym
i intuitywnym15. Schopenhauer pisze, ¿e podstawowe, g³êboko ukryte przeczucia dotycz¹ce zasadniczej istoty otaczaj¹cego nas wiata s¹ darem danym ka¿demu z nas przez naturê, choæ nie ka¿dy chce podj¹æ wysi³ek maj¹cy na celu
wykorzystanie tego daru. Czyni to prawdziwy filozof, który choæ w niedoskona³y sposób, komunikuje nam ponadczasowe prawdy w formie dyskursywnej,
czyli w kategoriach i pojêciach oraz wiêty, asceta, który po przenikniêciu takich prawd wciela w ¿ycie wynikaj¹ce z nich konsekwencje. W przypadku tego
drugiego nie jest nawet konieczne, by owe prawdy przenikn¹³ rozumowo. Zazwyczaj przychodz¹ mu tu z pomoc¹ po prostu dogmaty religijne.
Tak, jak poznanie, z którego wyrasta zaprzeczenie woli ¿ycia, jest intuicyjne, nie abstrakcyjne, tak te¿ nie znajduje ono doskona³ego wyrazu w abstrakcyjnych pojêciach, lecz tylko
w czynie i w [dokonanej] przemianie16.

Filozofia dyskursywna  g³osi Schopenhauer  daje zatem wy³¹cznie wiedzê
o istocie wiata i zjawisk. Nie-filozofowie, którzy posiedli tê wiedzê na drodze
czystej intuicji (wielokrotnego ogl¹du), wyra¿aj¹ j¹ w czynach. Niektórzy z nich
wkraczaj¹ przy tym na cie¿kê ascezy. Asceci, w odró¿nieniu od filozofów, nie
bêd¹ zazwyczaj prowadzili wyk³adów i pisali ksi¹g, czêsto natomiast odetn¹ siê
od ludzkiej spo³ecznoci, szukaj¹c ukojenia w samotnoci i umartwieniu. I taka
jest najlepsza z mo¿liwych dróg realizacji ludzkiej wolnoci:
kiedy wola skieruje je na siebie sam¹ mo¿liwe jest te¿ jej zniesienie i samo zaprzeczenie
w swym najdoskonalszym zjawisku; a tak¿e, i¿ wolnoæ, która sk¹din¹d, jako przynale¿na
do rzeczy samej w sobie, nie mo¿e siê nigdy pokazaæ w zjawisku, w tym wypadku w nim
tak¿e wystêpuje i, usuwaj¹c istotê le¿¹c¹ u podstaw zjawiska, podczas gdy ono samo trwa
15
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jeszcze w czasie, doprowadza do sprzecznoci zjawiska z sob¹ samym i w³anie przez to
ukazuje fenomeny wiêtoci i samozaparcia17.

Wolnoæ, czyli niezale¿noæ od regu³ podstawy dostatecznej, w przypadku
cz³owieka objawia siê zanikniêciem oddzia³ywania prawa naturalnej motywacji,
odrzuceniem presji charakteru, a ostatecznie podjêciem dzia³añ sprzecznych
z arbitraln¹ wol¹ (któr¹ w tym miejscu mo¿na by³oby okreliæ staropolskich
terminem chuæ), mo¿liwa jest jednak w³anie dziêki rozszerzeniu swego poznania.
Jeli jednak takie przenikniêcie principium individuationis, takie bezporednie poznanie woli
we wszystkich jej przejawach, wysoce wyranie ma miejsce, to ujawni siê natychmiast jego
dalszy jeszcze wp³yw na wolê18.

Schopenhauer zdaje siê sugerowaæ, ¿e kto tego doznania dowiadczy³, ten nie
zechce ju¿ powrotu na dawn¹ drogê ¿ycia w myl zasady: kto raz pozna³ prawdê, nie bêdzie móg³ ju¿ nigdy wróciæ do pe³nej niewiadomoci egzystencji
w wiecie z³udzeñ.
Czy jest tak rzeczywicie? Sam przecie¿ wspomina³, ¿e przenikniêcie zasady ujednostkowienia, bêd¹cej ród³em ró¿norodnoci rzeczy wystêpuj¹cych
w wiecie, dokonuje siê na drodze poznania filozoficznego. Filozof oczywicie
przenika i poznaje, jednak musi posiadaæ pewne osobiste predyspozycje natury
moralnej, by jako ten oto cz³owiek urzeczywistniæ jakikolwiek idea³. Wbrew
w³asnym pogl¹dom Schopenhauer sam do koñca ¿ycia z rosn¹cym rozgoryczeniem czeka³ na s³awê i uznanie. Pisz¹c, ¿e pe³na rezygnacja z afirmacji w³asnej
osoby jest w wiecie prawie nigdy nieosi¹galna, mia³ zapewne na myli równie¿
w³asn¹ osobê. Przyk³adów ludzi prawdziwej ascezy i wyrzeczenia by³o w historii mnóstwo i filozof wielu z nich wymienia, uznaje jednak, ¿e stanowi¹ krople
w ogromnym morzu dziejów ludzkiego rodzaju. Prowadzi go to do wniosku, ¿e
tak jak niezwyk³y talent wybitnych artystów, tak i prawdziwa doskona³oæ moralna jest zjawiskiem niezwykle rzadkim i cennym oraz ¿e przys³uguje ona tylko osobowoci genialnej.
Jeli zatem ten, kto jeszcze jest uwik³any w principium individuationis, w egoizm, poznaje
tylko pojedyncze rzeczy i ich stosunek do w³asnej osoby, one za staj¹ siê potem wci¹¿ na
nowo motywami jego pragnieñ, to opisane poznanie ca³oci, istoty rzeczy samej w sobie,
staje siê kwietywem [Quietiv] ka¿dego pragnienia. Wola odwraca siê teraz od ¿ycia: jego
rozkosze, w których dostrzega afirmacjê ¿ycia, budz¹ w niej zgrozê. Cz³owiek dochodzi do
stanu dobrowolnego wyrzeczenia, do rezygnacji, do pe³nego spokoju i ca³kowitej bezwolnoci19.
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Tak w³anie wyobra¿a sobie Schopenhauera najdoskonalszy z mo¿liwych cel
ludzkiego ¿ycia: jest nim uwolnienie siê od koniecznoci poprzez ca³kowite zaprzeczenie w sobie woli. Przy tak wygórowanych warunkach ma³o który przedstawiciel ludzkiego rodzaju okazuje siê predysponowany do wolnoci (choæby
w negatywnym sensie). wiat jako przedstawienie, bêd¹cy u³ud¹  czego najczêciej nie jestemy w stanie sobie uwiadomiæ  w pe³ni podlega regule podstawy dostatecznej, co znaczy, ¿e wszystkie jego elementy wzajemnie siê determinuj¹, a ka¿de wydarzenie podlega odpowiedniej, warunkuj¹cej je racji20.
Polski filozof Marian Zdziechowski, odnosz¹c siê do Schopenhauerowskiej
koncepcji uwarunkowania, zapytywa³: Czy mo¿na poni¿aæ cz³owieka do roli
kó³ka w powszechnym determinizmie maszyny wiata? Wszak przeciw temu
protestuje to, co w nas najlepsze21. Nasuwa siê kolejne pytanie: jak¹¿ to szczególn¹ w³aciwoæ mia³ Zdziechowski na myli? On sam nie udziela w tej kwestii jasnej odpowiedzi, osobicie trudno jest mi jednak oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
mamy tu do czynienia z tego samego typu zjawiskiem, które niezwykle trafnie
zaprezentowa³a Olga Tokarczuk w swojej powieci Anna In w grobowcach wiata (bêd¹cej literack¹ interpretacj¹ sumeryjskiego mitu stworzenia):
Anna In, gdy tylko czego dotknie, gdy na d³u¿ej przy³o¿y swoje piêkne d³onie  o¿ywia
ka¿dy przedmiot. Lepiej, ¿eby niczego nie dotyka³a, ju¿ i tak mamy k³opot z walizk¹. Gdy
tylko co zostanie obdarzone choæ niewielk¹ wiadomoci¹, od razu zaczyna mieæ bardzo
wysokie mniemanie o sobie. Tak to ju¿ jest22.

Wydaje siê, ¿e ludzie z regu³y s¹ bardzo przywi¹zani do idei wolnej woli.
Przekonanie takie w du¿ej mierze wynikaæ mo¿e z wp³ywu etyki chrzecijañskiej
nawet na tych, którzy s¹dz¹, ¿e siê od chrzecijañstwa uwolnili. Koncepcja osobowej wolnoci i mo¿liwoci nieuwarunkowanych czynów by³a te¿ jednym
z podstawowych elementów ka¿dej etyki normatywnej. Jaki bowiem sens mia³oby narzucanie komukolwiek wzorców postêpowania przy za³o¿eniu, ¿e jest on
tylko bezwolnym ogniwem w maszynerii wiata? Jak twierdzi Jan Garewicz, etyka Schopenhauera równie¿ jest normatywna (widaæ to zw³aszcza w Parergach
i Paralipomenach), ale mimo ¿e wyra¿a ona dezaprobatê i rozczarowanie wobec ludzkiej istoty, nie wymaga od nikogo moc¹ jakiej wyimaginowanej moralnoci stania siê tym, kim staæ siê nie mo¿e: ¯adne racje moralne nie usprawiedliwiaj¹ ¿¹dania, by cz³owiek przesta³ byæ sob¹. Przymus nie przestaje byæ
przymusem, a wiêc z³em, nawet wtedy, gdy przywiecaj¹ mu najszczytniejsze
rzekomo idea³y. Królestwo Bo¿e nie cierpi gwa³tu, gwa³townicy nigdy go nie
zdobêd¹. Kto usi³uje zmieniæ jak¹kolwiek naturê, cudz¹ lub w³asn¹, w imiê jej
zbawienia, nic nie osi¹gnie23.
20
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Schopenhauer bardzo czêsto pos³uguje siê pojêciem ³aski w znaczeniu nieomal Augustiañskim, gdy¿ wszelkie poznanie i wgl¹d nie przystaj¹ jego zdaniem
do tego, czego cz³owiek sam by sobie ¿yczy³. Ale nawet jeli owa ³aska przypadnie nam w udziale, konieczny jest jeszcze akt wyjcia jej na spotkanie. Przenikniêcie principium individuationis, choæ rzadkie i cenne, jest w gruncie rzeczy dopiero pierwszym krokiem na drodze do doskona³oci. D¹¿¹ca do
moralnego dobra jednostka musi na nie odpowiedzieæ dobrowolnie, wkraczaj¹c
na drogê rezygnacji, czyli ascezy.
Albowiem w³anie to, co mistycy chrzecijañscy nazywali dzia³aniem ³aski i odrodzeniem,
jest dla nas jedynym bezporednim przejawem wolnoci woli. Wystêpuje on dopiero wtedy,
kiedy wola dochodzi do poznania swojej istoty samej w sobie, uzyskuje od niego kwietyw
i przez to w³anie uwolniona zostaje od wp³ywu motywu, po³o¿onego w sferze innego poznania, którego przedmiotami s¹ tylko zjawiska24.

Asceta d¹¿y zatem do osi¹gniêcia pe³nego ukojenia wszelkich pragnieñ i zaprzeczenia woli ¿ycia. Dokonuje siê to drog¹ nieustannej, stopniowej pracy nad
sob¹. W podejmuj¹cej siê jej osobie wyciszaj¹ siê, a z czasem ca³kowicie znikaj¹ wszystkie przejawy autoafirmacji: asceta wycofuje siê z ¿ycia w wiecie
i nie d¹¿y za obiecuj¹cymi spe³nienie wizjami rozkoszy, bo zd¹¿y³ ju¿ uzmys³owiæ sobie, ¿e ka¿de zaspokojenie jest chwilowe i niepe³ne. Nie ucieka równie¿
przez cierpieniami, gdy¿ z jednej strony rozumie ich dobroczynny wp³yw na
jeszcze doskonalsze æwiczenie woli, która siê w nim jako zjawisku przejawia,
z drugiej za wszelkie odczuwanie staje siê dla niego coraz bardziej obojêtne.
Swe wysi³ki powiêca pomocy bliniemu, choæ sk¹din¹d w pe³ni zdaje sobie
sprawê, ¿e w ostatecznym rozrachunku nikomu w niczym istotnym nie mo¿na
pomóc ani zaszkodziæ. W praktyce ascetycznej istotn¹ rolê odgrywaj¹ te¿ umartwienia, bo dotykaj¹ tego aspektu woli, w którym jako przedstawienie przejawia siê ona najgwa³towniej, czyli funkcjonowania cia³a. Ale s¹ to ju¿ przyk³ady
skrajne. W ¿yciu codziennym ju¿ cele mniejsze i porednie, jak uwolnienie siê
od pozoru wolnoci, z³udzenia, ¿e mo¿e zawieraæ siê ona w zjawisku, a przede
wszystkim za od nadziei osi¹gniêcia szczêcia drog¹ pod¹¿ania za swoimi pragnieniami, mog¹ byæ okrelone mianem celów godnych postawy moralnej.
¯ycie cz³owieka stanowi realizacjê swego istotnego celu tylko wówczas, gdy
istniej¹ blini, o których siê ów cz³owiek troszczy i dla których chce staæ siê lepszym.

24
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ dotyczy rozumienia pojêæ zdrowie i choroba w medycynie, psychologii
i kulturoznawstwie. Jest prób¹ odejcia od technicznego sposobu analiz chorób jako zjawisk
deficytowych, powstaj¹cych w strukturze cia³a
i psychiki ludzkiej oraz w relacjach spo³ecznych
i wzorach kulturowych opartych na eliminacjonistycznej teorii. Autor traktuje zdrowie jako
wynik gry miêdzy procesami ¿yciowymi,
w których suma jest dodatnia, a chorobê jako
grê tych samych procesów, w których suma jest
ujemna. Zdrowie i choroba s¹ traktowane jako
trwa³e sk³adniki kondycji ludzkiej, jednakowe
dla wszystkich, ró¿nicuj¹ je tylko indywidualne
dyspozycje i warunki ¿ycia biologicznego, psychologicznego czy spo³ecznego.

This article applies to understanding the
concepts of health and illnes in medicine,
psychology, and culture. It is an attempt to
move away from technical way analysis of diseases, as the phenomena of deficit, resulting in
the structure of the human body and psyche,
and in social relations and cultural patterns based on eliminationistic theory. The author treats
health as a result of the game between life processes in which the sum is positive, and disease,
as a game of the same processes, in which the
sum is negative. Health and illness are treated
as permanent components of the human condition, the same for all, differentiated only by the
individual dispositions and the living conditions
of the biological, psychological or social.

I. ZDROWIE
Zdrowie oznacza stan, w którym cz³owiek mo¿e ¿yæ wolny od chorób wymagaj¹cych interwencji medycznej. Ale okrelenie takiego stanu jest trudne.
Zajmuj¹ siê tym ró¿ne dziedziny wiedzy o cz³owieku. Wed³ug definicji wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO): zdrowie to stan pe³nego fizycznego, psychicznego i spo³ecznego dobrego samopoczucia, a nie tylko brak choroby czy

154

Tadeusz Kobierzycki

u³omnoci (1948). Pewn¹ wersj¹ tej definicji jest o czterdzieci lat póniejsze
ujêcie encyklopedyczne: Zdrowy jest ten, u kogo nie stwierdza siê choroby fizycznej lub umys³owej i kto nie doznaje bólu. Maksimum zdrowia osi¹ga ten,
u kogo wystêpuje ca³kowity brak symptomów choroby, a maksimum choroby
ten, u kogo stwierdza siê ich bardzo wiele i zwi¹zane z tym zagro¿enie ¿ycia1.
Teoretycy zdrowia chêtnie opisuj¹ zdrowie jako fizjologiczno-psychologiczn¹ zdolnoæ przystosowawcz¹: Odpornoæ jednostki w stosunku do ró¿norodnych zak³ócaj¹cych równowagê czynników zewnêtrznych, wymaga nieustannego
w³¹czania siê fizjologicznych i psychologicznych mechanizmów przystosowawczych, których sprawne dzia³anie zapewnia zachowanie homeostazy i daje poczucie zdrowia. Jest to zatem nie tyle stan, ile proces, o dynamice podlegaj¹cej
ci¹g³ym zmianom. W tym kontekcie zdrowie mo¿e byæ rozpatrywane jako dostatecznie du¿y zasób zdolnoci przystosowawczych, aby w danych warunkach
zapobiegaæ niepo¿¹danym zak³óceniom czynnoci ustroju2.
Wariantem adaptacyjnego modelu zdrowia jest uznawanie za zdrowe obronnych reakcji organizmu i psychiki. Do tego paradygmatu mo¿na zaliczyæ zarysowan¹ przez S. Freuda, a rozwiniêt¹ przez jego córkê, Annê Freud, koncepcjê
mechanizmów obronnych. Id¹c za jej ustaleniami, mo¿na zdefiniowaæ zdrowie jako zdolnoæ do obrony i reorganizacji w³asnej jednoci psychofizycznej,
któr¹ uruchamia jañ ludzka w przypadku urazu fizycznego lub psychicznego.
Jest to jednak kryterium zawodne, bo nie uwzglêdnia negatywnego przystosowania do toksycznych warunków otoczenia lub toksycznych informacji.
Oprócz adaptacji pozytywnej, zdrowej, istnieje te¿ adaptacja negatywna i niezdrowa. Zwróci³ na to uwagê w teorii zdrowia psychicznego Kazimierz D¹browski, który do swojego modelu rozwoju osobowoci wprowadzi³ dynamizm nieprzystosowania pozytywnego. Uzna³ on, ¿e zdrowe jest tak¿e zachowanie lub
reakcja nieakceptacji i dezadaptacji lub walki z niezdrowymi warunkami otoczenia spo³ecznego.
Model D¹browskiego wykracza poza ujêcia, gdzie: zdrowie jest definiowane jako stan, w którym cz³owiek mo¿e wchodziæ w korzystn¹ interakcjê ze rodowiskiem naturalnym i spo³ecznym  dziêki czemu w procesie ci¹g³ej adaptacji dochodzi do odzyskania równowagi (zewnêtrznej, wewnêtrznej). Choroba jest
zaburzeniem adaptacji. W ocenie zdrowia brana jest pod uwagê ocena pod wzglêdem klinicznym, spo³ecznym i zdolnoci przystosowawczych do rodowiska dziêki
w³asnemu wzrostowi i rozwojowi. Maksimum zdrowia ma miejsce wówczas, gdy
cz³owiek zachowuje giêtk¹ adaptacjê  z maksymaln¹ dla siebie korzyci¹.
W maksimum choroby dochodzi do wyobcowania cz³owieka ze rodowiska3.
1
2

Ma³a encyklopedia medycyny, Warszawa 1988, s. 1426.
H. Kirschner, Zarys medycyny rodowiskowej, Warszawa 1997, s. 20.
3 S. Poznañska, Zdrowie, (w:) Medyczny s³ownik encyklopedyczny, red. M. Barczyñski,
J. Bogusz, Kraków 1993, s. 491.
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Zdrowie nie jest tylko form¹ adaptacji lub obrony okrelonego stanu organizacji posychosomatycznej, która podlega naturalnej zmianie w ró¿nych fazach
rozwoju. Rozwój jest jakociowo czym innym ni¿ adaptacja i obrona, choæ obydwa te czynniki mog¹ byæ czêciami sk³adowymi rozwoju psychofizycznego
cz³owieka. Ponadto cz³owiek nie jest tylko kompozycj¹ systemu cielesnego
i psychicznego, ale ca³oci¹ metacielesn¹ i metapsychiczn¹, czy to jako natura,
czy jako osoba, czy te¿ jako osobowoæ. Zatem zagadnienie zdrowia jako kryterium doskona³oci tych form organizacji ludzkiej jednoci powinno byæ analizowane szerzej.
Zbyt szeroka definicja zdrowia zaproponowana przez WHO sk³ania do pozbawionego racjonalnego sensu medykalizowania opieki spo³ecznej. Instytucje
spo³eczne próbuj¹ przejmowaæ funkcje, o które troszczyæ powinna siê jednostka. Sprzyja to procesom jej systemowego wyw³aszczenia ze zdrowia i prowadzi
do przesycania spo³eczeñstwa opiek¹ zdrowotn¹4.
Kulturowe wymiary zdrowia
W klinicznej analizie zdrowia i jego epidemiologicznej interpretacji kryterium podstawowym jest czynnik ilociowy, wed³ug którego definiuje siê zdrowie jako efekt statystyczny5. Chorym jest ten, kto nie odpowiada spo³ecznej lub
kulturowej lub naukowej wizji normalnoci, a zdrowym ten, kto ma wyniki porodku. Ju¿ osoba, której wzrost jest wy¿szy lub ni¿szy od przeciêtnego, nie jest
normalna i mo¿e byæ zdefiniowana jako chora. Osoba z wy¿szym ilorazem
inteligencji w tym modelu musi byæ tak¿e traktowana jako nienormalna, podobnie jako osoba z niskim ilorazem inteligencji. Model statystyczny marginalizuje wiêc rozmaite grupy spo³eczne. Aby temu przeciwdzia³aæ, trzeba badaæ te¿
nienormalne-zdrowie geniuszy i osób niedorozwiniêtych umys³owo, zaburzonych lub chorych psychicznie, tak¿e poranionych fizycznie i kalekich. Doskonale okreli³ to Edmund A. Murphy: Osob¹ normaln¹ jest kto, kto nie zosta³
nale¿ycie zbadany.
Normalny zakres tego, co oznacza zdrowie, okrela siê na podstawie 95%
wyników badañ grupy normalnych-zdrowych ludzi. Istnieje 5% ryzyko, ¿e nor4 Na temat definicji WHO por. D. Callahan, The WHO Definition Health, Hastings Center Studies 1973, nr 3, s. 7787; por. K. Gibiñski, O politykê zdrowia, W drodze 1993,
nr 2, s. 81 i nn.; por. P. Maloof, Maladie est santé dans la societé, Concilium 1991, nr 234,
s. 37 i nn.
5 Por. A. Malinowski, O koncepcjach norm w biologii i medycynie, (w:) Filozofia i biologia. Inspiracje teoretyczne, Warszawa  Poznañ 1982, s. 1330; por. Norma psychologiczna.
Perspektywy spojrzeñ, red. Z. Uchnast, Lublin 1998. Krytykê tego podejcia podejmuje
J. Wróbel, Cz³owiek i medycyna. Teologiczno-moralne podstawy ingerencji medycznych, Lublin 1999, s. 140 i nn.
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malnie-zdrowa osoba bêdzie mia³a znacznie odbiegaj¹ce od normy wyniki badañ laboratoryjnych. Je¿eli na jednej normalnie-zdrowej osobie przeprowadzi siê
10 podobnych testów, to ryzyko, ¿e jeden z testów bêdzie siê ró¿ni³ od normy,
wynosi 1-0,95 (do potêgi 10), co daje wskanik nienormalnoci 0,40 (40%).
A je¿eli takich testów zrobi siê 20, to prawdopodobieñstwo nienormalnoci wyniesie 72%6.
Kryterium statystyczne zdrowia jest pomocnym kryterium technicznym
w analizie zdrowia publicznego, zbiorowego, ale zawodzi na poziomie jednostki. Ruth Benedict, amerykañska antropolog kultury, jak i wielu jej kolegów uwa¿a³o, ¿e to, co normalne i anormalne, choroba i zdrowie jest konstruktem wypracowanym w systemie wychowania okrelonej spo³ecznoci, a poszukiwanie
warunków zdrowia psychicznego w konstytucji indywiduum nie jest s³uszne
i mo¿e prowadziæ do b³êdu7.
Socjologowie kultury odrzucaj¹ na ogó³ kategoriê czynników autonomicznych i koncepcjê dziedziczenia biologicznego jako podstawy opisu zdrowia jednostki. Florian Znaniecki napisa³: Pojêcie natury wrodzonej w znaczeniu organicznie uwarunkowanych usposobieñ i uzdolnieñ nie ma w ogóle ¿adnego
znaczenia dla socjologii osobowoci, gdy¿ nie istniej¹ wrodzone d¹¿noci lub
sk³onnoci spo³eczne [...]. D¹¿noci spo³eczne nale¿¹ do dorobku kulturalnego
ludzkoci, istniej¹ tylko dziêki tradycji spo³eczno-kulturalnej i powstaj¹ u osobnika tylko dziêki temu, ¿e przy pomocy innych przyswaja sobie tê tradycjê [...]8.
Stanowisko to jest zbyt jednostronne, choæby w wietle teorii archetypów
C. G. Junga9 . Archetypy (Ja, Cieñ, Animus-Anima, Stary Mêdrzec-Wielka Matka, Jañ) s¹ symbolami zdrowia dziedziczonymi kulturowo i obecnymi w niewiadomoci zbiorowej. Daj¹ poczucie równowagi spo³ecznej i jednostkowej,
a ich lekcewa¿enie powoduje za³amania psychiczne i stany chorobowe.
Florian Znaniecki wyró¿nia³ typy biograficzne: 1) ludzi dobrze wychowanych, których osobowoæ organizuje dobra opinia o sobie, 2) ludzi pracy, których osobowoæ jest zorganizowana wokó³ ich dzie³a, 3) ludzi zabawy, których
osobowoæ organizuje odczucie zadowolenia z zabawy towarzyskiej, gry poli6 Por. H.R. Wulf, S.A. Pedersen, R. Rosenberg, Filozofia medycyny, Warszawa 1993; por.
P. Wese³ucha, U podstaw pracy skutecznej. Zdrowie  praca  rodowisko spo³eczne, (w:) Sens
choroby, sens mierci, sens ¿ycia, red. H. Bortnowska, Kraków 1993, s. 984.
7 Por. R. Benedict, Patterns of Culture (1934), cyt. za: R. Benedict, Wzory kultury, prze³.
J. Prokopiuk, Warszawa 2008; por. J. Cha³asiñski, Zdrowie psychiczne uczonego, (w:) Zdrowie psychiczne, red. K. D¹browski, Warszawa 1979, s. 331348.
8 F. Znaniecki, Ludzie teraniejsi a cywilizacja przysz³oci, Lwów  Warszawa 1935,
s. 114115. W ksi¹¿ce tego¿ autora Wstêp do socjologii (Poznañ 1922, s. 3536) czytamy:
Pogl¹d, ¿e zjawiska kulturalne powsta³y ze zjawisk przyrodniczych, a wiêc s¹ jeszcze przyrodniczymi ze swej ostatecznej istnoci, jest jawn¹ niedorzecznoci¹.
9 C.G. Jung, Archetypy i symbole, (w:) Pisma wybrane, wybór i t³um. J. Prokopiuk, Warszawa 1981.
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tycznej lub walki10. Id¹c tym tropem, zdrowe jest to, co wyznacza ich typ biograficzny. Tymczasem, jak pisa³ Kazimierz D¹browski, swego czasu student
F. Znanieckiego na Uniwersytecie Poznañskim: Chrystus, Sokrates, Giordano
Bruno, Savonarola, Joanna dArc, ojciec Kolbe, Korczak  to wszystko ludzie,
którzy wyroli w pewnych okrelonych systemach spo³ecznych, w pewnych
zwyczajach i obyczajach i którzy siê im przeciwstawili w oparciu o swoje bogate
potencja³y rozwojowe i swój rozwój autonomiczny11. Kulturowe kryterium
zdrowia jest niewystarczaj¹ce. Powinno byæ skonstruowane kryterium osobowe.
Prób¹ przekroczenia socjologiczno-statystycznego modelu zdrowia by³a definicja przyjêta w Karcie Ottawskiej z 1986 r., wed³ug której: zdrowie jest zespo³em potencjalnym, indywidualnym i spo³ecznym, jednym z bogactw naturalnych kraju, determinuj¹cych rozwój spo³eczny, gospodarczy czy indywidualny12.
W definicji tej zachowana jest pewna równowaga w ocenie zdrowia jako w³asnoci jednostkowej i spo³ecznej, co zapobiega jednostronnemu jego traktowaniu przez instytucje spo³eczne. Socjologowie coraz czêciej przedstawiaj¹ zagadnienia zdrowia i jego zaburzeñ w terminach teorii zachowania i stylów ¿ycia:
Schizofrenicy, dzieci, ludzie starzy, ekstrawertycy i kryminalici, wszyscy maj¹
odmienne style zachowania spo³ecznego. Na podstawie wiedzy o osobowoci
danej osoby mo¿emy do pewnego stopnia przewidzieæ, czy bêdzie ona szczêliwa, agresywna, zalêkniona, albo czy bêdzie siê zachowywa³a konformistycznie,
czy mo¿e asertywnie. Innymi s³owy, zachowanie spo³eczne jest, przynajmniej do
pewnego stopnia, funkcj¹ osobowoci13.
Zdrowie i choroba s¹ zwi¹zane ze stylem zachowania, pierwszy daje wra¿enie szczêcia, komfortu i poczucie bezpieczeñstwa (asertywnoæ), drugi  agresjê i brak odwagi (lêkliwoæ).
Medyczny model zdrowia
Medyczny model zdrowia opiera siê na szeciu kryteriach. Kryterium genetyczne zak³ada brak w organizmie wad genetycznych; kryterium morfologiczne
 brak deformacji lub naruszeñ struktury anatomicznej; kryterium etiologiczne
 brak w organizmie patogenów typu bakterie, wirusy, paso¿yty, substancje chemiczne lub cia³a obce; kryterium funkcjonalne  obecnoæ si³ witalnych umo¿liwiaj¹cych zwyk³¹ aktywnoæ; kryterium utylitarne  zdolnoæ do wykonywa10
11

F. Znaniecki, op. cit., s. 269.
K. D¹browski, Zdrowie psychiczne a wartoci ludzkie, Warszawa 1974, s. 33.
12 Por. Z. Ch³ap, Przymierza medycyny dla ochrony cz³owieka  w duchu Evangelium
vitae, (w:) Jan Pawe³ II, Evangelium Vitae, red. T. Styczeñ, J. Nagórny, Lublin 1997, s. 369.
13 M. Argyle, Wp³yw osobowoci i sytuacji na zachowania spo³eczne, (w:) M. Argyle,
Psychologia stosunków miêdzyludzkich, prze³. W. Domachowski, Warszawa 1991, s. 150.
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nia pracy zawodowej, spo³ecznej, publicznej, bez szkodzenia sobie i bez nadmiernego wysi³ku; kryterium behawioralne  mo¿liwoæ zintegrowania swojego
wzorca zdrowia ze wzorcem spo³ecznym14. Kryteria te s¹ przyjmowane na
ogó³ bez sprzeciwu, bo zosta³y oparte na procedurach klinicznych i normach spo³ecznych.
Istniej¹ te¿ inne kryteria zdrowia i choroby, które znajduj¹ swój wyraz
w osobistym odczuciu bycia zdrowym. Wed³ug historyka medycyny P. Lain
Entralgo, tworz¹ je:
1) poczucie w³asnej przydatnoci (vs. mo¿liwoci, w granicach odczuwanej
ograniczonoci);
2) dobre samopoczucie psychosomatyczne (vs. z³e samopoczucie psychosomatyczne);
3) poczucie bezpieczeñstwa ¿yciowego (vs. brak poczucia zagro¿enia ze
strony stanu zdrowia);
4) dowiadczenie wolnoci od cia³a (vs. brak dowiadczenia przymusów
ze strony cia³a, np. dr¿enie r¹k wymuszone chorobie Parkinsona czy ograniczenie ruchu w sclerosis multiplex);
5) poczucie pe³nego podobieñstwa do innych cz³onków spo³eczeñstwa
(vs. brak poczucia anormalnoci w porównaniu z innymi);
6) poczucie wolnoci w wyborze miêdzy samotnoci¹ lub towarzystwem (vs.
ograniczenie ze wzglêdu na wiek, p³eæ, typologiê biologiczn¹, kontekst spo³eczny, osobowoæ)15.
Z badañ socjologów medycyny wynika, ¿e ta sama dolegliwoæ lub objaw
mog¹ byæ oceniane jako przejaw zdrowia lub choroby. Na przyk³ad w USA utrata apetytu jest traktowana jako objaw chorobowy w wy¿szej klasie spo³ecznej
przez 75%, w klasie redniej  50%, za w klasie ni¿szej  20% ich przedstawicieli; uporczywy kaszel za objaw choroby uznaje 77% klasy wy¿szej, a tylko
23% klasy ni¿szej; bóle miêniowe i stawowe  80% klasy wy¿szej i tylko 19%
klasy ni¿szej16. To, co w Europie lub Ameryce traktowane jest jako zdrowe,
mo¿e takie nie byæ w Afryce lub Azji.
Zasadniczym wymiarem zdrowia i choroby w ujêciu medycznym jest zdrowe cia³o lub niezdrowe cia³o, z którym harmonizuje zdrowa psyche lub
zaprzecza mu niezdrowa psyche. Wskanikiem medycznym dobrego stanu
psychofizycznego jest przede wszystkim brak bólu fizycznego i psychicznego,
stan relaksu, umiarkowany, stymuluj¹cy stres, fizjologicznie ugruntowana aktywnoæ, utrzymuj¹cy ¿ycie i sprawnoæ psychofizyczn¹ metabolizm biologiczny
14

Por. P. Lain Entralgo, Antropologia medica, Milano 1988, s. 124125, cyt. za: J. Wróbel, op. cit., s. 142143.
15 Por. ibidem, s. 143144.
16 Por. ibidem, s. 144.
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i psychologiczny, duchowy. Do utrzymania tego stanu rzeczy stosuje siê nie tylko odpowiednie procedury dietetyczne, gimnastyczne, rehabilitacyjne czy farmaceutyczne, ale tak¿e wychowawcze, pielêgnacyjne i psychologiczne. Wszystko
po to, aby zachowaæ zdrow¹ ca³oæ  ¿ycie bez ran i kalectwa, z wykluczeniem
aborcji i nadmiernej agresji. Zdrowa ca³oæ daje przyjemnoæ cia³u i otoczeniu
spo³ecznemu, uzdalnia do seksualnej aktywnoci, promuje ³agodny, prokreacyjny, twórczy styl ¿ycia, wyzwala przyjazny i mi³osny nastrój oparty na wzajemnej pomocy i ¿yczliwoci.
W reakcji na zbyt idealistyczn¹ definicjê WHO Miêdzynarodowe Zgromadzenie Towarzystw Medycznych przedstawi³o 30 lat póniej definicjê bardziej
realistyczn¹: Zdrowie jest to mo¿liwoæ najd³u¿szego, samodzielnego, aktywnego i twórczego ¿ycia bez chorób i niepe³nej sprawnoci, albo nawet razem
z nimi, jeli nie da siê ich wyeliminowaæ. Akcent na samodzielnoæ, aktywnoæ
i twórczoæ zbli¿a tê definicjê do modelu spo³ecznego.
Stosunkowo najczêstsze jest dzi identyfikowanie zdrowia z powodzeniem,
a choroby z niepowodzeniem w stosunkach spo³ecznych i karier¹ osobist¹, które identyfikowane s¹ z rozwojem lub zablokowaniem w rozwoju w³asnych potencja³ów zdrowia. Za rodzaj symptomu zdrowia spo³ecznego uwa¿a siê np.
wzrost dochodu lub mieszkanie w elegantszej dzielnicy, wy¿sze stanowisko
w pracy, reprezentacyjn¹ konsumpcjê, agresywn¹ formê samorealizacji, a za
symptom choroby spo³ecznej  sytuacje i stany przeciwne. Widaæ, jak wielki
jest stopieñ pomieszania pojêæ  pisze Stanis³aw Grof  skoro tego typu kryteria mog¹ byæ brane pod uwagê w koncepcjach klinicznych. Nietrudno wykazaæ,
¿e wzrost ambicji, rywalizacji i potrzeby wywarcia wra¿enia jest dowodem narastania patologii, a nie poprawy. W obecnym stanie wiata wyrazem zasadniczego zdrowia psychicznego z powodzeniem mo¿e byæ dobrowolna prostota17.
Psychologiczne modele zdrowia
W latach 60. XX wieku Maria Jahoda18, korzystaj¹c z klasyfikacji Gordona
Allporta opartej na jego koncepcji dojrza³ej osobowoci19, dokona³a przegl¹du pojêæ dojrza³oci i zdrowia psychicznego. Wyró¿ni³a szeæ pozytywnych kategorii, które decyduj¹ o zdrowiu jako przeciwieñstwie choroby. S¹ to:
17

S. Grof, Kryteria zdrowia psychicznego i skutecznoci leczenia, (w:) S. Grof, Poza
mózg. Narodziny, mieræ i transcendencja w psychoterapii, prze³. I. Szewczyk, Kraków 2000,
s. 505506.
18 M. Jahoda, Current concepts of positive mental health, New York 1958.
19 Por. G. Allport, Becoming, Yale University 1955, cyt. za: G. Allport, Jak stajemy siê
sob¹. Z podstaw psychologii osobowoci, prze³. H. Bartoszewicz, (w:) Osobowoæ i religia,
Warszawa 1988, s. 781.
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1) sposoby postrzegania samego siebie20;
2) stopieñ wzrostu, rozwoju i samorealizacji, dynamika przekszta³ceñ psychicznych i realizacji potencja³u rozwojowego21;
3) integracja, równowaga psychiczna, reakcja na stres, reakcje reparacyjne;
4) autonomia, niezale¿noæ wobec otoczenia, samosterownoæ22;
5) typ wra¿liwoci, ¿yczenia i obawy wobec innych, empatia lub jej brak23;
6) panowanie nad otoczeniem, reakcje sytuacyjne, realizacja zadañ i problemów ¿yciowych24.
Nieco inaczej ni¿ zdrowie spo³eczne i choroba spo³eczna definiowane jest
zdrowie psychiczne i choroba psychiczna. Interesuj¹ce s¹ tu dwa podobne do
siebie ujêcia amerykañskiego egzystencjalnego psychologa A. Maslowa i polskiego egzystencjalnego psychiatry K. D¹browskiego. Zasadnicza ró¿nica miêdzy tymi modelami polega na tym, ¿e K. D¹browski wyraniej akcentuje elementy zdrowia w chorobie, a nawet dezintegracjê psychiczn¹ i chorobê traktuje
jako moment lub fenomen przejcia do zdrowia wy¿szego poziomu. Model Maslowa mocniej natomiast akcentuje znaczenie wiêzi miêdzyludzkich i niewiadomoci, ale jest podejrzliwy wobec dezintegracji.
Na pocz¹tku lat 50. A. Maslow jako ludzi zdrowych psychicznie okrela³
tych, którzy a) w pe³ni zaspokajaj¹ w³asne potrzeby podstawowe, b) nie maj¹
ukrytej psychopatologii, c) w pe³ni uwiadamiaj¹ sobie i realizuj¹ w³asne talenty i mo¿liwoci. W czasie badañ prowadzonych przez nastêpne lata zorientowa³ siê, ¿e nie mo¿na pogodziæ kryterium ca³kowitej realizacji potrzeb podstawowych z potrzeb¹ twórczoci, a tak¿e, ¿e nie da siê wyeliminowaæ uczucia
zmartwienia, niezadowolenia z siebie, które towarzysz¹ jednostkom myl¹cym.
W zwi¹zku z tym zmodyfikowa³ swój pierwszy model zdrowej osobowoci.
A oto jakie cechy charakteryzuj¹ zdrowego osobnika w pe³nym modelu
A. Maslowa:
20 Por. G. W. Allport, Pattern and growth in personality, New York 1966; K. D¹browski,
Nerwowoæ dzieci i m³odzie¿y, Warszawa 1935; A. Maslow, Motivation and personality, New
York 1954.
21 Por. A. Maslow, Deficiency motivation and growth motivation, (w:) Nebraska Symposium on Motivation, Lincoln 1955.
22 D. Riesman w ksi¹¿ce Samotny t³um wyró¿nia trzy typy osobowoci: 1) typ sterowany
przez tradycjê (tradition directed types), 2) typ wewn¹trzsterowny (inner directed types),
3) typ zewn¹trzsterowny (other directed types). Typ zewn¹trzsterowny nie ma wyranego
rdzenia ja, jest konformistyczny, zale¿ny od reakcji i ¿yczeñ innych, nie d¹¿y do s³awy, ale
pragnie przede wszystkim szacunku i sympatii ze strony amorficznego i zmiennego w nastrojach grona rówieników  jego zdrowie jest zdepersonalizowane. Por. D. Riesman, N. Glazer,
R. Denney, The lonely crowd. A study of changing American character, New York 1956,
s. 163, 185.
23 H. Cleckley, The mask of sanity, St. Louis 1964; por. K. Pospiszyl, Psychopatia. Istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjalnoci, Warszawa 1985.
24 Por. A. Adler, What life should mean to you, Boston 1931.
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janiejsza, skuteczniejsza percepcja rzeczywistoci,
wiêksza otwartoæ na dowiadczenia,
wzmo¿ona spontanicznoæ i ekspresja, pe³ne funkcjonowanie,
wzmo¿ona integracja, jednoæ i ca³oæ,
rzeczywista jañ, zdecydowana to¿samoæ, autonomia, jedynoæ,
wzmo¿ona obiektywnoæ, oderwanie, transcendentna jañ,
wyzyskanie zdolnoci twórczych,
umiejêtnoæ ³¹czenia konkretu z abstrakcj¹,
demokratyczna struktura charakteru,
zdolnoæ do mi³oci25.
Ciekawe, ¿e w tym modelu brakuje kryterium wolnoci. Bez niej zdrowie jest
tylko wyrazem mechaniki ¿ycia, swego rodzaju szczêliwym przymusem. Aby
uzupe³niæ obraz zdrowego osobnika, warto odwo³aæ siê do zbioru cech, które
tworz¹ cz³owieka samorealizuj¹cego siê26.
Inaczej do zagadnienia osobowoci podchodzi K. D¹browski. Wed³ug niego
osobowoæ jest syntez¹ samodzielnych aktów jani, aktów samo-uwiadamiania,
samo-wybrania, samo-potwierdzania i samo-wychowania, które utrzymuj¹
i kszta³tuj¹ jednoæ psychofizyczn¹ cz³owieka, utrzymuj¹ jego to¿samoæ i ukierunkowuj¹ na wartoæ i sens ¿ycia27. Z tym modelem zwi¹zana jest definicja
zdrowia psychicznego i choroby psychicznej, która obejmuje tak¿e czynniki samowiedzy i samowiadomoci, takie jak: rozumienie, prze¿ywanie, odkrywanie,
tworzenie  coraz wy¿szej rzeczywistoci i wartoci.
Granic¹ wykorzystania tych zdolnoci jest osobowoæ i jej konkretny idea³, w którym zawarte s¹ esencjalne dowiadczenia ¿yciowe cz³owieka. Zdrowie
jest nie tyle stanem, ile potencja³em, który rozwija siê w ci¹gu ¿ycia. Choroba
by³aby tu efektem zatrzymania metabolizmu psychofizycznego, rodzajem uwiêzienia lub zablokowania i degenerowania siê procesów ¿yciowych. Aby uwzglêdniæ
tego rodzaju sprzeczne zjawiska, K. D¹browski wprowadza pojêcie rozwoju, który nie mo¿e odbywaæ siê bezbolenie, obok radoci wyzwala smutek, styka ¿ycie z dowiadczeniami mierci.
Postulatem zdrowia psychicznego lub zdrowej osobowoci nie jest poszukiwanie zdrowia, lecz poszukiwanie rozwoju, który integruje stany przeciwne
(choroby) w ca³oæ procesów daj¹cych równowagê z nadwy¿k¹ zdrowia. Autor
ten sformu³owa³ aforyzm, w którym po³¹czy³ postulat poznawczy z kontekstem
ontologicznym zdrowia w rozwoju, czyli zdrowia w korelacji z chorob¹, w tym
25

s. 155.
26

A. Maslow, W stronê psychologii istnienia, prze³. I. Wyrzykowska, Warszawa 1986,

A. Maslow, Motywacja i osobowoæ, prze³. P. Sawicka, Warszawa 1990, s. 212250.
K. D¹browski, Osobowoæ i jej kszta³towanie poprzez dezintegracje pozytywn¹, Lublin
1984, s. 3639.
27
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przypadku psychiczn¹: nie szukaj zdrowia psychicznego, szukaj rozwoju,
a znajdziesz jedno i drugie28.
Dla oceny rozwoju zdrowia konieczne s¹ jego oznaki, które nie eliminuj¹
z definicji zdrowia stanów przeciwnych i negatywnych. Jedn¹ z nich jest twórczoæ: lecz siê w³asnym rozwojem i twórczoci¹29. Przedstawiam tu skrócon¹
wersjê listy czynników zdrowia psychicznego, której szersz¹ wersjê przedstawi³em gdzie indziej, ³¹cz¹c ró¿ne ujêcia cz¹stkowe K. D¹browskiego30.
Strukturê zdrowej osobowoci wyznaczaj¹ lub realizuj¹ nastêpuj¹ce czynniki:
 cykl biologiczny (faza rozwoju, struktura cielesna),
 typ psychologiczny (zamkniêty v. otwarty),
 pamiêæ emocjonalna (g³êboka v. p³ytka, d³ugotrwa³a v. krótkotrwa³a),
 rodzaj otoczenia (wspieraj¹ce v. niszcz¹ce),
 stosunek do trudnoci ¿yciowych (optymizm v. pesymizm),
 struktura zaburzeñ psychicznych (nerwice v. psychozy),
 uzdolnienia i talenty (jednostronne v. wielostronne),
 poziom inteligencji intelektualnej i emocjonalnej (wysoki v. niski),
 potrzeba wolnoci, transcendencji i rozwoju duchowego (ma³a v. du¿a),
 zdolnoæ do empatii, mi³oci i przyjani (rozwiniêta v. nierozwiniêta).
Z tych ogólnych wskaników zdrowia psychicznego w rozwoju, a wiêc zawieraj¹cego i integruj¹cego stany chorobowe, zaburzenia, itp., daje siê wyprowadziæ bardziej szczegó³owe profile zdrowia psychicznego w rozwoju, które
koreluj¹ z trzema poziomami rozwoju: przeciêtnego, wszechstronnego i jednostronnego.

Profile osobowoci i zdrowie psychiczne
Badanie zdrowia i choroby psychicznej jako egzystencjalnego wymiaru cz³owieka doprowadzi³o K. D¹browskiego do wyodrêbnienia trzech profilów zdrowia zwi¹zanych z odpowiednimi typami rozwoju osobowoci. Profil A odnosi siê zdrowia psychicznego osób przeciêtnych, B jednostronnie rozwiniêtych
i C wszechstronnie rozwiniêtych.
Indeks behawioralny zdrowia psychicznego profilu A obejmuje:
 przystosowanie do zmieniaj¹cych siê warunków ¿ycia,
 krótkie okresy nieprzystosowañ o niezbyt silnym napiêciu,
28 Pawe³ Cienin (w³. K. D¹browski), Myli i aforyzmy egzystencjalne, Londyn 1970;
wyd. 2, Zagórze 1980, s. 25.
29 Ibidem, s. 25.
30 T. Kobierzycki, Personalistyczne teorie zdrowia psychicznego (A. Maslow i K. D¹browski), (w:) Higiena psychiczna dla studentów medycyny, red. T. Kobierzycki, Warszawa
1993, s. 716.
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 dawanie sobie rady z trudnociami ¿ycia codziennego,
 kierowanie siê tendencj¹ do realizacji potrzeb podstawowych, bez wiêkszych
hierarchicznych wy³omów,
 d¹¿enie do kariery, zamo¿noci, wy¿szej pozycji spo³ecznej i stanowiska, które siê liczy,
 s³abe, okresowe tendencje alterocentryczne,
 umiarkowane i nieczêste prze¿ycia smutku i depresji,
 znaczny wp³yw otoczenia na przekszta³cenia wewnêtrzne,
 krótkie chwile emocji,
 ma³o wiadom¹, stereotypow¹ religijnoæ.
Indeks behawioralny zdrowych zachowañ grupy A jest statystycznie najczêstszy i mo¿e byæ zidentyfikowany ze statystycznie najczêstszym profilem
zdrowia psychicznego.
Indeks behawioralny zdrowia psychicznego profilu B obejmuje:
 wybitne, ale jednostronne uzdolnienia lub talenty i siln¹ d¹¿noæ do ich realizacji,
 wspó³istnienie du¿ych braków osobowoci, kontrastuj¹cych z wybitnymi
uzdolnieniami,
 s³ab¹ tendencjê do przemian wewnêtrznych,
 ma³¹ zdolnoæ do rozwoju psychicznego rodowiska wewnêtrznego (koreluje
zw³aszcza z jednostronnymi uzdolnieniami, np. matematyków, fizyków, techników, polityków),
 czêst¹ postawê agresywn¹, z tendencjami do okrucieñstwa,
 na ogó³ ma³¹ zapadalnoæ na zaburzenia psychiczne,
 brak wyranej postawy empatycznej wobec innych,
 specyficzn¹, manipulacyjn¹ postawê spo³eczn¹,
 ma³e potrzeby i d¹¿noci transcendentne,
 formalistyczne podejcie do religii lub antyreligijnoæ.
Ten typ zdrowia psychicznego charakteryzuj¹ wybitne uzdolnienia techniczne (niehumanistycznych) i zamkniêta (psychopatyczn¹) organizacja osobowoci, której przeciwieñstwem jest otwarta (psychoneurotyczna) organizacja osobowoci.
Indeks behawioralny zdrowia psychicznego profilu C obejmuje:
 siln¹ tendencjê do przekraczania cyklu biologicznego i cyklów z nim zintegrowanych (psychologicznego, psychopatologicznego, duchowego),
 wyrane objawy wzmo¿onej pobudliwoci psychicznej (g³ównie uczuciowej,
wyobra¿eniowej i intelektualnej),
 drogê rozwojow¹ poprzez nerwowoæ, nerwice i psychonerwice,
 potrzebê przebudowy siebie, oparte na historii ciê¿kich prze¿yæ i d¹¿enie do
przekraczania siebie tymczasowego,
 trwa³¹ chêæ pomocy innym w przekraczaniu siebie tymczasowego i rozwoju,
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 wszechstronnie rozwiniête wewnêtrzne rodowisko psychiczne,
 d¹¿enie do coraz pe³niejszego, wielopoziomowego rozumienia, prze¿ywania,
odkrywania i tworzenia coraz wy¿szej hierarchii rzeczywistoci i wartoci,
 silne d¹¿enie do uzupe³nienia swoich braków osobowoci (samowychowanie,
autoterapia, autotranscendencja),
 szeroki i przyspieszony rozwój ku osobowoci, która jest celem (esencj¹) najwy¿szego poziomu zdrowia psychicznego,
 d¹¿enie do transcendencji zastanej rzeczywistoci, wielopoziomowoæ postaw,
coraz wyraniejsze widzenie konkretnego idea³u.
Globalne zdrowie psychiczne jest wynikiem syntezy i przemiany konfliktu,
jaki wynika ze starcia si³ ¿ycia i si³ mierci. Napiêcie egzystencjalne, którego
wyrazem jest choroba, staje siê tak wielkie, ¿e wywo³uje lêk. Cz³owiek w rozwoju konfrontuje siebie ze wiatem i zajmuje wobec niego w³asne stanowisko:
Im silniejsze jest napiêcie miêdzy postawami obiektywnymi i subiektywnymi,
egzystencj¹ i esencj¹, mierci¹ i istnieniem  tym bli¿szy jest zarys rozwi¹zañ
pozytywnych lub bli¿sza jest choroba umys³owa lub samobójstwo31  podkrela K. D¹browski w swoim zbiorze myli i aforyzmów egzystencjalnych.

Egzystencjalny model zdrowia
Zagadnienie zdrowia dosyæ ³atwo daje siê przedstawiæ w terminach nauki,
trudniej w terminach filozofii. Refleksja tego typu jest nieci¹g³a, sprzeczna, fragmentaryczna. Niewiele jest ujêæ, które rysuj¹ zdrowie jako czynnik natury, osoby lub osobowoci.
Zdrowie jest wed³ug Tomasza z Akwinu habitualn¹ dyspozycj¹ cia³a, odnosz¹c¹ siê do duszy jako zasady we w³aciwy sposób32. Jak pisze K. Wojty³a:
Cz³owiek, nawet bardzo zdezintegrowany somatycznie, reprezentuje bardzo
czêsto osobowoæ wysokiej klasy33. Odnosi siê to tak¿e do dezintegracji psychicznej. Autor rozró¿nia pomiêdzy dezintegracj¹ aktualn¹, habitualn¹ i potencjaln¹  w znaczeniu dezintegracji samej potencjalnoci cz³owieka. Istnieje ró¿nica pomiêdzy faktem jednorazowego nieskojarzenia czyjego nazwiska
z wygl¹dem zewnêtrznym jakiej osoby, a faktem czêstego niekojarzenia jednego z drugim.
Nie jest to tylko wada poznawcza, ale wada, która wkracza w akty wyboru
i samostanowienia, ale tak¿e wada behawioralna, a ta wada  im gruntowniejsza  tym bardziej udziela siê samej osobie, tym bardziej odciska ujemne piêtno
31
32
33

Pawe³ Cienin, op. cit., s. 7.
Por. St. Thomas, I-II q. 49 a 2; q. 50 a 1.
K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 264.
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na w³aciwych strukturach samo-panowania i samo-posiadania34. K. Wojty³a
nie rozstrzyga tej kwestii na rzecz definicji zdrowia lub choroby, ale chce wydobyæ to podstawowe znaczenie integracji, jak i dezintegracji (poniek¹d znaczenie integracji poprzez dezintegracjê) z coraz wnikliwszego wgl¹du w dynamiczn¹ rzeczywistoæ osoby i czynu35.
Próbê uratowania naukowego obrazu choroby i zdrowia poprzez wskazanie
ontologicznych kryteriów jednoci osoby w chorobie podj¹³ w swoich rozwa¿aniach K. D¹browski, ukazuj¹c, ¿e to, co zdezintegrowane, jest bardzo czêsto zarodkiem czego nowego, nowej jednoci i nowego wymiaru osobowoci. Dezintegracja psychiczna i jej fenomeny negatywne s¹ wyrazem za³amania
ontologicznej jednoci osoby (jej ja), ale rzadko ma ono charakter habitualny,
jak to na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydawaæ.
Psychiatrzy o nastawieniu humanistycznym, którzy uwzglêdniaj¹ podobny
ontologiczny obraz choroby psychicznej (i zdrowia psychicznego), np. Ronald
Laing, Thomas Szasz, traktuj¹ psychozê jako chorobê przemiany osobowoci,
która ulega za³amaniu, ale mo¿e byæ podtrzymywana i leczona. Wskazuj¹ zatem
na pozytywne (obok negatywnych) potencja³y podzia³u ja na dwie odrêbne
czêci, które niszcz¹ jednoæ ontologiczn¹ sfery psychicznej chorego psychicznie cz³owieka.

Zdrowa witalnoæ i duchowoæ zdrowia
Zdrowie jest najlepsz¹ aktualizuj¹c¹ siê wci¹¿ syntez¹ czynników cia³a i psychiki cz³owieka w procesie ¿ycia, które ulega maksymalizacji, a po osi¹gniêciu
apogeum  minimalizacji a¿ do mierci. Cz³owiek jest sterowany przez rozwój,
dezintegracjê, twórczoæ, transgresjê, wolnoæ, mi³oæ, przyjañ, zabawê, pracê,
chorobê i transcendencjê tego, co aktualne. Ludzkie zdrowie mo¿na rozumieæ
jako pozytywne uduchowienie cielesnoci i ucielenienie ducha. Witalne cia³o
jest chorowite, ale podlega duchowi.
Wielk¹ wartoci¹ jest cia³o silne, zahartowane i sprê¿yste, jako wyraz i narzêdzia ducha. Wahania fizycznego zdrowia przyczyniaj¹ siê niekiedy wiêcej do
pe³nego rozwoju osoby ludzkiej ni¿ niew¹tpliwa witalnoæ. Samo tylko cielesne
zdrowie znaczy o wiele mniej ni¿ zdrowie psychiczne i duchowe36. Jednak
medycyna wspó³czesna, a zw³aszcza psychiatria w lad za psychoanaliz¹ stara
siê komentowaæ np. stany mistyczne jako fenomeny nienaturalne. Mechanistycz34
35
36

Ibidem, s. 239.
Ibidem.
B. Haering, W s³u¿bie cz³owieka. Teologia moralna a etyczne problemy medycyny,
Warszawa 1975, s. 54.
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na nauka Zachodu z regu³y uznaje wszelkiego typu dowiadczenia duchowe za
zjawiska patologiczne. G³ówny nurt psychoanalizy, pod¹¿aj¹c za przyk³adem
Freuda, objania mistyczne stany jednocz¹ce i oceaniczne jako regresjê do pierwotnego narcyzmu i bezradnoci dziecka37 oraz uwa¿a religiê za zbiorow¹ nerwicê natrêctw38.
Doskonale znany psychoanalityk, Franz Alexander, napisa³ artyku³ omawiaj¹cy stany osi¹gane w medytacji buddyjskiej jako samodzielnie wywo³ywan¹
katatoniê39. Wielcy szamani ró¿nych tradycji plemiennych zostali scharakteryzowani jako schizofrenicy lub epileptycy, a rozmaite etykietki psychiatryczne
nadano wszystkim wa¿niejszym wiêtym, prorokom i nauczycielom religijnym40.
Wiele jest opracowañ opisuj¹cych podobieñstwa miêdzy mistycyzmem a chorob¹ psychiczn¹, ale niewiele takich, które ró¿nicuj¹ je wyranie, ukazuj¹c te
stany jako wy¿szy rodzaj zdrowia. Ponad æwieræ wieku temu w Raporcie Zespo³u ds. Postêpów Psychiatrii scharakteryzowano mistycyzm jako zjawisko porednie miêdzy normalnoci¹ a psychoz¹41 lub jako rodzaj psychozy krocz¹cej (przeciwstawianej psychozie kwitn¹cej) oraz w³¹czenie psychozy
w osnowê spo³eczn¹ i historyczn¹42 (np. Budda, Jezus czy Mahomet).

II. CHOROBA
Problem choroby, tak jak problem zdrowia, towarzyszy cz³owiekowi od momentu urodzenia. Istnieje wiele teorii, które opisuj¹ chorobê jako zjawisko naturalistyczne, psychosomatyczne, antropologiczne, metafizyczne43 . Choroba w
ujêciu encyklopedycznym to stan, który aktualnie albo potencjalnie przeszkadza w prawid³owym funkcjonowaniu cz³owieka44 . Choroba to nieporz¹dek
37 S. Freud, Das Unbechagen in der Kultur (1930), cyt. za: Z. Freud, Kultura jako ród³o cierpieñ, prze³. J. Prokopiuk, Warszawa 1992.
38 S. Freud, Zwangshangshandlungen und Religionsbungen (1908), cyt. za: Z. Freud,
Czynnoci natrêtne a praktyki religijne, prze³. R. Reszke, (w:) idem, Dzie³a, t. II, Warszawa
1996.
39 F. Alexander, Buddhist Training as Artifical Catatonia, Psychoanalytical Review
1931, nr 18, s. 129.
40 S. Grof, Kryteria zdrowia psychicznego..., s. 509510.
41 Mysticism: Spiritual Quest or Psychic Disorder. Group for the Advancement of Psychiatry, Committee on Psychiatry and Religion, Waszyngton 1976.
42 S. Grof, Kryteria zdrowia psychicznego..., s. 510.
43 Por. K.E. Rothschuh, Der Krankheitsbegriff, (w:) Was ist Krankheit, ed. K.E. Rothschuch, Darmstadt 1975, s. 397420.
44 S. Poznañska, Choroba, (w:) Medyczny s³ownik encyklopedyczny, red. M. Barczyñski,
J. Bogusz, Kraków 1993, s. 58.
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funkcjonalny, anatomiczny czy morfologiczny, zak³ócenie równowagi witalnej,
uszkodzenie cia³a lub psychiki, zagro¿enie dla ¿ycia itp.
W definicjach biologicznych choroba to ogó³ odbiegaj¹cych od normy zjawisk cechuj¹cych pewna grupê ¿ywych organizmów, w powi¹zaniu z pewn¹
okrelon¹ wspóln¹ cech¹ lub zbiorem cech, ze wzglêdu na które ró¿ni¹ siê one
od normy swoistej dla danego gatunku w taki sposób, i¿ jest to dla nich biologicznie niekorzystne45.
Medycyna systematyzuje choroby na podstawie dotkniêtych przez ni¹ struktur, np. jako choroby nerwowe, psychiczne, p³uc, oczu, uszu itd. Choroby dzieli
siê najczêciej na trzy grupy: zwi¹zane z uk³adem wewn¹trzwydzielniczym,
struktur¹ anatomiczn¹ i korelacj¹ psychosmatyczn¹.

Model medyczny choroby
Choroba polega na za³amaniu ca³oci organicznej i jej funkcji, a tak¿e zdolnoci do rekonstruowania siê systemu ¿ywego i reperacji sprawnoci. Choroba
to reakcja dynamiczna ustroju na dzia³anie czynnika chorobotwórczego, wyra¿aj¹ca siê zaburzeniem naturalnego wspó³dzia³ania narz¹dów i tkanek, zwykle
prowadzi do zmian czynnociowych i organicznych w ustroju46.
Reakcja organizmu na za³amanie równowagi w krótkim czasie, potrzebnym
na jej odbudowanie, nazywana jest stanem zapalnym lub ostrym. Gdy organizm
odzyskuje stan równowagi wraz z brakiem strukturalnym, ubytkiem funkcji lub
zupe³nym ich zanikiem mamy do czynienia z choroba przewlek³¹ lub stanem
inwalidztwa i trwa³ego kalectwa. Gdy ponowne odzyskanie równowagi przekracza mo¿liwoci organizmu i nastêpuje jego ca³kowite za³amanie, mo¿na mówiæ
o chorobie miertelnej.
Wspó³czesne definicje medyczne wskazuj¹ na dwa stany organizmu, którego
systemy ulegaj¹ za³amaniu  stan dolegliwoci i stan choroby. W anglosaskiej teorii medycznej rzeczywista choroba (ang. sicknes) ró¿ni siê od dolegliwoci (ang.
diseases) i poczucia choroby (ang. illness)47. Magdalena Soko³owska, wyjania,
¿e dolegliwoæ (disease) stanowi tradycyjny obszar dzia³ania lekarzy. Zmiana
patologiczna organizmu mo¿e byæ albo nastêpstwem za³amania siê jego struktury anatomicznej, albo rezultatem zaatakowania przez jeden organizm (np. przez
drobnoustrój chorobotwórczy) drugiego organizmu  gospodarza, czyli cz³owieka, co ma dla niego daj¹ce siê przewidzieæ negatywne skutki. Poczucie dyskom45

H.R. Wulf, S.A. Pedersen, R. Rosenberg , op. cit., s. 76.
B. Ashley, K. ORourke, Fisica e metafisica della salute e della malattia, (w:) Bioetica fondamentale generale, ed. G. Russo, Torino 1995, s. 195.
47 M. Markiner, Po co robiæ z ludzi pacjentów?, (w:) Sens choroby, sens mierci, sens ¿ycia, red. H. Bortnowska, Kraków 1993, s. 132135.
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fortu (illness) oznacza stan subiektywny jednostki, jej z³e samopoczucie48. To
ostatnie pojêcie stosuje siê najczêciej w dolegliwociach o etiologii psychologicznej. W przypadku braku wyranych przyczyn somatycznych, ich róde³ szuka siê w psychice, ³¹cz¹c je z nieadekwatn¹ osobowoci¹, histeri¹ lub innymi
nerwicami. Stan choroby jest wzmacniany przez spo³eczne procedury medykalizacji i status bycia pacjentem. Choroba w³¹czana jest w wymiar spo³eczny,
socjokulturowy. Konstruowanie stanu choroby dokonuje siê na drodze a) projekcji, b) apriopriacji, c) interpretacji49.
Od staro¿ytnoci symbolem choroby jest ból. Wartoæ tego objawu dla diagnozowania choroby doceniali Hipokrates, Galen i Awicenna. Jednak dopiero
w 1864 r. ukaza³a siê pierwsza medyczna rozprawa o bólu, której autorem by³
Erich H. Weber. Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu (IASP) przyjê³o nastêpuj¹c¹ definicjê bólu: jest to nieprzyjemne doznanie zmys³owe i emocjonalne spowodowane uszkodzeniem lub zagro¿eniem uszkodzenia tkanek, b¹d
odnoszone do takiego zagro¿enia50.
Ból jest doznaniem zmys³owym, czuciem, które ma swoj¹ anatomiê i fizjologiê, a wiêc jest zadaniem dla organizmu: Brak tego czucia jest zatem kalectwem, takim jak brak innych zmys³ów51. Ból jest te¿ doznaniem psychicznym,
reakcj¹ na bodziec psychiczny, który siê autonomizuje jako np. rozpacz czy
ob³êd, lub somatyzuje np. w histerii. Ból nie zawsze ³¹czy siê z uszkodzeniem,
które mo¿e nawet prowadziæ do mierci. Zatrucia, a nawet uszkodzenia p³uc
i mózgu nie powoduj¹ bólu. Ból jednak mo¿e byæ wyrazem stosunku do uszkodzenia. Mówi siê wtedy o bólu psychogennym. Ból mo¿e byæ zablokowany
przez inne bodce czuciowe lub psychiczne, np. podczas walki, zawodów sportowych, s³uchania muzyki lub oddzia³ywania innej osoby.
Organizm ma zdolnoæ do czucia szkodliwego bodca, nazywa siê to czuciem nocyceptywnym. Nazwê tê wprowadzi³ wybitny neurofizjolog Charles Sherington i jest ona powszechnie przyjêta. Impulsy bólowe zmierzaj¹ do orodków
mózgowych, nastêpnie pojawia siê reakcja na ból, w której bierze udzia³ wiele
uk³adów. Psychiczna reakcja na ból jest cech¹ indywidualn¹, zale¿y od wiadomoci, stanu uk³adu nerwowego itp.
Na poziomie cia³a wa¿nym typem reakcji jest ucieczka od bodca bólowego
lub obrona przed jego dzia³aniem. Na poziomie psychiki reakcji na ból odpowiadaj¹ odkryte przez psychoanalizê mechanizmy obronne jani. Dziêki nim
cz³owiek móg³ przetrwaæ w swym rodowisku, ró¿nicuj¹c bodce szkodliwe
i broni¹c siê przed nimi. Reakcjê na ból wykorzystuje siê w praktyce klinicznej,
aby oceniæ stopieñ zaburzenia przytomnoci.
48
49

M. Soko³owska, Socjologia medycyny, Warszawa 1986, s. 14.
Por. P. Lain Entralgo, op. cit., s. 162165.
50 Por. T. Dom¿a³, Ból czy cierpienie, (w:) Medycyna u progu XXI wieku. Humanitarne
aspekty medycyny, red. K. Imieliñski, Warszawa 1998, s. 63.
51 Ibidem.
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Drugi rodzaj reakcji na ból identyfikowany jest jako obrona miêniowa,
która zabezpiecza i os³ania miejsce uszkodzenia. Powstaje niezale¿nie od woli
i wiadomoci, a objawia siê jako skurcz miêni (np. jako twardy brzuch,
skrzywienie krêgos³upa w dyskopatii itp.).
Trzeci rodzaj reakcji na ból uwidacznia siê jako specyficzny rodzaj zachowania i wyraz (np. wykrzywianie ust, zaciskanie zêbów, za³amywanie r¹k itp.).
Mo¿na j¹ rejestrowaæ za pomoc¹ elektromiografii lub fotografii. Opisa³ j¹ ju¿
Hipokrates i znana jest w literaturze medycznej jako twarz hipokratesowa.
Oprócz tego wyró¿nia siê wegetatywn¹ i wewn¹trzwydzielnicz¹ reakcjê na
ból. W staro¿ytnoci idea³em by³a æwiczenie siê w niewra¿liwoci na ból fizyczny (anestezja) i psychiczny (apatia). Dzi ju¿ wiadomo, ¿e w bólu przewlek³ym
odnajdujemy cechy depresji, stwierdzane u 80% chorych. W depresji ból jako
objaw pierwszoplanowy wystêpuje w 65% przypadków, maskuj¹c kliniczne cechy depresji. W ostrym bólu objawem reakcji psychicznej bywa te¿ lêk, który
równie¿ mo¿e byæ potraktowany jako psychologiczny model choroby. Obok bólu
coraz wiêksz¹ rolê w budowaniu modelu choroby odgrywa teoria stresu rozwiniêta przez Hansa Selyeego.

Kulturowy model choroby
Wybitny polski lekarz kardiolog Julian Aleksandrowicz wi¹za³ chorobê ze
zjawiskami kulturowymi: Czêstoæ i charakter uszkodzeñ cia³a, a wiêc choroby s¹ uwarunkowane kulturowo (nie precyzujê tutaj s³owa kultura  u¿ywam
go wy³¹cznie jako pojêcie funkcjonalne, co zwalnia mnie od wyboru jednej
z rozlicznych definicji). Powstaj¹ one b¹d w nastêpstwie rany bojowej zadanej
cz³owiekowi przez cz³owieka lub obra¿eñ w wypadku drogowym, b¹d te¿ mog¹
mieæ etiologiê toksyczn¹, drobnoustrojow¹, psychosomatyczn¹ itp., wyzwolon¹
zaburzeniami powsta³ymi w rodowiskach biologicznym i spo³ecznym52.
Kulturowe odczucia zwi¹zane z urazami maj¹ znaczenie dla sposobu chorowania i zdrowienia. Chorobê jak i zdrowie nale¿y ujmowaæ nie tylko w aspekcie biologicznym, lecz równie¿ w aspekcie spo³ecznym, a wiêc i moralnym53.
Stosunek do innego cz³owieka, do jego uczuæ i wartoci, które wyznaje, jest tak
samo wa¿ny, jak stosunek do rany:
Nie s¹ zdrowi ani jednostka, ani spo³ecznoæ, gdy:
 akceptuj¹ wzory kulturowe podlegaj¹ce nieludzkiemu prawu »sprawiedliwoci mocniejszego«,
 nie dostrzegaj¹, ¿e w zgodzie z rytmem ¿ycia wegetatywnego, tj. narodzin,
dojrzewania, starzenia siê i mierci, wszystkie istoty s¹ sobie równe,
52
53

J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie chorych, Warszawa 1982, s. 63.
Ibidem s. 18.
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 z jakichkolwiek powodów wywy¿szaj¹ siê nad innych,
 nie potrafi¹ rozwi¹zywaæ osobistych i miêdzynarodowych konfliktów bez
krzywdy innych,
 nie wykorzystuj¹ naturalnych mo¿liwoci nieustannego dojrzewania duchowego,
 nie potrafi¹ zmobilizowaæ siê od wysi³ku koniecznego do prze³amania samych siebie i tych spo³ecznych stereotypów mylenia i dzia³ania, które zwiêkszaj¹ cierpienia w³asne i innych ludzi,
 sens ¿ycia upatruj¹ jedynie w jak najwiêkszej liczbie dóbr konsumpcyjnych, bez okrelenia ich pu³apu, miast d¹¿yæ do tego, aby mieæ po to, by móc
byæ coraz doskonalszym, by odnaleæ cel swego istnienia w przyczynianiu siê
swym postêpowaniem do przetrwania rodzaju ludzkiego.
Przyczyn chorób poszukujemy przeto w kulturowo uwarunkowanych formach naszych zwi¹zków ze rodowiskiem biofizycznym i psychospo³ecznym54.
Chorob¹ spo³eczn¹ jest zatem niesprawiedliwoæ, wzmaganie cierpieñ, przesadne bogacenie siê, postawa nierównoci, niezgodnoci ¿ycia z rytmem biologicznym i przyrodniczym, krzywdzenie innych i celebrowanie stereotypów
i konfliktów.

Psychologiczny model choroby
Cz³owiekiem, który zhumanizowa³ obraz chorych psychicznie, by³ Philipe
Pinel, jeden z najbardziej wp³ywowych lekarzy paryskich pocz¹tku XIX wieku.
Stwierdzi³ on: Jestem przekonany, ¿e ludzie ci nie s¹ nieuleczalnie chorzy
i mog¹ wróciæ do zdrowia, jeli znajd¹ siê na wie¿ym powietrzu i odzyskaj¹
wolnoæ55. Oto niezrealizowany w pe³ni postulat wolnoci dla ludzi chorych
psychicznie. Postulat organizacyjny, który ma jednak g³êbsze znaczenie.
Pod koniec XIX wieku dokona³ siê znaczny postêp w rozwoju nauki o chorobach psychicznych. Psychiatra Emil Kraepelin po³¹czy³ traktowane wczeniej
jako oddzielne choroby: hebefreniê, katatoniê i paranojê w jeden zespó³  dementia praecox (1869). Sklasyfikowa³ je razem, gdy¿ jak zauwa¿y³, charakteryzuje je stopniowy rozpad. Przypuszcza³, ¿e choroby te wywo³ywane s¹ przez
zaburzenia metaboliczne lub degeneracjê mózgu. Odró¿ni³ te¿ psychozê od depresji maniakalnej, wskazuj¹c, ¿e maj¹ one inny przebieg.
Eugen Bleuler zauwa¿y³, ¿e dementia praecox mo¿e mieæ formê prost¹ lub
ostr¹, a zaburzenia, które j¹ charakteryzuj¹, mo¿na lepiej opisaæ jako rozp³ywanie siê (splitting). Po piêtnastu latach kariery wyra¿enia otêpienie wczesne
54

Ibidem, s. 2021.
Por. J. LeDoux, The emotional brain (1996), cyt. za: idem, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy ¿ycia emocjonalnego, prze³. A. Jankowski, Poznañ 2000, s. 264.
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Bleuler wprowadzi³ termin schizofrenia. Dalszym krokiem by³o okrelenie
czterech symptomów A (four A symptoms), które konstruuj¹ schizofreniê
chroniczn¹: 1) zaburzenia afektywne, 2) autyzm, 3) ambiwalencja, 4) zaburzenia kojarzenia. Do drugorzêdnych symptomów schizofrenii zaliczono: halucynacje, z³udzenia (delusions), zmieszanie (confusion), p³ynnoæ nastroju (fluctuation
of mood), otêpienie (stupor) lub katatoniczne zesztywnienie (catatonic sigidity).
Inna jest schizofrenia ostra, o burzliwym przebiegu, z mniejsz¹ iloci¹ objawów
drugorzêdnych i krótszym czasem trwania. Wspó³czenie podzia³ ten funkcjonuje
pod nazw¹ procesów i form reaktywnych.
W tym samym czasie, w którym E. Kraeplin formu³owa³ w³asn¹ definicjê
choroby psychicznej, Sigmund Freud, badaj¹c histeriê jako formê zaburzenia
psychicznego, zwróci³ uwag¹ na znaczenie konfliktu wewnêtrznego i lêku jako
dynamizmów choroby. Pod wp³ywem tego odkrycia wielu psychiatrów przyjê³o
trójwymiarowy model choroby psychicznej, w którym wszystkie postacie psychopatologii s¹ pochodnymi lêku56. Nerwica jest wynikiem czêciowo skutecznego dzia³ania mechanizmów obronnych przed lêkiem, któremu towarzysz¹
symptomy57. W tym modelu psychoza jest traktowana jako efekt dzia³ania lêku,
który za³amuje i zmusza do wycofania ja. Chorobê psychiczn¹ od zdrowia psychicznego odró¿nia stopieñ lêku58. Adolf Meyer stwierdzi³, ¿e schizofrenia nie
jest jednostk¹ chorobow¹, lecz raczej z³ym przystosowaniem wywo³anym przez
dowiadczenia ¿yciowe59.
Pod wp³ywem fascynacji teori¹ Freuda psychiatrzy, g³ównie amerykañscy,
zbudowali nowe modele zaburzeñ psychicznych i chorób, wyró¿niaj¹c wiele fobii, ró¿ne rodzaje ataków lêkowych, wiele typów zaburzeñ nastroju i mylenia,
zaburzenia psychosomatyczne, osobowoci aspo³eczne, liczne postaci uzale¿nieñ
itd. Ró¿nicowanie posz³o tak daleko, ¿e wydaje siê ma³o funkcjonalne. Aby temu
zaradziæ, nastêpuje ³¹czenie ró¿nych chorób, np. agorafobiê ³¹czy siê z atakami lêkowymi, a depresjê maniakaln¹ z uzale¿nieniem od kokainy itd. (por. DSM
I  1980, DSM IV  1994).
Próbê umiarkowanego po³¹czenia twierdzeñ psychoanalizy i psychiatrii podj¹³ w USA Erik H. Erikson w swojej koncepcji kryzysów ¿yciowych i rozwoju
epigenetycznego, a w Polsce autor teorii dezintegracji pozytywnej K. D¹browski, który wymieni³ tylko 26 jednostek chorobowych usystematyzowanych
w nastêpujacych grupach:
56

D. Klein, Anxiety reconceptualized, (w:) New research and changing concepts, eds.
D. Klein, J. Rabkin, New York 1981.
57 E. Kraeplin, Dementia Praecox and Paraphrenia, Edinburgh 1919.
58 Por. J. LeDoux, Krótka historia chorób psychicznych, (w:) idem, Mózg emocjonalny...,
s. 267.
59 Por. A. Meyer, Fundamental Conceptions of Dementia Praecox in the Commonsense
Psychiatry of Dr Adolf Meyer, ed. A. Lief, New York 1948.
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grupa I obejmuje: 1) psychopatiê, 2) histeriê charakteropatyczn¹, 3) zachowania kryminalne, które pojawiaj¹ siê tylko na poziomie integracji pierwotnej;
grupa II obejmuje: 1) opónienia mentalne, które wystêpuj¹ na I i II poziomie rozwoju osobowoci; I grupa II obejmuje: 1) paranojê, 2) nerwice organiczne, 3) hipochondriê, 4) hebefreniê, 5) schizofreniê simplex, które pojawiaj¹ siê
na II poziomie rozwoju osobowoci;
grupa III obejmuje: 1) schizofreniê paranoidaln¹, 2) schizofreniê katatoniczn¹, 3) psychozê maniakalno-depresyjn¹, 4) perwersje nerwicowe, 5) zaburzenia
psychosomatyczne, 6) psychonerwicê seksualn¹, 7) neurasteniê, 8) histeriê konwersyjn¹, 9) infantylizm psychonerwicowy, 10) schizonerwicê, 11) obsesje psychonerwicowe, 12) psychonerwicê niepowodzenia, które wystêpuj¹ na II i III
poziomie rozwoju osobowoci;
grupa IV obejmuje obsesje psychonerwicowe, dzia³aj¹ce na II, III i IV poziomie rozwoju osobowoci;
grupa V obejmuje psychonerwicê lêkow¹, która wystêpuje tylko na III poziomie rozwoju osobowoci;
grupa VI obejmuje 1) depresjê psychonerwicow¹, 2) psychasteniê i 3) psychonerwicê egzystencjaln¹, wystêpuj¹ce na III i IV poziomie rozwoju osobowoci;
grupa VII obejmuje tylko histeriê egzystencjaln¹, jednostkê diagnozowan¹
na IV poziomie rozwoju osobowoci.
Poziom V (integracja wtórna, osobowoæ) pozbawiony jest zaburzeñ psychicznych)60.

Zakoñczenie
Choroba nie jest tylko czynnikiem zaburzaj¹cym zdrowie somatyczne czy
psychiczne, nie jest tylko zjawiskiem komórkowym, biochemicznym, fizjologicznym czy anatomicznym. Zredukowana do tych wymiarów nie ró¿ni³aby siê
od podobnych procesów w organizmach wirusów, bakterii, rolin czy zwierz¹t.
W cz³owieku choroba uzyskuje wy¿sz¹ rangê, poniewa¿ dotyczy nie tylko jednoci czy ca³oci psychofizycznej, ale tak¿e osobowej, czyli mo¿na mówiæ
o chorobie moralnej, które J. Aleksandrowicz, okrela nastêpuj¹co:
Nie jest zdrowy cz³owiek, który:
 sam cierpi¹c, wiadomie wyzwala cierpienia u innych;
 sam syty, obojêtnie patrzy, jak inni przymieraj¹ g³odem;
 karci innych za k³amstwa i czyny, które sam pope³nia;
60 K. D¹browski, Inter and intraneurotic levels of psychoneuroses and psychoses, (w:)
K. D¹browski, Psychoneurosis is not an illnes, London 1972, s. 110.
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 za akty doznanej ¿yczliwoci nie potrafi byæ wdziêczny, lecz czuje siê upokorzony i zamiast wdziêcznoci¹ odp³aca niechêci¹;
 nienawidzi innego cz³owieka z przyczyn irracjonalnych, jak uprzedzenia
narodowe, rasowe, religijne i nie potrafi siê z tej nienawici wyzwoliæ;
 nie potrafi odnajdywaæ radosnych i piêknych stron ¿ycia swojego i innych,
a jedynie smutek i bezsens istnienia;
 boi siê zarówno wroga rzeczywistego, jak i urojonego, i nie potrafi siê od
tego lêku wyzwoliæ;
 wiadom, jak szkodliwe dla zdrowia jest zak³ócenie równowagi rodowiska naturalnego, nie przeciwdzia³a mu w miarê swych mo¿liwoci (choroba obojêtnoci);
 nie ma wyobrani i nie potrafi nakreliæ wizji lepszego jutra, maj¹c wiadomoæ ska¿on¹ zgubnym mitem Z³otego Cielca61 .
Wed³ug statystki medycznej, w USA w 1994 r. u ok. 51 mln mieszkañców
powy¿ej 18 roku ¿ycia mia³o jakie zaburzenia psychiczne, 11 mln nadu¿ywa³o
substancji psychoaktywnych, ponad 20 mln mia³o zaburzenia typu lêkowego,
nieco mniej ni¿ 20 mln  zaburzenia nastroju (g³ównie depresjê), a pozosta³e
przypadki diagnozowano jako schizofrenie i inne choroby sklasyfikowane
w DSM62.
Nic dziwnego: Poczytalnoæ i zdrowe funkcjonowanie psychiczne definiuje siê jako niewystêpowanie patologii, nie istnieje natomiast pozytywny opis
normalnego cz³owieka. Takie pojêcia, jak: czynna radoæ istnienia, zdolnoæ do
mi³oci, altruizm, szacunek dla ¿ycia, bycie twórczym i samourzeczywistnienie,
rzadko podlegaj¹ rozwa¿aniom psychiatrycznym. Metody bêd¹ce obecnie do
dyspozycji w psychiatrii z trudem osi¹gaj¹ choæby cel terapeutyczny sformu³owany przez Freuda: aby zmieniæ nieznone cierpienie nerwicowca w zwyczajn¹ nêdzê codziennoci. Bez wprowadzenia duchowoci i perspektywy transpersonalnej do praktyki psychiatrycznej, psychologii i psychoterapii bardziej
ambitne cele pozostan¹ nadal nierealne63 .
Wydaje siê, ¿e trzeba uwzglêdniaæ ró¿ne wymiary zdrowia i choroby: fizyczne, psychiczne, psychofizyczne, psychologiczne, psychopatologiczne, kulturowe,
egzystencjalne, duchowe, twórcze itd., wracaj¹c do greckich wzorców ich rozumienia, takich jak choæby u Platona czy Arystotelesa. Tak jak i inni filozofowie,
wskazywali oni nie tylko wymiary techniczne zdrowia i choroby, ale tak¿e ich
nie mniej wa¿ne aspekty humanistyczne.

61

J. Aleksandrowicz, Nie ma nieuleczalnie chorych..., s. 20; por. idem, Sumienie ekologiczne, Warszawa 1979.
62 Por. R.W. Manderscheid i M.A. Sonnenschein, Mental health, Rockville 1994.
63 S. Grof, Kryteria zdrowia psychicznego..., s. 507.
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Streszczenie

Abstract

W artykule analizowane s¹ regu³y dezintegracji i dekonstrukcji w pracach Kazimierza D¹browskiego i Michela Foucaulta. Teoria
dezintegracji pozytywnej D¹browskiego bada
niszcz¹ce i buduj¹ce procesy w osobowoci
cz³owieka. Teoria dyskursu Foucaulta wskazuje na ró¿ne dekonstrukcje, którym cz³owiek
jest poddawany na skutek procesów kulturowych i psychologicznych. Obie regu³y ukazane s¹ na przyk³adzie opisów zdrowia i choroby.

The rules of disintegration and deconstruction are analysed in the writings of Kazimierz D¹browski and Michel Foucault. D¹browskis Theory of Positive Disintegration
lays out the deteriorating and building processes in mans personality. Foucaults discourse theory shows the variety of deconstructions man is subjected to due to cultural
and psychological processes. Both concepts
are entangled in the descriptions and usage of
the notions of health and illness.

Wstêp
Tekst ten jest prób¹ zastanowienia siê nad pojêciem dezintegracja w teorii
dezintegracji pozytywnej Kazimierza D¹browskiego (19021980), polskiego
psychiatry i filozofa oraz pojêciem dekonstrukcja w teorii dyskursu francuskiego socjologa i filozofa Michela Foucaulta (19261984). Oba te terminy
wskazuj¹, ¿e jest jaki przedmiot lub podmiot, który stanowi jak¹ ca³oæ, orga-
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nizacjê, system, strukturê, konstrukcjê, formê zintegrowan¹, a który mo¿e ulec
rozpadowi, roz³o¿eniu lub rozcz³onkowaniu. Procesy zjednoczenia i podzielenia
mog¹ byæ równorzêdne, równoleg³e, wtórne, pierwotne albo mieszane (przeplataj¹ce siê).
Elementy mylenia dekonstrukcyjnego znajdujemy np. w koncepcji przewartociowania wartoci Fryderyka Nietzschego, w koncepcji niewiadomoci Zygmunta Freuda, w epistemologii fenomenologicznej Edmunda Husserla
i w pojêciu destrukcji Martina Heideggera.
Pojêcie dezintegracji dotyczy rozwoju cia³a i umys³u cz³owieka. Dezintegracja mo¿e byæ pozytywna, negatywna i mieszana. Potwierdzaj¹ j¹ lub nie ewolucyjne i nieewolucyjne zjawiska, które s¹ symptomami wielop³aszczyznowego
i wielopoziomowego rozwoju osobowoci. M. Foucault wskazuje na antyhumanistyczny dyskurs, jaki siê dokonuje w stosunku do cz³owieka, jego cia³a, seksualnoci, zdrowia.
Filozofowie poszukuj¹ jakiego elementu podstawowego, z którego mo¿na
by zrekonstruowaæ lub wyt³umaczyæ takie zjawiska wiata, jak arche, genos,
atom (jako to co niepodzielne), logos, instynkt, ró¿nia, telos itd.
S³owa dezintegracja i dekonstrukcja ³¹cz¹ sprzeczne, ambiwalentne znaki
desygnacyjne  semiotyczne i semantyczne. Sk³adaj¹ siê z wyrazu podstawowego  integracja i konstrukcja, któremu zaprzecza dodany prefiks. Prefiks des/de- ma za zadanie odwróciæ, przenieæ, zwielokrotniæ, podkreliæ, a czasami
nawet zniszczyæ, rozsadziæ znaczenie s³owa pierwotnego. Ten nieproporcjonalny zabieg ma swoje przyczyny w ekonomii jêzykowej i psychologicznej (i psychoanalitycznej).
Po grecku de oznacza ale, i albo te¿ teraz, wtedy, po ³acinie za
m.in. z, z góry na dó³, oddalenie, bezporednio po. Prefiks dys- po grecku to podwójny, dwukrotnie, po ³acinie dis- podzia³, oddalenie, przeczenie,
dok³adnoæ. Inne przedrostki i partyku³y o podobnym znaczeniu, np. nie-,
a-, anty-, roz-, kontra-, wskazuj¹ na rozwarstwianie, odwrócenie, rozproszenie, rozmycie, zaprzeczenie, opónienie jakiego dzia³ania lub doznania.
Do wyrazów blisko sytuuj¹cych siê wobec pojêæ dezintegracja i dekonstrukcja nale¿¹ m.in. dezagregacja, dysolucja, dezorganizacja, dysocjacja, dekompozycja, dekompensacja, deterioryzacja, destabilizacja, dyfuzja, dyskurs,
demencja, destrukcja, desymilacja, dezadaptacja, depersonalizacja, depresja, derealizacja, dystrakcja, dyferencja, dychotomia, dysharmonia, dystynkcja, dyskontynuacja, deficyt, dialektyka.
Definicje dekonstrukcji oscyluj¹ wokó³ znaczenia, jakie nada³ jej w roku
1960 J. Derrida, poszukuj¹c sensu tekstu poprzez ujawnianie sprzecznoci i wewnêtrznych opozycji, na których bazuje, a które s¹ czêsto nieredukowalnie z³o¿one, a zarazem niestabilne.
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1. O dysolucji i dezagregacji psychicznej
Pojêcia integracji i dezintegracji mo¿na spotkaæ u Réné Descartesa (15961650).
W XIX wieku u¿ywa³ ich socjolog i filozof Herbert Spencer (18201903) neurolog
John Hughlings Jackson (18351911), a póniej bakteriolog, neurofizjolog i patolog Charles Sherrington (18571952) oraz rosyjski lekarz, fizjolog i psycholog Iwan Paw³ow (18491936).
Wed³ug Herberta Spencera wszystkie rzeczy rosn¹ albo rozk³adaj¹ siê, nabieraj¹ masy albo ulegaj¹ zatarciu, integruj¹ lub dezintegruj¹ siê. [...] Za³o¿ylimy, ¿e agregat albo traci ruch i integruje siê, albo zyskuje ruch i dezintegruje
siê. [...] Ewolucja w najogólniejszym aspekcie jest integracj¹ materii i towarzysz¹cym jej wyczerpaniem [dissipation] ruchu; natomiast dysolucja jest poch³oniêciem [absorption] ruchu i towarzysz¹c¹ dezintegracj¹ materii1. Spencer zak³ada³, ¿e wszystkie struktury we wszechwiecie rozwijaj¹ siê od prostej,
niezró¿nicowanej homogenicznoci w kierunku z³o¿onej, zró¿nicowanej heterogenicznoci, a jednoczenie towarzyszy temu proces wiêkszej integracji zró¿nicowanych czêci. Ta regu³a dotyczy ró¿nych sfer w wiecie: gwiazd, organizmów, systemu spo³ecznego, umys³u ludzkiego.
John Hughlings Jackson stosowa³ termin dysolucja w neurologii. Zak³ada³
istnienie trzech poziomów funkcjonowania uk³adu nerwowego: ni¿szy, redni,
wy¿szy. Wed³ug niego ewolucja jest przejciem od dobrze zorganizowanego
najni¿szego orodka ku orodkom wy¿szym, gorzej zorganizowanym [...], przejciem od bardziej automatycznego do bardziej dowolnego. Natomiast dysolucja jest procesem odwrotnym do ewolucji. To jest proces inwolucji niejako odrozwojowy: dysolucja idzie w kierunku od mniej zorganizowanego do bardziej
zorganizowanego, ale równoczenie bardziej prostego, bardziej automatycznego2. Jackson odró¿nia³ negatywne i pozytywne objawy dysolucji. Negatywne
ujawniaj¹ siê wtedy, gdy naruszone zosta³y wy¿sze warstwy uk³adu nerwowego
i s¹ to objawy ubytkowe. Objawy pozytywne wskazuj¹ natomiast na kompensacjê uszkodzonych czynnoci wy¿szych warstw tego uk³adu przez warstwy ni¿sze. Neurolog ten mówi³ o dysolucjach czêciowych, poniewa¿ dysolucja ca³kowita znaczy³aby mieræ (por. D¹browski). Dysolucja, która dotyczy jakiego
poziomu lub kilku poziomów uk³adu nerwowego w szerszym lub wê¿szym zakresie, oznacza zaburzenia psychiczne lub zaburzenia neurologiczne.
Kazimierz D¹browski tworzy³ swoj¹ koncepcjê dezintegracji pozytywnej
w czêciowej opozycji wobec teorii J.H. Jacksona. Uwa¿a³, ¿e choroba nerwowa czy psychiczna daje bezporednio tylko objawy negatywne i zaczyna siê za1
2

H. Spencer, First Principles, London 1862, § 96.
J.H. Jackson, Selected Writings of John Hughlings Jackson, ed. J. Taylor, vol. 2, London 1932.
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wsze od warstwy po³o¿onej najwy¿ej w rozwoju i pog³êbia siê w odwrotnej kolejnoci do ewolucji3. Wcale nie uwa¿a³, ¿e orodki wy¿sze s¹ mniej zorganizowane od ni¿szych, tzn. ¿e rodek mniej dynamiczny i gorzej zorganizowany
mia³by podporz¹dkowaæ sobie bardziej dynamiczny i lepiej zorganizowany.
Wbrew neojacksonistom (np. Janowi Mazurkiewiczowi) twierdzi³, ¿e jednym
z g³ównych procesów ewolucji jest dysolucja, a raczej rozlunienie, dezintegracja, która nie dotyczy poziomów ni¿szych, ale powstaje tak¿e ju¿ w samym procesie organizowania siê poziomów wy¿szych4. Zdaniem D¹browskiego, ewolucja zawiera w sobie zjawiska dysolucji, które s¹ niekiedy jej podstawowym
mechanizmem. Dysolucja ta dotyczy tych poziomów pamiêci, uczuæ i popêdów
gatunkowo nabytych i osobniczo rozwiniêtych, które dla obecnego poziomu rozwoju nie s¹ potrzebne ani w stanach normalnych, ani chorobowych5. Wed³ug
D¹browskiego nies³uszne jest twierdzenie Jacksona i Mazurkiewicza, ¿e przy zaburzeniach i chorobach psychicznych z regu³y zachodzi kompensacja uszkodzonych czynnoci wy¿szych przez nadczynnoæ funkcji ni¿szych.
Termin dezagregacja psychiczna neurolog i psycholog Pierre Janet (1859
1947) zastosowa³ na oznaczenie utraty powi¹zañ pomiêdzy poszczególnymi
funkcjami psychiki, szczególnie w przypadkach anastezji, amnezji, pora¿enia
i zwielokrotnionej (rozdwojonej) osobowoci histeryków. Chodzi tu o powstawanie dwóch lub wiêcej grup fenomenów w wiadomoci, które s¹ równoleg³e, ale niepe³ne, zamieniaj¹ce jedne sensacje, obrazy na inne, a wywo³ane
przez nie czynnoci, musz¹ zostaæ zintegrowane w tej samej wiadomoci lub
w³adzy6.

2. O formach integracji i dezintegracji
bio-socjo-psychicznej
Kazimierz D¹browski, który wspó³pracowa³ z Janetem w latach 30., twierdzi³, i¿ procesy rozpadu i odnowy w ca³ej przyrodzie s¹ procesami dezyntegracyjnymi, s³u¿¹cymi równoczenie pewnej wtórnej, fizjologicznej integracji7.
Dezintegracja nie stanowi dok³adnego odwrócenia integracji [...]. By³oby absurdem utrzymywaæ, ¿e po³owiczny parali¿ jest powrotem do pierwotnego sta3

K. D¹browski, O dezintegracji pozytywnej. Szkic teorii rozwoju psychicznego cz³owieka
poprzez nierównowagê psychiczn¹, nerwowoæ, nerwice i psychonerwice, Warszawa 1964,
s. 160.
4 Ibidem, s. 163.
5 Ibidem.
6 Por. A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris 2002,
s. 219218
7 K. D¹browski, O dezintegracji pozytywnej , s. 19.
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nu, w którym uczymy siê poruszaæ [...]. Dzia³a tutaj mechanizm autoregulacji,
co powoduje, ¿e pojêcie czystej dezintegracji nie istnieje. Ten idealny proces
zaburzony zostaje przez twórcze d¹¿enie wci¹¿ aktywnego organizmu do przywrócenia zaburzonej równowagi8. Od czasów pierwotnych, tak¿e i dzisiaj istnieje zjawisko rozbijania pierwotnej, spoistej struktury popêdowej, jako wynik
nieustannego natykania siê na przeszkody i wywo³ane przez to prze¿ycia9.
Jak powstaje dezintegracja psychiczna (zmys³owa, intelektualna, emocjonalna), a jak dezintegracja poznawcza? W naukach biologicznych i psychologicznych, spo³ecznych ³¹czy siê j¹ ze zjawiskami:
1) niezgodnoci uczuciowej pomiêdzy wra¿eniami przychodz¹cymi od tych
samych przedmiotów, np. p³omieñ wieczki jest piêkny dla oka, a bolesny dla
dotyku; dziecko rozwijaj¹c siê i poznaj¹c wiat musi codziennie zmieniaæ swój
obraz wiata, a dowiadczaj¹c go, okrela na nowo swój stosunek do niego;
2) inhibicji (hamowania) pierwotnych popêdów na skutek spotkania oporu
czy cierpienia od rzeczy i ludzi.
Podczas dezintegracji wytarzaj¹ siê nowe struktury, które nie s¹ tak uporz¹dkowane, spoiste i jednolite jak te pierwotne, opieraj¹ce siê na prymitywnym
dzia³aniu. D¹browski pisze: Wyodrêbniaj¹ siê w nich jakby samodzielne, nie
powi¹zane elementy uczuciowe i elementy poznawcze, co wp³ywa na powstanie nowych, aktualnych struktur, hierarchicznie od siebie niezale¿nych, byæ mo¿e
wspó³rzêdnych, a wiêc jedynie s³abo sprzê¿onych. Pojawiaj¹ siê ambiwalencje
i ambitendencje w zale¿noci od poziomu rozwoju.
Szczególnie w okresach dojrzewania i przekwitania wystêpuj¹ sprzeczne zespo³y uczuciowe (np. uczuæ przyjemnych i przykrych), co oznacza, ¿e jedne tendencje nie ust¹pi³y jeszcze ca³kowicie a inne nie odnios³y jeszcze pe³nego zwyciêstwa. Proces dezintegracyjny powoduje mniejsze uzale¿nienie siê od siebie
poszczególnych funkcji psychicznych i, co za tym idzie, wiêksz¹ wra¿liwoæ
poszczególnych receptorów czy ich zespo³ów, którym dostêpniejsze staj¹ siê
doznania, ³atwiej i lepiej docieraj¹ce do nich w chwilach, gdy ich wra¿liwoæ
nie jest zbyt ograniczona10.
Zauwa¿enie sprzecznoci w swoim postêpowaniu mo¿e spowodowaæ rozdwiêk z samym sob¹, wywo³aæ potrzebê zmiany stanu rzeczy na lepszy. Sama
wiadomoæ w³asnego wewnêtrznego rozbicia nie zainicjuje tej potrzeby zmiany, impuls wychodzi tu zazwyczaj od struktury uczuciowo-d¹¿eniowej. Wp³yw
otoczenia w pewnych momentach tak¿e zaczyna mieæ dezintegracyjne oddzia³ywanie na dziecko, np. kiedy wzbudzone zostaje poczucie winy, niepokój w stosunku do w³asnego dzia³ania i zawstydzenie.
8

Ibidem; por. C. Monakow, R. Mourgue, Introduction biologique à l’étude de la neurologie et de la psychopathologie, Paris 1928.
9 K. D¹browski, O dezintegracji pozytywnej , s. 19.
10 Ibidem, s. 20.
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Jakie s¹ g³êbsze przyczyny dezintegracji? Wed³ug D¹browskiego, na rozlunienie pierwotnej struktury jednostki wp³ywaj¹ przede wszystkim: dyspozycje
dziedziczne, urazy porodowe os³abiaj¹ce niektóre organy, oddzia³ywanie otoczenia, nieodpowiedni wybór zawodu, gwa³towne, przykre prze¿ycia. Takie rozlunienie silnie wystêpuje w okresie dojrzewania.
Dezintegracja wi¹¿e siê z nadpobudliwociami, które przypieszaj¹ i intensyfikuj¹ rozbicie struktury psychicznej, np. nadpobudliwoæ zmys³owa rozbija
poczucie i czucie cielesne; nadpobudliwoæ psychomotoryczna rozwija hiperkinezy funkcjonalne, tiki, i natrêctwa jak w³óczêgostwo, nadpobudliwoæ wyobrani  marzenia na jawie, intensyfikacjê marzeñ sennych, iluzje, pomys³y artystyczne; nadpobudliwoæ afektywna wywo³uje stany depresji, sympatiê
i antypatiê do samego siebie i wiata, niezadowolenie z siebie i otoczenia, poczucie obcoci, poczucie ni¿szoci i wy¿szoci. Wszystko to wskazuje na problemy z przystosowaniem siê do aktualnej rzeczywistoci. Formowanie rozbudowania jednej nadpobudliwoci lub po³¹czenia j¹ z innymi polega na
zahamowaniu jednych i odhamowywaniu innych zespo³ów dyspozycji. Niekiedy nastêpuj¹ zastêpcze, okólne formy wy³adowania (na³ogi i nawyki), które nie
s¹ skuteczne, poniewa¿ niemo¿liwe jest wy³adowanie aktywnoci na tej drodze,
której siê napiêcie wewn¹trzpsychiczne domaga, to paliatyw dzia³ania wobec
niemo¿liwoci samego dzia³ania.
D¹browski wyró¿nia jednopoziomow¹ i wielopoziomow¹ dezintegracjê. Jednopoziomowa nie ma wyranych granic. Jest spowodowana m.in. przez wypadki fizyczne i psychiczne, w³aciwoci typologiczne, wa¿ne okresy cyklu ¿yciowego cz³owieka. Natomiast w tzw. dezintegracji wielopoziomowej nastêpuj¹
rozbicia i rozlunienia, rozwarstwienia tzw. rodowiska wewnêtrznego cz³owieka na warstwy ni¿sze i wy¿sze, s³absze i silniejsze, po¿¹dane i niepo¿¹dane.

3. Antynomie dezintegracji w rozwoju osobowoci
(sylabus)
Pojêcia dezintegracja, dysolucja, dezagregacja maj¹ swoje zastosowanie w naukach przyrodniczych i medycznych (psychologia, psychopatologia,
i psychiatria). Czasami ich znaczenia nachodz¹ na siebie, a nawet pe³ni¹ funkcjê zastêpcz¹  wzmacniaj¹c¹ albo os³abiaj¹c¹
Ró¿nice pomiêdzy dezintegracj¹ jednopoziomow¹ i wielopoziomow¹ przedstawia D¹browski nastêpuj¹co:
 charakter automatyczny, niewartociuj¹cy pierwszej i charakter wartociuj¹cy,
hierarchizuj¹cy drugiej;
 ma³a dowolnoæ przebiegu procesu pierwszej i znaczny udzia³ czynnika wiadomoci w drugiej;
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 s³aba tendencja do przetwarzania rodowiska wewnêtrznego w pierwszej
i znaczna lub bardzo du¿a w drugiej;
 przewaga poczucia ni¿szoci w stosunku do rodowiska zewnêtrznego
w pierwszej i znaczna przewaga poczucia ni¿szoci w stosunku do w³asnego
rodowiska wewnêtrznego  a nie zewnêtrznego  w drugiej;
 tendencja do konfliktów zewnêtrznych w pierwszej i do konfliktów wewnêtrznych w drugiej;
 tendencja do osi¹gania coraz wy¿szych hierarchicznie celów a¿ do idea³u osobowoci w drugiej i brak tej tendencji w pierwszej;
 przewaga cz¹stkowoci w pierwszej formie oraz ujêcia ca³ociowego w drugiej11.
Na dezintegracjê negatywn¹ wskazuje brak pozytywnych skutków dla rozwoju osobowoci i powrót do integracji pierwotnej (poprzez destruktywne uszkadzanie funkcji, degradacjê, inwolucjê itp.). Dezintegracjê negatywn¹ na poziomie neurofizjologicznym charakteryzuj¹: 1) stabilizacja dezyntegracyjna, 2) brak
w³aciwoci twórczych dezintegracji, 3) s³aboæ i niejasnoæ celów rozwojowych
(np. ¿yciowych), 4) przewag¹ zjawisk dezintegracji cz¹stkowej, 5) objawy inwolucji i dysolucji w kontekcie chronicznoci danego zespo³u chorobowego.
Dezintegracjê pozytywn¹ na poziomie psychologicznym charakteryzuj¹:
1) zaniepokojenie samym sob¹, 2) niezadowolenie z siebie, 3) poczucie ni¿szoci w stosunku do samego siebie, 4) prze¿ywanie procesu przedmiot-podmiot
w sobie, 5) poczucie wstydu i winy.

4. O dyskursie, fa³szywych obrazach i ich dekonstrukcji
Centralne pojêcie u Foucaulta  dyskurs  skupia w sobie szersze rozumienie dekonstrukcji, nie neguj¹c jego znaczenia jako metoda, analiza, krytyka.
W przewa¿aj¹cej czêci filozof ten bada nieci¹g³oci episteme (systemów mylowych), a kolejne episteme nie daj¹ siê wyprowadziæ po sobie ani w sposób formalny, ani w sposób dialektyczny i nie s¹ zwi¹zane ze sob¹ pokrewieñstwem genetycznym czy historycznym. Foucault pisze: Oczywicie dyskursy s¹ zrobione
ze znaków; wszelako ich dzia³anie polega na czym wiêcej ni¿ na oznaczeniu tymi
znakami rzeczami. W³anie to wiêcej nie pozwala sprowadziæ ich do langue i do
parole. W³anie to wiêcej nale¿y ukazaæ i opisaæ12. Zwraca uwagê na to, ¿e dyskurs jest kategori¹ nieredukowaln¹, niezastêpowaln¹ przez inne pojêcia. Dlatego
nie jest jêzykiem ani mow¹. Dyskursy to regu³y konstruowania wypowiedzi, budowania wywodu, operowania pojêciami stosowanymi w ró¿nych dziedzinach.
S¹ uwarunkowane historycznie i zale¿ne od obecnego horyzontu poznawczego.
11
12

Ibidem, s. 31.
M. Foucault, Archeologia wiedzy, prze³. A. Siemek, Warszawa 1977, s. 76.
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Podobnie jak Derrida, Foucault stara siê znaleæ przejcia miêdzy fenomenalnym a strukturalnym ujêciem wiata. Fenomenologiczny pogl¹d jest prób¹
dotarcia do dowiadczenia rzeczy w ich genezie. Strukturalici uwa¿aj¹, ¿e podstaw¹ poznania i dowiadczania jest struktura, której samej nie mo¿na jednak
dowiadczyæ. Dzieje pokazuj¹, ¿e wszystko, co jest pomylane, pomylane bêdzie raz jeszcze przez myl, która jeszcze nie ujrza³a wiat³a dziennego13.
Jean Piaget twierdzi, ¿e strukturalizm Foucaulta jest pozbawiony struktur14, gdy¿ pisz¹c o archeologii intelektualnej, nie uznaje on poziomów zjawisk,
a kolejne episteme nie daj¹ siê wyprowadziæ po sobie ani w sposób formalny,
ani dialektyczny i nie s¹ zwi¹zane ze sob¹ pokrewieñstwem genetycznym czy
historycznym. Foucault za bardzo widzi struktury jako schematy figuratywne,
a pomija systemy przekszta³ceñ, trwa³e dziêki w³asnej samosterownoci.

5. Zjawiska pozytywnej dezintegracji i dekonstrukcja
W przypadku dekonstrukcji rzeczywistoci poszukiwane jest to, co ukryte,
a co stanowi tak¿e o ca³oæ sytuacji. W dekonstrukcji istnieje wyrany element
rekonstrukcji  retrospekcja tego, co zosta³o stworzone, ale w odwróconej, podwójnej, tak¿e od tej g³êbokiej  jak by to powiedzieli strukturalici  strony.
W dezintegracji pozytywnej D¹browskiego  tak jak w dekonstrukcji, ale te¿
psychoanalizie czy psychologii postaci  wszystko jest istotne, co siê pojawia i co
siê nie pojawia. Bierze siê pod uwagê ca³oæ perspektyw rzeczywistoci, nawet
jeli nie wszystko jest dostêpne  widzialne i niewidzialne, znaczone i znacz¹ce,
wiadome, podwiadome i niewiadome, dynamiczne i statyczne, wy¿sze i ni¿sze, podkrelone, niedokrelone, wyparte, regresywne, represywne, wykluczone.
Dekonstrukcja mo¿e byæ traktowana jako zabieg stopniowania, tj. degradacji cz³owieka, która zapobiega jego destrukcji, ale przyjmuje cz¹stkow¹ destrukcjê poprzez wykluczanie, rozdzielanie. Dekonstrukcja negatywna jest destruktywna, gdy mno¿y pojêcia negatywne, nie s³u¿¹ce poznaniu i identyfikowaniu,
ale pomna¿aniu dyskursu  pojawia siê nat³ok fikcyjnych nazw przypisanych
objawom rzeczy, a nie samym rzeczom, jak to siê dzieje w przypadku chorób.
Budowanie teorii  niby dyskurs rozumny  okazuje siê zawsze prób¹ odtworzenia rzeczywistoci, gdy¿ nauka stoi nieustannie na granicy b³êdu. Kultura wytwarza ukryt¹ patologiê, która jest wycinana przez cenzurê, poniewa¿ le
wiadczy o aktualnej sytuacji spo³eczeñstwa. Zwykle wychodzi na jaw w formie wybuchu z powodu wieloletniego t³umienia.
13 M. Foucault, Historia szaleñstwa w dobie klasycyzmu, prze³. H. Kêszycka, Warszawa
1987, s. 383.
14 J. Piaget, Strukturalizm, Warszawa 1972, s. 57.
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Dekonstrukcja pozytywna jest dowartociowaniem tego, co zosta³o pominiête, a co stanowi naturê i fundament danej rzeczy. Dekonstrukcja historyczna pojêæ ujawnia ich znaczenie pierwotne, wtedy gdy s³owo by³o bardziej rzecz¹,
a nie odwrotnie  rzecz bardziej s³owem. Jak mówi Foucault: nale¿y zwróciæ
siê ku temu obszarowi, w którym »rzeczy« i »s³owa« jeszcze siê od siebie nie
oddzieli³y, tam, gdzie na poziomie jêzyka przynale¿¹ jeszcze do siebie sposób
patrzenia i sposób widzenia15.
Poprzez archeologiê wiedzy Foucault stara³ siê penetrowaæ przesz³oæ w poszukiwaniu ladów rozdzia³ów, pêkniêæ i rozwidlenia dróg w rzeczywistoci pisemnej i malarskiej. W Historii szaleñstwa opisuje, jak z biegiem dziejów rozwija³y siê choroby fizyczne i psychiczne. Najpierw by³ tr¹d, nastêpnie choroby
weneryczne, jeszcze póniej szaleñstwo. Te struktury zostan¹ po wyganiêciu tr¹du, po niemal ca³kowitym wytarciu z ludzkiej pamiêci postaci trêdowatego. Praktyki wykluczenia pojawiaj¹ siê na nowo, czêsto w tych samych miejscach, po
dwóch lub trzech wiekach nad podziw do tamtych podobne16. Wymylenie s³owa choroba by³o spo³eczn¹, medyczn¹ i psychologiczn¹ metod¹ konstruowania
metajêzyka, by kontrolowaæ realn¹ rzeczywistoæ: psychologizuje siê rzeczywistoæ, aby j¹ odrealniæ; zmusza podmiot, aby rozwa¿a³ konflikt jako zaburzenie
w³asnego serca, aby unikn¹³ ujrzenia tam sprzecznoci w porz¹dku wiata17.

6. Pojêcie choroby a dezintegracja i dekonstrukcja
Pojêcia oznaczaj¹ce stan chorobowy s¹ zabiegami dekonstrukcyjnymi
w stosunku do cz³owieka i rzeczywistoci. Kazimierza D¹browskiego i Michela
Foucaulta ³¹czy podjêcie tematu zdrowia i choroby psychicznej oraz przekonanie, ¿e problem ten nie mo¿e byæ rozwi¹zany jedynie dychotomicznie, na zasadzie liniowej, jednopoziomowej lub jednowymiarowej.
Z pojêciem choroby kojarzy siê zepsucie, nieszczêcie, lêk, cierpienie, rozpad, z³o, mieræ. To cia³o obce, które wkracza w cia³o cz³owieka, zmienia go fizycznie i psychicznie. Dlatego istnieje trudnoæ w przyjêciu choroby za swoj¹
czêæ. Ju¿ wiadomoæ o chorobie dekonstruuje nasze pojêcie o naszym ciele,
nasze widzenie wiata. Rozbija nam dotychczasow¹ organizacjê komfortu i dyskomfortu, przesuwa nasz¹ hierarchiê wartoci, odwraca nam wiat do góry nogami. Takie jest dowiadczenie choroby jako dekonstrukcji wiata.
Choroba jest metod¹ radzenia sobie w trudnych sytuacjach intra- i interaktywnych. Dlaczego cz³owiek musi zachorowaæ? Choroba jest rodzajem prze15
16
17

M. Foucault, Narodziny kliniki, prze³. P. Pieni¹¿ek, Warszawa 1999, s. 8.
M. Foucault, Historia szaleñstwa..., s. 20.
M. Foucault, Maladie mentale et Personnalité, Paris 1954, s. 109.
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kszta³cenia energetycznego cia³a lub psychiki. Zmienia percepcjê wiata, a tak¿e
percepcjê rodowiska. Dlaczego spo³eczeñstwo potrzebuje chorych i potrzebuje ich
zatwierdzaæ, wykluczaæ, analizowaæ i nazywaæ? Nomenklatura chorobowa lekarska i kryminalnoprawna pe³ni funkcjê maskowania i usystematyzowania problemów spo³ecznych i psychologicznych.
Kobierzycki wyró¿nia rozmaite cie¿ki spo³ecznej i psychologicznej kontroli nad ¿yciem ludzkim: cie¿kê kryminalizacji zachowañ (prawn¹), cie¿kê psychiatryzacji zachowañ (medyczna), którym przeciwstawia siê na ogó³ cie¿kê
sakralizacji zachowañ (teologia) itd. S¹ one strategiami globalnego, strukturalnego oznaczania granic jednostkom, które s¹ zbyt ruchliwe spo³ecznie, psychologicznie, politycznie itd.18
Procedury psychiatryzacji i kryminalizacji oparte s¹ na zasadach dekonstrukcji to¿samoci spo³ecznej jednostek, które mog¹ byæ zbyt samodzielne i niepodporz¹dkowane regu³om czy regulaminom aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów
mylenia, czucia, wyobra¿ania itd. Miêkk¹ form¹ dekonstrukcji jest wed³ug Kobierzyckiego tak¿e teoria lokalizacji zachowañ, ustalanie miejsc, w których mo¿na mówiæ i robiæ co przeciwnego regu³om kontroli: w ukryciu, w teatrze, na
poligonie itd.

7. Choroba jako zjawisko niekontrolowanej akceleracji
Medyczne podejcie stara siê uchwyciæ chorobê w jakie mierzalne ryzy,
opanowaæ j¹, uznaj¹c cia³o za mechanizm mo¿liwy do naprawy albo ju¿ niemo¿liwy do naprawy. Chorobê ontologizuje siê, w medycynie nadaje jej siê nazwê, w³aciwoci, funkcjê.
Wed³ug T. Kobierzyckiego, który od wielu lat wspó³pracuje z lekarzami onkologami i zajmuje siê filozofi¹ zdrowia i choroby, choroba jest symbolem dramatycznej sytuacji ¿yciowej cz³owieka, objawem uwolnienia energii ¿yciowej,
która by³a dot¹d silnie st³umiona, maskowana lub wyparta przez lata, a teraz
wybucha, dekonstruuj¹c obraz samego siebie, obraz sytuacji rodzinnej, spo³ecznej, zamieniaj¹c urojenia w wypowied prawdziw¹ o sobie i swoim losie19.
W chwili ujawnienia siê tzw. miertelnej choroby (np. raka) ludzie zachowuj¹
siê jak dzieci, tryskaj¹ energi¹, ale jest to energia kompensacyjna. Przy okazji
odzyskuj¹ wiê z przesz³oci¹, ze snem, z w³asnymi urojeniami, ranami, ekstazami, zakazami, które nagle okazuj¹ siê cenne. Choroba jest dyskursem na³adowanym inwektywami, agresj¹, negacj¹, strachem. £¹czy dwa systemy wiedzy
18
19

2010.

Por. T. Kobierzycki, Poza mi³oci¹ i wolnoci¹, Warszawa 2009.
T. Kobierzycki, Wyk³ady z psychologii osobowoci, Trnavska Univerzita, Bratys³awa
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o sobie, które s¹ na ogó³ sprzeczne  w chorobie poznaje siê twarde granice w³asnego bytu, podczas gdy w zdrowiu poznajemy miêkkie granice ¿ycia, chwilow¹ bezgranicznoæ bytu.
Z badañ genetycznych dowiadujemy siê, ¿e organizacja genetyczna cz³owieka jest taka, i¿ geny ¿eñskie odpowiadaj¹ za adaptacjê, ewolucjê i mutacjê,
a geny mêskie za ci¹g³oæ i trwanie ¿ycia. Choroba mo¿e byæ sakralizacj¹ rany,
która jest siostr¹ mierci. Dyskurs terapeutyczny ukazuje nam np. bohatera choroby, artystê choroby czy mistrza choroby jako przeciwieñstwa, które uzupe³niaj¹ dyskurs na temat zdrowia.
Zdrowie i choroba nale¿¹ do osi dynamizuj¹cej i destabilizuj¹cej ¿ycie organiczne i nieorganiczne. Choroba nie jest tylko procesem negatywnym, ale mo¿e
dzia³aæ jako czynnik pobudzaj¹cy lub ochronny: Tak naprawdê jednak choroba, zacieraj¹c, podkrela; niszczy z jednej strony, aby rozbudziæ z drugiej; istota
choroby nie ogranicza siê do dr¹¿enia pustki  sk³ada siê na ni¹ równie¿ dope³niaj¹ca j¹ pozytywna pe³nia aktywnoci zastêpczych20.

8. Choroba jako zjawisko medycznej symbolizacji
Foucault analizowa³ pojêcie choroby z trzech perspektyw: ewolucyjnej, historii indywidualnej cz³owieka i egzystencji. Choroba pe³ni funkcjê maskuj¹c¹
i demaskuj¹c¹ system spo³eczny, gdy¿ nale¿y do zestawu pojêæ, które opisuj¹
procesy zniewolenia cz³owieka przybieraj¹ce formê oficjalnych praw i regu³.
Dyskurs na temat zdrowia ma na celu opanowanie stanu chorobowego oraz
obarczenie lekarzy i ludzi w³adzy pozorn¹ spo³eczn¹ odpowiedzialnoci¹ za to,
co jest uznawane za chorobê (bardziej ni¿ za zdrowie). Foucault stwierdzi³: Tak
naprawdê spo³eczeñstwo znajduje pozytywny wyraz w chorobach umys³owych,
na które cierpi¹ jego cz³onkowie; dzieje siê tak niezale¿nie od tego, jaki status
nadaje ono tym formom chorobowym: czy umieszcza je w centrum swego ¿ycia religijnego, jak w wypadku plemion pierwotnych, czy stara siê je usuwaæ,
umieszczaj¹c je poza ¿yciem spo³ecznym, tak jak czyni to nasza kultura21. Jednak spo³eczeñstwo nie chce rozpoznawaæ form chorobowych, w których samo
siê wyra¿a. Jak twierdzi³ Foucault, ob³êd jest teraz jedn¹ z istotnych postaci
rozumu [...], osi¹ga swój sens i wartoæ jedynie w sferze rozumu22. Dekonstrukcja jest wielowymiarowa, ale brak jej wyranego hierarchicznego charakteru.
Dyskurs rekonstruuj¹cy rzeczywistoci nie ma koñca i celu. Zabieg Foucaulta
polega na roz³o¿eniu rzeczywistoci historycznej na sposób symboliczny.
20

2000.

21
22

M. Foucault, Choroba umys³owa a psychologia, prze³. P. Mrówczyñski, Warszawa
Ibidem, s. 30.
Ibidem, s. 43.
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Jean Piaget twierdzi³, ¿e wizja Foucaulta jest zbyt antyludzka, choæ wytrwale
bada³ on antyhumanistyczne wizje cz³owieka, ukazuj¹c, w jaki sposób nauki humanistyczne polegaj¹ na chaotycznym wyborze mutacji apriorycznych form
historycznych lub episteme, traktuj¹c je jako wzorce i normy ludzkiego bytu.
Tworzenie pojêæ medycznych nie jest tylko zabiegiem okrelania naukowego. Wraz z nim pojawia siê ca³a psychopatologia w³adzy i dominacji naukowej.
Procedury s³u¿¹ce temu, by lepiej poznaæ cia³o i psychikê cz³owieka, a nastêpnie mu pomóc psychologicznie i medycznie, okaza³y siê tak¿e formami zniewolenia, redukowania go do jakie roli.

Zakoñczenie
Ludwig Wittgenstein, który podobnie jak Foucault sam prze¿y³ silne za³amanie psychiczne, pisa³: Filozofem jest ten, kto musi uleczyæ w sobie wiele chorób umys³u, nim zdo³a dotrzeæ do pojêæ zdrowego rozs¹dku23.
Jak przekaza³ mi T. Kobierzycki, K. D¹browski ju¿ jako doktor medycyny
po studiach w Genewie by³ na sta¿u psychoanalitycznym u Wilhelma Stekla
i wtedy te¿ chodzi³ na wyk³ady Wittgensteina w Wiedniu. By³ zachwycony jego
stylem rozumowania, argumentowania, a tak¿e niezwyk³¹ osobowoci¹. Wittgenstein przychodzi³ na wyk³ady jakby zawstydzony, ¿e musi co mówiæ, chwilê
milcza³, pochyla³ siê, nie patrz¹c na audytorium, czasem mówi³, ¿e nie wie, co
ma powiedzieæ. Gdy studenci zadawali pytania, prostowa³ siê, umiecha³ i mówi³ z dyskretn¹ pasj¹ o sprawach, które odwraca³y ich schematy mylenia, dekonstruowa³ je na ¿ywo.
Dezintegracja pozytywna wskazuje na walkê o pe³niejszy obraz cz³owieka zdrowego-i-chorego. Silny nacisk po³o¿ony jest na jego gatunkow¹ dziedzicznoæ (instynktowoæ) i spo³eczne otoczenie (przymus adaptacji), które jest zdolne uznaæ wra¿liwoæ za s³aboæ, talent za wadê, autonomicznoæ za pychê, winê
za karê itd.
Jean Piaget, którego studentem w latach 20. XX wieku by³ Kazimierz D¹browski, wskazywa³ na trzy g³ówne w³asnoci ka¿dej struktury: jej ca³ociowoæ,
przekszta³ceniowoæ i samosterownoæ. Struktura w tym ujêciu wydaje siê byæ
systemem otwartym na dekonstrukcjê, systemem przekszta³ceñ, który jako system ma swoje prawa (przeciwstawne w³asnociom posiadanym przez elementy)
i utrzymuje siê lub wzbogaca dziêki samej grze swych przekszta³ceñ, z tym, ¿e
przekszta³cenia nie przestêpuj¹ granicy systemu ani te¿ nie wymagaj¹ odwo³ania siê do elementów zewnêtrznych24.
23
24

L. Wittgenstein, Uwagi ró¿ne, prze³. M. Kowalewska, Warszawa 2000, s. 73.
J. Piaget, Strukturalizm..., s. 33.
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Jak siê wydaje, t¹ cie¿k¹ analizy poszed³ w swojej teorii dezintegracji pozytywnej K. D¹browski. Jak wspomina T. Kobierzycki, profesor u¿ywa³ czêsto
wyra¿enia piesz¹cy siê zdrowy rozs¹dek, okrelaj¹c za jego pomoc¹ tendencjê do szybkich odpowiedzi, które nie pozwalaj¹ na sformu³owanie i postawienie pytania. By³a to jego zdaniem lekka forma ob³êdu. A przypomnijmy, ¿e pojêcie zdrowego rozs¹dku by³o dla Foucaulta pu³apk¹ owieceniow¹.
D¹browski i Foucault wskazuj¹, ¿e w analizach choroby s¹ braki, które pomijaj¹ ca³oæ zjawisk patologicznych i niepatologicznych. Krytykuj¹ te¿ uto¿samienie osobowoci z chorob¹, tak jakby choroba zagarnia³a ca³¹ osobowoæ
cz³owieka. Nawet gdy ca³e ¿ycie cz³owieka jest podporz¹dkowane chorobie, istnieje element zdrowy, który pe³ni rolê czynnika równowagi, a wiêc w tym co
negatywne zawsze znajdzie siê czynnik dezintegracji pozytywnej.
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CO JEST TRUDNIEJSZE:
PORADZIÆ SOBIE Z AGRESJ¥ CZY J¥ ZROZUMIEÆ?
What Is More Difficult:
to Deal with Aggression or to Understand It?
S ³ o w a k l u c z o w e: socjobiologia, etologia,
agresja.

K e y w o r d s: sociobiology, ethology,
aggression.

Streszczenie

Abstract

Tematem rozwa¿añ jest ludzka agresja.
Czy agresja jest wrodzona? Jak sposób rozumienia tego, czym jest agresja, wp³ywa na sposoby radzenia sobie ze szkodliwymi skutkami
zachowañ agresywnych?

Subject of consideration is human aggression. Is aggression inborn? How the way of
understanding, what aggression is, influences
our efficiency in dealing with harmful effects
of aggressive behaviour?

Wstêp
Proponujê z perspektywy socjobiologicznej i etologicznej zastanowiæ siê nad
ludzk¹ agresj¹: jak jest rozumiana i czy jestemy wobec niej bezbronni?
Socjobiologia zajmuje siê systematycznym badaniem biologicznych podstaw
zachowania spo³ecznego (zwierz¹t, w poczet których zaliczeni s¹ te¿ ludzie),
ukazuj¹c równie¿ jego biologiczne konsekwencje. Oznacza to respektowanie
wiedzy biologicznej w snuciu refleksji o spo³eczeñstwie. Nie oznacza jednak
odnoszenia ludzkich stosunków spo³ecznych do modeli zwierzêcych. By³oby to
zdecydowane nadu¿ycie. Z biologicznego punktu widzenia mo¿na powiedzieæ:
Zwierzêta nie s¹ po to, by nam dostarczaæ modeli zachowañ, ale by przetrwaæ
i wydaæ na wiat potomstwo1. Z drugiej strony, kompletnie niezrozumia³e by1 R. Dawkins, Rozplatanie têczy. Nauka, z³udzenia i apetyt na cuda, t³um. M. Betley,
Prószyñski i S-ka, Warszawa 2007, s. 193.
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³oby ignorowanie faktu, ¿e my równie¿ jestemy zwierzêtami i genetycznie
ugruntowany zestaw okrelonych cech i predyspozycji, jaki zapewni³ przetrwanie naszemu gatunkowi, rzutuje na ró¿norodne przejawy naszej aktywnoci. Etologia zajmuje siê badaniem zwierzêcych zachowañ, zarówno dziedzicznych, jak
i nabytych.
W celu wsparcia moich rozwa¿añ skorzystam g³ównie z prac Konrada Lorenza, Edwarda O. Wilsona oraz Desmonda Morrisa.

Co to jest agresja?
Poszukiwanie jednoznacznej definicji
Zgodnie ze S³ownikiem jêzyka polskiego, agresja to 1. ksi¹¿k. napastliwe,
brutalne zachowanie siê wobec kogo lub czego; tak¿e: silne negatywne emocje, np. nienawiæ, gniew, wywo³uj¹ce takie zachowanie; 2. polit. zbrojna napaæ
jednego pañstwa na drugie; 3. zool. napastliwe, zaczepne zachowanie siê zwierz¹t, zw³aszcza w okresie godowym, maj¹ce na celu zmuszenie przeciwnika do
ucieczki lub do podjêcia walki2.
Zacznê od dok³adnego przyjrzenia siê pierwszej z przytoczonych definicji,
która wskazuje na emocjonalne czynniki wywo³uj¹ce agresywne zachowanie.
Równie¿ owe czynniki zosta³y okrelone jako agresja. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e jeli zachowanie, jak te¿ jego przyczynê okrelimy tym samym terminem,
skazujemy siê na nieuniknione nieporozumienia. Precyzja pojêciowa wymaga,
aby przyczynê zachowañ oddzieliæ od nich samych  w przeciwnym wypadku
dojdziemy do pleonastycznej konkluzji, ¿e przyczyn¹ agresywnych zachowañ
jest agresja. Jeli uwzglêdnimy to zastrze¿enie, to okrelenie agresji jako napastliwych zachowañ jest bliskie Wilsonowskiemu rozumieniu agresji, a jednoczenie najbli¿sze ³aciñskiego ród³os³owu aggressio, co znaczy atak, uderzenie,
natarcie, napad3.
Jak agresjê definiuje Wilson? Podobnie jak u innych zwierz¹t, przejawiane
przez ludzi zachowanie mieci siê w granicach pewnej skali, jest zestawem reakcji, które s¹ przejawiane lub zanikaj¹, zale¿nie od okrelonych okolicznoci.
[...] Reakcji tych mo¿na wyró¿niæ co najmniej siedem: obrona i podbój terytorium, d¹¿enie do dominacji w dobrze zorganizowanych grupach, agresja seksualna, akty wrogoci maj¹ce zakoñczyæ okres karmienia, agresja wobec zdobyczy, obrona i kontratak skierowany przeciwko drapie¿nikom, umoralniaj¹ca
i dyscyplinuj¹ca agresja s³u¿¹ca umocnieniu panuj¹cych w spo³eczeñstwie regu³4.
2

Uniwersalny s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1: A-J, PWN, Warszawa 2008.
Ma³y s³ownik ³aciñsko-polski, red. J. Korpanty, PWN, Warszawa 2001.
E.O. Wilson, O naturze ludzkiej, t³um. B. Szacka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznañ 1998,
s. 114115.
3
4

Co jest trudniejsze: poradziæ sobie z agresj¹ czy j¹ zrozumieæ?

191

Warto zwróciæ uwagê, ¿e wród wymienionych przez Wilsona przyk³adów
da siê znaleæ zachowania, które pokrywaj¹ siê z dwoma pozosta³ymi znaczeniami pojêcia agresji, zaczerpniêtymi ze s³ownikowej definicji. Zbrojna napaæ
jednego pañstwa na drugie to przypadek szczególny d¹¿enia do dominacji
w dobrze zorganizowanych grupach, a tak¿e obrony i podboju terytorium.
Pañstwo nie jest osobnym organizmem  pod tym pojêciem kryje siê zorganizowana grupa osobników ludzkich. Natomiast przyk³ady napastliwego, zaczepnego zachowania siê zwierz¹t s¹ identyczne w s³ownikowej definicji i u Wilsona,
przy czym Wilson wymienia ich wiêcej. Dziêki temu uda³o siê postawiæ krok
naprzód w ujednoznacznianiu rozumienia agresji jako napastliwego zachowania.
Pozostaje do sprecyzowania kolejna kwestia.
Wymieniaj¹c przyk³ady agresywnych zachowañ, Wilson wspomina o kontrataku przeciw drapie¿nikom, co sugeruje dzia³anie jednego gatunku przeciwko
innemu. Jednak Lorenz wyranie wskazuje, ¿e agresja jest zachowaniem osobników tego samego gatunku wobec siebie. Kiedy mówi o agresji, mówi o popêdzie do walki tkwi¹cym w zwierzêciu i cz³owieku, a skierowanym na c z ³ o nk ó w w ³ a s n e g o g a t u n k u5. Natomiast s³ownikowa definicja wymienia
zachowanie wobec kogo lub czego, uwzglêdnia wiêc zachowania nakierowane na przedmioty nieo¿ywione. Nale¿y zatem rozstrzygn¹æ, czy termin agresja obejmuje zachowania tylko wobec cz³onków w³asnego gatunku, czy równie¿ wobec przedstawicieli innych gatunków oraz wobec przedmiotów.
W etologii znajdziemy wskazanie dwóch typów zachowañ uznanych za agresjê, w których bior¹ udzia³ ró¿ne gatunki zwierz¹t. S¹ to: agresja drapie¿nicza
oraz agresja antydrapie¿nicza (obrona przed drapie¿nikiem)6.
Oto przyk³ad zachowania drapie¿niczego: lew poluje na antylopê. Czy lew
napadaj¹cy na antylopê przejawia zachowanie agresywne? Podpowiedzi¹ mo¿e
byæ odnalezienie odpowiednika lwiego polowania w ludzkim wiecie. Zatem jakie ludzkie zachowanie odpowiada temu zachowaniu lwa? Najtrafniejszym porównaniem nie bêdzie przyk³ad ¿adnej napaci  raczej pójcie na obiad. Ludzka sk³onnoæ do generalizowania ma tê wadê, ¿e tracimy z oczu kontekst danego
zachowania, próbuj¹c je sklasyfikowaæ jedynie po zewnêtrznych oznakach.
Jakkolwiek lew niew¹tpliwie napada na antylopê, stosuj¹c wobec niej przemoc
fizyczn¹, to jednak nie jest powodowany z³oci¹, gniewem lub strachem  lecz
g³odem. Jest to jego wersja pójcia do restauracji.
A oto przyk³ad zachowania antydrapie¿niczego  nêkanie lisa przez stado
gêsi. Kiedy gêsi znajduj¹ siê w liczebnej przewadze, tworz¹ szpaler, staj¹c ciasno pier w pier i tak zwartym szeregiem zbli¿aj¹ siê do lisa, który nie próbuj¹c ataku, rejteruje. Nie zmienia to faktu, ¿e nadal bêdzie on polowa³ na gêsi,
5
6
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lecz jego celem bêdzie raczej pojedyncza sztuka. Poszukuj¹c odpowiednika takiego zachowania w ludzkim wiecie, od razu przychodzi na myl mobbing. Jednak znów mo¿e to byæ podobieñstwo powierzchowne. Uwa¿a siê, ¿e nêkanie
drapie¿ników przez ich ofiary pe³ni funkcjê spo³ecznej edukacji. W przytoczonym powy¿ej przyk³adzie gêsi, które nie mia³y okazji zetkn¹æ siê dot¹d z lisem,
ucz¹ siê w ten sposób z³otej zasady: takie stworzenie zawsze trzymaj na dystans. Gdyby gêsi z nauk¹ musia³y czekaæ do pierwszego spotkania sam na sam
z lisem, wiêkszoæ nie do¿y³aby koñca takiej lekcji. Upraszczam rzecz jasna, lecz
ponownie okazuje siê, i¿ kontekst zachowañ pozornie kwalifikuj¹cych siê do
zbioru zachowañ agresywnych mo¿e ods³oniæ ich zupe³nie odmienny charakter.
Powy¿sze przyk³ady nie rozstrzygaj¹ o tym, ¿e nale¿y inaczej zaklasyfikowaæ zachowania okrelane mianem agresji drapie¿niczej i antydrapie¿niczej
u zwierz¹t. Jednak poszerzenie krêgu obiektów, wobec których mo¿na zaobserwowaæ agresywne zachowania, o osobniki innych ni¿ agresor gatunków, stawia
nas ponownie w punkcie wyjcia  musimy znaleæ dodatkowe kryterium pozwalaj¹ce okreliæ, czy dane zachowanie kwalifikuje siê na pewno do zbioru zachowañ agresywnych, a nie stanowi koñcowego efektu realizacji zupe³nie odmiennych potrzeb lub instynktów. Z tego wzglêdu by³bym sk³onny powtórzyæ
za Lorenzem, i¿ zachowania agresywne obejmuj¹ jedynie zachowania wobec
osobników tego samego gatunku.
Takie za³o¿enie nie jest jednak niepodwa¿alne. Jak trudnym zadaniem jest
rozstrzygniêcie, czy dane zachowanie zaliczyæ do zbioru agresywnych, przedstawiê na przyk³adzie zachowania grzechotników. Dwa samce wspó³zawodnicz¹ce ze sob¹ o samicê splataj¹ siê ze sob¹ szyjami i mocuj¹ siê, jakby sprawdza³y
si³y przeciwnika, nie k¹saj¹ siê jednak. Natomiast gdy w¹¿ podkradnie siê lub
zaczai na ofiarê, uderza z ka¿dej pozycji. Nie ostrzega wówczas ofiary sw¹ grzechotk¹. Stan¹wszy oko w oko z wiêkszym zwierzêciem, mog¹cym zagroziæ jego
bezpieczeñstwu, grzechotnik zwija siê w spiralê, w jej rodku ustawia w gotowoci do ataku g³owê, nadyma swoje grzechotki i potrz¹sa nimi. Mo¿e te¿ unieæ
wygiête w kszta³cie wyd³u¿onej litery S g³owê i szyjê. Gdy napastnikiem jest
w¹¿ z rodzaju Lampropeltis, ¿ywi¹cy siê innymi wê¿ami, grzechotnik stosuje
zupe³nie inny manewr: zwija swoje cia³o w pêtle, chowa pod nie g³owê i jedn¹
z pêtli stara siê uderzyæ napastnika7 . Je¿eli nie uczynimy zastrze¿enia, i¿ zachowania agresywne s¹ skierowane wy³¹cznie na cz³onków w³asnego gatunku,
to ka¿de z tych zachowañ mo¿emy uznaæ za przyk³ad agresji. Je¿eli jednak uznamy to zastrze¿enie, wówczas nale¿y w³aciwie zaklasyfikowaæ obronê przed drapie¿nikiem i polowanie na ofiarê.
O tym, i¿ polowanie mo¿na wyt³umaczyæ po prostu jako zdobywanie po¿ywienia, ju¿ pisa³em. Pod³o¿em tego zachowania bêdzie potrzeba zaspokojenia
7
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g³odu. Obrona przed napastnikiem nie musi byæ równie¿ sklasyfikowana jako
agresja, gdy¿ w gruncie rzeczy jest to reakcja obronna na zagro¿enie ¿ycia. Nie
zag³êbiaj¹c siê w ten temat, na który znacznie wiêcej mieliby do powiedzenia
zoologowie, poprzestanê na nastêpuj¹cej konkluzji: kiedy terminem agresja
okrelamy tak ró¿norodne zachowania u ró¿nych gatunków, to doprecyzowanie,
i¿ zachowanie agresywne jest zachowaniem nakierowanym na osobniki tego
samego gatunku, pozostaje do pewnego stopnia umowne. Skoro jednak nawet
zoologowie spieraj¹ siê, czy zachowania drapie¿nicze i antydrapie¿nicze zaliczyæ
w poczet zachowañ agresywnych, powtórzê za Lorenzem, i¿ jedynie zachowania wobec osobników tego samego gatunku sk³adaj¹ siê na zbiór zachowañ agresywnych.
Jak zakwalifikowaæ napastliwe zachowanie wobec przedmiotów nieo¿ywionych? Tu z pomoc¹ przychodzi znów Lorenz, który opisuje mechanizm przekierunkowania jako sposób radzenia sobie z agresj¹. Mówi¹c skrótowo  kiedy
masz ochotê roztrzaskaæ na kawa³ki g³owê swojego kolegi, roztrzaskaj zamiast
tego jaki przedmiot. Dziêki takiemu wy³adowaniu na obiekcie zastêpczym,
unikniesz szkodliwych skutków agresji  rozbitej g³owy kolegi i aresztowania
za pobicie. Jak pisze Lorenz: Przekierunkowanie i nowe ukierunkowanie ataku
to chyba najgenialniejsze wyjcie, jakie »wynalaz³a« specjacja (powstawanie
gatunków), aby agresywnoæ zwekslowaæ na nieszkodliwe tory8. Zatem napastliwe zachowanie wobec przedmiotów okazuje siê mechanizmem zapobiegania
szkodliwym skutkom typowego agresywnego zachowania, kierowanego na
cz³onków w³asnego gatunku.
W ten sposób uda³o siê doprecyzowaæ okrelenie agresji jako napastliwego
zachowania wobec cz³onków w³asnego gatunku.

Czy agresja jest wrodzona?
Zdefiniowawszy agresjê jako napastliwe zachowania wobec osobników w³asnego gatunku, nale¿a³oby teraz doprecyzowaæ, czy s¹ one wrodzone, czy podlegaj¹ wy³¹cznie uwarunkowaniom rodowiskowym. Takie postawienie zagadnienia sugeruje jednak dychotomiczne, wzajemnie wykluczaj¹ce siê rozwi¹zania:
1) tak, agresywne zachowania s¹ uwarunkowane genetycznie lub 2) nie, na te
zachowania wp³ywa wy³¹cznie rodowisko. Jak ju¿ pisa³em, zamierzam udzieliæ odpowiedzi z perspektywy socjobiologicznej. Na gruncie tej dziedziny nast¹pi³o po³¹czenie obu odpowiedzi  swego rodzaju synteza przeciwieñstw. Jak to
rozumieæ?
8
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Lorenz twierdzi, ¿e agresja jest wrodzona (w sensie: uwarunkowana biologicznie). Jest to w zasadzie konsekwencja uznania przez niego uniwersalnoci
popêdu agresji jako wspólnego wszystkim gatunkom zwierzêcym. Wilson natomiast zauwa¿a, ¿e terminem agresja okrela siê ró¿norodne reakcje w przypadku ró¿nych gatunków zwierz¹t (ca³y czas trzeba pamiêtaæ, ¿e do zwierz¹t wliczamy te¿ gatunek ludzki) nie zawsze trafnie. Nie mo¿na wyró¿niæ na tej
podstawie ¿adnego ogólnego instynktu agresji (jak uczyni³ to Lorenz). Prowadzone przez zoologów badania wykaza³y [...], ¿e nie istnieje ¿aden rodzaj agresywnego zachowania siê, który mia³by postaæ ogólnego instynktu, w³aciwego
wielu gatunkom9. Zaprzeczaj¹c istnieniu takiego ogólnego, powszechnego instynktu agresji, Wilson staje wobec problemu rozstrzygniêcia pod³o¿a zachowañ
okrelanych wspólnym mianem agresji  s¹ to czynniki wrodzone czy nie? Rozwi¹zuje ten problem poprzez wskazanie na genetyczne predyspozycje do zachowañ agresywnych: okrelenie »cecha wrodzona« oznacza daj¹cy siê zmierzyæ
stopieñ prawdopodobieñstwa pojawienia siê danej cechy w okrelonych rodzajach rodowiska, a nie, ¿e cecha ta rozwinie siê w ka¿dym rodowisku. Zgodnie
z takim kryterium, ludzie maj¹ wyran¹ dziedziczn¹ predyspozycjê do agresywnego zachowania siê10.
Zatem obaj, zgadzaj¹c siê co do wrodzonego pod³o¿a sk³onnoci do zachowañ agresywnych, nie s¹ zgodni co do rozumienia powszechnoci takich zachowañ. Lorenz pojmuje agresjê jako uniwersalny popêd w psychoanalitycznym
znaczeniu tego s³owa, za Wilson traktuje agresjê bardziej jako uogólnione okrelenie zbioru ró¿norodnych zachowañ o pod³o¿u genetycznym, lecz nie maj¹cych
jednego uniwersalnego czynnika sprawczego. Innymi s³owy: cz³owiek zawiera
w sobie dziedziczn¹ gotowoæ do nauczenia siê i prezentowania zachowañ agresywnych, lecz to, czy je w rzeczywistoci u niego zaobserwujemy, zale¿y od
wielu czynników wp³ywaj¹cych na rozwijanie i startowanie tych¿e zachowañ.
Zatem to, ¿e ludzie maj¹ wrodzon¹ sk³onnoæ do zachowañ agresywnych, nie
oznacza, i¿ musz¹ je bezwzglêdnie przejawiaæ. £atwo ulec pokusie, by po us³yszeniu has³a wrodzone predyspozycje do zachowañ agresywnych, dopowiedzieæ: aha, zatem nic siê nie da zrobiæ, bêdziemy na siebie napadaæ i wyd³ubywaæ
sobie oczy, tak musi byæ, zatem broñ w d³oñ i do ataku! Nie wiem, dlaczego, ale
niekiedy nie odró¿nia siê wrodzonej predyspozycji do okrelonych zachowañ od
wrodzonego przymusu, aby zachowywaæ siê w pewien okrelony sposób. Zadany
genetycznie przymus zachowania ma np. mrówka, która zareaguje atakiem na ka¿d¹ próbê wdarcia siê intruza do mrowiska. Cz³owiek nie reaguje równie automatycznie jak mrówka  to przecie¿ oczywiste. Na czym polega zatem wrodzony
charakter sk³onnoci do agresji u cz³owieka? Aby to wyjaniæ, przypomnê, i¿ na
gruncie socjobiologii przyjmuje siê, i¿ skutecznoæ uczenia siê okrelonych za9
10
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chowañ jest uzale¿niona od genetycznych predyspozycji do tych¿e zachowañ.
Na przyk³ad, je¿eli chcielibymy nauczyæ wystawiania zwierzyny naszego psa
i kota, znacznie lepsze efekty osi¹gniemy w przypadku psa, który ma wrodzon¹
sk³onnoæ do traktowania nas jako cz³onka swojego stada i wskazywania kierunku poprzez nieruchom¹ postawê z pyskiem wyci¹gniêtym w stronê potencjalnej
zdobyczy. Kot, który nie ma wrodzonych predyspozycji do stadnego trybu ¿ycia, najprawdopodobniej zignoruje nasze starania z koci¹ wynios³oci¹. Jak to
siê ma do ludzkich wrodzonych sk³onnoci do agresywnych zachowañ?
Zachowania agresywne nale¿¹ do zbioru zachowañ, których cz³owiek uczy
siê ³atwo w okrelonych warunkach rodowiska i pod wp³ywem pewnych nacisków kulturowych. Przyk³adowo, zagêszczenie populacji na ograniczonym terenie sprzyja wzrostowi liczby zachowañ agresywnych, nie zwiêksza natomiast
liczby zachowañ ³agodz¹cych napiêcia. Podobnie jak u innych zwierz¹t prowadz¹cych terytorialny tryb ¿ycia, wiele rodzajów agresywnego zachowania siê
w stosunku do cz³onków tego samego gatunku pojawia siê jako reakcja na zat³oczenie rodowiska. [...] W miarê jak wzrasta zagêszczenie populacji, groby
i ataki zwierz¹t staj¹ siê intensywniejsze i czêstsze11. Nie oznacza to jednak,
¿e musimy pozostawaæ wobec tego faktu bezbronni i bierni  oprócz tego, ¿e
mo¿emy wiadomie reagowaæ na wzrost agresji poprzez zastosowanie okrelonych rodków kulturowych (np. kar za niechciane zachowania, nagród za po¿¹dane), mo¿emy te¿ liczyæ na wsparcie wrodzonych mechanizmów niweluj¹cych
skutki zachowañ agresywnych. Do tych zaliczymy wspomniane ju¿ przekierunkowanie oraz rytualizacjê.
Przekierunkowanie agresji polega, jak ju¿ pisa³em, na znalezieniu obiektu
zastêpczego, na który zostanie skierowane zachowanie agresywne. Rytualizacja
agresji polega na usuniêciu obiektu, na który mia³o byæ nakierowane zachowanie, i uczynieniu z zachowania celu samego w sobie. Zwierzêcym przyk³adem
rytualizacji jest obserwowane u kaczek zachowanie zwane pod¿eganiem
 kaczka szar¿uje na inn¹, zatrzymuje siê w pó³ drogi i powraca do punktu wyjcia, po czym powtarza szar¿ê12. Jest to jakby ponawiany atak zatrzymywany
w pó³ drogi. Dziêki temu udaje siê unikn¹æ rzeczywistego starcia. Innymi s³owy, ³añcuch czynnoci, s³u¿¹cych pierwotnie innym obiektywnym i subiektywnym
celom, s t a j e s i ê c e l e m s a m y m w s o b i e , a p o n a d t o s t a ³ s i ê
j u ¿ a u t o n o m i c z n y m r y t u a ³ e m13. Przekierunkowanie i rytualizacja nie
wyczerpuj¹ listy mechanizmów s³u¿¹cych z³agodzeniu lub zapobie¿eniu szkodliwym skutkom agresji14.
11
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Trudno liczyæ na to, ¿e problem szkodliwych skutków agresji sam siê rozwi¹¿e. Je¿eli bowiem wrodzone reakcje ³agodz¹ce kszta³towa³y siê adekwatnie do organizacji spo³ecznej, jaka by³a charakterystyczna dla gatunku cz³owieka w jego ewolucyjnej przesz³oci, to staje siê oczywiste, ¿e mog¹ siê one okazaæ
nieskuteczne w obecnych warunkach ¿ycia i organizacji spo³ecznej, które znacznie wyprzedzi³y ewolucjê gatunkow¹ pod wzglêdem tempa zmian, stawiaj¹c
cz³owieka w sytuacji niespotykanych dotychczas bodców p³yn¹cych ze sztucznego rodowiska. Ludzie na szczêcie dysponuj¹ wystarczaj¹co bogatym arsena³em kulturowych rodków oraz umiejêtnoci¹ dokonywania zmian w rodowisku, aby poradziæ sobie z negatywnymi skutkami zachowañ agresywnych. Pod
warunkiem, ¿e zrozumiej¹ mechanizm wyzwalaj¹cy te zachowania i naucz¹ siê
chroniæ przed ich skutkami, zanim owe zachowania wyst¹pi¹ z ca³¹ si³¹  w przeciwnym razie pozostanie nam jedynie problem radzenia sobie ze skutkami tego,
czego nie potrafilimy powstrzymaæ. Mówi¹c krótko: je¿eli wrodzone mechanizmy, takie jak przekierunkowanie, rytualizacja i inne, oka¿¹ siê nieskuteczne,
mamy okazjê wywo³aæ je sztucznie, dziêki ludzkiej zdolnoci do poszerzenia granic swobody zachowania, narzucanych zwierzêtom przez geny. Musimy jednak
zdawaæ sobie sprawê z ich istnienia i znaæ szczegó³y ich funkcjonowania.
Podsumowuj¹c: agresja jest zbiorem wrodzonych napastliwych zachowañ
wobec cz³onków w³asnego gatunku. Szczegó³owa lista takich zachowañ jest odmienna u ró¿nych gatunków, gdy¿ nie da siê zaobserwowaæ jednego instynktu
agresji wspólnego wszystkim gatunkom zwierz¹t. Wilson powiêca wiele uwagi
scharakteryzowaniu ró¿nych zachowañ agresywnych, a jednoczenie stwierdza
przewrotnie: Nie nale¿y jednak przywi¹zywaæ zbytniej wagi do terminologii.
Trzeba zapamiêtaæ, ¿e na agresjê sk³ada siê wiele ró¿nych wzorców zachowañ
mog¹cych s³u¿yæ do najró¿niejszych celów15. Moim zdaniem warto jednak doprecyzowaæ znaczenie, w jakim u¿ywamy tego terminu, jako ¿e precyzja pojêciowa  choæ do pewnego stopnia arbitralnie narzucona i byæ mo¿e nieco sztuczna  sprzyja uporz¹dkowaniu mylenia i u³atwia dyskusjê.

Definicja agresji a rozwi¹zywanie problemów
Podejmê teraz krótkie rozwa¿ania nad jednym z przyk³adów ludzkich zachowañ agresywnych, aby pokazaæ, jak rozumienie agresji mo¿e wp³yn¹æ na nasz
wybór sposobów radzenia sobie z jej konsekwencjami.
Jedn¹ z podstawowych form agresji jest agresja terytorialna. Osobnik broni¹cy swojego terytorium u¿ywa najbardziej dramatycznych, najwyrazistszych
zachowañ sygnalizacyjnych, by odeprzeæ intruza. W sytuacji gdy demonstracje
15
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si³y agresora i obroñcy nie daj¹ efektów, elementem rozstrzygaj¹cym staje siê
bezporednie starcie16. Sprzyja to równomiernemu rozmieszczeniu osobników
na danym obszarze, co jest dla nich korzystne choæby ze wzglêdu na unikanie
nadmiernej eksploatacji zasobów. Postêpuj¹ce zagêszczenie populacji nie tylko
powoduje zwiêkszenie czêstotliwoci agresywnych zachowañ, ale te¿ zwiêksza
czêstotliwoæ wystêpowania ich w najbardziej skrajnej formie. Po wzajemnej
prezentacji si³y (kolejny mechanizm zapobiegaj¹cy szkodliwym skutkom agresji) osobnik przegrany nie ma dok¹d siê wycofaæ, gdy¿ w warunkach du¿ego
zagêszczenia, opuszczaj¹c jedno terytorium, si³¹ rzeczy naruszy terytorium kolejnego osobnika. Zatem jest wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e w koñcu dojdzie
do rzeczywistej walki.
Zagêszczenie osobników w ludzkich miastach wykracza zdecydowanie poza
to, które mo¿emy zaobserwowaæ wród spo³ecznoci ¿yj¹cych w warunkach
pierwotnych. Poniewa¿ cz³owiek, z zoologicznego punktu widzenia, jest zwierzêciem terytorialnym, mo¿emy siê spodziewaæ eskalacji zachowañ agresywnych
spowodowanych nadmiernym zagêszczeniem. Wystarczy porównaæ wskanik
przestêpstw z terenów wiejskich, gdzie zagêszczenie ludnoci jest du¿o mniejsze, ze wskanikiem z terenów miast, aby uzyskaæ potwierdzenie tego przypuszczenia. Rozumiej¹c, i¿ równomierne rozmieszczenie osobników na danym obszarze sprzyja eliminowaniu agresywnych zachowañ terytorialnych, mo¿emy
pokusiæ siê o takie planowe dzia³ania, które ow¹ równomiernoæ rozmieszczenia zapewni¹. Ponadto, utrudniaj¹c osobnikom naruszanie terytorium innych
osobników, np. poprzez odgradzanie terytoriów osobniczych trudno przekraczalnymi barierami, zmniejszamy iloæ okazji do inicjowania agresywnych zachowañ terytorialnych.
Przyjrzyjmy siê teraz, jak wygl¹daj¹ nasze miasta. Da siê w nich odnaleæ
tendencjê do skupiania na niewielkim obszarze du¿ej liczby osobników (blokowiska) oraz umieszczania terytoriów danych osobników w najbli¿szej mo¿liwej
odleg³oci (mieszkania w blokach). Naruszenie cudzego terytorium mo¿e siê
w takich warunkach odbywaæ nawet w sposób niezamierzony (g³one puszczanie muzyki). Równoczenie du¿e obszary miejskie pozostaj¹ niezamieszka³e.
Trudno siê zatem dziwiæ rosn¹cej fali agresji w miastach, skoro sami stwarzamy warunki stymuluj¹ce do tego typu zachowañ.
Powy¿szy wywód jest oczywicie bardzo uproszczony. Nie uwzglêdniam
wielu czynników nak³adaj¹cych siê na reakcje agresji terytorialnej. Podam jeden
przyk³ad: przesadne reakcje na normalne bodce z otoczenia, wywo³ane pozbawieniem ró¿norodnoci bodców docieraj¹cych do mieszkañca miasta.
Morris wskazuje na biologiczn¹ potrzebê czerpania ró¿norodnych bodców
z otoczenia u niektórych gatunków. Niezaspokojenie tej potrzeby rodzi anoma16
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lie w zachowaniu tych zwierz¹t, co ³atwo zaobserwowaæ w ogrodach zoologicznych, np. tygrys obsesyjnie czyci sieræ, nieustannym wylizywaniem doprowadzaj¹c do miejscowego pozbawienia ow³osienia a¿ do powstania ran na ods³oniêtej skórze. Szczególn¹ potrzebê zró¿nicowanej stymulacji wykazuj¹ zwierzêta,
które w naturze prowadz¹ bardzo aktywny tryb ¿ycia. Morris okrela je mianem
oportunistów: ¯yj¹c na wolnoci, dokonuj¹ nieustannych eksploracji i poszukiwañ. Badaj¹ wszystko, co siê da, bo wszystko mo¿e stanowiæ element potrzebny do przetrwania. Nie mog¹ pozwoliæ sobie na zbyt d³ugie odpoczywanie,
a ewolucja zadba³a, ¿eby im to uniemo¿liwiæ. Wykszta³ci³y siê u nich systemy
nerwowe, które nie toleruj¹ bezczynnoci i zmuszaj¹ je do ci¹g³ego ruchu. Najwiêkszym oportunist¹ wród wszystkich gatunków jest cz³owiek. Jak inne gatunki tego rodzaju jest on wielkim poszukiwaczem. Jak u innych takich gatunków, wystêpuje u niego biologicznie wbudowana potrzeba czerpania silnych
impulsów z otoczenia17. Warunki ¿ycia ludzi w miastach Morris porównuje do
warunków ¿ycia zwierz¹t w zoo. Nazywa miasta ludzkim zoo ze wzglêdu na
to, i¿ rodowisko miejskie nie stanowi odwzorowania warunków, w jakich ¿yli
ludzie pierwotni  jest to sztucznie stworzone rodowisko, równie odleg³e od
naturalnych warunków ¿ycia ludzi jak rodowisko zoo od naturalnych warunków
¿ycia przebywaj¹cych w zoo zwierz¹t. Oczywicie w zoo (lub w miecie) w³anie gatunki oportunistyczne najdotkliwiej odczuwaj¹ nienaturalnoæ sytuacji.
Nawet jeli maj¹ doskonale zrównowa¿on¹ dietê oraz jak najlepsze schronienie
i zabezpieczenie, zaczynaj¹ odczuwaæ nudê, niepokój i w koñcu popadaj¹ w nerwicê18. Podejmuj¹ jednak próby uzyskania po¿¹danej stymulacji. Morris wyró¿nia i opisuje szeæ uogólnionych zasad takiego zachowania. Mnie interesuje
tu jedna z nich: Jeli stymulacja jest zbyt s³aba, mo¿na zwiêkszyæ dynamizm
w³asnego zachowania, przesadnie reaguj¹c na normalny bodziec19.
Je¿eli teraz po³¹czymy wielkie zagêszczenie ludzkich osobników i przesadn¹ reakcjê na normalne bodce, to mo¿e siê okazaæ, ¿e na g³ono puszczan¹
muzykê s¹siedzi z bloku zareaguj¹ jak na wtargniêcie do w³asnego mieszkania.
Zastosowane rodki, maj¹ce powstrzymaæ ludzi przed agresywn¹ reakcj¹ wywo³an¹ na³o¿eniem siê tych czynników, mog¹ byæ o tyle nieskuteczne, o ile ignoruj¹ mechanizm powstawania takich zachowañ. Przyk³adowo: rozwieszanie plakatów zachêcaj¹cych do ³agodnoci zaowocuje tylko zmarnowaniem papieru
przeznaczonego na ich wydrukowanie. Straszenie surow¹ kar¹ wiêzienia bêdzie
skuteczne proporcjonalnie do surowoci tej kary, jednak równie¿ nie wyeliminuje agresywnych zachowañ. Je¿eli bowiem nie zosta³y usuniête bodce wyzwalaj¹ce agresywne zachowania, to w chwili wysokiego natê¿enia owych bodców
¿aden osobnik nie bêdzie na ch³odno analizowa³, jaka kara grozi mu za jego po17
18

D. Morris, Ludzkie zoo, Wyd. Ewal, Warszawa 2005, s. 158.
Ibidem.
19 Ibidem, s. 163.
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stêpowanie. ¯a³owaæ zacznie po fakcie. Byæ mo¿e bêdzie siê broni³ w s¹dzie, i¿
czynu dokona³ w afekcie. Jednak czyn zostanie dokonany  zatem zadanie
zmniejszenia liczby czynów agresywnych nie zostanie wykonane.
Zwiêkszymy nasze szanse, aby temu zadaniu podo³aæ, poprzez uwzglêdnienie wiedzy na temat ludzkich zachowañ, jak¹ dostarczaj¹ nauki przyrodnicze.
Socjobiologia jest dziedzin¹, która programowo ³¹czy ze sob¹ dokonania rozmaitych dyscyplin naukowych celem wyjanienia spo³ecznych zachowañ zwierz¹t,
w tym ludzi. Jednak¿e na co dzieñ unikamy takiego po³¹czenia, opieraj¹c siê na
fragmentarycznych informacjach na temat naszego gatunku b¹d zupe³nie neguj¹c zasadnoæ jakiegokolwiek odwo³ywania siê do zgromadzonej wiedzy poprzez
postulowanie tworzenia od podstaw nowego porz¹dku spo³ecznego. Prowadzi to
do powstawania rzeczywicie nowych sytuacji spo³ecznych, najczêciej jednak
z porz¹dkiem nie maj¹cych wiele wspólnego. Je¿eli odrzucimy definicjê agresji
uwzglêdniaj¹c¹ dokonania nauk przyrodniczych, mo¿emy bardzo ³atwo zakwestionowaæ prezentowany tu wywód o radzeniu sobie z agresj¹ terytorialn¹ poprzez równomierne rozmieszczanie osobników jako naiwne mitologizowanie
pseudonaukowe. Je¿eli jednak agresja terytorialna rzeczywicie jest u ludzi wrodzona, to nasze zaniechanie pozostawi nas bezbronnymi wobec niezrozumia³ych aktów przemocy.

Podsumowanie
Podejmuj¹c dzia³ania zapobiegaj¹ce agresji, nie mo¿emy ignorowaæ wiedzy
o ludzkiej naturze czerpanej z nauk przyrodniczych. Aby jednak z nich w pe³ni
korzystaæ, musimy unikaæ nieporozumieñ, których przyczyna le¿y w niedoprecyzowaniu kluczowych pojêæ u¿ytych do opisu ludzkich zachowañ. Mo¿e siê
okazaæ, ¿e jako agresjê traktujemy zachowania nie maj¹ce z ni¹ nic wspólnego.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e mechanizm przekierunkowania agresji (wy³adowanie z³oci na przedmiotach) bierzemy za typowy przyk³ad zachowania agresywnego
 i próbujemy zapobiegaæ czemu, co stanowi jeden ze sposobów zapobiegania
negatywnym skutkom agresji.
Je¿eli napotykamy problemy przy próbie poradzenia sobie z negatywnymi
skutkami zachowañ agresywnych oraz przy wysi³kach podejmowanych celem
ograniczenia czêstotliwoci wystêpowania takich zachowañ, mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e problemem jest raczej nieadekwatnoæ u¿ytych przez nas rodków. Je¿eli kto chce ugasiæ po¿ar, nie powinien dolewaæ oliwy do ognia  a czasami to
w³anie niewiadomie czynimy (zwiêkszanie gêstoci zaludnienia poprzez budowê blokowisk). Gdyby owa niewiadomoæ wynika³a z niedostatków wiedzy,
mo¿na by mieæ nadziejê, i¿ postêp naukowy lepiej nas wyposa¿y w rodki zaradcze. Jednak kiedy problem dotyczy ludzkich zachowañ, wykazujemy tenden-

200

Rafa³ Sikora

cjê do ignorowania wiedzy, któr¹ od dawna posiadamy. Mam wiadomoæ, ¿e
nauki przyrodnicze nie powiedzia³y ostatniego s³owa. Brakuje nam kompletnej
wiedzy na temat genetycznych uwarunkowañ ludzkiego zachowania, nie potrafimy precyzyjnie opisaæ dzia³ania ludzkiego mózgu itd. Ale dzisiejsza sytuacja
daleka jest od stanu ca³kowitej niewiedzy na temat funkcjonowania cz³owiekazwierzêcia. Homo sapiens zosta³ doæ dok³adnie zanalizowany przez nauki przyrodnicze20, choæ inne gatunki mog¹ siê szczyciæ tym, ¿e cz³owiek wie o nich
znacznie wiêcej ni¿ o samym sobie.
Na postawione w tytule pytanie odpowied jest nastêpuj¹ca: tym ³atwiej sobie poradzimy z agresj¹, im lepiej j¹ zrozumiemy. Moim zamiarem by³o ukazanie po¿ytku p³yn¹cego z otwarcia siê na wiedzê o cz³owieku dostarczan¹ przez
nauki przyrodnicze, gdy¿ nie stanowi ona obrazy dla ludzkiej godnoci, lecz
mo¿e staæ siê niezwykle skutecznym narzêdziem radzenia sobie z niektórymi
problemami nêkaj¹cymi ludzkie spo³eczeñstwo.
Zdajê sobie sprawê, ¿e nauki przyrodnicze nie dostarcz¹ recepty na wszelkie spo³eczne dolegliwoci. Spo³eczne problemy  jak sama nazwa wskazuje
 nie daj¹ siê sprowadziæ do zaburzeñ w zestawie wrodzonych zachowañ. Pinker, analizuj¹c zjawisko przemocy, napisa³: Przemoc jest problemem spo³eczno-politycznym, a nie tylko biologiczno-psychologicznym. Jednak¿e zjawiska
zwane »spo³ecznymi« i »politycznymi« nie s¹ jakimi zewnêtrznymi bytami,
które w tajemniczy sposób wp³ywaj¹ na losy ludzkoci niczym plamy na S³oñcu, lecz przekonaniami podzielanymi przez ludzi w okrelonym miejscu i czasie. Nie mo¿na wiêc poj¹æ przemocy bez zrozumienia ludzkiego umys³u21. Podobnie i ja napiszê jako konkluzjê moich skromnych rozwa¿añ: choæ ludzka
agresja jest niew¹tpliwie problemem spo³ecznym, to nie sposób jej zrozumieæ ani
sobie z ni¹ poradziæ, bez zrozumienia wrodzonego pod³o¿a agresywnych zachowañ. Jak uj¹³ to Morris: Jeli chcemy zrozumieæ istotê naszych popêdów agresywnych, musimy spojrzeæ na nie z perspektywy naszego zwierzêcego pochodzenia22.

20 Zagadnienie ludzkiej natury z uwzglêdnieniem dokonañ nauk przyrodniczych prezentuj¹ np. prace: S. Pinker, Tabula rasa. Spory o naturê ludzk¹, t³um. A. Nowak, GWP, Gdañsk
2005, s. 449; E.O. Wilson, O naturze...; R. Sikora, Socjobiologiczna koncepcja ludzkiej natury, Wyd. My Book, Szczecin 2011.
21 S. Pinker, op. cit., s. 449.
22 D. Morris, Naga ma³pa..., s. 196.
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Streszczenie

Abstract

Niniejszy artyku³ stanowi próbê udowodnienia tezy, zgodnie z któr¹ wojna z terroryzmem, a cilej z jego globaln¹ postaci¹, jest
de facto aktywnoci¹ wymierzon¹ w sam proces
globalizacji. Karko³omny okazuje siê zarówno
brak dzia³añ zmierzaj¹cych do eliminacji terroryzmu, jak i wszczynanie z nim wojny. Po
pierwsze, globalizacja napêdza terroryzm jako
w³asn¹ przeciwwagê, dlatego skuteczna z nim
walka poci¹ga za sob¹ walkê z globalizacj¹. Po
drugie, w tej perspektywie zwyciêska wojna
z terroryzmem zwiastuje jedno  samozniszczenie, unicestwienie tego, przeciw czemu wystêpuj¹ terroryci. W¹tpliwoci rodz¹ siê nie tylko
na tle praktycznych konsekwencji wypowiedzenia wojny globalnemu terroryzmowi oraz teoretycznego znaczenia tego terminu, lecz te¿ samej mo¿liwoci prowadzenia wojny z tym czy
jakimkolwiek innym zjawiskiem, miast realnym
wrogiem. Jednakowo¿ wojna z terroryzmem
to nie tylko wojna z globalizacj¹, to tak¿e wojna przeciw wartociom, które g³osimy i w donios³oæ których ponoæ wierzymy. £ami¹c prawa innych w imiê liberalnych wartoci, nie
mo¿emy oczekiwaæ, ¿e stan¹ siê one powszechnie bronione. W ten sposób wszyscy bierzemy
udzia³ w wielkim teatrze przemocy.

The article is an attempt to prove that the
war against terrorism, or strictly speaking its
global aspect, is de facto a war against the
globalization process. The lack of actions to
eliminate terrorism is as wearisome as the
war against it. First of all, as globalization
accelerates terrorism as its own counterbalance, effective actions initiated against it are correspondingly actions undertaken against globalization. Second of all, following this line of
thought, a victorious war against terrorism
hails one thing  self-destruction. Doubts arise not only in the field of the practical consequences of leading a war against global terrorism or the theoretical meaning of the
phrase, but also as to whether it is possible to
lead a war against this  or any other  phenomenon. Nonetheless the war against terrorism is not only a war against terrorism, but
a war against the values we share and the issues we believe in. While violating the laws of
others in the name of liberal values we cannot
expect these values to become universally defended ones. This way we are all taking part
in the great theatre of violence.
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Jest ca³kowicie i nieub³aganie logiczne,
¿e kiedy si³a ronie w si³ê,
nasila siê tak¿e wola jej zniszczenia.
I si³a ta jest wspó³winna w³asnego zniszczenia. [...]
Powiedziano: Bóg sam nie mo¿e wypowiedzieæ sobie wojny.
A jednak mo¿e: Zachód, dzia³aj¹c z pozycji Boga
(boskiej wszechmocy i absolutnej moralnej legitymizacji),
staje siê samobójc¹ i sam wypowiada sobie wojnê1.

Terroryzm jako metoda walki politycznej nie jest zjawiskiem nowym, by³
stosowany ju¿ od czasów najdawniejszych. Mimo ¿e niektóre jego cechy pozostaj¹ wzglêdnie sta³e, na przestrzeni wieków ulega³ on istotnym przeobra¿eniom.
Ewolucja zjawiska postêpowa³a z ró¿nym natê¿eniem, niemniej jednak mo¿na
wskazaæ na jej dwa punkty newralgiczne: wiek XIX i proces globalizacji, wraz
z którym pojawi³a siê jego nowa forma  terroryzm globalny. Wydarzeniem
o znaczeniu strategicznym, które zasadniczo zdeterminowa³o kszta³t nowej polityki miêdzynarodowej, sta³y siê zamachy z 11 wrzenia 2001 r. Walka ca³ego
cywilizowanego wiata z terroryzmem mo¿e staæ siê symbolem XXI w., tak jak
symbolami poprzedniego stulecia by³ nazizm i zimna wojna2  pisano. Do dnia
dzisiejszego pozostaj¹ jednak w¹tpliwoci odnonie do tego, co oznacza wojna
z terroryzmem3 i czemu w istocie s³u¿y. Kluczowe w tym wzglêdzie okazuje
siê pytanie: czym ona jest w dobie globalizacji? Czy w ogóle jestemy z stanie
skutecznie walczyæ z globalnym terroryzmem w tradycyjny sposób? I czy aby,
w tym przypadku, skuteczna walka nie oznacza jej przekszta³cenia w miecz obosieczny  czy wojna z terroryzmem nie poci¹ga za sob¹ walki z globalizacj¹?
Paradoksalnie, w tej perspektywie nasze (Zachodu) w niej zwyciêstwo, zwiastuje
jedno  samozniszczenie, unicestwienie tego, przeciw czemu de facto wystêpuj¹ terroryci.
W¹tpliwoci rodz¹ siê nie tylko na tle praktycznych konsekwencji prowadzenia wojny z globalnym terroryzmem, lecz równie¿ teoretycznego znaczenia
tego terminu. Ów jedynie z pozoru niewinny slogan stanowi dzi ród³o wielu
niedomówieñ, staj¹c siê retorycznym nadu¿yciem, narzêdziem zrêcznej sofistyki, najczêciej w rêkach tych, którzy szukaj¹ usprawiedliwienia dla swych
w¹tpliwie sprawiedliwych dzia³añ.
Znaczeniowa ewolucja terminu terroryzm ma niebagatelne znaczenie dla
jego wspó³czesnej interpretacji, a co za tym idzie równie¿, o ile nie przede
1

J. Baudrillard, Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, prze³. R. Lis, Sic!, Warszawa 2005, s. 9.
2 A. Rashid, D¿ihad. Narodziny wojuj¹cego islamu w Azji rodkowej, prze³. A. i M. Falkowscy, Dialog, Warszawa 2003, s. 18.
3 Pisz¹c o wojnie z terroryzmem, mam na myli jego now¹, globaln¹ postaæ, której
przejaw stanowi¹ m.in. zamachy z 11 wrzenia 2001 r.
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wszystkim, praktycznych tego konsekwencji. Pierwotne znaczenie pojêcia terroryzm, definiowanego jako rz¹dy poprzez zastraszenie, sprawowane przez
si³y bêd¹ce u w³adzy4, zmieni³o siê na trzy sposoby: zaczêto uto¿samiaæ terroryzm z dzia³alnoci¹ wywrotow¹; termin ów stosowano w sytuacjach, gdy przemoc w ¿aden sposób nie dotyka³a zwyk³ych obywateli; za jego pomoc¹ opisywano tak¿e izolowan¹ dzia³alnoæ opart¹ na przemocy. Zdaniem Conora
Geartyego, semantyczne wykorzenienie tego pojêcia doprowadzi³o do swego
rodzaju paradoksu  sytuacji, w której czasy najwiêkszego politycznego terroru
(dwie wojny wiatowe, w których cywile masowo stawali siê ofiarami d¹¿eñ
politycznych) w ogóle nie s¹ rozpatrywane w tych kategoriach, natomiast etykietê epoka terroryzmu przypisano w miarê spokojnym latom powojennym,
ponoæ zdominowanym przez tego rodzaju przemoc. W konsekwencji klasyczne
okrelenie terroryzmu, w którym podkrelano znaczenie terroru w terroryzmie,
przesta³o funkcjonowaæ.
Ubieg³y wiek zdominowa³a definicja terroryzmu rozumianego jako przemoc
stosowana przez politycznych wywrotowców, dzia³aj¹cych jednak nie jak pierwotnie, w ramach wiêkszego konfliktu, lecz w izolacji5. W ten sposób dosz³o
do rozró¿nienia dwóch pierwotnie ³¹czonych terminów  terroryzm i terror.
To znaczeniowe przesuniêcie jest rezultatem zmiany historycznych okolicznoci.
W momencie, gdy pod II wojnie wiatowej przemoc przesta³a byæ faktem powszechnym, równie¿ pojêcie terroryzm uleg³o czêciowej reinterpretacji. Nikogo nie trzeba przekonywaæ, ¿e jêzyk jako obraz rzeczywistoci nie jest tworem
martwym, nieustannie pod¹¿aj¹c w lad za ni¹ ewoluuje, próbuj¹c uporz¹dkowaæ to, co nie zawsze ³atwo poddaje siê tego rodzaju  choæby s³ownym  zabiegom, i nie ma w tym nic zadziwiaj¹cego. Sk¹din¹d bez odpowiedzi pozostaje pytanie: czy to u³omnoæ naszego jêzyka, czy specyfika coraz bardziej
zmiennej i skomplikowanej rzeczywistoci, w jakiej siê znajdujemy, sprawia, ¿e
czêsto  stosuj¹c okrelone terminy w publicznym dyskursie  popadamy w chaos nie tylko pojêciowy, ale równie¿ polityczny? Terroryzm zaadaptowa³ siê do
zmiennych okolicznoci, sam przybieraj¹c takowy charakter.
Nasza niemoc zwi¹zana z trudnoci¹ zdefiniowania tego, co nie do koñca
rozpoznane, co wiêcej, tego, co ukazuje wci¹¿ nowe oblicza, jak podkrela Jacques Derrida, ujawnia siê ju¿ w samym pos³ugiwaniu siê okreleniem 11 wrzenia, którego zwiêz³oæ, wbrew pozorom, nie oznacza, ¿e wypowiadaj¹c je
4

C. Gearty, Terroryzm, prze³. M. Hesko-Ko³odziñska, Prószyñski i S-ka, Warszawa
1998, s. 12.
5 Szerzej zob. ibidem, s. 1120. W swej analizie Gearty zwraca uwagê na jedn¹ niezwykle istotn¹ kwestiê: wspó³czenie termin terroryzm zyska³ charakter wartociuj¹cy, jego
u¿ycie oznacza potêpienie  wskazuje na niemoralnoæ czynu i jego okolicznoci (s. 1617).
Wiêcej na temat rozwoju terroryzmu zob. np.: B. Hoffman, Defining Terrorism, (w:) idem,
Inside Terrorism, Columbia University Pres, New York 2006, s. 141.

204

Jadwiga B³ahut-Prusik

wszyscy wiemy, o czym mowa. Przeciwnie, telegram tej metonimii  nazwa,
liczba  wskazuje na nie-daj¹ce-siê-okreliæ, którego nie rozpoznajemy ani nawet nie poznajemy, którego nie potrafimy jeszcze zakwalifikowaæ  wskazuje na
to, ¿e nie wiemy, o czym w³aciwie mówimy6  pisa³ Derrida. Ta sk¹din¹d trafna uwaga domaga siê jednak postawienia pytania: czy najnowsze wydarzenia
w jaki istotny sposób ró¿nicuj¹ terroryzm globalny od jego wczeniejszych, historycznie ju¿ znanych form? W opinii Jürgena Habermasa istniej¹ co najmniej
trzy wyró¿niki stanowi¹ce o nowym wymiarze terroryzmu: symboliczna wartoæ
zaatakowanych celów7, globalna publicznoæ oraz znacznie zwiêkszona niepewnoæ niebezpieczeñstwa8 (jego zupe³na nieprzewidywalnoæ). Za Audreyem Kurthem Croninsem do powy¿szej listy przymiotów mo¿na dodaæ jeszcze dwa istotne: wspó³czesny terroryzm najczêciej klasyfikowany jest jako religijny
i w takiej uwiêconej postaci jest bardziej miercionony ni¿ typy terroryzmu
dominuj¹ce wczeniej w XX wieku9. W³aciwoci te nie s¹ jednak pomocne
w doprecyzowaniu pojêcia terroryzm, przeciwnie, czyni¹ je jeszcze bardziej
nieuchwytnym. Rzeczywicie, terroryzm jest ró¿nie interpretowany w zale¿noci od tego, gdzie, kiedy i kto tego dokonuje. Nikogo nie trzeba przekonywaæ,
i¿ jego precyzyjne zdefiniowanie jest niezbêdne, gdy chcemy skutecznie z nim
walczyæ. Choæ z drugiej strony, oczywist¹ naiwnoci¹, by³oby wierzyæ, ¿e stworzenie cis³ej definicji tego pojêcia uchroni nas przed atakami terrorystycznymi. Niemniej jednak da³oby nam to wiêksz¹ pewnoæ, ¿e nie staniemy siê ofiarami jego rozmytej definicji we w³asnym kraju.
Wojna z terroryzmem mo¿e okazaæ siê szczególnie niebezpieczna, jeli
sam¹ definicjê terroryzmu uzale¿niamy od politycznego, czêsto partykularnego,
6 G. Borradori, Filozofia w czasach terroru. Rozmowa z Jürgenem Habermasem i Jacquesem Derrid¹, prze³. A. Karalus, M. Kilanowski, B. Orlewski, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 116117.
7 Christopher Coker zauwa¿a, ¿e globalizacja redukuje trend ku stosowaniu w dzia³alnoci terrorystycznej przemocy instrumentalnej (np. pomiêdzy pañstwami czy nawet wspólnotami), wzmacnia natomiast tendencjê ku przemocy ekspresyjnej (tj. przemocy, która jest rytualna, symboliczna i komunikatywna). Nowy miêdzynarodowy terroryzm coraz czêciej rodzi siê
z potrzeby podkrelenia swojej to¿samoci i znaczenia przeciw si³om homogenizacji. Podajê
za: A.K. Cronin, Behind the Curve. Globalization and International Terrorism, (w:) Terrorism
and Counterterrorism: Understanding the New Security Environment: Readings & Interpretations, ed. R.D. Howard, R.L. Sawyer, N.E. Bajema, McGraw Hill Higher Education, Boston
2009, s. 69.
8 G. Borradori, op. cit., s. 5658.
9 A.K. Cronin, Behind the Curve..., (w:) Terrorism..., s. 65. Wed³ug RAND  St. Andrews University Chronology of International Terrorism w 1968 r. ¿adna ze zidentyfikowanych organizacji terrorystycznych nie by³a klasyfikowana jako religijna, po irañskiej rewolucji islamskiej w 1980 r. by³o ich 2 (z 64), liczba ta wzros³a do 25 do roku 1995. Zwiêksza
siê równie¿ liczba ofiar ataków terrorystycznych: w roku 1991  102 zabitych w 565 zamachach, w 1998  741 ofiar w 274 zamachach terrorystycznych. Zob.: ibidem, s. 6465.
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punktu widzenia. Padaj¹ równie¿ g³osy, ¿e owa nieprecyzyjnoæ, o ile nie jest
celowa, to przynajmniej przez niektórych po¿¹dana czy po prostu wygodna.
Wydaje siê, ¿e pojêcie globalny terroryzm sta³o siê wytrychem otwieraj¹cym
drzwi zamkniête za spraw¹ ró¿nego rodzaju zobowi¹zañ i deklaracji przyjêtych
w prawie miêdzynarodowym. To nieprecyzyjne znaczenie jêzykowe okazuje siê
zatem przyczyn¹ rozlicznych manipulacji. Jak s³usznie zauwa¿y³ Derrida, dogmatycznoæ i niejasnoæ pojêcia terroryzm nie uniemo¿liwia nawet w³adzom
legitymizowanym robienia z niego u¿ytku, kiedy wydaje siê im to korzystne.
Przeciwnie, im bardziej jest ono nieokrelone, tym ³atwiej o jego oportunistyczne przyw³aszczenie10. Impulsem ku potwierdzeniu takiego rodzaju sytuacji sta³y siê wydarzenia z 11 wrzenia 2001 r., kiedy to terroryzm w wersji globalnej
sta³ siê bodcem do dzia³añ kontrterrorystycznych (przez niektórych postrzeganych jako terrorystyczne).
Spekulacje co do rzeczywistych pobudek wojny z globalnym terroryzmem
nie ustaj¹ i nie ³udmy siê, ¿e uda nam siê tê niezwykle skomplikowan¹ kwestiê jednoznacznie rozstrzygn¹æ. W tym wzglêdzie przekonuj¹ca wydaje siê opinia Johna Graya, wedle którego motywy te mia³y, paradoksalnie, antagonistyczny charakter  irracjonalny i racjonalny zarazem. Jest on zdania, ¿e racjonalizm
przejawiaj¹cy siê w owieceniowej idei powszechnej demokracji nie jest wy³¹cznie wyrachowanym uzasadnieniem walki o amerykañskie interesy, aktem czystej hipokryzji, choæ w miêdzynarodowej polityce amerykañskiej jest jej a¿ nadto. Trudno odeprzeæ zarzut, i¿ Stany Zjednoczone doæ swobodnie operuj¹
definicjami terroryzmu, w zale¿noci od potrzeby chwili potêpiaj¹c go lub mu
przyklaskuj¹c. Niew¹tpliwie stawka w niniejszej wojnie jest wysoka, lecz czy
s¹ ni¹ prawa cz³owieka? Czy¿ skrajn¹ hipokryzj¹ wojowników o prawa cz³owieka nie by³y zapewnienia, ¿e wojna zostanie przeprowadzona bez znacznych
strat wród ludnoci cywilnej? Nikogo nie trzeba chyba przekonywaæ, ¿e nie
sposób broniæ praw cz³owieka, jawnie je gwa³c¹c. Nic nie uzasadnia ich ³amania  nawet trauma, jakiej dowiadczyli Amerykanie 11 wrzenia  celem ich
ustanowienia. Szafowanie ludzkim ¿yciem jest najgorsz¹ metod¹ jego obrony. Co
wiêcej, walka o liberalno-demokratyczne idea³y w jednym regionie wiata przy
jednoczesnym wspieraniu rz¹dów opresywnych w innym budzi oczywisty sprzeciw. Niemo¿liwe jest budowanie demokracji przy jednoczesnym niszczeniu jej
fundamentów. USA publicznie potêpiaj¹ terror, jednoczenie od dawna udzielaj¹ wszechstronnej pomocy miêdzynarodowej re¿imom, które s¹ zaanga¿owane w terroryzm pañstwowy11.
10
11

G. Borradori, op. cit., s. 133.
P. Green, Kwestia zbrodni dokonanej przez pañstwo?, prze³. R. Piotrowski, (w:)
11 wrzenia. Przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów, red. P. Scraton, Wyd.
Akademickie Dialog, Warszawa 2003, s. 99.
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W tych okolicznociach w g³ównej mierze wskazuje siê na ekonomiczny
i militarny charakter zachodniej ingerencji na Bliskim Wschodzie: Najwa¿niejszym celem nie [...] [by³o] pojmanie fanatyka, to by³o jedynie medialnym show,
ale wzmocnienie imperialnej potêgi Zachodu12, wzmocnienie wp³ywów amerykañskich w wa¿nym regionie, gdzie istnieje pró¿nia si³ od czasów upadku
Zwi¹zku Radzieckiego, a wzrasta potêga Chin, której zapotrzebowanie na ropê
naftow¹ przeronie w koñcu nawet zapotrzebowanie Stanów Zjednoczonych.
Dlatego kontrola nad Azj¹ rodkow¹ i z³o¿ami pod Morzem Kaspijskim jest
istotna, kiedy trwaj¹ poszukiwania ropy13. Stawk¹ by³a tu wiêc mo¿liwoæ
stworzenia w Afganistanie na tyle stabilnych warunków politycznych, by umo¿liwi³y one wybudowanie ruroci¹gu ³¹cz¹cego wielkie pola naftowe krajów Azji
rodkowej z Pakistanem  sojusznikiem USA14.
W tym punkcie stykaj¹ siê zatem g³ówne postaci globalizacji  polityczna,
ekonomiczna i ekologiczna. W opinii Graya, malej¹ce pok³ady ropy, globalne
ocieplenie klimatu oraz wzrastaj¹ca liczba populacji to zjawiska niepozostaj¹ce
bez wp³ywu na bardzo realn¹ mo¿liwoæ odrodzenia siê wojen i konfliktów, tym
razem o zasoby naturalne. W obliczu ich wyczerpywania siê pañstwa b¹d innego rodzaju grupy  z pewnoci¹ na ró¿ne sposoby  bêd¹ star³y siê zapewniæ
sobie nad nimi kontrolê. W takich warunkach, twierdzi Gray, w przysz³oci bezpieczeñstwo mo¿e byæ zagro¿one nie tyle przez konwencjonalnie rozumiany terroryzm, ile za³amywanie siê struktur ¿ycia codziennego15. Niemniej jednak aktualnie to on sta³ siê narzêdziem walki o surowce naturalne.
Z drugiej strony, zdaniem Graya, polityka i wojna, mimo ¿e czêsto motywowane wzglêdami ekonomicznymi, nie przesta³y byæ nonikami mitu. Wraz z uaktywnieniem siê kolejnej wylêgarnia z³a  terroryzmu w wersji globalnej
 przebudzi³a siê zachodnia myl millenarystyczna, a wraz z ni¹ wiara w kosmiczn¹ walkê dobra ze z³em. W zwi¹zku z tym popiesznie rozpoczêto krucjatê, aktywizuj¹c si³y dobra. Nasza odpowiedzialnoæ wobec historii jest jasna:
musimy odpowiedzieæ na te ataki i zmieæ z³o z powierzchni ziemi16  nawo³ywa³ George W. Bush17. Zasadniczym b³êdem w tym wzglêdzie wydaje siê
sprowadzenie z³o¿onych polityczno-ekonomicznych i spo³eczno-kulturowych za12

s. 37.

13
14

J. Pilger, Wyolbrzymione zagro¿enie dla ludzkoci, prze³. B. Kula, (w:) 11 wrzenia...,

Ibidem, s. 43.
D. Whyte, Interesy po staremu?, (w:) 11 wrzenia..., s. 192.
15 Szerzej zob.: J. Gray, Czarna msza. Apokaliptyczna religia i mieræ utopii, prze³.
A. Puchejda, K. Szymaniak, Znak, Kraków 2009, s. 327333.
16 Cyt. za ibidem, s. 60.
17 Na ten temat pisa³am w: Mit a prawda, czyli o politycznych skutkach rozumienia
prawdy (wokó³ rozwa¿añ Johna Graya), (w:) Z filozofii wspó³czesnej. O prawdzie, red.
D. Sepczyñska, P. Wasyluk, Instytut Filozofii UWM, Centrum Badañ Europy Wschodniej
UWM, Olsztyn 2010, s. 3963.
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le¿noci do skrajnie uproszczonej czy wrêcz bajkowej dychotomii  dobra
i z³a, tych, którzy z nami i tych przeciwko nam. Zachód swoje agresje
lub interwencje wojskowe przedstawia jako akty z³e, lecz konieczne, by zachowaæ lub przywróciæ jakie wiêksze dobro18. Niewiarygodne, jak skutecznie ta
mityczna trywializacja zaczê³a napêdzaæ zachodni¹ politykê zagraniczn¹. Uznanie, ¿e nie istnieje ¿adna alternatywa dla wojny z terroryzmem, wiadczy b¹d
o ca³kowitej ignorancji politycznego, ekonomicznego i kulturowego imperializmu wiata zachodniego, b¹d o braku wiadomoci tego wp³ywu, co jest raczej
ma³o prawdopodobne. Stanom Zjednoczonym nie starczy³o pokory (a mo¿e odwagi...), by przejrzeæ siê w lustrze. Przez lata amerykañska polityka prowadzona na Bliskim Wschodzie napêdza³a spiralê politycznej przemocy, ekonomicznego wyzysku, kulturowego poni¿enia.
Stosowanie terminu wojna z terroryzmem okazuje siê nieuzasadnione nie
tylko ze wzglêdu na nieprecyzyjnoæ samego pojêcia terroryzm. Bo czym¿e
jest ona w istocie? Z pewnoci¹ ma niewiele wspólnego z wojn¹ klasyczn¹ czy
jak¹kolwiek znan¹ z historii, tj. wojn¹ domow¹, partyzanck¹ czy inn¹, których
motywy i intencje by³y jasno okrelone. Nie jest wojn¹ wymierzon¹ przeciw
konkretnemu pañstwu ani konfliktem zbrojnym, którego stronami s¹ obywatele
jednego pañstwa czy grupy/wspólnoty innego rodzaju, ani walk¹ przeciwko okupantowi, ani o podbicie którego z narodów. Skoro klasyczne motywy wojnotwórcze nie maj¹ tu miejsca, równie¿ nieadekwatne w tym przypadku okazuj¹
siê klasyczne metody walki w niej stosowane. Regu³y konfliktu zbrojnego nie
wydaj¹ siê odpowiednie do sytuacji, w której brak jasno okrelonego i zlokalizowanego wroga, a nade wszystko, w której przeciwnikiem staje siê samo zjawisko.
Jak podkrela Derrida, przemoc, której dowiadczy³y niektóre kraje Bliskiego Wschodu, nie wynika z wojny, poniewa¿ trudno w niej wyznaczyæ wroga,
któremu wojn¹ tê mo¿na by³oby wypowiedzieæ. Z pewnoci¹ nie jest nim ludnoæ afgañska (ani irakijska), której de facto w najwiêkszym stopniu dotkn¹³
gniew Zachodu i której w ¿aden sposób nie mo¿na obarczyæ win¹ za ataki terrorystyczne na USA. W dobie globalizacji terytorialnie wróg mo¿e znajdowaæ
siê wszêdzie, w ka¿dym pañstwie, choæ ¿adne z nich nie popiera jego dzia³añ19.
Stany Zjednoczone i Europa, Londyn i Berlin to sanktuaria terrorystów, w których »terroryci« z ca³ego wiata trenuj¹, formuj¹ grupy, jak równie¿ zbieraj¹
informacje. W tej sytuacji geografia nie jest ju¿ istotna w celu zlokalizowania
miejsca, w którym znajduj¹ siê nowe technologie przemieszczania agresji20. Nic
18

E. Berrington, Prezentacja terroru w usankcjonowaniu wojny, prze³. M. Tatarzyñski,
(w:) 11 wrzenia..., s. 71.
19 G. Borradori, op. cit., s. 131132.
20 Ibidem, s. 131.
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nie stwarza lepszych warunków do dzia³añ terrorystycznych ni¿ globalizacja.
Terroryzm funkcjonuje i rozprzestrzenia siê w przestrzeni globalnej, z której
czerpie sw¹ si³ê i znaczenie, a najnowsze technologie komunikacyjne umo¿liwiaj¹ jego rozprzestrzenianie. Anonimowoæ i skutecznoæ dzia³añ, a co za tym idzie
 trudnoæ ich terytorialnego zlokalizowania i walki z nimi terroryci zawdziêczaj¹
globalizacji. To ona sprawia, ¿e dzia³alnoci¹ sw¹ mog¹ kierowaæ z ka¿dego zak¹tka ziemi. Istotnie, logika sieci uosabiana przez Internet sta³a siê odpowiednia
dos³ownie dla ka¿dej sfery ludzkiej aktywnoci. Rozwój informacjonizmu21 zasadniczo zmieni³ relacje miêdzy przestrzeni¹ a ludzkim dzia³aniem  równie¿
tym terrorystycznym. W jaki sposób zlokalizowaæ wroga w przestrzeni, która
traci swój rzeczywisty wymiar? Jak s³usznie zauwa¿a Habermas: nawet jeli
termin »wojna« jest mniej myl¹cy i moralnie mniej kontrowersyjny ni¿ »krucjata«, uwa¿am decyzjê Busha, by mówiæ o »wojnie z terroryzmem« za powa¿ny
b³¹d, zarówno normatywny, jak i pragmatyczny. Bush podnosi tych kryminalistów do statusu wrogów wojennych, a pragmatycznie nie mo¿na prowadziæ wojny przeciwko »sieci«, jeli termin »wojna« ma jakie zdecydowane znaczenie22.
Wojna z anonimowym, geograficznie rozmytym i trudnym do zidentyfikowania wrogiem z góry skazana jest na pora¿kê. Sk¹din¹d okolicznoci te nie tylko czyni¹ j¹ daremn¹, ale de facto napêdzaj¹ i u³atwiaj¹ terrorystyczn¹ dzia³alnoæ. Wspó³czesny terroryzm jest wyj¹tkowo niebezpieczny z powodu si³y, jak¹
czerpie z globalizacji  zarówno przez dostêp do broni CBNR, rozprzestrzenianie siê globalnych mediów, jak i przez ró¿norodn¹ sieæ finansowych i informacyjnych rodków, których zdobycie ona umo¿liwia23. W istocie jedynym efektywnym sposobem walki z terroryzmem jest powstrzymanie samego procesu
globalizacji. Nade wszystko globalny system komunikacji stanowi idealn¹ przestrzeñ realizacji wszystkich celów dzia³añ terrorystycznych, w niektórych przypadkach znacznie je u³atwia, a w innych wrêcz umo¿liwia. Daje ich sprawcom
nie tylko niespotykan¹ dot¹d sposobnoæ wywo³ywania poczucia zagro¿enia
i ukazania bezradnoci w³adz pañstwowych, rozprzestrzeniania swojego przes³ania i dotarcia do potencjalnych odbiorców, lecz w pierwszej kolejnoci umo¿liwia bezprecedensowe wykorzystanie sieci w sposób zupe³nie nieprzewidywalny. Kwesti¹ dyskusyjn¹ nie pozostaje to, czy informatyczno-technologiczne sieci
21

W opinii Manuela Castellsa, w wyniku rewolucji technologicznej powstaje nowy rodzaj ekonomii (informacjonizm), w której wydajnoæ i konkurencyjnoæ jednostek zasadniczo
zale¿y od ich zdolnoci do wytwarzania, przetwarzania i stosowania wiedzy bazuj¹cej na informacji oraz nowy rodzaj spo³eczeñstwa, które okrela mianem network society  spo³eczeñstwo sieci. Kapita³, przestrzeñ i czas trac¹ w nich swe dotychczasowe znaczenie, wszystkie
staj¹ siê podporz¹dkowane logice sieci, strukturze przep³ywów informacji i symboli. Kwestiê
tê Castells omawia w: The Information Age: Economy, Society and Culture, t. I: The Rise of
the Network Society, Blackwell Publisher, Oxford 2001.
22 G. Borradori, op. cit., s. 6364.
23 Szerzej zob.: A.K. Cronin, Behind the Curve..., (w:) Terrorism..., s. 6669.
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zostan¹ wykorzystane przez terrorystów, lecz kiedy i w jakiej formie to nast¹pi.
W ten sposób globalizacja  wiadectwo potêgi i dumy Zachodu  niesie ze sob¹
wiele trudnych do przewidzenia zagro¿eñ, realizowanych bezkrwawo, niezauwa¿alnie i na niespotykan¹ dot¹d skalê. W tej perspektywie Derrida wskazuje, i¿
w obliczu mo¿liwoci, jakimi dysponuje wiatowa sieæ informatyczna, 11 wrzenia jawi siê jako archaiczny teatr przemocy.
Terroryzm globalny zniknie wówczas, gdy zniknie globalna przestrzeñ,
w której i dziêki której funkcjonuje. Tymczasem globalizacja niczym perpetuum mobile sama oliwi swe tryby. Jawi siê jako samonapêdzaj¹cy siê proces, który  o ile w ogóle to mo¿liwe  mo¿e zostaæ zahamowany jedynie przez sw¹
antagonistyczn¹ si³ê  terroryzm. Globalizacja napêdza terroryzm jako w³asn¹
przeciwwagê, terroryci [ ] [rosn¹] w si³ê, na zasadzie paraleli24, jako si³a
niedaj¹ca siê wpisaæ w globalny porz¹dek rzeczy. To duch, który straszy
w domu globalnego porz¹dku, w domu hegemonicznej dominacji  jeli islam zdominowa³by wiat, terroryzm zwróci³by siê przeciwko islamowi. Poniewa¿ to sam
wiat stawia opór globalizacji25. W opinii Jeana Baudrillarda terroryzm, jaki
dotkn¹³ Zachód, nie jest ani samospe³niaj¹c¹ siê przepowiedni¹ Huntingtonowskiego zderzenia cywilizacji, ani tym bardziej si³owej amerykañsko-islamskiej
konfrontacji. Punktem newralgicznym czyni on fundamentalny antagonizm, dla
którego Ameryka jako ucielenienie globalizacji i islam  uosobienie terroryzmu
 stanowi¹ jedynie symbole opozycyjnych tendencji, które w praktyce z jednej
strony za cel obieraj¹ urzeczywistnienie wiata si³¹, z drugiej  zradykalizowanie go za pomoc¹ si³y. Owa rywalizacja w rzeczywistoci oznacza zmaganie
triumfuj¹cej globalizacji z sam¹ sob¹26. Oba zjawiska  globalny terroryzm
i globalizacja  zdaj¹ siê nawzajem napêdzaæ.
Terroryzm jest równie bezsilny wobec globalizacji, jak globalizacja wobec
terroryzmu. Dlatego walka z ni¹ przybiera charakter wy³¹cznie symboliczny
i irracjonalny. Globalnemu terroryzmowi brak realistycznych celów, poniewa¿
ich osi¹gniêcie jawi siê jako ma³o prawdopodobne. Z tego te¿ powodu wyklucza on jakikolwiek dialog czy nawet próbê komunikacji. Stanowi on jedynie manifestacjê sprzeciwu wobec naporu globalizacji, jej konsekwencji i d¹¿eñ, które
 jak uj¹³ to Habermas  podzieli³y wiatowe spo³eczeñstwo na zwyciêzców, beneficjentów i przegranych. Pora¿ka, mimo ¿e upokarzaj¹ca, nie usprawiedliwia
jednak czynów destruktywnych, haniebnych, a zw³aszcza nios¹cych mieræ. Aczkolwiek globalizacja tak¿e zabija  unicestwia, spycha na margines, skazuje na
powolne konanie nie tylko pojedyncze jednostki, ale ca³e kultury, spo³eczeñstwa,
kraje, z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie czyni tego w incydentalnych desperackich manifestach,
lecz permanentnie i sukcesywnie.
24
25
26

J. Baudrillard, op. cit., s. 60.
Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 1114.
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W takiej perspektywie terroryzm jawi siê niczym alter ego globalizacji.
W rzeczywistoci jedno i drugie zjawisko prowadzi do tego samego celu  zag³ady, braku bezpieczeñstwa, chaosu, co wiêcej, ma podobny charakter  destrukcyjny i amoralny. Wydarzenie z World Trade Center to symboliczne wyzwanie, jest amoralne i jako takie odpowiada globalizacji, która sama jest
amoralna27  pisa³ Baudrillard. W obliczu tej tezy zasadne, choæ z pewnoci¹
bardzo kontrowersyjne zdaje siê byæ pytanie o to, czy ataki z 11 wrzenia nie
stanowi³y przejaskrawionej, symbolicznej i wstrz¹saj¹cej, rzecz jasna, formy tego,
co globalizacja czyni codziennie po cichu, jak gdyby przypadkiem i równie anonimowo. W tym sensie terrorystom chodzi o zburzenie systemu  który sam jest
obojêtny na w³asne wartoci  jego w³asn¹ broni¹. Nie tylko jego broni¹ technologiczn¹  to, co terroryci przyswajaj¹ sobie przede wszystkim i z czego czyni¹
swoj¹ broñ rozstrzygaj¹c¹, to nonsens i obojêtnoæ bêd¹ce sercem systemu28.
Wojna z terroryzmem to nie tylko wojna z globalizacj¹, to  o zgrozo
 równie¿ wojna przeciw wartociom, które g³osimy i w wartoæ których ponoæ
wierzymy. Czy nie jest [...] prawd¹, ¿e [...] liberalni bojownicy za¿arcie walcz¹ z antydemokratycznym fundamentalizmem, tak ¿e wtr¹ciliby do wiêzienia
sam¹ wolnoæ i demokracjê, jeli tylko mog³oby im to pomóc pokonaæ terroryzm?29. W takiej postaci wojna z terroryzmem sta³a siê potencjalnym ród³em zaprzeczenia celom, do realizacji których zosta³a wszczêta. Ograniczaj¹c
czy wrêcz ³ami¹c prawa innych w imiê liberalnych wartoci, nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e stan¹ siê one powszechnie bronione.
Zaiste, od niemal 10 lat wojna z terroryzmem wci¹¿ trwa i nie sposób nawet stwierdziæ, czy jestemy bli¿ej jej wygrania, czy przegrania. Czy chocia¿
która ze stron zdo³a³a narzuciæ swoj¹ wolê? Je¿eli celem tej wojny jest pokój,
jak dot¹d wszyscy pozostajemy w niej przegrani. A jeli jednym z d¹¿eñ terrorystów jest powstrzymanie tego, co globalizacja ze sob¹ niesie i do upowszechnienia czego zmierza, czêciowe zwyciêstwo odnieli w³aciwie terroryci. Jedno jest pewne: nadal pozostajemy w ni¹ uwik³ani, a terroryzm niczym wirus
wci¹¿ siê mutuje, przybieraj¹c nowe oblicza. Z globalnym, nieprzewidywalnym
i fanatycznym wrogiem walczyæ w inny sposób ni¿ jego w³asn¹ broni¹ nie sposób. Tyle tylko, ¿e wtedy wiat staje siê jednym wielkim teatrem przemocy.
A g³ówne nasze d¹¿enie jak dot¹d pozostaje w formie ¿yczenia  oby tylko
wojna ta nie okaza³a siê wojn¹ wiekuist¹...

27
28

Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 79.
29 S. iek, Ostatni cz³owiek i jego wojna z terrorem, Le Monde Diplomatique 2006,
nr 9, s. 24.
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Streszczenie

Abstract

Libera³owie nie neguj¹ wartoci równoci
i wspólnoty. Poszukuj¹ takich rozwi¹zañ, które pozwalaj¹ pogodziæ je z wolnoci¹ indywidualn¹. Prowadzi to do koncepcji wspólnoty liberalnej, bior¹cej pod uwagê ró¿ne koncepcje
dobrego oraz do liberalnego egalitaryzmu, g³osz¹cego has³o autentycznej równoci szans.

The Liberals dont negate the value of
equality and community. They look after solutions, that combine with individual liberty.
This leads to the conception of liberal community, which is taking into account various conceptions of good and till liberal egalitarianism
with parole of genuine equality of opportunity.

Liberalizm postrzegany jest jako ten nurt w filozofii polityki, który koncentruje siê przede wszystkim na wolnoci indywidualnej i promuje j¹ kosztem innych, konkurencyjnych wartoci, przede wszystkim równoci i wspólnoty. Krytycy lewicowi zarzucaj¹ libera³om tolerowanie, a nawet popieranie znacznych
nierównoci spo³ecznych i ekonomicznych w imiê nieingerowania w indywidualne wybory i podtrzymywania has³a wiêtoci w³asnoci prywatnej. Z kolei republikanie i komunitarinie oskar¿aj¹ liberalizm o doprowadzenie do rozpadu
wspólnoty politycznej przez zachêcanie ludzi do przyjmowania postaw egoistycznych i roszczeniowych. Prowadzi to w efekcie do zaniku poczucia obowi¹zku i odpowiedzialnoci za wspólne dobro oraz atomizacji spo³eczeñstwa,
które staje siê stowarzyszeniem egoistów troszcz¹cych siê tylko o w³asne interesy.
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Spróbujê wykazaæ, ¿e krytyka ta jest nies³uszna, a przynajmniej nie odnosi
siê do wszystkich stanowisk liberalnych. Zarówno wspólnota, jak i równoæ to
wartoci cenione przez libera³ów, którzy s¹ przekonani, ¿e mog¹ one doskonale
wspó³istnieæ z liberaln¹ wolnoci¹ indywidualn¹, a nawet w pewien sposób j¹
wspieraæ. Nie dotyczy to jednak ka¿dego typu równoci i ka¿dej formy wspólnoty.

A. Wspólnota
Liberalna wolnoæ indywidualna wymaga zagwarantowania ka¿demu pewnego obszaru wolnego od ingerencji pañstwa i spo³eczeñstwa. Isaiah Berlin nazywa ten rodzaj wolnoci wolnoci¹ negatywn¹ i definiuje go nastêpuj¹co: Bycie
wolnym w tym sensie oznacza, ¿e nikt nie wtr¹ca siê w moje sprawy. Im wiêkszy obszar tego niewtr¹cania siê, tym wiêksza jest moja wolnoæ1. Ka¿de ograniczenie tego obszaru czy te¿ wkroczenie nañ mo¿e oznaczaæ zagro¿enie dla tak
rozumianej wolnoci. Jeli zatem wspólnota, np. w imiê dobra wspólnego, usi³uje ograniczaæ jednostkom mo¿liwoæ wyboru, chocia¿by próbuj¹c narzucaæ im
jaki jeden preferowany model ¿ycia, to mo¿e byæ to postrzegane jako niebezpieczne dla wolnoci indywidualnej. Z tego wzglêdu libera³owie niekiedy faktycznie odnosz¹ siê nieufnie do has³a dobro wspólne. Jednak, jak zauwa¿a Stephen Holmes: libera³owie nie ufali jêzykowi dobra wspólnego, poniewa¿ by³o
prawdopodobne, ¿e pojêcie to by³o z powodów strategicznych nadu¿ywane2.
Nie oznacza to ca³kowitego zanegowania potrzeby poosiadania i ochrony takiego dobra oraz wspólnoty politycznej. Mo¿na przecie¿ znaleæ tak¹ formê wspólnoty, która gwarantuje wszystkim obywatelom wolnoæ indywidualn¹ i co wiêcej  zapewnia jej nale¿yt¹ ochronê.
Komunitarinie zarzucaj¹ libera³om, ¿e doprowadzili do rozk³adu wspólnotê,
przekszta³caj¹c j¹ w stowarzyszenie egoistów. Wed³ug nich: cz³onkowie liberalnego spo³eczeñstwa nie maj¹ wspólnych politycznych ani religijnych tradycji. Potrafi¹ opowiedzieæ tylko jedn¹ historiê  historiê o sobie  i jest to opowieæ o kreacji ex nihil, która zaczyna siê w stanie natury lub sytuacji
pierwotnej. Ka¿dy wyobra¿a sobie siebie jako istotê absolutnie woln¹, nieskrêpowan¹ i ¿yj¹c¹ w³asnym ¿yciem  i przystêpuje do spo³eczeñstwa jedynie po
to, by zminimalizowaæ ryzyko3. Mo¿na sobie nawet wyobraziæ taka wspólnotê, która nie wymaga w³aciwie ¿adnych osobistych relacji miêdzy jej cz³onka1 I. Berlin, Dwie koncepcje wolnoci, (w:) Cztery eseje o wolnociach, WN PWN, Warszawa 1994, s. 184.
2 S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu, Znak, Kraków 1998, s. 269.
3 M. Walzer, Komunitariañska krytyka liberalizmu, (w:) Komunitarianie. Wybór tekstów,
Fundacja Aletheia, Warszawa 2004, s. 93.
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mi, poniewa¿ jej funkcjonowanie regulowane jest przez prawo. Jednostki mog¹
koncentrowaæ siê ca³kowicie na w³asnych celach, d¹¿yæ jedynie do swojego
szczêcia i  o ile przestrzegaj¹ ustalonych regu³  nie musz¹ przejmowaæ siê
opiniami innych. Realizuj¹c w³asne interesy, kontaktuj¹ siê oczywicie z innymi, ale s¹ to relacje prywatne, relacje miêdzy jednostkami. Jak twierdzi R. Rorty: spo³eczne spoiwo utrzymuj¹ce [...] idealne spo³eczeñstwo liberalne to niewiele wiêcej ni¿ zgoda co do tego, ¿e celem organizacji spo³ecznej jest danie
ka¿demu szansy stworzenia siebie na miarê najlepszych jego mo¿liwoci4. Taka
wspólnota nie potrzebowa³aby w³aciwej sfery publicznej, ograniczaj¹c j¹ jedynie do bezosobowych relacji miêdzy izolowanymi jednostkami, a jej cz³onkowie
byliby zainteresowani jedynie ochron¹ przed agresj¹ z zewn¹trz oraz przed
ewentualnymi niepokojami wewnêtrznymi.
Taka minimalna wspólnota mo¿e siê jednak, jak s¹dzê, okazaæ niewystarczaj¹ca dla ochrony wolnoci indywidualnej przed próbami jej ograniczania
przez aparat w³adzy. Konstytucja ustala wprawdzie granice wolnoci indywidualnej, ale odizolowane jednostki nie mog¹ skutecznie przeciwstawiaæ siê ich naruszaniu przez wadliwie funkcjonuj¹ce instytucje5. Mo¿na oczywicie twierdziæ,
i¿ rozwi¹zaniem jest stworzenie lepszych instytucji, choæ tendencja do rozszerzania przez nie swoich kompetencji kosztem uprawnieñ jednostek mo¿e siê okazaæ trwa³a i nieusuwalna. Najlepszym zabezpieczeniem wolnoci indywidualnej
przed tymi zagro¿eniami jest wolnoæ polityczna. Zdaniem Marcina Króla, bez
wolnoci politycznej nie mo¿e byæ w ogóle mowy o wolnoci indywidualnej:
tam, gdzie nie ma wolnoci w sferze publicznej, tam jest ona równie¿ zagro¿ona w sferze prywatnej6.
Wolnoæ polityczna, czyli prawo do wspó³udzia³u w sprawowaniu w³adzy,
mo¿e daæ wolnoci indywidualnej dodatkowe, skuteczne zabezpieczenie. Jej zagwarantowanie wymaga jednak ustanowienia wspólnoty znacznie silniejszej ni¿
minimalna. Wspólnota zachêca jednostki do wyjcia ze sfery prywatnej, podejmowania wspólnych dzia³añ i ustalania wspólnych celów. Niekiedy wi¹zaæ siê
to mo¿e z koniecznoci¹ dostosowania swoich d¹¿eñ do celów innych. Mo¿na
oczywicie obawiaæ siê, ¿e taka mocniejsza wspólnota nie bêdzie w stanie funkcjonowaæ bez pewnych dodatkowych ograniczeñ wolnoci indywidualnej. Jak
twierdzi John Rawls, jest to dopuszczalne pod warunkiem, ¿e mniejszy zakres
wolnoci musi s³u¿yæ umocnieniu ca³ociowego systemu wolnoci, który jest
udzia³em wszystkich7. Przejcie od minimalnej wspólnoty, okrelaj¹cej wy4
5

R. Rorty, Przygodnoæ, ironia, solidarnoæ, Spacja, Warszawa 1996, s. 122.
Zabezpieczeniem interesów jednostki mo¿e tu byæ mo¿liwoæ odwo³ania siê do s¹du,
wobec którego obie strony sporu s¹ równe, jednak mo¿e siê ono okazaæ niewystarczaj¹ce
w sytuacji utraty przez s¹d niezawis³oci.
6 M. Król, Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Znak, Kraków 1995.
7 J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, WN PWN, Warszawa 1994, s. 315.
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³¹cznie granice indywidualnej wolnoci, do w³aciwej wspólnoty politycznej
dokonaæ siê mo¿e w oparciu o chêtnie przez libera³ów przywo³ywan¹ zasadê
dobrze pojêtego interesu w³asnego. Zgodnie z ni¹ potrzebujemy wolnoci politycznej, gdy¿ daje ona ochronê wolnoci indywidualnej, powinnimy zatem staæ
siê dobrymi obywatelami w trosce o zabezpieczenie swoich jednostkowych interesów.
Jednak¿e komunitarinie krytykuj¹ takie rozumienie wspólnoty jako tworu
skonstruowanego na zasadzie dobrowolnej przynale¿noci w celu ochrony interesów jednostkowych. Ich zdaniem pierwotna jest nie jednostka, która mo¿e decydowaæ o tym, czy przyst¹piæ do wspólnoty, lecz wspólnota. Dlatego nie mo¿na mówiæ o cz³owieka w oderwaniu od wspólnoty, do której nale¿y i od jej
tradycji. Wed³ug A. MacIntyrea: wszyscy pojmujemy nasze w³asne okolicznoci jako nosiciele pewnej okrelonej to¿samoci spo³ecznej. Jestem czyim synem lub córk¹, czyim kuzynem lub wujem, jestem obywatelem tego lub tamtego miasta, cz³onkiem tego cechu albo zawodu, nale¿ê do tego klanu, plemienia
czy narodu8. Ka¿dy jest od urodzenia uwik³any w relacje z innymi cz³onkami
spo³eczeñstwa. Dlatego niemo¿liwe jest tworzenie wspólnoty politycznej, wychodz¹c od odizolowanych jednostek nie posiadaj¹cych okrelonego miejsca
w rzeczywistoci spo³ecznej. Wed³ug komunitarian, liberalny indywidualizm
prowadzi do tego, ¿e o ka¿dym mo¿emy mówiæ, pomijaj¹c ca³kowicie jego spo³eczn¹ i historyczn¹ pozycjê. Tej koncepcji cz³owieka przeciwstawia MacIntyre
narracyjn¹ teoriê osobowoci, zak³adaj¹c¹, ¿e historia ¿ycia ka¿dej jednostki wpleciona jest w historiê wspólnoty, w wielk¹ wspólnotow¹ opowieæ snut¹ od stuleci. Jednostka musi akceptowaæ ograniczenia wynikaj¹ce z partykularyzmu swojej wspólnoty, przyjmuj¹c je jako swój moralny punkt wyjcia.
Zdaniem MacIntyrea, traktowanie ludzi jako przybyszów znik¹d prowadzi do przyjêcia b³êdnych koncepcji sprawiedliwoci zaproponowanych przez
Rawlsa i Roberta Nozicka. Sprawiedliwoæ powinna byæ oparta na odrzuconym
przez libera³ów pojêciu zas³ugi. Wtedy bowiem jednostki s¹ oceniane zawsze
w odniesieniu do wspólnoty i jej celów, w kontekcie realizacji dobra wspólnego. Ka¿dy jest wart tyle, ile wnosi do wspólnotowej opowieci. Jeli pañstwo
liberalne musi pozostawaæ neutralne wobec konkurencyjnych koncepcji dobra,
to w spo³eczeñstwie liberalnym nie mo¿na mówiæ o dobru wspólnym, a co za
tym idzie  o autentycznej wspólnocie.
Powy¿szy zarzut, ¿e liberalizm traktuje jednostki jako pierwotne wobec spo³eczeñstwa, wynika z b³êdnej interpretacji liberalnej koncepcji umowy spo³ecznej i tworzenia wspólnoty politycznej jako opisu faktu historycznego. Tymczasem stanowi ona jedynie teoretyczn¹ konstrukcjê bêd¹c¹ prób¹ uzasadnienia
okrelonego modelu spo³eczeñstwa. Libera³owie nie twierdz¹ wcale, ¿e cz³owiek
8

A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, WN PWN, Warszawa 1996, s. 392.
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rzeczywicie mo¿e funkcjonowaæ w izolacji, lecz odrzucaj¹c bezwzglêdne pierwszeñstwo wspólnoty nad jednostkami pod wzglêdem wa¿noci, staraj¹ siê stworzyæ taki model wspólnoty, w którym mo¿liwa bêdzie jednoczenie polityczna
kooperacja i jak najwiêkszy zakres wolnoci indywidualnej.
Powa¿niejszy jest natomiast drugi zarzut, czyli twierdzenie, ¿e w liberalnym
spo³eczeñstwie nie jest mo¿liwe wypracowanie jakiej wizji wspólnego dobra,
gdy¿: z punktu widzenia liberalnego indywidualizmu wspólnota jest po prostu
aren¹, na której ka¿da jednostka d¹¿y do realizacji wybranej przez siebie koncepcji dobrego ¿ycia, a instytucje polityczne istniej¹ po to, aby broniæ porz¹dku, który umo¿liwia tak¹ samodefiniuj¹c¹ siê dzia³alnoæ9. Tym, co spaja liberaln¹ wspólnotê, nie s¹ autentyczne wiêzi miêdzy jej cz³onkami, lecz instytucje
polityczne. Taka wspólnota nie jest zatem prawdziw¹ wspólnot¹ polityczn¹, poniewa¿ brak w niej wspólnych celów, a pojêcie wspólnoty politycznej jako
wspólnego przedsiêwziêcia jest obce wspó³czesnemu liberalnemu i indywidualistycznemu wiatu10. MacIntyre krytykuje zatem nie tylko liberalny punkt wyjcia, czyli ro¿ne koncepcje umowy spo³ecznej, lecz tak¿e i powsta³¹ w oparciu
o te koncepcje wspólnotê polityczn¹.
Libera³owie broni¹ siê przed tymi zarzutami, dowodz¹c, ¿e opisywana przez
nich wspólnota polityczna mo¿e staæ siê prawdziw¹ wspólnot¹, maj¹c¹ swoj¹
koncepcjê dobra wspólnego i wynikaj¹cych z niej obowi¹zków, a nawet w³asn¹
tradycjê. Zdaniem chocia¿by Ronalda Dworkina: liberalizm jednak nie tylko nie
jest przeciwnikiem, ale  na odwrót  jest gor¹cym entuzjast¹ wspólnoty politycznej pojêtej w inny sposób, tzn. jako zakotwiczonej w zasadach prawa, a nie
w cnotach11. Libera³owie nie neguj¹ zatem wartoci wspólnoty politycznej jako
takiej, proponuj¹ wszak¿e inny model ni¿ opisywany przez komunitarian. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e ³ad spo³eczny kszta³tuje siê spontanicznie, a nie jest narzucany z góry, proponuj¹ koncepcjê dobra wspólnego, zgodnie z któr¹ nie jest ono narzucane np. przez tradycjê, lecz dopiero wy³ania siê w drodze debaty z chaosu
indywidualnych opinii. Will Kymlicka stwierdza, ¿e w spo³eczeñstwie liberalnym
dobro wspólne jest rezultatem procedury sumowania preferencji, z których ka¿da
liczy siê jednakowo (jeli jest zgodna z zasadami sprawiedliwoci)12. Nie oznacza to jednak, ¿e liberalna wspólnota nie opiera siê na koncepcji dobra wspólnego, a jej cz³onkowie je lekcewa¿¹. Kymlicka jest nawet przekonany, ¿e zdefiniowane wed³ug opisanej przez niego procedury dobro wspólne ma wiêksze
szanse na realizacjê ni¿ promowane przez komunitariañskie wspólnoty, uwzglêdnia bowiem interesy wszystkich grup i nikogo nie wyklucz i nie opresjonuje.
9
10
11

Ibidem, s. 350.
Ibidem, s. 286.
R. Dworkin, Wolnoæ, równoæ, wspólnota, (w:) Spo³eczeñstwo liberalne, Znak, Kraków 1996.
12 W. Kymlicka, Wspó³czesna filozofia polityczna, Znak, Kraków 1998, s. 230.
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Liberalna wspólnota mo¿e wypracowaæ nie tylko w³asn¹ koncepcjê dobra
wspólnego, ale nawet posiadaæ i propagowaæ zestaw odpowiedni cnót. Stephen
Macedo dowodzi, ¿e wprawdzie libera³owie uznaj¹ za g³ówny motyw dzia³ania
obywateli ich indywidualne interesy, ale z pomoc¹ odpowiednich instytucji potrafi¹ wykorzystaæ je dla zapewnienia w³aciwego funkcjonowania wspólnoty
politycznej. Nieprawdziwe jest wiêc twierdzenie komunitarian, ¿e liberalny indywidualizm nieuchronnie prowadzi do egoizmu i rozbicia wspólnoty, bowiem:
podniesiony na wy¿szy poziom interes w³asny nie jest byæ mo¿e najszlachetniejsz¹ form¹ cnoty, nie nale¿y go jednak uwa¿aæ za haniebny. Jednoczenie za
autentyczne formy politycznej cnoty nie wymagaj¹ ca³kowitego wyrzeczenia siê
w³asnego interesu13. Cech¹ wspólnot liberalnych jest pozostawianie miejsca dla
indywidualizmu i pluralizmu, otwartoæ i tolerancja. Najwa¿niejszy jednak rys
liberalnego spo³eczeñstwa stanowi to, ¿e jest ono wspólnot¹ interpretatorów.
Wszyscy obywatele mog¹ braæ udzia³ w publicznej dyskusji, ustalaæ wspólne
cele oraz oceniaæ funkcjonowanie instytucji pañstwowych. W ten sposób proces
konstruowania liberalnej wspólnoty politycznej nigdy nie jest definitywnie zakoñczony. ¯adna jednostka nie staje wobec tworu raz na zawsze ustanowionego, nie mog¹c liczyæ na uwzglêdnienie tak¿e i jej interesów. Wynika to m.in.
z faktu, ¿e celem liberalnego przedsiêwziêcia jest znalezienie regulatywnych zasad dla ludzi, którzy siê ze sob¹ nie zgadzaj¹. Dla liberalizmu podstawowym
za³o¿eniem jest fakt niezgody dotycz¹cej celów, zachowañ i dobrego ¿ycia, niezgody obejmuj¹cej interesy nawet altruistów14. Tylko w ten sposób, poprzez
nieustann¹ dyskusjê i krytykê, mo¿liwe jest stworzenie liberalnej wspólnoty politycznej akceptuj¹cej zasadê prymatu wolnoci indywidualnej. Wprawdzie  jak
wczeniej wspomina³am  konieczne mo¿e siê niekiedy okazaæ jej ograniczenie,
lecz tylko pod warunkiem, ¿e zostanie ono zaakceptowane przez tych, których
dotyka i s³u¿yæ bêdzie ochronie ca³ego systemu wolnoci.
Sprawnie dzia³aj¹ce instytucje gwarantuj¹ce przestrzegania prawa oraz umo¿liwiaj¹ce publiczn¹ dyskusjê zapewniaj¹, zdaniem Macedo, trwa³oæ liberalnej
wspólnoty politycznej, nie wystarcz¹ jednak do zapewnienia jej mo¿liwoci rozwoju15. Obywatele liberalnego pañstwa mog¹ bowiem przestrzegaæ zasad liberalnej sprawiedliwoci jedynie z obawy przed kar¹. ¯yj¹c w liberalnym spo³eczeñstwie, powinni jednak z czasem uznaæ te zasady za w³asne i zinterrioryzowaæ je.
Macedo pokazuje, ¿e pocz¹tkowo spo³eczeñstwo liberalne mo¿e funkcjonowaæ
jako minimalna wspólnota oparta na zasadach prawa i instytucjach zapewniaj¹cych jego przestrzeganie, ale nie wystarczy to na d³ugo. Trwa³a i stabilna
wspólnota liberalna potrzebuje obywateli ceni¹cych i praktykuj¹cych okrelone
13
14

S. Macedo, Cnoty liberalne, Znak, Kraków 1995, s. 177.
Ibidem, s. 253.
15 Macedo odró¿nia wspólnoty rz¹dzone na zasadach liberalnej sprawiedliwoci od
wspólnot rozwijaj¹cych siê w sposób liberalny (ibidem, s. 329).
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cnoty polityczne. Przyjêcie takich zasad nie powoduje ograniczenia wolnoci
indywidualnej. Nie jest bowiem narzucone z zewn¹trz, lecz dokonuje siê spontanicznie wówczas, gdy ludzie dostrzegaj¹ korzyci p³yn¹ce z ¿ycia w liberalnym spo³eczeñstwie i chc¹ nie tylko jego zachowania, ale i rozwoju. Ukszta³towanie siê i zaakceptowanie przez obywateli cnot liberalnych umacnia wspólnotê,
a zatem ugruntowuje wolnoæ polityczn¹. Zwiêksza równie¿ aktywnoæ obywateli w sferze publicznej i autentyczne zaanga¿owanie we wspólne przedsiêwziêcia. Umacnia tak¿e poszanowanie wolnoci indywidualnej, która nie jest ju¿
chroniona tylko przez prawo i przymus, lecz tak¿e przez zawarty w cnocie tolerancji szacunek dla odmiennych opinii i zachowañ.
Choæ podstawê wspólnoty liberalnej stanowi prawo i zasady sprawiedliwoci, wbrew temu, co twierdz¹ komunitarianie, mo¿emy mówiæ o istnieniu pewnych cnot liberalnych. S¹ to te wszystkie cechy, które umo¿liwiaj¹ realizacjê
zasad liberalnych: szerokie zrozumienie dla innych, zdolnoæ do samokrytycznej refleksji, gotowoæ do eksperymentowania, wypróbowywania i akceptowania nowych mo¿liwoci, samokontrola [...], docenianie odmiennych idea³ów spo³ecznych, przywi¹zanie do wspó³obywateli, a nawet altruistyczna troska
o nich16. Jak widaæ, cnoty te s¹ zasadniczo odmienne od propagowanych przez
komunitarian. Sprzyjaj¹ zmianom, poszukiwaniu nowych dróg dla siebie i dla
wspólnoty, a nawet kwestionowaniu obecnego sposobu jej funkcjonowania. Nie
s¹ dane z góry, nie wywodz¹ siê z przedliberalnej tradycji wspólnoty, lecz kszta³tuj¹ w trakcie rozwoju liberalnego spo³eczeñstwa i w jego codziennej praktyce.
Wbrew zatem komunitariañskiej krytyce, oparcie wspólnoty politycznej na
zasadach liberalnej sprawiedliwoci, akcentuj¹cej wa¿noæ wolnoci indywidualnej, nie musi wcale prowadziæ do atomizacji spo³eczeñstwa. Wspólnota liberalna tak¿e mo¿e, a nawet powinna afirmowaæ pewne cementuj¹ce j¹ cnoty. Jednak nie s¹ to cnoty, które jednostka zobowi¹zana jest zaakceptowaæ przez sam
fakt przynale¿noci do wspólnoty. Liberalne cnoty kszta³tuj¹ siê i nabywane s¹
przez obywateli w trakcie ich ¿ycia w liberalnym spo³eczeñstwie, przez wspóln¹ praktykê. W koncepcji liberalnej punktem wyjcia dla wspólnoty politycznej
s¹ racjonalne jednostki, które kieruj¹c siê w³asnym interesem, tworz¹ spo³eczeñstwo w celu ochrony swojej wolnoci indywidualnej, a nastêpnie dopiero doceniaj¹ zalety takiego rozwi¹zania i d¹¿¹ do jego udoskonalenia, odkrywaj¹ i ucz¹
siê ceniæ cechy sprzyjaj¹ce jego trwaniu. Liberalne cnoty s³u¿¹ nie tylko wzmocnieniu trwa³oci wspólnoty, lecz przede wszystkim umo¿liwiaj¹ jej rozwój,
a wiêc tak¿e poszerzenie zakresu i lepsz¹ ochronê wolnoci indywidualnej.
Dworkin i Macedo pokazuj¹, ¿e wychodz¹c od wolnych jednostek, mo¿emy
skonstruowaæ autentyczn¹ i trwa³¹ wspólnotê polityczn¹. Opieraæ siê ona bêdzie
na zasadach liberalnej sprawiedliwoci, a zatem nie powinna zagra¿aæ wolnoci
16
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indywidualnej poprzez np. narzucanie jej cz³onkom celów czy zasad niezgodnych z ich w³asnymi koncepcjami dobra, pod warunkiem oczywicie, ¿e koncepcje te s¹ zgodne z regu³ami sprawiedliwoci. Liberalna wspólnota musi umo¿liwiaæ dyskusjê na temat wyboru w³asnej wizji ¿ycia. Na pogl¹dy obywateli w tej
kwestii wolno jej wp³ywaæ jedynie za pomoc¹ rodków perswazji, pozostawiaj¹c jednostce ostateczn¹ decyzjê. Jeli unika siê dziêki temu stosowania przymusu lub ukrytych sposobów kszta³towania indywidualnych przekonañ, nie stanowi to w ¿adnym stopniu zagro¿enia dla indywidualnej wolnoci17, przeciwnie
 daje jej skuteczn¹ ochronê. W pe³ni mo¿liwe jest zatem pogodzenie liberalnej
wolnoci indywidualnej z trwa³¹ wspólnot¹ polityczn¹, spajaj¹c¹ obywateli wiêzami silniejszymi ni¿ tylko interes w³asny.

B. Równoæ
Podobnie jak ze wspólnot¹ rzecz ma siê z wolnoci¹. Libera³owie nie s¹ zdeklarowanymi wrogami równoci, akceptuj¹ jednak tylko pewne jej rodzaje. Dostrzegaj¹ równie¿ fakt, ¿e wolnoæ i równoæ mog¹ niekiedy stanowiæ idea³y
konkurencyjne. Z³o¿onoæ relacji pomiêdzy nimi pokazuje chocia¿by demokracja liberalna, czyli ustrój odwo³uj¹cy siê jednoczenie do oby tych idea³ów. Demokracja opiera siê na zasadzie równoci obywateli jako obywateli, a co za tym
idzie przyznania ka¿demu z ich równych praw politycznych. Podobnie wolnoæ
indywidualna, rozumiana jako ochrona przed arbitralnym przymusem ze strony
pañstwa, wymaga jedynie formalnej równoci wobec prawa, a nie rzeczywistej
równoci statusu spo³ecznego czy maj¹tku. Bior¹c to pod uwagê, nale¿y uznaæ,
i¿ równoæ le¿¹ca u podstaw demokracji nie stanowi sama w sobie zagro¿enia
dla wolnoci indywidualnej18. Jednak w spo³eczeñstwie demokratycznym mog¹
pojawiæ siê d¹¿enia do osi¹gniêcia rzeczywistej równoci, nawet za cen¹ ograniczenia wolnoci indywidualnej. Obywatele mog¹ zrezygnowaæ z dzia³añ dostêpnych tylko dla nielicznych, nie widz¹c w tym w³asnego interesu, lub nawet
domagaæ siê celowego ograniczania mo¿liwoci sprzyjaj¹cych awansowi spo³ecznemu i materialnemu niektórych. W ten sposób wolnoæ indywidualna mo¿e
zostaæ ograniczona przez tych, którzy nie mog¹ z niej w pe³ni skorzystaæ. Równoæ mo¿e zatem stwarzaæ zagro¿enie dla wolnoci jednostki, gdy przestaje byæ
tylko formalna.
17
18

R. Dworkin, Wolnoæ, równoæ, wspólnota..., s. 84.
Na to, ¿e równoæ nie musi oznaczaæ ograniczania wolnoci indywidualnej, zwraca
uwagê N. Bobbio (np. przyznanie praw wyborczych kobietom). Bobbio odró¿nia tak¿e równoæ w wolnoci od równoci szans i dochodów i pokazuje, ¿e te ró¿ne rodzaje równoci
mog¹ wchodziæ ze sob¹ w konflikt  N. Bobbio, Prawica i lewica, Znak, Kraków 1996,
s. 9293.
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Proces przekszta³cania siê formalnej równoci w prawdziw¹ równoæ opisuje Hannah Arendt. Równoæ jako podstawa ustroju politycznego pojawi³a siê
ju¿ w staro¿ytnej Gracji. Grecy okrelali swój ustrój mianem isonomii, czyli takiej organizacji politycznej, w której brak podzia³u na rz¹dz¹cych i rz¹dzonych19. Pierwotnie równoæ by³a niemal jednoznaczna z wolnoci¹ polityczn¹,
ale nie chodzi³o tu oczywicie o równoæ warunków ¿ycia. Ludzie nie byli bowiem równi z natury i dlatego w³anie potrzebowali sztucznie stworzonej instytucji gwarantuj¹cej im równoæ obowi¹zuj¹c¹ tylko w wiecie polityki. Otrzymywa³o siê j¹ nie z racji urodzenia, lecz na mocy obywatelstwa. Mia³a ona
charakter czysto formalny, gwarantowa³a jednak udzia³ w rz¹dzeniu polis.
Dopiero póniej dosz³o do uto¿samienia równoci z udzia³em w dobrobycie.
Najlepiej widaæ to na przyk³adzie Marksa, który twierdzi³ wprost, ¿e wolnoæ
i nêdza wykluczaj¹ siê nawzajem, za nêdza jest zjawiskiem politycznym bêd¹cym wynikiem gwa³tu, a nie niedostatku dóbr20. Zwyciêstwo rewolucji i ustanowienie nowej formy rz¹dów nie gwarantowa³o jego zdaniem jeszcze równoci. Rzeczywista równoæ oznacza bowiem nie tylko zapewnienie wszystkim
takich samych formalnych mo¿liwoci, lecz tak¿e prawdziwego dostatku. W imiê
tego celu Marks gotów by³ powiêciæ liberaln¹ wolnoæ indywidualn¹, jak równie¿ wolnoæ polityczn¹. Arendt pokazuje, ¿e wed³ug tego modelu postêpowa³
Lenin, który pocz¹tkowo rozdziela³ wolnoæ polityczn¹ i ekonomiê (w³adza rad
i elektryfikacja), ostatecznie jednak zdecydowa³ siê ograniczyæ wolnoæ polityczn¹ na rzecz przezwyciê¿enia nêdzy.
Z przyznaniem prymatu kwestii socjalnej nad polityk¹ wi¹¿e Arendt tak¿e
ostateczny upadek Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Celem tej rewolucji sta³o siê
bowiem nie przyznanie wszystkim praw cz³owieka, lecz zagwarantowanie praw
ubogim. Rewolucja francuska, w przeciwieñstwie do amerykañskiej, mia³a charakter socjalny, a nie polityczny. Natomiast rewolucja amerykañska zagwarantowa³a
wszystkim, tak¿e biednym, równe prawa polityczne. Znajduj¹cy siê w gorszej sytuacji ekonomicznej mogli tak¿e wybieraæ swoich przedstawicieli, ale prawo
gwarantowa³o im tylko ochronê przed arbitralnymi decyzjami rz¹du, czyli stanowi³o jedynie zabezpieczenie wolnoci negatywnej, zapewniaj¹c mo¿liwoæ
udzia³u w ¿yciu politycznym. To rozró¿nienie pomiêdzy socjalnymi a politycznymi celami rewolucji pokazuje, ¿e demokracja nie wymaga wcale równoci rozumianej jako udzia³ w dobrobycie. Przeciwnie, przyznanie prymatu celom socjalnym mo¿e zagra¿aæ stabilnoci ustroju demokratycznego. Stanowi¹c¹ podstawê
demokracji równoæ nie zawsze wchodzi w konflikt z wolnoci¹ indywidualn¹.
Zagro¿eniem dla wolnoci indywidualnej mo¿e natomiast okazaæ siê nadu¿ywanie has³a równoci zawartego w demokratycznej koncepcji równego obywa19
20

H. Arendt, O rewolucji, Dom Wydawniczy Totus, Kraków 1991, s. 28.
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telstwa. Obywatele demokratycznego pañstwa mog¹ bowiem chcieæ przeniesienia formalnej równoci na inne dziedziny ¿ycia wspólnoty nawet za cenê rezygnacji z wolnoci jednostki. Tezê, ¿e spo³eczeñstwa demokratyczne s¹ bardziej
przywi¹zane do równoci ni¿ do wolnoci, sformu³owa³ Alexis de Tocqueville.
Jeden z rozdzia³ów swojej ksi¹¿ki O demokracji w Ameryce zatytu³owa³ on
wprost: Dlaczego spo³eczeñstwa demokratyczne s¹ bardziej rozmi³owane
w równoci ni¿ w wolnoci?. Zauwa¿a w nim, ¿e to równoæ, a nie wolnoæ
stanowi najwa¿niejsz¹ ideê w demokracji. Dlatego te¿ do zdobycia i utrzymania
równoci d¹¿y siê za wszelk¹ cenê, nawet za cenê rezygnacji z wolnoci21. Obywateli demokratycznego pañstwa cechuje wrêcz ska¿one zami³owanie do równoci, które sprawia, ¿e s³abi staraj¹ siê ci¹gn¹æ silnych do swego poziomu,
co w konsekwencji prowadzi do tego, ¿e ludzie zaczynaj¹ przedk³adaæ równoæ
w niewoli nad nierównoæ w wolnoci22. Ca³y uk³ad spo³eczny pañstwa demokratycznego, jego prawa i instytucje s³u¿¹ przede wszystkim ustanowieniu i zachowaniu równoci. Nic zatem dziwnego, ¿e obywatele takiego pañstwa uwa¿aj¹ równoæ za trwalsz¹ i pewniejsz¹ od wolnoci. Korzyci p³yn¹ce z wolnoci
w praktyce nie s¹ dostêpne dla wszystkich, tymczasem równoæ daje co prawda
mniej satysfakcji ni¿ wolnoæ, ale za to dostarcza jej wszystkim.
Tymczasem liberalizm opiera siê na dok³adnie odwrotnej zasadzie. Jak zauwa¿a Fridrich August von Hayek: mimo wszystko lepiej jest dla ogó³u, gdy
niektórzy mog¹ byæ wolni ni¿ nikt, i lepiej jest gdy wielu korzysta z pe³nej wolnoci, ni¿ gdyby wszyscy cieszyli siê tylko ograniczon¹ wolnoci¹23. Jeli nie
ma mo¿liwoci zapewnienia obu tych wartoci, libera³owie wybior¹ zatem wolnoæ, chocia¿  co postaram siê pokazaæ w dalszej czêci tego tekstu  wielu
z nich jest przekonanych, ¿e pod pewnymi warunkami mo¿na zagwarantowaæ
wszystkim równoæ i wolnoæ jednoczenie.
Tocqueville nie twierdzi jednak, ¿e demokratyczna równoæ jest si³¹ wy³¹cznie destrukcyjn¹ i nieuchronnie musi wchodziæ w konflikt z wolnoci¹. Przeciwnie,
równoæ dowiadczana z racji demokratycznego obywatelstwa mo¿e umacniaæ
wolnoæ. Wywo³uje w ludziach poczucie niezale¿noci, a w efekcie umi³owanie
wolnoci: Równoæ, która czyni ludzi niezale¿nymi, wpaja im zwyczaj kierowania siê w ¿yciu prywatnym jedynie w³asn¹ wol¹. Taka ca³kowita niezale¿noæ,
z jakiej korzystaj¹ wobec swego otoczenia i we wszystkich sprawach ¿ycia prywatnego, le ich usposabia wobec wszelkiej w³adzy i sprawia, ¿e szczególnie
mi³uj¹ ideê wolnoci politycznej24. W ten sposób równoæ sama przygotowuje
21 Mo¿na by powiedzieæ, ¿e zarówno demokraci, jak i libera³owie mog¹ g³osiæ has³o
wolnoci i równoci, ale dla demokratów równoæ zawsze bêdzie wa¿niejsza od wolnoci, za
dla libera³ów  odwrotnie, ponadto ci ostatni sk³onni s¹ zaakceptowaæ jedynie pewien rodzaj
równoci.
23 A. Hayek, Konstytucja wolnoci, Wers, Warszawa 1987, s. 36.
24 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Znak, Kraków 1996, t. II, s. 302.
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lekarstwo na z³o, które stwarza. Jednak równoæ, o której mowa w tym fragmencie, to raczej równoæ formalna i równoæ wobec prawa gwarantowana przez
system demokratyczny. Niezale¿noæ stanowi¹ca pobudkê umi³owania wolnoci
politycznej to natomiast liberalna wolnoæ indywidualna, realizowana w sferze
prywatnej. Owa po¿yteczna równoæ by³aby zatem innym rodzajem równoci ni¿
ta, której domaga siê ska¿one zami³owanie do równoci. Nie ma ona nic wspólnego z równoci¹ ekonomiczn¹.
Demokracja i zwi¹zane z ni¹ has³o równoci obywateli nie stanowi w sposób nieunikniony zagro¿enia dla wolnoci indywidualnej. Jeli nawet pojawiaj¹
siê opisywane przez Tocquevilllea napiêcia pomiêdzy ska¿onym zami³owaniem
do równoci a jednostkow¹ wolnoci¹, to s¹ one mo¿liwe do przezwyciê¿enia
i to m.in. dziêki samej demokracji. Jednak zdaniem R. Arona, gwarantowane
przez ten ustrój: wolnoci polityczne, czyli subiektywne prawa polityczne [...],
nie wystarczaj¹ do tego, by ludzie ¿yj¹cy w nêdzy, o zawsze niepewnej p³acy,
mieli poczucie wolnoci, a jeszcze mniej do tego, by dysponowali faktyczn¹
wolnoci¹ do kszta³towania w³asnego losu25. Ewentualny konflikt miêdzy wolnoci¹ a równoci¹ wynika zatem z poczucia, ¿e oferowana przez libera³ów wolnoci jest tylko formalna czy nawet pozorna. Obietnica wolnoci wyboru w³asnego ¿ycia okazuje siê niemo¿liwa do spe³nieni wobec braku odpowiednich
rodków. Tak jak Marks przeciwstawia³ formaln¹ równoæ równoci prawdziwej,
rozumianej jako udzia³ w dobrobycie, mo¿na przeciwstawiaæ wolnoæ formaln¹
wolnoci rzeczywistej. Z tego punktu widzenia krytykowali liberalizm socjalici. Proponowali jednak w zamian rozwi¹zania ograniczaj¹ce wolnoæ indywidualn¹ i z tego powodu niemo¿liwe do zaakceptowania przez libera³ów. Krytyka socjalistyczna wywar³a jednak znaczny wp³yw na pojmowanie wolnoci
indywidualnej w myli liberalnej. Jednak, jak zauwa¿a Andrzej Walicki: Marksowska krytyka »bur¿uazyjnej wolnoci« sk³ania³a libera³ów do stopniowego akceptowania pogl¹du, ¿e szeroko rozumiana wolnoæ jednostki oznacza nie tylko
brak arbitralnie narzucanych ograniczeñ, lecz równie¿ zabezpieczenie mo¿liwoci
swobodnego rozwoju uzdolnieñ ka¿dego cz³owieka. By³a to bardzo istotna poprawka do liberalnej koncepcji wolnoci, wskazywa³a bowiem, ¿e realizacja idea³u wolnoci wymaga nie tylko minimalizacji zewnêtrznego przymusu w ¿yciu
spo³ecznym, lecz tak¿e stwarzania warunków, w których potencja³ ka¿dej jednostki mia³by szansê aktualizacji i optymalnego rozwoju26. Myliciele liberalni dostrzegli problem rozdwiêku miêdzy formaln¹ wolnoci¹ indywidualn¹ a faktycznymi mo¿liwociami korzystania z niej oraz wynikaj¹ce z tego zagro¿enia.
Uwzglêdnienie powy¿szych zastrze¿eñ wymaga³o nie tylko pewnej modyfikacji liberalnej koncepcji wolnoci. Sk³oni³o równie¿ libera³ów do dok³adniej25
26

R. Aron, Esej o wolnociach, Aletheia, Warszawa 1997, s. 58.
A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolnoci, WN PWN, Warszawa 1996, s. 47.
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szego przeanalizowania kwestii równoci. W rezultacie pojawi³ siê liberalizm
egalitarny. Zwolennikiem takiej teorii jest np. Dworkin. Podkrela on, ¿e egalitaryzm nie musi wcale prowadziæ do socjalizmu i stwarzaæ zagro¿eñ dla indywidualnej wolnoci. Mo¿na bowiem wyró¿niæ dwa rodzaje równoci  równoæ
motywacyjn¹ i równoæ dystrybucyjn¹. Pierwsza z nich wynika ze starañ o to,
by decyzje i uzgodnienia polityczne wyra¿a³y jednakow¹ troskê o wszystkich
poszczególnych cz³onków wspólnoty, a struktury polityczne  instytucje gospodarcze i polityczne  odzwierciedla³y ten cel27. Druga natomiast oznacza zapewnienie ka¿demu równego udzia³u w dochodach lub w zasobach.
Dworkin wyró¿nia równie¿ dwa rodzaje praw do równoci przys³uguj¹ce jednostkom w pañstwie liberalnym. Twierdzi, ¿e ka¿dy obywatel rz¹dzony zgodnie z liberaln¹ koncepcj¹ wolnoci ma prawo do równej troski i poszanowania.
To abstrakcyjne prawo mo¿e jednak obejmowaæ dwa ró¿ne rodzaje prawa.
Pierwsze z nich jest prawem do równego traktowania, czyli do takiego samego
podzia³u dóbr i szans, jaki dany jest ka¿demu innemu obywatelowi [...]. Drugie
z praw to prawo do traktowania jak równego innym. Nie jest to prawo do równego podzia³u dóbr czy szans, lecz prawo do równej troski i poszanowania przy
podejmowaniu decyzji politycznych dotycz¹cych tego, jak dzielone bêd¹ wspomniane dobra i szanse28. Prawo do równego traktowania prowadzi do równego
roz³o¿enia szans, dóbr i obci¹¿eñ. Przyk³adem jego realizacji jest przyznanie
ka¿demu jednego g³osu wyborczego. Zdaniem Dworkina, prawo do traktowania
jak równego innym jest wobec niego pierwotne i wcale nie musi go implikowaæ,
niekiedy prowadzi bowiem do przyznania pewnej grupie (np. mniejszociom etnicznym czy osobom niepe³nosprawnym) dodatkowych dóbr b¹d zwolnienia ich
z czêci obci¹¿eñ na rzecz pañstwa.
Liberalizm powinien przyj¹æ przede wszystkim prawo do traktowania jak
równego innym, natomiast prawo do równego traktowania tylko wtedy, gdy zostanie uznane za konieczne do realizacji pierwszego lub przynajmniej jest z nim
niesprzeczne. Liberalny egalitaryzm polegaæ zatem bêdzie na traktowaniu ka¿dego z poszanowaniem takim samym, jakie nale¿y siê ka¿demu innemu cz³owiekowi29. Prowadzi to niekiedy do równego roz³o¿enia dóbr i obci¹¿eñ, czyli
do równego traktowania. W pewnych sytuacjach, jak wczeniej wspomina³am,
wymaga to np. zwolnienia z czêci obci¹¿eñ lub przyznania komu dodatkowych
rodków. Nale¿y wówczas braæ pod uwagê warunki, w jakich ¿yje dana jednostka czy grupa, zastanowiæ siê, czy dziêki równym rodkom faktycznie ma ona
tak¹ sam¹ jak inni szansê na realizacjê swych ¿yciowych planów. Dworkin podaje tu przyk³ad procedur rekrutacyjnych stosowanych przez niektóre amerykañ27
28
29
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skie uniwersytety. Stwarzaj¹ one pewne preferencje dla kandydatów wywodz¹cych siê z niektórych grup etnicznych, co jest niezgodne z prawem do równego
traktowania. Jednak w tym konkretnym przypadku nie nale¿y siê na nie powo³ywaæ. Aby zrównaæ szanse kandydatów nale¿¹cych do ró¿nych grup etnicznych
na zdobycie wykszta³cenia, nale¿y stosowaæ inne zasady. Konsekwentne trzymanie siê prawa do równego traktowania systematycznie wyklucza³oby bowiem
cz³onków niektórych z tych grup z udzia³u w cennym z punku widzenia mo¿liwoci realizacji ¿yciowych planów dobru, jakim jest dostêp do edukacji na
szczeblu wy¿szym. Nie mo¿na by³oby wówczas stwierdziæ, z wszyscy kandydaci potraktowani zostali z takim samym szacunkiem.
Wspomniane wczeniej dwa wymienione przez Dworkina rodzaje równoci
mo¿na powi¹zaæ z dwoma prawami równociowymi. Równoæ dystrybucyjn¹
nale¿y uznaæ za szczególny przypadek prawa do równego traktowania, równoæ
motywacyjn¹ za za odmianê prawa do traktowania jak równego innym. Koniecznoæ zapewnienia równoci motywacyjnej nie bywa w³aciwie kwestionowana przez libera³ów, poniewa¿ oznacza ona m.in. równoæ obywateli wobec
prawa  równe wolnoci polityczne i indywidualne. Tak pojmowana równoæ
stanowi fundament zarówno pañstwa demokratycznego, jak i liberalnego. Jednak zdaniem Dworkina egalitaryzm motywacyjny wymaga równie¿ zapewnienia pewnego rodzaju równoci dystrybucyjnej. Zagwarantowanie samej tylko
równoci motywacyjnej mo¿e bowiem prowadziæ do sytuacji, w której pewna
grupa upoledzonych pod jakim wzglêdem obywateli zostaje skazana na brak
perspektyw ¿yciowych. Nie oznacza to równego podzia³u zasobów i ca³kowitej
likwidacji ekonomicznych nierównoci. Narusza³oby to bowiem zasadê traktowania wszystkich obywateli z jednakow¹ trosk¹, pomijaj¹c wp³yw ich sytuacji
na mo¿liwoæ wykorzystania powierzonych rodków. Poza tym takie rozwi¹zanie znosi³oby zale¿noci miêdzy indywidualnymi wyborami a osi¹gniêt¹ w ich
nastêpstwie pozycj¹ spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ Taki rodzaj równoci proponuje
w³anie socjalizm i komunizm, który pozbawia jednostki odpowiedzialnoci za
w³asny los i dlatego nie daje siê pogodziæ z liberalizmem.
Nale¿y zatem znaleæ tak¹ zasadê egalitaryzmu dystrybucyjnego, która nie
wchodzi³aby w konflikt z liberaln¹ koncepcj¹ wolnoci. Dworkin proponuje zast¹pienie równego udzia³u w dobrobycie równym dostêpem do zasobów umo¿liwiaj¹cych ka¿dej jednostce realizacjê jej planów. Taka równoæ nie narusza w
¿aden sposób wolnoci indywidualnej, pozostawiaj¹c ka¿demu swobodê wyboru
sposobu ¿ycia. Wspólnota ma za zadanie zapewniæ wszystkim równe rodki jedynie w punkcie wyjcia, nie ingeruje natomiast w sposób ich wykorzystania,
pozostawiaj¹c to swobodnej decyzji ka¿dego z jej cz³onków. Autentyczna
równoæ ekonomiczna jest zagwarantowana tylko wtedy, gdy w punkcie wyjcia
ludzie otrzymuj¹ równe zasoby; mog¹ wtedy decydowaæ sami, jakie dowiadczenia, ambicje i cele s¹ dla nich wa¿ne i wykorzystuj¹c w³asne jednakowe za-
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soby  najlepiej jak potrafi¹  by realizowaæ w³asne idea³y30  stwierdza
Dworkin.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ o prawie do traktowania jak równego innym
i wynikaj¹cym z niego specyficznym podziale tych rodków, który mo¿na nazwaæ równym. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e oprócz zasobów bezosobowych (pieni¹dze, stanowiska itp.) mamy do czynienia tak¿e z zasobami osobowymi, takimi
jak talenty czy zdrowie, które przydzielane s¹ przez los w sposób zupe³nie przypadkowy. Poniewa¿ nikt nie zas³u¿y³ sobie na chorobê czy niepe³nosprawnoæ,
konieczne okazuje siê stworzenie jakiego systemu kompensuj¹cego dla wyrównania ró¿nic w zasobach osobistych. Jednak nawet po uwzglêdnieniu takiej korekty zaproponowany przez Dworkina rodzaj egalitaryzmu nie prowadzi do zniesienia faktycznych nierównoci miêdzy cz³onkami wspólnoty. Nie to jednak jest
celem liberalnego egalitaryzmu. Chce on jedynie doprowadziæ do sytuacji,
w której nierównoci spo³eczne i ekonomiczne s¹ wynikiem dzia³añ jednostek.
Lepsze pozycje w liberalnym spo³eczeñstwie powinni zajmowaæ ci, którzy na to
zas³u¿yli swoim w³asnym wysi³kiem, a nie uprzywilejowani przez naturê czy
z racji urodzenia. Równoæ warunków nie tylko nie narusza wolnoci indywidualnej, lecz wspomaga j¹, pozwalaj¹c ka¿demu tworzyæ w³asny plan ¿ycia
i skutecznie go realizowaæ bez wzglêdu na ró¿ne przypadkowe i niezawinione
okolicznoci, takie jak przynale¿noci etniczna czy choroba.
Podobnie rzecz siê ma z prawem do traktowania jak równego innym i prawem do równego traktowania. To pierwsze prawo jest, wed³ug Dworkina, fundamentem pañstwa liberalnego, prawem w silniejszym sensie ni¿ prawo do wolnoci, a zatem tak¿e pierwotnym wobec wolnoci podstawowych. Co ciekawe
Dworkin, mimo ¿e uwa¿a siê za libera³a, podaje w w¹tpliwoæ to, czy w ogóle
mo¿na mówiæ o prawie do wolnoci. Jego zdaniem ludzie nie maj¹ prawa do
negatywnej wolnoci, maj¹ natomiast prawo do równoci. Jeli bowiem kto
posiada jakie prawo (jest do czego uprawniony), to b³êdem rz¹du jest odmówienie mu tego. Jeli przyznalibymy obywatelom prawo do wolnoci negatywnej, to nie mo¿na by by³o uzasadniæ jakichkolwiek ograniczeñ indywidualnej
samowoli, nawet przepisów ruchu drogowego, gdy¿ czerwone wiat³a na skrzy¿owaniach godzi³yby w wolnoæ swobodnego poruszania siê31. W konsekwencji Dworkin stwierdza: prawa jednostki do rozmaitych wolnoci szczegó³owych
nale¿y uznaæ wy³¹cznie wtedy, gdy mo¿na wykazaæ, i¿ domaga siê ich fundamentalne prawo do traktowania jej jako równej innym. Jeli pogl¹d ten jest poprawny, to prawo do ró¿nych wolnoci szczegó³owych nie wchodzi w konflikt
z ¿adnym domniemanym prawem do równoci, lecz przeciwnie, wyrasta z koncepcji równoci uznanej za bardziej fundamentaln¹32. Nie ma zatem konfliktu
30
31
32
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miêdzy równoci¹ a wolnoci¹, gdy¿ podstawowe wolnoci wynikaj¹ w³anie
z prawa do traktowania jak równego innym.
Wydawaæ siê mog³o, ¿e Dworkin rozwi¹zuje konflikt miêdzy wolnoci¹
a równoci¹, ale odchodzi przy tym od liberalizmu. Uznaje bowiem pierwszeñstwo
równoci. Jest to jednak bardzo szczególny rodzaj równoci, zgodny z zasadami
liberalizmu. To w³anie z prawem do traktowania jak równego innym mo¿na
wyprowadziæ liberaln¹ koncepcjê wolnoci indywidualnej. Ma ona bowiem gwarantowaæ wszystkim taki sam szacunek, jakim ciesz¹ siê pozostali. Skoro za
mowa o szacunku, to nie mo¿na traktowaæ cz³owieka jak poddanego i wymagaæ
od niego jedynie pos³uszeñstwa. Szacunek wymaga przyznania mu prawa do decydowania o sobie, oczywicie z uwzglêdnieniem równych praw dla innych. Potraktowaæ ka¿dego z szacunkiem i trosk¹ równ¹ pozosta³ym to przyznaæ mu zdolnoæ do decydowania o swoim ¿yciu, a zatem i niezbêdne do tego wolnoci.
Kwestiê relacji miêdzy wolnoci¹ a równoci¹ podejmuje równie¿ John
Rawls. Jego zdaniem ka¿da osoba zajmuje w spo³eczeñstwie dwie pozycje: równoprawnego obywatela oraz wynikaj¹c¹ z udzia³u w dystrybucji dochodów. Jednak to równe obywatelstwo powinno stanowiæ podstawow¹ zasadê organizacji
struktur polityczno-spo³ecznych. W³aciwie tak dalece, jak to mo¿liwe  pisze
Rawls  struktura podstawowa winna byæ oceniana z pozycji równego obywatelstwa, definiowanej przez prawa i wolnoci, których wymaga zasada równej
wolnoci oraz zasada autentycznej równoci szans33. W pojêciu równego obywatelstwa zawarte s¹ pewne wolnoci podstawowe. Implikuj¹ one zasadê autentycznej równoci szans. Wolnoæ i równoæ nie tylko nie s¹ sobie przeciwstawiane, lecz ich realizacja wynika z jednej zasady i powinna siê dokonywaæ
równoczenie i wspó³zale¿nie.
Zasada autentycznej równoci szans nie oznacza wyrównania ekonomicznego po³o¿enia wszystkich cz³onków wspólnoty, lecz jedynie d¹¿enie do wyeliminowania lub zrekompensowania takich ró¿nic naturalnych, które sprawiaj¹, ¿e
niektórzy znajduj¹ siê na starcie w gorszym po³o¿eniu: wprawdzie nikt nie zas³u¿y³ na dane mu przez naturê wiêksze ni¿ innym mo¿liwoci ani na korzystniejsze spo³eczne miejsce startowe. Ale nie wynika st¹d, ¿e nale¿y te ró¿nice
eliminowaæ; istnieje inny sposób, by sobie z nimi poradziæ. Mo¿na tak urz¹dziæ
podstawow¹ strukturê, by akcydentalne w³aciwoci pracowa³y dla dobra najgorzej sytuowanych34. Kompensacja tych przypadkowych ró¿nic ma byæ dokonywana w oparciu o tak zwan¹ zasadê dyferencji, w myl której nierównoci
spo³eczne i ekonomiczne s¹ dozwolone po warunkiem, ¿e przynosz¹ korzyæ
równie¿ osobom znajduj¹cym siê w najgorszym po³o¿eniu. Wynika z tego koniecznoci dokonywania w pewnym zakresie transferu dób od najlepiej sytuowa33
34
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nych do osób na dole spo³ecznej i ekonomicznej drabiny. W praktyce postulat
ten realizowany jest przez odpowiednio zaprojektowany system podatkowy. Zasada dyferencji nie ogranicza jednak, zdaniem Rawlsa, wolnoci indywidualnej
lepiej sytuowanych, poniewa¿ nie pozbawia ich mo¿liwoci wyboru w³asnego
planu ¿ycia i wykorzystywania do jego realizacji swoich naturalnych uzdolnieñ35. Jednoczenie zwiêksza mo¿liwoæ samorealizacji najgorzej sytuowanym,
nie poprzestaj¹c jedynie na zapewnieniu im prawa do wolnoci, ale stwarzaj¹c
warunki do korzystania z niego.
Rozwarstwienie spo³eczne, bêd¹ce wynikiem liberalnej wolnoci indywidualnej, mo¿e w pewnych okolicznociach zagroziæ równoci obywateli, ale nie jest
to, zdaniem Rawlsa, problem nieusuwalny. Aby temu zapobiec, proponuje on np.
finansowe wspieranie debaty publicznej przez w³adze i uniezale¿nienie partii
politycznych od grup prywatnych interesów dziêki wspieraniu dzia³alnoci partii z wp³ywów z podatków. Samo prawo wyborcze jest bowiem niewystarczaj¹cym zabezpieczeniem przed takimi zagro¿eniami równej wolnoci politycznej.
Proponowane przez Rawlsa rozwi¹zania nie ograniczaj¹ wolnoci indywidualnej. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e pod pewnymi wzglêdami j¹ wzmacniaj¹, poniewa¿ daj¹c mo¿liwoæ aktywnego udzia³u w dzia³alnoci politycznej gorzej
sytuowanym, zwiêkszaj¹ ich mo¿liwoci wyboru, a tak¿e umo¿liwiaj¹ w³aciwe
reprezentowanie ich interesów w debacie publicznej.
Omówione powy¿ej koncepcje Dworkina i Rawlsa wiadcz¹ o tym, ¿e nie
ma zasadniczej sprzecznoci pomiêdzy równoci¹ a wolnoci¹ indywidualn¹.
Obaj filozofowie modyfikuj¹ jednak koncepcjê liberalnej wolnoci indywidualnej, wskazuj¹c nie tylko na koniecznoæ zapewnienia wszystkim mo¿liwoci
swobodnego formu³owania w³asnych wizji udanego ¿ycia, lecz tak¿e ich faktycznej realizacji. Implikuje to pewien rodzaj równoci i czyni liberalizm teori¹ egalitarn¹. Liberalna równoæ nigdy jednak nie bêdzie równoci¹ dobrobytu. To
równoæ obywateli wobec prawa oraz równoæ szans i mo¿liwoci. Tak rozumiana równoæ nie tylko nie zagra¿a liberalnej wolnoci, lecz wprost z niej wynika.
Libera³owie bowiem postuluj¹ zawsze równ¹ wolnoæ. Realizacja tego za³o¿enia wymaga, zadaniem Rawlsa i Dworkina, wprowadzenia równoci szans.
Na czym zatem polegaæ mo¿e niebezpieczeñstwo zwi¹zane z równoci¹?
Nale¿y wróciæ do zarysowanego wczeniej rozró¿nienia miêdzy idea³ami demokracji a wartociami liberalnymi. Demokracja g³osi has³o równoci. Tymczasem
w pañstwie demokratycznym obywatele s¹ równi wobec prawa, dysponuj¹ równ¹ wolnoci¹ polityczn¹, mog¹ mieæ zagwarantowan¹ równoæ mo¿liwoci, ale
to wszystko nie zapewnia im jeszcze faktycznej równoci. Koncepcja liberalnej
35 Zaproponowana przez Rawlsa teoria sprawiedliwoci mo¿e jednak nak³adaæ pewne
ograniczenia na dzia³ania najzamo¿niejszych, wymagaj¹c, aby powodowany przez nie wzrost
nierównoci ³¹czy³ siê z popraw¹ sytuacji najubo¿szych.
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wolnoci indywidualnej opiera siê co najwy¿ej na zagwarantowaniu równoci
szans po³¹czonej z jakim systemem wyrównywania niezawinionych przez jednostkê naturalnych lub spo³ecznych nierównoci. Zdecydowanie jednak odrzuca postulat równego udzia³u wszystkich w dobrobycie, bez wzglêdu na poniesiony wysi³ek. Nawet k³ad¹cy nacisk na poprawê sytuacji najgorzej sytuowanych
Rawls przyznaje: nierównoci mo¿emy przyj¹æ za nieuchronne czy te¿ niezbêdne b¹d wysoce korzystne dla utrzymania efektywnej spo³ecznej kooperacji36.
Oczywicie ma on tutaj na myli nierównoci wynikaj¹ce z odmiennego wykorzystania równych mo¿liwoci. Liberalizm akcentuje wieloæ d¹¿eñ i wyobra¿eñ
szczêcia, a tak¿e odpowiedzialnoæ jednostki za dokonany wybór. Zró¿nicowanie efektów podejmowanych dzia³añ jest konieczne, aby wybór ten nie by³ jedynie pozorny. Pewne wybory ³¹cz¹ siê bowiem z wysokim ryzykiem niepowodzenia, ale te¿ umo¿liwiaj¹ osi¹gniêcie znacznych korzyci. Jak to trafnie ujmuje
Lippmann: Kszta³towanie ludzkiego losu liberalizm powierza inicjatywie jednostek bezpiecznych w swoich prawach i odpowiedzialnych przed innymi, którzy maj¹ równe prawa37. Liberalizm wychodzi od równoci szans, ale zak³ada
nieuchronn¹ nierównoæ osi¹gniêæ, bêd¹c¹ efektem korzystania z wolnoci indywidualnej. Mo¿e to okazaæ siê niesatysfakcjonuj¹ce dla demokratycznych obywateli z rozwiniêtym zami³owaniem do równoci. D¹¿¹c do ca³kowitej czy
prawdziwej równoci, mog¹ oni domagaæ siê ograniczania lub nawet, w skrajnym przypadku, likwidacji ród³a spo³ecznego i ekonomicznego rozwarstwienia,
czyli wolnoæ indywidualnej. W ostatecznoci mog¹ byæ gotowi zrezygnowaæ
w ogóle z pewnych mo¿liwoci dostêpnych tylko dla niewielu. Na takie niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z nieograniczonego d¹¿enia do równoci zwraca uwagê
James Buchanan. Podkrela on, ¿e wprawdzie ludzie maj¹ równe prawa, ale
w rzeczywistoci nie s¹ równi. Gdy wiêc wydaje im siê, i¿ równoæ wobec prawa implikuje faktyczn¹ równoæ spo³eczn¹ i ekonomiczn¹, dochodzi do powa¿nego nieporozumienia, a realizacja takich postulatów zagra¿a liberalnemu pañstwu,
a przede wszystkim indywidualnej wolnoci38. Opisywane przez Buchanana zjawisko mo¿na uznaæ za wspó³czesn¹ wersjê opisywanego przez Tocquevillea
ska¿onego zami³owania do równoci. To ono zatem okazuje siê najpowa¿niejszym zagro¿eniem dla wolnoci indywidualnej, a w³aciwie pewne nadu¿ycie
tego has³a.
Równoæ mo¿e wchodziæ w konflikt z wolnoci¹, ale tylko w skrajnym przypadku, gdy oznacza przede wszystkim równoæ udzia³u w dobrobycie. Natomiast
równoæ szans i mo¿liwoci daje siê doskonale pogodziæ z wolnoci¹. Wiêcej,
36
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niektórzy libera³owie, chocia¿by wspomniani tutaj Rawls i Dworkin, uwa¿aj¹
pewn¹ koncepcjê równoci za niezbêdny element liberalizmu i warunek mo¿liwoci w³aciwego korzystania przez wszystkich z wolnoci indywidualnej.
Wbrew swoim krytykom libera³owie nie odrzucaj¹ idei wspólnoty i równoci, przeciwnie  bardzo j¹ ceni¹, choæ pod pewnymi warunkami. Wprawdzie
dostrzegaj¹ pewne zagro¿enia, jakie ska¿one zami³owanie do równoci lub
opresyjna wspólnota narzucaj¹ca swoim cz³onkom jedn¹ koncepcjê dobrego ¿ycia mo¿e stwarzaæ dla wolnoci indywidualnej, ale nie uznaj¹ ich za nieusuwalne. Odrzucaj¹ za³o¿enie, ¿e: trzy wielkie cnoty Owiecenia, wys³awiane przez
filozofów rewolucji francuskiej  wolnoæ, równoæ, braterstwo  s¹ z natury
rzeczy konkurencyjne w ramach skomplikowanej triady39, a opowiadaj¹ce siê
za wolnoci¹ spo³eczeñstwo liberalne zmuszone jest odrzucaæ lub przynajmniej
mniej sobie ceniæ równoæ i wspólnotê. Dlatego te¿ Dworkin stwierdza: szacunek dla wolnoci i równoci  przynajmniej w najbardziej przekonuj¹cych koncepcjach tych cnót  jest wbudowany w szacunek dla wspólnoty, jest elementem wspólnotowej wiêzi; tym samym rozpatrywane cnoty po raz kolejny okazuj¹
siê komplementarne, a nie antagonistyczne40.
Liberalna wspólnota to wspólnota z za³o¿enia oparta na poszanowaniu jednostkowej wolnoci i zapewniaj¹ca jej ochronê. Ceni sobie ona tak¿e jaki rodzaj równoci, najpewniej równoæ wobec prawa i równoæ szans  jako sprzyjaj¹ce realizacji wolnoci indywidualnej, a zarazem umacniaj¹ce sam¹ wspólnotê.
W praktyce funkcjonowanie spo³eczeñstw liberalnych polegaæ mo¿e nie na doskona³ej harmonii miêdzy tymi trzema wartociami, lecz na ci¹g³ym ich ze sob¹
uzgadnianiu i poszukiwaniu miêdzy nim równowagi. Dlatego tak wa¿na jest teoria liberalna, która dowodzi, ¿e takie dzia³ania maj¹ sens i nie s¹ z góry skazane
na niepowodzenie, nawet jeli krytycy liberalizmu s¹dz¹ inaczej.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ ten dotyczy krytyki kierunku zwanego neoliberalizmem. G³ównie zarzuca siê
neoliberalizmowi generowanie wyzysku, nierównoci spo³ecznych, egoizmu. Zastrze¿enia
krytyków dotycz¹ tak¿e groby niszczenia
tkanki spo³ecznej oraz demokracji. Autor rozwa¿a zasadnoæ g³ównych zarzutów wobec
neoliberalizmu traktowanego z jednej strony
jako teoria spo³eczno-ekonomiczna, a z drugiej
jako praktyka niektórych rz¹dów.

This text concerns critique of neoliberalism. The main accusations refers that neoliberalism generates exploitation, social inequality and egoism. Critics objections concern also
about that neoliberalism threats of destruction
social systems and democracy. Author considers the main accusations against neoliberalism treated in one aspect as socio-economical
theory, and in other hand as practice of some
governments.

Skuteczna obrona wolnoci musi byæ niez³omna, dogmatyczna i doktrynalna
i nie mo¿e czyniæ ustêpstw na rzecz rozwa¿añ o jej celowoci
Friedrich August von Hayek

Podstawy teorii neoliberalnej
Neoliberalizm  zespó³ idei dotycz¹cych charakterystyki cz³owieka i spo³eczeñstwa w dziedzinie ekonomii, polityki i etyki, inspirowany g³ównie klasyczn¹ myl¹ liberaln¹ J. Lockea i A. Smitha  narodzi³ siê w pierwszej po³owie
wieku XX jako reakcja na koncepcjê interwencjonizmu pañstwowego Keynesa
oraz na zaw³aszczenie liberalizmu przez kierunki odchodz¹ce w stronê liberalizmu socjalnego. Doktryna neoliberalna oparta zosta³a m.in. na pismach
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F.A. von Hayeka, M. Friedmana, W. Euckena i R. Nozicka. Autorzy ci wyznaczyli zasadnicze zrêby omawianych tu pogl¹dów, przy czym odwo³ywali siê do
klasycznej koncepcji liberalnej, oponuj¹c jednoczenie przeciw dewaluacji pojêcia liberalizm. By odró¿niæ podstawowe treci preferowanych przez siebie
rozwi¹zañ od coraz bardziej lewicuj¹cego kierunku zg³aszaj¹cego pretensje do
dawnej nazwy, zaproponowano, by kontynuacji tradycyjnej myli nadaæ miano
neoliberalizm.
Badaj¹c podstawy teorii neoliberalnej, warto na pocz¹tek sprecyzowaæ, jak
rozumiemy ten termin, a tak¿e dokonaæ podstawowych rozró¿nieñ. Czym jest
neoliberalizm? Czy ujmujemy go w najszerszym spektrum, czy mo¿e jako teoriê obejmuj¹c¹ relacje ekonomiczne, czy te¿ raczej jako zachodz¹ce w spo³eczeñstwie stosunki polityczne? Rozró¿nienie to jest o tyle istotne, ¿e skutkuje odmiennym roz³o¿eniem akcentów w dziedzinie relacji pomiêdzy modelem ustroju
politycznego a modelem aktywnoci gospodarczej.
Jeli bêdziemy rozwa¿aæ neoliberalizm jako teoriê o charakterze spo³ecznopolitycznym, to trudno nie uznawaæ jej organicznego zwi¹zku z ustrojem demokratycznym. Zak³ada siê wówczas swobodn¹ ekspresjê ró¿norodnych pogl¹dów
i zachowañ równouprawnionych podmiotów, jakimi s¹ obywatele pañstwa.
W przypadku definiowania neoliberalizmu w terminach charakterystycznych dla
sfery gospodarczej, ów zwi¹zek z ustrojem demokratycznym ulega rozlunieniu.
W skrajnych przypadkach mo¿na nawet argumentowaæ, ¿e w stosunkach zachodz¹cych pomiêdzy tym systemem politycznym a wolnoci¹ gospodarcz¹ pojawiaj¹ siê sprzecznoci. Problem ten zostanie szerzej omówiony w dalszej czêci
tekstu.
Inne istotne rozró¿nienie dotyczy teorii neoliberalnej oraz praktyki tzw. rz¹dów neoliberalnych. Termin ten  sk¹din¹d bardzo nieprecyzyjny  odnoszony
jest przez krytyków g³ównie do dzia³añ administracji USA za prezydentury Ronalda Reagana, konserwatywnego rz¹du brytyjskiego Margaret Thatcher, a tak¿e okresu w³adzy chilijskiego autokraty Augusto Pinocheta. W odniesieniu do
sytuacji obecnej z regu³y nie mówi siê ju¿ o takich rz¹dach, a raczej o neoliberalnej polityce rz¹dów Chin, Rosji czy innych pañstw. Problemem natury praktycznej jest to na ile dane pañstwo, rz¹d czy partiê polityczn¹ mo¿na zdefiniowaæ jako neoliberaln¹1.
1 Mo¿emy to zagadnienie potraktowaæ w sposób, który omija problem trafnoci okrelania rz¹dów b¹d polityk ró¿nych pañstw jako neoliberalne b¹d nie. Zamiast wa¿yæ poszczególne kryteria i ich spe³nienie oraz ustalaæ, jak blisko neoliberalnego wzorca sytuuj¹ siê dzia³ania danego rz¹du, mo¿emy kieruj¹c siê owymi kryteriami kwalifikowaæ poszczególne rz¹dy
oraz ich konkretne dzia³ania w wymiarze dynamicznym  jako zbli¿aj¹ce siê b¹d oddalaj¹ce
zarówno od teoretycznego idea³u, jak i od dzia³añ w³asnych czy innych rz¹dów, tudzie¿ od
ich wczeniejszych posuniêæ. Otrzymamy wówczas porównawcz¹ skalê wzglêdn¹. Na jej podstawie moglibymy ustalaæ miejsce oraz kierunek tych dzia³añ na tle ca³ego rejestru.
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Definiowanie ró¿nych postaci neoliberalizmu wydaje siê zajêciem doæ karko³omnym. Ze wzglêdu na znacz¹ce ró¿nice zakresu funkcjonowania, jego teorii i praktyki sensowne wydaje siê postêpowanie omijaj¹ce rafy precyzowania
pojêcia i skoncentrowanie siê na przed³o¿eniu szczególnych cech przedmiotu.
W takich wypadkach warto odwo³aæ siê do kryteriów towarzysz¹cych omawianemu fenomenowi.
Jedno z podstawowych nieporozumieñ dotyczy przekonania, ¿e uczestnicy
¿ycia spo³ecznego funkcjonuj¹ w porz¹dku neoliberalnym. W wielu przypadkach
okazuje siê to ca³kowicie nieuzasadnione. By siê o tym przekonaæ, wystarczy
przyjrzeæ siê obecnoci (a raczej nieobecnoci) podstawowych cech konstytuuj¹cych ten porz¹dek w obserwowanej rzeczywistoci.

Kryteria neoliberalnego ³adu
1. Nienaruszalnoæ w³asnoci prywatnej (bêd¹cej podstawow¹ i preferowan¹ form¹ w³asnoci).
2. Minimalizacja roli pañstwa w gospodarce i relacjach spo³ecznych.
3. Swoboda dzia³alnoci gospodarczej (regulacja pañstwowa zastrze¿ona
g³ównie do wspierania, ewentualnie tworzenia wolnego rynku i likwidacji monopoli).
4. Przedk³adanie podmiotowoci poszczególnych obywateli kosztem podmiotowoci instytucji wspólnotowych, w tym przede wszystkim pañstwa.
5. Akceptacja spontanicznego kszta³towania siê relacji spo³ecznych, nieobjêtych dozorem pañstwa ani nie realizowanych pod jego egid¹.
Inne cechy charakterystyczne tej propozycji ideowej wyra¿aj¹ siê m.in.
w przekonaniu neolibera³ów, ¿e swobodne interakcje spo³eczne przynosz¹
w d³u¿szej perspektywie najlepszy mo¿liwy rezultat tak¿e dla ca³oci organizmu
spo³ecznego2 . Brak ingerencji w tej dziedzinie ma skutkowaæ najbardziej optymalnym wzrostem zamo¿noci. Powinien tak¿e immunizowaæ ca³y mechanizm
¿ycia zbiorowego na nag³e zmiany warunków spo³ecznych, koniunktur gospodarczych lub technologii. Z powy¿szym ³¹czy siê przewiadczenie, i¿ o s³usznoci nieskrêpowanych dzia³añ mo¿e przekonywaæ pozaideologiczny sprawdzian
natury empirycznej. Jak s¹dz¹ zwolennicy tego kierunku, dane dowiadczalne
opisuj¹ce skutki s¹ najbardziej nieodpartym argumentem na rzecz g³oszonych
2 W tym wymiarze neoliberalizm ma zwi¹zek z rozmaitymi, a przede wszystkim utylitarystycznymi odmianami etycznego konsekwencjalizmu. Jednak¿e zwi¹zek ten nie jest ani konieczny, ani zwrotny, ani bezwyj¹tkowy. Wród zwolenników pogl¹dów neoliberalnych znajduj¹
siê tak¿e zwolennicy innych teorii etycznych, np. deontycznych. Równie¿ konsekwencjalici
niekoniecznie musz¹ podzielaæ, tak wydawa³oby siê naturaln¹, sk³onnoæ do akceptowania
pogl¹dów liberalnych.
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tez. Bez w¹tpienia takie podejcie ma wiele cech wspólnych z utylitarystycznym
wymogiem rozwa¿ania najlepszych mo¿liwych empirycznie stwierdzalnych konsekwencji dzia³añ.
Równie wa¿ny element przekonañ, czêsto ³¹cz¹cy siê z poprzednim, dotyczy empirycznie nieweryfikowalnego za³o¿enia aksjologicznego. Mówi on o prymacie wolnoci jako wartoci naczelnej b¹d te¿ wartoci bazowej, bez której
niemo¿liwe jest ustanawianie innych wartoci, w tym tak¿e moralnych. Jest jeszcze inny aspekt omawianego zagadnienia, który odnosi siê do ustalania wartoci oraz teorii ceny jako wyznacznika wartoci przedmiotów b¹d us³ug. Ceny
 co warte podkrelenia  ustalanej w swobodnej relacji pomiêdzy oferuj¹cym
a nabywaj¹cym. To z kolei twierdzenie, rozszerzone na sferê wartoci, ³¹czy na
ogó³ pogl¹dy zwolenników neoliberalizmu ze zdaniem rzeczników relatywizmu
aksjologicznego.
Jeszcze inna cecha wyró¿niaj¹ca polega na podtrzymywaniu paradygmatu
obowi¹zywania odpowiedzialnoci indywidualnej, wbrew ró¿nym nawrotom
neofeudalnego stanowiska uwypuklaj¹cego odpowiedzialnoæ za innych3 lub te¿
zagarnianie tej odpowiedzialnoci przez wspólnoty instytucjonalne. Zasadnicze
dla tej materii relacje zachodz¹ pomiêdzy tym, który odpowiada oraz tym, za
którego siê odpowiada w trójk¹cie fenomenów: wolnoæ, w³adza i odpowiedzialnoæ. Odpowiedzialnoæ, o której mowa, nie ma charakteru globalnego, a jak
najbardziej konkretny, cile ujêty w wymiarach prawnym i ekonomicznym,
a nie wy³¹cznie moralnym.
W istocie koncepcja neoliberalna opiera siê na podstawowym za³o¿eniu (na
ogó³ niewyra¿onym explicite), ¿e ludzie radz¹ sobie i powinni radziæ sobie sami.
Odnosi siê to do przestrzeni spo³ecznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem sfery
gospodarowania. Za³o¿enie to skutkuje dopuszczeniem, a nawet preferowaniem
swobodnego kszta³towania siê hierarchii spo³ecznej. Dokonuje siê to w ramach
jednolitoci zasad obowi¹zuj¹cych wszystkie równoprawne podmioty. Inn¹
z cech charakterystycznych okrelaj¹cych status obywatelski, a id¹cych w parze
z powy¿szym za³o¿eniem jest podkrelenie podmiotowoci jednostek. Odbywa
siê to z regu³y kosztem podmiotowoci instytucji wspólnotowych, szczególnie
pañstwa.
Po tym orientacyjnym nakreleniu pogl¹dów wyró¿niaj¹cych neoliberalizm
pora przyjrzeæ siê g³osom krytycznym4. Przeciwnicy tej teorii formu³uj¹ szereg opinii dotycz¹cych jej zasadnoci z punktu widzenie moralnoci lub efektywnoci.
3
4

Chodzi tu oczywicie o relacje w stosunkach miêdzy równoprawnymi podmiotami.
Najg³oniejsze w ostatnich latach ksi¹¿ki, w których krytykuje siê neoliberalne pogl¹dy
i praktyki polityczne, to m.in.: D. Harvey, Neoliberalizm  historia katastrofy, Warszawa
2008; N. Klein, No logo, Warszawa 2004; A. Negri, M. Hardt, Imperium, Warszawa 2005.
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Zarzuty wobec koncepcji neoliberalnej
Polityka gospodarcza rz¹dów realizuj¹cych program neoliberalny:
1) usprawiedliwia, a wrêcz generuje wyzysk (zarówno w stosunkach miêdzy
osobami, jak i miêdzy narodami);
2) prowadzi do niesprawiedliwoci (szczególnie w zakresie podzia³u dóbr),
nierównoci i rozwarstwienia spo³ecznego (szczególnie poprzez rozwarstwienie
dochodów);
3) doprowadza do nawracaj¹cych kryzysów gospodarczych;
4) skutkuje wzrostem postaw egoistycznych, indywidualistycznych i brakiem
poczucia odpowiedzialnoci (przywo³ywany w tym przypadku zakres jest doæ
szeroki, bo wymienia siê rosn¹c¹ nieodpowiedzialnoæ w stosunku do rodziny,
rodowiska naturalnego, otoczenia spo³ecznego itp.);
5) powoduje urynkowienia etyki;
6) niszczy tkankê spo³eczn¹ (narodow¹, zwi¹zkow¹, klasow¹ itp.);
7) poci¹ga za sob¹ odchodzenie od demokracji.
Na pocz¹tek zajmijmy siê analiz¹ powy¿szych pogl¹dów, a nastêpnie spróbujmy poszukaæ ich róde³. Jedne z najstarszych, a zarazem najczêciej pojawiaj¹cych siê kontrowersji wokó³ modelu liberalnego dotycz¹ problemu wyzysku
(mówi siê czêsto i wiele o wyzysku osób, klas, ras, narodów, p³ci itp.). Otó¿
sama kategoria wyzysku, przy ca³ej pojêciowej niejednoznacznoci, ma zastosowanie przede wszystkim w ramach nierównoprawnoci podmiotów. Innym
koniecznym warunkiem jej zachodzenia jest brak swobody dysponowania w³asn¹ prac¹, w³asnoci¹, czasem lub umiejêtnociami, czyli przymus. W sytuacjach, gdy owe swobody oraz równoprawnoæ nie zostaj¹ naruszone, kategoria
wyzysku nie ma zastosowania5. W takich przypadkach pos³ugiwanie siê tym terminem wydaje siê byæ przynajmniej nadu¿yciem. Dlatego te¿ nale¿a³oby za nieporozumienie uznaæ przywo³ywanie owej kategorii w sytuacji zawierania umów
przez wolne podmioty. ¯adna nierównoæ samych statusów spo³ecznych stron
umowy b¹d ich stanów posiadania nie czyni jeszcze wyzysku. Podobnie jak
mecz, w którym jedna ze stron dysponuje zawodnikami sprawniejszymi, bardziej
wytrzyma³ymi i lepiej kierowanymi, nie czyni rywalizacji sportowej nieuczciw¹. Nierównoæ sama w sobie nie jest wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ do wnioskowania o wyzysku strony s³abszej przez silniejsz¹.
Byæ mo¿e u podstaw przekonania o wszechogarniaj¹cym wiat neoliberalny
wyzysku le¿y przekonanie krytyków o tym, ¿e relacje spo³eczne maj¹ charakter
5

Czynniki mniejszej wagi mog¹ce sk³aniaæ do zdefiniowania relacji jako wyzysku to np.
zatajenie istotnych dla zawieranej umowy informacji, zmiana warunków jej obowi¹zywania
bez zgody strony itp. przejawy nieuczciwego postêpowania.
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gry o sumie zero6. W sytuacji relacji pomiêdzy pracodawc¹ a pracobiorc¹7 taka
rzecz w istocie nie ma miejsca. Zdarza siê natomiast, ¿e tzw. pracodawca korzysta ze swojej przewagi w postaci braku konkurencji. Jednak z podobnej przewagi
uzale¿nionej od sytuacji na rynku pracy mo¿e odnosiæ zyski i tzw. pracobiorca8.
Jak siê wydaje, najbardziej kluczowym problemem dla zasadnoci liberalizmu jako projektu spo³ecznego jest kwestia w³asnoci i swobody korzystania
z niej. cieraj¹ siê tu ze sob¹ dwie konkurencyjne wizje ca³kowitej w³asnoci,
jak¹ dysponuje rozpatrywane spo³eczeñstwo. Mo¿na je nazwaæ odpowiednio: dynamiczn¹ i statyczn¹ koncepcj¹ w³asnoci agregatywnej. W koncepcji statycznej (na ogó³ krytycy neoliberalizmu tak¹ zak³adaj¹) zdobywanie czy nabywanie
w³asnoci odbywa siê poprzez przep³yw czêci w ramach stosunkowo niezmiennej zawartoci agregatywnej w³asnoci. Suma w³asnoci posiadaczy tworzy tu
jedn¹ agregatywn¹ ca³oæ. Nabywanie w takich warunkach odbywa siê poprzez
przep³yw czy te¿ zagarnianie czêci nale¿¹cych do innych posiadaj¹cych (proces ten spe³nia kryteria gry o sumie zero). Druga wizja w³asnoci agregatywnej
ma charakter dynamiczny. Agregat w³asnoci powiêksza siê tu w wyniku dzia³añ
cz³onków spo³eczeñstwa. Przy przyjêciu takiej koncepcji (spe³niaj¹cej kryteria gry
o sumie niezerowej) jedni mog¹ bogaciæ bez uszczuplania stanu posiadania innych.
W istocie, przynajmniej teoretycznie, bogaciæ mogliby siê wszyscy.
Innym czêsto podnoszonym zarzutem wobec porz¹dku neoliberalnego jest
oskar¿anie krajów bogatych o wyzysk pañstw biednych. Poza spe³niaj¹cymi odnone kryteria przypadkami nieuczciwej konkurencji z ich strony czy machinacji, w których bior¹ udzia³ tak¿e przedstawiciele rz¹dów owych ubogich pañstw,
wymienia siê te¿ jako przyk³ad takiej eksploatacji przenoszenie przedsiêbiorstw
do rejonów o taniej sile roboczej. Ta ostatnia egzemplifikacja ma pokazywaæ, ¿e
6

Gry o sumie zero polegaj¹ na tym, ¿e wtedy, gdy jedna strona zyskuje, druga musi traciæ. Rywalizacja sportowa ma charakter takiej gry  jeden wygrywa, reszta przegrywa. Inne
relacje spo³eczne wcale nie musz¹ mieæ owej natury. Wyobramy sobie jaki przypadek us³ug
b¹d handlu, a stanie siê jasne, ¿e taka kwalifikacja jest b³êdna. Na przyk³ad gdy zepsuje siê
nam samochód i oddajemy go do naprawy, wówczas korzystaj¹ obie strony tej relacji  klient
otrzymuje sprawny samochód, a mechanik pieni¹dze. Naturalnie korzyci, jakie odnosz¹ strony ró¿nych transakcji, nie musz¹ mieæ charakteru finansowego, równie dobrze mo¿e to byæ
zdrowie, przyjemnoæ, zadowolenie, wiedza b¹d inne dobra.
7 Warto zauwa¿yæ, ¿e nazwy te  aczkolwiek zadomowione w jêzyku polskim  s¹ nieco
myl¹ce. Stron¹ w owym stosunku jest wszak ten, kto czyj¹ pracê kupuje (i tego zwiemy, co
dziwne, pracodawc¹) oraz ten, co j¹ oferuje (sprzedaje b¹d wynajmuje) zwany paradoksalnie
pracobiorc¹. Nie ma w rzeczywistym stosunku miêdzy tymi dwoma podmiotami ¿adnej relacji
dawania lub brania, jest jedynie relacja kupna  sprzeda¿y.
8 Przekonanie o wyzysku czêsto zwi¹zane jest z obiektywistyczn¹ koncepcj¹ ceny. Jeli
cenê wytworu b¹d us³ugi mo¿na w sposób bezwzglêdny skalkulowaæ, to wówczas mo¿na te¿
wnioskowaæ, ¿e owa kalkulacja zosta³a zawy¿ona lub zani¿ona. Jednak¿e owa koncepcja
obarczona jest pewnymi istotnymi trudnociami (np. zarzut b³êdnego ko³a w dowodzeniu),
których przytaczanie w tym miejscu zajê³oby zbyt du¿o miejsca.
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w owych biednych pañstwach wyzyskuje siê pracowników, p³ac¹c im u³amek
tego, co za podobn¹ pracê otrzymuj¹ zatrudnieni w pañstwach bardziej zamo¿nych. Dodatkowo z³¹ stron¹ takiej praktyki jest wzrost bezrobocia w krajach,
z których produkcjê siê wyprowadza. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ podczas gdy
w krajach o dro¿szej sile roboczej nastêpuje wzrost jej poda¿y, to w krajach, do
których trafiaj¹ przenoszone fabryki, nastêpuje proces odwrotny. Wzrost popytu na jaki produkt powoduje wzrost ceny. Konsekwencj¹ tego jest id¹cy w lad
za wzrostem zapotrzebowania na si³ê robocz¹ wzrost zarobków pracowników.
Proces ten zyskuje na dynamice odpowiednio do liczby zak³adów przenoszonych
w taki ubogi region. W³aciciele powstaj¹cych zak³adów zaczynaj¹ konkurowaæ
ze sob¹ na rynku pracy. Próbuj¹ przyci¹gn¹æ pracowników, oferuj¹c im lepsze
warunki. Ostatecznie dochodzi do zmniejszania siê dystansu pomiêdzy rejonami bogatymi a biednymi. Ten proces jest zaprzeczeniem innego twierdzenia,
mówi¹cego o rosn¹cej przepaci miêdzy bogat¹ Pó³noc¹ a biednym Po³udniem9.
Kolejna wada inkryminowana przez krytyków neoliberalnej koncepcji to generowanie nierównoci spo³ecznych10. Podstawowym czynnikiem jest tu rosn¹ce rozwarstwienie dochodów, a w efekcie zamo¿noci. Zró¿nicowanie dochodów
samo w sobie nie wydaje siê jednak jeszcze zjawiskiem negatywnym. Mog³oby
byæ kwalifikowane w ten sposób jedynie wówczas, gdybymy dopatrywali siê
jakiej szczególnej wartoci w równoci zarobków. Aby zasadnie krytykowaæ
ow¹ nierównoæ, nale¿a³oby najpierw wykazaæ jakie jej negatywne skutki, np.
wzrost zaburzeñ spo³ecznych, spadek aktywnoci warstw upoledzonych itp.
Zarzut rozwarstwienia by³by tak¿e sensowny, gdyby jego przyczyna by³a dwojaka. Z jednej strony wzrost zamo¿noci posiadaj¹cych rodki produkcji, z drugiej ubo¿enie pracobiorców. Tego siê jednak w rejonach dominacji praktyki neoliberalnej raczej nie obserwuje. Jak siê wydaje, to, co niepokoi krytyków, to
w istocie ró¿nice w dynamice tego wzrostu wród zamo¿niejszych i ubo¿szych
9 Jednak¿e warunkiem koniecznym jest swoboda przenoszenia kapita³u, informacji
i technologii, czyli swoboda dysponowania w³asnoci¹, postulowana przez neoliberalny paradygmat. Przypadek chiñskiej neoliberalnej drogi (chocia¿ to, co dzieje siê w Chinach, trudno
uznaæ za w pe³ni zgodne z liberalnym podejciem do gospodarki) jest argumentem wiadcz¹cym o wp³ywie stosowanych mechanizmów wolnorynkowych na kurczenie siê geograficznych
obszarów nêdzy. Dla zobrazowania wystarczy porównaæ dzisiejszy poziom ¿ycia przeciêtnego
Chiñczyka z tym sprzed 30 czy 40 lat.
10 W wielu krajach hierarchizacja spo³eczna niekoniecznie opiera siê na kryteriach ekonomicznych. Wyznacznikami statusu spo³ecznego mog¹ byæ te¿ inne czynniki, choæby takie
jak: sposób wys³awiania siê, ubiór, relacje z rz¹dz¹cymi, no i oczywicie urodzenie. Jeli wemiemy pod uwagê, ¿e hierarchizacja  wbrew pogl¹dom niektórych utopistów  jest naturalnym procesem spo³ecznym, to osi¹ganie pozycji spo³ecznej dziêki pieni¹dzom wydaje siê jednak sprawiedliwsze (a na pewno znacznie korzystniejsze dla spo³eczeñstwa, bior¹c pod uwagê
cechy aspiruj¹cego, takie jak determinacja czy zaradnoæ, oraz osi¹gniête przez niego efekty)
ni¿ utrzymywanie statusu w oparciu o przypodobanie siê w³adzy czy urodzenie.
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czêci spo³eczeñstwa. Pogl¹dy neoliberalne w naturalny sposób stan¹ siê przedmiotem krytyki tylko wówczas, gdy uznamy, ¿e równoæ poziomów ¿ycia jest
jak¹ szczególn¹, godn¹ osi¹gniêcia wartoci¹. Jak ju¿ pisalimy, to na ogó³ zwolennicy równoci s¹ szczególnie wyczuleni na pojêcie wyzysku. Najprawdopodobniej dlatego, ¿e d¹¿enie do równoci spe³nia wspomniane kryteria gry o sumie zero. Jeli chcemy jakiemu A daæ co, czego nie posiada i sprawiæ ¿eby
mia³ go tyle co B, to musimy to sk¹d wzi¹æ. Znaczy to, ¿e A zyskuje kosztem
B. Mo¿e zyskaæ tylko tyle, ile musi straciæ równoczenie B  nie wiêcej11. Mo¿emy tego dokonaæ tak¿e w inny sposób  gdy sprawimy, ¿e A bêdzie siê bogaci³
znacznie szybciej ni¿ B a¿ do osi¹gniêcia jego poziomu. Wówczas wprawdzie nie
bêdziemy mieli do czynienia z rywalizacj¹ o sumie zero, jednak by doprowadziæ
do po¿¹danego przez zwolenników równoci stanu, tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku konieczne bêd¹ regulacje prawno-administracyjne. Oznacza to
istotn¹ ingerencjê i ograniczenie swobodnej aktywnoci podmiotów.
Inny zarzut odnosi siê do nawracaj¹cych cyklów koniunktury i dekoniunktury. Formu³uje siê go w ten sposób, ¿e odpowiedzialnoæ ma spadaæ na rz¹dy
pañstw realizuj¹cych politykê neoliberaln¹. Wedle krytyków kryzysy s¹ skutkiem
powstrzymywania siê w³adz od regulacji i ingerowania w rynek w celu zapobiegania wahaniom koniunktur. Przeciwnicy koncepcji neoliberalnej wychodz¹ tu
z za³o¿enia, ¿e mechanizm rynku potrzebuje szczególnego wsparcia w postaci
regulacji ingeruj¹cej w proces swobodnego kszta³towania siê cen. W zwi¹zku
z tym uwa¿aj¹, ¿e pañstwa powinny prowadziæ aktywn¹ politykê zapobiegaj¹c¹
kryzysom.
Aby dokonaæ analizy tego przekonania, mo¿emy odwo³aæ siê do analogii
pomiêdzy kryzysem gospodarczym a kryzysem firmy. Przy pewnej dozie wyobrani mo¿emy potraktowaæ kryzys jako zjawisko wielkoskalowego bankructwa w okresie dekoniunktury. Pytanie zasadnicze wci¹¿ pozostawa³oby to samo:
czy pañstwo powinno ingerowaæ (powstrzymywaæ) upadek przedsiêbiorstwa?
Otó¿ odpowied twierdz¹ca nie wydaje siê uzasadniona. Sytuacja, w której
wszystkie przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce na rynku maj¹ siê dobrze, wiadczyæ
mo¿e o dwóch rzeczach: wyj¹tkowo sprzyjaj¹cych warunkach zapotrzebowania
na jaki produkt (wyrób, us³ugê itp.), ewentualnie o braku korzystnej dla konsumenta wystarczaj¹cej konkurencji pomiêdzy podmiotami oferuj¹cymi ów produkt. W przypadku nasycenia rynku konkurencj¹ i produktem jego cena spada,
ustalaj¹c siê na poziomie (oczywicie w modelu idealnym) optymalnym, zapewniaj¹cym wystarczaj¹cy zysk oferuj¹cemu (producentowi lub sprzedaj¹cemu).
W przypadku zbyt du¿ej liczby podmiotów konkuruj¹cych cena produktu spada
11 Mo¿e natomiast zyskaæ mniej, ni¿ straci B. Wed³ug niektórych obliczeñ pañstwowa redystrybucja poch³ania oko³o 40% tego, co zostaje zabrane. Aby A otrzyma³ 100, B trzeba zabraæ 140. Owe 40% to koszty obs³ugi instytucji i procesu redystrybucji.
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poni¿ej tego poziomu. Efektem tego jest wycofanie siê z rynku b¹d bankructwo najs³abszych podmiotów. Brak bankructw wiadczy o tym, ¿e wzglêdna równowaga pomiêdzy popytem a poda¿¹ nie zosta³a jeszcze osi¹gniêta, a przek³adaj¹c to na sytuacjê konsumenta  kupuj¹cy p³aci za produkt znacznie wiêcej ni¿
móg³by. Co wiêcej, odwo³uj¹c siê do darwinowskiego porównania, mo¿na powiedzieæ, ¿e bankructwa i cykliczne kryzysy oczyszczaj¹ w naturalny sposób
dany segment rynku b¹d ca³y rynek z najmniej efektywnych (najgorzej przystosowanych) podmiotów gospodarczych.
Innym problem, jaki pojawia siê w zwi¹zku z propozycj¹ aktywnej polityki
zapobiegaj¹cej, jest kwestia przeregulowania. Otó¿ polityka zaanga¿owania
organów pañstwa w dzia³anie rynku zawsze powoduje os³abienie swobodnego
kszta³towania siê relacji cenowych. Pañstwo stosuje w tym wzglêdzie ró¿ne strategie. Mo¿e to byæ np. sponsorowanie pewnych dziedzin gospodarki b¹d produktów. Przypomnijmy, ¿e wszyscy podatnicy ³o¿¹ na to dotowanie12. Co innego stosowanie ulg podatkowych, co innego tworzenie barier prawno-administracyjnych
itp. Wszystkie one sprawiaj¹, ¿e tzw. regulacja skutkuje zachwianiem swobodnie kszta³tuj¹cego siê mechanizmu cen. Takie dzia³ania nie tylko s¹ kosztowne,
ale te¿ uderzaj¹ w proces naturalnej konkurencji. Ostatecznie godz¹ w najs³abszego uczestnika relacji rynkowych, czyli kupuj¹cego. Dzieje siê tak, poniewa¿
najpowa¿niejszym jego atutem, a zarazem sprzymierzeñcem na rynku jest w³anie istnienie wolnej konkurencji13.
Co do zarzutu mówi¹cego o urynkowieniu etyki przez g³osz¹cych pogl¹dy neoliberalne to wypada tu rozdzieliæ kilka szczegó³owych kwestii. Po pierwsze  problem wartoci moralnych i ich pokrewieñstwa z innymi rodzajami wartoci oraz ustalania ich statusu. Po drugie  zagadnienie powinnoci i s³usznoci
moralnej oraz ich sprawdzianów w wymiarze konsekwencji. Po trzecie  problem odpowiedzialnoci moralnej. W tym ostatnim wypadku neoliberalizm jest
kierunkiem podkrelaj¹cym indywidualn¹ odpowiedzialnoæ, gdy¿ jako teoria
polityczna pomija na ogó³ pojêcie odpowiedzialnoci za innych. Taki jej wymiar
pozbawia³by bowiem si³¹ rzeczy podmiotowoci tych, za których siê odpowiedzialnoæ przyjmuje. W tym sensie jest to koncepcja przekrelaj¹ca pozosta³oci mylenia feudalnego oraz ró¿ne wspó³czesne przejawy neofeudalizmów14.
12

Podatnicy (czyli de facto wszyscy) sk³adaj¹ siê nie tylko na rekompensatê dla producenta, ale jeszcze dok³adaj¹ owe 40%, które poch³ania sam proces ingerencji i sterowania
redystrybucj¹. Pañstwo jedynie zarz¹dza redystrybucj¹ tych p³atnoci (na ogó³ nie pytaj¹c
o zgodê tych, od których je pobiera).
13 Warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ regulacje na ogó³ le¿¹ w interesie producenta, a nie
konsumenta, czyli s¹ obron¹ silniejszej strony przed s³absz¹ poprzez stosowanie praktyk nierównoprawnego postêpowania. Oznacza to, ¿e paradoksalnie poprzez tak¹ ingerencjê spe³niane mog¹ byæ kryteria wyzysku.
14 Z perspektywy neoliberalnej pytanie, co zrobiæ np. z mieszkañcami popegeerowskich
wsi?  jest w oczywisty sposób uw³aczaj¹cym tym osobom uprzedmiotowieniem.
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Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e indywidualizacja relacji spo³ecznych
skutkuje wzrostem postaw egoistycznych. Zanik poczucia odpowiedzialnoci za
rodowisko naturalne, spo³eczne, a przede wszystkim za rodzinê nale¿a³oby
oceniæ negatywnie zarówno w perspektywie etyki deontycznej, jak i konsekwencjalizmu. W tym pierwszym wypadku takie zachowania sprzeczne s¹
z naszym obowi¹zkiem jako istot moralnych. W drugim przynosz¹ dowiadczalnie obserwowane negatywne skutki. Nadto krytycy neoliberalizm podnosz¹,
jak s¹dzê, s³uszny zarzut przedk³adania rachunku zysków i strat nad sferê niewymiern¹, jak¹ jest ludzkie ¿ycie czy zdrowie.
Co do pogl¹du uznaj¹cego politykê neoliberaln¹ za skutkuj¹c¹ niszczeniem
tkanki wspólnotowej (spo³ecznej, narodowej, klasowej itp.), warto przytoczyæ
wypowied Margaret Thatcher, która odnosz¹c siê do pewnych kwestii polityki
spo³ecznej, stwierdzi³a, ¿e nie ma spo³eczeñstwa  s¹ tylko jednostki i rodziny.
Ten szczególny redukcjonizm zdaje siê charakteryzowaæ podejcie wiêkszoci
teoretyków tego pr¹du. Pomijaj¹c przes³anki nominalistyczne, tak bliskie filozoficznemu podejciu Anglosasów, wyra¿ona zosta³a tu g³ówna idea neoliberalizm  idea samodzielnoci jednostki. Z takiej perspektywy wszelkie
wspólnoty jawi¹ siê jako hipostazy. Pogl¹d neolibera³ów na relacje jednostek
miêdzy sob¹ postrzegany jest tak¿e przez pryzmat wymogu wolnorynkowej
konkurencji15. Naturalnie istnienie konkurencji jest niezwykle istotne dla interesu nabywców, jednak godzi w spójnoæ wspólnot bran¿owych czy korporacyjnych.
Skoncentrowanie siê pogl¹dów neoliberalnych na jednym z wymiarów egzystencji cz³owieka powoduje te¿ ignorowanie istnienia potrzeby integrowania
siê ludzi. Wiele przes³anek mo¿e nas sk³aniaæ do kwalifikowania pogl¹dów
neoliberalnych jako nieuzasadnionego redukcjonizmu. Zwolennicy opinii optuj¹cych za uznaniem spo³eczeñstw, narodów etc. za obiektywnie istniej¹ce byty
przeciwstawiaj¹ siê takim redukcjom. Krytykuj¹ je tak¿e protagonici ró¿nych
odmian pogl¹dów teistycznych. W ich przekonaniu najistotniejszy wymiar,
definiuj¹cy cz³owieka najpe³niej, ma charakter teologiczny czy moralny, a nie
ekonomiczny.
Zastanówmy siê na koniec, czy neoliberalizm rzeczywicie prowadzi do odchodzenia od demokracji? W przypadku tego zagadnienia musimy zwróciæ uwagê na jedn¹ zasadnicz¹ rzecz. Neoliberalizm mo¿na rozpatrywaæ jako doktrynê
ekonomiczn¹, spo³eczn¹ lub po³¹czenie obu tych wymiarów. To, co wydaje siê
w ka¿dym z nich najwa¿niejsze, to podkrelenie podmiotowoci osób. Indywiduum i jego wolnoæ jest tu punktem odniesienia wszelkich dzia³añ. Jeli wemie15 Wolna konkurencja pomiêdzy oferuj¹cymi jest z pewnoci¹ przyk³adem gry o sumie
zero. Jednak¿e jej istnienie wymusza na oferuj¹cych dany produkt optymalizowanie kosztów
dzia³alnoci oraz innych elementów, które maj¹ istotny wp³yw na cenê produktu.
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my pod uwagê wymiar ekonomiczny dzia³ania jednostek, to znacznie ³atwiej jest
wymagaæ przestrzegania równych zasad gry rynkowej bez uwzglêdniania nacisków
ró¿nych si³ spo³ecznych. W spo³eczeñstwie demokratycznym interesy grup przek³adaj¹ siê bardzo czêsto na decyzje polityczne rz¹dów. W walce o g³osy wyborców politycy nierzadko powiêcaj¹ zasadê równoci podmiotów w imiê partykularnej korzyci. Nietrudno wyobraziæ sobie przypadki wymuszania na
politykach szczególnego rodzaju koncesji czy odmiennych zasad traktowania inicjowanych przez ró¿ne organizacje spo³eczne czy grupy nacisku16. W efekcie
pewne dzia³ania rz¹dów pañstw demokratycznych mog¹ staæ w sprzecznoci
z neoliberalnymi wymogami swobodnej aktywnoci gospodarczej i/lub zasad¹
wolnej konkurencji oraz nienaruszalnoci¹ prawa w³asnoci prywatnej. Co wiêcej, porz¹dek demokratyczny ustalany jest i regulowany przez wolê wiêkszoci,
co niekoniecznie musi oznaczaæ pod¹¿anie za paradygmatem sprawiedliwoci
(w rozumieniu oddania tego, co siê nale¿y).
Podczas gdy liberalizm sankcjonowany jest przez zasadê swobody dzia³ania
indywidualnego, to demokracja przez regu³ê realizacji woli wiêkszoci. Co oczywiste, te dwie normy nie zawsze musz¹ iæ ze sob¹ w parze. Wola wiêkszoci
mo¿e przymusiæ mnie lub innych do wykonywania poleceñ sprzecznych z moj¹
wol¹ oraz przekonaniem o w³asnym interesie nawet wtedy, gdy moje swobodne
decyzje w tym wzglêdzie nie grozi³yby ani nie szkodzi³y innym17. Konsekwencj¹ tego bywa nierównoprawne traktowanie obywateli w zakresie przywilejów
ekonomicznych b¹d finansowych zobowi¹zañ wzglêdem wspólnoty18. Natomiast w sytuacji podejmowania decyzji przez autorytarne w³adze polityczne owa
gra interesów ró¿nych grup spo³ecznych przestaje siê przek³adaæ na rozstrzygniêcia decyduj¹cych o tym polityków. Jako niezale¿ni od g³osów wyborców mog¹
je oni zwyczajnie ignorowaæ19. W ka¿dym razie przyk³ady reform gospodar16

Wszyscy znamy przyk³ady rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych finansów publicznych
i innych kwestii wymuszonych przez zwi¹zki zawodowe (dop³aty z bud¿etu), bran¿owe (np.
emerytury rolnicze), korporacje reprezentuj¹ce poszczególne profesje (adwokatów czy aptekarzy), lobby naukowe oraz organizacje obroñców rodowiska naturalnego (przeznaczenie gigantycznych rodków na walkê z globalnym ociepleniem, niedopuszczanie do budowy
dróg, itp. praktyki).
17 Z przyk³adami tego typu konfliktów mamy do czynienia na co dzieñ  od rzeczy b³ahych do powa¿nych (demokratyczne pañstwo np. ustala, jaki kolor dachówki wolno mi po³o¿yæ na w³asnym domu, a demokratyczna wspólnota, jak¹ jest Unia Europejska, wyznacza
liczbê dozwolonych watów w ¿arówce w mojej lampie oraz rodzaj mojej skrzynki pocztowej
na mojej klatce schodowej).
18 Wyra¿a siê to m.in. w nak³adaniu szczególnych podatków lub zwalnianiu z nich pewnych grup czy bran¿, w udzielaniu zezwoleñ i koncesji na konkretny rodzaj dzia³alnoci albo
wydatkowaniu pieniêdzy podatników na wspieranie poszczególnych podmiotów lub ca³ych
ga³êzi gospodarki.
19 Naturalnie w³adze autorytarne tak¿e mog¹ ulegaæ i zapewne ulegaj¹ innym grupom
nacisku (wielki biznes, armia itp.), od których jest uzale¿niona ich w³adza.
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czych w Chile za rz¹dów Pinocheta czy przemian zachodz¹cych w rz¹dzonych
przez partiê komunistyczn¹ Chinach wydaj¹ siê wskazywaæ na to, ¿e brak demokracji pozwala na stosunkowo ³atwe utrzymanie liberalnego kursu w gospodarce.
Podsumowuj¹c przegl¹d zarzutów wobec pogl¹dów neoliberalnych, wypada³oby dokonaæ próby ukazania ich róde³. Poczyniona tu, z koniecznoci jedynie
pobie¿na, analiza zarzutów wysuwanych wobec koncepcji neoliberalnej wykazuje pewne charakterystyczne zbie¿noci. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z ich ród³ami umiejscowionymi w pogl¹dach odwo³uj¹cych siê do jakiej
formy afirmacji wspólnotowoci. Dla krytyków neoliberalizmu kierunek ten
ignoruje spo³eczny wymiar ludzkiej egzystencji. W oparciu o sformu³owane
w niniejszym tekcie pogl¹dy opozycyjne mo¿emy pokusiæ siê o zrekonstruowanie ich ideowego rdzenia. W pierwszym rzêdzie mamy tu do czynienia z konceptem sprawiedliwoci bazuj¹cym na jej czêciowym uto¿samieniu z równoci¹.
Wyra¿ana jest ona czêsto w pojêciu tzw. sprawiedliwoci spo³ecznej. Inn¹ charakterystyczn¹ cech¹ jest odwo³anie siê do obrazu doskona³ego spo³eczeñstwa.
Ta racjonalna w istocie konstrukcja mylowa apeluje do idei harmonijnego
wspó³¿ycia i rozwoju. Równie czêsto pojawia siê te¿ twierdzenie o zagro¿eniu,
jakie porz¹dek liberalny stwarza dla podstawowych wartoci, przede wszystkim
za dla fenomenu odpowiedzialnoci moralnej20 . Jak siê wydaje, sporód dominuj¹cych inspiracji krytycznych na czo³o wysuwa siê idea racjonalnego modelu
pañstwa doskona³ej harmonii.
Jedna z najbardziej zasadniczych kontrowersji dotyczy przypisywanej neoliberalizmowi redukcji ca³ego skomplikowanego kompleksu odniesieñ, jakim jest
cz³owiek, do ekonomii. Wspó³czesnemu cz³owiekowi Zachodu trudno jednak
wyobraziæ sobie jakikolwiek wymiar wolnoci niewsparty przez wolnoæ w wymiarze ekonomicznym. Przekonanie o nadrzêdnoci wolnoci politycznej wzglêdem swobody ekonomicznej wydaje siê byæ trudne do uzasadnienia. Tak przyk³ady historyczne, jak i racjonalna argumentacja sk³aniaj¹ raczej do pogl¹du
o odwrotnej zale¿noci. Bez w³asnoci i dowolnoci decydowania o niej ka¿dy
jest w jaki sposób podleg³y tym, którzy dysponuj¹ rodkami niezbêdnymi dla
naszej egzystencji. Podstawowym warunkiem wolnoci w wielu jej wymiarach
jest zatem to, czym sami dysponujemy. Posiadanie dóbr b¹d rodków utrzymania daje wzglêdn¹ przynajmniej niezale¿noæ od otoczenia spo³ecznego. Pogl¹d
20

W tym przypadku zwolennicy neoliberalnego ³adu mog¹ jednak kontrargumentowaæ
na rzecz swoich przekonañ. Otó¿ ró¿ne pogl¹dy akcentuj¹ce wspólnotowy wymiar cz³owieka
i jego zwi¹zek z moralnoci¹ maj¹ pewien s³aby punkt. Jest nim problem odpowiedzialnoci
moralnej. Koncepcje liberalne podkrelaj¹ce swobodê decydowania jednostki, zak³adaj¹ jednoczenie osobist¹ odpowiedzialnoæ tych¿e jednostek za podejmowane decyzje. W przypadku ró¿nych przekonañ akcentuj¹cych wymiar wspólnotowy kwestia sankcji i odpowiedzialnoci moralnej traci wyranie okrelone ramy swojego obowi¹zywania.
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ten podzielali zreszt¹ ci, co na wolnoæ polityczn¹ czy ka¿d¹ inn¹ czynili zakusy. Rz¹dz¹cy pañstwami totalitarnymi pozbawiali rz¹dzonych w pierwszym rzêdzie swobody dysponowania swoj¹ w³asnoci¹21.
Byæ mo¿e na zwi¹zek pomiêdzy ró¿nymi wymiarami wolnoci nale¿a³oby
spojrzeæ z szerszej perspektywy. Mog¹ one bowiem warunkowaæ siê wzajemnie,
jednak¿e wolnoæ posiadania i gospodarowania wydaje siê i tak mieæ tu kluczowe znaczenie. Ostatecznie có¿ pozostanie cz³owiekowi niebroni¹cemu swojej
w³asnoci?

21

Przyk³ady mo¿na mno¿yæ niemal w nieskoñczonoæ. Dla zobrazowania tego twierdzenia wystarczy przytoczyæ fakt, ¿e zarówno totalitaryzm komunistyczny, jak i nazistowski
przyk³ada³y do takich dzia³añ wielk¹ wagê (wyzucie z w³asnoci przez nazistów cz³onków
spo³ecznoci ¿ydowskiej okupowanych krajów lub Polaków na terenach przy³¹czonych do
Rzeszy; upañstwawianie w³asnoci przez ró¿nego rodzaju rz¹dy komunistyczne).
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Streszczenie

Abstract

Powrót do filozofii staro¿ytnej Grecji pozwala przypomnieæ etyczny wymiar politycznej aktywnoci, w którym umiejêtnoæ ³¹czenia
dobra w³asnego z dobrem ogó³u postrzegano
jako wiadectwo rozumnej natury cz³owieka
wolnego i odpowiedzialnego zarazem. Republikañski idea³ ¿ycia zostaje przez Arendt
skonfrontowany z dominuj¹cymi tendencjami
politycznymi oraz ekonomicznymi, które rozwinê³y siê w nowo¿ytnej kulturze europejskiej.
Etyczne zdeprecjonowanie sfery publicznej
prowadzi³o do postrzegania jej w kategoriach
przymusu i przemocy, stanowi¹cych zagro¿enie indywidualnej wolnoci. Na znaczeniu zyska³a natomiast sfera indywidualnej aktywnoci, zwi¹zanej zw³aszcza z prac¹ wytwórcz¹,
zarobkowaniem oraz konsumowaniem. Zwyciê¿y³a idea prywatnoci, bogactwa, rywalizacji.
Narodzi³o siê spo³eczeñstwo masowe, sk³adaj¹ce siê ze zatomizowanych jednostek niezdolnych do wziêcia na siebie odpowiedzialnoci
za wspólnotê polityczn¹.

Return to the philosophy of ancient Greece allows H. Arendt point out the ethical dimension of political activity in which the ability to combine the own good with the good
general was seen as an evidence of rational
human nature, free and responsible at the same
time. The Republican ideal of life is confronted by Arendt with the dominant political and
economic trends that have developed in modern European culture. She progressed in her
ethical debasement of the public sphere, leading
to its perception in terms of coercion and violence, threatening individual freedom. The
sphere of individual activity, especially with
work-related manufacturing, earning and consumption, gained in importance. The idea of
privacy, wealth and competition won. Mass
society was born, consisting of minor units
unable to assume responsibility for the political community.
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Zak³adaj¹c, ¿e ziemiê zamieszkuj¹ ludzie, a nie cz³owiek, to wiat ods³ania
siê w sposób odmienny przed ka¿dym z nas w zale¿noci od naszego w nim
miejsca. Jaki jest wiat widziany przez Hannah Arendt (19061975), pisarkê, filozofkê ¿ydowskiego pochodzenia urodzon¹ w Niemczech? Powiedzieæ, ¿e ¿y³a
w burzliwych czasach, to nic nie powiedzieæ. Dwie wojny wiatowe, powstanie
totalitarnych re¿imów w Rosji i Niemczech, próby zag³ady ca³ych narodów,
wynalezienie i u¿ycie bomby atomowej, zimna wojna oraz niespotykane na tak¹
skalê mo¿liwoci autodestrukcji ludzkiej  to, u¿ywaj¹c okrelenia K. Jaspersa,
sytuacje graniczne, w które uwik³ane by³o pokolenie pisarki. Osobicie dowiadczy³a tego, czym s¹ faszyzm, antysemityzm, wojna, bezpañstwowoæ, emigracja i zwi¹zane z ni¹ osamotnienie1. Przez ca³e ¿ycie szuka³a swojego miejsca
zarówno w sensie intelektualnym, jak i materialnym. Pamiêtaj¹c o przesz³oci,
nie zasklepia³a siê w niej, wnikliwie analizuj¹c bie¿¹c¹ rzeczywistoæ, a ta dostarcza³a jej wci¹¿ nowych inspiracji.
Po opuszczeniu w 1933 r. nazistowskich Niemiec osiemnacie lat ¿y³a pozbawiona wszelkich praw i ochrony pañstwa. Pocz¹tkowo przebywa³a we Francji,
a nastêpnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie obserwowa³a amerykañsk¹ demokracjê, wy³anianie siê masowego spo³eczeñstwa konsumpcyjnego, by³a wiadkiem wojny wietnamskiej, protestów studenckich i kampanii obywatelskiego niepos³uszeñstwa. Te i inne tematy s¹ obecne w pismach Arendt. Autorka dokonuje
w nich mistrzowskiego po³¹czenia analizy faktów spo³eczno-politycznych z intuicyjnym wgl¹dem psychologicznym i prezentuje zarazem indywidualn¹ ocenê
opisywanych zjawisk. Jak przysta³o prawdziwej wolnomylicielce, unika jednoznacznych deklaracji politycznych, wystrzega siê wszelkich -izmów, stawia na
niezale¿ne, ustawiczne poszukiwanie prawdy, do którego oprócz rozumu i rzetelnej wiedzy niezbêdna jest tak¿e wyobrania i wra¿liwoæ moralna.

Uwagi metodologiczne
Kluczowe za³o¿enie metodologiczne H. Arendt nawi¹zuje do sokratejskiego
umi³owania m¹droci jako wartoci samej w sobie oraz postrzegania cz³owieka
jako bytu pytaj¹cego2. Podejcie to nie obiecuje dojcia do ostatecznych odpowiedzi i jest typowe dla tych filozofów, którzy [...] ani nie siej¹, ani nie zbieraj¹  oni tylko wzruszaj¹ glebê [...]; s¹ potrzebni do tego, aby umys³ nie zgnunia³, aby bra³ pod uwagê rozmaite odpowiedzi na nasze pytania. [...] Kulturalna
rola filozofii nie polega na dostarczaniu prawdy, ale na pielêgnowaniu ducha
1

W licie do Karla Jaspersa z 1965 r. H. Arendt pisa³a: Czujê siê jak zwierzê w sytuacji bez wyjcia. Nie mogê nikomu siê powiêciæ, gdy¿ nikt nie chce mnie takiej, jak¹ jestem;
ka¿dy wie lepiej ode mnie. Cyt. za: L. Adler, ladami Hannah Arendt, Warszawa 2008, s. 5.
2 Por. H. Arendt, Polityka jako obietnica, Warszawa 2005, s. 66.
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prawdy. A to oznacza, i¿ nie wolno dopuciæ do tego, by badawcza energia os³ab³a; nie wolno zaprzestaæ kwestionowania tego, co wydaje siê oczywiste i definitywne; trzeba zawsze poddawaæ w w¹tpliwoæ na pozór niewyczerpane zasoby zdrowego rozs¹dku; [...] zawsze podejmowaæ istnienie drugiej strony, tego,
co uznawane za oczywiste3.
Samodzielne mylenie nie potrzebuje podpór w postaci gotowych wzorców, narracji interpretuj¹cych wiat w ustalonych kategoriach. Umys³ Arendt
wolny jest od dogmatyzmu i tak jak Penelopa gotów jest niweczyæ w³asn¹ konstrukcjê. Trudno wymagaæ, by przy takich za³o¿eniach pisarstwo autorki  tak
bogate i ró¿norodne  zachowa³o pe³n¹ koherencjê. Z natury rzeczy jej rozwa¿ania s¹ antysystemowe, wystêpuj¹ w nich napiêcia, dwoistoci i odwrócenia4.
Preferowana przez ni¹ metoda jest w zasadzie metod¹ wszelkiej racjonalnej dyskusji. Polega na sformu³owaniu problemu5, zbadaniu mo¿liwie najwiêkszej liczby jego aspektów i krytycznym rozpatrzeniu rozmaitych rozwi¹zañ. Chc¹c przezwyciê¿yæ skrajnoci absolutyzmu i relatywizmu poznawczego, Arendt
przyjmuje, ¿e nie ma jakiej jedynie prawdziwej, obiektywnej interpretacji faktów i idei przekraczaj¹cej wszystkie punkty widzenia. Ka¿da interpretacja pojawia siê jako wynik wzajemnego, stopniowo pog³êbianego oddzia³ywania pomiêdzy przedmiotem interpretacji i wyjciowym stanowiskiem interpretatora. Jest to
ci¹g³y proces zmierzaj¹cy do poznania istoty rzeczy za pomoc¹ kompleksowej
rekonstrukcji okolicznoci historycznych, spo³ecznych, aksjologicznych, jêzykowych, psychologicznych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ten rodzaj rozumienia ma naturê kolist¹, w której jednoæ ca³oci daje siê zrozumieæ na podstawie poszczególnych czêci, wartoæ za pojedynczych czêci daje siê zrozumieæ w oparciu
o jednoæ ca³oci6. Metoda badawcza stosowana przez Arendt d¹¿y do uchwycenia znaczeñ, jakie aktorzy spo³eczni (jednostki i grupy) wi¹zali z dzia³aniami
w³asnymi i cudzymi. Pod tym wzglêdem jest kontynuatork¹ niemieckiej tradycji nauk spo³ecznych, zw³aszcza rozumienia wyjaniaj¹cego Maksa Webera, neo3
4

L. Ko³akowski, Moje s³uszne pogl¹dy na wszystko, Kraków 2000, s. 17.
H. Arendt stwierdza, ¿e ¿aden filozof nie buduje sprzecznoci specjalnie, a jedynie one
same siê pojawiaj¹ w myli autorów, jak gdyby na przekór. Por. W. Heller, H. Arendt. ród³a
pluralizmu politycznego, Poznañ 2000, s. 30 i 113.
5 Termin problem pojawia siê tutaj w znaczeniu zaproponowanym przez Barbarê Skargê. Problem jest [...] mylowym procesem, w trakcie którego jego sens [...] wype³nia siê
stopniowo. Sens problemu konstytuuje siê w procesie wyjaniania, rozwijania, uwyraniania
i ewentualnego ukazywania tego, co tylko domniemane [...]. St¹d sens jest zawarty w samym
problemie, w tym, jak zosta³ zbudowany, jak siê zmienia, kszta³tuje. Jego intencjonalne nakierowanie wci¹¿ siê zmienia w polu tematycznym, które dziêki owym próbom dookrelenia
z ró¿nych stron zaczyna coraz janiej rysowaæ swoje kontury. B. Skarga, Granice historycznoci, Warszawa 1989, s. 34.
6 F.E.D. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, Frankfurt am Main 1977, s. 187, cyt
za: J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków1999, s. 121.
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kantowskiej szko³y rozumienia filozoficznego opartego na znajomoci tekstów
klasycznych, inspirowa³a j¹ tak¿e myl Martina Heideggera i Karla Jaspersa.
Generalnie autorka Korzeni totalitaryzmu stara siê w pracy badawczej dokonywaæ klarownych rozró¿nieñ pojêciowych, gdy¿ pomieszanie pojêæ, przypisywanie im ró¿nych znaczeñ w zasadzie uniemo¿liwia jak¹kolwiek sensown¹ dyskusjê, zw³aszcza w obszarze polityki. Przyk³adowo takie terminy jak nacjonalizm,
totalitaryzm, socjalizm czy liberalizm  u¿ywane has³owo, bez uwzglêdnienia w³aciwej im politycznej i historycznej specyfiki  staj¹ siê generalizacjami,
w których same s³owa trac¹ znaczenie. Pomocna w ich wyjanianiu okazuje siê
analiza pojêciowa uwzglêdniaj¹ca ród³a oraz póniejsz¹ ewolucjê pojêæ. Jednak
obok d¹¿enia do precyzyjnego definiowania znaczeñ, w pismach Arendt pojawiaj¹ siê te¿ metafory7, które przekraczaj¹c obszar dos³ownoci, przenosz¹ nas
w stronê mylenia poetyckiego. W konstruowaniu trafnych metafor niezbêdny
jest pewien szczególny typ wyobrani i wra¿liwoci, którego nie sposób odmówiæ autorce Korzeni totalitaryzmu. Niektóre wykreowane przez ni¹ okrelenia na
trwa³e wesz³y do dyskursu filozofii politycznej, choæby takie jak: banalnoæ
z³a, zabicie osoby prawnej (te¿: moralnej), promieniuj¹ca jasnoæ sfery publicznej. Sama Arendt podkrela, ¿e trudno przeceniæ rolê metafory w filozofii, jest ona chlebem codziennym wszelkiego mylenia pojêciowego8. Dziêki
metaforze budujemy pomost nad przepaci¹ pomiêdzy wewnêtrznymi czynnociami umys³owymi a wiatem zjawiskowym, ³¹czy ona wiat myli i wiat zjawiskowy w jednoæ, jest dobrodziejstwem, jaki jêzyk mo¿e ofiarowaæ myleniu9.
Podejmuj¹c refleksjê nad kondycj¹ ludzk¹10, Arendt dostrzega te¿ potrzebê
sformu³owania za³o¿eñ o charakterze ontologicznym, przy czym nie chodzi tu
tylko o ustalenie istoty, natury czy esencji cz³owieka, ale te¿ o próbê okrelenia uwarunkowañ, dziêki którym ¿ycie na Ziemi jest w ogóle dla cz³owieka
mo¿liwe. Patrz¹c przez pryzmat ontologii, jestemy zdolni okreliæ fundamen7 Metafora jest wynikiem napiêcia miêdzy dwoma terminami w wyra¿eniu metaforycznym [...]. To, co nazwalimy napiêciem w wyra¿eniu metaforycznym, nie pojawia siê w rzeczywistoci miêdzy dwoma terminami wyra¿enia, lecz raczej miêdzy dwiema niezgodnymi
detonacjami tego wyra¿enia. To w³anie konflikt miêdzy tymi dwiema niezgodnymi detonacjami stanowi podstawê metafory [...]. Tak wiêc metafora nie istnieje sama w sobie, lecz
przez i za porednictwem interpretacji. P. Ricoeur, Metafora i symbol, Literatura na wiecie 1988, nr 89, s. 237238.
8 Por. H. Arendt, Odpowiedzialnoæ i w³adza s¹dzenia, Warszawa 2003, s. 46.
9 Por. H. Arendt, Mylenie, Warszawa 1991, s. 153154.
10 H. Arendt, tworz¹c to pojêcie, zdaje siê odwo³ywaæ do filozofii M. Montaignea oraz
do swojego nauczyciela K. Jaspersa. Z pierwszym z nich, jeli nie bezporednio, to zapewne
za porednictwem Monteskiusza, ³¹czy j¹ wiadomoæ mo¿liwych zagro¿eñ towarzysz¹cych
kondycji ludzkiej (podobnie wyra¿anych w burzliwych czasach odrodzenia, jak i w XX wieku). Z pewnoci¹ wyraniejsze jest odwo³anie do Jaspersa: to u niego znajdziemy przypomnienie condition humanie jako ludzkiej sytuacji podstawowej, któr¹ filozof na ró¿ne sposoby próbuje wyjaniæ. K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia, Kraków 1999, s. 403.
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talne czynniki naszej egzystencji. Na poziomie zwi¹zanym z tradycj¹ vita activa Arendt wymienia nastêpuj¹ce czynniki: samo ¿ycie, zdolnoæ narodzin, miertelnoæ, wiat/wiatowoæ, Ziemiê, pluralnoæ; jako podstawowe formy aktywnoci wyró¿nia: pracê, wytwarzanie i dzia³anie; poza tym dwie przestrzenie:
sferê prywatn¹ i publiczn¹. Do tak zarysowanej konstrukcji dodaje jeszcze trzy
obszary aktywnoci ze sfery vita contemplativa: mylenie, chcenie (wolê), s¹dzenie. Zespó³ tych uwarunkowañ wyznacza granice tego, co powinno byæ zaakceptowane, jeli chcemy, by cz³owieczeñstwo by³o zachowane. Tym samym
naruszenie którego z tych czynników pozwala nam na podstawowym poziomie
os¹dziæ, co jest dobre, a co z³e dla ludzkich istot11.

Jednostka a wspólnota w tradycji staro¿ytnej
W publicznym gwarze prywatne twarze
M¹drzejsze staj¹ siê i ³adniejsze.
W. H. Auden

Arendt, sk³aniaj¹c siê do tradycji nominalizmu, stwierdza, ¿e nie ma czego
takiego jak cz³owieczeñstwo. Cz³owiek w ogóle to abstrakcja, metafora.
W rzeczywistoci istniej¹ urodzeni w cile okrelonym miejscu, znani z nazwiska i pochodzenia ludzie. Ka¿dy z nas jest taki, jaki jest  jedyny, wyj¹tkowy,
niezamienny12. Konkretne jednostki ¿yj¹ oczywicie w okrelonym otoczeniu,
tak biologicznym, jak spo³ecznym. W³anie ten wspólnotowy wymiar ludzkiej
egzystencji jest szczególnie wa¿ny ze wzglêdu na temat niniejszego artyku³u. Zamierzam przyjrzeæ siê temu, jak H. Arendt opisywa³a specyfikê sfery prywatnej
i publicznej oraz w podstawowym zarysie przeledziæ ewolucjê relacji, która
w epoce nowo¿ytnej doprowadzi³a do wyodrêbnienia siê z obszaru wspólnotowego dziedziny spo³ecznej i politycznej.
W staro¿ytnej Grecji istnia³a zasadnicza ró¿nica miêdzy dziedzin¹ prywatn¹
i polityczn¹. Domen¹ polityki by³a przestrzeñ publiczna: przestrzeñ ujawniania
siê innym i postrzegania innych, przestrzeñ do dzia³ania, za domen¹ sfery
11

Por. W. Heller, op. cit., s. 35.
Por. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993, s. 336. W kontekcie nominalistycznego okrelania cz³owieka warto te¿ zwróciæ uwagê na zagadnienie winy i odpowiedzialnoci zbiorowej. Wed³ug Arendt, pos³ugiwanie siê tymi koncepcjami jest rodzajem zafa³szowywania rzeczywistoci. W ten sposób bardzo skutecznie wybiela siê tych, którzy
rzeczywicie maj¹ co na sumieniu, poniewa¿ tam, gdzie wszyscy s¹ winni, nikt nie jest winny. Pojêcia winy i niewinnoci maj¹ sens tylko w odniesieniu do jednostek. Has³o wszyscy
jestemy winni, zrazu brzmi¹ce szlachetnie, w istocie pos³u¿y³o do rozgrzeszenia winowajców i stanowi po prostu deklaracjê solidarnoci ze sprawcami z³a. Por. H. Arendt, Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 54, 62.
12
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prywatnej by³a skrytoæ. Gospodarstwo domowe nie stanowi³o dla swoich cz³onków ani obszaru wolnoci, ani samorealizacji. Rodzina mia³a charakter s³u¿ebny, by³a zdeterminowana koniecznoci¹ podtrzymywania ¿ycia indywidualnego
i gatunkowego. W obrêbie domostwa, obejmuj¹cego tak¿e s³u¿bê i niewolników,
nie by³a respektowana zasada równoci. Rzeczywiste dowiadczenie panowania
umiejscowiono w³anie w dziedzinie prywatnej, w której gospodarz panowa³ nad
niewolnikami i w³asn¹ rodzin¹. Taki uk³ad nie dopuszcza³ mo¿liwoci walki lub
rywalizacji, poniewa¿ gospodarstwo musia³o stanowiæ jednoæ, a sprzeczne interesy i punkty widzenia mog³yby j¹ naruszaæ. Do dyskursu politycznego pojêcie
panowania wprowadzi³ dopiero Platon, daj¹c tym samym asumpt do postrzegania przestrzeni publicznej przez pryzmat hierarchicznych relacji nadrzêdnoci
i podrzêdnoci13.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e sfera ¿ycia prywatnego jako przestrzeñ
osobnoci, egzystencji z dala od publicznego zgie³ku stwarza³a mo¿liwoæ prowadzenia w³asnego wewnêtrznego dialogu. Dziêki samotnoci i wyciszeniu spotykamy siê sami ze sob¹. Mylenie, przebiegaj¹ce jako milcz¹ca rozmowa dwojga w jednym, jest integraln¹ czêci¹ bycia i zamieszkiwania poród innych.
Wewnêtrzna uczciwoæ  niezaprzeczanie sobie i niewypowiadanie sprzecznych
myli  jest punktem wyjcia do otworzenia siê na ja drugiego cz³owieka. Podejcie takie by³o charakterystyczne dla Sokratesa: tylko ten, kto wie, jak przebywaæ z samym sob¹, nadaje siê do tego, by przebywaæ wród innych. W³asne
ja jest jedyn¹ osob¹, od której nie mogê uciec, której nie mogê opuciæ, z któr¹
jestem zespolony na zawsze. Dlatego w³anie [...] wola³bym niechby siê ze mn¹
wiêkszoæ ludzi nie zgadza³a, a twierdzi³a przeciwnie ni¿ ja, ani¿elibym ja sam,
jedn¹ jednostk¹ bêd¹c, mia³ w sobie nosiæ rozdwiêk wewnêtrzny i sprzeczne
myli wyg³aszaæ14. Etyka, w nie mniejszym stopniu ni¿ logika, ma swoje ród³o w tym zdaniu Sokratesa, poniewa¿ w najogólniejszym sensie s³owa równie¿
opiera siê na fakcie, ¿e mogê byæ ze sob¹ w zgodzie albo w niezgodzie, a to
znaczy, ¿e pokazujê siê nie tylko innym, ale i sam sobie15. Normy moralne nie
musz¹ znajdowaæ transcendentalnych czy formalnych uzasadnieñ. Zasadniczym
powodem, dla którego nie nale¿y zabijaæ, jest to, ¿e sami siebie skazujemy na
¿ycie razem z morderc¹ do koñca swych dni. W tym kontekcie odpowiedzialnoæ osobista16 bêdzie przede wszystkim spraw¹ sumienia. Jeli dokonujê uczci13

Wed³ug Arendt, Platon w pewnym sensie zniekszta³ci³ filozofiê w imiê celów politycznych, gdy¿ chcia³, by filozofia dostarcza³a fundamentalnych kategorii i hierarchii wartoci, wskazywa³a uniwersalne wzory i mierniki, za pomoc¹ których mo¿emy panowaæ nad
tym, co siê dzieje w wiecie spraw ludzkich. Por. H. Arendt, Polityka..., s. 70.
14 Platon, Gorgiasz, (w:) Dialogi, t. I, prze³. W. Witwicki, Kêty 1999, s. 393.
15 H. Arendt, Polityka..., s. 54.
16 Odpowiedzialnoæ osobista jest ró¿na od odpowiedzialnoci politycznej, któr¹ przyjmuje ka¿dy rz¹d za czyny i zaniedbania swoich poprzedników i ka¿dy naród za czyny i za-
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wej autorefleksji, to we w³asnym wnêtrzu odpowiadam sobie na pytanie, do jakiego stopnia bêdê móg³ ¿yæ w pokoju ze sob¹ po pope³nieniu pewnych czynów.
Odmowa czynienia z³a wcale nie wymaga szczególnej odwagi czy inteligencji,
jest raczej, mówi¹c s³owami Z. Herberta, kwesti¹ smaku i bierze siê z chêci
zachowania szacunku do siebie. Samodzielne analizowanie i podejmowanie decyzji ma jeszcze tê zaletê, ¿e minimalizuje niebezpieczeñstwo zredukowania
cz³owieka do roli trybiku w systemie. Nawyk mylenia czyni nas autonomicznymi jednostkami, gotowymi ponieæ odpowiedzialnoæ za swoje wybory. Z kolei zaniechanie mylenia mo¿e poprowadziæ nas w stronê najwiêkszego z³a, jakim jest [...] z³o wyrz¹dzone przez nikogo, czyli przez istoty ludzkie, które
odmawiaj¹ bycia osobami [...], z³oczyñcy odmawiaj¹cy samodzielnego zastanawiania siê nad tym, co robi¹, i tak¿e po fakcie niechc¹cy tego przemyleæ, to
znaczy wróciæ do tego i pamiêtaæ [...], tym samym nie ukonstytuowali siê w rzeczywistoci jako osoby ludzkie. Pozostaj¹c uparcie bezosobowym nikim, dowodz¹, ¿e s¹ niezdolni do dialogu z innymi, którzy  dobrzy, li czy obojêtni  s¹
przynajmniej osobami17.
Czynnoæ mylenia, traktowana jako przebiegaj¹cy w samotnoci wewnêtrzny dialog, zmienia postaæ, gdy cz³owiek zaczyna dzia³aæ w sferze publicznej,
któr¹ Arendt ujmuje jako wiat wspólny nam wszystkim, obejmuj¹cy wytwory
ludzkie oraz sprawy dziej¹ce siê pomiêdzy zamieszkuj¹cymi wytworzony przez
ludzi wiat, a ró¿ny od posiadanego w nim przez nas prywatnego miejsca. Dziedzina publiczna jako wiat wspólny zbiera nas razem, ale te¿ by tak rzec, nie
pozwala nam potykaæ siê o siebie nawzajem18, zatem oprócz regu³ ³¹czenia istniej¹ w niej regu³y rozdzielaj¹ce ludzi. W sferze publicznej hierarchiê wa¿noci
wyznacza to, czy postêpowanie jednostki jest dobre dla wiata, w którym ¿yj¹
inni. W centrum znajduje siê tu wiat, a nie indywidualne ja. W staro¿ytnym
modelu republikañskim nie istnia³a opozycja miêdzy spo³eczeñstwem a pañstwem. Stanowi³y one ca³oæ przestrzeni publicznej, pojmowanej nie tylko
w wymiarze instytucjonalnym, ale i etycznym, anga¿uj¹cym obywateli do wspólnego, wolnego dzia³ania, do debatowania oraz podejmowania wiadomych, racjonalnych wyborów sporód ró¿norodnych opcji, projektów i idei19. Kategori¹ centraln¹ w tym ujêciu by³a odpowiedzialnoæ za dobro wspólne, przewy¿szaj¹ce
niedbania ze swojej przesz³oci. Jeli chodzi o naród to oczywiste jest, ¿e ka¿de pokolenie,
poprzez sam fakt pojawienia siê w pewnym dziejowym kontinuum, zarówno obci¹¿one jest
grzechami ojców, jak i czerpie korzyci z czynów swych przodków. Ka¿dy, kto bierze na siebie odpowiedzialnoæ polityczn¹, zawsze znajdzie siê w punkcie, gdzie mo¿e powiedzieæ za
Hamletem: »wiat wyszed³ z formy i mnie¿ to trzeba wracaæ go do normy!«. H. Arendt, Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 60.
17 Ibidem, s. 140.
18 H. Arendt, Kondycja ludzka, Warszawa 2000, s. 59.
19 Ibidem, s. 5460.
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dobra partykularne. Wolnoæ wspólnoty politycznej nie sta³a w opozycji do wolnoci poszczególnych obywateli i nie pojmowano jej w kategoriach indywidualnych uprawnieñ. Prawdziwa wolnoæ polityczna, o jakiej z nostalgi¹ wyra¿a³a
siê Arendt, zasadza³a siê przede wszystkim na aktywnoci obywatelskiej, na
dzia³aniu skierowanym na innych, by³a wyrazem republikañskiego vita activa20.
Taka wolnoæ nie by³a wolnoci¹ od pañstwa, lecz wolnoci¹ w pañstwie, opart¹ na pokoju, kooperacji, autorytecie prawa, moralnoci i obyczajach.
W greckich polis podstawowy charakter wiêzi spo³ecznej wyznacza³a przede
wszystkim partycypacja w ¿yciu wspólnoty. £¹czenie dobra w³asnego z dobrem
ogó³u postrzegano jako wiadectwo rozumnej natury cz³owieka oraz jego zdolnoci do przekszta³cania wspólnoty politycznej we wspólnotê etyczn¹21. Postawa taka znalaz³a swoje uzasadnienie w doktrynie Arystotelesa, dla którego aktywnoæ spo³eczna wynika bezporednio z istoty cz³owieczeñstwa. St¹d te¿
pañstwo nale¿y do tworów natury, cz³owiek jest z natury stworzony do ¿ycia
w pañstwie (politikon zoon), taki za, który z natury, a nie przez przypadek ¿yje
poza pañstwem, jest albo nadludzk¹ istot¹, albo nêdznikiem22. Okazuje siê, ¿e
cz³owiek, nie bêd¹c samowystarczalnym, musi stanowiæ czêæ pewnej ca³oci,
a jego status wi¹¿e siê cile z przynale¿noci¹ do wspólnoty. Dziêki ¿yciu
w pañstwie istoty ludzkie mog¹ nadaæ swojej egzystencji pe³niejszy, ponadjednostkowy sens. St¹d te¿ pañstwo nie jest postrzegane przez pryzmat aparatu
przymusu czy w kategoriach z³a koniecznego, nie stanowi zagro¿enia dla podmiotowoci obywateli. Rzeczywistym zagro¿eniem jest utrata atrybutu uczestniczenia w ¿yciu spo³eczno-politycznym. W prawie rzymskim tego, kto posiada³
prawa obywatelskie, nazywano person¹23, za s³owem homo (gr. anthropos)
okrelano kogo, kto by³ jedynie cz³onkiem rodzaju ludzkiego, ró¿nym oczywicie od zwierz¹t, ale bez konkretnych cech indywidualnych24. Na marginesie
20
21

Ibidem, s. 63.
Por. T. Buksiñski, Arystotelesowska wizja wspó³pracy spo³ecznej, (w:) Filozofia a polityka, red. R. Liberkowski, Instytut Filozofii UAM, Poznañ 1998, s. 34.
22 Arystoteles, Polityka, (w:) Dzie³a wszystkie, prze³. L. Piotrowicz, Warszawa 2001,
Wydawnictwo Naukowe PWN, t. VI, s. 27. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w polskich przek³adach
Arystotelesa u¿ywa siê wymiennie przymiotników: polityczny, spo³eczny, pañstwowy.
Chodzi zawsze o to samo greckie s³owo politikon, które nie ma cis³ego odpowiednika w ¿adnym jêzyku nowo¿ytnym z tego powodu, ¿e Grecy nie znali oczywistego dzi rozró¿nienia pañstwa od spo³eczeñstwa. Por. J. Szacki, Historia myli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2003, s. 29.
23 Rzeczownik persona pochodzi do czasownika per-sonare  rozbrzmiewaæ przez co,
gdy¿ pierwotnie okrelano tym s³owem maskê, któr¹ staro¿ytni aktorzy nak³adali, kiedy odgrywali teatralne role. Maska pe³ni³a podwójn¹ funkcjê: zas³ania³a prawdziwe oblicze aktora
oraz mia³a sprawiæ, aby móg³ w pe³ni wybrzmieæ. W okresie republiki rzymskiej pojêcie
persony przeniesiono z teatru na grunt prawa cywilnego, gdzie do dzi u¿ywa siê go na oznaczenie osobowoci prawnej.
24 H. Arendt, Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 46.

Cz³owiek w przestrzeni publicznej w filozofii Hannah Arendt

251

warto zwróciæ uwagê, ¿e Arendt, przenosz¹c rozró¿nienie miêdzy homo a person¹ na grunt wspó³czesnoci, stawia pytanie o to, jak dzi wygl¹da ¿ycie bez
przynale¿noci do wspólnoty politycznej, w tzw. stanie bezpañstwowoci. Zauwa¿a, ¿e paradoks zawarty w Deklaracji Praw Cz³owieka polega na tym, ¿e
prawa te dotycz¹ abstrakcyjnej istoty ludzkiej, jak gdyby nieistniej¹cej w ¿adnym okrelonym miejscu. Istota taka, trac¹c swe miejsce w spo³ecznoci, traci³a
tak¿e swój status polityczny i osobowoæ prawn¹, pozostawa³y jej cechy, które mog³y siê wyra¿aæ tylko w sferze ¿ycia prywatnego. W ten sposób w samym centrum
cywilizacji mo¿na zostaæ cofniêtym do barbarzyñstwa, do stanu przedspo³ecznego,
w którym pierwszoplanow¹ rolê odgrywa to, co otrzymalimy od przyrody25.
W swych pismach Arendt wielokrotnie zwraca uwagê na fakt, i¿ w staro¿ytnoci nie istnia³o rozró¿nienie pomiêdzy tym, co spo³eczne, a tym, co polityczne. Wszystkie sprawy zbiorowoci mia³y charakter publiczny, a pogl¹dy kszta³towane w czasie dyskusji miêdzy obywatelami by³y wyra¿ane na zgromadzeniu
i ponownie poddawane refleksji. Polityka  jak stwierdza Arendt  za sw¹ podstawê przyjmuje fakt ludzkiej wieloci, za pojedynczy cz³owiek okazuje siê
apolityczny26. Polityka jest domen¹ wspó³istnienia i stowarzyszania siê ró¿nych
ludzi, mo¿na j¹ okreliæ jako uk³ad okolicznoci, w których ludzie w swej wieloci i absolutnej odmiennoci ¿yj¹ razem i zwracaj¹ siê do siebie za porednictwem mowy, w warunkach wolnoci, któr¹ tylko oni sami mog¹ sobie nawzajem przyznawaæ i gwarantowaæ. Inaczej mówi¹c, polityka to wszystko, co zdarza
siê w przestrzeni pomiêdzy ludmi, których cechuje: równoæ, pluralnoæ, odmiennoæ, zdolnoæ dzia³ania i komunikacji27.
W staro¿ytnoci sens polityki zawiera³ siê w wolnoci rozumianej zarówno
w znaczeniu negatywnym  jako stan, w którym nie jest siê ani rz¹dzonym, ani
rz¹dz¹cym, jak i pozytywnym  jako przestrzeñ, któr¹ mog¹ stworzyæ tylko ludzie równi sobie pod wzglêdem roszczenia do politycznej aktywnoci28. Ateñska polis, otwieraj¹c siê na wieloæ swoich obywateli, dawa³a im wolnoæ i dumê
z tego, ¿e w przeciwieñstwie do barbarzyñców potrafi¹ kierowaæ sprawami po25
26
27
28

Szerzej: H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu..., s. 325338.
Por. H. Arendt, Polityka..., s. 124.
Ibidem, s. 93.
W polis aktywnoæ polityczna mia³a przede wszystkim formê rozmowy. Równoæ odnosi³a siê zatem do równego prawa zabierania g³osu w dyskusji. Mówienia w sensie rozkazywania i s³uchania jako pos³uszeñstwa nie uwa¿ano za prawdziw¹ mowê i s³uchanie. W antycznej Grecji niewolnicy i barbarzyñcy okrelani byli jako ludzie bez s³ów, tzn. ich
po³o¿enie nie pozwala³o na swobodê s³owa. Wed³ug Arystotelesa, byli mówi¹cymi narzêdziami. Równie¿ despota, który tylko wydaje rozkazy, by³ siê w analogicznej sytuacji, gdy¿
aby mówiæ, potrzebowa³by innych, którzy s¹ mu równi. Arendt zwraca uwagê, ¿e wolnoæ
nie wymaga demokracji egalitarnej w sensie nowo¿ytnym, ale raczej doæ ograniczonej oligarchii lub arystokracji, areny, gdzie najlepsi mog¹ wchodziæ w relacje jak równi poród równych (ibidem, s. 147).
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litycznymi za pomoc¹ mowy, a nie przymusu. Uwa¿ano, ¿e retoryka, sztuka
przekonywania, jest kunsztem prawdziwie politycznym. Wypowiedzenie w³asnej
opinii by³o równoznaczne z mo¿liwoci¹ pokazania siebie, bycia widzialnym
i s³yszalnym przez innych. Takiej szansy nie dawa³o ¿ycie prywatne, które nie
wystarcza³o do rozwoju pe³ni cz³owieczeñstwa, do cieszenia siê splendorem,
publicznym uznaniem itd. Sokrates, który odrzuca³ stanowiska i zaszczyty polityczne, nie szuka³ wytchnienia w ¿yciu rodzinnym, tylko przebywa³ na agorze
i wród ludzi krzewi³ swój model filozofii dialogu. Jego ambicj¹ nie by³o wypowiadanie gotowych prawd, lecz sprawienie, by sami obywatele stawali siê bardziej prawdomówni.
Sokratejski model aktywnoci obywatelskiej ma kapitalne znaczenie zw³aszcza w momentach spo³ecznego marazmu i odrêtwienia: Kiedy ogó³ daje siê bezmylnie porwaæ czemu, co robi i w co wierzy kto inny, wówczas ci, którzy
myl¹, wy³aniaj¹ siê z ukrycia, poniewa¿ ich odmowa przy³¹czenia siê do reszty jest wyranie widoczna i wskutek tego staje siê rodzajem dzia³ania. Oczyszczaj¹cy element mylenia, sokratejska majeutyka, wydobywaj¹ca na jaw konsekwencje nieprzemylanych opinii i tym samym niszcz¹ca wartoci, doktryny,
teorie i przekonania, porednio wp³ywa na politykê. To niszczenie utartych przewiadczeñ wyzwala bowiem inn¹ ludzk¹ w³adzê, a mianowicie w³adzê s¹dzenia,
któr¹ z du¿¹ doz¹ s³usznoci mo¿na nazwaæ najbardziej polityczn¹ z umys³owych zdolnoci cz³owieka29. Mo¿na j¹ porównaæ do roli, jak¹ w przestrzeni
prywatnej odgrywa umiejêtnoæ prowadzenia wewnêtrznego dialogu, konstytuuj¹cego indywidualne sumienie. W³adza s¹dzenia zawiera siê w zdolnoci oceniania konkretnych sytuacji bez podporz¹dkowywania ich ogólnym regu³om;
ró¿ni siê od mylenia tym, ¿e mylenie dotyczy rzeczy niewidzialnych, np. idei,
natomiast s¹dzenie zawsze odnosi siê do konkretnych przypadków. Brak w³adzy
s¹dzenia mo¿e dotyczyæ ró¿nych dziedzin: nazywamy to g³upot¹ w sferze intelektualnej (poznawczej), brakiem smaku w kwestiach estetycznych i moraln¹
têpot¹, jeli chodzi o postêpowanie30. Brak ten pojawia siê tam, gdzie ludzie
bezrefleksyjnie poruszaj¹ siê jedynie po powierzchni zdarzeñ, unikaj¹ g³êbszego wejrzenia, przez co staj¹ siê biern¹, podatn¹ na manipulacjê mas¹. Najlepsze
za, co mo¿e zdarzyæ siê masie, to ponowne rozbicie na pojedynczych ludzi, do
których mo¿na siê zwracaæ z osobna. Gdyby mo¿liwe by³o wyrobienie w nich
nawyku samodzielnego mylenia i s¹dzenia, to w zasadzie  jak zak³ada³ Sokrates  mo¿na by siê obyæ bez odgórnych norm i regu³. W tym kontekcie bardziej zrozumia³y staje siê fakt, ¿e polis uzna³a go za niebezpiecznego wichrzyciela31.
29
30
31

H. Arendt, Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 220.
Ibidem, s. 167.
Por. ibidem, s. 132.
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Ewolucja przestrzeni publicznej w nowo¿ytnoci
Arendt przypomina o republikañskim ideale ¿ycia opartym na powi¹zaniu
wolnoci obywatela z wolnoci¹ wspólnoty politycznej, przekonaniu, ¿e w pe³ni wartociowe ¿ycie jest niemo¿liwe w odosobnieniu, w sferze prywatnoci,
lecz musi siê realizowaæ w trosce o dobro wspólne. Jednoczenie konfrontuje ten
idea³ z dominuj¹cymi tendencjami politycznymi, jakie obserwujemy w dziejach
kultury europejskiej i dochodzi do wniosku, ¿e Europa by³a aren¹ niekorzystnej
ewolucji, gdy¿ doprowadzi³a do odejcia od pojmowania przestrzeni publicznej
jako oazy obywatelskiej wolnoci. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nowo¿ytna sfera publiczna zosta³a zdywersyfikowana; to, co publiczne i spo³eczne nie stanowi³o ju¿
jednoci. Spo³eczeñstwo uleg³o instytucjonalnemu zró¿nicowaniu w taki sposób,
¿e oddzielone zosta³y od siebie, z jednej strony, w¹ska sfera polityczna, a z drugiej  ekonomiczna sfera wolnego rynku i prywatna sfera rodziny. W rezultacie
tego procesu stosunki ekonomiczne, dawniej ograniczone do prywatnej przestrzeni gospodarstwa domowego, wyemancypowa³y siê i przesunê³y do sfery publicznej. Ekspansja obszaru ekonomicznego, opartego na systemie potrzeb jednostkowych, oznacza³a stopniowy zanik tego, co uniwersalne, czyli wspólnej troski
o sprawy polityczne. Autentyczna polityczna sfera publiczna, z jak¹ mielimy
do czynienia w staro¿ytnej polis, uleg³a transformacji, przekszta³caj¹c siê w pozorn¹ przestrzeñ publicznej interakcji, w której jednostki nie dzia³aj¹, lecz jedynie zachowuj¹ siê, wystêpuj¹c przede wszystkim w roli producentów i konsumentów32.
Pierwszy krok ku zmianie idea³ów zainspirowa³o chrzecijañstwo, zastêpuj¹c ziemsk¹ chêæ wyró¿nienia siê w sferze publicznej i zyskania niemiertelnoci poprzez piêkne czyny, odwróceniem siê od spraw tego wiata i uznaniem
ca³ej sfery publicznej za niewart¹ aktywnoci chrzecijanina, albowiem odci¹gaj¹c¹ od tego, co najwa¿niejsze  troski o w³asn¹ duszê i o jej zbawienie.
W dalszej kolejnoci nast¹pi³a zmiana w sposobie traktowania pracy. Staro¿ytni
uwa¿ali, ¿e warunkiem uczestnictwa w ¿yciu politycznym jest wolnoæ od trosk
materialnych i posiadanie wolnego czasu, nie uznawali pracy za podstawê bogactwa b¹d te¿ godnoci ludzkiej. Tymczasem wraz z pojawieniem siê niektórych nurtów w nowo¿ytnej filozofii politycznej (np. teoria wolnego rynku Adama Smitha, utylitaryzm Jeremyego Benthama, liberalizm Johna Lockea) praca
wraz z efektem bogacenia siê zyska³a miano kluczowego czynnika okrelaj¹cego wartoæ ¿ycia jednostek i spo³eczeñstw33. Owa gloryfikacja pracy sprzê¿ona
32

Por. H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 64.
Praca pojmowana jest przez H. Arendt zgodnie z modelami zawartymi w wyra¿eniach:
animal laborens oraz homo faber. Pierwszy okrela cz³owieka jako istotê oddzia³uj¹c¹ fizycznie na przyrodê w celu utrzymania siê przy ¿yciu, drugi  jako istotê wytwórcz¹, zdoln¹ do
produkowania przedmiotów potrzebnych do ¿ycia.
33
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zosta³a z uznaniem za sprawê nadrzêdn¹ podboju przyrody i budowania potêgi
cz³owieka jako istoty dominuj¹cej nad wiatem. W ten sposób staro¿ytna hierarchia wartoci uleg³a odwróceniu, a znaczenie aktywnoci politycznej jako
wyró¿nika cz³owieczeñstwa utraci³o sens. Zwyciê¿y³a idea prywatnoci, bogactwa, rywalizacji. Narodzi³o siê spo³eczeñstwo masowe, sk³adaj¹ce siê ze zatomizowanych jednostek obojêtnych na losy polityczne swej wspólnoty. wiatopogl¹dem dominuj¹cym sta³ siê konsumpcjonizm korzystaj¹cy z obfitoci dóbr
materialnych, sk³aniaj¹cy do nabywania jak najwiêkszej iloci towarów i prowadz¹cy do gigantycznego marnotrawstwa.
Republikañski model wspólnoty obywatelskiej nie przystawa³ do zmian, jakie nios³a ze sob¹ nowo¿ytnoæ. Wraz z rozwojem w³asnoci prywatnej i gospodarki rynkowej, komercjalizacj¹ gruntów, wybuchem rewolucji angielskiej,
a póniej amerykañskiej i francuskiej nast¹pi³o zakwestionowanie dotychczasowych róde³ w³adzy. W XVII i XVIII wieku ukszta³towa³ siê nowy idea³ spo³eczeñstwa pojmowanego jako zbiór jednostek decyduj¹cych o sobie wiadomie
i wed³ug w³asnej korzyci. Wartoci wspólnotowe ustêpuj¹ miejsca indywidualnym. Liberalnym idea³em staje siê wolnoæ jednostkowa, prywatna, wi¹¿¹ca siê
ze sfer¹ uprawnieñ jednostki zabezpieczonych przed naruszeniami ze strony w³adzy politycznej. Nastêpuje te¿ rozdzielenie tego, co publiczne, pañstwowe, od
tego, co spo³eczne lub cywilne. Teorie polityczne koncentruj¹ siê odt¹d na wyjanianiu, dlaczego jednostki ³¹cz¹ siê z innymi w dobrowolne stowarzyszenia
oraz uznaj¹ legalnoæ w³adzy pañstwowej, która jest wobec nich zewnêtrzna.
Nowo¿ytne teorie umowy spo³ecznej, inaczej ni¿ w staro¿ytnoci, podwa¿aj¹ wiarê w naturaln¹ spo³ecznoæ cz³owieka, istnienie w³adzy politycznej domaga siê tym samym nowych uzasadnieñ. Dwie siedemnastowieczne koncepcje 
T. Hobbesa oraz J. Lockea  stoj¹ na gruncie antropologii indywidualistycznej.
Autorzy ci wywodz¹ genezê pañstwa z hipotetycznego, pierwotnego stanu natury, jednak ich idee prowadz¹ do skrajnie odmiennych konsekwencji dotycz¹cych
legitymizacji w³adzy. Hobbes ujmuje cz³owieka jako istotê aspo³eczn¹, za interesy poszczególnych jednostek uznaje za zasadniczo ze sob¹ sprzeczne. Równoæ
ludzi opiera siê na tym, ¿e ka¿dy cz³owiek z natury ma doæ si³y, by zabiæ drugiego cz³owieka. S³aboæ mo¿na zrekompensowaæ podstêpem. Równoæ ludzi
jako potencjalnych morderców stawia ich w obliczu równego zagro¿enia, z którego wyrasta potrzeba pañstwa. Ostateczn¹ racj¹ bytu pañstwa jest po³o¿enie
kresu wojny wszystkich ze wszystkimi. Mo¿e to zapewniæ jedynie silna w³adza zwierzchnia, uzyskuj¹ca pos³uch dziêki temu, ¿e w zamian za bezwzglêdne
pos³uszeñstwo zapewnia bezpieczeñstwo ¿ycia i w³asnoci34. Pañstwo zdobywa
monopol na zabijanie i w zamian daje warunkow¹ gwarancjê, ¿e nie zostanie siê
zabitym. Bezpieczeñstwo ma zapewniæ prawo, które jest bezporednim nastêp34

Por. J. Szacki, op. cit., s. 67.
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stwem monopolu w³adzy pañstwa. Poniewa¿ prawo to wyp³ywa z absolutnej
w³adzy, przeto dla jednostki, która mu podlega, reprezentuje absolutn¹ koniecznoæ. Prawo takie w sposób oczywisty nie jest wynikiem spo³ecznego konsensusu, lecz wymaga bezwzglêdnej uleg³oci i lepego konformizmu35. Wola jednostek istotna jest jedynie przy jednorazowej decyzji ustanowienia w³adzy
politycznej. Po dokonaniu tego aktu ludzie staj¹ siê nie obywatelami, lecz poddanymi suwerena, potê¿nego Lewiatana. Jednostka zostaje wy³¹czona z udzia³u
w sprawach publicznych, które anga¿uj¹ wszystkich obywateli, traci nale¿ne jej
miejsce w spo³eczeñstwie. Wiêzi wspó³dzia³ania zostaj¹ wyparte przez wzajemn¹ rywalizacjê. W ten sposób Hobbes odchodzi od republikañskiego dziedzictwa grecko-rzymskiego, zastêpuj¹c aktywn¹ cnotê obywatelsk¹ dobrowolnym
poddañstwem.
W ocenie Arendt spo³ecznoæ, taka jak w ujêciu Hobbesa, oparta na w³adzy
jako celu samym w sobie musi ulec rozk³adowi w martwocie porz¹dku i stabilnoci; jej ca³kowite bezpieczeñstwo ujawnia, ¿e jest zbudowana na piasku.
Tylko powiêkszaj¹c sw¹ w³adzê jest ona w stanie zagwarantowaæ status quo,
tylko stale rozszerzaj¹c zakres swego panowania i proces koncentracji w³adzy
mo¿e zachowaæ stabilnoæ. Pañstwo Hobbesa jest chwiejn¹ struktur¹, która nieustannie musi zapewniæ sobie nowe zewnêtrzne podpory, w przeciwnym bowiem
razie stoczy³oby siê z dnia na dzieñ w bezcelowy, bezsensowny chaos prywatnych interesów, z których wyros³o36. Hobbes, krel¹c perspektywê nieustannej
koncentracji w³adzy, dostarcza³ teoretycznego uprawomocnienia absolutyzmu, co
by³o sprzeczne z sensem polityki proponowanym przez Arendt.
Niejako konkurencyjn¹ wzglêdem doktryny Hobbesa okazuje siê filozofia
Johna Lockea, która robi pierwszy krok w stronê wskrzeszenia idei demokracji
oraz aktywnoci obywatelskiej37. Wed³ug Lockea stan naturalny nie by³ stanem
ustawicznej wrogoci i odosobnienia jednostek, lecz stanem, w którym równi w
swych podstawowych uprawnieniach ludzie w miarê pokojowo koegzystowali.
Zatem by³ to stan spo³eczny, choæ znacznie mniej doskona³y ni¿ wówczas, gdy
jednostki organizuj¹ siê w spo³eczeñstwo obywatelskie, w którym nie musz¹ ju¿
wy³¹cznie we w³asnym zakresie troszczyæ siê o ochronê swych naturalnych
uprawnieñ, lecz przekazuj¹ to zadanie wyspecjalizowanym instytucjom dzia³aj¹cym na podstawie prawa pozytywnego: celem prawa nie jest znoszenie i ograniczanie, lecz zachowanie i powiêkszenie wolnoci38. Inaczej ni¿ u Hobbesa,
dla Lockea g³ówn¹ motywacj¹ powo³uj¹c¹ do ¿ycia instytucje polityczne jest
35
36

H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu..., s. 184.
Ibidem, s. 185.
37 J. Szacki, op. cit., s. 6869.
38 Por. J. Locke, Traktat drugi, esej dotycz¹cy prawdziwych pocz¹tków zakresu i celu
rz¹du obywatelskiego, (w:) idem, Dwa traktaty o rz¹dzie, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 201.

256

Ma³gorzata Augustyniak

nie strach, lecz potrzeba ochrony swojego ¿ycia, wolnoci i w³asnoci. W³adza
nie mo¿e mieæ arbitralnego charakteru, podstaw¹ jej legitymizacji powinna byæ
zgoda jednostek tworz¹cych spo³eczeñstwo obywatelskie39. Omawiana doktryna traktuje jednostkê i jej uprawnienia jako istniej¹ce przed spo³eczeñstwem
i pañstwem. Tak pojête obywatelstwo mia³oby niejako charakter przedpañstwowy, wyznaczaj¹cy w³adzy granice swobody prawodawczej. Zwi¹zek jednostki
z pañstwem jest tutaj akcydentalny, inaczej ni¿ w tradycji republikañskiej. Ponadto teoria Lockea, nadaj¹c w³asnoci prywatnej rangê jednego z przyrodzonych uprawnieñ cz³owieka, zapocz¹tkowa³a postrzeganie spo³eczeñstwa jako
obszaru pomiêdzy jednostk¹ a pañstwem, wi¹¿¹cego siê z relacjami swobodnej
wymiany towarów, us³ug, w³asnoci, w którym sytuuje siê zarówno wspó³dzia³anie, jak i rywalizacja o charakterze ekonomicznym.
Myl polityczna Lockea umo¿liwi³a rozwój koncepcji uzasadniaj¹cych autonomiê spo³eczeñstwa jako obszaru poredniego pomiêdzy jednostk¹ a pañstwem. Nie jest to wprawdzie powrót do Greków i ich idei politycznoci, choæ
w warunkach wspó³czesnoci stanowi alternatywê dla koncentracji opartej na
monopolu przymusu w³adzy pañstwowej. W sferze publicznej obok w³adzy politycznej kluczow¹ rolê zaczyna odgrywaæ dobrze zorganizowane spo³eczeñstwo,
które Arendt okrela jako [...] tê osobliw¹, nieco hybrydaln¹ strefê poredni¹,
ni to polityczn¹, ni to prywatn¹, w której od zarania epoki nowo¿ytnej wiêkszoæ
ludzi spêdza przewa¿aj¹c¹ czêæ swego ¿ycia. Zawsze gdy opuszczamy bezpieczne zacisze swoich domów i przekraczamy próg wiod¹cy do wiata publicznego, nie od razu wchodzimy do królestwa politycznej równoci, lecz najpierw
na teren spo³eczeñstwa. Wiedzie nas tam albo potrzeba zarobienia na ¿ycie, albo
chêæ pójcia za g³osem powo³ania, albo te¿ pragnienie towarzystwa; a kiedy ju¿
znajdziemy siê w tej strefie, zaczynamy podlegaæ starej zasadzie mówi¹cej, ¿e
»podobieñstwa siê przyci¹gaj¹«, która rz¹dzi ca³¹ dziedzin¹ spraw spo³ecznych
z jej ró¿norodnoci¹ grup i zwi¹zków40.
Arendt z uznaniem wyra¿a³a siê o swobodzie stowarzyszania siê oraz oddolnych inicjatywach spo³ecznych. Bliska jej by³a w tym wzglêdzie refleksja, jak¹
na gruncie dziewiêtnastowiecznej myli politycznej podj¹³ Alexis do Tocqueville. Autor O demokracji w Ameryce podkrela³ etyczne cele w ¿yciu spo³ecznym.
Krytycznie ocenia³ tzw. demokracjê deklaratywn¹ i abstrakcyjnie pojmowan¹
wolnoæ. W postulowanym przez niego wychowaniu dla demokracji i przez
demokracjê kluczow¹ rolê odgrywa³o zdecentralizowanie administracji, autonomia samorz¹dów lokalnych oraz tworzenie samodzielnych stowarzyszeñ poli39 Ibidem, s. 224: Gdziekolwiek wiêc pewna grupa ludzi zjednoczy siê w jedno spo³eczeñstwo, w którym ka¿dy zrezygnuje na rzecz w³adzy publicznej z przys³uguj¹cej mu na
mocy prawa natury w³adzy wykonawczej, tam i tylko tam ma miejsce spo³eczeñstwo polityczne b¹d obywatelskie.
40 H. Arendt, Odpowiedzialnoæ i w³adza..., s. 235.
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tycznych, przemys³owych, handlowych, naukowych itp. Czynniki te w decyduj¹cym stopniu determinowa³y rzeczywist¹ treæ demokracji, zatem w ostatecznym rachunku bardziej ni¿ sama forma rz¹dów liczy³a siê wiadomoæ polityczna i prawna spo³eczeñstwa. Dylemat: czy podmiotem ¿ycia spo³ecznego jest
pañstwo, czy jednostka  Tocqueville jednoznacznie rozstrzyga na rzecz jednostki. Nie chodzi mu jednak o jednostki egoistyczne, wzajemnie ze sob¹ konkuruj¹ce, lecz o osoby, które realizuj¹c swoje interesy, stanowi¹ zwi¹zki publiczne.
Te zrzeszenia wolnych obywateli tworz¹ swoisty bufor miêdzy sfer¹ prywatn¹
a polityczn¹, pe³ni¹ funkcjê porednika miêdzy obywatelem a pañstwem.
Zarówno Tocqueville, jak i Arendt uznawali stowarzyszenia za najodpowiedniejsze forum negocjacji spo³ecznych interesów. Oboje pozostawali pod wra¿eniem aktywnoci obywateli amerykañskich, którzy zrzeszaj¹ siê w celu zorganizowania zabaw, tworzenia seminariów, budowania zajazdów, wznoszenia
kocio³ów, rozpowszechniania ksi¹¿ek, wysy³ania misjonarzy na antypody41.
Wszêdzie tam, gdzie ludzie ³¹cz¹ siê prywatnie, czyli towarzysko, lub publicznie, czyli dla celów politycznych  powstaje przestrzeñ, która jednoczenie gromadzi ich i oddziela od siebie. Ka¿da taka przestrzeñ ma swoj¹ w³asn¹ strukturê, która zmienia siê z biegiem czasu i objawia w kontekcie prywatnym jako
zwyczaj, w kontekcie spo³ecznym jako konwencja, a w kontekcie publicznym
jako prawa, konstytucje, statuty i tym podobne. Zawsze gdy ludzie siê ³¹cz¹,
wiat wkracza miêdzy nich i w³anie w tej przestrzeni tocz¹ siê wszystkie ludzkie sprawy42.
Zorganizowane oddolnie spo³eczeñstwa uwzglêdniaj¹ce ludzk¹ wieloæ i ró¿norodnoæ stanowi¹ wed³ug Arendt alternatywê dla homogenicznych spo³eczeñstw masowych, które sk³adaj¹ siê ze zatomizowanych, odizolowanych jednostek. Mas nie spaja wiadomoæ wspólnoty interesów. Brakuje im tej
szczególnej wyrazistoci klasowej, której przejawem s¹ konkretne, ograniczone
i osi¹galne cele. Termin »masy« znajduje zastosowanie tylko tam, gdzie mamy
do czynienia z ludmi, z których, ze wzglêdu na sam¹ ich liczbê b¹d biernoæ
albo po³¹czenie obu tych czynników, nie mo¿na stworzyæ ¿adnej partii politycznej, w³adzy municypalnej, organizacji zawodowej lub zwi¹zkowej. Potencjalnie
masy istniej¹ w ka¿dym kraju, stanowi¹c wiêkszoæ poród rzesz neutralnych,
biernych politycznie ludzi, którzy nigdy nie wst¹pili do ¿adnej partii i rzadko
chodz¹ do urn wyborczych43. O zorganizowanym spo³eczeñstwie w warunkach
istnienia wspó³czesnego pañstwa sensownie mo¿na mówiæ tylko wówczas, gdy
ludzie maj¹ wiadomoæ w³asnego znaczenia i podmiotowoci. To podstawowy
warunek inicjowania i koordynowania wolnych od odgórnego nakazu dzia³añ,
gotowoci do przezwyciê¿enia obojêtnoci na rzecz wyboru postawy zaanga¿o41
42
43

A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. II, Kraków  Warszawa 1996, s. 116.
H. Arendt, Polityka..., s. 136.
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu..., s. 361.
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wanej i odpowiedzialnej nie tylko za siebie, ale tak¿e za otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ. W zwi¹zku z tym uprawomocnione jest funkcjonowanie wielu p³aszczyzn
realizacji obywatelskoci. Rozci¹gaj¹ siê one nie tylko na sferê ekonomiczn¹ czy
polityczn¹, lecz tak¿e na obszary zwi¹zane ze sztuk¹, nauk¹, religi¹, obyczajowoci¹, rodowiskiem naturalnym itd. Kluczowe znaczenie ma tu przezwyciê¿enie biernoci i apatii spo³ecznej, daj¹ce szansê dla ukszta³towania siê kultury
politycznej, której zasad¹ jest respektowanie ludzkiej wieloci i ró¿norodnoci.
Tak rozumiana polityka organizuje tych, którzy s¹ absolutnie odmienni, od samego pocz¹tku maj¹c na wzglêdzie ich relatywn¹ równoæ i pomimo ich relatywnych odmiennoci44.
Je¿eli przyjmiemy za Arendt, ¿e tak w staro¿ytnoci, jak i wspó³czenie najg³êbszym sensem polityki jest wolnoæ45, to wszêdzie tam, gdzie mamy do czynienia z przemoc¹ opart¹ na monopolu u¿ywania si³y, tam te¿ mamy do czynienia
z koñcem dzia³ania politycznego. Ustroje oparte na strachu niszcz¹ substancjê
ludzkiego bycia razem, a izoluj¹c ludzi od siebie, czyni¹ ich bezradnymi i próbuj¹ zniszczyæ ludzk¹ politycznoæ. Równie¿ dzia³ania wojenne, wymagaj¹ce
bezrefleksyjnego pos³uszeñstwa, nale¿y  jak to czynili staro¿ytni Grecy  wykluczyæ ze sfery politycznej. W tym kontekcie wojna wcale nie jest, jak to okrela Clausewitz, dalszym ci¹giem polityki prowadzonej innymi rodkami, lecz
ewidentnym zaprzeczeniem zasady politycznoci.

44
45

H. Arendt, Polityka..., s. 127.
Wolnoæ ta  zarówno jako swoboda oddalenia siê i rozpoczêcia czego nowego, jak
i swoboda rozmowy z innymi i dowiadczania ró¿norodnoci, jak¹ zawsze jest wiat w swej
ca³oci  z pewnoci¹ nie by³a zatem i nie jest celem polityki, to znaczy czym, co mo¿na
osi¹gn¹æ rodkami politycznymi. To raczej treæ i sens wszystkiego, co polityczne. W tym
znaczeniu polityka i wolnoæ s¹ identyczne wszêdzie, gdzie takiej wolnoci nie ma, nie istnieje te¿ prawdziwa przestrzeñ polityczna (ibidem, s. 157).
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ dotyczy ontologicznego ujêcia
sfery publicznej. Ma ona dwa wymiary: jest
jednoczenie sfer¹ pojawiania siê i wspólnym
wiatem. Autor przedstawia je w kontekcie
dzia³ania i mowy. Dowodzi, ¿e w pierwszym
wymiarze jest ona tym wszystkim, co ukazuje
siê ogó³owi i jest dla ka¿dego s³yszalne i widzialne. Wspólny wiat tworz¹ natomiast relacje miêdzyludzkie. Autor wyró¿nia za Arendt
dwa sposoby (modi) bycia we wspólnym wiecie, jakimi s¹ bycie razem z innymi i bycie
oddzielonym od innych. Ich powi¹zanie z dzia³aniem oraz mow¹ poprzedza analiz¹ postaci
relacji mowy i dzia³ania. Wyró¿nia relacjê,
w której dzia³aj¹cy jest jednoczenie mówc¹
oraz relacjê, w której mówca jest dzia³aj¹cym
narracyjnie. Dzia³anie to stanowi manifestacjê
bycia razem z innymi. W przypadku za, gdy
dzia³anie i powi¹zana z nim mowa ods³oni¹
bêd¹cego mówc¹ dzia³aj¹cego w czynie, po-

The article concerns the ontological approach of the public sphere. It has two dimensions: it is simultaneously the sphere of the
disclosure of the identity of the agent and the
common world. The author presents them in
a context of action and speech. This shows
that in the first dimension it is all what appears to be general and for each is audible and
visible while the common world is created by
the human relations. The author distinguishes
the two modes of the relationships in the common world, such as being together with others
as well as being separated from others. Their
relationship to action and speech is proceeded
with the analysis of the character of speech
and action relationship. Arendt formulates the
thesis of the relationship in which the actor is
the speaker and in which the speaker is simultaneously a running narration. This action is
a manifestation of being together with others.
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wstanie relacja bycia oddzielonym od innych.
Autor przyjmuje, ¿e obie relacje kszta³tuje
dzia³anie. Zwraca jednak uwagê na zaporedniczaj¹c¹ dzia³anie i mowê rolê przebaczania
oraz sk³adania obietnic, które s¹ aktami mowy.

While the operation and its associated question
will reveal the speaker who is acting in action,
it will create the relationship of being separated from others. The author assumes that the
two relationships shape the action. Moreover,
it notes the action and speech pay the role of
forgiveness and promises, which are acts of
speech.

Celem niniejszego artyku³u jest interpretacja wybranych aspektów Arendtowskiego ujêcia sfery publicznej. Nie jest ono jednolite. Mo¿na je wszak rozwa¿aæ
w ujêciu ontologicznym oraz instytucjonalnym. Ograniczymy siê do rekonstrukcji pierwszego ze sposobów rozumienia sfery publicznej przez pryzmat dzia³ania i zwi¹zanej z nim mowy. Podstaw¹ zamierzonej rekonstrukcji bêd¹ fragmenty
Kondycji ludzkiej1 oraz pracy zatytu³owanej Mylenie2. Chodzi o te wywody,
w których autorka podejmuje siê próby konceptualizacji nowo¿ytnej sfery publicznej z punktu widzenia zjawiska wyobcowania. Nie bêdziemy zatem analizowaæ uwag autorki o historycznych przeobra¿eniach sfery publicznej. Podkrelmy, ¿e zjawisko wyobcowania stanowi tu jedynie punkt odniesienia czy
kryterium wyboru odpowiednich fragmentów wspomnianych dzie³. Ograniczamy siê do stwierdzenia, ¿e Arendt sprowadza zjawisko wyobcowania do utraty
przez ró¿ne formy aktywnoci ludzkiej w³aciwego im miejsca3, tj. ich rzeczywistoci. Chodzi tu o dzia³anie, pracê i wytwarzanie. Nadmieñmy tak¿e, ¿e
w niniejszym artykule odniesiemy siê do innych ni¿ dzia³anie aspektów ludzkiej
kondycji jedynie w niewielkim zakresie, tj. koniecznie zwi¹zanym z wskazanym
celem badawczym4.
Pojêcie sfery publicznej w ujêciu ontologicznym obejmuje dwa cile ze sob¹
powi¹zane i jednoczenie nieidentyczne wymiary  poziom pojawiania siê oraz
wspólny wiat. Ich istnienie jest zwi¹zane z uwarunkowaniami ludzkiej egzystencji w ka¿dym czasie historycznym i kontekcie spo³eczno-gospodarczym5.
Arendt wskazuje tu m.in. na pluralnoæ6, zdolnoæ narodzin oraz nieod³¹cznie
1

H. Arendt, Kondycja ludzka, prze³. A. £agodzka, Aletheia, Warszawa 2000.
H. Arendt, Mylenie, prze³. H. Buczyñska-Garewicz, Czytelnik, Warszawa 1991.
H. Bielefeldt, Wiedergewinnung des Politischen. Eine Einführng in Hannah Arendt politisches Denken, Königshausen & Neumann,Würzburg 1993, s. 39.
4 Zob. W. Heller, Hannah Arendt: ród³a pluralizmu politycznego, Poznañ 2000.
5 H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 13; S. Benhabib, Hannah Arendt  Die melanchlische
Denkerin der Moderne, Aus dem Amerikanischen von K. Wördermann, Rotbuch Verlag,
Hamburg 1998, s. 175176: zdaniem autorki wymienione uwarunkowania stanowi¹ bezporednie przeciwieñstwo Heideggerowskich kategorii z Bycia i czasu. Za przyk³ad pos³u¿yæ tu
mo¿e zdolnoæ narodzin i bycie ku mierci.
6 W dalszej czêci tak¿e jako wieloæ.
2
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zwi¹zan¹ z mow¹ zdolnoæ dzia³ania7, przez które powszednie bycie w wiecie
potrzebuje sfery pojawiania siê i wspólnego wiata8. Arendt pisze o tym nastêpuj¹co: Ods³anianie cz³owieczego »kto« przez mowê oraz ustanawianie nowego pocz¹tku przez dzia³anie zawsze wpada w istniej¹c¹ ju¿ sieæ powi¹zañ, gdzie
mo¿na odczuæ ich bezporednie konsekwencje9.
Sfera publiczna stanowi dla Arendt miejsce pojawiania siê wszelkich rzeczy i istot ¿ywych, których wspóln¹ cech¹ jest fakt zjawiskowoci. Jego istota
sprowadza siê do tego, ¿e jako byty s¹ one równoczenie zjawiskami zale¿nymi
w swoim byciu i zjawianiu siê od obecnoci odbiorców10, dziêki którym s¹ widziane i s³yszane. Odbiorcami s¹ zatem istoty ¿ywe bêd¹ce tak¿e czym wiêcej
nili tylko zjawiskami. S¹ one obdarzone od narodzin tym, co konieczne, by
przebywaæ w wiecie: mog¹ s³uchaæ i widzieæ oraz byæ s³yszanym i widzianym.
Maj¹ zdolnoæ uchwycenia rzeczy i ludzi w percepcjach oraz konieczn¹ do tego
wra¿liwoæ. Ludzi, którzy obok zwierz¹t s¹ istotami ¿ywymi, cechuje ponadto
w³aciwa ¿yciu potrzeba samopokazania. Widaæ zatem, ¿e sfera pojawiania siê
jest tym wszystkim, co ukazuje siê ogó³owi i jest dla ka¿dego s³yszalne i widzialne11. Jest przeto ogóln¹ sum¹ aspektów, z jakich rzeczy i istoty ¿ywe pokazuj¹ siê wielu obserwatorom, nie zmieniaj¹c swojej to¿samoci12.
Sfera publiczna jako sfera bycia widzianym i s³yszanym konstytuuje rzeczywistoæ dziedziny publicznej, której dowiadczamy. Rzeczywistoæ tê tworz¹
szczególne relacje miêdzy ludmi oraz wiat rzeczy, z którymi s¹ one zwi¹zane
i które staj¹ siê realne, ilekroæ zostaj¹ nazwane przez innych. Fundament relacji, o których tu mowa, obrazuje metafora widzenia i s³yszenia z innego ni¿ pozostali miejsca oraz bycia widzianym i s³yszanym przez innych. To owa zdolnoæ s³yszenia i bycie s³yszanym owe relacje wykszta³ca. Pozwala dowiadczyæ
obecnoci innych i siebie oraz istnienia wiata rzeczy. Bez tego dowiadczenia
dwa wyró¿nione przez Arendt modi relacji we wspólnym wiecie, tj. bycie z innymi i bycie oddzielonym od innych, nie s¹ mo¿liwe.
Bycie razem z innymi (którzy s³ysz¹ i których s³yszê) zdaje siê mieæ pewne
pierwszeñstwo przed byciem oddzielonym od innych. Jest tak ju¿ choæby przez
7 S. Benhabib, op. cit., s. 206: autorka trafnie spostrzega, ¿e nieuchronnoæ uwarunkowania ludzkiej egzystencji zdaje siê mieæ jednak stopieñ ró¿ny, w przypadku wspólnego wiata mniejszy i silniej zwi¹zany ze spo³eczno-gospodarczym charakterem uwarunkowania egzystencji ludzkiej.
8 S. Benhabib, op. cit., s. 176, 206. Por. G. Magiera, Die Wiedergewinung des Politischen. Hannah Arendts Auseinandersetzung mit Platon und Heidegger, Humanities Online,
Frankfurt am Main 2007, s. 323: dodajmy dla porz¹dku, ¿e ontologiczny charakter sfery publicznej kojarzony jest tak¿e ze sposobami bycia tego, co polityczne, tj. mow¹, dzia³aniem
i zapocz¹tkowywaniem.
9 H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 202.
10 H. Arendt, Mylenie..., s. 51.
11 G. Magiera, op. cit., s. 322.
12 H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 64, 212.
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fakt, ¿e dopiero inni upewniaj¹ nas w realnoci nas samych w innym miejscu,
ni¿ widz¹ i s³ysz¹ inni. Bycie oddzielonym od innych oraz razem z nimi utrwala natomiast wiat rzeczy, które z jednej strony pokazuj¹ siê obserwatorom
w ró¿nych aspektach, z drugiej stworz¹ wiat urealniony w sposób obiektywny,
pewny. Jednak dopiero mo¿liwoæ osi¹gniêcia czego trwalszego od samego ¿ycia, wykraczanie ku potencjalnej ziemskiej niemiertelnoci, by byæ zapamiêtanym, stanowi o trwa³oci sfery publicznej. Jest ona bowiem  i tu dochodzimy powtórnie do drugiego wymiaru sfery publicznej w ujêciu ontologicznym
 wiatem w dwójnasób ró¿nym od prywatnego. wiat wspólny jest bowiem nieredukowalny do jednostkowego ¿ycia i czasu jego trwania. Jest on dla Arendt
wiatem pomiêdzy ludmi, którzy go dziel¹13. wiat wspólny jest ponadto tak
samo rzeczywisty, jak widzialny wiat rzeczy14. W tym sensie sfera publiczna nie
jest tylko tym, co ogólnie widziane, s³yszane i zapamiêtane, ale tak¿e tym, co bêd¹c pomiêdzy ludmi, ³¹czy i rozdziela15. Jestemy w niej bowiem razem z innymi i oddzielnie od nich (bycie razem z innymi, bycie oddzielonym od innych).
W dotychczasowych rozwa¿aniach przytoczylimy stwierdzenie Arendt odnosz¹ce siê do uwarunkowañ bycia w sferze publicznej. S¹ nimi m.in. pluralnoæ, dzia³anie i zwi¹zana z nim mowa, wreszcie zdolnoæ narodzin. Wybieram
z nich mowê, która jako najbli¿sza zdolnoci s³yszenia jest nieod³¹cznie powi¹zana z dzia³aniem, oraz dzia³anie odpowiadaj¹ce wieloci i zdolnoci narodzin
(rozumianej jako zdolnoæ inicjowania, zapocz¹tkowywania)16. Wydaj¹ siê one
³¹cznie tworzyæ ow¹ moc zbierania ludzi razem, tj. ³¹czenia i rozdzielania17, zatem rozstrzygaæ o relacji bycia razem z innymi i bycia oddzielonym od nich jednoczenie. Dzia³anie jest bowiem jedyn¹ czynnoci¹18, która zachodzi bezporednio miedzy ludmi19.
Arendt obrazuje metafor¹ sieci miêdzyludzkich wiêzi to, co wype³nia rozpiêt¹ miêdzy ludmi przestrzeñ i czyni j¹ rzeczywist¹. Stwierdza tak¿e, ¿e dzia³anie i mowa odbywaj¹ siê miêdzy ludmi i nie s¹ mo¿liwe w odosobnieniu. Zatem owa przestrzeñ istnieje pomiêdzy dzia³aj¹cymi i mówi¹cymi, którzy
ods³aniaj¹ nasz¹ ujawniaj¹c¹ siê w mowie i dzia³aniu wieloæ, tj. unikaln¹ i wyró¿niaj¹c¹ to¿samoæ ka¿dego cz³owieka20. To w³anie zdaje siê mieæ Arendt w
szczególnoci na myli, pisz¹c o ods³anianiu cz³owieczego kto. Za ich spraw¹
13
14

Ibidem, s. 59.
Ibidem, s. 201.
15 Ibidem, s. 59; S. Benhabib, op. cit., s. 206.
16 H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 196.
17 Ibidem, s. 59.
18 Cechy bezporednioci nie maj¹ inne wyró¿nione przez Arendt czynnoci, tj. praca
i wytwarzanie.
19 H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 11.
20 Ibidem, s. 194, 198.
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pojawiamy siê w sferze publicznej. Arendt dodaje wszak jeszcze inny powód,
dla którego pojawiamy siê w sferze rozpiêtej miêdzy ludmi. Jest nim wspomniana ju¿ potrzeba samopokazania, z której Arendt wywodzi ostatecznie zdolnoæ
zapocz¹tkowywania (narodzin). Potrzeba samopokazania przejawia siê w mowie
oraz w czynie. Zwi¹zek mowy i dzia³ania zdaje siê tu opieraæ na tym, ¿e sam
dzia³aj¹cy jest jednoczenie mówc¹, oraz na charakterze dzia³ania, które bez
mowy nie mog³oby zaistnieæ. Nie dojdzie bowiem w takim przypadku do ods³oniêcia dzia³aj¹cego w czynie, który pozostanie jedynie jedn¹ z form osi¹gniêcia czego. Sama natomiast mowa zdolna jest jedynie ujawniæ fizyczn¹ to¿samoæ ludzi, pod któr¹ Arendt rozumie niepowtarzalny kszta³t cia³a i dwiêk
g³osu21.
W kontekcie dotychczasowych uwag stwierdziæ nale¿y, ¿e interpretacja odkrywczej cechy mowy  jak nazywa siê opisywan¹ tu w³aciwoæ ods³aniania
przez mowê  mo¿e byæ rozwa¿ana na dwa sposoby. Z jednej strony w nierozerwalnym ab initio zwi¹zku z dzia³aniem, przez które odkrywamy cz³owiecze
»kto«. W myl tej interpretacji dzia³aj¹cy jest jednoczenie mówc¹. Z drugiej
strony mo¿na przyj¹æ, ¿e zwi¹zek miêdzy mow¹ i dzia³aniem nie jest tak nierozerwalny, jak w przypadku pierwszej z tez. Pozwala to rozwa¿yæ tzw. komunikacyjny aspekt dzia³ania, który wystêpuje obok opartego na cis³ym zwi¹zku
mowy i dzia³ania tzw. modelu ekspresyjnego22.
Za pierwsz¹ interpretacj¹ przemawiaj¹ dwa donios³e argumenty: po pierwsze  jej ugruntowanie w perspektywie wyobcowania, po drugie  oczywiste
zapo¿yczenia niektórych w¹tków z filozofii Heideggera oraz ich reinterpretacja
w obrêbie problematyki wyobcowania. Dodajmy, ¿e za tym kierunkiem interpretacji opowiada siê m.in. Kristeva, której argumenty przedstawimy w koniecznym
zarysie.
Wspomnielimy, ¿e w myl pierwszej tezy interpretacyjnej odkrywanie cz³owieczego kto jest ods³oniêciem w dzia³aniu i mowie, w wieloci ludzi. Kristeva stwierdza, ¿e w kontekcie problematyki wyobcowania pytanie o to, kim
jestemy23, nie dotyczy wspólnych nam cech gatunkowych, które rozstrzygaj¹
o biologicznym ¿yciu cz³owieka. W ods³anianiu cz³owieczego kto nie idzie
przeto o naturê ludzk¹, ale o istotê tego, kim siê jest24. Arendt ujmuje to nastêpuj¹co: W chwili gdy chcemy powiedzieæ, kim kto jest, sam s³ownik sprowadza nas z w³aciwej drogi, ka¿¹c nam mówiæ, czym kto jest; wik³amy siê w opis
cech, które z koniecznoci podziela on z innymi, podobnymi do niego; zaczy21
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namy opisywaæ typ lub »charakter« w dawnym znaczeniu tego s³owa i w rezultacie umyka nam jego specyficzna niepowtarzalnoæ25.
Kristeva argumentuje za odczytaniem tych wywodów przez pryzmat zapo¿yczeñ mylowych od Heideggera. Z tej perspektywy mylenie Arendt jest przesuniêciem transcendencji jak sposobu bycia Dasein na dzia³anie i mowê. Kto
 dowodzi Kristeva  to istota, która aktualizuje siê w wieloci innych i objawia siê samemu sobie jako dynamiczny wyj¹tek na tle cechuj¹cej ludzi odmiennoci. Kristeva przywo³uje tu ten fragment rozwa¿añ Arendt, w których
kto przedstawiane jest jako skryte w³asne ja, daimon towarzysz¹cy cz³owiekowi przez ca³e ¿ycie, którego tylko inni mog¹ zobaczyæ26. Rozumowanie Kristevej odwo³uje siê zatem do metafory wiat³a i widzenia, nie za eksponowanej przez Arendt metafory s³yszenia i widzenia.
W¹tpliwoci interpretacyjne dotycz¹ce zwi¹zku mowy i dzia³ania rozwa¿a
tak¿e Benhabib. Przytacza sformu³owane w literaturze przedmiotu uwagi o napiêciu pomiêdzy dwoma modelami dzia³ania: dzia³aniem komunikacyjnym, którego pierwowzór stanowi dzia³anie komunikacyjne Habermasa, oraz dzia³aniem
ekspresyjnym. Ich wyró¿nienie bierze pocz¹tek z twierdzenia Arendt o wieloci
ludzi: to podstawowe uwarunkowanie ludzkiej egzystencji ma dwojaki charakter równoci i ró¿noci27. Tak te¿ dzia³anie komunikacyjne cechowa³aby symetria i wzajemnoæ, podczas gdy dzia³anie ekspresyjne wi¹za³oby siê z urzeczywistnieniem cz³owieka. Dzia³anie komunikacyjne by³oby zorientowane na
porozumienie, za dzia³anie w modelu ekspresyjnym prowadzi³oby do uznania
i potwierdzenia unikalnej odmiennoci ludzi oraz ich zdolnoci przez innych.
W myl przedstawianej tu interpretacji Arendt odwo³uje siê zmiennie do obu
tych modeli28.
Spojrzenie na wywody Arendt z perspektywy uwag zarysowanych w akapicie poprzedzaj¹cym prowadzi do interesuj¹cych spostrze¿eñ. Wyra¿aj¹ one bowiem trafne intuicje. Wymagaj¹ wszak krytycznej refleksji, której przedstawienie poprzedziæ nale¿y uwag¹ aprobuj¹c¹ pierwszy z argumentów Kristevej. Nie
ma przy tym potrzeby dowodzenia trafnoci jej argumentu ju¿ choæby przez
wzgl¹d na przytoczon¹ uwagê, w której Arendt zarysowa³a ró¿nicê miêdzy rozwa¿anym w Kondycji ludzkiej pytaniem o istotê cz³owieka a pytaniem o jego
cielesne w³aciwoci. Nadmieñmy dla porz¹dku, ¿e Arendt wielokrotnie wyjania ró¿nicê pomiêdzy natur¹ i kondycj¹ ludzk¹. Pisze o tym np. w rozdziale
25
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pierwszym: By unikn¹æ nieporozumieñ: kondycja ludzka nie jest tym samym
co ludzka natura, a ogólna suma ludzkich aktywnoci i zdolnoci, odpowiadaj¹cych ludzkiej kondycji, nie stanowi czego na kszta³t ludzkiej natury29.
Przedstawiona teza wyjawia inne funkcje mowy, które s¹ konieczne do bycia razem z innymi. Staje siê ona rodkiem porozumiewania siê i wymiany informacji. Naszym zdaniem funkcja porozumiewania siê i wymiany informacji nie
jest wszak samoistna. Dope³nia jedynie funkcjê odkrywcz¹. Tote¿ dzia³anie nie
stanie siê dzia³aniem komunikacyjnym. Jest tak z dwóch powodów, ujawniaj¹cych sk¹din¹d swoistoæ przedstawianej konstrukcji wzglêdem dzia³ania komunikacyjnego. Arendt relatywizuje funkcjê komunikacyjn¹, stwierdzaj¹c, ¿e porozumienie jest nie tylko mo¿liwe, ale i niejednokrotnie bardziej dogodne, gdy
pos³ugujemy siê prostymi znakami jêzykowymi, nie za mow¹30. Wydaje siê
przeto, ¿e nie chodzi jej zasadniczo o osi¹gniêcie porozumienia w mowie. Mowa
realizuj¹ca g³ównie ten cel usamodzielnia³aby siê wzglêdem funkcji odkrywczej wbrew twierdzeniu, zgodnie z którym mowa i dzia³anie ujawniaj¹ unikaln¹
odmiennoæ ludzi. S¹ to sposoby pojawiania siê sobie istot ludzkich nie jako fizycznych przedmiotów, ale jako ludzi31.
W kontekcie powy¿szych uwag nie od rzeczy bêdzie przytoczenie twierdzenia Arendt, zgodnie z którym ¿ycie bez mowy i dzia³ania przestaje byæ ¿yciem
ludzkim, poniewa¿ nie jest ju¿ prze¿ywane przez ludzi32. Pokazuje siê zatem,
¿e na problem zwi¹zku dzia³ania i mowy spojrzeæ mo¿na tak¿e przez pryzmat
innych dzia³aj¹cych, których potrzeba samopokazania wiedzie do podjêcia dzia³ania (zawsze wpadamy w sieæ pochodz¹c¹ z dzia³ania). Narracja o dzia³aniu
pomiêdzy narodzinami (zapocz¹tkowaniem) a mierci¹ staje siê przedmiotem
mowy. Wspomniane narodziny nie s¹ kategori¹ biologiczn¹. Zdolnoæ narodzin
pozwala przerwaæ biologiczny cykl ¿ycia i daæ pocz¹tek indywidualnej historii
dzia³aj¹cego33, która mo¿e byæ tak¿e histori¹ o dzia³aj¹cym. Bez dzia³ania  pisze Arendt  nie ma czego, o czym mo¿na by powiedzieæ34.
Uwagi powy¿sze sk³aniaj¹ do dwóch spostrze¿eñ. Po pierwsze uzasadniaj¹
zaaprobowany przez nas argument Kristevej. Po drugie przekonuj¹ do tezy Benhabib, postawionej w zwi¹zku z krytykowanym przez nas modelem dzia³ania
komunikacyjnego. Autorka ta postuluje, by pos³ugiwaæ siê w jego przypadku
pojêciem dzia³ania narracyjnego, które jest czym wiêcej ni¿ dzia³anie komunikacyjne. Benhabib twierdzi, ¿e to narracja o dzia³aniu innych jest przedmiotem
komunikacji. Wyprowadza zatem zwi¹zek dzia³ania i mowy poza dzia³aj¹cego.
29
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Dzia³aj¹cy pozostaje tu mówc¹, tyle ¿e mówca mo¿e dzia³aæ tak¿e narracyjnie,
tj. mówiæ o dzia³aniu innych. Drugi z przypadków koresponduje tu z pierwsz¹
relacj¹ mowy i dzia³ania, w której dzia³anie i mowa ods³ania³y dzia³aj¹cego
w czynie czy nawet pojedynczym uczynku, dostatecznie donios³ym, by staæ siê
elementem sfery publicznej. W tym sensie teza Benhabib jest spójna.
W kontekcie powy¿szych uwag przyj¹æ mo¿emy, ¿e bycie razem z innymi
bêdzie manifestowaæ siê ostatecznie w dzia³aniu narracyjnym odniesionym do
innych. Jeli natomiast dzia³anie i mowa ods³oni¹ dzia³aj¹cego w czynie i w tym
sensie stanie siê on przedmiotem/podmiotem narracji, wykszta³ci siê relacja bycia oddzielonym od innych. Dodajmy, ¿e dzia³anie kszta³tuje tu wspomniane relacje. Z uwagi na tê kszta³tuj¹c¹ moc dzia³ania bêdziemy je traktowaæ jako j¹dro sfery publicznej.
Teza Benhabib oraz wyra¿one przez nas zastrze¿enia wzglêdem komunikacyjnego charakteru dzia³ania nie rozstrzygaj¹ w¹tpliwoci dotycz¹cych statusu
mowy do chwili, gdy podjête zostanie dzia³anie. Wynikaj¹ one po pierwsze
z tego, ¿e zanegowalimy komunikacyjny charakter mowy oraz jej odkrywcz¹
funkcjê polegaj¹c¹ na ujawnianiu cielesnej to¿samoci mówi¹cego oraz innych.
Po drugie uzasadnia je ta oto okolicznoæ, ¿e zdolnoæ innych do dzia³ania zak³adamy dopiero wówczas, gdy rozpoznamy odmiennoæ ich fizycznej to¿samoci. Nie bez znaczenia jest tak¿e jêzyk Arendt, która niejednokrotnie przypisuje
odkrywcz¹ cechê w³anie mowie. Ró¿nicuje tak¿e potrzebê samopokazania i zapocz¹tkowywanie.
Przedstawiony powy¿ej zarys uzupe³niæ nale¿y o uwagi o sferze publicznej,
sformu³owane w kontekcie podzia³u form aktywnoci ludzkiej, do których
Arendt odnosi w Kondycji ludzkiej35 termin vita activa. Chodzi o pracê, wytwarzanie i dzia³anie. Ich wyodrêbnienie zwi¹zane jest z warunkami ludzkiej egzystencji, tj. tym wszystkim, co wchodzi w jakikolwiek trwa³y zwi¹zek z ludzkim
¿yciem, choæ nie warunkuje ludzi w sposób absolutny. Pracy, któr¹ charakteryzuje to, ¿e efekt w³o¿onego w ni¹ wysi³ku jest niemal natychmiast konsumowany i w tym sensie nie pozostaje po niej ¿aden trwa³y rezultat, odpowiada ¿ycie
jako takie, tj. ¿ycie, które mo¿na wyobraziæ sobie nawet poza spo³ecznoci¹.
Wytwarzanie, w którym prac¹ naszych r¹k tworzymy nieskoñczon¹ iloæ relatywnie trwa³ych przedmiotów, a ich suma stanowi wiat rzeczy otaczaj¹cy cz³owieka, odpowiada wiatowoci rozumianej jako egzystencja poród sztucznego
wiata rzeczy. Natomiast dzia³anie nie zaspokaja ¿yciowych koniecznoci36
35
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i odpowiada faktowi pluralnoci, oznaczaj¹cej wspólnotowy charakter ¿ycia
w wiecie37. Jest ona podstawowym uwarunkowaniem mowy i dzia³ania38.
Powy¿szy, ograniczony do g³ównych tez podzia³u zarys pokazuje, ¿e Arendt
kieruje siê przekonaniem, i¿ ka¿dej z form aktywnoci przynale¿y w³aciwe jej
miejsce39. W tym te¿ sensie powiedzieæ mo¿emy, ¿e zró¿nicowanie form aktywnoci ludzkiej umo¿liwia okrelenie ich relacji wzglêdem sfery publicznej. Nie
wdaj¹c siê w szczegó³owe rozwa¿ania na temat pracy i wytwarzania, stwierdziæ
nale¿y, ¿e Arendt wyodrêbnia czynnoci ustanawiaj¹ce wiat ¿ycia, takie jak
aktywnoæ techniczna, rzemielnicza czy aktywnoæ artystyczno-naukowa, oraz
czynnoci z gruntu bezwiatowe40. Do tych ostatnich zalicza pracê, która s³u¿y
zaspokajaniu ¿yciowych koniecznoci. Ju¿ z tej perspektywy widaæ, ¿e sfera
dzia³ania nie jest u Arendt identyczna z przestrzeni¹ tej w³anie formy aktywnoci ludzkiej41. Natomiast wytwarzanie i dzia³anie ³¹czy z pewnoci¹ to, ¿e
wywieraj¹ kszta³tuj¹cy wp³yw na sferê publiczn¹. Dzia³anie kreuje jednak wiêzi
miêdzyludzkie, co pokaza³y ju¿ nasze rozwa¿ania, podczas gdy wytwarzaniu
zdolnoci takiej Arendt odmawia. Twierdzi bowiem, ¿e wytwarzaniem kieruje
jednostkowa potrzeba, która traci wa¿noæ w dzia³aniu42. Wytwarzanie i dzia³anie s¹ zatem ró¿ne i z tej perspektywy ró¿ne musz¹ byæ sfery obu tych czynnoci. Swoistoæ relacji wytwarzania wzglêdem sfery dzia³ania ujawnia wszak dopiero spojrzenie na odmiennoæ zwi¹zku tych form aktywnoci ze sfer¹
publiczn¹ przez pryzmat rezultatu wytwarzania. Oto bowiem zdolni jestemy
wytwarzaæ rzeczy, z których czêæ cechuje trwa³oæ wykraczaj¹ca poza zwyk³y
funkcjonalizm b¹d u¿ytecznoæ rzeczy produkowanych odpowiednio dla konsumpcji i u¿ytkowania. Arendt ma tu na myli dzie³a pisarzy, poetów, historiografów czy wreszcie budowniczych pomników. Ich twórczoæ pozwala zachowaæ przejawy dzia³ania i mowy, które wymienieni wytwórcy utrwalaj¹ we
w³aciwych dla nich formach jako historiê: Bez nich jedyny wytwór [...] czynnoci ludzi [dzia³ania i mowy  dop. P.P.], historia [story], w której graj¹ rolê
i któr¹ opowiadaj¹, w ogóle by nie przetrwa³a43. Arendt zdaje siê zatem twierdziæ, ¿e okrelone postaci wytwarzania s¹ w sposób konieczny zwi¹zane z dzia³aniem. Oto bowiem wytwór staje siê elementem sfery publicznej w tym sensie,
¿e utrwala ulotne dla rzeczywistoci dzia³anie i towarzysz¹c¹ mu mowê. Dodajmy, ¿e rzeczy, do których odnielimy siê w powy¿szym fragmencie, nie s¹ jedynymi rodzajami wytworów. Bêd¹ nimi tak¿e i te, które cechuje relatywna
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trwa³oæ. Chodzi tu o dzie³a ludzkich r¹k, których u¿ywanie powstrzymuje zagarniaj¹c¹ si³ê procesu ¿yciowego. Rzeczy te s¹ bowiem wytworami wydobytymi z tego procesu i to w³anie od tego, czy nie pozostawimy ich samym sobie, zale¿y ich trwa³oæ w wiecie ludzkim 44 . Wytwory tego rodzaju, jak
powiada Arendt, pe³ni¹ funkcjê stabilizowania ludzkiego ¿ycia, a ich obiektywnoæ tkwi w tym, ¿e [...] ludzie bez wzglêdu na sw¹ wiecznie zmienn¹ naturê
mog¹ przywracaæ im to¿samoæ45. Rzeczowe rezultaty wytwarzania pojawiaj¹
siê przeto w miejscu odpowiednim do dzia³ania i mowy, tj. w sferze publicznej.
Arendt zdaje siê przyjmowaæ, ¿e przede wszystkim przez miejsce, w którym
rzeczy pokazuj¹ siê wielu obserwatorom bez zmiany swojej to¿samoci, sfera
wytwarzania zbiegnie siê ze sfer¹ dzia³ania. W przypadku wytworów, które
utrwalaj¹ dzia³anie i mowê, zwi¹zek sfery dzia³ania i wytwarzania bêdzie mia³
tak¿e dalszy wymiar zwi¹zany z przedmiotem wspomnianych wytworów. Powiemy zatem, ¿e to przez miejsce, w którym pojawia siê rezultat wytwarzania, obie
te sfery siê po³¹cz¹. Nie bêd¹ jednak to¿same. Nieidentycznoæ przybierze postaæ mocniejsz¹, jeli reflektowaæ bêdziemy odmienny charakter obu tych czynnoci. Nadmieñmy, ¿e nieidentycznoæ sfer dzia³ania i wytwarzania, której dowiedlimy w powy¿szej analizie, ma u Arendt g³êbszy sens. Spogl¹daj¹c na
problem relacji tych sfer w kontekcie potencjalnych konsekwencji, fakt ograniczenia ich zbiegu jedynie do pochodnego utrwalania kryje obawê przez stosowaniem kategorii w³aciwych wytwarzaniu w sferze publicznej, a jednoczenie
przekonanie, ¿e dzia³anie potrzebuje wiata rzeczy, w szczególnoci wiata kultury. Jest on swoistym niepolitycznym przeciwoparciem dla dzia³ania46. Jak
stwierdza siê trafnie w literaturze przedmiotu, wytwarzanie ma charakter instrumentalny i owa instrumentalnoæ, narzucaj¹ca siê wytwórcy przez wzgl¹d na jednostkowy charakter jego potrzeb oraz dany przez wytwarzany przedmiot cel, stanowi w rozumowaniach Arendt zagro¿enie dla sfery publicznej. Z drugiej wszak
strony kulturowe wytwory staj¹ siê nonikiem zbli¿aj¹cym czy nawet ³¹cz¹cym ze
sob¹ dzia³aj¹ce jednostki i generacje ludzi47. W odniesieniu do pracy sens separacji sfer jest zgo³a inny. Wyrana granica pomiêdzy sfer¹ pracy a sfer¹ dzia³ania
wi¹¿e siê z poch³aniaj¹cym charakterem pracy, który znosi odrêbnoæ miejsc pozosta³ych form aktywnoci ludzkiej. Szczególnym zagro¿eniem jest przydaj¹ca
pracy taki w³anie charakter koniecznoæ zaspokajania potrzeb biologicznych48.
Wyra¿ony powy¿ej pogl¹d, zgodnie z którym sfera dzia³ania nie jest to¿sama ze sfer¹ innych form aktywnoci ludzkiej, rodzi pytanie o granice sfery publicznej. Oparte jest ono na uzasadnionym za³o¿eniu, ¿e to w³anie dzia³anie
44
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mo¿e okazaæ siê rozstrzygaj¹ce w okrelaniu granic rozwa¿anej sfery. W dotychczasowych ustaleniach przyjêlimy bowiem, ¿e moc dzia³ania czyni je j¹drem
sfery publicznej. Twierdzenie to uzasadnia³o analizê zale¿noci pomiêdzy sfer¹
dzia³ania a sferami innych aktywnoci, które okaza³y siê innymi sferami aktywnoci. Mielimy przecie¿ na uwadze ow¹ zdolnoæ ustanawiania wiêzi miêdzyludzkich, której Arendt odmawia motywowanemu jednostkowymi potrzebami
wytwarzaniu oraz pracy. Ta ostatnia czynnoæ wiêzi wytworzyæ nie mo¿e ju¿
choæby przez wzgl¹d na miejsce, w którym zachodzi. Kieruj¹c siê przytoczonymi argumentami, mo¿na przyj¹æ, ¿e to w³anie zasiêg wiêzi miêdzyludzkich
wyznacza granicê sfery publicznej. Na gruncie tej tezy powstaje jednak pytanie:
czy granica wyznaczana zasiêgiem wiêzi miêdzyludzkich ogranicza dzia³anie?
Dodajmy, ¿e tylko przy pozytywnej odpowiedzi na to pytanie sformu³owana
przez nas teza dotycz¹ca granic sfery publicznej mo¿e zostaæ uznana za trafn¹.
Zdaje siê j¹ potwierdzaæ przytoczona na wstêpie uwaga Arendt, w myl której
ka¿de dzia³anie wpada w istniej¹c¹ ju¿ sieæ powi¹zañ. Sens tego twierdzenia jest
jednak g³êbszy i wymaga rozwa¿enia cech dzia³ania. Otó¿ sieæ powi¹zañ nie stanowi dla Arendt koniecznego ograniczenia dla dzia³ania, lecz jedynie miejsce,
w którym dzia³anie zostaje zapocz¹tkowane dziêki zdolnoci narodzin. Arendt
powiada zreszt¹, ¿e dzia³anie wyró¿nia siê tym, ¿e nie jest mo¿liwe w odosobnieniu49, tote¿ rodzaj koniecznego zwi¹zku dzia³ania z innymi musi byæ tu zgo³a inny. Innymi s³owy, chodzi o koniecznoæ innego rodzaju od ka¿dej takiej,
która dzia³anie ogranicza, choæ mo¿e je uniemo¿liwiaæ. W³aciwoci¹ dzia³ania
jest bowiem jego nieograniczony charakter. Jedynie dokonuje siê ono w rodowisku, gdzie ka¿da reakcja staje siê reakcj¹ ³añcuchow¹. Niezale¿nie od tego, ¿e
dzia³anie jest odpowiedzi¹ na inne dzia³anie, samo zdaje siê posiadaæ zdolnoæ
uruchamiania tego ³añcucha. W tym sensie dzia³anie usamodzielnia siê od innych. Dzia³anie nie ogranicza siê przeto do pewnego krêgu partnerów, pomiêdzy którymi wspomniane reakcje zachodz¹, choæ oczywicie nie da siê wykluczyæ, ¿e inni poza tym krêgiem na dzia³anie nie reaguj¹ i dzia³aj¹ samodzielnie
b¹d takiego oto przypadku, w którym inni na dzia³anie nie reaguj¹, bowiem sieæ
powi¹zañ miêdzyludzkich zostaje z jakich powodów rozerwana50. Gdyby przyj¹æ ograniczenie dzia³ania do uchwytnego zespo³u okolicznoci zwi¹zanych
z podmiotami dzia³aj¹cymi, nie sposób pomyleæ o cesze nieograniczonoci, któr¹ Arendt odnosi do ludzkich powi¹zañ. Nie s¹ one skutkiem mnogoci objêtych
nimi ludzi, ale nastêpstwem nieograniczonoci dzia³ania, które zdolne jest uruchomiæ niezliczon¹ liczbê reakcji a¿ do poziomu zmiany ca³ej, jak powiada
Arendt, konstelacji51. Trafnoæ tego kierunku interpretacji potwierdziæ mo¿na,
49
50

H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 207.
R. W. Schindler, op. cit., s. 229: te dwa przypadki autor wi¹¿e z nieograniczonoci¹
dzia³ania.
51 H. Arendt, Kondycja ludzka..., s. 209.

270

Pawe³ Polaczuk

odwo³uj¹c siê do relacji pomiêdzy dzia³aniem a instytucjonalnym wymiarem sfery publicznej. Nie bêdziemy go tu rozwa¿aæ, tote¿ nadmienimy jedynie, ¿e tworz¹ go istniej¹ce uk³ady odniesienia w postaci instytucji, praw b¹d innych zasad ochronnych i ograniczeñ w obszarze spraw danej spo³ecznoci ludzkiej.
Arendt stwierdza, ¿e dzia³anie jest nieograniczone tak¿e w tym sensie, ¿e przekracza granice tak koncypowanej sfery publicznej. Nigdy nie s¹ one ca³kowicie
pewnym zabezpieczeniem. Si³a dzia³ania, polegaj¹ca na zdolnoci prze³amywania granic, stanowi dla Arendt swoisty rewers jego mocy ustanawiania wiêzi
miêdzyludzkich52 . W kontekcie tej uwagi zarysowuje siê sk¹din¹d bardziej z³o¿ony obraz sfery publicznej  przestrzeni pojawiania siê, w której zbiegaj¹ siê
relacje bycia razem z innymi i bycia oddzielonym od innych wraz z istniej¹cym
i relatywnym przez wzgl¹d na konstytuuj¹cy charakter dzia³ania uk³adem odniesienia. Nadmieñmy, ¿e Arendt rozstrzyga konflikty miêdzy dzia³aniem a szeroko rozumianym uk³adem odniesienia dwojako. W przypadku wymiaru instytucjonalnego opowiada siê za si³¹ sprawcz¹ dzia³ania. W przypadku natomiast sieci
powi¹zañ miêdzyludzkich konflikt mo¿e dzia³anie uniemo¿liwiaæ, choæ przypadek taki mo¿liwy jest nie dlatego, ¿e inni dzia³aj¹cy narzucaj¹ jakie nieprzekraczalne ograniczenia, które tamuj¹ si³ê oddzia³ywania dzia³ania. Zaistnieje on
wówczas, gdy dzia³anie nie bêdzie wyp³ywaæ z w³asnej inicjatywy (zdolnoæ
narodzin), lecz ze zmonopolizowania si³y dzia³ania innych, tj. uczynienia z nich
pewnego uk³adu odniesienia. Chodzi o ograniczenie siê do krêgu partnerów, których dokonania uznaje za swoje. Widaæ tu wyranie, ¿e dzia³aj¹cy zrealizuje jednostkow¹, w³asn¹ potrzebê. W tym te¿ sensie zachowanie dzia³aj¹cego staje siê
bliskie wytwarzaniu, o którego instrumentalnym charakterze wspomnielimy.
Dzia³anie traci z tych powodów swój samodzielny charakter53 . W wietle powy¿szych uwag pozostaje zatem przyj¹æ, ¿e to w³aciwoci dzia³ania rozstrzygn¹ o granicach sfery publicznej.
W dotychczasowych rozwa¿aniach skoncentrowalimy siê na nieograniczonoci dzia³ania. £¹cz¹ siê z ni¹ jeszcze dwie cechy, tj. niemo¿noæ przewidzenia skutków dzia³añ oraz zwi¹zana z charakterem rezultatu niemo¿noæ zniweczenia tego, co kto uczyni³ 54 . Arendt rozpatruje obie te cechy wspólnie.
Eksplikacja sposobu ich rozumienia nie powinna nastrêczaæ trudnoci, jeli powi¹zaæ j¹ z uwagami dotycz¹cymi nieograniczonoci dzia³ania. £añcuchy inicjowanych dzia³añ nie s¹ dla dzia³aj¹cego przewidywalne, za zmian, których s¹
one wiadectwem, nie mo¿na cofn¹æ. W tym te¿ sensie dzia³anie jest nieprzewidywalne oraz nieodwracalne.
W kontekcie powy¿szych uwag odnosz¹cych siê do cech dzia³ania zarysowuj¹ siê dwa mo¿liwe ograniczenia sfery publicznej, tj. przebaczanie i sk³ada52
53

Ibidem, s. 210.
Por. ibidem, s. 208209.
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nie obietnic. Jak powiada Arendt, rozpraszaj¹ one ogromn¹ moc nieodwracalnego i nieprzewidywalnego dzia³ania55. Sk³adanie obietnic oraz przebaczanie
 podobnie jak nieobliczalnoæ, nieograniczonoæ oraz nieodwracalnoæ  s¹
wpisane w charakter dzia³ania w tym sensie, ¿e stanowi¹ przeciwieñstwo cyrkularnoci procesów ¿yciowych, tej koniecznoci, której ulega czynnoæ pracy.
Dodajmy, ¿e obie zdolnoci zale¿¹ od wieloci i obecnoci ludzi, bez których nie
mia³yby sensu. Z tej perspektywy obie maj¹ odkrywczy charakter. Arendt odnosi go jednak tylko do przebaczania, natomiast sk³adanie obietnic okrela mianem swoistej ceny za radoæ zamieszkiwania wspólnego wiata razem z innymi
i jednoczenie mianem gwarancji zachowania to¿samoci. Ujmuje to nastêpuj¹co: Bez uzyskania przebaczenia, uwolnienia od konsekwencji tego, co uczynilimy, nasza zdolnoæ dzia³ania by³aby ograniczona do pojedynczego czynu [...].
Niweczenie [przez akt przebaczenia  dop. P.P.] tego, co zosta³o uczynione, wydaje siê mieæ ten sam odkrywczy charakter, co sam uczynek56. Gdybymy nie
byli zobowi¹zani do spe³niania obietnic, nie bylibymy w stanie zachowaæ w³asnej to¿samoci [...]57.
W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e przebaczanie i sk³adanie obietnic
to performatywne akty mowy, które zaporedniczaj¹ mowê i dzia³anie58. Porednio realizuj¹ przy tym dwie funkcje: odkrywcz¹ oraz gwarancyjn¹. W pierwszym
przypadku akt mowy wi¹¿e siê z dzia³aniem innych i w tym sensie staje elementem relacji mowy i dzia³ania, któr¹ opisalimy pojêciem dzia³ania narracyjnego.
Natomiast status aktów mowy w funkcji gwarancyjnej utrwala integralny zwi¹zek zdolnoci mowy i dzia³ania, które ³¹czy dzia³aj¹cy bêd¹cy jednoczenie
mówc¹.
Podsumowuj¹c przyjête przez nas tezy, stwierdziæ nale¿y, ¿e rozwa¿ane ujêcie sfery publicznej organizuje metafora s³yszenia i widzenia. Sfera publiczna to
miejsce pojawiania siê oraz wspólny wiat. W pierwszym wymiarze jest ona tym
wszystkim, co ukazuje siê ogó³owi i jest dla ka¿dego s³yszalne i widzialne.
Wspólny wiat tworz¹ relacje miêdzyludzkie. Arendt zdaje siê wyró¿niaæ dwa
modi relacji we wspólnym wiecie, tj. bycie razem z innymi i bycie oddzielonym od innych. Ich powi¹zanie z dzia³aniem oraz mow¹, za spraw¹ których odkrywana jest niepowtarzalna odmiennoæ ludzi, wymaga rozwa¿ania mo¿liwych
postaci relacji mowy i dzia³ania: relacji, w której dzia³aj¹cy jest jednoczenie
mówc¹ oraz relacji, w której mówca jest dzia³aj¹cym narracyjnie. Dzia³anie to
54
55
56

Ibidem, s. 257.
Ibidem, s. 259, 265.
Ibidem, s. 258, 263.
57 Ibidem, s. 258.
58 J. Förster, Die Sorge um die Welt und die Freiheit des Handelns. Zur institutionellen
Verfassung der Freiheit im politischen Denken Hannah Arendt, Königshausen & Neumann,
Würzburg 2009, s. 267.
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stanowi manifestacjê bycia razem z innymi. Je¿eli dzia³anie i powi¹zana z nim
mowa ods³oni¹ bêd¹cego mówc¹ dzia³aj¹cego w czynie, powstanie relacja bycia oddzielonym od innych. Obie relacje kszta³tuje dzia³anie, choæ to akty mowy
zaporedniczaj¹ mowê i dzia³anie. Stanowi ono j¹dro sfery publicznej.
Stwierdzilimy tak¿e, ¿e sfera dzia³ania nie jest to¿sama ze sfer¹ innych form
aktywnoci ludzkiej, tj. pracy i wytwarzania, jakkolwiek rezultaty okrelonych
postaci wytwarzania s¹ w sposób konieczny zwi¹zane z dzia³aniem, poniewa¿ je
utrwalaj¹. Dlatego sferê pracy i wytwarzania uznaæ mo¿emy jedynie za swoiste
negatywne ograniczenie sfery publicznej. Obie czynnoci nie wyznaczaj¹ jednak
jej granic, które okrela dzia³anie poprzez moc kszta³towania sfery publicznej oraz
wpisana w jego charakter zdolnoæ przebaczania i sk³adania obietnic.
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Streszczenie

Abstract

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie estetycznej wra¿liwoci karoliñskiego
mnicha i erudyty Walahfrida Strabona. Podstaw¹ analiz sta³ siê spisany przez Strabona botaniczny poemat De cultura hortorum. Kontemplacyjne rozwa¿ania wczesnoredniowiecznego
poety dowodz¹, w jak cis³ym zespoleniu trwa³y dwa odleg³e, a jednoczenie jednak tak bardzo bliniacze wiaty  antyczny i chrzecijañski. Wyznacznikiem tej koincydencji by³ nie
tylko uniwersalizm jêzyka ³aciñskiego, ale tak¿e stopniowo przyswajana, uwiadamiana
i konwertowana sztuka i filozofia. Walahfrid
zajmuje bardzo wa¿ne miejsce w procesie
kszta³towania myli estetycznej. Jest ogniwem
³¹cz¹cym Alkuina, przepowiadaj¹cego ideê
³adu, z Janem Szkotem Eriugen¹, który wspo-

The main purpose of this article was to
shown an aesthetics sensibility of Carolingian
monk and man of learning  Walahfrid Strabo.
The base of an analysis was a written by Strabon a botanical masterpiece De cultura hortorum. Very deep reflection of this early middle
ages monk proved that the Ancient and a Christian worlds  in one hand  so far away from
each other they  in fact  were very similar.
Determinat of this coincidence were not only
the universality of a Latin language but also
gradually adopted, realized and converted art
and philosophy. Strabon took very important
place in a process of formation an aesthetic
thought. He is a connecting link between Alcuin who foretell a conception of order and
John Scottus Eriugena which aforementioned
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mniany ³ad odwa¿y³ siê spektakularnie zdefiniowaæ jako chrzecijañsk¹ estetykê opart¹ na
myli Greków i Rzymian.

order dared to spectacularly defined as a Christian aesthetic based on Grecian and Roman
thought.

Wstêp
Niniejszy artyku³ zosta³ zainspirowany lektur¹ pierwszego w dziejach redniowiecznej Europy poematu o tematyce botanicznej  De cultura hortorum1.
Autorem owego dzie³a by³ benedyktyñski mnich, kopista antycznych tekstów,
teolog i poeta Walahfrid Strabo2. Zalicza siê go do deficytowego grona barwnych i niekonwencjonalnych pisarzy reprezentuj¹cych kulturalny nurt tzw. odrodzenia karoliñskiego. Strabo przeszed³ bardzo zintensyfikowan¹ formacjê intelektualn¹, która w po³¹czeniu z jego indywidualnym temperamentem i erudycj¹
przynios³a zaskakuj¹ce efekty pisarskie.
Zamkniêty w 444 heksametrycznych wersach botaniczny poemat De cultura
hortorum jest jednym z najciekawszych utworów w dorobku uczonego. To nie
tylko i wy³¹cznie dzie³o o wartoci encyklopedycznej, w którym czytelnik odnajduje szereg informacji przyrodniczych, kulinarnych i medycznych. Autor,
z charakterystyczn¹ dla siebie swobod¹, siêgn¹³ po s³own¹ i stylistyczn¹ wirtuozeriê, która dowodzi jego niemal¿e klasycznej znajomoci jêzyka ³aciñskiego. Przewodnim motywem utworu by³a kontemplacja i zachwyt nad piêknem
przyrody. Wielobarwne opisy rolinnoci ujawniaj¹ ogromn¹ emocjonalnoæ
i wra¿liwoæ, dodatkowo implikuj¹ estetyczne i etyczne za³o¿enia, którymi wcze1 Wszystkie odniesienia do tekstu na podstawie: De cultura hortorum, (w:) Monumenta
Germaniae Historica (dalej: MGH), Poetae II, ed. E. Dümmler, s. 335350. Ogrodniczy poemat Walahfrida odnaleæ mo¿na tak¿e w kolekcji Patrologiae cursus completus. Series Latina, ed. J.P. Migne (dalej: PL), t. 114, kol. 11191130B. W edycji Mignea utwór ten figuruje
pod tytu³em: Hortulus Ad Grimaldum Monasterii Sancti Galli Abbatem. Wzmiankowany tutaj
opat Grimald by³ jednym z pierwszych nauczycieli i mistrzów Strabona. Tekst De cultura
hortorum ukaza³ siê równie¿ w bilingwicznej, tj. ³aciñsko-niemieckiej serii Lateinische Literatur des Mittelalters und des Humanismus, nr 18199, Stuttgart 2003. Przek³ady, które pojawi¹
siê w niniejszym artykule, s¹ mojego autorstwa.
2 O Walahfridzie Strabonie i jego twórczoci czytamy m.in. w: Lexicon des Mittelalters,
t. VIII, München 2002, kol. 19371938; F.J.E. Raby, A History of Secular Latin Poetry in the
Middle Ages, Oxford University Press 1934, s. 229235; H. Waddell, Mediaeval Latin Lyrics,
ed. IV, Constable 1933, s. 316318; J. Standard, Hortulus: The Little Garden by Walahfrid
Strabo, (w:) Isis, vol. 59 (1), The University of Chicago Press on behalf The History of
Science Society 1968, s. 111112; E. Shipley Duckett, Carolingian Portraits. A Study in the
Ninth Century, The University of Chicago Press 1988, s. 161201. Na polskiej niwie naukowej odnajdujemy tylko jeden artyku³ powiêcony badaniu twórczoci Strabona: A. Fija³kowski, Walahfrid Strabo (ok. 809849) i jego rzekomy Pamiêtnik szkolny z klasztoru Reichenau, Rozprawy z Dziejów Owiaty 2004, t. 43, s. 519.
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snoredniowieczni uczeni kierowali siê w odniesieniu do zmys³owego i cielesnego piêkna.
Poetycka admiracja dla przyrody musia³a przebiegaæ oczywicie w cis³ym
i nierozerwalnym po³¹czeniu z religi¹. Autor De cultura hortorum w pierwszej
kolejnoci by³ mnichem, dopiero póniej pisarzem i poet¹. Zaprezentowany
przez niego ogród, to  zgodnie z benedyktyñsk¹ dewiz¹: ora et labora  miejsce pracy, a jednoczenie refleksji i kontemplacyjnego zachwytu. Odnajdujemy
tutaj tak typowy motyw benedyktyñskiego dowiadczania Boga poprzez przyrodê. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ g³êboki wymiar etyczny utworu, w którym
przyroda pojmowana jest jako teofania, koresponduje z wci¹¿ ¿yw¹ we wczesnym redniowieczu estetyk¹ staro¿ytn¹. Przyrodnicze rozwa¿ania Walahfrida
nacechowane s¹ swoistego rodzaju dualizmem i dwup³aszczyznowoci¹. Z jednej strony dostrzegamy spirytualistyczne podejcie do piêkna i przewiadczenie, i¿ w piêknie przyrody objawia siê piêkno samego Stwórcy, z drugiej natomiast w rozwa¿aniach Strabona do g³osu dochodz¹  a dzieje siê tak za
spraw¹ filozofii wiêtego Augustyna  platoñskie tezy o bezwzglêdnym wymiarze piêkna czy stoicki motyw harmonii i ³adu. Dawny, staro¿ytny fundament
sta³ siê tutaj kanw¹ do dalszych, tym razem chrzecijañskich rozwa¿añ. W wymiarze symbolicznym sfera sacrum dope³ni³a sferê profanum. Dwie, teoretycznie tak bardzo ró¿ni¹ce siê przestrzenie, zjednoczy³y siê w d¹¿eniu do ci¹g³ego doskonalenia.
Karoliñscy uczeni nie potrafili i nie mogli zerwaæ z antykiem. U Walahfrida
koronnym dowodem na to jest choæby przeogromna iloæ odniesieñ do literatury klasycznej, która w kontekcie niniejszych rozwa¿añ stanowiæ mo¿e symboliczn¹ sferê profanum. Antyczny aparat pojêciowy dopomóg³ Strabonowi w wyra¿eniu swej estetycznej i etycznej koncepcji wokó³ zagadnieñ przyrodniczych.
Reprezentowa³ on przecie¿ trzecie z kolei  i jednoczenie najlepsze  pokolenie karoliñskiego ruchu umys³owego, który koncentrowa³ siê na o¿ywieniu
i odnowieniu klasycyzmu3. Walahfrid, tak jak i wszyscy pozostali przedstawiciele wczesnoredniowiecznego naukowego odrodzenia, musia³ dokonaæ chrzecijañskiego przeformatowania tego, co staro¿ytni rozumieli pod szerokim pojêciem estetyki. redniowiecze nada³o tej klasycznej estetyce nowe znaczenie.
Musia³o osadziæ j¹ w typowej dla chrzecijañstwa refleksji nad cz³owiekiem,
wiatem i boskoci¹4.

3

Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. Estetyka redniowieczna, t. II, Wroc³aw 1962,
s. 110.
4 U. Eco, Sztuka i piêkno w redniowieczu, prze³. M. Olszewski i M. Zab³ocka, Kraków
1994, s. 12.
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Estetyczna formacja Walahfrida
Najprawdopodobniej w wieku siedmiu lat, czyli oko³o roku 816, Walahfrid
trafi³ do benedyktyñskiego klasztoru ulokowanego na wyspie Augia na Jeziorze
Bodeñskim. Dzisiejsze Reichenau zawdziêcza swoje powstanie misji irlandzkoanglosaskiej, a konkretnie dzia³alnoci w. Pirmina (ok. 670753), który w roku
724 za³o¿y³ tam pierwszy wielki klasztor benedyktyñski5. Dziêki przyby³ym
misjonarzom iryjskim i anglosaskim fundacja Reichenau zosta³a wyposa¿ona
w liczne rêkopisy dzie³ staro¿ytnych i patrystycznych. Tym samym stworzone
zosta³y kulturalne fundamenty dla kszta³cenia kolejnych pokoleñ uczonych i dalszego literackiego rozwoju Europy. Sporz¹dzony w roku 822 katalog zasobów
bibliotecznych Reichenau obejmuje oko³o 500 tytu³ów dzie³ z dziedziny historii, muzyki, geografii, medycyny, Ojców Kocio³a, a tak¿e poetów antycznych
i chrzecijañskich6. Walahfrid móg³ wiêc swobodnie korzystaæ z oferowanego
przez klasztor dziedzictwa klasycznego i patrystycznego, tym bardziej i¿ jego
pierwsi nauczyciele i wspó³bracia  Tatton, Wettin i Grimald  obudzili w nim
ogromne zainteresowanie do studiowania greki i ³aciny7.
Po roku 826 Strabo kontynuowa³ swe kszta³cenie w wiod¹cym wówczas
orodku w Fuldzie8. Szybko sta³ siê ulubionym uczniem kierownika i mistrza
fuldyjskiej szko³y Hrabana Maura (ok. 780856)9, który traktowa³ Walahfrida
5

Na temat Pirmina patrz w: J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze redniowiecznej Europy,
Warszawa 1987, s. 189190.
6 O. Schönberger, Walahfrid Strabo. De cultura hortorum, Stuttgart 2003, s. 91. Walahfrid mia³ swój osobisty wk³ad we wzbogacanie klasztornej biblioteki. Bardzo intensywnie kopiowa³ antyczne teksty. Jednym z najcenniejszych jest zachowany pergaminowy rêkopis ód
i mów Horacego, przechowywany w Bibliotece Watykañskiej. Por. A. Fija³kowski, op. cit.,
s. 6.
7 E. Dümmler, Walahfridi Strabi Carmina, MGH: Poetae latini aevi II, s. 260. Z pierwszego etapu pimienniczego Walahfrida, który przypada³ na dziesiêcioletni okres spêdzony
w Reichenau, pochodzi s³ynna Wizja Wettina (Visio Wettini, MGH, Poetae II, s. 301334).
Jest to bardzo dojrza³y, heksametryczny poemat przedstawiaj¹cy przedmiertne wizje opata
Wettina. Zadziwia g³êboki mistycyzm utworu, szczególnie w odniesieniu do wieku autora (nie
mia³ wówczas osiemnastu lat [sic!]). Opis wêdrówki do nieba poprzez piek³o i czyciec jest
ciekaw¹ zapowiedzi¹ póniejszej wêdrówki Dantego Alighieri, protoplasty humanizmu. Z innych m³odzieñczych utworów Strabona nie mo¿na pomin¹æ dwóch hagiograficznych ¿ywotów: kapadockiego mêczennika Mammy (ibidem, s. 275296) i irlandzkiego  Blathmaica
(ibidem, s. 297301).
8 Drugi okres dzia³alnoci Strabona, tzw. fuldyjski, jest reprezentowany m.in. przez s³ynn¹ pieñ na czeæ wyspy Augia  Versus in laude felicis Augiae (ibidem, s. 412413), która
pisana by³a strofk¹ safick¹.
9 Hraban Maur  uczeñ Anglosasa Alkuina (ok. 730804), egzegeta, filozof i poeta uznawany za najbardziej uczonego cz³owieka swojej ery, o czym wiadczyæ mo¿e ogromna liczba
zredagowanych przez niego dzie³, które wype³niaj¹ a¿ szeæ tomów Patrologii £aciñskiej Mignea.
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niczym duchowego syna10. Zdo³a³ rozbudziæ w nim pasje egzegetyczne, kompilatorskie czy wreszcie polemiczne. Dodatkowo Hraban uwra¿liwi³ Strabona na
myl i nauczanie wiêtego Augustyna11, za spraw¹ którego era chrzecijañska
przyjê³a piêkno w kategoriach proporcji i miary. Augustyn zdo³a³ przekazaæ redniowieczu platoñski motyw bezwzglêdnego piêkna12, któremu nada³ teocentryczny charakter. Do stoickiego przewiadczenia o piêknie wiata doda³ element
religijny. Po³¹czy³ estetykê z teologi¹. Hraban Maur by³ pod ogromnym wp³ywem tak przeredagowanej filozofii Augustyna. W jego homiliach, pieniach
i traktatach13 daje o sobie znaæ niezwyk³a i uderzaj¹ca wiadomoæ rangi zmys³owoci. Uwa¿a³ on, i¿ dowiadczenie wiary nie wyp³ywa tylko z serca i rozumu, ale tak¿e wymaga w³¹czenia innych zmys³ów. Smak estetyczny i wra¿liwoæ
mia³y, wed³ug Hrabana, dopomóc cz³owiekowi w poszukiwaniu prawdy o Stwórcy14. Zwracanie siê ku dynamizmowi wiata, akceptowanie i propagowanie emocjonalnych dowiadczeñ nosi w sobie znamiona i zapowied humanizmu15.
Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿ Hraban Maur by³ ogromnym mi³onikiem Witruwiusza (I w. p.n.e.) i jego klasycznej koncepcji architektonicznej, która opiera³a siê na trzech zasadach: firmitas, utilitas i venustas16, czyli trwa³oci,
u¿ytecznoci i piêknie. Witruwiañsk¹ ideê architektury, która opiera³a siê na podstawowym dla staro¿ytnoci pojêciu ³adu (ordo17), przed Hrabanem przyjêli
Boecjusz i Augustyn. Estetyka karoliñska bardzo intensywnie czerpa³a z architektonicznych pojêæ Witruwiusza. Dowodem na to jest fakt, i¿ do naszych czasów zachowa³o siê a¿ 55 redniowiecznych manuskryptów De architectura18.
Hraban musia³ byæ obdarzony szczególn¹ wra¿liwoci¹ na piêkno materialne. Nadzorowa³ budowê ponad trzydziestu obiektów sakralnych. Z pobudek es10

Por. J. Chélini, Dzieje religijnoci w Europie Zachodniej w redniowieczu, prze³. I. Wyrzykowska, M. Wyrzykowska, Warszawa 1996, s. 118.
11 Z dzie³ Hrabana Maura stanowi¹cych inspiracjê nauczaniem biskupa Hipony wymieniæ
mo¿na choæby De institutione clericorum (PL 107, kol. 293420) i De disciplina ecclesiastica
(PL 112, kol. 11911262).
12 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 69.
13 Szczególnie poetycki traktat De laudibus sanctae crucis (PL 107, kol. 133294),
w którym podkrela³ wartoæ symbolicznego piêkna w dziele sztuki.
14 Z Katechezy Benedykta XVI wyg³oszonej podczas audiencji ogólnej 3 czerwca 2009 r.,
[online] <http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x704/katecheza-benedykt-xvi-wygloszona-podczas-audiencji-ogolnej-czerwca-roku/>, dostêp: 6.02.2011.
15 Hraban jest autorem encyklopedycznego dzie³a De rerum naturis (PL 111, kol. 9614),
w którym bardzo du¿o miejsca zajmuj¹ zagadnienia stricte antropologiczne. Uczony opisa³
naturê cz³owieczego cia³a oraz wszystkie aspekty ¿ycia i mierci. W ksiêgach powiêconych
zwierzêtom, przyrodzie i zjawiskom natury propagowa³ wartoæ wiedzy o wiecie i podkrela³
mo¿liwoci ludzkiego rozumu, czyli dewizy póniejszych humanistów w³oskich.
16 Vitruvius, De architectura III, 2: Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis.
17 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 111.
18 F. Prinz, Niemcy. Narodziny pañstwa, prze³. D. Fa³kowska, s. 237.
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tetycznych wziê³o siê tak¿e jego zami³owanie do detali artystycznych. Uposa¿y³ klasztor i koció³ w Fuldzie w wiele dekoracyjnych przedmiotów. Propagowany przez niego estetyzm wyp³ywa³ oczywicie z tzw. zachodniego pogl¹du na
sztukê sakraln¹, zgodnie z którym obraz traktowano w kategoriach dydaktyczno-informacyjnych, do³¹czaj¹c do tego jego funkcjê dekoracyjn¹ i estetyczn¹19.
Tak wiêc wszystkie formy ikonograficzne, które na Wschodzie sta³y siê przedmiotem czci i uwielbienia, Frankowie przyjmowali w aspekcie pedagogicznym
i artystycznym. Piêkny kszta³t rzeczy widzialnych by³ po to, aby sprowadzaæ
przyjemnoæ zmys³ow¹, ale nade wszystko mia³ on kierowaæ myli miertelników ku Bogu. Dodatkowo mia³ byæ pami¹tk¹ czynów, wydarzeñ i dziejów
z przesz³oci20.
W ten sposób sformu³owana teoria o sztuce za spraw¹ Hrabana Maura (ten
z kolei przej¹³ j¹ od samego Alkuina i Teodulfa z Orleanu21) zyska³a recepcjê
w pokoleniu Walahfrida Strabona. Strabon, podobnie jak jego poprzednicy, traktowa³ obraz w kategoriach literatury dla niewykszta³conych (litteratura illiterato)22. Mottem estetycznym jego ¿ycia i twórczoci s¹ s³owa, które zawar³ w trak19 Karoliñskie pogl¹dy na temat sakralnych wizerunków zosta³y ostatecznie zatwierdzone
w roku 794 na synodzie we Frankfurcie. W Europie Zachodniej dyskusja wokó³ wiêtych
obrazów zainicjowana zosta³a postanowieniami soboru nicejskiego II z roku 787, który odby³ siê w Bizancjum bez udzia³u przedstawicieli kleru frankoñskiego. Karol Wielki wraz ze
sztabem nadwornych teologów bardzo ostro zareagowa³ na próbê narzucenia ca³emu chrzecijañskiemu wiatu obowi¹zku otaczania bezwzglêdn¹ czci¹ wszystkich sakralnych wizerunków.
Bezporednio po soborze w Nicei Frankowie zredagowali dokument, w którym zawarli swoje
stanowisko odnonie do kultu obrazów. Dokument ten nosi tytu³ Libri Carolini i zdo³a³ on wywo³aæ doæ spore zamieszanie nie tylko na linii frankoñsko-bizantyñskiej, ale tak¿e w stosunkach z papiestwem. O Libri Carolini i karoliñskich pogl¹dach na temat sztuki czytaj w:
M. Chudzikowska-Wo³oszyn, Ksiêgi Karoliñskie  frankoñska odpowied na sobór nicejski II
z roku 787, Studia Warmiñskie 20072008, t. XLIV/XLV, s. 38. M. Pokorska, Cibus oculorum.
Uwagi o teorii dzie³a sztuki w Libri Carolini, Folia Historiae Artium 1991, t. 27, s. 1331.
20 W Libri Carolini wielokrotnie napotykamy tak sformu³owan¹ ideê odnosz¹c¹ siê do
g³ównej roli wizerunków. Obraz mia³ upamiêtniaæ wydarzenia, byæ literatur¹ dla ludzi prostych i nieumiej¹cych czytaæ. Dodatkowo mia³ spe³niaæ funkcje estetyczne, zdobiæ i upiêkszaæ
ciany wi¹tyñ i upamiêtniaæ to, co siê wydarzy³o, s³u¿yæ ku pamiêci rzeczy dokonanych:
Nam dum nos nihil in imaginibus spernamus praeter adorationem, quippe qui in basilicis sanctorum imagines non ad adorandum, sed ad memoriam rerum gestarum et venustatem parietum
habere permittimus. Por. Libri Carolini III 16, s. 411, ed. Ann Freeman, Hannower 1998.
21 Alkuin uczestniczy³ w pracach nad Ksiêgami Karoliñskimi, które by³y efektem pracy
ca³ego grona teologów spotykaj¹cych siê na uroczystych posiedzeniach w Akwizgranie. Dysputy prowadzono oczywicie przy wspó³udziale samego Karola Wielkiego. Bardzo d³ugo
w nauce utrzymywa³ siê tak¿e pogl¹d, i¿ Alkuin by³ g³ównym redaktorem dzie³a. Obecnie
jednak autorstwo przypisuje siê innemu uczonemu karoliñskiemu  Teodulfowi z Orleanu (ok.
750/760  821).
22 Por. De rebus ecclesiasticis, PL 114, kol. 929. Pogl¹d zainspirowany stanowiskiem
Grzegorza Wielkiego (590604), który naucza³, i¿ obraz jest niczym Biblia pauperum  Biblia dla biednych.
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tacie De rebus ecclesiasticis23: piêkno nie powinno byæ deptane z lekcewa¿eniem,
jak s¹dz¹ niektóre puste g³owy24. Walahfrid w estetycznych pogl¹dach na temat
dzie³ sztuki poszed³ nawet o krok dalej od Alkuina i Teodulfa z Orleanu  swoich racjonalistycznie usposobionych poprzedników. Funkcjê intelektualno-informacyjn¹ poszerzy³ o treæ emocjonaln¹. Jego zdaniem sztuka ma zdolnoæ budzenia wzruszeñ25. Walahfrid jawi siê nam wiêc jako koneser sztuki wiadomie
doceniaj¹cy rolê artysty. Takie stanowisko stanowi antycypacjê przysz³ego renesansowego pogl¹du na sztukê. Nosi oczywicie tak¿e znamiona estetyki grecko-rzymskiej, w której nade wszystko ceniono wartoci tego wiata, takie jak
si³ê, piêkno, bogactwo i potêgê. W koncepcji Strabona nad piêknem zmys³owym
dominuje jednak wiadomoæ jednoci z boskoci¹. I ten aspekt nierozerwalnie
wpisuje go w mentalnoæ redniowieczn¹. Ludzie redniowiecza nie oddzielali
kultu piêkna od religii: Je¿eli piêkno by³o wartoci¹, to musia³o byæ to¿same
z dobrem, prawd¹ i wszystkimi atrybutami bytu i boskoci26.

Okolicznoci powstania De cultura hortorum
Poemat De cultura hortorum  O uprawie ogrodów, znany równie¿ jako
Hortulus  Ogródek, powsta³ najprawdopodobniej po roku 838, kiedy to Walahfrid powróci³ po prawie dziesiêciu latach z Akwizgranu do Reichenau, aby tam
obj¹æ godnoæ opata. Gdy podopieczny Strabona  póniejszy Karol £ysy, sukcesor Ludwika Pobo¿nego  osi¹gn¹³ pe³noletnoæ (15 lat), zadanie nauczyciela
i doradcy zosta³o wype³nione. Uczony opuszcza³ cesarsk¹ posiad³oæ w newralgicznym dla imperium momencie. Konflikt wokó³ podzia³u cesarstwa radykal23

Dzie³o to powsta³o w najbardziej p³odnym okresie twórczej dzia³alnoci Walahfrida.
Okres ten przypada na lata 829838 i mo¿na go nazwaæ okresem akwizgrañskim. Strabon
przebywa³ wówczas na dworze cesarskim Ludwika Pobo¿nego (778840), pe³ni¹c funkcjê
jego osobistego sekretarza i preceptora najm³odszego z synów karoliñskiego imperatora  Karola, który historii znany jest jako Karol £ysy (823877). Powo³anie Walahfrida na akwizgrañski dwór wiadczy o wielkiej s³awie i presti¿u, jaki ów uczony posiada³. Na tym etapie
literackiej cie¿ki powsta³y liczne komentarze do Pisma wiêtego, listy do najró¿niejszych
osobistoci duchownych i wieckich oraz niezwykle istotny, w aspekcie estetycznym, utwór 
De imagine Tetrici (MGH, Poetae II, s. 370378). Poemat zainspirowany zosta³ pomnikiem
ostrogockiego wodza Teodoryka Wielkiego (ok. 455526), który Walahfrid mia³ okazjê ogl¹daæ w Akwizgranie przed pa³acem cesarskim (pomnik zosta³ przywieziony z Rawenny przez
Karola Wielkiego). W formie dialogu z samym sob¹  solilokwium (wzorowanym zreszt¹ na
utworze Silioquia Augustyna)  autor dokonuje rozrachunku z w³asnym geniuszem (personifikowany w poemacie jako scintilla  iskra).
24 T³um. za: W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 126. Por. PL 114, kol. 927: [...] nec iterum speciositas ita est quodam despectu calcanda, ut quidam vanitatis assertores existimant.
25 M. Pokorska, op. cit. s. 24.
26 U. Eco, op. cit., s. 26.
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nie poró¿ni³ Ludwika Pobo¿nego z synami (poza Karolem do schedy po ojcu
pretendowali jeszcze Lotar, Pepin i Ludwik Niemiecki). W najtrudniejszej sytuacji znajdowali siê wówczas mo¿ni i wysoko postawieni duchowni, od których
wymagano jasnych deklaracji lojalnociowych wzglêdem wybranego seniora.
Przegrana przywódcy koñczy³a siê z regu³y bezpowrotn¹ klêsk¹ wszystkich jego
popleczników. Jednak wygrana odp³aca³a ryzyko z nawi¹zk¹, sprowadza³a niewypowiedziane profity  nadania, tytu³y, respekt, a niekiedy zbawienn¹ rehabilitacjê, na mocy której renegat na powrót stawa³ siê faworytem27.
Tak bezwzglêdna polityka okaza³a siê na tyle frustruj¹ca dla benedyktyñskiego mnicha, i¿ zapragn¹³ on radykalnie zast¹piæ j¹ ascetyczn¹ kontemplacj¹ i pisarstwem. Inspiracj¹ sta³o siê piêkno klasztornej przyrody. Dziêki g³êbokiej religijnoci, a tak¿e talentowi pisarskiemu Walahfrid móg³ z prawdziw¹ swobod¹
przyoblec w mistycyzm sensoryczne doznania. Sum¹ tej kontemplacji sta³ siê
poemat Hortulus, dzie³o powiêcone pierwszemu nauczycielowi, mistrzowi,
a wreszcie tak¿e i wybawicielowi Strabona  Grimaldowi. Czytelnikowi autor
objawia siê niczym udrêczony sprawami ludzkiego wiata anachoreta, który odnajduje ukojenie w kontemplacji harmonii przyrody. De cultura hortorum stworzona zosta³a z zamys³em adorowania piêkna natury, piêkna przemijaj¹cego.
Nade wszystko jednak by³a wyrazem adoracji piêkna wieczystego, gdy¿ harmonijna natura rolinnego wiata to dla autora dzie³o i jednoczenie obraz Boga.
Walahfrid zawar³ w Ogródku przewodni¹ tezê tzw. humanizmu karoliñskiego. Uwa¿ano wówczas, ¿e cz³owiek ma prawo cieszyæ siê piêkn¹ form¹ rzeczy,
ale nie mo¿e na niej poprzestawaæ, poniewa¿ od niej powinien wznosiæ siê dalej  do Boga i boskiego piêkna28. W piêknie przyrody dostrze¿onym przez Strabona piêkno estetyczne zrówna³o siê z etycznym, osi¹gnê³o status mistycyzmu.

Absolut kontemplowany pod znakiem klasyki.
Profanum na s³u¿bie sacrum
W De cultura hortorum Walahfrid Strabon potwierdzi³, ¿e ogrody klasztorne i rosn¹ce w nich roliny dawa³y ludziom nie tylko po¿ywienie, ale tak¿e przy27 Walahfrida przez ca³y okres pobytu w Akwizgranie cechowa³a niez³omna lojalnoæ
wobec Ludwika Pobo¿nego. Jednak po jego mierci (rok 840) opowiedzia³ siê po stronie Lotara, najstarszego syna, a tym samym wype³ni³ pierwotn¹ wolê cesarza, który pragn¹³ ustanowiæ prawo starszeñstwa (na mocy dokumentu z roku 818 Ordinatio imperii). Przegrana Lotara
pod Fontanay (841) sprowadzi³a na Strabona najbardziej dotkliw¹ karê  wykluczenie ze spo³ecznoci (miejscem jego wygnania sta³o siê dzisiejsze miasto Spira). Protekcja dawnego zakonnego przyjaciela Grimalda przywróci³a Walahfrida do ³ask i móg³ na powrót delektowaæ
siê urokami Reichenau.
28 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 112.

Koincydencja sacrum i profanum w estetyce Walahfrida Strabona (ok. 808849)...

281

jemnoæ i rozkosz zmys³ow¹29. Benedyktyñski mnich poprowadzi³ czytelnika
w g³¹b precyzyjnie rozplanowanego warzywnika i wirydarza klasztoru w Reichenau, kontempluj¹c przy tym piêkno ka¿dej z 23 rolin, które napotka³ na s¹siaduj¹cych ze sob¹ rabatach.
Wszystkie warzywa, kwiaty i zio³a, które z ogromn¹ emfaz¹ i pietyzmem
przedstawi³ w swym poemacie, mo¿na zaliczyæ do tzw. standardowych rolin
klasztornych. Benedyktyñski konwent zakonny wzniesiony zosta³ na bazie ogólnie przyjêtej regu³y i utrwalonych wzorców. Tereny zielone w kompleksach
klasztornych to, obok wirydarza, tzw. warzywnik, sektor dla zió³ leczniczych
oraz sad, który by³ jednoczenie cmentarzem, a drzewa owocowe ros³y pomiêdzy mogi³ami30. Do cis³ego klasztoru nale¿a³ tylko maleñki wirydarz zamkniêty w czworobocznych kru¿gankach. Inne tereny ogrodowe nie ³¹czy³y siê
z g³ówn¹ czêci¹ klasztoru, która objêta by³a klauzur¹. Dostêp do nich by³ mo¿liwy tylko za zezwoleniem opata31. Wirydarz, projektowany na planie idealnego kwadratu z dwoma krzy¿uj¹cymi siê drogami, odwo³ywa³ siê do symboliki
chrzecijañskiej  kwadrat symbolizowa³ doskona³oæ, Absolut i ³ad, przypomina³ te¿ o czterech rzekach w raju, czterech ewangelistach i czterech cnotach kardynalnych32. Cztery by³o wreszcie liczb¹ doskona³oci moralnej. Za³o¿ony na
planie kwadratu ziemski raj stanowi³ zapowied idealnego miejsca wyciszenia, kontemplacji i modlitwy.
Strabon by³ przede wszystkim mnichem, ale oprócz tego mia³ naturê prawdziwego poety i ulega³ literackim uniesieniom. W ten sposób zjednoczy³y siê
w nim dwa pierwiastki cz³owieczej natury  sacrum i profanum, które w obliczu transcendentalnego piêkna przyrody stawa³y siê komplementarne. Erudycja
Walahfrida ukszta³towana zosta³a na fundamencie antyku. By³a oczywicie wyposa¿ona w ca³kowicie now¹ duchowoæ, ale mimo to w sposób najintymniejszy ³¹czy³a siê z antykiem. Piêkno wiata, w którym odbija³o siê piêkno harmonii moralnej, trzeba by³o opiewaæ w jak najwzniolejszy sposób. Idealny
poeta wed³ug tradycji hellenistycznej i rzymskiej to poeta doctus. Aby osi¹gn¹æ
ten status, nale¿a³o siêgn¹æ do wymiaru profanum. Najlepszymi ³acinnikami byli
oczywicie klasyczni poeci, tak wiêc upragniony cel mo¿na by³o zdobyæ tylko
poprzez odwo³ywanie siê do rodków wyrazu wypracowanych przez pogañskich
mistrzów. W kwestii gramatyki czy retoryki ³aciñskiej nikt nie by³ lepszy od
Wergiliusza i Owidiusza. Korzystanie z antycznych autorów mo¿na by³o w doæ
29 P. Hobhouse, Historia ogrodów, prze³. B. Mierzejewska, E. Romkowska, Warszawa
2005, s. 100.
30 Tak naszkicowany plan poznajemy na s³ynnym projekcie klasztoru w St. Gallen. Plan
tego zgromadzenia, oddalonego od Reichenau o oko³o 50 km, narysowany zosta³ w roku 820
przez opata Heito, zwierzchnika Walahfrida. Szkic klasztoru w Sankt Gallen pozwala wyobraziæ sobie planowanie benedyktyñskich ogrodów i po czêci tak¿e ich funkcjonowanie.
31 L. Majdecki, Historia ogrodów, t. 1, Warszawa 2007, s. 70.
32 Ibidem, s. 6465.
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³atwy sposób usprawiedliwiæ. Po pierwsze, dopuszczaln¹ metodê stanowi³a alegoria, czyli poszukiwanie w klasycznych treciach przenonych idei i znaczeñ,
a póniej transponowanie ich na grunt chrzecijañski. Drug¹ metodê, któr¹ stosowano w obliczu s³aboci do poezji klasycznej, Frederick Raby nazwa³ egzorcyzmowaniem utajonego z³a33. Legitymizowa³a ona powo³ywanie siê na wzorce antyczne, czyni¹c z dorobku pogañskich klasyków s³u¿ebnicê teologii.
Retoryka De cultura hortorum w najwiêkszym stopniu oparta jest na Wergiliuszu (7019 p.n.e.). Analizuj¹c utwór pod k¹tem antycznych influencji, nawi¹zania do Eneidy dostrzegamy a¿ w oko³o 50 miejscach. Bardzo podobn¹, w kontekcie cytowañ, pozycjê zajmuj¹ Georgiki  Walahfrid powo³a³ siê na nie oko³o
45 razy. De cultura hortorum mia³a stanowiæ chrzecijañski odpowiednik Georgik. Centralnym za³o¿eniem obu utworów by³a uniwersalna i ponadczasowa apoteoza przyrody i pracy przynosz¹cej uzdrowienie duszy i cia³a. Strabon nie by³
te¿ obojêtny na bogat¹ frazeologiê Bukolik.
Benedyktyñski mnich obficie czerpa³ równie¿ z jêzyka Owidiusza (43 p.n.e.
18 n.e.). Najwiêkszym jego zainteresowaniem cieszy³y siê oczywicie Metamorfozy. Doskona³y i wielobarwny jêzyk Przemian sta³ siê dla Strabona idealn¹
baz¹ leksykaln¹. Na jego retorykê wp³yw mia³y tak¿e Owidiuszowe Fasti, Listy
z Pontu, Sztuka kochania, ¯ale, Listy Heroin, Lekarstwa na mi³oæ i Mi³ostki.
Szczegó³owa analiza Ogródka pozwala tak¿e odnaleæ drobne nawi¹zania do De
re rustica Kolumelli (I w.), Pieni Horacego (658 p.n.e.) oraz do utworu De
herbarium virtutibus, przypisywanego ma³o znanemu poecie Macerowi z Werony (zm. 16 p.n.e.). Wspomniany zielnik Macera ze wzglêdu na swe encyklopedyczne walory by³ bardzo ceniony tak w staro¿ytnoci, jak i w redniowieczu.
Przybli¿aj¹c lecznicze przymioty rolin, Strabon siêga³ z kolei do Serenusa Sammonicusa (II po³. IV w.) i jego s³ynnych heksametrycznych recept.
Znamienne dla Walahfrida by³o swobodne i dowolne nawi¹zywanie zarówno do tradycji antycznej, jak i chrzecijañskiej. Kontemplacja ogrodu w Reichenau oparta zosta³a na harmonijnym wspó³brzmieniu frazeologii klasycznej wespó³ z chrzecijañsk¹. Tak wiêc inspiracje Walahfrida, obok wspomnianych ju¿
epików rzymskich, siêga³y te¿ stylistyki Seduliusza34 (I po³. V w.), Izydora
z Sewilli (ok. 570636)35, Prudencjusza36 (ur. 348), a tak¿e Iuvencusa37 (IV w.).
33 F.J.E. Raby, A History of Christian-Latin Poetry from the beginnings to the close of
the Middle Ages, wyd. II, Oxford University Press 1966, s. 172. Raby okrelenia tego u¿y³
w odniesieniu do karoliñskiego poety Theodulfa, który nie kry³ swego oczarowania klasykami.
34 W De cultura hortorum widoczna inspiracja utworem Carmen paschale.
35 Walahfrid czerpie oczywicie z encyklopedycznego dzie³a zatytu³owanego Etymologie.
Encyklopedia biskupa Izydora by³a dzie³em, które zaraz po Biblii najczêciej przepisywano,
czytano i wykorzystywano jako ród³o w ca³ej redniowiecznej Europie Zachodniej.
36 W poemacie nawi¹zanie do Psychomachii.
37 Chodzi o utwór De historia evangelica.
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Ju¿ pierwszy, wprowadzaj¹cy rozdzia³ poematu stanowi swoiste florilegium
utworów klasycznych i chrzecijañskich. Wypowied wzmocniona tak autorytatywnym zapleczem jêzykowym musia³a osi¹gn¹æ zamierzony wymiar estetyczny, który w nale¿yty sposób podkrela³ esencjê benedyktyñskich idea³ów  zespolenie vita activa i vita conteplativa:
Chocia¿ liczne s¹ wiadectwa spokojnego ¿ycia, to jednak nie jest rzecz¹ b³ah¹, jeli kto
powiêca siê pestañskiej38 sztuce i okazuje zrozumienie dla troskliwej pielêgnacji ogrodu
bezwstydnego Priapa39. Jakakolwiek by³aby bowiem posesja, czy to s³aba, (5) na której bezczynnie zalega³by gruby piasek i ¿wir, czy to pobudzona t³ust¹ gleb¹40 do wydawania ciê¿kich owoców, mo¿e ona tak¿e le¿eæ wysoko na dwigaj¹cych siê pagórkach, albo dogodnie,
na równinie, w rozci¹gaj¹cej siê pochy³oci41, czy to znów przera¿aæ pado³ami. Nigdy jednak nie wzbrania siê ona od rodzenia wspania³ych plonów42, (10) jeli tylko twojej troskliwoci nie zmêczy ciê¿ka gnunoæ43, a ty nie przyzwyczaisz siê do nierozs¹dnej lekkomylnoci, aby zaniedbywaæ skarby ogrodu i nie bêdziesz obawia³ siê spaliæ stwardnia³ych r¹k
w ostrym klimacie oraz jeli nie wymigasz siê od rozrzucania nawozu z pe³nych koszy44 na
such¹ ziemiê. (15) Tylko trud i pasja, na rzecz których ni¿ej sobie ceniê d³ugi odpoczynek
podczas dnia, pozwoli³y mi poznaæ to rzemios³o, którego nigdy nie ujawni³by mi ani pogl¹d pospólstwa, ani wiedza nabyta w staro¿ytnych ksiêgach45.
38 Pestanae deditus arti [...]  por. Vergilius, Georgicon libri IV, 119: biferique rosaria
Paesti... (tu i dalej przytaczane wed³ug wydania: Vergil. Bucolics, Aeneid, and Georgics Of
Vergil, ed. J. B. Greenough, Boston 1900). Dziêki Wergiliuszowi Walahfrid móg³ wkomponowaæ do utworu zrêczn¹ peryfrazê. Sztuka pestañska oznacza tu uprawê ró¿. Po³o¿one w Kampanii miasto Paestum s³ynê³o w staro¿ytnoci z piêknych ró¿, które kwit³y dwa razy do roku.
Por. Z. Abramowiczówna, (w:) Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, Wroc³aw 2006, s. 138. Ró¿ane ogrody Paestum opiewa³ tak¿e Owidiusz w: Metamorphoses XV, 708 oraz Epistulae ex
Ponto II, 4, 28.
39 Priap  bóg p³odnoci zapewniaj¹cy urodzaj, opiekowa³ siê ogrodami, drzewami i winnicami. Stylistyczna paralela z Owidiuszowymi Metamorfozami, IX, 347: obscena Priapi...
(za wydaniem: Ovid. Metamorphosen, ed. M. Albrecht, Stuttgart 1994). Por. tak¿e z Kalendarzem, I, 415: Priapum [...] obscena nimium quoque parte paratus (prze³. A. J. Boyle  przytaczam za: Ovid. Fasti, Loeb Classical Library 2000, nr 253).
40 [...] pingui molita graves uligine foetus. Odniesienie do Georgik Wergiliusza, II 184:
[...] pinguis humus dulcique uligne laeta (t³usta atoli gleba i pe³na s³odkiej wilgoci  prze³.
Z. Abramowiczówna).
41 [...] sive iacenti planitie facilis clivo. rodki wyrazu zapo¿yczone z Eneidy XI, 527:
Planities ignota iacet [...]. (Na grzbiecie góry, rozci¹ga siê ³¹ka ukryta  prze³. Z. Kubiak).
42 [...] progignere fructus. Frazeologia zaczerpniêta z Seduliusza, Carmen paschale I, 50:
[...] gignere fructum. Por. PL 19, kol. 558A.
43 [...] non tua cura gravi compressa vetero. Por. Wergiliusz, Georgiki, I, 124: Nec torpere gravi passus sua regna veterno [...].
44 [...] plenis [...] qualis  kosze do rozrzucania nawozu przypominaj¹ odmalowane przez
Wergiliusza w Georgikach II, 241 [...] spisso vimine qualos (przetaki z gêstej wikliny  prze³.
Z. Abramowiczówna). Staro¿ytny poeta zaleca³ tak wykonane przetaki u¿ywaæ do sprawdzenia odczynu gleby.
45 De cultura hortorum, v. 118, s. 335:
Plurima tranquillae cum sint insignia vitae.
Non minimum est, si quis Pestanae deditus arti
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Dla czytelnika prawdziw¹ gratk¹ staje siê tak¿e kontemplacyjny opis dyni
(Cucurbita). Pod ka¿dym wzglêdem rolina ta, zdaniem wczesnoredniowiecznego poety, by³a doskona³a i stanowi³a ziemskie odbicie teokalii. Kontempluj¹c
harmoniê wzrostu, proporcjê, symetriê i monumentalizm roliny, Walahfrid da³
wyraz w³asnej koncepcji piêkna i estetyki. W tej estetyce daje znaæ o sobie pitagorejski kanon piêkna, w którym niebagateln¹ rolê odgrywa³a zasada jednoci
w wieloci. Odzywa siê tak¿e witruwiañska teoria proporcji i definicja symetrii
sk³adników. Na kanwie tak rozumianego piêkna mo¿na by³o budowaæ estetykê
dogmatyczn¹. W piêknie natury tkwi³a oczywicie g³êboka symbolika. Natura
by³a alfabetem, za pomoc¹ którego Stwórca mówi³ o porz¹dku wiata, o dobrach
nadprzyrodzonych46. Wra¿liwoæ na widzialne piêkno wiata pozwala³a zobaczyæ ogrom teofanicznej harmonii47. Skala poetyckiego wra¿enia  w odniesieniu do frazeologii u¿ywanej przez Strabona  wiele zawdziêcza jego ogromnej
¿yczliwoci w stosunku do kultury antycznej.
Z lichego nasienia wznosi siê, zmierzaj¹c ku górze, dynia, tarczami swych lici rozprasza
ogromne cienie i rzuca cugle pod postaci¹ licznych w¹sów. Podobnie do bluszczu, który
ga³¹zkami48 oplata wysokie wi¹zy, od ziemi ku ich d³ugim ramionom, owija dooko³a49 ca³y
pieñ, a¿ do wierzcho³ka wy¿yny50 (105) i zielon¹ zas³on¹ zakrywa fa³dy kory51. I tak jak
Noverit obsceni curas tractare Priapi.
Ruris enim quacumquae datur possessio, seu sit
Putris, harenoso qua torpet glarea tractu,
Seu pingui molita graves uligine foetus,
Collibus erectis alte sita, sive iacenti
Planitie facilis clivo, seu vallibus horrens,
Non negat ingenuos holerum progignere fructus,
Si modo non tua cura gravi compressa veterno,
Multiplices holitoris opes contempnere stultis
Ausibus assuescit, callosasque aere duro
Detrectat fuscare manus et stercora plenis
Vitat in arenti disponere pulvere qualis.
Haec non sola mihi patefecit opinio famae
Vulgaris, quaesita libris nec lectio priscis.
Sed labor et studium, quibus rebus docuere probatis.
46 U. Eco, op. cit., s. 85.
47 Ibidem, s. 95.
48 [...] hedera implicuit cum frondibus [...]. Nawi¹zanie do Metamorfoz Owidiusza,
VI, 599 i opisu bakchicznego stroju, którym Prokne os³oni³a siostrê, Filomelê: insignia Bacchi
induit et vultus hederarum frondibus abdit (w strój bakchiczny j¹ odziewa, twarz jej os³ania
ga³¹zkami bluszczu  prze³. A. Kamieñska).
49 [...] sua brachia circum [...]. W Eneidzie II, 792, gdy ramiona Eneasza nie zdo³a³y obj¹æ ukochanej Kreuzy padaj¹ nastêpuj¹ce s³owa: collo dare bracchia circum.
50 [...] summumque [...] cacumen [...]. Zob. u Wergiliusza, Eneida, VI, 678: [...] dehinc
summa cacumina linquunt. Owidiusz, Metamorfozy IX, 389: [...] summoque cacumine condor.
51 [...] corticis occuluit viridi tutamine [...]. Dostrzegalna inspiracja Bukolikami Wergiliusza, V, 13: [...] in uiridi nuper quae cortice fagi [...].
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samodzielnie wspinaj¹ca siê wysoko na drzewa pewna odmiana winoroli52, która górne
ga³êzie obwiesza gronami owoców53. I pojawia siê czerwonawa jagoda na obcych ramionach, (110) Bachus obejmuje zieleni¹ce siê rusztowanie, rozleg³e pêdy rozwija na wysokim
listowiu54, tak i moja dynia wznosi siê ze s³abego pêdu i znajduje upodobanie w wygodnych dwuzêbnych wid³ach, które poddaj¹ jej podporê, tê gorliwie trzyma zakrzywionymi
pazurami55. (115) Aby ¿adna szalej¹ca burza nie mog³a jej oderwaæ, ile zrodzi wêz³ów, tyle
powci¹gnie wodzy56, a poniewa¿ ka¿dy pojedynczy w¹s wypuszcza podwójny pêd, z prawej i z lewej i wszêdzie chwytaj¹ siê swej podpory. Tak jak dziewczêta (120) nawlekaj¹ce
delikatn¹ przêdzê na wrzeciono57 i na szerokim kole raz za razem nawijaj¹ce nitkê o ogromnych zwojach58, tak pêdy swymi skrêconymi ³añcuchami ciskaj¹ chwiejne belki drabinek
i natychmiast je owijaj¹, ucz¹ siê te¿ jak z obc¹ pomoc¹, w powietrznym locie, przeskakiwaæ strome dachy59 ³ukowatych portyków. Któ¿ zdo³a³by we w³aciwy sposób doceniæ wisz¹ce wszêdzie na ga³êziach owoce60? S¹ przecie¿ ukszta³towane w precyzyjnie okrelonej
formie, jak gdyby wytoczone i równomiernie wyg³adzone na tokarce drzewo. (130) Owoce
wisz¹ na delikatnym, d³ugim biczu, otrzymuj¹ wielkie cia³a61 o cienkiej szyi, a póniej ten
ogromny ciê¿ar rozci¹ga siê w ciê¿ki brzuch, wszystko staje siê du¿ym ¿o³¹dkiem, we wnêtrzu którego, jak w wiêzieniu pe³nym wydr¹¿onych zagród, osobno wzrastaj¹ liczne pestki,
(135) te obiecuj¹ tobie równie bogaty zbiór62.
52 O gatunku winoroli obrastaj¹cej drzewa pisa³ Kolumella, De arboribus 4: [...] genus vitium arbustivum. Por. Columella, De arboribus, ed. transl. H. Boyd, E.S. Forster, E.H. Heffner,
Londyn 1955.
53 U¿yte przez Walahfrida okrelenie corimbus jest proweniencji greckiej i oznacza
wierzcho³ek rufy, wêze³ w³osów, a tak¿e kiæ jagód bluszczu i grono owoców lub kwiatów.
54 Pampinus et frondes discernit latior altas. Pampinus oznacza wie¿y pêd winnej latorol
 takie okrelenie u Pliniusza w Historii Naturalnej 27, 94 i u Wergiliusza w Georgikach II,
333.
55 [...] uncis tenet unguibus [...]. Por. Metamorfozy II, 479 i opis przemiany nimfy Kallisto w niedwiedzicê: curvarique manus et aduncos crescere in unguis (d³onie siê wygiê³y,
zbrojne w zakrzywione pazury, sta³y siê ³apami  prze³. A. Kamieñska).
56 [...] tot iam retinacula tendit. Inspiracja Georgikami I, 513: [...] et frustra retinacula
tendens (I pró¿no wonica powci¹ga wodze  prze³. Z. Abramowiczówna).
57 Et velut in fusum nentes cum pensa puellae mollia [...]. Styl Georgik I, 390: [...] carpentes pensa puellae [...].
58 [...] traiciunt spirisque ingentibus [...]. Inspiracja frazeologi¹ Wergiliusza w II ksiêdze
Eneidy (v. 216217) w opisie morskich wê¿y zabijaj¹cych kap³ana Laokoona i jego dwóch
synów: post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem corripiunt spirisque ligant ingentibus
(Potem samego, gdy podbieg³ z orê¿em w rêku, by ratowaæ dzieci, chwytaj¹, zwojów przemo¿nych oplotem [...]  prze³. Z. Kubiak).
59 [...] tecta cavarum ardua porticuum [...]. Por. z opisem domostw w krainie Latynów
w Eneidzie VII, 161: [...] tecta Latinorum ardua.
60 [...] poma [...] ramis pendentia passim [...]. Por. Owidiusz, Przemiany VII, 586: Poma
cadunt ramis [...]. Wergiliusz, Eneida X, 835: [...] ramis dependet galea [...]. Wergiliusz, Bukoliki I, 38: [...] pendere [...] in arbore poma [...].
61 [...] ingentia [...] corpora. Walahfrid zdaje siê ponownie nawi¹zywaæ do stylu Eneidy
(I, 192) i literackiej deskrypcji olbrzymich jeleni upolowanych przez Eneasza u wybrze¿y Libii.
62 De cultura hortorum, v. 99135:
Haud secus altipetax semente cucurbita vili
Assurgens, parmis foliorum suscitat umbras
Ingentes, crebrisque iacit retinacula ramis.
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Prawdziwie eklezjologicznym dyskursem przepleciona jest strofa powiêcona ró¿y. Polifonia opisu ujawnia typowe dla redniowiecza aspekty wra¿liwoci,
chodzi tu przede wszystkim o symboliczno-alegoryczn¹ wizjê wiata. redniowiecze by³o epok¹ ukrytych sensów i bo¿ych znaków, które przejawia³y siê
w rzeczach i naturze63. Za pomoc¹ symboli i alegorii mo¿na by³o przekazaæ
prawdy doktrynalne, które w swej uczonej formie wydawa³y siê niekiedy nieprzystêpne64. Jednoczenie Walahfrid zdradza bardzo znamienn¹ dla redniowiecza instynktown¹ wra¿liwoæ na barwê65. Barwa stanowi³a sk³adnik piêkna. Strabon nie zna³ kolorystyki przyjêtej przez póniejsze stulecia, obraca³ siê w krêgu
¿ywych barw, jednoznacznie kojarz¹cych siê z natur¹.
Ac velut ulmum hedera implicuit cum frondibus altam.
Ruris abusque sinu toti sua brachia circum
Laxa dedit lingo, summumque secuta cacumen
Corticis occuluit viridi tutamine rugas:
Aut arbustivum vitis genus, arbore cum se
Explicuit quavis, rarorumque alta corimbis
Vestiit, et propria sursum se sponte levavit 
Visitur ergo rubens aliena in sede racemus
Dependere, permit tabulata virentia Bachus,
Pampinus et frondes discernit latior altas 
Sic mea sic fragili de stripe cucurbita surgens
Diligit appositas, sua sustentacula, furcas,
Atque amplexa suas uncis tenet unguibus alnos.
Ne vero insano divelli turbine posit,
Quot generat nodos, tot iam retinacula tendit.
Et quoniam duplicem producunt singula funem.
Undique fulturam dextra levaque prehendunt,
Et velut in fusum nentes cum pensa puellae
Mollia traiciunt spirisque ingentibus omnem
Filorum seriem pulchros metantur in orbes,
Sic vaga tortilibus stringent ammenta catenis
Scalarum, teretes involvuntque ilico virgas.
Viribus et discunt alienis tecta cavarum
Ardua porticuum volucri superare natatu.
Iam quis poma queat pendentia passim
Mirari digne? Quae non minus undique certis
Sunt formata viis, quam si tornatile lignum
Inspicias medio rasum, quod mamfure constat.
Illa quidem gracili primum demissa flagello
Oblongo, tenuique ferunt ingentia collo
Corpora, tum vastum laxatur in ilia pondus,
Totum venter habet, totum alvus, et intus aluntur
Multa cavernoso seiunctim carcere grana.
63 U. Eco, op. cit., s. 84.
64 Ibidem, s. 86.
65 Ibidem, s. 70.
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[...] powinienem ozdabiaæ krzewy cennych ró¿ z³otem z rzeki (395) Paktol66 i bia³ymi jak
nieg klejnotami Arabii. Wprawdzie Germania nie jest okraszona tyryjskim kolorem purpury67, a rozleg³a Galia nie mo¿e poszczyciæ siê blaskiem karminu68, w zamian za to, ka¿dego roku, obdarowuje nas ogromn¹ iloci¹ zwyk³ych, purpurowych kwiatów69, (400) o których siê mówi, ¿e od zawsze si³¹ i zapachem przezwyciê¿a³y inne i  zas³u¿enie  nazywa
siê je kwiatami wszystkich kwiatów. [...]
(405) Naprzeciw ró¿ stawiane s¹ kwiaty znanych lilii, których mocny zapach przenika powietrze. Jednak jeli kto potrze jasne p¹ki tej nie¿nobia³ej roliny, zdziwi siê, ¿e wraz
z utrat¹ nektaru, szybko znika te¿ ich zapach. (410) Tak¿e i b³ogos³awione dziewictwo kwitnie pewne swej chwa³y, ale tylko wtedy, gdy nie sp³oszy go potrzeba grzechu i nie z³amie
¿ar zakazanej mi³oci, ¿arz¹cy siê w jej zapachu. Jeli chluba niewinnoci zniknie, aromat
zamienia siê w odór. (415) Te dwa gatunki godnych uznania kwiatów, od wieków symbolizuj¹ najwiêksze zwyciêstwa kocio³a, który w krwi mêczennika zbiera dary ró¿, a lilie niesie jako janiej¹cy znak promiennej wiary70.
66 [...] metallo Pactoli [...]. Por. Eneida X, 142: Pactolosque inrigat auro (z³otem je rosi
Paktolus  prze³. Z. Kubiak). Paktol  mityczna rzeka w Lidii nios¹ca w swych wodach piasek zmieszany ze z³otem. Bogactwo zawdziêcza³a frygijskiemu królowi Midasowi, który umy³
w niej swe z³otonone rêce, niestety bêd¹ce dla niego przekleñstwem.
67 Tyrio [...] tinguitur ostro. Tyryjska purpura mia³a g³êboki czerwonofioletowy odcieñ.
Pozyskiwana by³a z rzadkiego gatunku limaków wystêpuj¹cych na wybrze¿u syryjskim. By³
to najdro¿szy z barwników, synonim bogactwa i monarszej w³adzy. 1 gram tyryjskiej purpury
mo¿na by³o uzyskaæ z oko³o 800 limaków. S³ynna purpura uwieczniona u Wergiliusza, (w:)
Georgiki III, 17; tak¿e u Owidiusza, (w:) Listy Heroin XII, 179 oraz (w:) Metamorfozy X, 211.
68 [...] ardenti [...] murice [...]. O tym kolorze, tj. g³êbokiej purpurze, wspomina³ Wergiliusz, Bukoliki IV, 43: [...] rubenti murice [...].
69 Wspomniana w tym miejscu tzw. zwyk³a purpura mia³a stanowiæ symbol prostoty
i chrzecijañskiego minimalizmu. Postawiona zosta³a przez Walahfrida w opozycji do feerycznoci kolorów kojarz¹cych siê z antykiem.
70 De cultura hortorum, v. 394401 oraz 405418:
Debueram viburna rosae pretiosa metallo
Pactoli et niveis Arabum circumdare gemmis.
Haec quia non Tyrio Germania tinguitur ostro.
Lata nec ardenti se Gallia murice iactat,
Lutea purpurei reparat crementa quotannis
Ubertim floris, tantum qui protinus omnes
Herbarum vicisse comas virtute et odore
Dicitur, ut merito florum esse feratur.

Huic famosa suos opponent lilia flores,
Longius horum etiam spirans odor imbuit auras,
Sed si quis nivei candentia germina fructus
Triverit, aspersi mirabitur ilicet omnem
Nectaris ille fidem celeri periisse meatu,
Hoc quia virginitas fama subnixa beata
Flore nitet, quam si nullus labor exagitarit
Sordis et illiciti non fregerit ardor amoris,
Flagrat odore suo. Porro si Gloria pessum
Integritatis eat, foetor mutabit odorem.
Haec duo namque probabilium genera inclyta florum
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Zamkniêcie
Przyrodnicza kontemplacja Walahfrida Strabona stanowi³a doskona³¹ zapowied i jednoczenie preludium do koncepcji og³oszonej przez Jana Szkota Eriugenê (ok. 810877). Okazuje siê, i¿ proklamowana przez Eriugenê harmonia
piêkna wszechwiata: przedziwna harmonia sk³adników, [...] ró¿norakich form,
porz¹dków i przypad³oci, które zespolone s¹ w jedn¹, niewypowiedzian¹ ca³oæ71  w pewien sposób by³a obecna ju¿ u Strabona. Oczywicie jeszcze
w bardzo subtelnym i nienazwanym wymiarze, który pozbawiony by³  odwa¿nie zdefiniowanego przez Eriugenê  pierwiastka metafizycznego. Dopiero Eriugena zdo³a³ bowiem dope³niæ i udoskonaliæ religijn¹ i spirytualistyczn¹ koncepcjê wiata o elementy metafizyczne. Walahfrid jako godny nastêpc¹ Alkuina
i Hrabana Maura stawa³ siê coraz bardziej uwra¿liwiony na ka¿dy szczegó³
ziemskiego wiata. Jednak prze³om nale¿a³ do Jana Szkota Eriugeny, który odwa¿y³ siê wyraziæ to, co u Walahfrida by³o jeszcze niewys³owione, bo odwo³ywa³o siê a¿ nazbyt do sfery profanum. Mowa tutaj o rozkoszy, jak¹ dawa³o piêkno72. Strabon, tak jak i inni erudyci karoliñscy, obficie czerpa³ z dwojakich
róde³  chrzecijañskich i wieckich, dopiero jednak Eriugena z dualnoci tych
róde³ wykoncypowa³ zasadê, wed³ug której ka¿da rzeczywistoæ mia³a podwójny sens. Chodzi³o o sens bezporedni i zmys³owy, za którym Bóg siê ukrywa,
a tak¿e sens wiêty, w którym Bóg siê objawia73.

Ecclesiae summas signant per saecula palmas,
Sanguine martyrii carpit quae dona rosarum,
Liliaque in fidei gestat candore nitentis.
71 Johannes Scottus Eriugena, De divisione naturae, III, 6, PL 122, kol. 637: Pulchritudo
totius universitatis conditae, similium et dissimilium, mirabili quadam harmonia constituta est
ex diversis generibus variisque formis, differentibus quoque substantiarum et acciedentium
ordinibus, in unitatem quondam ineffabilem compacta.
72 W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 116.
73 G. Minos, Koció³ i nauka. Dzieje pewnego niezrozumienia, prze³. A. Szymanowski,
Warszawa 1995, s. 133.
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Streszczenie

Abstract

Laktancjusz i Euzebiusz z Cezarei opisali
wizjê, któr¹ mia³ Konstantyn Wielki przed decyduj¹c¹ bitw¹ z Maksencjuszem na Mocie
Mulwijskim: we nie objawi³ mu siê krzy¿
ca³y w wietle i pod nim napis: Pod tym znakiem zwyciê¿aj. Konstantyn zabra³ krzy¿ na
bitwê i to zapewni³o mu zwyciêstwo. Od czasów Konstantyna krzy¿ sta³ siê nie tylko najwa¿niejszym symbolem chrzecijañstwa, ale
tak¿e symbolem chrzecijañskiego w³adcy,
broni¹ jego zwyciêstwa. W literaturze krzy¿
odnosz¹cy siê do w³adzy ziemskiej okrelany
jest jako krzy¿ Konstantyna. Celem artyku³u
jest przeanalizowanie funkcjonowania krzy¿a
Konstantyna u S³owian po³udniowych i na
Rusi. Podjêto próbê udowodnienia tezy, ¿e
znaczenie krzy¿a Konstantyna u Bu³garów
i Serbów by³o du¿e i bliskie bizantyñskiemu,
natomiast na Rusi, pomimo podejmowanych
prób upowszechnienia, krzy¿ nie odgrywa³
wiêkszej roli. Przyczyn¹ by³y uwarunkowania
polityczno-religijne, a przede wszystkim g³êboki kult ikon maryjnych, który nie mia³ odpowiednika w ¿adnym innym pañstwie ekumeny

Lactantius and Eusebius of Caesarea described the vision that Constantine the Great
had before the decisive battle with Maxentius
on the Milvian Bridge: in his dream he saw
the cross, all in light and the words: Conquer
by this sign underneath it. Constantine took
the cross to the battle and that brought him the
victory. Since the times of Constantine the
cross has become not only the most important
symbol of Christianity but also the symbol of
Christian power, the arms of its victory. In the
literature, the cross related to the earthly authority is referred to as the cross of Constantine. The aim of the paper is to analyse the
functioning of the cross of Constantine for the
southern Slavic nations and in Ruthenia. An
attempt was undertaken at proving the thesis
that the importance of the cross of Constantine for Bulgarians and Serbians was large and
close to the Byzantine one while in Ruthenia,
despite undertaken efforts at popularising it,
the cross did not play any major role. The political-religious conditions, and first of all the
deep cult of the Virgin Mary icons that had no
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wschodniochrzecijañskiej. To ikony maryjne
w powszechnej wiadomoci Rusinów ingerowa³y w losy kraju i pojedynczego cz³owieka,
one decydowa³y o zwyciêstwach, przyczynia³y siê do ustanawiania ziemskiego porz¹dku.
Pe³ni³y zatem tak¹ rolê jak¹ u S³owian po³udniowych krzy¿ Konstantyna.

equivalent in any other country of EasternChristian ecumene, were the causes of that situation. In the common conscience of the Ruthenians, the Virgin Mary icons influenced the
fates of the country and of the individual; they
decided the victory and contributed to establishment of the earthly order. Consequently,
they fulfilled the same role as the cross of
Constantine fulfilled for the southern Slavs.

Okrelenie krzy¿ Konstantyna odnosi siê do w³adcy ziemskiego, jest symbolem chrzecijañskiej w³adzy, broni¹ jej zwyciêstwa. Nazwa zwi¹zana jest
z cesarzem Konstantynem Wielkim, poniewa¿ to jemu krzy¿ zosta³ objawiony,
przekazany, przez niego znaleziony, podniesiony i ochroniony.
Celem artyku³u jest przedstawienie funkcjonowania krzy¿a Konstantyna jako
symbolu w tradycji bu³garsko-serbskiej, a przede wszystkim ruskiej, a tak¿e próba odpowiedzenia na pytanie: Dlaczego w przeciwieñstwie do Bu³garii i Serbii,
gdzie krzy¿ Konstantyna przyj¹³ siê bez ¿adnych zastrze¿eñ i by³ powszechnie
uznawany, na Rusi jego znaczenie by³o mniejsze, a co za tym idzie, równie¿
wizualizacja w sztuce nie odgrywa³a wiêkszej roli.
Na temat krzy¿a, jako najstarszego symbolu znanego od czasów prehistorycznych i najwa¿niejszego symbolu chrzecijañstwa, istnieje ogromna literatura1.
Nie ma natomiast ¿adnego syntetycznego opracowania dotycz¹cego ideowego
znaczenia krzy¿a Konstantyna u S³owian po³udniowych i na Rusi. Podjêcie tego
tematu wydaje siê istotne, poniewa¿ symboliczne funkcjonowanie krzy¿a Konstantyna objania w sposób najbardziej wymowny i dos³owny relacje pomiêdzy
Bizancjum a innymi krajami ekumeny wschodniochrzecijañskiej, w kulcie krzy¿a Konstantyna lub jego braku maj¹ odzwierciedlenie panuj¹ce ideologie polityczne i religijne i w koñcu z krzy¿em Konstantyna jako symbolem wi¹¿e siê
nierozerwalnie kult Konstantyna Wielkiego i jego matki Heleny, który tak¿e inaczej przebiega³ u S³owian po³udniowych ni¿ na Rusi.
Krzy¿ nie od razu by³ czczony przez chrzecijan. Powodem by³o to, ¿e
mieræ na krzy¿u w Cesarstwie Rzymskim by³a znakiem najwy¿szej hañby, upokorzenia, by³a typow¹ kar¹ dla niewolników. Dlatego pierwszym chrzecijanom
trudno by³o poj¹æ i zaakceptowaæ mieræ Chrystusa na krzy¿u. Niew¹tpliwym
prze³omem w myli chrzecijañskiej by³a nauka w. Paw³a, który oko³o 55 r. pi1 Zob. np. E. Bunsen, Das Symbol des Kreuzes bei allen Nationen, Berlin 1876;
F.J. Dölger, Beiträge zur Geschichte des Kreuzzechenes, Jahrbuch für Antike und Christentum, 1958 i nast.; R. Füglister, Signum crucis, Tybinga 1967; G.Q. Reijners, Das Wort vom
Kreuz, Kolonia 1983; W. Ziehr, Krzy¿. Symbol i rzeczywistoæ, prze³. E. Jeleñ, Warszawa
 Kraków 1998; S. Kobielus, Krzy¿ Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000.
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sa³ w licie do Galatów: Co do mnie, nie daj Bo¿e, bym siê mia³ chlubiæ z czego innego, jak tylko z krzy¿a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziêki któremu
wiat sta³ siê ukrzy¿owany dla mnie, a ja dla wiata (Ga 6,14)2. Do krzy¿a odnosi siê te¿ w innych swoich listach  do Efezjan, do Kolosan, do Koryntian
(Ef 2,16; Kol 1,20; 1 Kor 1,18). Nauka w. Paw³a interpretuje przemianê krzy¿a
ze znaku hañby w pe³en wymowy symbol. Jednak¿e taka interpretacja mog³a byæ
tylko zrozumia³a dla ludzi wykszta³conych. Ze róde³ wiemy, ¿e w pierwszych
gminach chrzecijañskich a¿ do po³owy II wieku niezbyt czêsto wspominano
ukrzy¿owanie Chrystusa. Poza obrzêdem chrztu i pojedynczych sakramentów
rzadko czyniono znak krzy¿a3. Dopiero z czasem na gruncie ró¿norodnych polemik uporano siê z kwesti¹ krzy¿a jako hañby i sta³ siê on symbolem chwa³y
chrzecijañstwa. Sta³o siê to jednak dopiero w IV wieku.
Najwa¿niejsz¹ rolê w uprawomocnieniu i upowszechnieniu krzy¿a odegra³
Konstantyn Wielki. Jak podaj¹ wspó³czeni mu pisarze, Laktancjusz i Euzebiusz
z Cezarei, cesarz przed decyduj¹c¹ bitw¹ z Maksencjuszem na Mocie Mulwijskim w pobli¿u murów Rzymu mia³ objawienie we nie. Laktancjusz w De mortibus persecutorum pisze, ¿e przed bitw¹ Konstantyn otrzyma³ napomnienie
w czasie spoczynku, ¿e winien opatrzyæ tarcze niebiañskim znakiem Boga i tak
stoczyæ bitwê. Uczyni³, jak mu nakazano. Wypisa³ na tarczach znak Chrystusa:
litera I przechodzi³a przez literê X, wierzcho³ek za mia³a zagiêty. Wojsko,
uzbrojone tym znakiem, chwyci³o za tarcze4. Euzebiusz z Cezarei w Historia
Ecclesiastica wspomina tylko o tym, ¿e Konstantyn wezwa³ Chrystusa na sprzymierzeñca w wyprawie wojennej5. Natomiast w De vita Constantini podaje:
Oko³o po³udnia, gdy s³oñce obiera drogê ku zachodowi, cesarz, jak sam opowiada³, ujrza³ na niebie, ponad s³oñcem znak zwyciêstwa, krzy¿ utworzony przez
wiat³o, a ponad nim s³owa: »Pod tym znakiem zwyciê¿aj!« Zadziwi³ siê cesarz
i ca³e jego wojsko [...]. Zaduma³ siê te¿ Konstantyn nad znaczeniem tego znaku. A gdy tak rozmyla³, zasta³a go noc. We nie ukaza³ mu siê Chrystus ze znakiem, który wczeniej widzia³ na niebie i nakaza³ mu odtworzyæ ten znak, i walczyæ pod nim jako ochron¹ przed wrogiem. Znak sporz¹dzono w ten sposób, ¿e
do d³ugiej, poz³acanej lancy przymocowano poprzeczkê, tak ¿e tworzy³a znak
krzy¿a, a na jej czubku umieszczono przepiêknie pleciony wieniec ze z³ota
i szlachetnych kamieni, zawieraj¹cy imiê naszego zbawcy, tj. dwie pierwsze litery, z których P przeciête by³o w rodku liter¹ X jak krzy¿em6.
2 Odwo³ania do Biblii tu i dalej za: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, Biblia
Tysi¹clecia, wyd. III popr., Poznañ  Warszawa 1980.
3 Zob. W. Ziehr, op. cit., s. 3637.
4 Laktancjusz, De mortibus persecutorum, XLIV. Cyt. za: Ziehr, op. cit., s. 50.
5 Euzebiusz z Cezarei, Historia Kocielna, prze³. A. Lisiecki, Poznañ 1924, s. 405 (ksiêga IX, 9, 23).
6 Cyt. za: W. Ziehr, op. cit., s. 50; zob. te¿: Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna,
wstêp i t³um. T Wnêtrzak, Kraków 2007, s. 117-118 (ksiêga I, 2831).
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O tych opisywanych objawieniach mo¿na mówiæ jako o legendarnej tradycji, bo  jak dowodz¹ niektórzy historycy  niewiele mia³y one wspólnego z rzeczywistoci¹, chocia¿ zdania co do tej kwestii s¹ podzielone7. Kwestionowanie
wizji Konstantyna jest kwestionowaniem jego nag³ego nawrócenia. Oczywicie
wiele tutaj niejasnoci i sprzecznoci, tym bardziej ¿e przytoczone utwory maj¹
charakter panegiryczny, a ich autorzy s¹ przecie¿ twórcami ideowych podstaw
chrzecijañskiej w³adzy. Jedno jest jednak¿e pewne  póniejsze postêpowanie
Konstantyna wiadczy o tym, ¿e by³ on przychylny chrzecijañstwu i nie wszystko t³umaczyæ mo¿na wyrachowaniem politycznym. Konstantyn nie tylko uzna³
chrzecijañstwo za religio licita, ale uczyni³ z niej, i to w bardzo krótkim czasie, religiê osobicie popieran¹ przez cesarza, co wiêcej  religiê uprzywilejowan¹. To on ufundowa³ wiele kocio³ów chrzecijañskich w Rzymie, Jerozolimie, Antiochii, Konstantynopolu. Opisana wizja wiadczy dowodnie o tym, ¿e
to za spraw¹ Konstantyna zosta³a ostatecznie rozwi¹zana kwestia krzy¿a jako
znaku hañby (zreszt¹ to on zakaza³ wykonywania kary mierci poprzez ukrzy¿owanie), który od tego czasu sta³ siê symbolem zwyciêstwa. Opis Euzebiusza
wskazuje na przejcie od kultu solarnego, który Konstantyn przej¹³ po swoim
ojcu Konstantynie Chlorusie, do kultu chrzecijañskiego Boga, bo krzy¿ ukazuje siê cesarzowi jako wiat³o, które by³o symbolem boga-s³oñca. Chrzecijañstwo
tym samym wch³onê³o dotychczasowy kult solarny.
Po zwyciêstwie nad Maksencjuszem Konstantyn zmaterializowa³ swoj¹ wizjê, funduj¹c w pierwszym kociele w. Piotra przy grobie aposto³a monumentalny z³oty krzy¿. Jak g³osi legenda, równie¿ na Golgocie, w miejscu ukrzy¿owania Chrystusa, umieszczono z rozkazu Konstantyna z³oty krzy¿. Odt¹d sta³o
siê normalnym zwyczajem to, ¿e cesarze fundowali z³ote krzy¿e na pami¹tkê
swoich zwyciêstw, np. cesarz Teodozjusz ufundowa³ wspania³y krzy¿ po zwyciêstwie nad Persami w 422 r., równie wspania³y krzy¿, znajduj¹cy siê obecnie
w skarbcu bazyliki w. Piotra, ufundowa³ Justyn II8.
Krzy¿ oraz monogram Chrystusa sta³ siê odt¹d symbolem w³adcy. Prawdopodobnie na medalu wybitym w mennicy w Ticinum ko³o Mediolanu w 313 r.
widnia³ wizerunek Konstantyna w he³mie ozdobionym diadem i monogramem
Chrystusa9. Na awersie monety z 315 r. równie¿ jego he³m zdobi monogram
Chrystusa, a na rewersie umieszczono labarum zwieñczone chrystogramem, które
przebija wê¿a  symbol pokonanego rywala Maksencjusza10. W przebudowanej
bazylice na Forum Romanum, któr¹ powiêcono cesarzowi, postawiono statuê
Konstantyna (zachowa³a siê z niej jedynie g³owa i stopa). Statuê tê dok³adnie
7
8

Zob. np. A. Krawczuk, Konstantyn Wielki, Warszawa 1985, s. 139141.
W. Ziehr, op. cit., s. 60.
9 J. Vogt, Upadek Rzymu, prze³. A. £ukaszewicz, Warszawa 1993, s. 102.
10 W. Ziehr, op. cit., il. na s. 50.
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opisuje Euzebiusz w De vita Constantini. Z opisu wynika, ¿e cesarz sam poleci³
umieciæ w swoim rêku krzy¿, zbawienny znak zwyciêstwa i napis: Pod tym
znakiem Zbawienia, który jest prawdziwym wiadectwem mêstwa, ocali³em
i uwolni³em wasze miasto od jarzma tyranii11.
Do wzmocnienia kultu krzy¿a przyczyni³y siê legendy o odnalezieniu prawdziwego krzy¿a Chrystusa12. Zapocz¹tkowa³ je Euzebiusz z Cezarei, choæ w De
vita Constantini pisze tylko o wyprawie cesarzowej Heleny w 327 r. do Ziemi
wiêtej i budowie dwóch bazylik: w Betlejem i na Górze Oliwnej13. Pierwszym
Ojcem Kocio³a, który wspomina o odkryciu krzy¿a, jest w. Ambro¿y. Powo³uj¹c siê na istniej¹c¹ ju¿ legendarn¹ tradycjê, w mowie pogrzebowej po mierci cesarza Teodozjusza Wielkiego w 395 r. napisa³, ¿e Helena nakaza³a przeprowadzenie poszukiwañ na górze, na której ukrzy¿owano Chrystusa, w wyniku
czego znaleziono trzy krzy¿e, cud za wskaza³ na krzy¿ Chrystusa14. Rufin
z Akwilei (345410) podawa³ nastêpne szczegó³y. Wed³ug niego prawdziwy krzy¿
uzdrowi³ chorego. Paulin z Noli (353431) w korespondencji ze w. Augustynem i poet¹, retorem Auzoniuszem twierdzi³, ¿e prawdziwy krzy¿ przywróci³ do
¿ycia zmar³ego. Wraz z tworz¹c¹ siê legend¹ powszechny sta³ siê kult relikwii
krzy¿a wiêtego. w. Jan Chryzostom (350407) w swoich pismach wspomina,
¿e za jego czasów chrzecijanie nosili na szyi kawa³ki krzy¿a oprawione w z³oto jak najcenniejsze klejnoty. S³ynne kocio³y chrzecijañskie, Hagia Sophia czy
Notre Dame w Pary¿u, przechowywa³y relikwie drzewa wiêtego15.
Legendy o odnalezieniu krzy¿a Chrystusa mia³y ogromne znaczenie dla
uznania go za symbol i upowszechnienie jego kultu. W IV wieku dzieñ 14 wrzenia uznano za wielkie wiêto kocielne  wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a. To
usankcjonowa³o kult krzy¿a. Krzy¿ sta³ siê równie¿ nieod³¹cznym atrybutem
chrzecijañskiego w³adcy. W³adcy przedstawiani byli z chor¹gwiami ozdobionymi znakiem krzy¿a lub z krzy¿em, na g³owie mieli koronê z krzy¿em, w rêce
trzymali jab³ko z krzy¿em, krzy¿ zdobi³ ich groby. Trzymany przez nich krzy¿
by³ znakiem w³adzy ziemskiej, czyli krzy¿em Konstantyna. Krzy¿ ten odgrywa³
wielk¹ rolê zarówno na chrzecijañskim Zachodzie, jak i Wschodzie, wydaje siê
jednak, ¿e jego znaczenie w Bizancjum mia³o bardziej religijny, g³êbszy sens,
ni¿ to by³o w tradycji zachodniej.
Znaczenie krzy¿a Konstantyna w Bu³garii i Serbii by³o bliskie bizantyñskiemu, legendy o krzy¿u te¿ by³y pokrewne bizantyñskim. wiadcz¹ o tym zabytki
11
12

Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna..., s. 123 (ksiêga I, 40).
O formowaniu siê legendy zob.: J. W. Drijvers, Helena Augusta: the Mother of Constantine the Great and the Legend of her Finding of the True Cross, New York 1992.
13 Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna..., s. 189-190 (ksiêga III, 4145).
14 w. Ambro¿y z Mediolanu, Mowy, prze³. J. Czuj, Pisma Ojców Kocio³a 21, Poznañ
2010, s. 257259 (Mowa na zgon Teodozjusza, akapity 4347).
15 Zob. W. Ziehr, op. cit., s. 6263.
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pimiennictwa, zwyczaje ludowe i przedstawienia w sztuce16 . W Bu³garii i Serbii wiêzi kulturowe by³y o wiele cilejsze ni¿ na Rusi, dla której to S³owianie
po³udniowi stanowili kulturowy pomost ³¹cz¹cy z Bizancjum. Wynika³o to nie
tylko z po³o¿enia geograficznego i z faktu, ¿e wczeniej od Rusi przyjê³y chrzecijañstwo, ale te¿ z burzliwej historii  by³y okresy, kiedy zostawa³y wcielane
do Bizancjum albo Bizancjum podbija³y17. W³adcy bu³garscy i serbscy czuli siê
prawowitymi spadkobiercami Konstantyna Wielkiego, równi w prawach z cesarzami bizantyñskimi, bo wywalczyli sobie tytu³ cara i autokefaliczny Koció³,
mieli swój niezale¿ny patriarchat. Uwa¿ali wiêc, ¿e przynale¿¹ im insygnia w³adzy cesarzy bizantyñskich. To wszystko sprzyja³o kultowi krzy¿a w znaczeniu
krzy¿a Konstantyna.
Znaczenie krzy¿a wi¹za³o siê z kultem Konstantyna i Heleny, który by³
szczególnie rozpowszechniony w Bu³garii. Potwierdzaj¹ to praktykowane do dzi
pewne zwyczaje ludowe. W Bu³garii przetrwa³ np. oddwiêk kultu Konstantyna-Heliosa w ludowym obrzêdzie pok³onienia siê ogniu, co wyra¿a siê w tañcach na rozgrzanych wêglach z ikon¹ Konstantyna i Heleny oraz w opowiadaniach
o ognistej naturze Konstantyna i Heleny18. W tradycji ludowej przetrwa³y tak¿e
opowiadania o tym, ¿e Konstantyn by³ carem bu³garskim, a zag³ada pañstwa bu³garskiego poci¹gnê³a za sob¹ zag³adê Konstantynopola. Ciekawe s¹ te¿ przekazy
zwi¹zane ze znalezieniem krzy¿a i interpretacj¹ wiêta Podwy¿szenia Krzy¿a.
Wynika z nich, ¿e dopiero po znalezieniu krzy¿a zaczê³o istnieæ prawdziwe carstwo, a ziemia wydawaæ plony. Przedtem s³oñce nie wieci³o, zamar³o wszelkie
¿ycie, kobiety nie rodzi³y, nad Konstantynopolem unosi³ siê ciemny tuman19.
W kronikach Konstantyn by³ przedstawiany jako idealny chrzecijañski
w³adca. Do niego upodobniony zosta³ pierwszy, jak te¿ ostatni król bu³garski.
Podobnie by³o w Serbii. Dlatego na monetach, malowid³ach ciennych, ikonach
i miniaturach bu³garscy i serbscy w³adcy ukazywani byli z krzy¿em lub z ber³em zwieñczonym krzy¿em, który w swoim ideowym znaczeniu jest krzy¿em
Konstantyna.
Z czasów pañstwa bu³garskiego zachowa³o siê niewiele zabytków malarskich. Najwa¿niejsze s¹ niew¹tpliwie trzynastowieczne malowid³a w Bojanie pod
16

Zob. nastêpuj¹ce prace F.K. Ba³danowej i M.B. Pluchanowej: Sriedniewiekowaja simwolika w³asti. Kriest Konstantinowa w bo³garskoj tradycyi, Uczenyje zapiski Tartuskogo uniwersiteta, wyp. 781, Tartu 1987, s. 132148; Car Konstantin w bo³garskom folk³orie: k woprosu
o prirodie carstwa i jego simwolikie w sriedniewiekowoj kulturie, Turskitie zawojewanija
i sdbata na ba³kanskitie narodi, otrazieni w istoriczeski i literaturni pamiatnici ot XIVXVII
wiek, Wieliko Trnowo 1992, s. 539554; Srideniewiekowyje istoriczeskije formu³y: Moskwa
 Tyrnowo  Carograd, Trudy po znakowym sistiemam, t. 23, Tartu 1989, s. 8094.
17 Zob. J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski, S³owianie po³udniowi i zachodni, Warszawa 2005, s. 6580.
18 M. Pluchanowa, Sju¿ety i simwo³y moskowskogo carstwa, S. Pietierburg 1995, s. 111.
19 Ibidem, s. 112.
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Sofi¹, w grobowcu sewastokratora Kalojana, który w 1259 r. zbudowa³ w³asne
mauzoleum w postaci wi¹tyni o dwóch kondygnacjach. W dolnej kondygnacji
grobowca na cianach pod³u¿nych po jednej stronie umieszczone s¹ portrety fundatora Kalojana i jego ¿ony Desis³awy, a po drugiej cara Iwana Asena i jego
¿ony Ireny. Kalojan jako fundator trzyma model wi¹tyni, natomiast Iwan Asen
du¿y krzy¿20. Inne przyk³ady to fresk w cerkwi w Baczkowie z I po³. XIV wieku, gdzie przedstawiony jest car Iwan Aleksander (13311337) z krzy¿em
w rêku21 i miniatura z Tetraewangelii, datowana na 1356 r., na której ukazana
jest rodzina carska: Iwan Aleksander z ¿on¹ Teodor¹ i dzieæmi  krzy¿e trzymaj¹ car i najstarszy syn, nastêpca tronu22.
W przeciwieñstwie do Bu³garii malowide³ serbskich zachowa³o siê du¿o. Oto
przyk³ady fresków z przedstawieniami w³adców z krzy¿em w rêku: genealogia
dynastii Nemaniczów z kocio³a w klasztorze w Deczani z ok. 1350 r.  krzy¿
trzyma car Stefan Duszan i inni królowie23; car Stefan Duszan z ¿on¹ Helen¹
i krzy¿em miêdzy nimi jako znakiem legalnej w³adzy (przedstawieni na wzór
Konstantyna i Heleny) w cerkwi w Lesnowie z po³. XIV wieku24; Urosz IV
i król Wulkaszin, obok Konstantyn i Helena z kocio³a w Psaczy w Macedonii
z ok. 1370 r.25
Sztuka bu³garska w czasie tureckiej niewoli przetrwa³a w centrach monastycznych. Znamienne jest to, ¿e po odzyskaniu przez Bu³gariê niepodleg³oci
w XIX wieku, kiedy w sztuce religijnej zaczê³a wa¿n¹ rolê odgrywaæ grafika,
jednym z najbardziej rozpowszechnionych tematów by³y przedstawienia Konstantyna i Heleny tradycyjnie ujête z krzy¿em porodku, od centrum którego
odchodz¹ promienie, natomiast w naro¿nikach sceny umieszczone s¹ symbole
s³oñca i ksiê¿yca26. W takim przedstawieniu skupiaj¹ siê wszystkie ideowe znaczenia krzy¿a Konstantyna funkcjonuj¹ce w tradycji bu³garskiej: mamy tutaj
odwo³ania do ogólnego znaczenia krzy¿a jako zwyciêstwa Chrystusa przez
mieræ na krzy¿u, do wizji Konstantyna, do znalezienia krzy¿a, do krzy¿a jako
symbolu p³odnoci oraz urodzaju i w koñcu do krzy¿a jako symbolu radoci.
Grafiki te w ogóle wiadcz¹ o du¿ym znaczeniu krzy¿a w ikonografii27. Prawie
20

Zob. W. Molè, Sztuka S³owian po³udniowych, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk
1962, s. 9597; A. Faludy, Malarstwo bizantyñskie, Warszawa 1984, nr kat. 39.
21 F. Kämpfer, Das russische Herrscherbild von den Anfängen bis zu Peter dem Grossen.
Studien zur Entwicklung politischer Ikonographie im byzantinischen Kulturkreis, Recklinghausen 1978, il. 30.
22 Ibidem, il. 31.
23 Ibidem, il. 37.
24 W. Ziehr, op. cit., il. na s. 121.
25 F. Kämpfer, op. cit., il. 53.
26 E. Tomow, B³garski wzro¿denski szczampi, Sofia 1975, il. 152, 190, 198, 263269.
27 Ibidem, il. 189, 191, 193, 239 i inne.
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wszyscy wiêci przedstawieni s¹ z krzy¿ami o nadmiernie du¿ych rozmiarach,
co jest charakterystyczne w porównaniu np. z ikonami ruskimi, gdzie krzy¿ jest
najczêciej ledwie zauwa¿alnym atrybutem. Znamienne, ¿e krzy¿ jest atrybutem
w. Jana Rilskiego28, za³o¿yciela monastycyzmu w Bu³garii. Nie by³ on mêczennikiem i trzymany przez niego krzy¿ mo¿e byæ odbierany jako symbol zwyciêstwa religii wschodniochrzecijañskiej w Bu³garii, a wiêc jego znaczenie jest
zbli¿one do krzy¿a Konstantyna.
Na materiale bu³garskim i serbskim  ród³ach pimiennych, zwyczajach ludowych, sztuce  w pe³ni przejawia siê z³o¿ona symbolika krzy¿a Konstantyna
jako obrazu ziemskiej pomylnoci, a tak¿e obrazu pañstwowo-historycznego
i religijnego ¿ycia. Te wszystkie symboliczne aspekty krzy¿a s¹ ze sob¹ uto¿samiane, zale¿ne od siebie, warunkuj¹ce siebie wzajemnie.
Znaczenie krzy¿a Konstantyna na Rusi w porównaniu z Bu³gari¹ i Serbi¹
by³o niewspó³miernie mniejsze, niewspó³mierny by³ równie¿ kult Konstantyna
i Heleny, choæ Konstantyn jako jedyny cesarz bizantyñski czczony w ruskiej cerkwi by³ wzorem dla ruskich w³adców, tak jak wzorem by³ Konstantynopol jako
stolica wschodniochrzecijañskiej ekumeny. Jednak¿e na Rusi, a potem w pañstwie moskiewskim i Rosji postawy wobec dziedzictwa bizantyñskiego bywa³y
ró¿ne. W tych okresach, kiedy ten stosunek by³ negatywny, obraz idealnego
chrzecijañskiego w³adcy, jakim by³ Konstantyn, traci³ na wartoci, by³ zamazywany.
W ruskiej tradycji cerkiewnej niektóre w¹tki z ¿ycia Konstantyna i Heleny
s¹ rozbudowywane lub zmieniane w celu wzmocnienia idei chrzecijañskiego
pañstwa. Na przyk³ad Euzebiusz z Cezarei pisze, ¿e Konstantyn ochrzci³ siê
przed mierci¹29, ale ruskie podania cerkiewne przejê³y inn¹ legendarn¹ tradycjê. Wedle niej, kiedy Konstantyn zachorowa³ i zamierza³ uleczyæ siê zgodnie
z panuj¹cym zwyczajem przez k¹piel we krwi dzieci, po us³yszeniu p³aczu matek mia³ chrzecijañskie objawienie, po którym postanowi³ przyj¹æ chrzest.
W rezultacie cudownie wróci³ do zdrowia i od tego momentu zacz¹³ budowaæ
chrzecijañskie pañstwo30. Ta legenda mówi o przeobra¿eniu siê ziemskiej w³adzy przez chrzest, o przemianie do nowych zadañ i potrzeb, o odwróceniu siê
od pogañskich ofiar.
Dzieñ Konstantyna i Heleny (21 maja) nie by³ wa¿nym cerkiewnym wiêtem. Znamienne jest równie¿ to, ¿e na Rusi, a szczególnie w pañstwie moskiewskim niewiele by³o cerkwi pod wezwaniem Konstantyna i Heleny. Wed³ug danych statystycznych, w okresie ruskim by³y to tylko trzy cerkwie zwi¹zane
z krêgami dworskimi. Na terytoriach nale¿¹cych do Moskwy nie powiêcono im
28
29

Ibidem, il. 118, 121, 122123, 132134, 148 i inne.
Euzebiusz z Cezarei, ¯ycie Konstantyna..., s. 240241 (ksiêga IV, 6263).
30 M. Pluchanowa, op. cit., s. 108.
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¿adnej cerkwi31. Konstantyn i Helena nie byli te¿ czêsto przedstawiani na ikonach. W ikonografii wystêpuj¹ samodzielnie w tradycyjnej scenie Adoracji Krzy¿a oraz na ikonach: Podwy¿szenie Krzy¿a wiêtego, Pochodzenie Prawdziwego
Drzewa Krzy¿a wiêtego, Matka Bo¿a Bogolubska, Sobór Powszechny (Nikejski I), Pokrow Matki Bo¿ej i Matka Bo¿a ród³o ¯ycia. Najwczeniejsze ikony
z postaciami Konstantyna i Heleny znane s¹ dopiero od XV wieku32.
wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a jako dwunaste wielkie wiêto kocielne by³o
wa¿ne w kalendarzu cerkiewnym. Cerkiew oczywicie w tym dniu wspomina³a
imiona Konstantyna i Heleny, ale w tradycji ludowej nie wi¹zano tego wiêta
z Konstantynem i Helen¹, tylko w poredni sposób z ide¹ znalezienia krzy¿a.
Podwy¿szenie pojmuje siê w zwi¹zku z cudem ruchu i o¿ywianiem z martwych,
co mo¿na równie¿ wi¹zaæ z ide¹ Paschy  w tym dniu ¿mije zbieraj¹ siê w jedno miejsce, upieczony chleb z pola przemieszcza siê sam do stodó³, duchy lene
zganiaj¹ zwierzêta w jedno miejsce33.
Najwa¿niejsze wydarzenia budowania chrzecijañskiej w³adzy na Rusi maj¹
odniesienie do Konstantyna. Obraz ten funkcjonowa³ tam od samego pocz¹tku.
W³odzimierz opisywany przez kronikarzy w Powieci minionych lat upodobniony jest do Konstantyna, natomiast jego babka Olga do Heleny. Kronikarz pisze
o W³odzimierzu: On jest nowy Konstantyn wielkiego Rzymu, który ochrzci³ siê
sam i ludzi swych ochrzci³34, a w odniesieniu do Olgi: By³o za dane jej na
chrzcie imiê Heleny, jako i dawnej carycy, matce Konstantyna Wielkiego35.
Wiêkszoæ wydarzeñ z ¿ycia W³odzimierza jest upodobniona do momentów ¿ycia Konstantyna: podbija Korsuñ, który jest odpowiednikiem Konstantynopola,
¿eni siê z bizantyñsk¹ ksiê¿niczk¹, chrzci siê, leczy siê z choroby. Wszystkie te
motywy (oprócz ma³¿eñstwa) wystêpuj¹ w ¿yciu Konstantyna. W kronikach opisywany jest te¿ krzy¿. Kronikarz mnich Jakub pisze, ¿e Olga przynios³a na Ru
znak chwalebnego krzy¿a, a W³odzimierz krzy¿ odnalaz³36. Hilarion pisze:
31 W Latopisie Nikonowskim pod dat¹ 1276 r. wspominany jest monastyr p.w. Konstantyna we W³odzimierzu, który w 1360 r. uposa¿a³ metropolita Aleksy. W dobrach patriarszych
we wsi Poreck znajdowa³a siê cerkiew z kaplic¹ p.w. Konstantyna i Heleny, w Ugliczu cerkiew p.w. Konstantyna. Zob. Patriarszaja, ili Nikonowskaja letopis, Po³noje sobranije russkich letopisiej 1965, t. 10, s. 152; W.I., G.I. Cho³mogorowy, Matieria³y W³adimirskoj jeparchii, wyp. 12, W³adimir 1894, s. 809; A.A. Zimin, W kanun groznych potriasienij, Moskwa
1986, s. 162.
32 Zob. W. Antonowa, N. Mniewa, Kata³og driewnierusskoj ¿ywopisi, Moskwa 1965, t. 1
 nr 70 na s. 129; t. 2  nr 395 na s. 49, nr 456 na s. 87, nr 581 na s. 180, nr 625 na s. 209,
nr 766 na s. 297, nr 770 na s. 300, nr 776 na s. 303, nr 796 na s. 321, nr 922 na s. 421, nr 987
na s. 467.
33 S. W. Maksimow, Sobranije soczinienij, t. 12, S. Pietierburg 1912, s. 215.
34 Powieæ minionych lat, opr. i t³um. F. Sielicki, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1968,
s. 303.
35 Ibidem, s. 254.
36 Cyt. za: A. Pluchanowa, op. cit., s. 121.
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Ty z babk¹ swoj¹ Olg¹, przynielicie krzy¿ od Nowego Jeruzalem miasta Konstantyna i na ca³ej swej ziemi postawilicie utwierdzaj¹c wiarê Konstantyna37.
Jednak kronikarzom nie w pe³ni uda³o siê zrównaæ pierwszego w³adcê ruskiego z Konstantynem, bo W³odzimierz nie by³ carem i nie podlega³a mu ruska cerkiew (podlega³a greckiemu metropolicie). Chocia¿ przedstawiany jest z krzy¿em
na monetach, jak równie¿ na ikonach, to trzymany przez niego w prawej rêce
krzy¿ nie oznacza krzy¿a Konstantyna, bo W³odzimierz nie bêd¹c carem, nie
móg³ mieæ insygniów cesarskich. Jego krzy¿ by³ krzy¿em chrzecijañskiej wiary, apostolstwa, ale nie krzy¿em Konstantyna, czyli zwyciêstwa i w³adzy. W³odzimierz nie by³ powo³any, aby zabezpieczaæ p³ody ziemi i utwierdzaæ pañstwowy porz¹dek. Jego krzy¿ nie realizuje syntezy miêdzy ideami a obrazami
wiary, pañstwowoci i cyklu rolnego  jak u S³owian po³udniowych. Te ró¿nice wynika³y z zupe³nie odmiennej sytuacji w³adzy na Rusi i u S³owian po³udniowych.
Powrót do idei krzy¿a Konstantyna jako insygnium w³adzy nast¹pi³ w koñcu XV wieku. W informacjach o Wielkiej Nocy (paschaliach) metropolita moskiewski Zosima przeprowadzi³ wówczas pe³n¹ paralelê miêdzy w³adc¹ ruskim
a Konstantynem Wielkim. Udowadnia³, ¿e ber³o ruskiego w³adcy, które do czasów Fiodora Iwanowicza nie wchodzi³o w zestaw carskich insygniów, ma zwi¹zek z widzeniem krzy¿a objawionym Konstantynowi38. W póniejszej tradycji
wprowadzenie ber³a do insygniów ruskiego w³adcy ³¹czono jednak¿e z Dymitrem Samozwañcem. Za rz¹dów Iwana III na moskiewskim Kremlu zbudowano
cerkiew p.w. Konstantyna i Heleny (w latopisie wspominana najwczeniej
w 1470 r.)39. Brama, obok której znajdowa³a siê cerkiew, te¿ otrzyma³a nazwê
Konstantino-Jeliñskaja. Nie wp³ynê³o to jednak na rozprzestrzenienie siê kultu
Konstantyna i Heleny. Nieszczêliwie w baszcie obok cerkwi, która otrzyma³a
nazwê Konstantynowskiej, umieszczono katowniê, co wp³ynê³o na z³¹ reputacjê
tej czêci Kremla40 .
Intensywne prace nad rozpowszechnieniem idei krzy¿a Konstantyna prowadzi³ metropolita Makary, zwany pierwszym ideologiem ruskiego samodzier¿awia. Podczas soborów zwo³anych przez Makarego, na dzieñ 21 maja wyznaczono wiêto ku czci Konstantyna Muromskiego. Dot¹d by³ to nieznany lokalny
wiêty uznawany za chrzciciela Muromia. Ideolodzy ruskiego carstwa, wprowadzaj¹c jego kult powszechny, chcieli zwróciæ uwagê na dwie sprawy: zwi¹zaæ
imiê Konstantyna z ruskimi wiêtymi i w nastêpstwie umocniæ obraz cara jako
wiêtego. Ale ta próba siê do koñca nie uda³a, bo w koñcu XVI i na pocz¹tku
37

Cyt. za: ibidem, s. 121.
Pamiatniki driewnierusskogo kanoniczeskogo prawa VI, cz. 1, Russkaja istoriczeskaja
biblioteka, wyd. 2, t. 6, S. Pietierburg 1908, kol. 797798.
39 Zob. I.E. Zabielin, Istorija goroda Moskwy, cz. 1, Moskwa 1905, s. 110.
40 Ibidem, s. 652.
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XVII wieku kronikarze porównywali Konstantyna Muromskiego nie z Konstantynem Wielkim, a z W³odzimierzem. Konstantyn Muromski wyobra¿any by³ nie
jako Nowy Konstantyn, tylko jako Nowy W³odzimierz. Opisuj¹c jego ¿ycie,
pos³ugiwano siê ró¿nymi fragmentami z ¿ycia w. W³odzimierza41.
Dzieje legendy Konstantyna widoczne s¹ w Stiepiennoj knigie carskogo rados³owia (Ksiêdze stopni carstwa ruskiego), ideowego dzie³a czasów Iwana
Gronego i metropolity Makarego. Do redakcji Stiepiennoj knigi czerpano materia³ z Nikonowskoj letopisi, w której czêsto opisywane s¹ znaki w s³oñcu
i ksiê¿ycu42. Do znaków tych w Nikonowskoj letopisi nie przywi¹zywano wielkiej wagi, natomiast w Stiepiennoj knigie nabra³y innego, ideologicznego znaczenia. W Nikonowskoj letopisi mowa tylko o znaku w s³oñcu, w Stiepiennoj
knigie  o donios³ym i cudownym znaku krzy¿a43. Znajdujemy tu tak¿e opis
objawienia krzy¿a W³odzimierzowi Monomachowi, po którym dane mu by³y
liczne zwyciêstwa44. Objawienie wi¹zane jest wyranie z krzy¿em i widzeniem,
jakie mia³ Konstantyn. Podkrelenie zwi¹zku Monomacha z krzy¿em s³u¿y³o
oczywistym celom ideowym. W³odzimierz Monomach by³ pierwszym w³adc¹
nazwanym przez Greków carem i to on otrzyma³ insygnia w³adzy od Greków
(koronê zwan¹ czapk¹ Monomacha), by³ wiêc prawowitym nastêpc¹ idealnego
w³adcy, jakim by³ Konstantyn, a jego spadkobiercami byli w³adcy ruscy, w tym
Iwan IV Grony. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e na wa¿nym obrazie-ikonie czasów Iwana
IV Cerkiew wojuj¹ca z krzy¿em ukazany jest w³anie W³odzimierz Monomach.
Znaczenie tego krzy¿a kojarzy siê ideowo z krzy¿em Konstantyna, bo jeli przyj¹æ, ¿e Cerkiew wojuj¹ca ilustruje wyprawê kazañsk¹, czyli walkê z niewiernymi, to krzy¿ wystêpuje tutaj jako broñ zwyciêstwa45.
Wa¿n¹ rolê we wzmocnieniu idei krzy¿a Konstantyna na Rusi odegra³ Aleksy Michaj³owicz. Mia³o to niew¹tpliwy zwi¹zek z ówczesn¹ ideologi¹ i prowadzon¹ przez niego polityk¹. W zwi¹zku z przy³¹czeniem do Rosji lewobrze¿nej
Ukrainy od¿y³a w sposób realny stworzona w XV wieku, po upadku Konstantynopola, idea Moskwy jako trzeciego Rzymu. Moskwa mia³a zast¹piæ Konstantynopol, a car rosyjski bizantyñskich basileusów. St¹d równie¿ w sposób realny,
materialny, nastêpowa³o ucielenianie bizantyñskich znaków, symboli, które
w ruskim ¿yciu zaczê³y zajmowaæ o wiele wa¿niejsze miejsce ni¿ przedtem. Wyranym przyk³adem tego nowego odnoszenia siê do bizantyñskiej tradycji by³o
zamówienie przez Aleksego Michaj³owicza nowych insygniów w³adzy, w tym
41

N. Sieriebrianskij, Driewnierusskije knia¿eskije ¿ytija, Moskwa 1915, s. 234238.
Patriarszaja, ili Nikonowskaja letopis..., 1965, t. 10, s. 152.
Kniga stiepiennaja carskogo rados³owia, Po³noje sobranije russkich letopisiej 1913,
t. 21, s. 305.
44 Ibidem, s. 186.
45 Zob. B. D¹b-Kalinowska, Cerkiew wojuj¹ca. Ikona czy wyobra¿enie?, Biuletyn
Historii Sztuki 1993, nr 12, s. 722.
42
43
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równie¿ korony, co mo¿na odczytaæ jako próbê zmaterializowania legendy o bizantyñskim pochodzeniu korony Monomacha46.
Za czasów Aleksego Michaj³owicza sprowadzono do Rosji rzekome relikwie
krzy¿a Konstantyna. W 1630 r. car Micha³ i patriarcha Filaret otrzymali informacjê z klasztoru Watopedskiego  greckiej wspólnoty na Atosie, ¿e jest w posiadaniu krzy¿a, który Konstantyn Wielki nosi³ podczas choroby. Ale korespondencja o krzy¿u nie mia³a wiêcej miejsca za rz¹dów Micha³a Romanowa. Do
rozmów powrócono za Aleksego, który zapragn¹³ mieæ nie tylko krzy¿, ale równie¿ inn¹ relikwiê  g³owê w. Jana Chrzciciela. W 1655 r. obie relikwie zosta³y przywiezione do Moskwy. Watopedscy mnisi chcieli je zabraæ z powrotem,
ale car ich nie zwróci³, obdarowuj¹c klasztor du¿¹ sum¹ pieniêdzy. W czasie
sporów Rosjanie udowadniali, ¿e to nie g³owa w. Jana Chrzciciela, a Andrzeja
z Cezarei. Póniej relikwia ta jako g³owa w. Jana Z³otoustego zosta³a umieszczona w soborze Uspienskim na Kremlu, staj¹c siê jego wa¿n¹ wiêtoci¹.
W koñcu XVII wieku krzy¿ Konstantyna wspominany jest jako wiêtoæ noszona
przed wojskiem podczas wojen, ale od XVIII wieku losy krzy¿a nie s¹ znane47.
W czasach Aleksego Michaj³owicza namalowano ikony, na których po obu
stronach krzy¿a przedstawieni byli Konstantyn i Helena, a pod nimi Aleksy Michaj³owicz z ¿on¹ Mari¹ Iliniczn¹ oraz patriarcha Nikon48. Przedstawienie to
nawi¹zuje do znanej ikonografii przedstawieñ Konstantyna i Heleny, na wzór
których  jak wspomniano  przedstawiony zosta³ car Duszan z ¿on¹ Helen¹ na
fresku w Lesnovie, z tym ¿e tutaj para carska zestawiona jest z par¹ cesarsk¹,
natomiast na fresku serbskim zajmuje miejsce pary cesarskiej. Ikony te wiadcz¹ jednak¿e o kreowaniu siê Aleksego Michaj³owicza na spadkobiercê pierwszego chrzecijañskiego w³adcy i o wymownym przywo³aniu wa¿nego symbolu
tej w³adzy  krzy¿a Konstantyna. Tego typu ikony malowano jeszcze w XVIII
wieku.
W czasach Aleksego Michaj³owicza powsta³a seria portretów w typie parsuny Micha³a Fiodorowicza i Aleksego Michaj³owicza na koniu, trzymaj¹cych
w rêkach prawos³awny krzy¿. Jest to niew¹tpliwie krzy¿ w znaczeniu krzy¿a
Konstantyna49.
Aleksy Michaj³owicz podj¹³ wiêc powa¿n¹ próbê przeniesienia znaków bizantyñskich, jednak¿e próba ta te¿ nie by³a do koñca udana, bo krzy¿ Konstantyna nie wszed³ na sta³e do wiadomoci ludu ruskiego, w przeciwieñstwie do
46

B.A. Uspienski, M.W. ¯ywow, Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy
w Rosji, prze³. H. Paprocki, Warszawa 1992, s. 2739.
47 N. F. Kaptieriew, Charaktier otnoszenij Rossii k prawos³awnemu Wostoku w XVI
i XVII stoletijach, Siergijw Posad 1914, s. 6371.
48 Zob. G. Kobrzeniecka-Sikorska, Wizerunki carów rosyjskich. Miêdzy ikon¹ a portretem, Olsztyn 2007, s. 122124.
49 Russkij istoriczeskij portret. Epocha parsuny, Moskwa 2004, nr kat. 3639, s. 120125.
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Bu³garii i Serbii, gdzie by³ g³êboko zakorzeniony w tradycji ludowej. Przyczyny by³y ró¿ne. Tytu³em podsumowania wymieñmy najwa¿niejsze.
Tradycja nazwa³a Nowym Konstantynem ksiêcia W³odzimierza, który nie
bêd¹c carem, nie móg³ w pe³ni odtwarzaæ oblicza chrzecijañskiej w³adzy. Krzy¿,
z którym przedstawiany jest W³odzimierz w ikonografii, nie jest krzy¿em w znaczeniu krzy¿a Konstantyna, ale krzy¿em apostolskim, ogólnochrzecijañskim.
Znamienne, ¿e Olga  uto¿samiana w pierwszych kronikach z Helen¹  nie by³a
przedstawiana z krzy¿em, krzy¿ dodano do jej ikonografii dopiero w XIX wieku, np. na rysunkach w Podlinniku stroganowskim nie posiada krzy¿a.
Nastêpn¹ przyczyn¹ jest to, ¿e stosunek Rusinów do Bizancjum i jego symboli by³ niestabilny, zmienia³ siê w zale¿noci od ideologii politycznych. W tych
okresach, kiedy by³ pozytywny, programowo przenoszono znaki i symbole Bizancjum do Moskwy  trzeciego Rzymu (np. za Aleksego Michaj³owicza), jednak¿e w tych okresach, kiedy by³ negatywny (np. po unii florenckiej), bazowano na w³asnym etosie.
Najwa¿niejsz¹ jednak¿e przyczyn¹ by³o to, ¿e krzy¿ Konstantyna w tradycji
ruskiej mia³ siln¹ i skuteczn¹ konkurencjê w postaci najwa¿niejszych wiêtoci
dla ruskiego prawos³awia, jakim by³y ikony maryjne. Ikony maryjne i ich kult
w ruskim prawos³awiu pe³ni³y tak¹ rolê, jak¹ w Bizancjum czy u po³udniowych
S³owian pe³ni³ krzy¿ Konstantyna. Znamienne jest np. to, ¿e Pokrow, czyli wiêto Opieki Matki Bo¿ej, znane w ca³ym wschodniochrzecijañskim wiecie, zwi¹zane z Bizancjum, w ¿adnym innym kraju nie osi¹gnê³o takiego znaczenia jak
na Rusi. Palladium moskiewskiego pañstwa sta³ siê nie krzy¿ Konstantyna,
a Matka Bo¿a W³odzimierska  to ona by³a ³¹cznikiem Moskwy z Bizancjum
i Star¹ Rusi¹. Na pocz¹tku XVI wieku zaczêto czciæ Matkê Bo¿¹ W³odzimiersk¹ 21 maja, a wiêc w wiêto Konstantyna i Heleny. Tym samym cerkiewne
wspomnienie o pierwszych chrzecijañskich cesarzach zdecydowanie wypar³ kult
Matki Bo¿ej, staj¹c siê najwa¿niejszym religijno-pañstwowym kultem. To ikony Matki Bo¿ej, jak wierzono, ingerowa³y w politykê, decydowa³y o ogólnych
losach kraju i losach pojedynczego cz³owieka. Broni¹ zwyciêstwa na Rusi by³
nie krzy¿ Konstantyna, a cudowne ikony maryjne, które zabierano na wyprawy
wojenne i cud za ich przyczyn¹ dawa³ Rusinom zwyciêstwo50. W tym nale¿y
dopatrywaæ siê g³ównego powodu, ¿e znaczenie krzy¿a Konstantyna jako broni
zwyciêstwa, jako narzêdzia ustanawiania ziemskiego porz¹dku i ziemskiej w³adzy, by³o na Rusi o wiele mniejsze ni¿ u S³owian po³udniowych.

50 Zob. wiêcej: G. Kobrzeniecka-Sikorska, Ikona, kult, polityka. Rosyjskie wizerunki maryjne od drugiej po³owy XVII w., Olsztyn 2000.
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Streszczenie

Abstract

Powo³uj¹c siê na M. Lutra, I. Kanta,
D. Bonhoeffera, autor podejmuje mia³¹ próbê
niereligijnej interpretacji terminów biblijnych.

Referring to M. Luther, I. Kant and
D. Bonhoeffer, the author undertakes a bald
attempt of non religious interpretation of biblical terms.

Dans la foulée de mes exposés aux congrès récents de l’ASPLF et de la
SEKLF, il convient d’abord ici de traiter l’écart infini entre les intentions opposées de l’anticipation immanente et de l’aperception transcendante en raison
du métabolisme intelligible entre le substrat étendu (la matière) et son attribut
* Tekst niniejszy stanowi³ podstawê wyst¹pienia Franza Sagemüllera podczas konferencji
SEKLF 2011 w Luksemburgu.
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inétendu (la nature), c’est-à-dire entre les intentions du système intelligible de
vaisseaux et sa nourriture intelligible. Car il s’agit en cela de l’émancipation
explicative des deux intentions (vertus) existentielles par une introspection du
système vasculaire originel, où l’opposition entre l’interne et l’externe du mur
vasculaire se transforme alors en opposition intelligible entre les intentions de
l’immanence ontologique (du passé vers le futur) et de la transcendance analogique (de l’avenir vers le passé), où le mur vasculaire se réduit au point de
présence inétendu comme lieu de rencontre entre les deux intentions opposées.
C’est dans un tel sens (et d’après Kant) que l’espace et le temps se présentent,
d’une part, comme simultanéité idéale de tels points dans les «formes» (c’est-àdire dans l’immanence idéale), d’une «intuition» même, qui, d’autre part, doit
cependant rester dans sa transcendance omniprésente et de telle manière au-delà
de «l’idéalité des formes de l’intuition», où tout idéalisme doit se restreindre
à une telle idéalité immanente comme vanité idéale des moyens de la représentation d’un sujet non molesté. En cela, le substrat «matière» comme le «mobile
dans l’espace» (Kant) se présente dans une superposition des champs de substance (densité) et d’énergie (vitesse) avec sa pénétrabilité (simultanéité) mutuelle
et ainsi avec la déformation réciproque de leur symétrie originelle, ce qui se
révèle comme fil conducteur pour une explication cinétique de l’origine continuel dans les structures cosmologiques élémentaires (à l’inverse d’une discontinuité par principe à l’égard des limites corporelles de quelques prétendus «corpuscules élémentaires» tel un reliquat schématique du mur vasculaire).
Sur ces entrefaites, il convient d’interpréter l’idéalité immanent du substrat
par un terme luthérien comme «néant» ou «vanité» d’après sa «théologie de la
croix» lors de sa «dispute de Heidelberg» au couvent des augustins en printemps
1518, où il se réfère à l’Aristote scolastique en le critiquant (in thèse 28) sous
ce rapport général qu’il manquait à son devoir d’avoir la conscience d’une telle
vanité, à l’inverse de la «théologie de la croix» avec son sacerdoce général d’une
exclusion (d’un «néant») de toute médiation sacerdotale, c’est-à-dire de l’exclusion d’une «théologie de la gloire» par une telle médiation. C’est dans une perspective générale telle, que les moyens de la représentation se révèlent comme
le rien du représenté et qu’ils s’expliquent mutuellement par ce «rien voisin»,
d’abord par l’immanence idéale et déductive dans l’ensemble de l’idéalité
d’espace et de temps, d’une part, avec l’idéalité de substance et d’énergie, de
l’autre. Il s’agit en fait de la prétention par une telle immanence idéale, la «matière», de survivre dans une immanence analogiquement pratique, c’est-à-dire
dans la «nature» comme sa nourriture intelligible. Interprété par la célèbre scène
biblique (selon Luc 10.38) qu’il s’agisse de la prétention de Marthe (en suivant
la via negationis) en face du Seigneur (via affirmativa) de dire à sa plus jeune
sœur Marie (via eminentiae) de lui aider, où alors les viae des sœurs signifient
l’immanence théorique et sa pratique immanente comme dépendance mutuelle
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de survivre ou de mourir, pour ainsi dire comme ensemble de la condition humaine sous la croix. C’est ici que la «théologie de la croix» luthérienne se situe
dans sa relation de croyance tel un néant idéaliste en face («coram») de l’intention inverse d’une transcendance non idéaliste, où dès lors toute «aide» positiviste entre la théorie et sa pratique, c’est-à-dire entre la doctrine et son exégèse
(interprétation), touche déjà la relation «coram» entre les intentions opposées.
Ici, la direction des intentions se définit par la relation entre le père et le fils,
soit par l’écoulement temporel de la succession catégorique du fils au père, soit
dans le sens inverse comme naissance du fils comme le verbe venant du père du
coté de l’avenir non catégorique en allant vers le passé, où le fils, qui est «devenu homme» jusqu’à l’abandon de la croix, représente aussi bien l’écart infini
idéaliste entre les viae de l’immanence doctrinale et exégétique, d’une part,
qu’également le «coram» de sa résurrection du coté de l’avenir transcendant,
c’est-à-dire représente la via affirmativa d’une promesse non catégorique (et
donc non idéaliste), de l’autre.
D’où le sacerdoce général de la «théologie de la croix» signifie une introspection radicale par la croyance dans sa relation «coram», pour ainsi dire comme ses lumières authentiques entre science et conscience – à l’inverse de la relation fabriquée par un idéalisme correspondant comme fatalité de toutes les
lumières fabriquées dans l’histoire auparavant et après coup, c’est-à-dire à l’inverse d’une théologie correspondante de la gloire fabriquée. C’est ici qu’intervient le grand Dietrich Bonhoeffer dans sa lettre du 8.6.1944 à E.Bethge, (qu’il
a dû faire sortir en contrebande hors de sa prison), où il se réfère bien à l’idée
de Karl Barth d’une «interprétation non religieuse des termes théologiques»,
mais regrette que «Barth en cela n’ait pas produit de perspectives concrètes, ni
dans la dogmatique, ni dans l’éthique [...] et c’est pourquoi sa théologie de la
révélation devient positiviste, ‹positivisme de la révélation›, comme je m’exprimais». Il s’agit ici, pour ainsi dire, des dernières volontés de Bonhoeffer à l’égard
général du terme de la religion comme théologie de la gloire fabriquée et
d’ouvrir de perspectives concrètes pour son exclusion aussi générale d’après la
théologie de la croix luthérienne, d’où s’expliquent mutuellement les termes bibliques, théologiques et philosophiques, afin d’éviter de cette manière la barrière
usuelle positiviste entre les disciplines correspondantes. C’était d’ailleurs Bonhoeffer lui-même qui avait ouvert tout seulement la perspective la plus vaste dans
cet ordre d’idées, aussi bien dans sa thèse de doctorat Sanctorum Communio (en
1930) que dans celle de son habilitation Akt und Sein (en 1931), achevées à l’âge
de 22 et de 24 ans respectivement, où il s’agit d’abord et avant tout de sa conception œcuménique visionnaire d’une «l’église comme unité d’acte et d’être»
(Akt und Sein; chapitre B,3), c’est-à-dire par égard pour notre contexte: d’une
unité de la relation «coram» entre l’acte transcendant et l’être immanent dans la
coordination du verbe comme Sanctorum Communio de l’église œcuménique.
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Il s’agit ici de l’écart infini entre les deux intentions opposées d’une «pure»
anticipation comme idéalisme de la vanité idéale d’une «pure» possibilité, d’une
part, et d’une aussi «pure» aperception comme révélation non idéaliste, de l’autre, où la purification même entre elles signifie d’abord l’exclusion de tout positivisme dans la déduction du possible, pour ainsi dire comme sobriété de la croix immanente en face, «coram», de l’intention inverse comme exaltation de la
sainte croix dans le don de ses termes transcendants, tels que l’amour, la liberté,
la vérité, la bonté ou la beauté évangéliques. En cela, tout «positivisme de la
révélation» en tant que religion signifie pour Bonhoeffer le symptôme d’une carence réactionnaire – et c’est-à-dire déjà aussi le symptôme d’un manque de sobriété, qui ne peut jamais être rattrapé par une ivresse pieuse – si pieuse qu’elle
soit. C’est avant tout dans ce sens qu’il faut récapituler le manque réactionnaire
de sobriété, qui inspire les commencements déductifs aussi bien chez Platon que
chez Aristote, afin d’expliquer ainsi la fatalité qui se cache sous le terme religion. Le commencement platonicien ne veut ou ne sait pas se restreindre à une
idéalité immanente, c’est-à-dire, à la vanité idéale d’une pure possibilité comme
substrat dépouillé d’attributs positivistes des choses, car il a déjà «redoublé le
monde» de telles choses, pour ne se référer qu’à la célèbre objection d’Aristote,
qui commence alors pour sa part avec un substrat incomplet, à savoir avec son
«moteur immobile» aussi célèbre, et qui par là se retrouve en soi également dans
un positivisme par principe, où il ne s’agit plus, dans les deux cas, seulement
d’une faute d’inattention ou d’hypocrisie, mais plutôt d’une attitude profondément enracinée comme religion. C’est ici qu’intervient la grammaire d’une
interprétation non religieuse, afin de sauver l’immanence sobre, aussi bien entre
l’archétype ontologique et son image analogique qu’entre la cause interne et son
effet externe, c’est-à-dire pour en exclure tout redoublement ou rupture dans son
contexte explicatif. Dans un tel sens intégral, la définition kantienne de la matière plutôt sobre comme le «mobile dans l’espace» implique déjà l’idéalité explicative des structures élémentaires de substance et d’énergie par leur superposition et déformation mutuelle, c’est-à-dire, implique également déjà l’immanence
aussi bien entre l’archétype théorique et son image pratique qu’entre la cause et
son effet cinétique.
C’est ainsi que se déduit, d’une part, la réformation non religieuse du terme
de la «loi» platonicienne comme réduction idéaliste à une pure possibilité par
l’exclusion des attributs positivistes et du «redoublement du monde» et, de l’autre, l’explication non religieuse du terme de la «substance» aristotélicienne comme part d’une cohésion avec le terme de l’énergie dans la superposition des
champs de densité et de mobilité interne dans l’espace, afin d’exclure de la sorte tout «raccourcissement mythologique du monde» et de sauver alors à tout prix
l’immanence et l’idéalité du substrat comme un commencement non positiviste
de la science. Ainsi, la grammaire correspondante se présente, d’une part, com-
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me le substrat «logiquement» étendu et, de l’autre, comme son attribut «analogiquement» inétendu, c’est-à-dire, se divisant en les deux catégories uniquement
encore demeurées de reste, d’une part, de la matière comme vaisseau intelligible de l’anticipation et, de l’autre, de la nature comme nourriture intelligible de
l’aperception. Cela correspond d’ailleurs à l’unique opposition infinie entre les
intentions catégorielles et aussi à la précision indéfinie parmi les coordinations
possibles entre l’étendu et l’inétendu logiques qui, pour le dire d’un point de vue
non religieuse, correspond à la concurrence infinie entre les deux vertus catégoriques en face de l’avenir non catégorique, par où est venu le vieil homme Adam,
et avec cela le Christ comme le nouvel Adam, par sa chute en deçà de l’immanence du péché originel avec son abandon de l’écart infini entre les vertus
catégoriques de la croix, tel pour ainsi dire le bouc émissaire de l’intégrité du
non catégorique, c’est-à-dire comme l’agnus dei, en contraste avec tous les boucs émissaires du fait des fautes de catégories positivistes et de ses refoulements
religieuses.
C’est dans une telle perspective, aussi intégrale que minutieuse, qu’une erreur de catégories se présente, d’une part, toujours comme un refoulement immanent de l’écart infini de l’analogia entis entre l’archétype théorique de la via
negationis et son image pratique de la via eminentiae et signifie également, par
ailleurs, chaque fois le refoulement de la différence infinie transcendante de
l’analogia relationis (d’après Bonhoeffer), c’est-à-dire de la relation «coram» de
la croyance (ou aussi de la via affirmativa) entre l’immanence catégorique et la
transcendance non catégorique. Car il s’agit finalement ici de la relation divergente, entre l’être pur et l’acte pur, de la coordination du métabolisme intelligible, où l’intention idéaliste de l’absolu comme possibilité pure du vaisseau intelligible se trouve en confrontation avec l’intention inverse de son absolution
comme réalité pure de la nourriture intelligible. Il s’agit finalement ici pour ainsi dire de l’intention immanente des termes vasculaires catégoriques de l’analogia entis contre l’intention transcendante des termes de la nourriture non catégorique de l’analogia relationis, où le point de présence signifie pour les deux
intentions chaque fois le début ou la fin de leur assimilation intelligible comme
l’avenir, respectivement signifie le début ou la fin de leur dissimilation intelligible comme le passé. C’est ainsi qu’il s’agit aussi déjà du point décisif pour une
grammaire de l’exclusion de l’usage transcendant des termes immanents et de
l’exclusion de l’usage immanent des termes transcendants, où le même point se
trouve revendiqué par les deux intentions opposées, chaque fois comme «point
de vue» immanent ou transcendant.
À l’inverse, la conception kantienne d’une «religion idéale», lorsqu’elle se
détermine seulement par la «simple raison» dans une «volonté bonne», provoque l’illusion de neutralité ou de tolérance communes, ne signifie cependant dans
notre contexte qu’un refoulement positiviste aussi «idéaliste» que commun, pu-
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isqu’une anticipation par la «simple raison» dans la «volonté bonne» kantienne
implique déjà l’usage immanent des termes transcendants du bon et de la raison,
c’est-à-dire implique chaque fois le refoulement de son aperception transcendante. À ce titre, il convient de constater qu’il s’agit toujours de la même et vieille
confrontation luthérienne entre la théologie de la croix et la théologie de la
gloire, c’est-à-dire entre la justification par le cadeau de la foi sans mérites, d’une
part, et la hypocrisie de l’œuvre méritoire liée à la propre «bonne» action, de
l’autre, où le terme kantien du «mauvais radical» semble représenter une chose
étrange et dramatique – ce qui serait sans doute un peu trop de la gloire – mais
ne représente cependant en vérité que la propre banalité misérable d’un idéalisme religieux, qui manque par principe déjà à une originalité radicale et qui sait
alors se tromper toujours sur sa situation réactionnaire de l’Antéchrist pharisaïque.
Bien compris, il s’agit ici de la source générale pour la contamination positiviste des termes kantiens et de la considération nécessaire du terme correspondant de théologie, en particulier la réfutation kantienne des preuves de l’existence
de dieu au profit du dieu moraliste. Où d’abord déjà l’intention de l’immanence
du terme «preuve» ne sait jamais correspondre à l’intention inverse de la transcendance des termes de l’«existence» et de «dieu», par où aussi bien une telle
preuve, d’une part, que sa réfutation, de l’autre, se révèle ici comme la même
banalité présomptueuse du positivisme religieux, à l’occasion de quoi d’ailleurs
le «comme si» du «faire semblant» à l’égard de l’idéalisme moral kantien doit
s’encanailler avec une hypocrisie commune par principe, c’est-à-dire avec l’analogia entis religieuse, qui se cache ordinairement aussi sous les diverses confessions philosophiques.
C’est ici qu’intervient définitivement l’analogia relationis de l’interprétation
non religieuse des termes bibliques, afin de sauver inversement l’intention pure
des termes transcendants comme nourriture non catégorique, respectivement
comme Cène de la communion évangélique, où les termes transcendants de l’existence et de la réalité se rapportent, sans aucune restriction d’un «comme si»,
à la relation «coram» entre l’acte pure et l’être pur de la coordination du verbe
divin, car en cela s’exprime la vérité des paroles de consécration d’après Matthieu26,26 : «Prenez, mangez, ceci est mon corps.».
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Streszczenie

Abstract

Jan Pawe³ II wielokrotnie odnosi³ siê do
relacji miêdzy Kocio³em i sztuk¹. Dostrzega³,
¿e dialog miêdzy Kocio³em i sztuk¹ wygas³
lub zosta³ naznaczony sprzecznociami na
prze³omie XIX i XX wieku. W niniejszym studium koncentrujê siê na dwóch kluczowych
kwestiach: czy Kocio³owi potrzebna jest sztuka oraz czy sztuka potrzebuje Kocio³a? Odpowied na pierwsze pytanie jest twierdz¹ca.
Odpowied na drugie pytanie nie jest ewidentna i odnosi siê do innej kwestii sformu³owanej
przez Jana Paw³a II: Czy sztuka ulega ograniczeniu lub zostaje pozbawiona istotnego znaczenia, je¿eli pomija rzeczywistoæ Kocio³a?. Sztuka w istocie potrzebuje Kocio³a,
jeli ma lepiej rozumieæ prawdziwe powo³anie
cz³owieka oraz jeli ma rozumieæ, ¿e jej ostateczny cel nie tkwi w prezentacji tego, co z³e
i niemoralne.

John Paul II has repeatedly referred to the
relationship between the Church and Art. He
observes that the dialogue between the Church
and Art was either silenced or was marked by
opposition and objection in the late Nineteenth
and early Twentieth Century. This study points
to two key questions; Does the Church need
art? Does Art need the Church? The answer to
the first question is affirmative. To the second
question the answer is not so clear. This raises
another question asked by John Paul II, Is art
diminished or deprived of a more substantial
meaning if the reality which the Church presents is ignored?. Art does indeed need the
Church if is it to better understand the true
vocation of Man and if it is to see that the final goal of all art is not to be found in the presentation of what is evil and immoral.
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1. W d¹¿eniu do odnowy dialogu
Sztuka mo¿e byæ przestrzeni¹ spotkania chrzecijan i form¹ ekumenicznego
dialogu. Rozpoznajemy i wyczuwamy specyfikê sztuki sakralnej Kocio³ów prawos³awnych i wspólnot chrzecijañskich wyros³ych z reformacji, a tak¿e Kocio³a rzymskokatolickiego. Niniejszy artyku³ jest prób¹ analizy wybranych wypowiedzi papieskich, w których Jan Pawe³ II odnosi³ siê do kwestii dialogu
Kocio³a ze sztuk¹.
Koció³ rzymskokatolicki nie tylko przez wieki troszczy³ siê o materialny
wymiar dziedzictwa historyczno-artystycznego wyra¿onego w dzie³ach sztuki,
ale te¿ wypracowa³ bogat¹ refleksjê naukow¹ wyra¿on¹ w wypowiedziach papie¿y, soborów i teologów na temat znaczenia sztuki i roli artysty. Wystarczy tu
wspomnieæ tylko dokumenty z II po³. XX wieku: Konstytucjê duszpastersk¹
o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gadium et spes1 i Konstytucjê o liturgii
wiêtej Sacrosanctum Concilium2 II Soboru Watykañskiego.
Znaczenie pontyfikatu Jana Paw³a II dla troski o chrzecijañskie dziedzictwo jest wyj¹tkowe. Papie¿ ten przypomnia³, ¿e II Sobór Watykañski stworzy³
warunki i podstawy nowych relacji Kocio³a do wiata, do wspó³czesnej kultury, a wiêc i do sztuki. Komentuj¹c znaczenie Konstytucji duszpasterskiej Gaudium
et spes, zwróci³ uwagê, ¿e Sobór odwa¿nie i bez zahamowañ podj¹³ problem relacji Kocio³a i kultury, ukazuj¹c, ¿e wiat jest rzeczywistoci¹ autonomiczn¹, rz¹dzi siê w³asnymi prawami: St¹d te¿ wyp³ywa autonomia kultury, a z ni¹ autonomia sztuki. Autonomia ta, jeli jest w³aciwie rozumiana, nie jest protestem
przeciwko Bogu czy te¿ przeciwko wypowiedziom wiary chrzecijañskiej; jest
raczej wyrazem tego, ¿e wiat jest autonomicznym i wolnym stworzeniem Boga,
powierzonym cz³owiekowi, by budowa³ kulturê i bra³ za ni¹ odpowiedzialnoæ.
Koció³ wszed³ w nowy etap stosunku do kultury i do sztuki, stosunku partnerstwa, wolnoci i dialogu3.
Jednoczenie Jan Pawe³ II wprowadzi³ do Kodeksu Prawa Kanonicznego zapisy o prawnej ochronie kocielnych dóbr kultury4 i 29 czerwca 1988 r. ustano1 Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gadium et spes, nr 5362,
(w:) Sobór Watykañski II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznañ 1968, s. 582591.
2 Konstytucja o liturgii wiêtej Sacrosanctum Concilium, nr 122130, (w:) ibidem, s. 6769
(dalej: KL).
3 Jan Pawe³ II, Istota, wielkoæ i odpowiedzialnoæ sztuki i publicystyki, Przemówienie do
artystów i dziennikarzy. Monachium, 19 listopada 1980, (w:) Jan Pawe³ II, Wiara i kultura.
Dokumenty, przemówienia, homilie, oprac. M. Radwan SCJ, S. Wylê¿ek, T. Gorzkula, Rzym
 Lublin 1988, s. 8788 (dalej: Monachium).
4 Szczegó³owe omówienie kwestii prawnych troski o zabytki i tworzenia sztuki nowej
w przestrzeni sakralnej w: J. M. Wojtkowski, Zabytki sakralne w wietle ustawodawstwa kocielnego, Biuletyn Oddzia³u Warmiñsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 2008, z. 6, s. 1136.
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wi³ Papiesk¹ Komisjê do Zachowywania Artystycznego i Historycznego Dziedzictwa Kocio³a. W roku 1993 Komisja zyska³a pe³n¹ autonomiê i przeobrazi³a siê w Papiesk¹ Komisjê do spraw Kocielnych Dóbr Kultury. Ustanowienie
samodzielnego urzêdu Stolicy Apostolskiej i powierzenie mu spraw zwi¹zanych
z kocielnymi dobrami kultury, w tym troski o formacjê artystów, duchownych,
kleryków, teologów z zakresu historii sztuki sakralnej, pokazuje, jak wielk¹ wagê
do tych kwestii przywi¹zywa³ Jan Pawe³ II5.
Zupe³nie wyj¹tkowy pozostaje List do artystów z 4 kwietnia 1999 r.6, zaadresowany do tych, którzy z pasj¹ i powiêceniem poszukuj¹ nowych «epifanii»
piêkna, aby podarowaæ je wiatu w twórczoci artystycznej, czyli do wszystkich artystów bez wzglêdu na to, w jaki sposób dowiadczaj¹ obecnoci Boga
w procesie twórczym. Jan Pawe³ II dokonuje analizy procesu twórczego, miejsca i roli artysty. Wskazuje na znaczenie sztuki chrzecijañskiej w dziejach kultury. Mówi o owocach przymierza Ewangelii i sztuki, o dziedzictwie wiary
i piêkna, o przymierzu, jakie istnia³o pomiêdzy sztuk¹ a Kocio³em.
Dialog miêdzy Kocio³em a sztuk¹ szczególnie na prze³omie XIX i XX wieku
by³ przemilczany albo sta³ pod znakiem opozycji i sprzeciwu. W 1980 r. w Monachium Jan Pawe³ II zwraca³ uwagê, ¿e przez d³ugi czas Koció³ by³ matk¹
sztuk. Pe³ni³ tê rolê, wyznaczaj¹c sztuce zadania; treci wiary chrzecijañskiej stanowi³y motywy i tematy sztuki. W jak wielkim stopniu to siê dokonywa³o, mo¿na sobie uprzytomniæ przez prosty eksperyment mylowy: wystarczy usun¹æ
z historii sztuki w Europie i w Niemczech wszystko, co powsta³o z inspiracji
chrzecijañskiej  a oka¿e siê, jak wiele, to znaczy, jak ma³o pozostanie7.
Analizuj¹c potrzebê dialogu Kocio³a ze sztuk¹, papie¿ zwraca uwagê na to,
¿e w dobie nowo¿ytnej powi¹zania Kocio³a z kultur¹, a wiêc tak¿e Kocio³a ze
sztuk¹, wyranie s³ab³y. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w procesie postêpuj¹cej sekularyzacji, krytyki Kocio³a, chrzecijañstwa i religii w ogóle:
W epoce nowo¿ytnej obok nurtu humanizmu chrzecijañskiego, nadal tworz¹cego wybitne dzie³a kultury i sztuki, stopniowo ukszta³towa³a siê te¿ inna forma humanizmu, któr¹ cechuje nieobecnoæ Boga, a czêsto sprzeciw wobec Boga.
Ten klimat prowadzi³ czasem do rozejcia siê dróg sztuki i wiary, przynajmniej
w tym sensie, ¿e wielu artystów okazywa³o mniejsze zainteresowanie tematami
religijnymi8. Jednoczenie Koció³ rozpozna³ nowe formy sztuki jako krytykê
wobec objawienia i religii. W imiê obrony wiary chrzecijañskiej przyj¹³ postawê nieufnoci, dystansu, a nawet sprzeciwu wobec sztuki wspó³czesnej9.
5

Prezentacja Papieskiej Komisji do spraw Kocielnych Dóbr Kultury (czerwiec 2002),
Biuletyn Kocielnych Dóbr Kultury 2005, nr 1, s. 12-13.
6 Jan Pawe³ II, List do artystów, [online] <www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/do_artystow_04041999.html>, dostêp: 20.02.2011, (dalej: LA).
7 Monachium, s. 8687.
8 LA 10.
9 Monachium, s. 8788.
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Jan Pawe³ II poprzez liczne spotkania z ludmi kultury i sztuki sta³ siê promotorem dialogu miêdzy Kocio³em a sztuk¹. Jego zdaniem, u róde³ piêkna
le¿y zadowolenie, z jakim Bóg przygl¹da³ siê stworzonemu wiatu. Kiedy Bóg
widzia³, ¿e by³o dobre to, co stworzy³, widzia³ zarazem, ¿e by³o piêkne. Piêkno jest bowiem poniek¹d widzialnoci¹ dobra, tak jak dobro jest metafizycznym
warunkiem piêkna i dobrze to rozumieli Grecy, którzy zespalaj¹c te pojêcia
ukuli wspólny termin dla obydwu: kalokagathía, czyli piêkno-dobroæ10.
Równie¿ w innych wypowiedziach papieskich odnajdujemy próby okrelenia i zdefiniowania piêkna. I tak w Licie do rodzin Jan Pawe³ II jasno stwierdza, ¿e piêkno pochodzi od Boga, za relacje pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹
maj¹ mieæ wymiar piêknej mi³oci. Kiedy mówimy o »piêknej mi³oci«, to
niew¹tpliwie mówimy zarazem o piêknie. Mówimy o piêknie mi³oci, ale mówimy te¿ o piêknie cz³owieka, który w mocy Ducha wiêtego jest zdolny do
takiej mi³oci, mówimy o piêknie mê¿czyzny i o piêknie kobiety. Mówimy o ich
piêknie jako braci i sióstr, jako oblubieñców, jako ma³¿onków. Nie tylko tajemnica »piêknej mi³oci« zosta³a wyjaniona w Ewangelii, ale tak¿e najg³êbsza tajemnica wszelkiego piêkna. Piêkno bowiem jest od Boga, tak jak mi³oæ. Od
Boga s¹ oni oboje: mê¿czyzna i kobieta, osoby, które staj¹ siê wzajemnie dla
siebie darem. Z pierwotnego daru Ducha, »który daje ¿ycie«, rodzi siê ten ich
wzajemny dar bycia mê¿em i ¿on¹  nie mniej jak dar bycia bratem i siostr¹11.
Kolejne uszczegó³owienie definicji piêkna zosta³o zawarte w Przemówieniu
do artystów z 13 czerwca 1987 r., gdzie papie¿ definiuje piêkno poprzez analizê
wiersza Cypriana Norwida: Bo piêkno na to jest, by zachwyca³o / Do pracy
 praca, by siê zmartwychwsta³o12.
Papie¿ stwierdza, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy piêknem  prac¹  zmartwychwstaniem, który stanowi sam rdzeñ chrzecijañskiego byæ i dzia³aæ, esse et operari: Piêkno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachêca cz³owieka, aby pozna³ smak ¿ycia i umia³ marzyæ o przysz³oci13. Piêkno zachwyca,
ów zachwyt wed³ug papie¿a mo¿e staæ siê ród³em entuzjazmu do pracy. Dziêki
niemu ludzkoæ po ka¿dym upadku bêdzie mog³a wci¹¿ dwigaæ siê i zmartwychwstawaæ14. Ostatecznie w perspektywie zmartwychwstania nale¿y uznaæ
cis³y zwi¹zek piêkna ze wiêtoci¹: Piêkno jest wiat³em ducha. Dusza, gdy
jest spokojna i pojednana, kiedy ¿yje w harmonii z Bogiem i ze wiatem, pro10
11

LA 3.
Jan Pawe³ II, List do rodzin, nr 20, [online] <www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html>, dostêp: 20.02.2011.
12 C.K. Norwid, Promethidion: Bogumi³, ww. 185186, (w:) idem, Pisma wybrane, Warszawa 1968, t. 2, s. 216.
13 Jan Pawe³ II, Przemówienie do przedstawicieli wiata kultury zgromadzonych w kociele wiêtego Krzy¿a, Warszawa 17 czerwca 1987, (w:) Trzecia pielgrzymka Jana Paw³a II
do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Warszawa 1991, s. 278.
14 LA 16.
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mieniuje wiat³em, które ju¿ samo w sobie jest piêknem. wiêtoæ nie jest niczym innym jak pe³nym piêknem, jako ¿e odzwierciedla ona, na ile potrafi
i mo¿e, najwy¿sze piêkno Stwórcy15. Wreszcie piêkno jawi siê jako powo³anie, które rozpoznaj¹ artyci16. Zwracaj¹c siê do artystów z racji Wielkiego Jubileuszu, papie¿ przypomina³: ladem obecnoci Boga w waszych sercach jest
urzeczenie piêknem i têsknota za nim. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e artysta zachowuje szczególn¹ relacjê z piêknem17.
W ca³ym Licie do artystów uderzaj¹ dwa pytania postawione przez Jana
Paw³a II  oba kontrowersyjne: czy Koció³ potrzebuje sztuki oraz czy sztuka
potrzebuje Kocio³a? S¹ to pytania o mo¿liwoæ i zasadnoæ dialogu Kocio³a
ze sztuk¹. Tak postawione pytania inspiruj¹ do dalszych poszukiwañ.
W odniesieniu do sztuki dawnej nale¿y pytaæ, czy i na ile Koció³ dowartociowuje sztukê sakraln¹ w przekazie wiary? Na ile dzi, w wiecie wspó³czesnym przenikniêtym mentalnoci¹ techniczn¹ i u¿ytkow¹, artysta realizuje idea³y piêkna i dobra? Czy dzisiejsza sztuka ma charakter uniwersalny i czy zachêca
jej odbiorcê do dowiadczenia istoty cz³owieczeñstwa, a przede wszystkim do
nadziei? Czy i na ile wspó³czeni artyci s¹ przygotowani do realizacji procesu
twórczego w przestrzeni sakralnej? Czy wspó³czesna sztuka sakralna obroni siê
przed sztuk¹ u¿ytkow¹, czyli masow¹ produkcj¹ argentariów kocielnych, orantów, kielichów? W odniesieniu do polskich dowiadczeñ budownictwa sakralnego i wyposa¿ania wnêtrz, szczególnie po roku 1989  na ile mo¿emy mówiæ
o wspó³czesnej sztuce sakralnej? Czy istnieje cie¿ka edukacji i formacji artystów, duchownych, wiernych do w³aciwego rozumienia sztuki w szerokim ujêciu a tak¿e sztuki sakralnej dawnej i wspó³czesnej?

2. Czy Koció³ potrzebuje sztuki?
Odpowied na tak postawione pytanie brzmi twierdz¹co. Tak, Koció³
potrzebuje sztuki, gdy¿ chce zrozumieæ wspó³czesnego cz³owieka, poprzez obraz chce przekazywaæ orêdzie o zbawieniu i wreszcie sprawowanie kultu  liturgia eucharystyczna, msza wiêta odbywa siê w przestrzeni architektonicznej
z zastosowaniem kielichów, ornatów w okrelonej oprawie muzycznej.
15 Jan Pawe³ II, Wiara w Boga pomaga odkrywaæ prawdê, dobro i piêkno, Spotkanie
z przedstawicielami wspólnot religijnych oraz wiata polityki, kultury i sztuki. Baku 22 maja
2002, [online] <www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/azerbejdzan_kultura_22052002.html>, dostêp: 30.04.2011.
16 LA 3.
17 Jan Pawe³ II, Piêkno waszym powo³aniem otrzymanym od Boga, Jubileusz Artystów,
Rzym 18 lutego 2000, [online] <www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/jubil_artystow_18022000.html>, dostêp: 30.04.2011.
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Po pierwsze, poprzez sztukê Koció³ mo¿e g³êbiej i lepiej poznaæ conditio
humana, wspania³oci i nêdzy cz³owieka. Koció³ potrzebuje sztuki, aby lepiej
wiedzieæ, co kryje siê w cz³owieku: w tym cz³owieku, któremu ma g³osiæ Ewangeliê18. Jan Pawe³ II ma wiadomoæ, ¿e nigdy dot¹d problemy wspó³czesnego
cz³owieka nie by³y przedstawiane tak doskonale, jak w dzisiejszej sztuce i publicystyce19.
Po drugie, Koció³ potrzebuje obrazu. Chrzecijañstwo jest religi¹ Wcielenia, jest religi¹ Odkupienia wiata poprzez Ofiarê Chrystusa. W tej Ofierze zawiera siê zwyciêstwo nad z³em, nad grzechem i nad sam¹ mierci¹. Chrystus,
przyjmuj¹c mieræ na krzy¿u, równoczenie objawia i daje ¿ycie, albowiem
zmartwychwstaje. mieræ nad Nim nie ma ju¿ mocy20. Ewangelia wyra¿a siê
w wielu obrazach i porównaniach. W Nowym Testamencie Chrystus jest nazwany Obrazem, Ikon¹ niewidzialnego Boga. Koció³ jest nie tylko Kocio³em s³owa, ale tak¿e Kocio³em sakramentów, wiêtych znaków i symboli21. Przez d³ugi czas obrazy, obok s³ów, ukazywa³y orêdzie zbawienia. Wiara zwraca siê nie
tylko do s³uchu, ale i do wzroku, do obu tych podstawowych zdolnoci cz³owieka. Tak¹ interpretacjê wspiera odniesie do w. Paw³a, który w Licie do Rzymian
wskazuje jednoznacznie, ¿e wiara w Jezusa rodzi siê ze s³yszenia: Jak¿e mieli
uwierzyæ w Tego, którego nie s³yszeli? Jak¿e mieli us³yszeæ, gdy im nikt nie g³osi³? [...] Przeto wiara rodzi siê z tego co siê s³yszy, tym za, co siê s³yszy, jest
s³owo Chrystusa (Rz 10, 1417). Natomiast scena spotkania w. Tomasza ze
Zmartwychwsta³ym Jezusem (J 20,2429) uzasadnia tezê, ¿e wiara rodzi siê
z patrzenia. S¹ bowiem osoby, które dochodz¹ do wiary przez patrzenie, przy
czym przedmiotem ogl¹du mo¿e byæ zarówno osoba (tzw. wizja  visio), jak
i jej wizerunek (obraz  imago). Opracowania dotycz¹ce roli obrazu jako ród³a
wiary nie s¹ tak liczne jak te, które ukazuj¹ rolê s³owa22.
Po trzecie i najwa¿niejsze, Koció³ potrzebuje sztuki dla swojej liturgii.
W pierwszym dokumencie II Soboru Watykañskiego, tj. w Konstytucji o liturgii
wiêtej w rozdziale VII23 zosta³a zawarta nauka o sztuce nowej i jej powi¹zaniu
z reform¹ liturgiczn¹: Koció³ ¿adnego stylu nie uwa¿a³ jakby za swój w³asny,
lecz stosownie do charakteru i warunków narodów oraz potrzeb ró¿nych obrz¹dków dopuszcza³ formy artystyczne ka¿dej epoki, tworz¹c z biegiem wieków
18

Jan Pawe³ II, Natura i sztuka drogami prowadz¹cymi do tajemnicy Boga. Spotkanie
z przedstawicielami wiata nauki i sztuki, Wiedeñ 12 wrzenia 1983, (w:) Jan Pawe³ II, Wiara
i kultura. Dokumenty..., s. 209 (dalej: Wiedeñ).
19 Monachium, s. 9192.
20 Jan Pawe³ II, List Apostolski Tertio Millennio Adveniente, nr 2-8, [online] <www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/tertio.html>, dostêp: 30.04.2011.
21 Monachium, s. 9192.
22 R. Knapiñski, Po co Kocio³owi obrazy?, Nauka 2005, nr 3, s. 139140.
23 KL 122130. Kwestie sztuki i troski o dziedzictwo historyczno-artystyczne zosta³y
jeszcze poruszone w numerach: 45, 46 tej¿e Konstytucji.
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skarbiec sztuki, który z ca³¹ trosk¹ nale¿y zachowaæ. Tak¿e sztuka naszej epoki
oraz wszystkich narodów i regionów mo¿e siê swobodnie rozwijaæ w Kociele,
byleby z nale¿yt¹ czci¹ i szacunkiem s³u¿y³a wi¹tyniom i obrzêdom wiêtym,
tak aby mog³a swój g³os do³¹czyæ do tego cudownego hymnu chwa³y, który
w poprzednich wiekach najwiêksi artyci wypiewali na czeæ wiary katolickiej24.
Liturgia chrzecijañska narodzi³a siê w nawi¹zaniu do s³ów i gestów Jezusa,
tudzie¿ rozwija³a obrzêdowe dziedzictwo judaizmu. Przekazane opisy ustanowienia Eucharystii (Mt 26,2629; Mk 14,2225; £k 22,1920) w sposób zwiêz³y
i uroczysty przekazuj¹ s³owa Chrystusa wypowiedziane nad chlebem i winem,
które On sam przyj¹³ za konkretne znaki swego ofiarowanego Cia³a i swej przelanej Krwi. Od pocz¹tku Koció³ by³ wierny poleceniu Jezusa z Nazaretu.
O Kociele jerozolimskim powiedziano: Trwali oni w nauce Aposto³ów i we
wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwach. [...] Codziennie trwali jednomylnie w wi¹tyni, a ³ami¹c chleb po domach, przyjmowali posi³ek z radoci¹ i prostot¹ serca (Dz 2,42; 2,46). Te wszystkie szczegó³y zosta³y zapamiêtane przez
Ewangelistów dziêki praktyce ³amania chleba, która zakorzeni³a siê ju¿ w pierwotnym Kociele25.
Koció³ w ci¹gu wieków i przy zmieniaj¹cych siê kulturach czu³ siê zobowi¹zany, aby sprawowaæ Eucharystiê w oprawie godnej wielkiej tajemnicy. Wiara Kocio³a w tajemnicê eucharystyczn¹ wyra¿a siê nie tylko poprzez postawê
pobo¿noci, lecz tak¿e przez szereg zewnêtrznych wyrazów, maj¹cych na celu
przywo³anie i podkrelenie donios³oci sprawowanego wydarzenia. Bogate dziedzictwo sztuki stanowi ekspresjê wiary Kocio³a. Nawi¹zuj¹c do chrzecijañskiej tajemnicy, architektura, rzeba, malarstwo, muzyka bezporednio lub porednio znajdowa³y w Eucharystii motyw wielkiego natchnienia26.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e sprawowanie Eucharystii kszta³towa³o Koció³
i duchowoæ oraz wywar³o mocny wp³yw na kulturê, szczególnie w sferze estetyki. Architektura wyrazi³a przestrzeñ jako miejsce gromadzenia siê Ludu Bo¿ego i jego ró¿norodnej aktywnoci w postaci bazylik z pierwszych wieków,
nastêpnie katedr w redniowieczu, a¿ po realizacje kocio³ów wielkich lub ma³ych. W ramach przestrzeni liturgicznych rozwinê³y siê formy o³tarzy i tabernakulów, odzwierciedlaj¹c nie tylko motywy ludzkiej fantazji, lecz tak¿e regu³y
wyp³ywaj¹ce z jasnego pojmowania tajemnicy. Przedmioty kultu i paramenty
stosowane w celebracji Eucharystii wykonywane w warsztatach z³otniczych stanowi¹ prawdziwe dzie³a sztuki rzemios³a artystycznego27.
24

KL 123.
Katechizm Kocio³a Katolickiego, Pallotinum, Poznañ 1994, nr 13221405.
Jan Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia nr 49, [online] <www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/eucharistia_17042003.html>, dostêp: 30.04.2011 (dalej: EdeE).
27 EdeE 49; tak¿e: E. Norman, Dom Boga. Historia architektury sakralnej, Warszawa
2007; H. Nadolski, Kocio³y naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków 2000.
25
26
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Jan Pawe³ II wyranie zaznaczy³, ¿e Koció³ potrzebuje sztuki, literatury,
muzyki, malarstwa, rzeby i architektury, gdy¿ musi sprawiaæ, aby rzeczywistoæ
duchowa, niewidzialna, Bo¿a stawa³a siê postrzegalna, a nawet w miarê mo¿liwoci poci¹gaj¹ca. Jednoczenie piêkno artystyczne, niejako odblask Ducha
Bo¿ego, jest wyrazem tajemnicy, artyci s¹ wezwani do szukania na nowo oblicza Bo¿ego, które sta³o siê widzialne w Jezusie z Nazaretu28.

3. Czy sztuka potrzebuje Kocio³a?
Pytanie to jest prowokacyjne, ale jednoczenie uprawnione i cenne29. Koció³
potrzebuje sztuki na ró¿ne sposoby  ta kwestia nie ulega w¹tpliwoci. Jednak¿e wydaje siê, ¿e dzisiaj szeroko rozumiana sztuka nie potrzebuje Kocio³a. Ale
rodzi siê inne pytanie, które zada³ Jan Pawe³ II: Czy sztuka nie ubo¿eje, czy
nie pozbawia siê istotnych treci i motywów, kiedy wyrzeka siê tej rzeczywistoci, któr¹ reprezentuje Koció³?30.
Powi¹zania religii, Kocio³a ze sztuk¹ wed³ug Jana Paw³a II s¹ cis³e, przede
wszystkim w odniesieniu do cz³owieka i do prawdy o nim: Nawet gdybymy
stali na przeciwnych brzegach, to przecie¿ spotykamy siê ze sob¹ w pytaniu
o cz³owieka i o jego wiat, w trosce o niego i w dzielonej z nim nadziei31.
Koció³ wyznaje wiarê, ¿e cz³owiek jest obrazem Bo¿ym i ¿e w Bogu ma
swoj¹ przysz³oæ. W encyklice Redemptor hominis Jan Pawe³ II wskaza³: Cz³owiek jest pierwsz¹ drog¹, po której winien kroczyæ Koció³ w wype³nianiu swojego pos³annictwa, jest pierwsz¹ i podstawow¹ drog¹ Kocio³a, drog¹ wyznaczon¹ przez samego Chrystusa, drog¹, która nieodmiennie prowadzi przez Tajemnicê
Wcielenia i Odkupienia32.
Papie¿ przypomina, ¿e partnerstwo miêdzy sztuk¹ i Kocio³em w odniesieniu do cz³owieka opiera siê na tym, ¿e i Koció³, i sztuka pragn¹ wyzwalaæ cz³owieka ze zniewolenia i prowadziæ ku posiadaniu siebie samego. Otwieraj¹ przestrzeñ wolnoci, wolnoci od przymusu u¿ycia, sukcesu za wszelk¹ cenê, efektu,
zaprogramowania i funkcjonalnoci33.
Cz³owiek dziêki sztuce odkryje prawdê o sobie samym i jednoczenie rozpozna w sztuce pomocnicê cz³owieka pod warunkiem, ¿e swoj¹ wolnoæ sztu28 Jan Pawe³ II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa, nr 60, [online]
<www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html>, dostêp: 30.04.2011 (dalej: EinE).
29 LA 13.
30 Monachium, s. 9293.
31 Wiedeñ, s. 205206.
32 RH 14.
33 Monachium, s. 8889.
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ka zwi¹¿e z humanum, z tym, co ludzkie. Humanum  przypomina papie¿
 mo¿na poznaæ w ca³ej jego wielkoci, wraz ze wszystkimi jego nadziejami,
a tak¿e i zagro¿eniami tylko wówczas, gdy patrzy siê nañ w perspektywie nieskoñczonoci, w perspektywie Boga, który jest ostatecznym celem wszystkich
ludzkich d¹¿eñ. On jeden tylko mo¿e je wype³niæ34.
Kolejn¹ przestrzeni¹ wspólnego spotkania sztuki i Kocio³a jest refleksja nad
wspó³czesnoci¹. Jan Pawe³ II wyra¿a zaniepokojenie, ¿e wspó³czesny cz³owiek
lêka siê przysz³oci. Charakteryzuje go wewnêtrzna pustka i utrata sensu ¿ycia35.
Z jednej strony literatura, teatr, film, sztuki plastyczne staj¹ siê form¹ krytyki,
protestu i opozycji wobec tego, co siê dzieje. Z drugiej za strony piêkno wydaje siê byæ kategori¹ wypieran¹ ze sztuki na rzecz ukazywania cz³owieka w jego
negatywnoci, w jego sprzecznociach, w jego zab³¹kaniu bez wyjcia, w braku
jakiegokolwiek sensu36. Sprzyjaj¹ takim postawom rodki masowego przekazu,
w których przewa¿a informacja negatywna nad pozytywn¹. W jednym momencie te same media promuj¹ styl ¿ycia, który prowadzi cz³owieka do kryzysu,
zdrad, przemocy, uzale¿nieñ, zaburzeñ psychicznych, dramatycznego cierpienia
i rozpaczy i z bólem czy oburzeniem informuj¹, ¿e w rzeczywistym wiecie
coraz wiêcej jest tego typu tragicznych wydarzeñ37. Jan Pawe³ II pyta: Czy
zwierciad³o negatywnoci, którym pos³uguje siê wspó³czesna sztuka, nie staje siê
celem samym w sobie? Czy nie prowadzi do zasmakowania w z³u, do radoci
zniszczenia i upadku, czy nie prowadzi do cynizmu i zniewa¿ania cz³owieka?38.
Religia chrzecijañska nie mo¿e siê przeciwstawiæ i nie mo¿e niczego zarzuciæ przedstawianiu z³a w ró¿nych jego formach i postaciach, gdy¿ dla chrzecijan z³o jest realne. Ekspresja z³a w sztuce nie mo¿e jednak prowadziæ do pochwa³y i zachwytu z³em: Kiedy ukazuje siê realnoæ z³a, intencj¹ jest  zgodnie
z wewnêtrzn¹ logik¹ sztuki  ukazanie tego, co przera¿aj¹ce, jako tego, co przera¿aj¹ce; intencj¹ jest wstrz¹niêcie odbiorc¹. Tak wiêc celem takiego przedstawienia nie jest samo z³o; chodzi raczej o to, by nie by³o ju¿ gorzej  przeciwnie, by by³o lepiej39. W tej perspektywie sztuka potrzebuje Kocio³a, potrzebuje
chrzecijañstwa, które przypomina o realnoci z³a, ale te¿ przypomina o realnoci dobra, odkupienia, ³aski, zbawienia. Konsekwencj¹ przedstawiania z³a powinno byæ wezwanie skierowane do cz³owieka: musisz zmieniæ swoje ¿ycie, musisz
34
35

Wiedeñ, s. 209.
EinE 8.
36 Monachium, s. 9091.
37 M. Dziewiecki, Ponowoczesnoæ, media i ewangelizacja, [online] <www.katolickie.media.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=120:ks-marek-dziewieckiponowoczesnosc-media-i-ewangelizacja&catid=39:materialy-nadeslane&Itemid=124>, dostêp:
20.02.2010.
38 Monachium, s. 90.
39 Ibidem.
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siê nawróciæ, musisz zacz¹æ od nowa, musisz przeciwstawiaæ siê z³u, aby ono
nie mia³o ostatniego s³owa, by nie by³o ostateczn¹ rzeczywistoci¹. Wydawaæ by
siê mog³o, ¿e to nawo³ywanie do nawrócenia jest jedynie zadaniem Kocio³a,
jednak¿e Jan Pawe³ II stwierdza, ¿e to jest zadanie sztuki i publicystyki we
wszelkich dziedzinach  i to nie jako dodatkowe i przypadkowe obci¹¿enie moralne. To wszystko nie powinno umkn¹æ dzisiejszej sztuce, i ze wzglêdu na ni¹
sam¹, i ze wzglêdu na cz³owieka. W tej pos³udze powinno dojæ do po³¹czenia
si³ Kocio³a i sztuki, bez zacierania tego, co stanowi o odrêbnoci jednej i drugiej strony40.
Jan Pawe³ II broni sztuki przed sprowadzeniem jej roli przedmiotu czy te¿
rodka do osi¹gniêcia celu: Sztuka jest dowiadczaniem powszechnoci. Jest
s³owem pierwotnym, s³owem pocz¹tku, które zg³êbia, wychodz¹c poza bezporednioæ dowiadczenia; podstawowy i ostateczny sens ¿ycia. Jest poznaniem,
wyra¿anym za pomoc¹ linii, obrazów i dwiêków  symboli, w których myl
potrafi rozpoznaæ przeb³yski tajemnicy ¿ycia wychodz¹ce poza granice, których
sama nie jest w stanie przekroczyæ: otwarcie siê na g³êbiê, na wielkoæ i niepojêtoæ istnienia41.
Sztuka interpretuje rzeczywistoæ pozostaj¹c¹ poza zasiêgiem zmys³ów. Stara siê przybli¿yæ tajemnicê rzeczywistoci. Istoty sztuki nale¿y poszukiwaæ
w g³êbi cz³owieka, w przestrzeni poczucia piêkna42. Sztuka poch³ania artystê
i w nim wyniszcza ludzki egoizm. Dzie³o sztuki  wyznaj¹ artyci  jest konfliktem, udrêk¹, walk¹, w której cz³owiek musi poddaæ siê wezwaniu p³yn¹cemu z g³êbi jego istoty. Dlatego nale¿y uwa¿aæ sztukê za cie¿kê, która prowadzi
do Boga. Jest ona »³ask¹« dan¹ tylko nielicznym, aby otwierali drogê innym43.
Sztuka pozostaje swego rodzaju pomostem prowadz¹cym do dowiadczenia religijnego44. Wiara zak³ada osobiste spotkanie Boga w Jezusie Chrystusie wraz
z pochodz¹cym od Niego wiat³em. Natomiast sztuka jest, na swój sposób, rodkiem zbli¿ania siê do g³êbszej rzeczywistoci, któr¹ wiara ukazuje w pe³nym
wietle45. Papie¿ podsumowuje: sztuka ma w sobie co z religii, gdy prowadzi
cz³owieka do uwiadomienia sobie owego niepokoju, który tkwi w g³êbi jego
istoty i którego nie jest w stanie nigdy zaspokoiæ ani nauka z obiektywnym formalizmem swoich regu³, ani technika z jej zaprogramowaniem, które wyklucza
40

Ibidem, s. 9091.
Jan Pawe³ II, Niech mowa sztuki bêdzie echem boskiego logosu. Spotkanie ze wiatem
sztuki i kultury, Wenecja, teatr La Fenice, 16 czerwca 1985, (w:) Jan Pawe³ II, Wiara i kultura. Dokumenty..., s. 316 (dalej: Wenecja).
42 Jan Pawe³ II, wiat pozbawiony sztuki z trudem otwiera siê na wiarê i na mi³oæ. Homilia wyg³oszona w czasie Mszy wiêtej dla artystów, Bruksela 20 maja 1983, (w:) ibidem,
s. 279 (dalej: Bruksela).
43 Wenecja, s. 317.
44 LA 10.
45 Bruksela, s. 279.
41
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ryzyko pomy³ki46. Nawet jeli istnieje g³êboki roz³am miêdzy kultur¹ a Kocio³em, autentyczna sztuka, niekoniecznie wyra¿ana w formach typowo religijnych,
zachowuje wiê wewnêtrznego pokrewieñstwa ze wiatem wiary47.
Sztuka i Koció³ spotykaj¹ siê i w jaki sposób uzupe³niaj¹ w przestrzeni
wiary, mi³oci i nadziei. Jan Pawe³ II nie ma w¹tpliwoci, ¿e wiat pozbawiony sztuki z trudem otworzy³by siê na wiarê. By³by nara¿ony na ryzyko, ¿e pozostanie obcy w stosunku do Boga, tak jakby mia³ do czynienia z Bogiem nieznanym48. Chrzecijañstwo wnios³o do przestrzeni kulturowej okazywanie
mi³oci z ca³ego swego serca, z ca³ej swojej duszy, ze wszystkich swoich si³
i z ca³ego swojego umys³u: Sztuka jest szczególnym wyrazem ¿yczliwoci, jak¹
cz³owiek okazuje swemu bliniemu, wyrazem mi³oci, która odnosi siê do tego,
co w cz³owieku najg³êbsze. wiat bez sztuki nara¿a siê na to, ¿e bêdzie wiatem zamkniêtym na mi³oæ49.
W Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jan Pawe³ II z trosk¹ mówi³
o objawach ganiêcia nadziei, które dotykaj¹ wspó³czesnego cz³owieka50. Benedykt XVI w encyklice Sepe salvi z 2007 r. ukazuje perspektywê nadziei
i przypomina, ¿e Bóg jest fundamentem nadziei  nie jakikolwiek bóg, ale ten
Bóg, który ma ludzkie oblicze i umi³owa³ nas a¿ do koñca: ka¿d¹ jednostkê
i ludzkoæ w ca³oci. Jego królestwo to nie wyimaginowane zawiaty, umiejscowione w przysz³oci, która nigdy nie nadejdzie; Jego królestwo jest obecne tam,
gdzie On jest kochany i dok¹d Jego mi³oæ dociera51. Powróæmy do Jana Paw³a II, który podsumowuje: Sztuka jest uprzywilejowanym wyrazem wiary, mi³oci i nadziei. Prawdziwa sztuka przyczynia siê do obudzenia upionej wiary.
Otwiera serce na tajemnicê drugiego cz³owieka. Wywy¿sza duszê tego, kto jest
zbyt zniechêcony lub zbyt znu¿ony, by jeszcze mieæ nadziejê52.

Zakoñczenie
Zebrany materia³ nie wyczerpuje zagadnienia, szczególnie interesuj¹ce mog¹
byæ wypowiedzi papieskie na temat dialogu sztuki i Kocio³a poza kontynentem
europejskim. Wzajemne relacje kultury  sztuki  religii w refleksji Jana Paw³a II
stanowiæ mog¹ odrêbny teren badawczy.
46
47
48

Wenecja, s. 316.
LA 10.
Bruksela, s. 279.
49 Ibidem, s. 281.
50 EinE 711.
51 Benedykt XVI, Encyklika Sepe salvi nr 31, [online] <www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_pl.html>, dostêp:
20.02.2010.
52 Bruksela, s. 285.

320

Jacek Maciej Wojtkowski

Niniejsze opracowanie upowa¿nia do sformu³owania wniosków:
1. Sztuka potrzebuje Kocio³a, bo Koció³, jako g³osiciel orêdzia wiary
chrzecijañskiej, zawsze bêdzie przypomina³, ¿e nie mo¿na ca³ociowo opisaæ
rzeczywistoci cz³owieka, nie uwzglêdniaj¹c jej wymiaru teologicznego. ¯e nie
mo¿na zapominaæ o tym, i¿ cz³owiek jest stworzeniem ograniczonym w czasie
i przestrzeni, zdanym na pomoc i potrzebuj¹cym dope³nienia. ¯e ludzkie ¿ycie
jest darem i przyjmowaniem; ¿e cz³owiek poszukuje sensu, pyta o zbawienie
i odkupienie, bo podlega ró¿norodnym skrêpowaniom i winie53.
2. Koció³ potrzebuje sztuki, gdy¿ obserwuj¹c wspó³czesn¹ sztukê sakraln¹,
odnosi siê wra¿enie, ¿e wiele wspó³czesnych aran¿acji przestrzeni liturgicznych
jest nieadekwatnych do sprawowanego Misterium Eucharystii. Agresywna reklama i niska cena sprzyjaj¹ upowszechnieniu tandetnych kielichów mszalnych,
obrazów, ornatów. Na pytanie: dlaczego produkuje siê tak¹ tandetê? jedna z firm
odpowiedzia³a: Bo takie jest zapotrzebowanie. Stan ten jest odbiciem poziomu wiary nie tylko artystów, architektów czy rzemielników54. Dlatego konieczny jest nieprzerwany dialog artystów z duchownymi, artystów i duchownych
z wiernymi, tak by sztuka sakralna w nowych formach wyrazu artystycznego
wprowadza³a w przestrzeñ wiary.
3. Jan Pawe³ II nie ma w¹tpliwoci, ¿e dialog pomiêdzy sztuk¹ a Kocio³em
bêdzie siê rozwija³: Rezultatem dialogu, znów rozwijaj¹cego siê powoli pomiêdzy sztuk¹ i Kocio³em, rezultatem, którego wolno siê spodziewaæ w przysz³oci, bêd¹ równie¿ dzie³a, które na nowo otworz¹ oczy, uszy i serca ludziom wierz¹cym i poszukuj¹cym55.

53
54

Monachium, s. 8889.
R. Knapiñski, Kicz w kociele, [online] <www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/42/1.htm>,
dostêp: 11.08.2010.
55 Wiedeñ, s. 210.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ traktuje o etycznym wymiarze filozofii Micheala Foucaulta. Jego projekt, który polega na estetyzacji etyki, próbujê powi¹zaæ z ca³okszta³tem dokonañ francuskiego
filozofa. Jest to po czêci zapis ewolucji myli, postulatów, a po czêci chêæ wykazania
zmiany jakociowej w pónych pismach Foucaulta. Do rozwa¿añ nad estetyzacj¹ etyki
wybra³em polemikê, jak¹ sam filozof podj¹³
z Kantem i owieceniowym projektem. Osi¹
rozwa¿añ staje siê refleksja nad pytaniem o teraniejszoæ. T³em inspiracje i wp³ywy filozofii staro¿ytnej Grecji, Owiecenia, dwudziestowiecznego dandyzmu, jak i sugerowanej
przeze mnie strategii kulturowej camp.

The article focuses on the ethical aspect of
Michael Foucaults philosophy. I try to link his
project, which consists of aesthetization of
ethics, with the ensemble of achievements the
French philosopher. Partly it is a record of the
evolution of thought and postulates and partly
a wish to demonstrate the qualitative change in
late Foucaults works. In considerations on
aesthetization of ethics Ive chosen the dispute which the philosopher started with Kant and
the Enlightenment project. The contemplation
of the question of the present constitutes the
basis of deliberations. The background is made
up of inspirations and influences of the philosophy of ancient Greece, the Age of Enlightenment, the twentieth century dandyism as
well as implied by me camp cultural strategy.
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1. Troska o siebie  poszukiwanie róde³
Gdy prowadzimy rozwa¿ania na temat etycznych koncepcji Michela Foucaulta, nie mo¿emy oderwaæ jego teoretycznej wyk³adni od dowiadczeñ ¿yciowych.
D¹¿¹c do estetyzacji egzystencji, a rozwija³ tê koncepcjê w ostatnich latach
swojego ¿ycia, wkracza, podobnie jak Kant czy Nietzsche, na drogê osobistej
ascezy: To nauczanie przyk³adem jest jedyn¹ form¹ »przekonywania«, na któr¹ mo¿e sobie pozwoliæ prawda filozoficzna bez zniekszta³cania swej natury. [...]
Przekszta³canie stwierdzenia teoretycznego czy spekulatywnego w prawdê zawart¹ w przyk³adzie  czego dokonaæ potrafi jedynie filozofia moralna  jest dla
filozofa dowiadczeniem granicznym; ustanawiaj¹c przyk³ad i »przekonuj¹c«
ludzi w jedyny dostêpny dlañ sposób, zaczyna on dzia³aæ. Dzi, kiedy ju¿ ¿adna
teza filozoficzna, niezale¿nie od tego, jak mia³a, nie zosta³aby potraktowana na
tyle powa¿nie, by ¿ycie filozofa znalaz³o siê w niebezpieczeñstwie, znik³a ta
nawet rzadka sposobnoæ politycznego uprawomocnienia prawdy filozoficznej1.
Jest to zgodne tak¿e z idea³ami Staro¿ytnoci, wokó³ których Foucault formu³owa³ swoj¹ koncepcjê. W rozwa¿aniach o zabiegach wokó³ siebie odnosi
siê g³ównie do okresu hellenistycznego: W miejsce pedagogicznego modelu
Platona podstawiono model medyczny. Troska o siebie nie jest innym rodzajem
pedagogiki; powinna ona konstytuowaæ sta³¹ troskê medyczn¹. Sta³a troska medyczna jest jedn¹ z podstawowych cech troski o siebie. Cz³owiek musi staæ siê
lekarzem samego siebie2.
W filozofii Foucaulta zagadnienia etyczne nale¿y postrzegaæ zarówno na
p³aszczynie prywatnej, jak i publicznej. Relatywizuj¹c pojêcie nowoczesnoci,
balansuje pomiêdzy kantowsk¹ krytyk¹ poszukuj¹c¹ granic wiedzy, gdzie stwierdza siê: mylcie, ile chcecie i o czym chcecie, ale b¹dcie pos³uszni! a projektem autonomicznej autokreacji. Foucault inaczej te¿ ni¿ Kant postrzega pojêcie
krytyki. Oparte jest  wed³ug niego  na ci¹g³ym, nieprzerwanym procesie samoprzemiany w obliczu braku prawdziwych i wartociowych fundamentów.
Charles Taylor pos¹dza estetykê egzystencji w wydaniu francuskiego myliciela o beztroskê i samowolê. Stwierdza tym samym, i¿ Foucault bagatelizuje
horyzonty znaczeñ (historiê, moralnoæ, spo³eczeñstwo) czy dialogiczne mo¿liwoci jednostek: uwa¿am, i¿ dzisiejsze warianty »postmodernizmu« , które
próbuj¹ zdelegitymizowaæ horyzonty znaczenia  co widzimy w przypadku Derridy, Foucaulta i ich nastêpców  s¹ faktycznie formami wynaturzonymi3. Nie
1 H. Arendt, Prawda i polityka, (w:) Miêdzy czasem minionym a przysz³ym, Aletheia,
Warszawa 1994, s. 291292.
2 Por. M. Foucault, Czym jest Owiecenie?, (w:) M. Foucault, Filozofia, historia, spo³eczeñstwo, PWN, Warszawa 2000.
3 Ch. Taylor, Etyka autentycznoci, Znak, Kraków 1996, s. 56.
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mo¿na jednak zarzucaæ Foucaultowi, i¿ próbuje zdetronizowaæ moralnoæ, wymazaæ ze s³ownika filozofii pojêcie etyki. Stawia raczej diagnozê: I jeli zainteresowa³em siê Staro¿ytnoci¹, to sta³o siê tak dlatego, ¿e idea moralnoci jako
pos³uszeñstwa kodeksowi regu³ w³anie teraz zanika, ju¿ zniknê³a. I tej nieobecnoci moralnoci odpowiada, musi odpowiadaæ, poszukiwanie, którym jest estetyka egzystencji4.
W tekstach z lat 80., co widoczne jest w eseju Czym jest Owiecenie?, Foucault powraca do w¹tku transgresji, przekraczania zewnêtrznych granic wiedzy, jak równie¿ pojêcia dowiadczenia, poprzez które osi¹gaj¹ taki punkt w
¿yciu, który le¿y tak blisko niemo¿liwoci ¿ycia, jak tylko mo¿liwe5. Rorty
nazywa to autokreacj¹, polityk¹ rewolucyjn¹, pragnieniem nowych s³owników. Ta postmodernistyczna strategia nie zrywa jednak z jakimkolwiek kanonem, ona proponuje rewidowanie intelektualnego dorobku ludzkoci. We
wprowadzeniu do U¿ytku z przyjemnoci autor zauwa¿a: Có¿ by³by wart upór
wiedzy, gdyby zapewniæ mia³ tylko przyrost poznania, a nie  w pewien sposób
i najlepiej jak mo¿na  zatracenie poznaj¹cego? S¹ takie chwile w ¿yciu, gdy
koniecznie trzeba sprawdziæ, czy mo¿na myleæ inaczej, ni¿ siê myli, i postrzegaæ inaczej, ni¿ siê widzi, aby móc potem znów patrzeæ i rozmylaæ6.
Stosunek Foucaulta jest zatem jasny  nie chodzi o doktrynaln¹ wiernoæ
idea³om Owiecenia, lecz raczej o próbê odnowienia pewnego rodzaju pytañ,
filozoficznego ethosu, który charakteryzuje postawa krytyczna wobec teraniejszoci: Zostawmy w pietyzmie tych, którzy chc¹ zachowaæ przy ¿yciu nietkniête dziedzictwo Aufklärung. Pietyzm ten jest jedn¹ z najbardziej godnych litoci
zdrad. To nie resztki Aufklärung nale¿y uchroniæ, to obecnoæ samego pytania
o wydarzenie i jego sens (pytanie o historycznoæ myli o tym co ogólne) nale¿y podtrzymywaæ i zachowaæ w duchu jako co, co powinno byæ mylane (être
pensé)7.
Foucault nigdy nie uwa¿a³ siê za poststrukturalistê. Choæ pewne przemylenia charakterystyczne dla tego nurtu pokrywaj¹ siê ze specyfik¹ myli samego
filozofa, to nie u¿ywa on jej jêzyka. Koncentruje siê na projekcie owieceniowej krytyki, stwierdzaj¹c, i¿ nale¿y w pewnym sensie utrzymaæ pewien rodzaj
pytania, jakie postawiono w tym czasie; odrzucaj¹c jednak szereg za³o¿eñ dotycz¹cych poszukiwañ uniwersalnych wartoci czy te¿ Prawdy. Wszak Kant
g³osi³ pogl¹d, i¿ to cz³owiek jako jednostka tworzy swoj¹ indywidualn¹ etyczn¹
postawê, jednak zawsze ostateczn¹ instancj¹ by³ dla niego uniwersalny Rozum.
Foucaulta zajmowa³a nie tyle owieceniowa koncepcja rozumu, co samo tworze4
5

M. Foucault, Dits et écrits, t. IV: 19541988, Gallimard, Paris 1994, s. 732.
Ibidem, s. 43.
6 M. Foucault, Historia seksualnoci, Wyd. KR, Warszawa 2000, s. 148.
7 M. Foucault, Aufklarung i rewolucja, Wyd. Spacja, Warszawa 1966, s. 71.
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nie nas samych, autokreacja jako przejaw dojrza³ej postawy wobec teraniejszoci. Nie chodzi wiêc o podporz¹dkowanie siê, lecz o nieustanne tworzenie
siebie w obliczu pewnej wiedzy krytycznej.
Kwestionuj¹c uniwersalistyczne przes³anki Owiecenia, chce raczej zachowaæ pewien filozoficzny ethos, dokonaæ reaktywacji okrelonej postawy moralnej, co nie uprawnia do traktowania go jako relatywisty i nihilisty. Projekt
Owiecenia w wydaniu Foucaulta ma przetrwaæ w ograniczonej formie, s³u¿yæ
jako wezwanie do poszukuj¹cego mylenia. Samo Owiecenie traktuje bardziej
jako swoisty charakter myli, a nie okres w dziejach ludzkoci. Reaktywuje pytania o w³asn¹ genealogiê i historyczne warunki pojawienia siê (warunki mo¿liwoci wiedzy) wspó³czesnych form wiedzy i w³adzy. Foucault w swych póniejszych tekstach i wypowiedziach dochodzi do wniosku, ¿e jego analizy (podobnie
zreszt¹ jak analizy Habermasa) mog¹ jedynie rozwijaæ siê z krytycznej perspektywy wywodz¹cej siê z owieceniowych wartoci i za³o¿eñ, którymi rz¹dz¹ has³a wolnoci, autonomii i dojrza³oci mylenia. Chodzi raczej o to, jak pojmuje
i interpretuje Owiecenie, gdy¿:
1) przeciwstawia siê przejêtym od Kanta podzia³om prywatne  publiczne,
racjonalne  irracjonalne;
2) zawsze gotowy jest na zakwestionowanie w³asnych dotychczasowych za³o¿eñ;
3) analizy metafizyczne i transcendentalne zastêpuje krytyczno-historycznymi;
4) nie opowiada siê za ca³ociowym (globalnym) idealnym projektem teoretycznym;
5) kwestionuje ideê postêpu, a szczególnie równoleg³oæ postêpu wiedzy
z postêpem wolnoci;
6) docenia sferê indywidualnej autokreacji i wolnego u¿ycia rozumu w sferze prywatnej jako koniecznej do obrony przed autorytetem i zwierzchnictwem
obcych w³adz wobec rozumu;
7) jest sceptyczny co do mo¿liwoci poznawczych cz³owieka, chocia¿ nie
popada w nihilizm i irracjonalizm8.
Odwo³anie siê do Owiecenia mia³o pos³u¿yæ g³ównie zaakcentowaniu rozwa¿añ nad teraniejszoci¹. Gdy rozwa¿amy szersze powi¹zanie owieceniowego projektu z myl¹ Foucaulta, mo¿emy zauwa¿yæ, i¿ zachowuje on jedynie za³o¿enie o wierze w mo¿liwoci krytyczne i autonomiê rozumnych podmiotów
oraz za³o¿enie o sile krytycznej w³asnych analiz. Podkreliæ przy tym nale¿y, i¿
za³o¿enia Kanta i jego epoki obwarowane s¹ licznymi ograniczeniami i w¹tpliwociami.
8 Zob. A. Kapusta, Szaleñstwo i w³adza: myl krytyczna Michela Foucaulta, [online]
<www.andkapusta.files.wordpress.com/2010/04/doktorat11.pdf>, dostêp: 30.11.2011.
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Projekt estetyzacji egzystencji, opieraj¹cy siê na trosce o siebie, nie jest de
facto prób¹ skupienia uwagi tylko na samym sobie. W eseju Czym jest Owiecenie?, Foucault podkrela, i¿ jego ontologia teraniejszoci posiada pewn¹
spójnoæ metodologiczn¹. Ca³oæ scalaj¹ bowiem wzajemnie dope³niaj¹ce siê
archeologie i genealogie. Tote¿ kategorie: subiektywnoæ, podmiot czy
troska o siebie to pojêcia, które wcale nie koliduj¹ z krytyk¹ teraniejszoci.
Paul Veyne zauwa¿a, i¿ stanowisko Foucaulta przypomina postawê filozofów
antycznych: daæ ¿yj¹cym exempla9. Postawê tê mo¿na odnieæ nie tylko do
indywidualnej pracy nad sob¹, nie tylko do ¿ycia jako dzie³a sztuki, jako rêkodzie³a i ciê¿kiej pracy rzemielnika-ascety10. Zamiarem Foucaulta by³o dawaæ
przyk³ad innym, tak¿e przysz³ym pokoleniom  równie¿ na gruncie spo³ecznej
i kulturowej krytyki. W konsekwencji swoich przekonañ nie roci sobie praw do
hegemonii na p³aszczynie teoretycznych ustaleñ w dziedzinie etyki: nie mo¿e
podeprzeæ siê ani natur¹ ludzk¹, ani rozumem, ani funkcjonalizmem, ani przedmiotow¹ adekwatnoci¹, próbowa³ narzuciæ jedn¹ ze swych preferencji. [...]
Nie twierdzi, ¿e ma racjê; chce wygraæ i ma nadziejê, ¿e jest aktualny, ma nadziejê, ¿e wp³ynie na wybór walcz¹cych stron11. Kreuje raczej pewien sposób
na ¿ycie. Jest to tak¿e droga, któr¹ mog¹ pod¹¿aæ nieprzystosowani odczuwaj¹cy opresyjny charakter kultury.
Projekt Foucaulta nie jest zapewne now¹, unikatow¹ koncepcj¹ etyczn¹.
Rzecz jasna wyp³ywa on z praktyk filozoficznych dywagacji, namys³u nad
podmiotem uwik³anym w o wiedzaw³adza. Jest przy tym prób¹ przezwyciê¿enia ca³ociuj¹cego i hegemonizuj¹cego charakteru wiedzy/w³adzy. Jednak inspiracji troski o siebie nale¿y upatrywaæ w praktycznych postawach zrodzonych przez stulecia zmagania siê jednostek z systemem kulturowych norm
i wartoci. ród³em tej koncepcji s¹ idea³y staro¿ytnego ethosu, dwudziestowieczny dandyzm czy wra¿liwoæ charakterystyczna dla kulturowej strategii campu.
Najbardziej charakterystyczna dla ostatnich lat twórczych Foucaulta wydaje
siê byæ radykalnoæ estetycznego zwrotu, a raczej to, jak jego nowa percepcja
(wci¹¿ uwzglêdniaj¹ca podmiotowoæ i praktyki wolnoci) dope³nia siê postaw¹ krytyka teraniejszoci.
W latach 80. XX wieku g³ówn¹ osi¹ rozwa¿añ francuskiego myliciela staje
siê koncepcja podmiotu. W przedmowie do U¿ytku z przyjemnoci t³umaczy siê
niejako ze szczególnego zainteresowania t¹ kategori¹, poniewa¿ wczeniej og³osi³ kres cz³owieka. Nie jest to jednak powrót do filozoficznej antropologii czy
dyskursu humanistycznego, lecz powrót do cz³owieka antyhumanizmu.
9

s. 328.
10
11

P. Veyne, Ostatni Foucault i jego moralnoæ, Literatura na wiecie 1988, nr 6,
A. Kapusta, op. cit., s. 197.
P. Veyne, op. cit., s. 327.

326

Andrzej Potera³a

Foucault w etycznym wymiarze swojej koncepcji nie skupia siê na zg³êbianiu jani moralnej. Wrêcz przeciwnie, proponuje ka¿demu z nas tworzenie nowych form relacji wobec siebie, wskazuj¹c, i¿ w przestrzeni spo³ecznej zawsze
istnieje pewna liczba wariacji, mo¿liwych autokreacji: Dla mnie to, co musi byæ
tworzone, nie jest cz³owiekiem, takim jakim go zaprojektowa³a natura, albo
zgodnym ze swoj¹ istot¹; przeciwnie, musimy tworzyæ co, co jeszcze nie istnieje, i o czym nie wiemy, w jaki sposób i czym bêdzie12.
Podmiot mo¿e przej¹æ w³adzê nad sob¹ i poddawaæ siê autokreacji. Wspólnotowoæ ró¿nych jani, ró¿nych podmiotów opieraæ siê ma na wspólnym samodoskonaleniu, trosce o w³asne ja. Inspiracj¹ dla pracy nad sob¹ by³y zapewne idea³y Staro¿ytnoci, Renesansu czy dwudziestowiecznego dandyzmu.
Wspó³czesny projektowi Foucaulta wydaje siê natomiast camp i jego estetyzacja rzeczywistoci13. Praca nad sob¹ nie jest, jak mog³oby siê wydawaæ, form¹
egocentryzmu. Introspekcja nie skoncentruje siê na poszukiwaniu Prawdy czy
sartrowskiej autentycznoci, a na tworzeniu/kreowaniu jani. Ma byæ ona wymylana, poddawana ci¹g³ym modyfikacjom, wystawiana na próbê przez ró¿ne praktyki samomodelowania, kierowania sob¹. Jest to jednak tylko jedna
z perspektyw. Istnieje jeszcze wiat zewnêtrzny, który zarówno rewiduje nasze
postulaty, jak i stawia opór w ró¿nych aspektach tej materii. W tym w³anie
momencie, a raczej miejscu  styku dokonuje siê autentyczny proces autokreacji. Wszystkie ograniczaj¹ce nas komponenty s¹ jednoczenie przeszkod¹, jak
i punktem wyjcia/mobilizacji do autokreacji. Z jednej strony s¹ maszyneri¹
epoki, szeregiem ograniczeñ, jakie narzuca nam kultura, z drugiej za spadkiem
owieceniowego etosu wolnoci.
Modelowanie siebie mo¿e przebiegaæ pod warunkiem, ¿e owe kreacje nie s¹
przyczyn¹ naszego zniewolenia, blokowaniem dalszych praktyk wolnoci:
I oto znowu okaza³o siê, ¿e trzeba dokonaæ trzeciego przemieszczenia, aby analizowaæ to, co zwie siê »podmiotem«, nale¿a³o szukaæ form i modalnoci stosunku do siebie, dziêki którym jednostka konstytuuje siê i uznaje siebie za podmiot. Tak to, po zbadaniu gier prawdy na przyk³adzie pewnej liczby nauk
empirycznych w XVII i XVIII wieku [chodzi o S³owa i rzeczy  A.P.], a nastêpnie gier prawdy w relacjach z w³adz¹, na przyk³adzie praktyk karnych, wy³oni³o siê nowe zadanie: badanie gier prawdy w relacji jednostki do siebie i ustanawiania samego siebie jako podmiotu, gdzie dziedzin¹ odniesienia i polem badañ
bêdzie co, co mo¿na by nazwaæ »histori¹ cz³owieka pragnienia«14. Tym samym Foucault podejmuje polemikê z ca³¹ tradycj¹ nauki generowanej przez za12
13

M. Foucault, Dits et écrits..., s. 74.
Mimo i¿ nie powo³uje siê on i nie przytacza tej koncepcji przy okazji konstruowania
w³asnego projektu.
14 M. Foucault, Historia seksualnoci..., s. 147.
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chodni kr¹g kulturowy. Uwa¿a, i¿ od czasów redniowiecza i pocz¹tków chrzecijañstwa dochodzi do pewnego paradoksu. Z jednej strony dyskurs naukowy
wytwarza coraz to wiêcej obiektywnej wiedzy na temat seksualnoci, z drugiej tabuizuje ow¹ seksualnoæ jako sferê indywidualnego podmiotu/jednostki. Odmawia siê mu prywatnego prawa do przyjemnoci.
Reasumuj¹c, wszystko co zwi¹zane z seksem zostaje przegadane i jednoczenie oderwane w sferze dyskursu spo³ecznego od jego podstawowej pochodnej  przyjemnoci. Tradycji tej Foucault przeciwstawia mentalnoæ Wschodu.
Dostrzega jednak, ¿e w naszym krêgu kulturowym tabuizowanie sfer zwi¹zanych
z przyjemnoci¹ nie obejmowa³o czasów staro¿ytnych (Rzymu i Grecji). Staro¿ytnoæ charakteryzowa³o nakierowanie na etykê, tzn. na proces samotworzenia. Mia³ on s³u¿yæ ochronie jednostki przed niewol¹ wobec swych pragnieñ.
Cz³owiek, pragn¹c pozostaæ panem w³asnego ¿ycia, swoich pragnieñ, nie
uznaje dogmatycznego systemu regu³ normatywnych (st¹d koniecznoæ æwiczeñ
i ascezy)  w przeciwieñstwie do postawy charakterystycznej dla chrzecijañstwa, które nakierowane by³o (i nadal jest) na siln¹ pozycjê autorytetu, pos³uszeñstwa wobec nakazów i praw. Projekt, który zosta³ nakrelony przede wszystkim w Historii seksualnoci, nie zak³ada próby odnalezienia greckich róde³
etyki, ale chce wskrzesiæ sztukê egzystencji jednostki. Jednostka w ramach tej
koncepcji nie jest wy³¹cznie trybem w hermetycznej sieci w³adzy. Foucault przeciwstawia siê zatem chrzecijañskiej koncepcji w³adzy, czyli ³agodnemu, pasterskiemu sposobowi zarz¹dzania jednostkami, jaki prowadzi wspó³czesna humanistyka. Opiewa typ jednostki, który by³by w stanie w sposób krytyczny
i refleksyjny oddzieliæ siê i siebie od praktyk spo³ecznych, zyskuj¹c tym samym
pewn¹ autonomiê. Jak stwierdza Paul Veyne: »Ja« uwalnia nas od myli, ¿e
miêdzy moralnoci¹ a spo³eczeñstwem, b¹d tym co bywa tak nazywane, istnieje analityczny lub konieczny zwi¹zek, wówczas nie ma potrzeby czekaæ na rewolucjê, aby zacz¹æ byæ wspó³czesnym »ja«  to nowa strategia mo¿liwoci15.
W koncepcji tej zauwa¿alna jest du¿a doza optymizmu co do losu podmiotu, z którym we wczesnych pismach Foucaulta nie mo¿emy siê spotkaæ. Przezwyciê¿y³ on tym samym fatalistyczne wizje totalnego u(ja)rzmienia jednostek
i podporz¹dkowania opresyjnym praktykom dominacji: Z idei, ¿e jañ nie jest
nam dana, wynikaæ ma tylko jedna praktyczna konsekwencja: »musimy stwarzaæ
siebie jako dzie³o sztuki«16.

15
16

P. Veyne, op. cit., s. 327.
M. Kwiek, Kant  Nietzsche  Foucault. Rzecz o dawaniu przyk³adu z filozofii, (w:)
idem (red.), Nie pytajcie mnie kim jestem. Michel Foucault dzisiaj, Wyd. IF UAM, Poznañ
1998 s. 213.
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2. Estetyka egzystencji
 wymiar polityczny za³o¿eñ Foucaulta
Foucault w pónym okresie filozofowania koncentruje siê na problematyce
troski o siebie i autokreacji. Mog³oby siê wydawaæ, i¿ kieruj¹c uwagê na jednostkê, nie akcentuje politycznego wymiaru swojego projektu. Wbrew temu, co
s¹dzi Rorty, sfera prywatna w tej koncepcji silnie zwi¹zana jest ze sfer¹ publiczn¹; z formami w³adzy/wiedzy stanowi¹cymi konieczny punkt wyjcia dla praktyk autokreacji, zmiany, transgresji. Foucault rozpisuje siê o tym w Czym jest
Owiecenie?, gdzie próbuje wprost definiowaæ krytyczn¹ funkcjê w³asnej filozofii i historii.
Niezaprzeczalnie metafizyka Foucaulta pozosta³a nietzscheañska, nie ma
w niej miejsca na podmiot transcendentalny17, tym niemniej w tzw. pónym
okresie jego filozofii podmiot staje siê ród³em dzia³ania  ja jest efektem dokonuj¹cej siê w historycznym, spo³ecznym i indywidualnym wymiarze pracy
samorealizacji18. Nale¿y jednak zastanowiæ siê nad warunkami mo¿liwoci
owej autokreacji. Niezbêdne wydaje siê odwo³anie do demokracji ateñskiej oraz
do koncepcji wspó³czesnego pañstwa liberalnego. Autokreacjê z tej perspektywy nale¿y przypisaæ do politycznej aktywnoci. Wynika to z faktu, i¿ w Staro¿ytnoci nie istnia³a sfera prywatna w dzisiejszym tego s³owa znaczeniu, czyli
jako obszaru wolnoci jednostki od politycznych interwencji, umo¿liwiaj¹cego
osobiste d¹¿enie do szczêcia. W wiecie antycznych Greków sfera prywatna
wi¹za³a siê cile z tym, co specyficzne dla jednostki jako cz³onka gatunku biologicznego, podtrzymywania ¿ycia jednostki przez pracê i gatunku przez reprodukcjê19. Ewoluowanie historycznej postaci estetyki egzystencji przebiega³o zazwyczaj kosztem permanentnego wykluczenia niektórych grup
jednostek, takich chocia¿by jak kobiety czy niewolnicy. Dlatego te¿ nale¿y postrzegaæ j¹ poprzez pryzmat historycznych uwarunkowañ kulturowych. Tak te¿
uwa¿a sam Foucault20.
Przy omawianiu estetyki egzystencji nale¿y zwróciæ uwagê na zwi¹zki, jakie powstaj¹ miêdzy ni¹ a w³adz¹ regulacyjn¹. U pocz¹tków nowoczesnoci
(w XVI wieku) idee sztuki rz¹dzenia postrzegano w ramach swoistej trychotomii: rz¹dzi siê sob¹, rodzin¹ i pañstwem, a kolejne fazy/etapy odpowiadaj¹ moralnoci, ekonomii i polityce. Najistotniejsza staje siê sfera ekonomii, tworz¹c
model w³adzy-zarz¹dzania nastawiony na praktyki kontrolne przy równoleg³ej
17 T. Komendant, W³adze dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu siebie, Spacja, Warszawa 1994, s. 8.
18 Ibidem, s. 89.
19 H. Arendt, Dziedzina publiczna i dziedzina prywatna, (w:) eadem, Kondycja ludzka,
Aletheia, Warszawa 2000.
20 M. Foucault, Historia seksualnoci..., s. 184185.
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maksymalizacji bogactwa: Istniej¹ wiêc miêdzy antycznym idea³em troski o siebie
i nowo¿ytn¹ w³adz¹ zwi¹zki, które sprawiaj¹, ¿e estetyka egzystencji, przeniesiona
w czasy wspó³czesne, wcale nie musi staæ siê gwarancj¹ wolnoci podmiotu21.
Nie ma zatem ¿adnej gwarancji pe³nej afirmacji podmiotu, przeciwnie  istnieje prawdopodobieñstwo utrzymania status quo tych aspektów doktryny liberalizmu, które czyni¹ jednostki bezbronnymi wobec w³adzy/wiedzy. Gdy zaniechamy krytyki demokracji z perspektywy genealogicznej, utracimy narzêdzia,
dziêki którym mo¿emy uchwyciæ jej historyczny wymiar i elementy opresji
w tym, co wydaje siê byæ jej podstaw¹ i istot¹. Widoczne jest to przede wszystkim w dychotomicznym podziale na prywatne i publiczne. Podzia³ ten konstytuowany jest tak¿e przez Rortyego jako prywatna autokreacja i ironia oraz
publiczny nominalizm, historycyzm i solidarnoæ22.
Szereg rozmaitych instytucji i praktyk sfery publicznej roci sobie prawo do
kontroli nad wydzielaniem pól wolnoci oraz do wypracowywania etycznych
powinnoci. Narzuca siê je nam w imiê przejrzystoci i realizacji wspólnego
dobra. Konstytuuje to powszechna potrzeba walki o status quo wspólnego,
spo³ecznego wiata. Konsekwencj¹ tych dzia³añ pozostaje zmowa milczenia co
do historycznej genezy i wynikaj¹cej z niej ograniczeñ sfery publicznej i demokratycznych wartoci: Liberalizm [...] wymyka siê mo¿liwociom krytycznej
rewizji, staje siê podatny na historyczn¹ stagnacjê i zaczyna dryfowaæ w stronê
konserwatyzmu. Coraz trudniejsze, jeli nie wrêcz niemo¿liwe, staje siê ukazanie z³ych stron jego abstrakcyjno-prawnego ujêcia podmiotu, rozwa¿anego w
oderwaniu od konkretnych warunków ¿ycia, tradycji i obyczajów, mo¿liwoci
dyskryminacji, nadu¿yæ i wyzysku kryj¹cych siê w dogmacie nienaruszalnoci
prywatnoci i wolnego rynku23.
W przypadku, gdy prywatna autokreacja staje siê jedyn¹ sfer¹ jednostkowej wolnoci, konstytuowaæ mo¿e siê kolejny mechanizm uJArzmienia. Jednak
jest to dywagacja daleko odbiegaj¹ca od ustaleñ Foucaulta, który takich relacji
z w³adz¹ nie analizowa³. Zygmunt Bauman zwraca uwagê, i¿ jest to oblicze w³adzy charakteryzuj¹ce ponowoczesnoæ. Redukuje ona do minimalnego poziomu
obecnoæ nowoczesnego panoptikonu. Jego zadaniem pozostaje tylko ochrona granic i utylizacji odpadów, czyli jednostek, które z jakich przyczyn nie
mog¹ podo³aæ prawu, a zarazem obowi¹zkowi konsumpcji24. Kapitalizm wraz
ze swoim kardynalnym konsumenckim wcieleniem podporz¹dkowuje sobie jednostkê nie tyle za pomoc¹ dyscyplinuj¹cych praktyk, ile zachêcaj¹c do wspó³udzia³u, nêci wyobra¿eniem symbolicznej autokreacji. Symbolika ta przybiera charakter niematerialny  jak chocia¿by sama gospodarka, która rozwija siê
21
22

J. Bednarek, Polityczne implikacje estetyki egzystencji, Preteksty 2007, nr 7, s. 6.
R. Rorty, Przygodnoæ, ironia i solidarnoæ, Spacja, Warszawa 1996, s. 36.
23 J. Bednarek, op. cit., s 1112.
24 Z. Bauman, Wolnoæ: zyski i straty, (w:) idem, Wolnoæ, Znak, Kraków 1995, s. 6187.
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coraz czêciej w oparciu o symbole, marki i informacjê. Projekt estetyki egzystencji mo¿e siê zatem jawiæ jako nieskuteczna odpowied na pytanie: Co zrobiæ z wiedz¹, jak¹ dziêki wczeniejszym pracom Foucaulta mamy na temat
wszechobecnoci kontroli w naszym ¿yciu?
Komendant zauwa¿a, i¿ Foucault nie mia³ innej mo¿liwoci, jak tylko do³¹czyæ do obozu libera³ów. Mo¿na jednak spojrzeæ na tê kwestiê nieco inaczej
 uwypuklaj¹c polityczne i spo³eczne aspekty troski o siebie, a tak¿e konsekwencjê i ci¹g³oæ negatywnych analiz w³adzy i pozytywnej propozycji jednostkowej autokreacji. Niezbêdne stanie siê zatem odniesienie do alternatywnych
wobec zaproponowanych w Historii seksualnoci sposobów ¿ycia i wzorców
osobowych. Tak oto pisze Marek Kwiek: W naszych rozwa¿aniach o estetyce
egzystencji i »dawaniu przyk³adu« Historia seksualnoci (drugi i trzeci tom) nie
odgrywa jednak jedynej roli. Bo oto okazuje siê, ¿e w bardzo licznych, rozproszonych tekstach z pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych Foucault mówi rzeczy niezmiernie dla nas wa¿ne. Chocia¿ s¹ one, powiedzmy, satelickie w stosunku do
g³ównego projektu rozpisanego w U¿ytku z przyjemnoci i Trosce o siebie, to
z naszej perspektywy staj¹ siê one niezwykle istotne. Na przyk³ad dwie kluczowe postacie, Kant i Baudelaire, pojawiaj¹ siê jedynie w owych satelickich drobiazgach, nie wchodz¹c bezporednio do g³ównego projektu, a przecie¿ ich miejsce w idei etyki jako estetyki jest wprost kluczowe25.
Foucault nie traktuje Owiecenia jako zbioru dogmatów czy tez, jest ono dla
niego swoist¹ postaw¹, ethosem, który oddaje specyfikê permanentnej krytyki
naszego historycznego bytu26. Przestrzega tym samym przed binarnymi opozycjami w kategoriach mylenia-bycia za albo przeciw (Owieceniu, racjonalnoci). Krytyka w wydaniu Foucaulta ma byæ skierowana ku aktualnym granicom
tego, co konieczne i poszukuj¹c¹ mo¿liwoci transgresji. Praca na granicach
musi odbywaæ siê ci¹gle, a stawk¹ nie jest ani destrukcja systemu w³adzy, ani
odkrywanie rzeczywistoci, ale dekonstruowanie koniecznoci. Nie jest to
dzia³alnoæ ani prywatna, ani publiczna, ani etyczna, ani estetyczna: Wydaje siê,
¿e jak to czêsto u Foucaulta w ca³ym jego pisarstwie bywa  tradycyjne okrelenia po prostu nie oddaj¹ sedna jego zamierzeñ. I moralnoæ, i etyka, i estetyka,
i asceza  jak równie¿ przecie¿ filozoficzny sposób ¿ycia i krytyka  otrzymuj¹
znaczenia, które tkwi¹ silnie we wspólnej sieci, jak¹ jest jego póne dzie³o. Jeli
braæ je oddzielnie, to okazaæ siê mo¿e, ¿e pozostaje jedynie elitarny, na po³y prywatny projekt estetyzacji siebie. Trudno pisaæ o »innej« moralnoci, etyce, estetyce, ascezie czy krytyce; potrzebny by³by chyba jaki nowy jêzyk, wykraczaj¹cy
poza tradycyjne gry jêzykowe27. Zatem w pojêciu ethos splataj¹ siê: etyka,
estetyka, asceza i krytyka, przekraczaj¹c opozycjê publiczne  prywatne.
25
26
27

M. Kwiek, op. cit., s. 218.
M. Foucault, Czym jest Owiecenie?, (w:) Filozofia, historia, polityka..., s. 286.
M. Kwiek, op. cit., s. 219.
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Streszczenie

Abstract

Tekst stanowi próbê konfrontacji estetyki
dekadenckiej z teologicznym myleniem Jerzego Nowosielskiego. Pretekstem staje siê ubiór,
sakralizowany w ujêciu Baudelairea poprzez
osobê dandysa i maj¹cy swoj¹ sakraln¹ symbolikê w szatach liturgicznych. Z pozoru osobliwe zestawienie dekadenckiej myli Baudelaireowskiej z analiz¹ szat liturgicznych nie jest
bezzasadne. Teologia szat zarysowana przez
Nowosielskiego pozwala wprowadziæ do analizy estetyki dekadenckiej mylenie religijne.
Choæ religijnoæ w dekadencji rozumiana jest
specyficznie, to zestawienie z myl¹ prawos³awia pozwala wskazaæ mo¿liw¹ drogê jej analizy. Dekadencja objawia transgresyjn¹ aspiracjê
wobec wiata profanicznego i analogiczne do

This text is an attempt to confront the
aesthetics of the decadent with Jerzy Nowosielskis theological thinking. The dress is becoming a pretext, sacralized according to Baudelaires through dandy and having its sacred
symbolism in the liturgical vestments. Seemingly peculiar pleonasm of Baudelaires
thinking with the analysis of the liturgical vestments is not groundless. Theology of garments outlined by Nowosielski allows you to
introduce the religious thinking to analysis of
decadent aesthetics. Although religiosity in
decadence is understood distinctively, this
comparison in view of Orthodoxy let us indicate a possible way for its analysis. Decadence reveals a transgressive aspirations towards
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religijnego pragnienie transcendencji. Przyjêcie
takiego punktu widzenia pozwala na wydobycie wielu nieoczywistych w¹tków i odnalezienie sacrum w powierzchownoci ubioru.

the profane world and consequently to the religious desire for transcendence. Adopting
such a perspective allows for the extraction of
many non-obvious issues and finding the sacred in the exterior of clothing.

Zanurzony w dekadencji Baudelaire staje siê w swoich tekstach krytycznych
przewodnikiem po estetyce koñca wieku XIX. Analiza dzie³ sztuki prowadzi go
do próby ujêcia specyfiki piêkna nowoczesnego, kszta³tuj¹cego siê w momencie schy³ku dawnych wartoci, poczucia kryzysu i osuwania siê fundamentów,
które stanowi³y dot¹d niepodwa¿alny punkt odniesienia. Dekadencja jest specyficznym czasem przejciowym, sytuuj¹cym siê pomiêdzy dawnym porz¹dkiem
sakralnie zhierarchizowanego wiata a rodz¹c¹ siê rzeczywistoci¹ spo³eczeñstwa
demokratycznego. To szczególny moment autorefleksji, obna¿enia pozornoci
dawnych form i niemo¿noæ znalezienia nowych, które mog³yby je zast¹piæ.
Poczucie pustki budzi rozpacz i melancholijne zwracanie wzroku ku temu, co
minione. Porz¹dki sacrum i profanum trac¹ swoje ustalone zakresy i zaczynaj¹
siê zacieraæ tak niegdy istotne miêdzy nimi granice. Narasta dysproporcja miêdzy minimalizowanym sacrum i poch³aniaj¹cym ca³oæ ¿ycia codziennego profanum. Nic wiêc dziwnego, ¿e dekadencja w pozorze estetyki zaczyna szukaæ
dowiadczenia mistycznego, czyni¹c z dandysa ostatniego bohatera1 walcz¹cego o ocalenie dawnych wartoci, a z ubioru sposób na przywo³anie sacrum.
W nosz¹cym piêtno tego zak³ócenia wiecie moda okazuje siê nowym rodzajem religii2, na której kap³ana zosta³ wywiêcony dandys. Staje siê on nosicielem idei piêkna swoich czasów, sam czyni¹c z siebie dzie³o sztuki najwy¿szej
próby. Baudelaire, formu³uj¹c swoj¹ teoriê piêkna nowoczesnego, dostrzega le¿¹cy u jego pod³o¿a hiatus; odzwierciedla on podwójn¹ naturê cz³owieka wzywaj¹cego w ka¿dej godzinie Boga i Szatana3. Cz³owiek jest wiêc zawieszony
miêdzy pragnieniem wznios³oci, têsknot¹ za doskona³oci¹ przekraczaj¹c¹ ziemskie determinacje a zewem dzikiej zwierzêcoci i upodleniem. Podzia³ na element wieczny i upad³y w czas stanowi odzwierciedlenie platoñskiej opozycji
duszy i cia³a4. Baudelaire widzi wiat manichejsko rozdarty miêdzy wyklucza1 Ch. Baudelaire, Rozmaitoci estetyczne, prze³. J. Guze, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk
2000, s. 335.
2 W Malarzu ¿ycia nowoczesnego Baudelaire przyznaje: niezupe³nie by³em w b³êdzie,
uwa¿aj¹c dandyzm za rodzaj religii, cyt. za: ibidem, s. 334.
3 Ch. Baudelaire, Dzienniki poufne. Moje obna¿one serce, prze³. A. Kijowski, Pracownia
Borgis, Wroc³aw 1997, s. 41.
4 Baudelaire za katolicyzmem przyjmuje tê opozycjê, podnosz¹c j¹ do radykalnego, manichejskiego przekonania o z³u wiata doczesnego i wynikaj¹cego zeñ potêpienia cielesnoci
i zdeprecjonowania natury.

Teologia ubioru? O poszukiwaniu sacrum w powierzchownoci stroju

333

j¹cymi siê porz¹dkami. Nie mog¹c dosiêgn¹æ idea³u, cz³owiek w rozpaczy rzuca siê w otch³añ najciemniejszych podniet. Absolutne piêkno staje siê tylko
mrzonk¹, abstrakcj¹, zbieraj¹c¹ siê niczym mietanka na powierzchni ka¿dego
rodzaju piêkna5. Piêkno nowoczesne nosi zatem w sobie podobne pêkniêcie:
sk³ada siê z elementu wiecznego, niezmiennego, którego iloæ jest nader trudna do okrelenia, i elementu zmiennego, zale¿nego od okolicznoci [...]. Bez tego
drugiego elementu, który jest niby opakowanie niebiañskiego przysmaku, zabawne, podniecaj¹ce i zaostrzaj¹ce apetyt, pierwszy by³by niestrawny, nie daj¹cy siê
oceniæ, niew³aciwy i obcy naturze ludzkiej6. Piêkno Baudelairea rodzi siê zatem w szczelinie miêdzy wznios³oci¹ i codziennoci¹, sta³oci¹ i przemijaniem
 miêdzy absolutem i szczególnoci¹7.
Nikt lepiej nie uosabia idei piêkna od dandysa, który bierze pocz¹tek z mody
i z ni¹ winien pozostawaæ w bezustannym zwi¹zku8. Wbrew pobie¿nemu ogl¹dowi dandysa nie da siê skojarzyæ z powierzchownym, nieumiarkowanym
upodobaniem do strojów i zewnêtrznej elegancji9; Baudelaire heroizuje w nim
poszukiwanie sacrum w sztuce komponowania ubioru. Moda wyra¿a nowe mylenie o powierzchownoci. Staje siê p³aszczyzn¹ odsy³aj¹c¹ do tego, co j¹ przekracza. Skrywa pod sztywnoci¹ fraka i obfitoci¹ falban zranionego cz³owieka têskni¹cego za ukojeniem doskona³oci. Tkanina chroni bezbronn¹ jawnoæ
cia³a, nadaj¹c mu godnoæ w akcie kreacji formy. Maska staje siê twarz¹, a kostium skór¹. Teatralizacja ¿ycia codziennego ma uczyniæ cz³owieka doskona³ym aktorem, który ka¿dym gestem, wystudiowan¹ min¹, przerafinowanym
ubiorem pozostaje wierny piêknu absolutnemu. Dandys uduchownia modê.
Z ogó³u praktyk bez znaczenia i bez po¿ytku wytwarza kunszt, który siê podoba i nêci, jak dzie³o ducha10. Pod rêk¹ mistrza zmys³owoæ ulega uwzniolaj¹cej przemianie. Estetyzacja ubioru rewindykuje cz³owieka, czyni z niego
istotê subteln¹, gardz¹c¹ u¿ytecznoci¹ i mieszczañskimi obyczajami. Poszukiwanie w ekstrawaganckiej powierzchownoci idei piêkna ma byæ otwarciem
siê na nieskoñczonoæ. Modê nale¿y wiêc uwa¿aæ za objaw upodobania do
idea³u, który w umyle ludzkim góruje nad wszystkim, co ¿ycie naturalne gromadzi w nim grubego, przyziemnego, plugawego. Ka¿da z mód, niezale¿nie
od jej estetycznych wyznaczników, jest przejawianiem siê w cz³owieku pragnienia piêkna  specyficznego dla danego momentu historycznego i góruj¹cego nad
modami poprzednimi. Niepodobna odczuæ ducha mody ani zrozumieæ jej sen5
6
7

Ch. Baudelaire, Dzienniki poufne..., s. 146.
Ch. Baudelaire, Rozmaitoci estetyczne..., s. 311.
Ibidem, s. 145 (O bohaterstwie ¿ycia nowoczesnego).
8 R. Okulicz-Kozaryn, Ma³a historia dandyzmu, Obserwator, Poznañ 1995, s. 11.
9 Ch. Baudelaire, Rozmaitoci estetyczne..., s. 333.
10 A. P³ug [w³. Antoni Pietkiewicz], has³o Dandy, (w:) Wielka encyklopedia powszechna
ilustrowana, t. 15, Warszawa 1895, cyt. za: R. Okulicz-Kozaryn, op. cit., s. 12.
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su, gdy patrzy siê na ni¹ jak na martwy obiekt, podobny wielu innym atrybutom przynale¿nym ¿yciu codziennemu, obserwowany okiem historyka:
by³oby to tyle samo warte, co podziwianie starych ubrañ w szafie handlarza
starzyzny, lunych i zwiotcza³ych11. Moda istnieje w teraniejszoci, jest obdarzona ¿yciem tylko w momencie, gdy objawia siê w strojach piêknych kobiet nadaj¹cych jej dynamikê i wyraz. Jest niesta³oci¹ stylów, zwiewnoci¹ sukien i rozpaczliw¹ pogoni¹ za idea³em  prób¹ uchwycenia sacrum w przemijaniu.
Moda nie jest dla dandysa jedynie obszarem artystycznej kreacji i budowania doskona³ej formy ubioru; stanowi przede wszystkim praktykê ascetyczn¹, na
wzór najsurowszych wskazañ wiêtych katolickich. Zgodnie z Baudelaireowskim
przykazaniem, dandys musi jeæ i spaæ przed lustrem12. Oddaje siê on codziennej ¿mudnej toalecie, by w zmaganiach z cia³em przydawaæ mu piêkna, a tym
samym wprawiaæ siê w doskona³oci. W centrum garderoby stoi lustro, o³tarz
dandysa, wiête wiêtych miejsce, przed którym musi spêdzaæ wiele godzin swojego codziennego obrz¹dku. Ono jest wiadkiem jego wewnêtrznych zmagañ,
walki bezforemnoci z form¹, tego, co jeszcze w nim ludzkie, poddane namiêtnociom i przemijaniu, z tym, co ju¿ przemienione w kszta³t ostateczny; kiedy
geniusz pozwala mu stworzyæ arcydzie³o ubioru, tak doskona³e, ¿e nie nosz¹ce
na sobie ladów jakiegokolwiek wysi³ku  idealne13. Lustro pozwala dandysowi nieustannie wpatrywaæ siê we w³asn¹ twarz, re¿yserowaæ ka¿dy jej grymas,
aran¿owaæ jej duchow¹ rafinacjê. Praca nad doskona³oci¹ ubioru jest równie¿
prac¹ nad doskona³oci¹ ducha, bo to on zwrotnie ujawnia siê w stylu eksponuj¹cym jego wyraz i godnoæ. Permanentna autokontrola ma pomóc cia³u wyrwaæ
siê z determinacji naturalnych i uczyniæ z niego narzêdzie podleg³e najbardziej
rygorystycznej regule elegancji. Baudelaire, zapatrzony w mistyków katolickich,
widzi w dandysie figurê transgresyjn¹, która w zdesakralizowanym wiecie, zamieniaj¹c konwencjonaln¹ modlitwê na estetyczn¹ praktykê budowania formy
ubioru, zbli¿a siê do nieskoñczonoci. Strój ma za zadanie wyrzuciæ cz³owieka
z upad³ej codziennoci ku transcendencji, ma byæ przekroczeniem zdegradowanej natury ku porz¹dkowi idei.
Droga do piêkna wiedzie przez walkê z natur¹, gdy¿ to w³anie ona skazuje
cz³owieka na fragmentaryczne istnienie i pogr¹¿anie siê w szpetocie, nie tylko
estetycznej, ale tak¿e moralnej. Baudelaire, wo³aj¹c: ca³a natura [...] ma swój
udzia³ w grzechu pierworodnym14, przyjmuje, ¿e wiat zanurzony jest w grze11
12
13
14

s. 126.

Ch. Baudelaire, Rozmaitoci estetyczne..., s. 339.
Ch. Baudelaire, Moje obna¿one serce..., s. 38.
R. Okulicz-Kozaryn, op. cit., s. 144.
Cyt. za: M. Ruff, Baudelaire, prze³. A. Olêdzka-Frybesowa, PIW, Warszawa 1967,
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chu. Idzie w tej intuicji dalej, a¿ do gnostyckiego15 przekonania, ¿e ca³a doczesnoæ przenicowana jest przez z³o. To natura wt³acza cz³owieka w zmys³owoæ,
oddziela go od duchowej czystoci, przeszkadzaj¹c mu wymkn¹æ siê determinuj¹cej, a zarazem upadlaj¹cej presji biologicznej. Problem ten analizuje Baudelaire w kontekcie piêkna wywodzonego z natury w fa³szywej jego zdaniem koncepcji moralnej, propagowanej w XVIII wieku, neguj¹cej grzech pierworodny16
i pozwalaj¹cej siê ³udziæ co do czystoci natury: nie uczy [ona] niczego lub niemal niczego, to znaczy zmusza cz³owieka do snu, do picia, do jedzenia i zabezpieczenia siê jako tako przed przeciwnociami klimatu. Ona te¿ popycha cz³owieka, by zabija³ swego bliniego, po¿era³ go, wiêzi³ i torturowa³; ledwie
bowiem opucimy porz¹dek koniecznoci i potrzeb, by wejæ do porz¹dku zbytku i rozkoszy, widzimy, ¿e natura mo¿e doradziæ tylko zbrodniê. Nieomylna natura wymyli³a ojcobójstwo, ludo¿erstwo i tysi¹c innych okropnoci, których
wstyd i delikatnoæ nie pozwala nam wymieniaæ17. Powinna zatem zostaæ przezwyciê¿ona przez sztucznoæ, w której Baudelaire widzi pozosta³oæ piêkna absolutnego. Przyjrzyjcie siê, zanalizujcie wszystko, co naturalne, wszystkie czyny i pragnienia nieska¿onego cz³owieka natury, a odkryjecie same potwornoci.
Wszystko, co piêkne i szlachetne, p³ynie z rozumu i kalkulacji. Zbrodnia, której
smak zwierzê pozna³o w ³onie matki, jest naturalna od pocz¹tku18.
Sprzeciwem wobec natury mo¿e byæ tylko sztucznoæ i piêkno jako efekt
kunsztu i wyrafinowania ludzkiego zwi¹zanego z d¹¿eniem do idea³u. Estetyzowanie cz³owieka za pomoc¹ mody i makija¿u wynosi go ponad poziom trywialnej i odra¿aj¹cej naturalnoci. Znamienny okrzyk Samuela Cramera, bohatera
Panny Fanfarlo: Tylko nie zapomnij o ró¿u!, jest wyznaniem umi³owania
sztucznoci zakochanego na zabój w ró¿u i blanszu, tombaku, tudzie¿ wszelkiego rodzaju b³yskotkach19. Dopiero utensylia mog¹ uczyniæ cz³owieka istot¹
ró¿n¹ od zwierz¹t, przydaj¹c mu wznios³oci. Ró¿ i czerñ uosabiaj¹ ¿ycie, ¿ycie nadnaturalne i nadmierne; czarna oprawa przydaje g³êbi i niezwyk³oci spojrzeniu, bardziej jeszcze upodabnia oko do okna otwartego na nieskoñczonoæ;
15

»Baudelairyzm« nie jest wspó³czesnym gnostycyzmem, nie istniej¹ te¿ ¿adne bezporednie wp³ywy gnostyków na Baudelairea, ale istnieje wyrane podobieñstwo, istotny paralelizm. Zarówno Baudelaire, jak i gnostycy szukali rozwi¹zania tego samego problemu, odpowiedzi na to samo dowiadczenie. wiat jawi³ im siê jako z gruntu z³y, moralna kondycja
cz³owieka jako rozpaczliwa. Drogi zbawienia musieli wiêc szukaæ w czym, co z tym wiatem, z natur¹ nie ma nic wspólnego. Cyt. za: L. Hess, Sztuczna wiêtoæ, ohydna natura
 o gnostyckiej wra¿liwoci Charlesa Baudelairea, (w:) Odcienie gnozy. Wybór materia³ów
z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ko³a Naukowego WolnoMISHlicieli, Wyd. KOS, Katowice 2007, s. 194.
16 Ch. Baudelaire, Rozmaitoci estetyczne..., s. 338.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ch. Baudelaire, Panna Fanfarlo, prze³. R. Engelking, Wyd. L&L, Warszawa 2001, s. 38.
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ró¿, rozpalaj¹c policzek, rozjania renicê i piêkna twarz kobieca nabiera tajemniczej namiêtnoci kap³anki. [...] g³adki trykot natomiast upodabnia istotê ludzk¹ do pos¹gu, to znaczy do istoty boskiej i wy¿szej20. Sztuka nie mo¿e naladowaæ natury, musi staæ w opozycji do niej, by dzia³aj¹c w ¿ywiole piêkna,
rewindykowaæ cz³owieka. Retuszowanie natury splamionej grzechem pierworodnym ma przywracaæ jej rajski status. Zadaniem ubioru jest wynoszenie cz³owieka ku idea³owi, wprowadzanie sacrum w dowiadczenie ¿ycia codziennego.
Za estetyk¹ Baudelairea kryje siê neoplatoñskie21 przekonanie o rzeczywistoci odzwierciedlaj¹cej wiat idei. W naturze pozostaj¹ jedynie symbole, które pozwalaj¹ ujrzeæ ukryte za znakami znaczenie  prawdziw¹, transcendentn¹,
idealn¹ rzeczywistoæ. Rzeczywistoæ, która jest dziedzin¹ nie tylko Piêkna, ale
te¿ Dobra i Prawdy, Sprawiedliwoci i M¹droci. Rzeczywistoæ wiêt¹22. Do
tego zdaje siê ograniczaæ rola z³ej natury  negatywnie wskazuje na to, co jest
poza ni¹.
Zdawa³oby siê zatem, ¿e najlepszym sposobem na okie³znanie natury jest
postêp technologiczny i cywilizacja ze swoj¹ inwazj¹ sztucznoci. Postêp okazuje siê jednak fikcyjny, odbywa siê jedynie w warstwie powierzchownej, nie
wp³ywa na zmianê statusu cz³owieka. Profaniczny wiat pozoru sprzyja zanurzeniu siê cz³owieka w otch³ani moralnie z³ej doczesnoci. Baudelaire pisze w Racach: Có¿ bardziej absurdalnego od postêpu, skoro, jak tego dowodz¹ codzienne wydarzenia, cz³owiek jest wci¹¿ podobny do cz³owieka i równy cz³owiekowi,
to znaczy znajduje siê wci¹¿ w stanie dzikoci. Có¿ znacz¹ niebezpieczeñstwa
puszczy i prerii wobec codziennych konfliktów i wstrz¹sów cywilizacji?. Miasto staje siê kryjówk¹ grzesznego cz³owieka, który w przestrzeni wype³nionej
metalem, szk³em i betonem zapomina o swoim piêtnie. Ucieka od z³a, wynosz¹c
siê za pomoc¹ techniki na poziom sterylnoci, która izoluje go (jak mu siê zdaje) od dawnego upadku. Jak¹ tylko gazetê wemie siê do rêki, któregokolwiek
to bêdzie dnia, miesi¹ca czy roku, od pierwszego do ostatniego wiersza wype³niona bêdzie ona przejawami najokropniejszej perwersji ludzkiej, a obok
nieprawdopodobnych przechwa³ek na temat czystoci obyczajów, dobroci i mi³osierdzia znajd¹ siê tam najbezczelniejsze stwierdzenia na temat postêpui cywilizacji. Ka¿da gazeta od pierwszej do ostatniej strony jest mieszanin¹ okropnoci. Wojny, zbrodnie, kradzie¿e, bezwstyd, tortury, zbrodnie w³adców,
zbrodnie narodów, zbrodnie indywidualne, upojenie powszechnym okrucieñstwem. [...] Wszystko na tym wiecie ocieka zbrodni¹: gazeta, mur miejski
i twarz cz³owieka23.
20
21
22

Ch. Baudelaire, Rozmaitoci estetyczne..., s. 340.
L. Hess twierdzi, ¿e Baudelaire wzorowa³ siê na metafizyce Swedenborga.
L. Hess, Sztuczna wiêtoæ, ohydna natura  o gnostyckiej wra¿liwoci Charlesa Baudelairea, (w:) Odcienie gnozy..., s. 190.
23 Ch. Baudelaire, Moje obna¿one serce..., s. 59.
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Upadek dokonuje siê niepostrze¿enie w sferze duchowej, prowadz¹c do powolnego zdziczenia dusz. Upojony pozornym postêpem cz³owiek zatapia siê
w doczesnoci, widz¹c perspektywê rozwoju jedynie w handlu i dorabianiu siê
maj¹tku. Cz³owiek, to znaczy ka¿dy, jest zdeprawowany z natury24 i przezwyciê¿anie tych determinacji stanowi jedyn¹ drogê do moralnoci. Prawdziwy postêp mo¿e dokonaæ siê tylko na p³aszczynie moralnej i tylko w jednostce
i dziêki jednostce25, ka¿dy inny jest pozorny. Stwierdzaj¹c to w Racach, Baudelaire przywo³uje dandysa. On w³anie, kreuj¹c modê, rewindykuje indywidualizm, wprowadza wy¿szoæ pierwiastka duchowego do pogr¹¿onego w doczesnoci wiata. W ten sposób staje siê bohaterem intronizuj¹cym wolnoæ
pojedynczego mylenia, a nade wszystko kult dla sztucznoci ods³aniaj¹cy
wiecznoæ. Baudelaire pozytywnie waloryzuje zarówno wartoci idealne, jak
i wytwory wyobrani, gdy¿ obie przestrzenie  transcendencji i fikcji  sprzeciwiaj¹ siê naturze. W tej perspektywie wyrazem ducha okazuje siê tak¿e perwersja, która dziêki wyrafinowaniu i dziwacznoci opiera siê prostocie wiata biologicznego. Nade wszystko sztucznoci s³u¿y sztuka wydobywaj¹ca cz³owieka
z prozaicznej rzeczywistoci. Estetyka dekadencko-dandysowska jest wiêc wyrazem pogardy dla pospolitej, z³ej natury (i dla jej cywilizacyjnej kontynuacji),
jak równie¿ ho³dem z³o¿onym wznios³oci, kunsztowi i wysi³kom cnoty.
Cywilizacja nie zmienia w cz³owieku niczego oprócz poczucia, ¿e polepszaj¹c swoje warunki materialne, sam staje siê lepszy. Z tego przekonania rodzi siê
pycha, pozwalaj¹ca cz³owiekowi czuæ siê panem stworzenia i zatapiaj¹ca go w
doczesnoci. £udz¹ca swymi wynalazkami cywilizacja zarazem znieczula na
potrzeby duchowe; umieszczony na piedestale cz³owiek przestaje odczuwaæ potrzebê d¹¿enia wzwy¿. Mechanika nas w tym stopniu zamerykanizowa³a, postêp w tym stopniu znieczuli³ na duchow¹ czêæ naszej natury, ¿emy pod tym
wzglêdem przeszli najbardziej krwawe, bluniercze czy antynaturalne rojenia
utopistów26. Cz³owiek godzi siê ¿yæ w dewastuj¹cym go duchowo wiecie,
uzurpuj¹c sobie w dodatku radykaln¹ progresywn¹ przemianê. To nie gaz ani
para, ani stoliki wiruj¹ce, to zacieranie ladów grzechu pierworodnego  wykrzyczy wiatu Baudelaire w Moim obna¿onym sercu.
Nowosielski w poszukiwaniach róde³ ubioru siêga w³anie do grzechu prarodziców. Zerwanie owocu z drzewa poznania prowadzi do zmiany statusu cz³owieka stworzonego na wzór Boga i powoduje pêkniêcie jednoci duchowo-cielesnej, a duchowa skaza przejawia siê w deformacji cia³a ludzkiego. Poczucie
wstydu budzi wiadomoæ nagoci i potrzebê jej ukrycia. Uczynione z lici figowych przepaski Bóg zamieni³ na okrycie ze skór, po czym skaza³ prarodzi24
25

Ibidem, s. 28.
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ców na wygnanie z ogrodu Eden27. Droga wyjcia z Raju jest powolnym oddalaniem siê od Absolutu i zacieraniem siê Obrazu Boga w cz³owieku. Separacja
powoduje duchow¹ bezbronnoæ28 cia³a, któr¹ ubiór w³anie ma neutralizowaæ. Szata okazuje siê niezbêdna do ochrony, ale równie¿ ma za zadanie podwy¿szaæ godnoæ hieratyczn¹ cz³owieka niejako w wymiarze sakralnym29.
Dziêki ubiorowi cz³owiek móg³ siê upodobniæ do bytów subtelnych i przywróciæ swemu cia³u kszta³t anielski. Okrycie stanowi³o pewnego rodzaju maskê,
podobn¹ do maski w teatrze antycznym, która by³a jakim elementem wzmacniaj¹cym, zastêpczym, kamufluj¹cym s³aboæ, bezradnoæ, bezbronnoæ oblicza
ludzkiego30. Konsekwencj¹ grzechu prarodziców jest miertelnoæ sytuuj¹ca
cz³owieka w perspektywie przemijania. Nowosielski przedstawia historiê ludzkoci, przyrównuj¹c j¹ do procesu starzenia siê, do ¿ycia upadaj¹cego w czas.
Umykaj¹ce piêkno m³odoci musi zostaæ zast¹pione dostojnoci¹ stroju, by hieratyczna godnoæ zosta³a ocalona. Cz³owiek, nie znajduj¹cy ju¿ w sobie piêkna absolutnego, dziêki ubiorowi w³anie stara siê przywo³ywaæ rzeczywistoæ
zbawion¹.
Podobieñstwo myli Baudelairea i Nowosielskiego jest tu uderzaj¹ce. Choæ
pierwszy z nich nie buduje tak spójnej genezy teologicznej ubioru, to wizja Nowosielskiego z ³atwoci¹ da³aby siê uzgodniæ z koncepcj¹ dekadenck¹. Skaza
grzechu pierworodnego funduje mylenie Baudelairea o naturze i potrzebie jej
przekroczenia na rzecz piêkna doskona³ego. Czyni¹c ze sztucznoci orê¿ walki
ze z³em i szpetot¹, Baudelaire neguje zbrukan¹ cielesnoæ rewindykuj¹c ducha.
W analogiczny sposób ubiór staje siê ochron¹ dla bezbronnego w swym wstydzie cia³a i pancerzem przywracaj¹cym swym piêknem godnoæ jednostki. Przepych dekoracji i ekstrawagancja stroju pe³ni¹ rolê uwodzicielskiej maski, która
sztucznoci¹ ma odsy³aæ do utraconego idea³u.
Nowosielski, odwo³uj¹c siê do wiata rzymskiego z okresu IIIV wieku, zauwa¿a, ¿e w stroju tamtej doby najlepiej przejawia siê obecnoæ sacrum. Przejcie z profanum ¿ycia codziennego do sakralnej przestrzeni obrzêdu religijnego
nie musia³o byæ zaznaczone zmian¹ na p³aszczynie powierzchownoci estetycznej. Wprowadzanie szat liturgicznych, specjalnie wyró¿niaj¹cych celebransów,
nie by³o potrzebne, gdy¿ dostojeñstwo, jakie tkwi³o w tunikach i dalmatykach,
uprawnia³o do odprawiania liturgii. Wed³ug Nowosielskiego strój rzymski z pocz¹tków chrzecijañstwa sam przez siê nadawa³ cz³owiekowi kszta³ty anielskie.
To w³anie prostota kszta³tów mia³a przywo³ywaæ stan jednoci duchowo-cielesnej. Nowosielski mówi jedynie o historii chrzecijañstwa, nie wspominaj¹c
o szatach rytualnych i codziennych w wiekach wczeniejszych. Mo¿na zauwa27
28

Por. Rdz 3,1-21, (w:) Biblia Tysi¹clecia, przek³ad zbiorowy, Pallotinum, Poznañ 1997.
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29 Ibidem.
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¿yæ, ¿e taki podzia³ wówczas istnia³, a kap³ani podczas obrzêdów religijnych wyró¿niali siê szatami, atrybutami, ozdobami, bi¿uteri¹ czy nakryciami g³owy31.
Mo¿e ze wzglêdu na prostotê kroju dysproporcja miêdzy strojem codziennym
a obrzêdowym nie by³a tak diametralna, jednak zawsze musia³a byæ zaznaczona. Natomiast w Grecji strój obrzêdowy by³ w³anie strojem codziennym. Nie
istnia³ tak¿e wyrany podzia³ na strój mêski i ¿eñski. Co prawda, Rzymianie nie
przejêli tej idei z rygorystycznym jej zachowaniem, gdy¿ wyró¿nili kap³anów,
dodaj¹c do ich stroju pewne elementy (frêdzle zdobi¹ce dó³ szaty, sto¿kowa
czapka tutulus), to jednak mo¿na tu mówiæ o kontynuacji.
Do tej w³anie tradycji odnosi siê Nowosielski, podejmuj¹c swoje rozwa¿ania o ubiorze. Zauwa¿a on pewne zerwanie w historii ubioru, gdy szatom odebrano ich hieratyczn¹ godnoæ i dostojeñstwo duchowe. Moment zmiany pojawia siê wed³ug niego wraz z kszta³towaniem siê hierarchii kocielnej i potrzeby
zaznaczenia jej z pomoc¹ dekoracji szat. Na tym pod³o¿u narasta te¿ ca³a symbolika szat liturgicznych, która odsunê³a bezporednioæ naocznoci dowiadczenia estetycznego i przenios³a j¹ w wymiar racjonalno-znaczeniowy. Pojawi³y siê
równie¿ w szatach liturgicznych wp³ywy dworskiego stroju bizantyjskiego, co
jednak ogranicza³o siê zazwyczaj do wprowadzania dekoracyjnych ornamentów
do prostej formy antycznej. Dopiero VI wiek przyniós³ kodyfikacjê szat liturgicznych, pozostawiaj¹c elementy stroju codziennego, takie jak tunika, dalmatyka, alba, ornat czy kapa, mimo ¿e powoli wychodzi³y ju¿ one z u¿ycia. Wynika³oby z tego, ¿e obecne w antycznym ¿yciu codziennym sacrum paradoksalnie
zaczê³o byæ stopniowo wypierane przez wiat chrzecijañski. Konserwatywne
zachowanie pewnych form ubioru dla liturgii przyczyni³o siê do ocalenia dawnego sacrum, ale ustali³o tym samym rozdzia³ od profanicznego stroju codziennego. Nowosielski rysuje historiê ubioru (ale i ca³ej cywilizacji) jako historiê
powolnej desakralizacji. W coraz silniej zaznaczaj¹cym siê podziale szat na liturgiczne i codzienne widzi zanikanie dawnych funkcji ubioru cz³owieka ska¿onego grzechem pierworodnym. Wspó³czenie sacrum ubioru zachowa³o siê, wed³ug niego, ju¿ jedynie w habitach i szatach liturgicznych.
Z tak¹ konstatacj¹ Baudelaire musia³by siê zgodziæ, przynajmniej czêciowo.
A to dlatego ¿e zarówno sztuka sakralna, jak i szaty liturgiczne pozostaj¹ dla
estetyki XIX-wiecznej istotnym punktem odniesienia. Dekadencja pos³uguje siê
jêzykiem zaczerpniêtym z teologii, choæ traktuje go instrumentalnie; wydobywa
znaczenia z ich zwyk³ego kontekstu i przenosz¹c je nastêpnie na pole estetyki,
dokonuje jej sakralizacji. W ten sposób ujawnia siê pragnienie uczynienia z pospolitej codziennoci owianego wyrafinowan¹ aur¹ sztuki misterium. Analogicznie dzieje siê z elementami szat liturgicznych, które z upodobaniem wykorzystywane s¹ w stroju dandysa. Piêkno nowoczesne nie mo¿e jednak przej¹æ
31
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skostnia³ych regu³ narzuconych przez instytucjê Kocio³a. ¯ongluj¹c konwencjami, mo¿e czerpaæ z szat liturgicznych i odnosiæ siê do nich, lecz konieczne jest
nadanie ubiorowi szyku odpowiadaj¹cego aktualnej modzie.
Zarówno Nowosielskiemu, jak i Baudelaireowi chodzi o ocalenie sacrum
w stroju. Nowosielski widzi je jednak w abstrakcyjnych, geometrycznych kszta³tach i prostocie, Baudelaire natomiast w przepychu formy i nadmiarze dekoracji. Nowosielski w stroju baroku, a szczególnie w stroju wspó³czesnym widzi
karykaturê antycznej hieratycznoci i upadek w profaniczn¹ codziennoæ. Jak jednak zestawiæ wyrafinowany, niezwykle skomplikowany i dostojny strój XVII-wieczny czy strój czasów Baudelairea z ubiorem wspó³czesnym, podporz¹dkowanym ju¿ tylko funkcjonalnoci? Do koñca wieku XIX estetyka nosi³a w sobie
jeszcze pierwiastek piêkna absolutnego, które nie musia³o objaniaæ swojej transgresyjnej roli. Dekadencja inauguruje odmienny porz¹dek, czyni¹c z dandysa
swego ostatniego kap³ana i skazanego na pora¿kê stra¿nika sakralnego porz¹dku. Wiek XX wraz z rozwojem stechnicyzowanej cywilizacji wyrugowa³ wszelk¹ duchowoæ ze stroju. Nowosielski widzi w modzie wspó³czesnej tendencjê do
podkrelania upad³ej cielesnoci i eksploatowania zdeprawowanej estetyki erotycznej, nie zauwa¿aj¹c, ¿e sacrum umiera nie tylko wraz z upadkiem moralnym,
ale i z wyzbyciem siê nadmiaru na rzecz pragmatyki. W obu przypadkach chodzi jednak o pewne przekroczenie rozpaczliwego status quo, zwrócenie siê ku
Absolutowi i przywo³anie stanu rajskiego.
Podczas gdy Nowosielski dostrzega sakralnoæ ubioru ju¿ tylko w zamkniêtej przestrzeni kocio³a, Baudelaire z pomoc¹ swojego wieckiego kap³ana  dandysa  wynosi je w miejski t³um. Podobnie jak kap³an, dandys pozostaje jednak
jednostk¹ wybran¹, a sakralizacja ubioru nadal dotyczy tylko nielicznych. Moda
jako zjawisko powszechne musi byæ dzie³em genialnej jednostki, decyduj¹cej o jej wytycznych i bêd¹cej arbitrem elegancji. Dlatego te¿ dandys zawsze
jest pojedynczy, mo¿na o nim mówiæ jako o zjawisku, ale nigdy jako o ruchu,
nurcie czy zbiorowoci. Chodzi tu przecie¿ o konkretn¹ postawê i o konkretne, jednostkowe ¿ycie, istniej¹ce w chwili, ale i pragn¹ce staæ siê istot¹ mityczn¹. Dzie³em ¿ycia dandysa jest on sam. Jako artysta zabiegaj¹cy dla siebie o najsubtelniejsz¹ formê ubioru, staje siê on dzie³em sztuki, czyni¹c innych widzami
spektaklu. Doprowadzaj¹c formê do perfekcji, wnosi pierwiastek wy¿szoci
do widzialnego wiata32. W tym absolutnym oddaniu idei piêkna tkwi próba
wyniesienia siê do godnoci przedmiotu i pozostawania samym dandyzmem33. Ten rodzaj namaszczenia czyni³ z dandysa proroka, który stoj¹c na
pograniczu wiatów, minionego i przysz³ego, potrafi jednym gestem, aran¿acj¹
32
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stroju34 czy sk¹pym s³owem, okazaæ niezrównan¹ moc krytyczn¹, a zarazem
wyraziæ twórcze widzenie nowego piêkna. Baudelaire, konstatuj¹c upadek dawnej hierarchii i wartoci jej przynale¿nych, zauwa¿a, ¿e dandys tworzy now¹ klasê spo³eczn¹, kszta³tuj¹c¹ siê ju¿ nie pod³ug urodzenia, a pod³ug oddania transcendentnej idei piêkna. W zamêcie tych epok kilku ludzi zdeklasowanych,
zniechêconych, bezczynnych, lecz obdarzonych wrodzon¹ si³¹ mo¿e powzi¹æ
myl stworzenia nowej arystokracji35, która ocali porz¹dek sakralny, choæ
w oparciu o wartoci estetyczne.
W rodz¹cej siê demokracji Baudelaire widzi si³ê wprowadzaj¹c¹ powszechn¹ desakralizacjê, która zagarnia wszystko i zrównuje wszystko, zatapia co
dzieñ ostatnich przedstawicieli dumy ludzkiej i fal¹ zapomnienia pokrywa lady
tych cudownych kar³ów36. Nowy ustrój ruguje dawne wartoci, pozostawiaj¹c
po sobie wypalon¹ ziemiê, na której wzrasta i wydaje zgni³e owoce. Arystokracja rodowa zosta³a zast¹piona arystokracj¹ pieni¹dza, przynosz¹c tyraniê handlu. W rozwijaj¹cych siê za spraw¹ przemys³u wielkich miastach narzuci³o swoj¹
dominacjê mieszczañstwo. Zapatrzenie Europy w skutecznoæ i pragmatyzm rosn¹cego w si³ê spo³eczeñstwa amerykañskiego doprowadzi³o do odrzucenia fundamentów kulturowych, do przekonania o kresie dawnych wzorców, i zorientowa³o ku nowym ideom powsta³ym z resentymentu wobec starego wiata.
Wraz z pragmatyzacj¹ ¿ycia codziennego wypierane jest z niego sacrum.
W wiecie rz¹dzonym przez pieni¹dz nie ma miejsca na piêkno, gdy¿ jest ono
czystym nadmiarem, czym zbytecznym i afunkcjonalnym  nic nieznacz¹cym
ornamentem. A arabeska jest [przecie¿] rysunkiem najbardziej uduchowionym37; rezygnacja z niej jest wiêc oznak¹ upadku w doczesnoæ i odwrotu od
wznios³oci. Sztuka pozostaje jedynie na us³ugach pró¿noci, pobieraj¹c finansow¹ ja³mu¿nê za schlebianie niskim gustom. Mieszczañska energia musi byæ
racjonowana pod³ug cis³ych rygorów produkcyjnoci, a ka¿de trwonienie wystawione jest na kpinê lub potêpienie. Jeli w tej szczêsnej epoce bêd¹ jeszcze
istnia³y s¹dy, odbior¹ prawo obywatelstwa tym, którzy nie bêd¹ umieli zrobiæ
maj¹tku38. Nie ma tu miejsca na pró¿nuj¹cego dandysa pod¹¿aj¹cego tropem
piêkna i ulotnych marzeñ, zostaje on powiêcony na o³tarzu u¿ytecznoci, gdy¿
nie spe³nia swojej roli trybu w wielkiej machinie spo³ecznej. Jawi siê zatem jako
34 T. Gautier w Legendzie czerwonej kamizelki pisze: Nasze wiersze, nasze ksi¹¿ki, artyku³y, podró¿e zostan¹ zapomniane; ale przetrwa nasza czerwona kamizelka. Ta iskra odró¿ni nas od naszych wspó³czesnych, których dzie³a nie by³y wiêcej warte i którzy nosili ciemne
kamizelki. Zob. T. Gautier, Pisarze i artyci romantyczni. Szkice  wspomnienia  groteski,
prze³. J. Guze, Warszawa 1975, s. 41.
35 Ch. Baudelaire, Rozmaitoci estetyczne..., s. 335.
36 Ibidem.
37 Ch. Baudelaire, Race, (w:) Moje obna¿one serce..., s. 17.
38 Ibidem, s. 30.
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postaæ heroiczna: zachodz¹ce s³oñce; jak spadaj¹ca gwiazda jest wspania³y, bez
¿aru i pe³en melancholii39.
Nowosielski z jednakow¹ co Baudelaire moc¹ krytykuje nowoczesn¹ cywilizacjê jako przynosz¹c¹ radykalny rozdzia³ sfer sacrum i profanum. W tej rzeczywistoci materialnoæ z³a okazuje siê ³atwo wyczuwalna. Rozwój cywilizacji
przyspiesza satanizacjê kultury i degradacjê duchowoci cz³owieka. Z³o straszliwie jawnie, niemal przejrzycie ujawnia siê w ca³ej rzeczywistoci, która jest
naszym udzia³em40. Jednoczenie, podobnie jak w Baudelaireowskim widzeniu natury, to, co jest, pozostaj¹c z³ym, ods³ania to, co z³o przekracza. Z³o
w jakim sensie jest czym b³ogos³awionym, gdy¿ jest w³aciwie warunkiem koniecznym do ogl¹dania dobra i do ogl¹dania spraw Boskich41. Obserwuj¹c z³o,
które immanentnie tkwi w rzeczywistoci empirycznej, naj³atwiej jest nam dotkn¹æ rzeczywistoci demonicznej, wiêc jest to po prostu pierwszy stopieñ do
wtajemniczenia w rzeczywistoæ nadprzyrodzon¹ w ogóle. Gdyby tego stopnia
nie by³o, to prawdopodobnie bylibymy ca³kowicie nieczuli na rzeczywistoæ
Bosk¹. Taki jest nasz »status« po upadku grzechu pierworodnego42. Postêp doprowadza do zmarginalizowania sfery sacrum i zewiecczenia ¿ycia spo³ecznego. Historia cywilizacji jest wiêc histori¹ desakralizacji wyranie ujawniaj¹cej
siê w ubiorze. Strój przesta³ pe³niæ swoj¹ funkcjê przywo³uj¹c¹ anielsk¹ subtelnoæ rajsk¹, a zamiast niwelowaæ defekty cia³a, uwydatnia je. Ubiór wspó³czesny przenicowany jest demonicznoci¹, szpetot¹ i perwersyjnym wynaturzeniem,
podkrelaj¹c ujemne duchowo cechy cia³a. Taki strój przestaje chroniæ cz³owieka, pozwala mu pogr¹¿aæ siê w zdegenerowanej czêci cielesnoci, zamiast pielêgnowaæ piêkno duchowe cia³a.
Perspektywa, któr¹ przyjmuje Nowosielski, nie jest prostym powtórzeniem
ustaleñ teologów prawos³awnych, a raczej efektem w³asnych poszukiwañ religijnych i dowiadczeñ artystycznych. Nie da siê jednak ukryæ, ¿e mimo wp³ywów
hinduistycznych czy manichejskich Nowosielski pozostaje jednak d³u¿nikiem
myli prawos³awia. Podobnie jak Baudelaire pozostaje w sta³ym odniesieniu do
myli katolickiej; nawet gdy dokonuje jej profanacji czy instrumentalizacji, to
nie mo¿e siê bez niej obejæ. Tworz¹c nowe mylenie o sakralnoci, pos³uguje
siê wci¹¿ jêzykiem znanej teologii.
Sta³ym punktem odniesienia, zarówno dla Nowosielskiego, jak i dla Baudelairea, jest przekonanie o istniej¹cym w cz³owieku pêkniêciu powsta³ym na skutek destrukcji jednoci duchowo-cielesnej cz³owieka. Nowosielski nie postrzega
tego rozdzia³u tak radykalnie jak Baudelaire i neguj¹c tê prost¹ dychotomiê, broni materii i jej Boskiego pochodzenia. Przyjmuje, ¿e myl bez cia³a jest niemo¿39
40

Ch. Baudelaire, Rozmaitoci estetyczne..., s. 335.
Z. Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim..., s. 346.
41 Ibidem.
42 Ibidem, s. 347.
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liwa, tak jak i duch bez materii. Z tego te¿ wzglêdu zauwa¿a pewien zgrzyt
w pojêciu metafizyka, które sugeruje istnienie niskiej materii/fizyki i tego,
co j¹ przekracza. Nowosielski nie tylko w pisanych przez siebie ikonach, ale
i w malarskich aktach próbuje dokonaæ sakralizacji cia³a, przywo³uj¹c rzeczywistoæ zbawion¹. Dla Baudelairea nagoæ zawsze bêdzie zwierzêca, z³a i perwersyjna. Tylko ubiór jest w stanie ocaliæ godnoæ cz³owieka, odrywaj¹c go od
oczywistoci brutalnej natury.
* * *
Czy mo¿liwe jest ocalenie sacrum w wiecie skazanym na pozór powierzchownoci? Droga poszukiwañ znaczeñ, kodów i funkcji ubioru prowadzi zazwyczaj do analizy zjawisk estetyczno-kulturowych, które redukuj¹ go jedynie
do wymiaru spo³ecznego. Socjologia mody, popularna ju¿ w XIX wieku chocia¿by za spraw¹ Simmela, choæ pozostaje niezwykle istotnym punktem odniesienia
w budowaniu wiadomoci roli mody w spo³eczeñstwie, zas³ania jednak fundamentalne problemy kryj¹ce siê za mod¹. Szczególne znaczenie mody u kresu
wieku XIX nie jest przypadkowe. Pojawiaj¹cy siê w tej dobie dandys, oddany
sprawie elegancji, ma byæ kap³anem nowego piêkna odnajduj¹cego element nieskoñczonoci w tym, co przemijaj¹ce. Dotarcie do sacrum ma siê zatem odbywaæ za porednictwem pozoru powierzchownoci. To estetyka ma stanowiæ now¹
mistykê umo¿liwiaj¹c¹ transgresjê. Refleksja nad dekadencj¹ i przywo³anie samego Baudelairea jako jej reprezentanta okazuj¹ siê niezwykle aktualne z uwagi na
to, ¿e wspó³czesnoæ jawi siê jako dekadencja par excellence. W zwi¹zku z tym
samo pytanie o miejsce sacrum okazuje siê zasadne bardziej ni¿ kiedykolwiek.
Baudelaire opisuje wiat rodz¹cej siê nowoczesnoci, neguj¹cej sakralnie
zhierarchizowan¹, odchodz¹c¹ w zapomnienie rzeczywistoæ arystokratyczn¹.
Pokazuje powolne zatapianie siê w sferze profanicznej i jednoczesne odcinanie
siê od ustanowionych niegdy kontekstów semantycznych. Zaciera siê znaczenie i geneza znaków, pozostaje nic nieznacz¹ca powierzchownoæ. Schy³ek wieku XIX daje pocz¹tek nowoczesnoci. Stoj¹cy u progu nowego wiata i obserwuj¹cy mechanizmy zmian cywilizacyjnych Baudelaire wyg³asza swoj¹ krytykê,
pos³uguj¹c siê w³anie jêzykiem estetyki. Poszukuje nowego piêkna, które mog³oby ocaliæ w sobie pierwiastek transcendencji. Wspó³czesne pomieszanie sakralno-profaniczne, a raczej wyparcie sakralnoci przez oswojone profanum, nie
pozwala widzieæ w piêknie odniesienia do Absolutu. Mo¿e ca³y problem le¿y
w³anie w przemianie (czy raczej w degradacji) pojêcia piêkna, które do reszty
poch³oniête zosta³o przez spragmatyzowany wiat mieszczañski. Upadek sygnowany przez dekadentów nabiera wspó³czenie pe³nych kszta³tów.
Z pozoru osobliwe zestawienie dekadenckiej myli Baudelaireowskiej z analiz¹ szat liturgicznych nie jest bezzasadne. Teologia szat zarysowana przez No-
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wosielskiego pozwala wprowadziæ do analizy estetyki dekadenckiej mylenie
religijne. Oczywicie religijnoæ w dekadencji rozumiana jest specyficznie i sytuuje siê daleko od katechizmowego wyk³adu pobo¿noci. Dekadencja jest bowiem transgresyjnym skokiem ku transcendencji i w swoim pragnieniu Absolutu ujawnia analogiczn¹ do mistyki strukturê przekraczania. Przyjêcie takiego
punktu widzenia pozwala na wydobycie wielu nieoczywistych w¹tków i odnalezienie sacrum pod powierzchownoci¹ ubioru. Nowosielski, podejmuj¹c problem szat i ich teologicznej genezy, wskazuje na szczególn¹ rolê, jak¹ pe³ni¹ one
w zbli¿aniu cz³owieka do utraconego idea³u. Przemawia przez niego têsknota za
rajem utraconym, podobna do tej, jak¹ prezentuje Baudelaire, bolenie dowiadczaj¹cy prozaicznoci wiata i poszukuj¹cy ukojenia poza nim. Estetycznie syc¹c siê upadkiem, boleje nad utraconym sacrum. Z koniecznoci wiêc zwraca siê
ku Absolutowi, choæ jest to ju¿ Bóg szukany w strzêpach religii i w resztkach
prawdziwej sztuki.
W przenicowanym przez profanum wiecie wspó³czesnym g³os Baudelairea
brzmi niezwykle dononie. Jego apologia estetyki jest w ostatniej instancji przywo³ywaniem Boga w wiecie pozbawionym wszelkich z³udzeñ i wznios³oci
wiary. Mo¿e jedyne, co pozostaje ju¿ cz³owiekowi ¿yj¹cemu w epoce schy³ku,
to w³anie oddanie siê sztuce. W niej w³anie Nowosielski widzi antycypacjê raju
odzyskanego, Baudelaire za rodzaj wprawiania siê w doskona³oci formy 
ubioru i ducha  a tym samym jedyn¹ drogê do zbawienia.
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Streszczenie

Abstract

Poszukiwanie róde³ rozwoju ludzkiej
kultury jest charakterystyczne zarówno dla historyków, jak i filozofów dziejów. We wspó³czesnej refleksji dziejowej niekiedy trudno odró¿niæ, kiedy badacz jest historykiem, a kiedy
w³¹cza w swoje badania elementy spekulacji
dziejowej. Pogl¹dy w³oskiego matematyka, zawarte w ksi¹¿ce Zapomniana rewolucja, stanowi¹ dobry przyk³ad twórczej syntezy historii
i historiozofii. Epoka hellenistyczna, stanowi¹ca dla niego punkt zwrotny w dziejach ludzkoci, dostarcza kryteriów oceny ca³ej historii.
Porzucenie zdobyczy tej epoki przez nastêpuj¹ce po niej pokolenia prowadzi Russo do
przyjêcia stanowiska pesymizmu historiozoficznego i odrzucenia idei postêpu.

Philosophers and historians try to find the
sources of our culture. Sometimes, especially
today its hard to separate historical investigations and philosophical ones. Sometimes philosophical speculations are part of historical
inquiry. Some of opinions of italian mathematician and author of Forgotten Revolution, Lucio Russo, are good example of creative synthesis of history and philosophy of history.
Hellenism, in his opinion, as a turning point in
our history, delivers the criterions to understand
the whole historical process. Abandoned trophies of this epoch, leads Russo to accept pessimistic view of history of mankind and to reject idea of progress.

Na temat koñca filozofii dziejów powiedziano w ostatnich latach tak wiele,
¿e nie sposób oprzeæ siê przewiadczeniu, ¿e zwolennicy tej tezy utrzymuj¹ historiozofiê w stanie kontrolowanej mierci klinicznej, nie pozwalaj¹c jej
umrzeæ. Kieruj¹c siê d¹¿eniem do naukowej precyzji w opisie dziejów cz³owieka czy te¿ przekonaniem, ¿e podwa¿anie zasadnoci tego rodzaju refleksji
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stanowiæ mo¿e zaczyn nowej teorii historii, wolnej od b³êdów i uroszczeñ dokonywanych przez poprzedników, przyczyniaj¹ siê do ci¹g³ej obecnoci historiozofii w dyskusji na temat kondycji cz³owieka i kultury. £¹czy ich jednak przekonanie, ¿e filozofia dziejów po Heglu straci³a legitymacjê do wypowiadania siê
na temat przesz³oci i przysz³oci w kategoriach ostatecznego celu oraz sensu
historii jako ca³oci. Niektórzy, tak jak G. Vattimo, stwierdz¹, ¿e przyczyn kryzysu filozoficznej refleksji nad histori¹ nale¿y poszukiwaæ w sk³onnoci filozofów dziejów do niekontrolowanego tworzenia mitów, ale te¿ doæ powszechnej
tendencji ulegania im. Dotyczy³o to przede wszystkim idealistycznej oraz pozytywistycznej historiozofii, rozumiej¹cej historiê jako linearny proces emancypacji ludzkiego ratio, który wyszed³ jednak daleko poza to, czego oczekiwa³y idealizm i pozytywizm: ró¿ne ludy i kultury zabra³y g³os na wiatowej scenie i nie
mo¿na ju¿ wierzyæ, ¿e historia to unitarny proces zmierzaj¹cy ku jakiemu telos. Fakt, ¿e historia sta³a siê rzeczywicie histori¹ powszechn¹, spowodowa³, i¿
uniwersalna historia sta³a siê niemo¿liwa. W rezultacie idea, ¿e bieg historii
mo¿na rozumieæ jako Aufklärung, uwolnienie rozumu spod cienia wiedzy mitycznej, utraci³a prawomocnoæ. Sama demityzacja zosta³a rozpoznana jako
mit1.
Krytycy absolutyzmu historiozoficznego, kwestionuj¹cy ci¹g³oæ dziejów
oraz mo¿liwoæ ujednolicenia wydarzeñ historycznych w procesie koniecznych
i przewidywalnych nastêpstw, sami nie uniknêli powa¿nych zarzutów. Najciê¿szym oskar¿eniem by³ nihilizm, który stawia³ ich w roli wrogów filozofii dziejów oraz filozofii w ogóle. Jeli zatem w nihilizmie  zauwa¿a V. Possenti
 nie ma celu, to oznacza to, ¿e nie ma w nim równie¿ celu dziejów. W odniesieniu do celu nauki humanistyczne jako takie nie mog¹ nawet wysuwaæ przypuszczeñ. Z racji zwi¹zku celu i znaczenia odrzucenie tego pierwszego poci¹ga
za sob¹ utratê wizji sensu; dlatego nastêpstw wydarzeñ historycznych nie mo¿na ju¿ pojmowaæ wedle schematu, który ukazuje ich sens. Nihilizm okazuje siê
zatem najwiêkszym wrogiem filozofii dziejów, która istnieje co najwy¿ej w formie filozofii wiecznego powrotu, gdzie jedyny sens polega na nieustannym powracaniu braku sensu2. Te niew¹tpliwie krzywdz¹ce3 s³owa w³oskiego neotomisty pokazuj¹ jednak, ¿e dyskusja nad statusem filozofii dziejów nie s³abnie.
1
2

G. Vattimo, Spo³eczeñstwo przejrzyste, prze³. M. Kamiñska, Wroc³aw 2006, s. 51.
V. Possenti, Nihilizm teoretyczny i mieræ metafizyki, prze³. J. Merecki SDS, Lublin
1998, s. 153154.
3 S³owa Possentiego nale¿y uznaæ za krzywdz¹ce z tego powodu, ¿e ich autor zdaje siê
nie zauwa¿aæ wk³adu I. Kanta, A. Schopenhauera, J. Burckhardta, F. Nietzschego czy ich
kontynuatorów w filozoficzn¹ refleksjê nad histori¹ oraz sam¹ teoriê wiedzy historycznej. Possenti pomija powstanie i rozwój tzw. krytycznej filozofii dziejów, która inspiracjê zaczerpnê³a w³anie z filozofii, któr¹ w tak jednoznaczny sposób okrela mianem nihilizmu i historycyzmu.
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Postulat powrotu do realizmu filozoficznego, obecny we wspó³czesnym neotomizmie, stanowi jedn¹ z dróg przywrócenia filozofii dziejów nale¿nego jej miejsca wród dyscyplin filozoficznych, refleksji, która nie unika stawiania pytañ
o sens i cel dziejów.
Obaj myliciele, reprezentuj¹cy niejako dwa bieguny wspó³czesnej myli filozoficznej, myl¹ siê jednak, kiedy tak jednoznacznie diagnozuj¹ sytuacjê wspó³czesnej historiozofii. Dwudziesty wiek nie jest epok¹ nihilizmu, naznaczon¹ antychrzecijañskim czy achrzecijañskim cyrkularyzmem (Possenti), ani czasem
dominacji wiadomoci mitologicznej, rozumianej jako próba przezwyciê¿enia
sprzecznoci miêdzy irracjonalizmem i racjonalizmem (Vattimo). Parafrazuj¹c
H.D. Kittsteinera, wspó³czesna refleksja filozoficzna i historiozoficzna zesz³a
z poziomu ducha wiata do rzeczywistoci ducha ludzkiego4, ukazuj¹c
wszelkie sprzecznoci i nierozwi¹zane problemy ludzkiego bytowania w wiecie, których nie by³a w stanie wyjaniæ idealistyczna i pozytywistyczna filozofia dziejów. Owo zejcie musia³o skutkowaæ zerwaniem ci¹g³oci historycznej,
rezygnacj¹ z wyjanieñ ostatecznych oraz poczuciem kryzysu jako sta³ym elemencie rozwoju kultury. Dostarczy³o jednoczenie przekonania, ¿e wiedza historyczna nie sprowadza siê do zbioru abstrakcyjnych pojêæ, a zdarzeniami dziejowymi nie kieruje mechaniczna koniecznoæ. Czas historii  zauwa¿a F. Braudel
 w mniejszym stopniu poddaje siê tej zrêcznej grze synchronii i diachronii i nie
pozwala wyobraziæ sobie ¿ycia jako mechanizmu, którego ruch mo¿na dowolnie zatrzymaæ, aby ukazaæ nieruchomy obraz5.
Próba rzeczywistej diagnozy wspó³czesnej sytuacji filozofii dziejów nie powinna zatem rozpoczynaæ siê od pytania: czy refleksja historiozoficzna jest jeszcze mo¿liwa?, ale raczej: w jaki sposób jest ona mo¿liwa?
Dwudziesty wiek obfitowa³ w dzie³a, które przyjmowa³y formê syntez dziejowych. Wielu mylicieli podejmowa³o próbê skonstruowania uniwersalnej wizji historii, wybiegaj¹c poza ustalenia metodologii naukowej, wkraczaj¹c tym
samym na grunt maksymalizmu filozoficznego i zwi¹zanej z nim spekulacji nad
przebiegiem procesu dziejowego. Twórczoæ historiozoficzna przybiera³a niekiedy formê monumentalnych syntez dziejowych, nawi¹zuj¹cych do tradycyjnej filozofii dziejów (O. Spengler, K. Jaspers, A. Toynbee, A, Schweitzer, S. Huntington, F. Fukuyama), lub stanowi³a integralny element koncepcji filozoficznych
i naukowych (P. Sorokin, Ch. Dawson, M. Horkheimer, A. Weber czy M. Weber). Odrêbn¹ grupê stanowi¹ myliciele zwi¹zani ze wspó³czesnym neotomizmem i personalizmem, którzy przenosz¹c refleksjê historiozoficzn¹ na grunt fi4 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, ed. P. Koslowski, Berlin  Heidelberg 2005, s. 278.
5 F. Braudel, Historia i nauki spo³eczne: d³ugie trwanie, (w:) F. Braudel, Historia i trwanie, prze³. B. Geremek, Warszawa 1999, s. 81.
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lozofii realistycznej, czyni¹ zeñ dzia³ filozofii praktycznej, a tak¿e staraj¹ siê
zerwaæ z wci¹¿ obecn¹ w myli religijnej tendencj¹ do uto¿samiania filozofii
dziejów z teologi¹ historii (E. Mounier, J. Maritain, V. Possenti, a w Polsce K. Michalski, F. Sawicki i S. Swie¿awski).
Potrzeba obecnoci refleksji filozoficzno-dziejowej w XX wieku artyku³owana jest równie¿ przez samych historyków, którzy oczekuj¹ od uprawianej przez
siebie dyscypliny czego wiêcej ni¿ tylko ustalania faktów i przebiegu przesz³ych
zdarzeñ. Na niezbêdnoæ historiozofii dla rozwijania refleksji historycznej wskazuje chocia¿by J. Le Goff6 czy E. Domañska, która otwarcie podkrelaj¹c swoj¹ sympatiê do spekulatywnej filozofii dziejów, w nastêpuj¹cy sposób charakteryzuje swoj¹ postawê badawcz¹: Staram siê bowiem wskazaæ, ¿e obserwujemy
proces ufilozoficzniania historii, który polega z jednej strony na pewnym powrocie do spekulacji na temat historii (odzwierciedlaj¹ to miêdzy innymi intensywne ostatnio próby znalezienie strategii i kategorii, które pomog³yby skonstruowaæ
nowe ujêcie historii wiata, a zatem now¹ metanarracjê), jak i do egzystencjalizuj¹cej i niekiedy moralizuj¹cej historiografii dziewiêtnastowiecznej, prekursorki wspó³czesnej historii mentalnoci, z drugiej7.
Do ci¹g³ej obecnoci filozofii dziejów we wspó³czesnej refleksji przyczyniaj¹
siê równie¿ naukowcy, którzy w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny badaj¹ problemy fundamentalne dla wspó³czesnej refleksji historiozoficznej. Pocz¹tki refleksji historiozoficznej czy idea postêpu, jedna z najbardziej kontrowersyjnych idei nowo¿ytnych, stanowi¹ przedmiot dociekañ przedstawicieli ró¿nych
dyscyplin naukowych i filozoficznych (m.in. J.B. Bury, R. Nisbet, L. Edelstein,
S. Pollard, E. Dodds, R.G. Collingwood). Ich rozwa¿ania przyczyniaj¹ siê z jednej strony do wzbogacenia naszej wiedzy o pochodzeniu i rozwoju idei nowo¿ytnych, z drugiej wp³ywaj¹ na podniesienie poziomu rozwa¿añ historiozoficznych, które wi¹¿¹ siê w znacznym stopniu z badaniami poszczególnych nauk
szczegó³owych. W tym kontekcie trudno nie zgodziæ siê z T. Cze¿owskim, wed³ug którego historiozofii nie mo¿na rozwijaæ, ignoruj¹c badania w zakresie nauk
o spo³eczeñstwie i pañstwie, podobnie jak bez fizyki nie mo¿na uprawiaæ filozofii przyrody8.
Dwudziestowieczna filozofia dziejów czerpie wiêc obficie z dokonañ nauki,
ale sama dostarcza narzêdzi i modeli poznawczych niezbêdnych do postrzegania rzeczywistoci w jej wielobarwnoci w heterogenicznoci. Mo¿e byæ uprawiana jako samodzielna dyscyplina podejmuj¹ca problemy celowoci i przeznaczenia procesu dziejowego, mo¿e równie¿ spe³niaæ funkcjê mediatora miêdzy
6 Zob. J. Le Goff, Historia i pamiêæ, prze³. A. Gronowska, J. Stryczyk, Warszawa 2007,
s. 223.
7 E. Domañska, Mikrohistorie. Spotkania w miêdzywiatach, Poznañ 2005, s. 26.
8 T. Cze¿owski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Kêty 2004, s. 119.
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konkuruj¹cymi ze sob¹ wiatopogl¹dami naukowymi, filozoficznymi i religijnymi. Jak trafnie zauwa¿y³ H.D. Kittsteiner, filozofia dziejów jest mo¿liwa ponad
wieloma cz¹stkowymi teoriami, które zgadzaj¹ siê co do faktów, ale nie s¹ ze
sob¹ zgodne co do ca³oci rzeczywistoci9 .
W ten szeroki kontekst rozwa¿añ historiozoficznych mo¿na wpisaæ pogl¹dy
w³oskiego matematyka i historyka nauki, Lucio Russo, które zawar³ w wydanej
w 1997 r. ksi¹¿ce Zapomniana rewolucja. Grecka myl naukowa a nauka nowoczesna. Dostrzegaj¹c wagê nauki dla rozwoju cywilizacji, Russo podj¹³ próbê
historycznej rekonstrukcji jej pocz¹tków, sytuuj¹c je w epoce hellenistycznej.
Wydawaæ siê mo¿e, ¿e Zapomniana rewolucja stanowi kolejne dzie³o z zakresu
historii nauki, jej róde³ oraz stopniowego rozwoju w nastêpuj¹cych po sobie
epokach historycznych. Jednak ju¿ we wstêpie autor stawia tezê, która pozwala
nam spojrzeæ na jego pogl¹dy w nieco szerszym, historiozoficznym aspekcie.
Russo podkrela bowiem, ¿e jednym z powodów zajêcia siê problematyk¹ nauki epoki hellenistycznej jest obrona podwa¿anej w przesz³oci, ale i obecnie
racjonalnoci naukowej. Jego zdaniem, ten, komu zale¿y na obronie naukowej
racjonalnoci przed atakami coraz bardziej zagra¿aj¹cymi jej przysz³oci, musi
byæ wiadom, ¿e jest to bitwa, która ju¿ raz zosta³a przegrana, a skutki tego dawa³y siê odczuæ przez tysi¹clecia we wszystkich dziedzinach cywilizacji10.
Obraz dziejów, który wy³ania siê z tego opisu, jest wiêc polem walki, na którym racjonalnoæ naukowa jako motor historii ciera siê z tendencjami antyracjonalistycznymi, przybieraj¹cymi postaæ mitu naukowego, w którym teoria
nie koresponduje z dostêpnymi zjawiskami rzeczywistoci. Propagowana w ten
sposób metoda naukowa polega na biernej akceptacji tajemnicy i sprzecznoci
oraz na rezygnacji z racjonalnych wyjanieñ rzeczywistoci11. Proces dziejowy nie jest wiêc traktowany linearnie i optymistycznie jako stopniowy rozwój
racjonalnoci naukowej, ale jako oscylacja racjonalnoci i irracjonalizmu, ci¹g
kryzysów i renesansów. W pogl¹dach Russo mo¿na dostrzec charakterystyczne
dla wspó³czesnoci zerwanie z przekonaniem o kumulatywnym i automatycznym
postêpie. Charles van Doren, jeden z teoretyków badaj¹cych ideê postêpu, zauwa¿y³, ¿e w niektórych okresach postêp w tych dziedzinach [gospodarka, polityka, moralnoæ  przyp. P.W.] wydaje siê rzeczywisty i wyrany, w przypadku innych odnosimy jednak wra¿enie, ¿e prawdziwe jest twierdzenie wrêcz
przeciwne. P³omienna wiara autorów, takich na przyk³ad jak francuski socjofilozof August Comte, w nieodwo³alnoæ procesu postêpu na wszystkich polach
ludzkiej dzia³alnoci wydaje siê bezpodstawna. Nie mo¿emy ju¿ d³u¿ej jej ak9
10
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ceptowaæ, nawet je¿eli kiedy wydawa³a siê prawdziwa12. O ile jednak van
Doren dostrzega pozytywne strony postêpu, uto¿samiaj¹c go z rozwojem wiedzy jako kumulatywnym procesem gromadzenia dowiadczeñ (nawet tych negatywnych), Russo jest pesymist¹. Jednym z celów tego eseju  podkrela  jest
zasugerowanie, i¿ mo¿e istnieæ zwi¹zek miêdzy kryzysem naszych stosunków
z cywilizacj¹ klasyczn¹ i kryzysem nauki, który pod¹¿aj¹c za kryzysem innych
dziedzin kultury, przyspieszy³ jednak tempo w ostatnich dekadach XX wieku.
Obecnie, gdy nici ³¹cz¹cej nas ze staro¿ytn¹ cywilizacj¹ grozi definitywne zerwanie, irracjonalizm wiêci chyba triumfy, jakich Bohr nie móg³by nawet podejrzewaæ: wszelkiego autoramentu astrologowie i magowie nie tylko zdobyli
szerok¹ publicznoæ, lecz tak¿e presti¿ow¹ pozycjê nie do pomylenia jeszcze
kilka lat temu13.
Autor Zapomnianej rewolucji nie jest historykiem, a raczej nie jest wy³¹cznie historykiem. W³¹czaj¹c w rekonstrukcjê historyczn¹ elementy normatywne
oraz niekiedy zbyt dowoln¹ interpretacjê róde³ historycznych, wkracza czêsto
na p³aszczyznê spekulacji. róde³ pesymizmu nale¿y szukaæ w przyjêtych przez
niego za³o¿eniach historiozoficznych (których byæ mo¿e nie do koñca jest wiadomy) oraz przekonaniu o powa¿nym pêkniêciu miêdzy kultur¹ humanistyczn¹
i naukow¹, które jego zdaniem ma miejsce wspó³czenie.
W opinii Lucio Russo, nauka nowo¿ytna nie jest fenomenem nowo¿ytnym
zwi¹zanym z postaciami Galileusza i Newtona. Jej pocz¹tków nale¿y szukaæ
du¿o wczeniej  w epoce helleñskiej. Nauka wybuch³a w III wieku przed Chr.;
czêsto nazywano j¹ aleksandryjsk¹, gdy¿ za g³ówne centrum mia³a Aleksandriê
w Egipcie. Jednym z powodów tej supremacji by³a niew¹tpliwie polityka pierwszych Ptolemeuszy. Szczególnie wa¿ne by³y dokonania Ptolemeusza I Sotera
(panuj¹cego w latach 323283) i Ptolemeusza II Filadelfosa (który panowa³
w okresie 28326)14. To w³anie w okresie trwania imperium Aleksandra mia³
nast¹piæ rozkwit racjonalnoci naukowej, której ród³em okaza³ siê rozwój metody naukowej i umiejêtnoæ zastosowania teorii do przekszta³cania wiata realnego. Specyfika tego okresu le¿y, zdaniem Russo, w umiejêtnoci po³¹czenia
rozwiniêtych technologii odziedziczonych po podbojach innych kultur oraz wysublimowanych metod racjonalnego ogl¹du wiata, bêd¹cych elementem specyficznie greckim. W wymiarze historycznym ów rozkwit sta³ siê mo¿liwy dziêki
zachowaniu ci¹g³oci historycznej pomiêdzy okresem klasycznym i helleñskim
oraz otwartoci Greków na wp³ywy obce. Zauwa¿my  pisze Russo  ¿e stosowanie metody naukowej wymaga umiejêtnoci jednoczesnego u¿ywania
dwóch ró¿nych poziomów dyskursu (jednego w obrêbie teorii, drugiego doty12
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cz¹cego konkretnych obiektów) i przechodzenia z jednego poziomu na drugi za
porednictwem tego, comy okrelili mianem regu³ odpowiednioci. Sugestywne wydaje siê przypuszczenie, i¿ na obszarach nale¿¹cych do imperium Aleksandra umiejêtnoci tej sprzyja³o jednoczesne wystêpowanie tam obu kultur,
a tak¿e rozwiniêta przez greckich emigrantów zdolnoæ wykorzystania ich obu,
zw³aszcza poprzez w³¹czenie we w³asne schematy pojêciowe mnóstwa wiadomoci empirycznych, nagromadzonych w kulturach egipskiej i mezopotamskiej15. Dziêki skokowi metodologicznemu tworz¹cemu now¹ jakoæ, inn¹
ni¿ spekulacja filozoficzna charakterystyczna dla okresu klasycznego, nast¹pi³
gwa³towny rozwój matematyki hipotetyczno-dedukcyjnej oraz optyki (Euklides,
Eratostenes), pneumatyki i mechaniki (Ktesibos, za³o¿yciel szko³y aleksandryjskich mechaników i Archimedes) oraz anatomii i fizjologii (Herofilos z Chalkedonu), a tak¿e astronomii heliocentrycznej (Arystarch z Samos) i dynamiki (Hipparch). Rozwój nauk teoretycznych przyczyni³ siê do skoku technologicznego,
a wiêc praktycznego zastosowania teorii naukowych (Ktesibos). Rozwój techniki wojskowej, in¿ynierii mechanicznej, nawigacji i wykorzystania naturalnych
róde³ energii u³atwia³ ¿ycie codzienne oraz sprzyja³ pojawieniu siê nowych idei
politycznych (sofici), a nawet zmianie pogl¹dów na wierzenia religijne (Euchemer). Zdaniem Russo, helleñska rewolucja naukowa pozwala³a zerwaæ ze statyczn¹ wizj¹ wiata, która dominowa³a w filozofii przyrody epoki klasycznej
oraz wzmocniæ przekonanie o wiadomym i aktywnym udziale cz³owieka w pozytywnie wartociowanym procesie zmian. Owa wiadomoæ stawa³a siê jednoczenie ród³em przekonania o stopniowym postêpie dokonywanym dziêki wysi³kom samych ludzi, co odró¿nia³o go od nowo¿ytnej wiary w automatyczny
i konieczny proces doskonalenia siê ludzkoci w czasie.
Jednak rozwój nauki helleñskiej nie trwa³ d³ugo. Przyczyni³ siê do tego podbój i opanowanie orodków myli naukowej (g³ównie Aleksandrii) przez Rzym
pod koniec III stulecia. Przeladowania wobec greckiej elity politycznej, które
wszcz¹³ Ptolemeusz VIII, doprowadzi³y równie¿ do rozproszenia warstwy intelektualistów helleñskich i gwa³townego zahamowania aktywnoci naukowej
w Aleksandrii. Mimo ci¹g³ej obecnoci elementów kultury helleñskiej w okresie cesarstwa rzymskiego, nauka nie osi¹gnê³a poziomu sprzed okresu podboju.
Po przerwie spowodowanej wojnami z Rzymem pax romana pozwoli³a na czêciowe wznowienie poszukiwañ naukowych miêdzy I i II w. po Chr. (epoka Herona, Ptolemeusza, Galena), póniej jednak upadek by³ ju¿ niepowstrzymany.
Mimo to Aleksandria jeszcze przez kilka stuleci stanowi³a g³ówne centrum
szcz¹tkowej dzia³alnoci naukowej. [...] Koniec nauki staro¿ytnej umieszcza
siê niekiedy w roku 415, w którym córka Teona, Hypatia, tak¿e matematyczka
(napisa³a komentarze do Apolloniosa, Ptolemeusza i Diofantosa), zosta³a
15
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w Aleksandrii zlinczowana z powodów religijnych przez t³um fanatycznych
chrzecijan16.
Podbój rzymski zmieni³ sposób postrzegania dzia³alnoci naukowej. Mimo
kontaktów kultury rzymskiej i helleñskiej oraz stopniowego wzrostu zainteresowania nauk¹ greck¹ (Pliniusz, Seneka, Heron), Rzymianie nie byli w stanie zrozumieæ jej specyfiki i odtworzyæ logiki argumentacji swoich poprzedników. Zahamowanie rozwoju mia³o te¿ przyczynê systemow¹. Nik³e zainteresowanie
rozwojem badañ wród rzymskiej elity rz¹dz¹cej ogranicza³o mo¿liwoæ finansowego wspierania badañ naukowych, a to przyczynia³o siê do upadku orodków badawczych. System oparty na polityce eksploatacji i ³upieniu podbitych
prowincji nie sprzyja³ bowiem innowacjom w dziedzinie badañ naukowych. Zdaniem Russo, cywilizacja rzymska dziêki silnemu fiskalizmowi dostarcza³a bodców do zwiêkszania produkcji i wykorzystywania techniki, ale nie by³a w stanie rozwijaæ badañ teoretycznych i nauki: Rzymianie, przedk³adaj¹c prawne
i wojskowe instrumenty dominacji nad techniczne i ekonomiczne, nie byli zainteresowani nauk¹, choæ oczywicie nie odrzucali dobrodziejstw p³yn¹cych z bogactwa i techniki; uwa¿ali tylko, ¿e przemylnoæ w ich zdobywaniu jest zadaniem ludzi poledniejszych, korzystaæ za z nich ma arystokracja. Ustrój rzymski
dobrze rozwi¹zywa³ problem pozyskiwania i kontrolowania kompetentnych techników, lecz nie ich kszta³cenia17.
Chocia¿ zdobycze nauki okresu helleñskiego by³y nadal obecne w twórczoci Seneki, Pliniusza, Galena czy Witruwisza, w kulturze rzymskiej dominowa³a krytyka metody naukowej (g³ównie ze strony sceptycyzmu, a przede wszystkim Sekstusa Empiryka) i w¹tki irracjonalistyczne. W opinii Russo, brak
zrozumienia nauki okresu hellenistycznego przez Rzymian skutkowa³ powrotem
do form mylenia okresów wczeniejszych, czego efektem by³ renesans filozofii Platona, Arystotelesa i Pitagorasa. Wiedza obarczona elementami magicznoreligijnymi zastêpowa³a racjonalnoæ naukow¹ i zaczyna³a górowaæ nad innymi
formami poznania. Mylenie zosta³o zdominowane przez nowe pseudonauki,
które  przynajmniej z punktu widzenia zainteresowañ publicznoci  odt¹d nie
ustêpowa³y ju¿ ze swej uprzywilejowanej pozycji18. Ostateczny upadek naukowej kultury helleñskiej zwieñczy³o, w sposób nie tylko symboliczny, zburzenie
biblioteki w Aleksandrii w 391 r. oraz lincz na Hypatii, ostatniej komentatorce
dzie³ naukowych w roku 415.
Wypracowane w okresie hellenistycznym metody poznania rzeczywistoci
nie zosta³y jednak skazane na zapomnienie wraz z upadkiem tej epoki. Pamiêæ
o nich trwa³a w licznych komentarzach i próbach zastosowania wielu rozwi¹zañ
16
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teoretycznych i praktycznych przez mylicieli okresów póniejszych. Zdaniem
Russo, przybiera³o to postaæ szeregu renesansów, które rozbudza³y zainteresowanie wiedz¹ staro¿ytn¹. Jednak w ¿adnym z póniejszych okresów metoda
naukowa zapocz¹tkowana w okresie hellenistycznym nie by³a dostatecznie zrozumiana. Jak podkrela autor Zapomnianej rewolucji, aktywnoæ kierowano
g³ównie na t³umaczenie i studiowanie dzie³ staro¿ytnych. Myliciele potrafili
uchwyciæ rezultaty badañ, ale nie byli w stanie zrozumieæ wyj¹tkowoci metody, dziêki której je uzyskiwano. Jedynym wyj¹tkiem by³ Galileusz, który odkry³
niejako na nowo metodê polegaj¹c¹ na wypracowaniu systemów hipotetycznodedukcyjnych i rozpatrywanie za jej pomoc¹ zjawisk przyrodniczych. Mimo
ograniczeñ matematycznych i technicznych wykonana przez Galileusza praca
nad odzyskiwaniem dawnych osi¹gniêæ jest zaiste nadzwyczajna, zw³aszcza na
p³aszczynie metodologicznej. Galileusz przejmuje od staro¿ytnej nauki pokorê
metody, polegaj¹c¹ na mierzeniu siê z problemami wyranie zakrelonymi, jak
ruch cia³ wa¿kich czy hydrostatyka, stosuj¹c po³¹czenie matematyki z eksperymentem i nie ulegaj¹c pokusie uciekania siê do metod filozofii naturalnej, aby
goniæ za jakimi globalnymi objanieniami zachowañ natury. Uczonych takiego
pokroju nie ogl¹dano od prawie dwóch tysi¹cleci19. W opinii Lucio Russo, równie¿ Kepler, Kartezjusz i Newton, uwa¿ani za twórców nowo¿ytnej nauki, obficie korzystali z metody naukowej wypracowanej przez Euklidesa i Archimedesa, ale nie stanowi³a ona podstawy stworzenia spójnej wewnêtrznie teorii
naukowej, opartej na pojêciach Arystotelesa, filozofii przyrody.
Obraz rozwoju wiedzy naukowej, który wy³ania siê z pogl¹dów Lucio Russo, wydaje siê niejednoznaczny. Ci¹g³oæ procesu dziejowego zostaje u niego
zachowana, ale linia rozwoju nie ma charakteru wznosz¹cego, tak jak u zwolenników progresywizmu. Proces historyczny, pocz¹wszy od narodzin epoki hellenistycznej, traktowany jest jako regres, stopniowe odchodzenie od wartoci wypracowanych w epoce, któr¹ uznaje on za wzorcow¹. Nastêpuj¹ce cyklicznie
renesansy nauki hellenistycznej, zwi¹zane z podziwem dla staro¿ytnej wiedzy,
nie wnosz¹ nic nowego do za³o¿eñ, na których by³a ona zbudowana lub wnosz¹
niewiele. Pamiêæ o dokonaniach Greków zaciera siê wraz z zastêpowaniem dzie³
klasycznych nowoczeniejszymi, wywo³uj¹c mylne przekonanie, ¿e wspó³czesnoæ w sposób naturalny poprawia pomys³y poprzedników. W ten sposób albo
siê je maskuje, przypisuj¹c autorstwo komu innemu, albo wyra¿a, tak jak Wolter, otwart¹ wrogoæ dla tradycji.
Poszukuj¹c w historii klucza do zrozumienia dróg rozwoju ludzkiej wiedzy,
Russo w sposób wiadomy i konsekwentny trzyma siê obranych przez siebie
za³o¿eñ. Szukaj¹c dla nich uzasadnienia, dokonuje pracy, której nie powstydzi³by siê ¿aden historyk. Otrzymujemy niezwykle skrupulatny chronologiczny za19
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pis dokonañ, ale i zaniechañ przedstawicieli nauki, udokumentowany w ród³ach
i uzupe³niony o szczegó³owe analizy teoretyczne. Jednak, paradoksalnie, najwiêksz¹ zalet¹ Zapomnianej rewolucji nie jest jej walor historyczny, lecz historiozoficzny.
Mo¿na uznaæ, ¿e historyk staje siê panem w³asnej myli, co pozwala mu
w sposób arbitralny dokonywaæ interpretacji faktów historycznych i na ich podstawie kreliæ wizjê rozwoju dziejów. W opinii Russo, powszechn¹ postaw¹
wród historyków jest traktowanie okresu hellenistycznego jako schy³kowego,
czasu dekadencji i stagnacji, który nie zapisa³ siê niczym wartociowym w dziejach kultury. Przecz¹c tym opiniom, w³oski matematyk, poprzez gruntown¹ interpretacjê dostêpnych róde³, stara siê przywróciæ pamiêæ o epoce hellenistycznej, wskazuj¹c jednoczenie, ¿e owe wiadectwa stanowi¹ jedynie niewielki
fragment spucizny okresu hellenistycznego. Cywilizacja, która razem z mnóstwem zdobyczy intelektualnych przekaza³a nam sam¹ ideê bibliotek i pilnego
strze¿enia myli dawniejszych epok, zosta³a unicestwiona wraz ze swymi dzie³ami. Mamy nieliczne traktaty naukowe przekazane nam przez Bizantyjczyków
i Arabów, jednak Europa nie przechowa³a prawie nic20. To prawie nic stanowi powód, ¿eby ostro¿nie traktowaæ opinie wyra¿ane przez Russo jako historyka.
Na podstawie niewielkiej liczby róde³ i nieco wiêkszej liczby opracowañ historycznych stawia on doæ mocn¹ tezê o wybuchu rewolucji naukowej w epoce aleksandryjskiej, nie maj¹cej precedensu w przesz³oci, oraz  co mo¿e zastanawiaæ
bardziej  w okresach póniejszych. Owa eksplozja, zwi¹zana z powstaniem metody naukowej za spraw¹ Euklidesa, Archimedesa i Herofilosa, stanowi³a punkt
zwrotny w dziejach nauki, który nie mia³ siê ju¿ powtórzyæ w przysz³oci. Wynalazek owej metody, pozwalaj¹cej konstruowaæ dedukcyjn¹ teoriê naukow¹
mo¿liw¹ do zastosowania do wiata rzeczywistego na regu³ach odpowiednioci,
wskazuje, zdaniem Russo, dlaczego róde³ nauki nie powinno szukaæ siê wczeniej. Filozofowie tacy jak Pitagoras, Demokryt czy Arystoteles nie potrafili
i nie chcieli zbudowaæ ¿adnej teorii naukowej, poniewa¿ tkwili w statycznym obrazie wiata wykreowanym przez filozofiê przyrody. Na przyk³ad atomizm Leukippa i Demokryta z pewnoci¹ jest nies³ychanie wa¿ny dla dziejów myli, ale
nie wydaje siê teori¹ naukow¹ [...], gdy¿ zachowane fragmenty nie mówi¹ o ¿adnych teorematach, dowodzonych przez owych staro¿ytnych atomistów, ani
o wykonanych przez nich prawdziwych eksperymentach21.
Brak zainteresowania Russo okresem klasycznym, poprzedzaj¹cym epokê
hellenistyczn¹, jest zrozumia³y, bior¹c pod uwagê nieliczne ród³a historyczne,
na których mo¿emy opieraæ nasz¹ wiedzê o przesz³oci. Problem jednak nie kryje siê w niewielkiej liczbie zachowanych dzie³, ale w kryterium oceny faktów
20
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Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 36.

Historia nauki jako historiozofia. Lucio Russo i koncepcja rozwoju naukowego

355

historycznych. Otó¿ w³oski matematyk i znawca jêzyków klasycznych przyjmuje
niezwykle w¹sk¹ definicjê nauki, która zostaje zredukowana do zespo³u teorii
naukowych spe³niaj¹cych trzy fundamentalne kryteria. Po pierwsze, twierdzenia
nie dotycz¹ przedmiotów realnych, lecz specyficznych przedmiotów teoretycznych, po drugie, maj¹ strukturê dedukcyjn¹ i, po trzecie, mo¿na je stosowaæ do
rzeczywistoci w oparciu o regu³ê odpowiednioci. W istocie jest to metoda
przyjmowana przez matematyków i polega na tworzeniu modeli teoretycznych,
które kryj¹ w sobie niezawodn¹ metodê odró¿niania prawdy od fa³szu. Pojawia
siê jednak zasadne pytanie, sformu³owane równie¿ przez Marcello Ciniego, autora wstêpu Zapomnianej rewolucji, czy tak rygorystyczna definicja nauki (zredukowana de facto do nauki cis³ej) nie stanowi przeszkody dla rekonstrukcji
historycznej. Jak zauwa¿a Cini, konkretnie lêkam siê tego, ¿e aksjomatyzacja
definicji nauki uczyni z niej dzia³alnoæ wyosobnion¹ z jej kontekstu historycznego, skutkiem czego zamiast u³atwiæ, utrudni ona poszukiwanie odpowiedzi na
fundamentalne w naszych czasach pytania: dok¹d zmierza nauka? Albo inaczej:
jak i gdzie dokonuje siê wybór jej przysz³ych dróg? Albo jeszcze inaczej: jaka
jest rola spo³eczeñstwa i jego historii w procesie wiedzy naukowej (i na odwrót)?22.
Koncepcja Russo dostarcza nam obrazu doæ jednostronnego. Dokonania
mylicieli okresu klasycznego nie spe³niaj¹ kryterium, które pozwala³oby traktowaæ je jako naukowe. Stanowi¹ wa¿ny krok w formu³owaniu teorii naukowych, lecz pos³uguj¹c siê retoryk¹ Russo, nie mo¿na na ich podstawie u³o¿yæ
podrêcznika æwiczeñ23. Mniej korzystnie wygl¹da jednak rozwój nauki po okresie hellenistycznym. Przedstawiciele nauki nowo¿ytnej jawi¹ siê jako epigoni
odtwarzaj¹cy rezultaty dokonañ s³ynnych Greków, ale dalecy s¹ od zrozumienia metody, dziêki której siê do nich dochodzi. Przyczyna owego niezrozumienia le¿y w procesie stopniowego wypierania ze wiadomoci zbiorowej wiedzy
o wyj¹tkowoci rewolucji hellenistycznej. Brak rzetelnej wiedzy o tym okresie historycznym skutkowa³ uproszczeniami polegaj¹cymi na traktowaniu przez
historyków staro¿ytnoci jako niezró¿nicowanej ca³oci lub przypisywaniu dokonañ naukowych mylicielom okresu cesarstwa rzymskiego. Przekazywane
z pokolenia na pokolenie dokonania mylicieli epoki hellenistycznej traci³y swoje rzeczywiste znaczenie, dlatego jak zauwa¿a Russo, za ka¿dym razem, gdy
odzyskiwano czêæ staro¿ytnej wiedzy, nastêpowa³a tak¿e jaka utrata pamiêci
historycznej24.
Trudno nie zgodziæ siê z interpretacj¹ mechanizmów dziejowych dokonan¹
przez w³oskiego matematyka. Rzeczywicie, trwanie w doæ naiwnym prze22
23
24

M. Cini, Wstêp, (do:), L. Russo, op. cit., s. 13.
L. Russo, op. cit., s. 31.
Ibidem, s. 415.

356

Piotr Wasyluk

wiadczeniu, ¿e historia stanowi monolinearny ci¹g nastêpstw i skutków, który
odbywa siê bez strat, by³oby niedorzecznoci¹. Jednak sposób mylenia Lucio
Russo ma powa¿niejsze konsekwencje, bo ka¿e mu traktowaæ dzieje jako proces stopniowego upadku. Jego ród³em jest zamazywanie pamiêci historycznej,
a skutkiem obni¿aj¹cy siê poziom nauki. Historia okazuje siê aren¹ dialektycznego starcia prawdziwej nauki z wierzeniami i mitami naukowymi, dostêpnymi wy³¹cznie wtajemniczonym, tworzonymi ku uciesze i zdumieniu publiki,
a cykliczne renesansy nie stanowi¹ gwarancji zatrzymania tego procesu Jak
s³usznie zauwa¿y³ David S. Landes, nic bardziej nie zak³óca spokoju ducha historyka ni¿ rany zadane przez przesz³oæ25, tyle ¿e nie powinny one skutkowaæ
resentymentem i przesadnie kultywowan¹ pamiêci¹ o lepszej przesz³oci. Wtedy w³anie pojawia siê sk³onnoæ do mylenia irracjonalnego i romantycznego
mitologizowania przesz³oci, które sam Russo tak zdecydowanie zwalcza26.
Trudno nie oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e fakty historyczne s³u¿¹ autorowi Zapomnianej rewolucji jako podstawa budowania swoistej historiozofii, a obrona dokonañ epoki hellenistycznej przypomina spory staro¿ytników z nowo¿ytnikami,
toczone wielokrotnie na prze³omie epok, a najintensywniej na prze³omie XVII
i XVIII wieku. Russo, diagnozuj¹c wspó³czesny kryzys nauki, pos³uguje siê analogi¹ historyczn¹, porównuj¹c wspó³czesnoæ do okresu cesarstwa rzymskiego,
w którym spad³o zainteresowanie rozwojem nauki. Postêpuj¹cy merkantylizm
dotykaj¹cy Rzymian zmniejszy³ zainteresowaniem badaniami teoretycznymi, tak
jak wspó³czesny konsumpcjonizm powoduje stopniowy spadek produkcji. Zdaniem w³oskiego matematyka, wspó³czesne tendencje regresywne nasili³y siê jednak w takim stopniu, ¿e grozi to jeszcze wiêkszym kryzysem ni¿ poprzednie. Dla
opisu sytuacji obecnej pos³uguje siê znanym ju¿ w historiozofii, m.in. w filozofii dziejów G. Vico, spiralnym modelem czasu, z tym jednak wyj¹tkiem, ¿e ów
spiralny rozwój przybiera postaæ regresu. Aktualnego kryzysu nie sposób analizowaæ w tym miejscu. Trzeba by co najmniej osobnej ksi¹¿ki, aby wzmiankowane tutaj sytuacje uszeregowaæ w spójn¹, opadaj¹c¹ spiralê opart¹ na wzajemnych oddzia³ywaniach, które w mojej opinii, cile wi¹¿¹ wyk³adniczy wzrost
liczby badaczy i publikowanych artyku³ów naukowych z obni¿aniem siê, tak¿e
wyk³adniczym, ich przeciêtnego poziomu, z rosn¹ca rol¹ przelotnych naukowych
mód, z coraz wyraniejsz¹ dominacj¹ relatywizmu w debacie epistemologicznej
i z g³êbok¹ zmian¹ spo³ecznej funkcji nauki, coraz bardziej przesuwaj¹cej siê od
produkcji w stronê konsumpcji27.
Analogie historyczne i silnie normatywny charakter koncepcji Russo to nie
jedyne elementy pozwalaj¹ce dostrzec w niej silny rys historiozoficzny. Postu25

s. 390.
26
27

D.S. Landes, Bogactwo i nêdza narodów, prze³. H. Jankowska, Warszawa 2010,
Zob. L. Russo, op. cit., s. 425427.
Ibidem, s. 427.
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lat przywrócenia pamiêci historycznej o epoce hellenistycznej i jej dokonaniach,
po³¹czony z negatywn¹ ocen¹ teraniejszoci, pozwalaj¹ dostrzec w postawie
autora Zapomnianej rewolucji elementy romantyzmu historiozoficznego, którego ojcostwo przypisuje siê J.J. Rousseau. Zdaniem R.G. Collingwooda, cech¹
charakterystyczn¹ postawy romantycznej jest wizja historii, która wbrew modernizmowi dostrzega w przesz³ych dokonaniach ekspresjê najbardziej cennych
i szczerych wartoci. Romantycy podziwiaj¹ dokonania jakiego konkretnego
okresu dziejowego, poniewa¿ dostrzegaj¹ w nich ducha w³asnej przesz³oci oraz
wartoci, które s¹ im najbardziej bliskie28.
W tym kontekcie ³atwiej zrozumieæ krytykê, jakiej Russo poddaje ideê postêpu, czyni¹c z niej jedno z najwa¿niejszych róde³ obecnego kryzysu. Jego
zdaniem, koncepcja ci¹g³ego i automatycznego postêpu jest fundamentem wszelkich irracjonalizmów, niebezpiecznym mitem, z którego wyrastaj¹ inne, równie
destrukcyjne (zw³aszcza dla nauki) mity. Powszechna nieznajomoæ dziejów
myli i mit ci¹g³ego postêpu umo¿liwiaj¹ prezentowanie argumentów przeciwko staremu racjonalizmowi jako lepszych, bo nowych. W rzeczywistoci nie s¹
to wcale argumenty wie¿ej daty, lecz  w lwiej czêci  te same, przybrane
w now¹ szatê, polemiki antyracjonalistyczne, które w pierwszych wiekach naszej ery towarzyszy³y schy³kowi nauki staro¿ytnej29. Co ciekawe, Russo nie odrzuca idei postêpu w ogóle, ale jej specyficzn¹, owieceniowo-pozytywistyczn¹
odmianê. Analizuj¹c wp³yw szeroko rozumianej nauki na rozwój wiadomoci
kulturowej, w³oski matematyk stwierdza, ¿e wiadomemu postêpowi techniki
nie mo¿e nie towarzyszyæ idea postêpu30.
Je¿eli wiek XIX nazwano wiekiem historii, to nastêpne stulecie mo¿na potraktowaæ jako okres, w którym refleksja nad ide¹ postêpu stanowi³a j¹dro wielu dyskusji historiozoficznych. W kontekcie rozwoju krytycznej filozofii dziejów, której przedmiot stanowi³y formy poznania historycznego, czy te¿, jak
zauwa¿a W.H. Dray, próby umieszczenia pisarstwa historycznego na mapie wiedzy31, idea postêpu poddawana by³a krytyce jako element nieuprawnionej spekulacji nad przebiegiem procesu dziejowego. Owa krytyka sz³a jednak w parze
z nieobecnym wczeniej teoretycznym namys³em nad zjawiskiem progresywizmu
i jego miejscem w historii. Du¿a czêæ badaczy (W. Inge, J.B. Bury, S. Pollard,
Z. Kuderowicz) przyjê³a stanowisko, ¿e idea postêpu jest zjawiskiem, które nale¿y przypisaæ nowo¿ytnoci i wi¹zaæ z rozwojem specyficznie rozumianego racjonalizmu oraz narodzinami naukowej wiadomoci historycznej. Druga, niemniej liczna grupa badaczy (L. Edelstein, R. Nisbet, E.R. Dodds, Z.J. Czarnecki),
28
29

R.G. Collingwood, The Idea of History, Oxford 2005, s. 8788.
L. Russo, op. cit., s. 426.
30 Ibidem, s. 228.
31 W.H. Dray, Phislosophy of History, Upper Saddle River 1993, s. 1.
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przyjê³a pogl¹d o staro¿ytnych ród³ach postêpu, podkrelaj¹c, ¿e waloryzowanie przesz³oci i przysz³oci nie mo¿e byæ ograniczone do konkretnej (nowo¿ytnej) epoki, ale przynale¿y myleniu cz³owieka we wszystkich okresach historycznych. Jak podkrela³ L. Edelstein, zanim przyst¹pi siê do definiowania
historycznych odmian postêpu, nale¿y okreliæ jego generaln¹ zasadê, inaczej
³atwo naraziæ siê na zarzut arbitralnoci i historycznego redukcjonizmu32.
Pogl¹d L. Russo w kwestii róde³ idei postêpu mo¿na rozpatrywaæ w kontekcie tego dwudziestowiecznego sporu, chocia¿ tak jak w innych kwestiach,
autor Zapomnianej rewolucji ró¿ni siê nieco od innych historyków i filozofów.
Pisz¹c, ¿e wiadomoæ postêpu jest obecna w okresie hellenistycznym, przyjmuje
optykê Edelsteina i Doddsa, ale nie zgadza siê z pogl¹dem, ¿e dotyczy ona ca³ego okresu staro¿ytnego. Jego zdaniem, optymistyczne postrzeganie mo¿liwoci cz³owieka w okresie hellenistycznym, które skutkowa³o wiar¹ w przysz³y
postêp, nale¿y traktowaæ jedynie jako precedens, wa¿ny, choæ krótki epizod epoki staro¿ytnej. Dodatkowo, jak podkrela, zachodzi g³êboka ró¿nica miêdzy
hellenistycznym pojêciem postêpu i naszym. U pisarzy hellenistycznych mo¿na
natkn¹æ siê na wiadomoæ osi¹gniêtego postêpu i ufnoæ w postêp przysz³y, ale
brak u nich idei  do której obecnie przywyklimy  postêpu automatycznego
i darmowego, z koniecznoci towarzysz¹cego up³ywowi czasu, i który mamy
prawo dyskontowaæ tak samo, jak procenty od zainwestowanych kapita³ów33.
Zwrócenie uwagi na obecnoæ postêpu w wiadomoci mylicieli epoki hellenistycznej zas³uguje na uwagê i uzupe³nia nasz¹ wiedze o tym okresie. Dostarcza dodatkowych argumentów, by na staro¿ytnoæ spojrzeæ z innej perspektywy
ni¿ ta, która wy³ania siê z pogl¹dów Platona czy Arystotelesa oraz ich statycznego obrazu rzeczywistoci, wykluczaj¹cego mo¿liwoæ jakiegokolwiek postêpu. Jednak stanowisko Russo zawiera pewn¹ niejasnoæ. wiadomoæ postêpu
uto¿samia on z pojawianiem siê rzeczy nowych, wczeniej nieznanych, a te sprowadza do wiadomych wytworów techniki. Idea postêpu stanowi wiêc efekt
dzia³alnoci naukowej, staj¹c siê jednym z aspektów hellenistycznej rewolucji
intelektualnej. Mamy tu wiêc do czynienia albo z zawê¿aj¹cym znaczeniem postêpu, polegaj¹cym na uto¿samianiu jednego z kryteriów rozwoju z postêpem
w ogóle, lub z nieuprawnionym, moim zdaniem, traktowaniem pojêæ postêp
i rozwój jako to¿samych. Pos³uguj¹c siê pojêciem postêp, nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e s³u¿y ono ocenom, wyra¿aniu aprobaty wobec pewnych zdarzeñ czy
procesów. Racjê ma wiêc R. Winiewski, kiedy traktuje je jako kategoriê wiadomoci wartociuj¹cej, a nie opisowo-teoretycznej. Kiedy twierdzimy, ¿e jest
lepiej, ni¿ by³o, stwierdzamy postêp, a kiedy stwierdzamy, ¿e jest gorzej, ni¿
by³o, stwierdzamy regres, upadek. Podobnie w sporach o przysz³oæ: jedni twier32

Zob. L. Edelstein, The Idea of Progress in Classical Antiquity, Baltimore, Maryland
1967, s. XXX.
33 Ibidem, s. 229.
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dz¹, ¿e bêdzie lepiej, ni¿ jest, inni, ¿e bêdzie gorzej. Ale w tym przypadku mamy
do czynienia z zapisem przekonañ daj¹cych wyraz nadziei, wierze, obawom czy
lêkom. [...] Dochodzimy wiêc do tego, ¿e wypowiedzi o postêpie i regresie stanowi¹ gatunek zdañ wartociuj¹cych, mianowicie zdañ porównawczo-preferencyjnych34.
Je¿eli Russo próbuje definiowaæ postêp w klasycznym rozumieniu  jako
przyrost wiedzy lub torowanie sobie drogi polegaj¹ce na pojawieniu siê rzeczy
nowych, wczeniej nie znanych, a w konsekwencji skutkuje to pojawieniem siê
wiadomoci osi¹gniêtego postêpu i zaufania wobec postêpu przysz³ego35  trudno zgodziæ siê z tez¹, ¿e to w jaki szczególny sposób wyró¿nia mylicieli epoki hellenistycznej. Tak definiowana wiadomoæ postêpu pojawia siê ju¿ w VI
wieku p.n.e. u Ksenofanesa, który mia³ stwierdziæ, ¿e nie wszystko od razu zosta³o objawione przez bogów, dlatego miertelnicy przez d³ugie poszukiwania
odkrywaj¹, co jest lepsze36, czy jak sam Russo wskazuje  u Tukidydesa37.
Owe niejasnoci mog¹ nara¿aæ opiniê autora Zapomnianej rewolucji na zarzut jednostronnoci. Z jego rozwa¿añ wynika³oby, ¿e tylko myliciele okresu
hellenistycznego byli wiadomi postêpu i nikt poza nimi. Je¿eli rzeczywicie
uznaæ ten pogl¹d za uzasadniony, po za³amaniu siê rozwoju naukowego w III
wieku musia³a nast¹piæ jaka katastrofa, która zrywa³aby ci¹g³oæ dziejów i zaciera³a pamiêæ o niedawnych dokonaniach. T¹ katastrof¹ by³o, zdaniem Russo,
podporz¹dkowanie kultury hellenistycznej przez Rzymian i przeladowania greckiej elity, która w konsekwencji uleg³a rozproszeniu. Przyjêta przez Russo teza
o upadku racjonalnoci naukowej pod rzymskim panowaniem wynika, jak poprzednio, z przyjêtej definicji nauki, która nie pozwala mu uznaæ innych przyczyn upadku kultury helleñskiej38. A mo¿e racjê ma A. widerkówna, która bior¹c pod uwagê szerszy ni¿ Russo kontekst historyczny, proponuje wyjanienie
bardziej przekonuj¹ce. Zastanawiano siê niejednokrotnie, dlaczego hellenizm
zatrzyma³ siê na progu najwiêkszych odkryæ i wynalazków i nigdy go nie prze34

R. Winiewski, Uwagi o aksjologii postêpu, (w:) Etyczne problemy postêpu, red. S. Katafias, Toruñ 1987, s. 13.
35 Zob. L. Russo, op. cit., s. 228229.
36 Ancilla to the Pre-socratic Philosophers. A complete Translation of the Fragments in
Diels, Fragmente der Vorsokratiker, prze³. K. Freeman, Cambridge, Massachusetts 2008, s. 35.
37 L. Russo, op. cit., s. 228.
38 Wydaje siê, ¿e relacja miêdzy nauk¹ a kultur¹ w koncepcji Russo nie jest symetryczna. Kultura ulega wp³ywowi nauki w sposób jednostronny: Podstawow¹ nowoci¹ rewolucji
naukowej jest to, ¿e cz³owiek po raz pierwszy zdaje sobie sprawê, i¿ wiadomie mo¿e tworzyæ
w³asne kategorie kulturowe. Taki w³anie jest wspólny fundament wszystkich przewrotów pojêciowych, któremy ju¿ zaobserwowali przy narodzinach nauki  przezwyciê¿enia filozofii przyrody dziêki metodzie dowiadczalnej (lub projektuj¹cej) Ktesibiosa i Archimedesa; przejcia
od koncepcji platoñskiej do konstruktywistycznej w matematyce; stworzenia na nowo terminologii umownej w naukach empirycznych. Ibidem, s. 230.
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kroczy³. Jeli chodzi o rozwój techniki, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e przynajmniej
jedn¹ z przyczyn jego zahamowania sta³o siê w³anie niewolnictwo. Maszyna
okaza³a siê niepotrzebna, gdy¿ niewolnik by³ tañszy i wygodniejszy w eksploatacji. Technicy budowali zatem zabawki, a co najwy¿ej udoskonalali machiny
i okrêty wojenne. Nauki przyrodnicze mia³y swoj¹ racjê bytu w³aciwie tylko
jako umiejêtnoci praktyczne, by³y wiêc coraz czêciej traktowane na równi
z rzemios³em, a przyrodnik lub technik nie zas³ugiwa³ w oczach ogó³u na miano uczonego. Za prawdziwie naukowe uwa¿ano jedynie nauki humanistyczne
i oczywicie filozofiê39.
Russo ma racjê, kiedy wskazuje na wyj¹tkowoæ epoki hellenistycznej i zahamowanie rozwoju nauk teoretycznych w okresie póniejszym. Rzeczywicie,
Rzymianie jedynie kontynuowali to, co rozpoczêli myliciele w III wieku. Nie
oznacza to jednak, ¿e nast¹pi³o zerwanie z dziedzictwem hellenizmu. Rzymianie, choæ nie osi¹gnêli poziomu teoretycznego Euklidesa i Archimedesa, przyczynili siê do zachowania pamiêci o dokonaniach poprzedników (niekiedy rzeczywicie j¹ zniekszta³caj¹c) dziêki kompilacjom encyklopedycznym i licznym
t³umaczeniom na jêzyk ³aciñski. Byæ mo¿e nie mieli wiadomoci wartoci metody naukowej, ale przyczynili siê do utrzymania kontaktów z kultur¹ greck¹
przez popularyzacjê filozofii Platona i przede wszystkim Arystotelesa, którego
pogl¹dy decydowa³y o przysz³ym rozwoju nauki40. Dlatego trudno zgodziæ siê
z Russo, kiedy pomniejsza rolê Rzymian oraz wyklucza istnienie wiadomoci
postêpu w okresie cesarstwa rzymskiego41. Byæ mo¿e nie by³a to wiadomoæ
w³asnego postêpu, ale dziêki dokonaniom poprzedników, ufnoæ w mo¿liwoci
rozwoju cz³owieka sta³a siê czêci¹ wiadomoci ich nastêpców42 oraz przyczynia³a siê do zachowania ci¹g³oci dziejów.
39 A. widerkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, Warszawa
1978, s. 3031.
40 Charakter umys³owoci i stan wiedzy pónego okresu staro¿ytnoci i wczesnego
chrzecijañstwa przedstawia znakomicie E. Grant, redniowieczne podstawy nauki nowo¿ytnej
w kontekcie religijnym, instytucjonalnym oraz intelektualnym, prze³. T. Szafrañski, Warszawa
2005, s. 2531.
41 L. Russo, op. cit., s. 229.
42 Ustêp z dzia³a Seneki, O zjawiskach natury, zdaje siê potwierdzaæ to przekonanie:
Dla pierwszych badaczy natury wszystko by³o nieznane i szukali prawdy po ciemku. Z biegiem czasu oszlifowano ich prymitywne idee, a je¿eli poczyniono jakie nowe odkrycia, to
jednak honor i zaszczyt nale¿y siê starym pionierom, których badawczej myli je zawdziêczamy. Trzeba by³o naprawdê wielkich umys³ów, aby odwa¿y³y siê zerwaæ zas³ony, za którymi
ukryta jest natura, nie poprzestaæ na zewnêtrznych wy³¹cznie zjawiskach, jakie ukazuj¹ siê
oczom, ale wewn¹trz dr¹¿yæ i penetrowaæ jej tajemnice i zapuszczaæ siê w niezbadany wiat
bogów. Trzeba zatem z uszanowaniem s³uchaæ g³osu naszych poprzedników i mieæ dla nich
sprawiedliw¹ wyrozumia³oæ. ¯adna rzecz nie powstaje od razu w pe³nej doskona³oci. Seneka, O zjawiskach natury, (w:) Pisma filozoficzne, t. III, prze³. L. Joachimowicz, Warszawa
1969, s. 220221.
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Marcello Cini we wstêpie do ksi¹¿ki Russo stwierdza, ¿e jest ona czym na
kszta³t sensacyjnego odkrycia archeologicznego, jak i wa¿nej teorii naukowej43.
Podkrela skrupulatnoæ autora w przywo³ywaniu wiadectw i wskazówek ukazuj¹cych wyj¹tkowoæ epoki hellenistycznej. Pisze równie¿, ¿e rygorystyczna
logika i cis³oæ naukowa w³oskiego matematyka mo¿e byæ podwa¿ona jedynie
przez równie cis³e i rygorystyczne kontrwnioski. S³usznoci tezy Ciniego nie
sposób podwa¿yæ. Russo jest niezwykle rzeczowy, a ¿elazna logika, z jak¹ prowadzi swój wywód, mo¿e robiæ wra¿enie. Jednak ten rygoryzm musi budziæ
w¹tpliwoci, kiedy uwiadomimy sobie, ¿e Russo podj¹³ siê zadania napisania
dzie³a historycznego. Powstaje pytanie, czy matematyczne formu³y mo¿na nanieæ na opis dziejów. D.S. Landis zauwa¿a, ¿e historycy pragn¹cy zastosowaæ
w swej dyscyplinie metody nauk cis³ych pope³niaj¹ czêsto b³¹d, który polega
na tym, ¿e zak³adaj¹, i¿ to, co dzi jest cnot¹, musi ni¹ byæ tak¿e i jutro, i ¿e
dany czynnik, jeli raz zadzia³a³ pozytywnie, zawsze bêdzie tak dzia³aæ44. Russo zdaje siê owego b³êdu nie dostrzegaæ. Analizuj¹c proces powstawania i upadku w¹sko pojêtej metody naukowej, oddziela j¹ od kontekstu historycznego, co
sprawia, ¿e otrzymujemy obraz bardzo jednowymiarowy45. Wiele dowiadujemy
siê o metodzie aksjomatyczno-dedukcyjnej, mniej o ludziach, którzy j¹ tworzyli
b¹d odrzucali.
Jednak koncepcja Russo jest ciekawa i zwiêksza nasz¹ wiedzê o niedocenianym przez wielu historyków okresie historycznym. Russo walczy z wieloma stereotypami i nie poprzestaje na bezkrytycznej akceptacji obiegowych pogl¹dów.
Zebrany i analizowany przez niego materia³ ród³owy jest imponuj¹cy, a postulat obrony racjonalnoci naukowej mo¿e, zw³aszcza dzisiaj, budziæ szacunek.
Sporód wielu zalet Zapomnianej rewolucji jedna, moim zdaniem, w sposób
szczególny stanowi o walorze koncepcji Russo. Niewielka liczba róde³ o epoce hellenistycznej zmusza go do spekulacji nad prawdopodobnym przebiegiem
zdarzeñ i wysuwania odwa¿nych hipotez historycznych, co stanowi element charakterystyczny wszystkich filozofii dziejów. Koncepcjê Lucio Russo mo¿na wiêc
potraktowaæ jako wa¿ny g³os we wspó³czesnej refleksji filozoficznej nad dziejami oraz dowód potwierdzaj¹cy jej ci¹g³¹ obecnoæ w myleniu o ludzkiej kulturze.
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M. Cini, Wstêp..., s. 5.
D.S. Landes, op. cit., s. 438.
Niektóre podawane przez Russo przyk³ady maj¹ce obrazowaæ wp³yw rewolucji naukowej na przemiany spo³eczne brzmi¹ nieco komicznie: Czy zastosowanie zegarów zmieni³o
pojmowanie czasu równie¿ w ¿yciu codziennym? Wskazówki, ¿e ju¿ w IV w. zmierzano chyba w tym kierunku, dostarcza  oprócz wspomnianego przez nas mierzenia czasu w toku procesów s¹dowych  kurtyzana Metika, która swych wdziêków udziela³a klientom na czas
z góry ustalony, mierz¹c jego up³yw wodnym zegarem. L. Russo, op. cit., s. 120121.
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S ³ o w a k l u c z o w e: Realne (ontyczny wymiar rzeczywistoci, energia ontyczna, ¯ywio³
Przedpoznawczy), realizm radykalny, prawda
radykalna i radykalna metafizyka; rzeczywistoæ uteoretyzowana; dogmaty empiryzmu;
prawda ontyczna a prawda onto-epistemologiczna; antynomia: prawda  fa³sz i jej dylematy; krzywa onto-epistemiczna i jej sp³aszczanie.

K e y w o r d s: the Real (ontic dimension of
reality, ontic energy, Precognitive Element);
radical realism and radical metaphysics, ontic
truth versus onto-epistemological truth; theoretised reality; dogmas of empiricism, antinomy
of truth-false and its dilemmas, radical truth
and radical metaphysics, onto-epistemic curve
and its flattening.

Streszczenie

Abstract

Zamieszanie wokó³ problemu prawdy ma
dwa ród³a. Zagadnienie to jest zwykle rozpatrywane w dwu perspektywach: [1] albo w perspektywie poznawczej (wokó³ tego zagadnienia budowane by³y wszystkie epistemologie),
albo [2] ontologicznej, w kontekcie rzeczywistoci uteoretyzowanej (wokó³ której budowane s¹ z kolei wspó³czesne ontologie). Problem
w tym, ¿e obydwie s¹ usytuowane na tym samym artyku³owanym poziomie. Obydwie nie
uwzglêdniaj¹ tego, co najwa¿niejsze: ontycznego wymiaru rzeczywistoci, ontycznego zakorzenienia, bez którego nie sposób mówiæ ani
o poznaniu, ani o ontologii, ani o prawdzie.
K³opot w tym, ¿e wymiar ontyczny zosta³ wyparty z filozofii i w tym nale¿y upatrywaæ kry-

The main confusion concerning the truth
has two sources. The issue is usually considered from two perspectives: [1] cognitive (around which have been built all epistemologies) and [2] ontological, theoretised reality
(around which have been built all ontologies).
The problem is that both are situated on the
same articulated level. Neither takes into consideration the ontic dimension of reality, without which we can not talk about cognition,
ontology or truth. Unfortunately, that directly
inaccessible dimension has been dislodged
from philosophy and is the main source of
philosophical crisis. Ontic reality is Precognitive Element (Precognitive Vortex). Truth has
two dimensions: ontic and onto-epistemologi-
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zysu wspó³czesnej filozofii. Rzeczywistoæ ontyczna to ¯ywio³ Przedpoznawczy (Przedpoznawczy Wir). Prawda ma dwa wymiary: ontyczny i onto-epistemologiczny. Pierwszy
mo¿e byæ rekonstruowany tylko porednio,
poprzez praktykê, któr¹ nazywam metafizyk¹
radykaln¹. Drugi jest rozwijany zgodnie z akceptowanymi normami praktyk artyku³owanych. Podczas gdy przeciwieñstwem prawdy
onto-epistemologicznej jest tylko fa³sz, przeciwieñstwem prawdy ontycznej mo¿e byæ tylko
prawda (ona sama). Stosownie do powy¿szego
mamy dwa rodzaje realizmu: realizm radykalny
(ontyczny) oraz wiele modeli realizmów ontoepistemologicznych. Prawda ma podwójn¹ naturê: ontyczn¹ (ma ciê¿ar ontyczny) i lekkoæ
energii, tzn. si³ê przekraczania aktualnych
granic. Aby zmieniaæ otaczaj¹cy wiat, filozofia winna uwalniaæ energiê uwiêzion¹
w aktualnie obowi¹zuj¹cych teoriach. Maj¹c
to wszystko na uwadze, zamieni³am tradycyjny realizm na realizm transcenduj¹cy (transcenduj¹cy  a nie transcendentalny), przekraczaj¹cy istniej¹ce granice naszych aktualnych
punktów widzenia i mo¿liwoci kognitywnych.

cal. The first can be reconstruct only indirectly through practice which I call radical metaphysics. The second is developed according to
actually accepted articulated practice. While
the opposite of onto-epistemological truth is
falsity, the opposite of ontic truth is not falsity but the truth (itself). In accordance with
the above, we have two sorts of realism: radical realism of ontic reality accessible only
metaphysically and many models of realism
created on the onto-epistemological level. The
first we can reconstruct only indirectly, by the
practice called here radical metaphysics, the
second one is created according to actually accepted norms pf articulated practices. Truth
has a double nature: ontic (it has ontic weight)
and lightness of energy, a power of transgressing all actual borders. In order to change the
world around us, philosophy has to constantly
free that energy out of the actual theories. Accordingly, I exchange traditional realism by
transcending realism (transcending  not transcendental), transgressing existing borders of
our points of view and actual cognitive possibilities.

Co to jest Chaos? To £ad, który zniszczono przy Stworzeniu wiata.
Stanis³aw Jerzy Lec

Czy rozwi¹zaniem jest onto-epistemologia?
Odk¹d obalono trzy dogmaty empiryzmu, dominuj¹cym stanowiskiem w filozofii sta³o siê przekonanie, ¿e jedyn¹ rzeczywistoci¹, o jakiej da siê sensownie mówiæ, jest rzeczywistoæ uteoretyzowana, ujêta w teoretyczne ramy (jêzykowe, logiczne, naukowe, kulturowe, etc.). Nie podzielam tego przekonania.
Warunkiem poznania, ontologii oraz generowanych przez nie prawd nie jest byt
uteoretyzowany, lecz ¯ywio³ Nieokie³znany (energia ontyczna). Zanim zaczniemy poznawaæ i tworzyæ teorie, zderzamy siê w³anie z nim. Nie podzielam te¿
przekonania, ¿e odrzucenie dwóch dogmatów empiryzmu generuje trzeci  dualizm schematu pojêciowego i treci. Nie podpisujê siê pod trzecim dogmatem,
w przekonaniu, ¿e nasze prymarne zwi¹zki z realnoci¹ wcale nie maj¹ natury
poznawczej, ale ontyczn¹ (dogmaty empiryzmu dotycz¹ perspektywy poznawczej). Nasze rzeczywiste relacje ze wiatem s¹ fundamentalnie asymetryczne;
przedmiot nie jest usytuowany wobec podmiotu równolegle, jest przesuniêty
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o nasze poznawcze i nie tylko poznawcze sk³onnoci i inklinacje. Najpierw partycypujemy w Realnym, a dopiero póniej poznajemy. Partycypacja jest pierwotniejsza ni¿ poznawanie. Mo¿na poznawaæ wy³¹cznie to, w czym siê uczestniczy,
w czym siê najpierw jest. Ontyczne JEST wyprzedza jest egzystencjalne. Prymarnie Realne nie jest ani nag¹ treci¹ (nag¹ empiri¹), ani treci¹ uteoretyzowan¹; dlatego te¿ dualizm schematu pojêciowego i treci nie ma tu zastosowania,
w ka¿dym razie nie na poziomie ontycznym. Natomiast teorie (ramy teoretyczne) oraz generowane przez nie prawdy wybieraj¹ z nieskoñczonego bogactwa
ontycznego wy³¹cznie to, co s¹ w stanie teoretycznie poj¹æ i zagospodarowaæ.
Nie obejmuj¹ jednak wszystkiego. Realne to ¯ywio³, Wir Przedpoznawczy, który nie tyle jest, ile siê u-rzeczywistnia; nie mo¿e wiêc stanowiæ ca³oci poznawczej, bo ca³oæ ta nigdy nie jest kompletna. Ontyka wiata nie mo¿e wiêc byæ
to¿sama z ontologi¹, a przedmiot poznania nie mo¿e zawieraæ pe³nej spójnoci
ontologicznej. Próba sp³aszczenia realnoci do granic takiej lub innej onto-epistemologii jest zatem b³êdem.
Zgadzam siê z Józefem Dêbowskim, ¿e trzeba koniecznie za³o¿yæ, i¿ rzeczywistoæ posiada swój w³asny sens: swoist¹ istotê czy naturê: ukonstytuowan¹ ca³kowicie niezale¿nie od wszelkiej mo¿liwej relacji poznawczej1. Zgadzam
siê, ale równoczenie twierdzê, ¿e na tak¹ ca³kowicie niezale¿n¹ od wszelkiej
mo¿liwej relacji poznawczej rzeczywistoæ (rzeczywistoæ nieuteoretyzowan¹)
nie ma miejsca we wspó³czesnej filozofii. Kategoriê tê w³¹cza siê do bie¿¹cej
refleksji tylko incydentalnie, w razie potrzeby. Do pewnego stopnia jest to zrozumia³e; z perspektywy podmiotu poznaj¹cego, epistemologii i ontologii trudno
mówiæ o rzeczywistoci nieuteoretyzowanej, ale z perspektywy radykalnego namys³u metafizycznego  tak; tu jest ona niezbywalna. K³opot w tym, ¿e dzi na
ten wymiar realnoci stalimy siê ca³kowicie g³usi. Na taki stan rzeczy d³ugo
pracowalimy. Podczas gdy jeszcze do niedawna teoria bytu traktowana by³a
jako prymarna, dzi sprawy nie s¹ ju¿ tak oczywiste. Nawet mój zak³ad nosi
nazwê Zak³adu Teorii Poznania i Teorii Bytu, choæ z mojego punktu widzenia
powinno byæ odwrotnie. Ale tu nie idzie o sam¹ kolejnoæ; problem jest znacznie g³êbszy. Dzi granica miêdzy realnoci¹ ontyczn¹, rzeczywistoci¹ a poznaniem sta³a siê tak p³ynna, ¿e a¿ nieuchwytna, a to dlatego, ¿e wspó³czesne ontologie budowane s¹ na tym samym artyku³owanym poziomie co epistemologie;
pozostaj¹ wiêc w teoretycznym klinczu, s¹ na siebie skazane. Ka¿da epistemologia zak³ada jak¹ ontologiê i odwrotnie. Dlatego te¿ nie mogê zgodziæ siê
z Wolfendalem, ¿e aby unikn¹æ definiowania natury rzeczywistoci z góry, trzeba j¹ definiowaæ w terminach epistemologicznych2. Wedle mnie, nie jest to do1

J. Dêbowski, Prawda i warunki jej mo¿liwoci. Studia z teorii poznania i jêzyka, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2010, s. 84.
2 P. Wolfendale, Essay on Transcendental Realism, [online] <http://deontologists.files.worldpress.com/210/05/essay-on-transcendental-realism.pdf>.
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bre rozwi¹zanie. Nie jest te¿ rozwi¹zaniem realizm transcendentalny. Realizm
musi byæ bardziej elastyczny i otwarty, w tym na odkrycia nauki, ale nie tylko
nauki; tak¿e filozofia ma w tej sprawie wiele do powiedzenia. Zgadzam siê, ¿e
struktura myli nie jest dostatecznym warunkiem rozumienia struktury wiata.
Ale koronnym argumentem, który o tym wiadczy, jest nasza permanentna zdolnoæ do wychodzenie poza ustanowione granice. Ten ruch wychodzenia poza nie
móg³by siê dokonywaæ, gdyby struktura myli cile odpowiada³a strukturze
wiata, gdyby przedmiot by³ symetrycznie usytuowany wobec podmiotu i wiata. A tego dowodzi w³anie tradycyjna epistemologia. Sprawy maj¹ siê odwrotnie: miêdzy poznaniem a realnoci¹ ontyczn¹ istnieje permanentna asymetria.
Przedmiot poznania jest zawsze przesuniêty. Nie mo¿e wiêc byæ kategori¹ prymarn¹, ale wtórn¹. ¯ywio³ Realnego nie przybiera automatycznie kszta³tu przedmiotu, a czasem nie przybiera go wcale. Ca³e po³acie naszego ¿ycia te¿ nigdy
go nie przypominaj¹. Gdy Realne staje siê silniejsze ni¿ nasze prawdy o nim,
nie tylko tracimy dystans, lecz tak¿e przywilej bycia podmiotem. Dystancjacja
poznawcza nie jest permanentna, ale chwilowa i stale zagro¿ona rozpadem.
Episteme mia³o sens tak d³ugo, jak d³ugo byt by³ traktowany jako ontycznie
niezale¿ny zarówno od poznania, jak i ontologii. Dzi, zw³aszcza po zwrocie jêzykowym, mamy do czynienia z inn¹ sytuacj¹; ontyczny wymiar rzeczywistoci przesta³ siê w ogóle liczyæ. ¯eby daæ temu wyraz, rezygnujê z terminów epistemologia i ontologia, zastêpujê je terminem zbiorczym onto-epistemologia.
Aby móc ten wyparty przez filozofiê wymiar przywróciæ, potrzeba znacznie bardziej radykalnej refleksji ni¿ oferowa³a tradycyjna epistemologia czy metafizyka (rozumiana tradycyjnie jako uniwersalna ontologia; metafizyka nie musi byæ
jednak tak traktowana). Takiej radykalnej praktyki (metafizyki) filozofia jeszcze
nie wypracowa³a3.
Metafizyka radykalna nie orzeka z góry, jaka jest natura rzeczywistoci; broni
natomiast jej ontycznej niezale¿noci, kieruj¹c siê przekonaniem, ¿e najg³êbsze
pok³ady realnoci nie przypominaj¹ ani przedmiotów epistemologii, ani bytów
ontologicznych. Tradycyjny realizm budowany by³ na przekonaniu, ¿e realne
(i odpowiednio  realizm) mo¿e dotyczyæ tylko rodowiska solidnej masy, przedmiotów i obiektów; wiata materii. Prawda materialna mia³a byæ równie solidna
jak materia. Gdy siê jednak okaza³o, ¿e materia jest bardziej pojêciem filozoficznym ni¿ fizycznym, przekonanie to sta³o siê bardzo problematyczne. Równie
problematyczna sta³a siê wówczas prawda materialna, a dok³adniej materia prawdy. I tu odwo³am siê do F. Wilczka, wedle którego najg³êbsze pok³ady materii
pozwalaj¹ nam odkryæ z³o¿one rodowisko kipi¹ce wprost od ¿ywio³owej ak3 T. Woszczek dowodzi, ¿e taka metafizyka wymaga³aby powrotu do Platona, a nie do
Arystotelesa. Ten punkt widzenia jest z pewnoci¹ wa¿ny, ale wymaga³by szerszych analiz,
na które nie ma tutaj miejsca. Por. T. Woszczek, Ukryta ca³oæ przyrody a mikrofizyka, Instytut Filozofii UAM, Poznañ 2010, s. 10.
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tywnoci4. I dalej: masa zwyk³ej materii jest przejawem energii bardziej podstawowych sk³adników, które same masy nie posiadaj¹5. Byt nie jest wiêc ciê¿ki/substancjalny, ale lekki. Z perspektywy metafizyki radykalnej twierdzenie
to mo¿e oznaczaæ, ¿e realizm dotyczy innego wymiaru realnoci ni¿ poziom
onto-poznawczy. Realne jest bogatsze ni¿ rzeczywistoæ uteoretyzowana. Rzeczywistym realist¹ jest Realne, a nie teoretyk. To za oznacza, ¿e Realne przekracza mo¿liwoci kognitywne cz³owieka. Myl ustawicznie transcenduje poza
i to podwójnie; raz w stronê ontycznego zakorzenienia, drugi w stronê przeciwn¹, przekraczania aktualnych granic i mo¿liwoci. Realizm wyra¿a siê najpe³niej
w transcendowaniu, a nie meblowaniu wiata przedmiotami. Jeli tak, to mo¿na
tylko mówiæ o realizmie transcenduj¹cym (przekraczaj¹cym), a nie transcendentalnym (jak chcia³by Wolfendale).
Tradycyjne onto-epistemologie konstruowane by³y wedle antynomii: niezmiennyprzygodny. Pierwszy to wiat masywnych obiektów, okrelonych
przedmiotów i res, i równie okrelonych zjawisk, drugi to wiat pozbawiony
trwa³ej to¿samoci, wiat zmienny. Dzisiaj zwyciê¿a przekonanie, ¿e wiat jest
przygodny. Id¹c jednak tropem F. Wilczka, mo¿na powiedzieæ, ¿e wiat wcale
nie jest ani sta³y, ani przygodny, ale lekki, tzn. silnie niestabilny, domagaj¹cy
siê materializacji skumulowanej w nim energii. Jeli przyj¹æ, ¿e wiat nie jest
mas¹, ale energi¹, wówczas nie da siê sformu³owaæ ¿adnej skoñczonej o nim
prawdy. Jego prawda bêdzie znacznie pojemniejsza ani¿eli aktualne zasoby kognitywne jakiejkolwiek teorii. Jej zasiêg i energia nie znaj¹ limitacji; jego energia musi byæ ustawicznie wyzwalana, ¿eby siê urzeczywistniaæ. Meta owej prawdy  wci¹¿ nam umyka i to przede wszystkim stymuluje wymiar historyczny,
i nasze transcendowanie w czasie i przestrzeni. Gdyby prawda o nim by³a statyczna i wieczna, to historia nie by³aby nam do niczego potrzebna; wystarczy³aby jednorazowa intuicja lub iluminacja. Dlatego te¿, jeli chcemy wyjæ poza
dylematy wspó³czesnych onto-epistemologizmów, trzeba rozszerzyæ tradycyjn¹
refleksjê w sprawie poznania i prawdy o wymiar nieuteoretyzowanej energii ontycznej, zwanej tu Realnym.
W podobn¹ stronê zdaj¹ siê pod¹¿aæ T. Woszczek oraz L. Nowak. Obydwaj
teoretycy dokonuj¹ fundamentalnego wy³omu w tradycyjnym sposobie mylenia o rzeczywistoci i prawdzie. Tyle tylko, ¿e Woszczek czyni to z perspektywy teorii kwantowej; interesuje go odpowied na pytanie, czy teoria kwantowa
pozwala lepiej sproblematyzowaæ metafizyczne kategorie ukrytej ca³oci przyrody6, Nowak za w perspektywie stricte filozoficznej (metafizycznej; metafi4

F. Wilczek, Lekkoæ bytu. Masa, eter i unifikacja si³, prze³. B. Bieniok, E.L. £akos,
Prószyñski i S-ka, Warszawa 2011, s. 13.
5 Ibidem.
6 T. Woszczek, op. cit., s. 12.
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zyki negatywistycznej). Obydwaj dowodz¹, ¿e ca³oæ przyrody/rzeczywistoci,
któr¹ tradycyjnie próbuje siê ogarn¹æ na poziomie empirio-poznawczym, jest
nieuchwytna. Wedle Nowaka jest to Enigma, za wedle Woszczeka spl¹tanie.
Ca³oæ ta mo¿e byæ co najwy¿ej od-krywana (Woszczek7) lub niedok³adnie
mówi¹c dedukowana (Nowak). Na poziomie epistemologiczno-ontologicznym,
na którym tradycyjnie jej poszukujemy, nie jest nam ona dana. Tu nie uzyskamy te¿ ¿adnej obiektywnoci. Nie wnosi jej treæ empiryczna, ta jest bowiem
zawsze relatywizowana do wyró¿nionego obserwatora-zdarzenia8, ani schemat
pojêciowy, tzn. struktura okrelonych teorii. Musi wiêc ona le¿eæ poza ramami
naszych teorii, w innym wymiarze. St¹d wynikaj¹ przynajmniej cztery konkluzje: [1] wspó³czesne ujêcia rzeczywistoci s¹ nazbyt p³askie, [2] w wymiarze
ontycznym realnoæ, któr¹ tradycyjna filozofia spodziewa³a siê przyszpiliæ i opisaæ wewn¹trz ram teoretycznych, ustawicznie siê nam wymyka, [3] wymiar ontyczny nie pokrywa siê z ontologi¹, nie jest z ni¹ to¿samy, [4] a przedmiot poznania nie pokrywa siê w ca³oci z realnoci¹; Realne nie jest przedmiotem.
Natomiast ramy teoretyczne (paradygmaty, porz¹dki dyskursów, systemy jêzykowe, systemy logiczne, teorie naukowe, systemy kulturowe) s¹ nade wszystko
granicami naszych kognitywnych mo¿liwoci, a nie realnoci. Z uwagi za na
to, ¿e s¹ one zrelatywizowane do wybranych ram, nie mog¹ stanowiæ obiektywnego opisu rzeczywistoci, dotycz¹ bowiem  jak s³usznie pisze np. Howarth
 granic wytwarzanych w obrêbie konkretnych, historycznie uwarunkowanych
systemów wiedzy9, w ich granicach. Gdy siê natomiast twierdzi, ¿e schemat
pojêciowy organizuje bezkszta³tn¹ masê dowiadczenia10, wówczas nie tylko
pozbawia siê procesów poznawczych ontycznego zakorzenienia, ale rozpatruje
siê je w pró¿ni ontycznej. Poza wszystkim innym w rozró¿nieniu: schemat pojêciowy  treæ dowiadczenia, obydwa cz³ony maj¹ charakter poznawczy; w tak
jednorodnym rodowisku trudno jednak mówiæ o poznaniu. Fundamentem mo¿liwego poznania i jego prawd nie mog¹ byæ ani treci poznawcze, ani struktury
artyku³owane, ale ontyczny ¯ywio³ Przedpoznawczy; jego natury nie ogarniamy i to w³anie stymuluje nasz¹ aktywnoæ (nie tylko zreszt¹ poznawcz¹).
Jeli natomiast chcemy siêgaæ g³êbiej, co jest naturalne i uprawnione (realnoæ nie jest przecie¿ ani jednowarstwowa, ani niezmienna; ontyka wiata i nas
samych, nie tylko przekracza nasze kognitywne mo¿liwoci, ale wci¹¿ siê
u-urzeczywistnia, istoczy i prze-stacza), bêdziemy zdani na metafizyczne antycypacje. Dzieje siê tako dlatego, ¿e na poziomie onto-epistemologicznym, na ja7
8
9

s. 204.

Ibidem, s. 34.
Ibidem, s. 114.
D. Howarth, Dyskurs, prze³. A. G¹sior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008,

10 F. Bia³ek, Dogmat. Czy dualizm schemat/interpretowana treæ jest sensowny?, Diametros 2007, nr 13, s. 1430.
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kim formu³owane s¹ tradycyjne ontologie, poznanie i jego prawdy, nie jest nam
dana ani ¿adna jednoæ, ani ca³oæ. Jednoæ teoretyczna nie jest jednoci¹ realnoci. Dlatego te¿ ani empiryzm, ani wspó³czesny aprioryzm nie s¹ wyjciem
z sytuacji. Poza wszystkim innym, wybieraj¹c jeden b¹d drugi, tracimy wszelkie prawa do realizmu i obiektywizmu. K³opot w tym, ¿e wspó³czesna filozofia
znios³a ró¿nicê miêdzy wymiarem ontycznym a ontologicznym i to generuje aktualne paradoksy wspó³czesnej filozofii. Problem z Realnym (ontycznym wymiarem rzeczywistoci) zacz¹³ siê ju¿ w staro¿ytnoci.

Prawda ontyczna: dlaczego nie mo¿na powróciæ
do Arystotelesa?
Zgadzam siê z J. Dêbowskim, ¿e klasyczna koncepcja prawdy nie implikuje
¿adnej okrelonej metafizyki czy epistemologii, ale implikuje co znacznie
wa¿niejszego: niezale¿ny od poznania byt, byt jako taki11. Arystoteles broni³ tej
niezale¿noci (tzn. niezale¿noci ontycznej). Inaczej: nie musia³ broniæ, bo dla
staro¿ytnych by³o to oczywiste. Dzi ju¿ nie. Dlatego te¿ dzi powrót do Arystotelesa sta³ siê bezporednio niewykonalny, a w ka¿dym razie trudny. Nie ma
te¿ powrotu do klasycznej metafizyki, co nie znaczy, ¿e metafizyka ju¿ siê skoñczy³a, ¿e zst¹pi³a j¹ nauka. Pominiêcie wymiaru ontycznego powoduje notoryczne mylenie prawdy klasycznej (Arystotelesowskiej) z prawd¹ korespondencyjn¹
(Tomasza), choæ by³y one przecie¿ ró¿ne. Potrzebie tej wychodzi naprzeciw metafizyka radykalna; taka praktyka teoretyczna, która nie zak³ada ¿adnej okrelonej onto-epistemologii w przekonaniu, ¿e energia Realnego przekracza wszelkie
ramy, w tym ramy nauki: 95% Wszechwiata zajmuje czarna energia i czarna
materia, o której nic nie wiemy. Dlatego podzielam przekonanie Woszczeka, ¿e
fizyczny, skoñczony obserwator, nie mo¿e byæ wewn¹trzwiatowym absolutem, który postrzega »obiektywn¹ ca³oæ« procesu fizycznego12, ale warto
dodaæ, i¿ z tego samego powodu nie mo¿e rociæ sobie analogicznych pretensji
w ka¿dej innej dziedzinie, w tym w filozofii. Nie mogê siê natomiast zgodziæ
z Dêbowskim, ¿e klasycznie definiowana prawda nie implikuje ¿adnych tez realistycznych. Owszem, implikuje. Metafizyka Arystotelesa to konsekwentny,
ogarnialny poznawczo realizm zamkniêtego Kosmosu. Z naszego punktu widzenia jest on nie do przyjêcia, ale z tamtego  jak najbardziej. Jeli Dêbowski to
mia³ na myli  to pe³na zgoda. Dzisiejszy realizm jest trudniejszy, bo dotyczy
otwartego, u-rzeczywistniaj¹cego siê Wszechwiata. Dzisiaj zak³ada siê jednak
milcz¹co, ¿e istnieje tylko jeden realizm, bo mamy jeden wiat. Tymczasem re11
12

J. Dêbowski, op. cit., s. 82.
M. Woszczek, op. cit., s. 182.
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alizmy mog¹ byæ rozmaite; ka¿dy z nich formu³uje inn¹ koncepcje rzeczywistoci i prawdy o niej. Problem w tym, ¿e one siê wzajemnie nie sumuj¹, nie maj¹
jednej wyk³adni. Ich miar¹ nie mog¹ wiêc byæ tylko standardy w³asne. Jeli wiêc
odrzucimy radykalny realizm Realnego, wówczas wszystkie te realizmy zawisn¹ w pró¿ni.
U Arystotelesa prawda ma charakter ontyczny, a nie onto-epistemologiczny
jak obecnie, a cz³owiek mo¿e to tylko stwierdziæ i to wszystko. Innymi s³owy,
prawda JEST okrelonym stanem rzeczy (ma ontyczne zakorzenienie), któremu
cz³owiek mo¿e daæ tylko wyraz. Tyle znaczy Arystotelesowskie powiedzieæ, ¿e
istnieje, o czym, czego nie ma. Powiedzieæ ¿e ma charakter s³u¿ebny; ono
samo nie pe³ni (jeszcze) ¿adnej roli. Tu nie eksponuje siê jeszcze wagi czynnika
podmiotowego; podmiot poznania wydaje siê ca³kowicie zbêdny; o jego status
upomni siê dopiero nowo¿ytnoæ. W staro¿ytnoci akcent zosta³ po³o¿ony na
JEST ontyczne (metafizyczne), a nie ontologiczne; a wiêc na sam¹ prawdê
 prawdê ontyczn¹. Tu sprawa rozziewu czy mostu miêdzy sfer¹ poznania a tzw.
bytem nie jest jeszcze brana po uwagê.
Zamieszanie wokó³ teorii prawdy Arystotelesa bierze siê zapewne st¹d, ¿e
dzisiaj zak³ada siê nies³usznie, i¿ Arystoteles zrezygnowa³ z wymiaru ontycznego. Rozró¿nienie to nie jest ju¿ u niego tak wyrane, jak u Platona, ale to nie
znaczy, ¿e Arystoteles z niego zrezygnowa³. Nie zrezygnowa³, zmniejszy³ tylko
dystans. Nadal mamy tu do czynienia z dwoma wymiarami bytu i prawdy o nim:
z prawd¹ ontyczn¹ i formalnologiczn¹. Nie dotycz¹ one jednak dwóch ró¿nych
rzeczywistoci: wiata i poznania, ale dwóch ró¿nych sposobów ujmowania tego
samego (bytu): bezporedniego i poredniego13. Wyraniejsze rozró¿nienie miêdzy jednym a drugim wprowadzi dopiero redniowiecze. Jak pisze Heller, w filozofii scholastycznej rozró¿nia siê ju¿ porz¹dek logiczny i ontologiczny: porz¹dek logiczny odnosi³ siê nie tyle do jêzyka, ile raczej do tego »co jest
w intelekcie«, a porz¹dek ontologiczny nie do formalnych modeli, lecz do tego,
co jest w rzeczywistoci14.
U Arystotelesa fundamentem prawdy jest niezale¿ny byt: tu wszystko, co jest
 JEST (prawd¹). Byt nie podlega wyborowi: jest wolny od wartociowania. Tu
wypowied (tzn. taki lub inny nonik artyku³owany, tak wa¿ny dla filozofii wspó³czesnej) nie odgrywa jeszcze wiêkszej roli, nie jest efektem jakiego uzgadniania; nie musimy niczego uzgadniaæ, aby prawdê stwierdziæ. Myl nie musi wiêc
z niczym korespondowaæ; ona musi po prostu stwierdzaæ to, co jest. I na tym
polega przede wszystkim jej rola. Jest wiêc ca³kowicie s³u¿ebna i by tak rzec
 bierna. Ta biernoæ w³anie sprawi³a, ¿e w staro¿ytnoci nie móg³ pojawiæ siê
13 Wiele innych interesuj¹cych powodów, z uwagi na które nie da siê powróciæ do Arystotelesa, wskaza³ J. Dêbowski w: Prawda i warunki jej mo¿liwoci..., s. 8090.
14 M. Heller, Filozofia i Wszechwiat, Universitas, Kraków 2008, s. 268.
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ani problem epistemologii, ani podmiotu. Z t¹ pasywnoci¹ myli (podmiotu)
radykalnie zerwie dopiero nowo¿ytnoæ. Z biegiem jednak czasu rozró¿nienie to
zaczê³o zanikaæ; Kant nie zdo³a³ siê temu przeciwstawiæ. Mimo to, teoretycy
prawdy próbuj¹ je milcz¹co restytuowaæ, mówi¹c o prawdzie odkrywanej i stanowionej. Rozró¿nienie to jest jednak dzisiaj bardzo dwuznaczne, zwa¿ywszy,
¿e odnosi siê ono do rzeczywistoci jednego planu, planu onto-poznawczego.
Procedura uzgadniania, korespondowania, reprezentowania, symbolizowania,
etc., jest wymys³em póniejszym i bez wzglêdu na to, czy chcemy tego, czy nie
 pod¹¿a bardziej tropem Kartezjusza ni¿ Arystotelesa. Im jednak dalej od staro¿ytnoci, tym ró¿nica miêdzy JEST ontycznym (bytem i jego prawd¹) a jest
onto-poznawczym, a rzeczywistoci¹ w ramkach (prawd¹ wewn¹trzteoretyczn¹,
stanowion¹) coraz bardziej siê zaciera, a¿ w koñcu ca³kowicie znika i dzi sta³a
siê zupe³nie nieodró¿nialna. To, co dla Arystotelesa dotyczy³o bytu jako takiego, teraz dotyczy ju¿ tego, co obejmuj¹ lub generuj¹ wybrane ramy (teorie, systemy naukowe, jêzykowe, etc.). Po uto¿samieniu Realnego z rzeczywistoci¹
uteoretyzowan¹ wspó³czesne onto-epistemologie sta³y siê dok³adn¹ odwrotnoci¹ klasycznej metafizyki i formu³owanych przez nie prawd. Dlatego te¿, jeli nie przywrócimy wymiaru ontycznego, trudno dzi mówiæ o powrocie do
Arystotelesa.
Gdy jednak wszystkie mosty zostan¹ ju¿ usuniête, gdy jêzyk i generowana przezeñ rzeczywistoæ stan¹ siê nierozró¿nialne, akcent zostanie po³o¿ony nie
na prawdê sam¹ (na JEST ontyczne), ale na jest ontologiczne, egzystencjalne,
podmiotowe, epistemologiczne, logiczne, jêzykowe, kulturowe, etc. W konsekwencji na czo³o wysunie siê wówczas pierwszy cz³on Arystotelesowskiej wypowiedzi, pod który mo¿na teraz podstawiaæ rozmaite rzeczy; a wiêc np. strukturê zdania, teoriê, system jêzykowy, spo³eczne systemy porozumienia, jednym
s³owem takie lub inne struktury artyku³owane. To one odgrywaj¹ teraz pierwszorzêdn¹ rolê. W efekcie to, co dla Arystotelesa by³o najwa¿niejsze (niezale¿ny byt i jego prawda), zosta³o najpierw formalnie rozdzielone (redniowiecze)
nastêpnie wziête w nawias (Kartezjusz), po czym sukcesywnie wypierane, a¿
w koñcu wyparte i uznane za ca³kowicie zbêdne (vide Putnam i jego krytyka
podwójnego ksiêgowania15). Efekt tych uporczywych i d³ugotrwa³ych zabiegów jest taki, ¿e Realne i rzeczywistoæ uteoretyzowana (prawda ontyczna
i prawda stanowiona) sta³y siê jednym i tym samym. Doprowadzi³o to do uznania JEST ontycznego za coraz bardziej nierealne, a za realne rzeczywistoæ obramowan¹ (uteoretyzowan¹). Gdy za prawda ontyczna znik³a, rozró¿nienie:
prawda odkrywana (obiektywna) i stanowiona (relatywna) sta³o siê tak dwuznaczne, ¿e Rorty mia³ prawo powiedzieæ, i¿ prawda mo¿e byæ tylko tworzona.
15 H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, prze³. A. Grobler, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 373.
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Trudno siê teraz na niego oburzaæ; na taki punkt widzenia d³ugo pracowalimy.
Jeli istnieje tylko rzeczywistoæ uteoretyzowana, jeli prawdy s¹ zrelatywizowane wy³¹cznie do wybranych teorii i ich ram, to rozró¿nienie to traci jakikolwiek sens. Rorty doskonale uchwyci³ tê dwuznacznoæ. Traci te¿ sens tradycyjne pojêcie obiektywnoci, a nawet realnoci.
Z uwagi na to, ¿e Realne zawsze przekracza kognitywne mo¿liwoci podmiotu, prawda ontyczna jest niezaw³aszczalna. Oto dlaczego wa¿ne prawdy wyra¿aj¹ wiêcej ni¿ jestemy w stanie wyraziæ (wyartyku³owaæ, uteoretyzowaæ)
i w tym sensie nie przynale¿¹ do nikogo, nawet jeli maj¹ okrelonego autora.
Czy np. Einstein zna³ wszystkie konsekwencje teorii wzglêdnoci? Przekonanie,
¿e jeli kto odkry³ prawdê, to ma nad ni¹ pe³n¹ w³adzê, jest mitem tradycyjnej
filozofii. Rzeczywistoæ skrywa swoj¹ prawdê, nawet tê tworzon¹ przez cz³owieka. Prawdy tworzone te¿ maj¹ swoje ontyczne zakorzenienie, którego nie ogarniamy. Jestemy zakorzenieni w realnoci, która nas przekracza i ostatecznie
przekroczy, mimo ¿e my te¿ przez pewien czas j¹ (wspó³)tworzymy. Mówi siê,
¿e umieramy; nie umieramy  to przekracza nas Realne, które na pró¿no chcemy zatrzymaæ.
Ostatecznym efektem tego z³o¿onego (trwaj¹cego do dzi) procederu wypierania z rzeczywistoci wymiaru ontycznego i jego prawdy, by³o przekszta³cenie
arystotelesowskiego to on w ontologiê, tzn. w rzeczywistoæ uteoretyzowan¹,
zlokalizowan¹ w ca³oci wewn¹trz okrelonych ram (teorii, systemów, modeli,
prawd). W efekcie Realne uleg³o radykalnemu sp³aszczeniu, przyjmuj¹c kszta³t
(czy strukturê) okrelonej teorii, systemu jêzykowego, granic spo³ecznego porozumienia, a jego prawda zrelatywizowana do przyjêtych czy wybranych ram
(spo³ecznych, teoretycznych, jêzykowych, logicznych, poznawczych, etc.)16. Po
takim zabiegu ontyczny wymiar prawdy (prawda Realnego) uleg³ anihilacji. K³opot w tym, ¿e energii Realnego (jego prawdy) nie da siê zamkn¹æ w ¿adnych
ramach, nie da siê jej w ca³oci zaksiêgowaæ. Nie mieci siê ona ani w tradycyjnych epistemologiach, ani ontologiach. Jeli bowiem uwzglêdnimy tylko zasoby w³asne (prawdê wewn¹trzteoretyczn¹), wówczas bilans, jaki w ten sposób
uzyskamy, bêdzie pozorny, a to dlatego, ¿e uczestniczy w nim ustawicznie kapita³ przedteoretyczny, zwany tu Realnym.
I choæ wylano morze atramentu, ¿eby uprawomocniæ wagê owego ramowania, najtrafniej wyrazi³ go chyba Putnam, mówi¹c: doæ ju¿ tego podwójnego
ksiêgowania. No w³anie; po co ksiêgowaæ podwójnie, jak mo¿na tylko raz?
Otó¿ istnieje po temu jeden niezwykle wa¿ny powód. Jeli odrzucimy podwójne ksiêgowanie (jeli nie zachowamy rozró¿nienia miêdzy prawd¹ ontyczn¹
16

Z. Cackowski np. twierdzi, ¿e fakty naukowe nie s¹ stanami rzeczy, ale stanem rzeczy ujêtym (»oprawionym w ramki«) przy pomocy rodków poznawczych [...], które s¹ dostêpne w danej fazie rozwoju poznania i kultury  Z. Cackowski, G³ówne idee epistemologii
Ludwika Flecka, Nauka 1998, nr 3, s. 154.
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a prawd¹ stanowion¹ wewn¹trz okrelonych systemów czy ram), pozostanie nam
wówczas ksiêgowoæ kreatywna. Inaczej mówi¹c, wykrelaj¹c ontyczne zakorzenienie, prawdê Realnego, wszystkie wewn¹trzteoretyczne ustalenia i prawdy
bêd¹ nieuchronnie prowadziæ do zawy¿ania wyceny zasobów w³asnych.

Czy tylko historia weryfikuje nasze prawdy?
Moja odpowied brzmi  nie. Warto zauwa¿yæ, ¿e we wspó³czesnym wiecie zmiany, jakie jeszcze do niedawna dokonywa³y siê przez wieki, teraz nastêpuj¹ ju¿ dzi. Ju¿ dzi kruszej¹ ramy naszych ontologii i generowanych przez
nie prawd. Naszych prawd nie zmienia tylko historia, zmienia je przekraczaj¹cy
aktualne mo¿liwoci kognitywne cz³owieka ontyczny ciê¿ar dowiadczanego
dzi. Dzi wiat szybciej uwalnia siê od teoretycznych ram i generowanych przez
nie prawd ni¿ w przesz³oci. W przesz³oci ³atwiej mo¿na by³o udowodniæ tezê,
¿e tylko historia (przysz³oæ) mo¿e zakwestionowaæ aktualne prawdy. Zaiste, dla
intelektualistów tamtych czasów by³a to komfortowa sytuacja. Takiego luksusu
nie ma ju¿ niestety wspó³czesny wiat. Oczywicie, w ¿yciu praktycznym potrzebujemy rozmaitych regulacji, rozmaitych ram. Potrzebujemy ram prawnych,
¿eby nie wchodziæ sobie w drogê, potrzebujemy ram logiki, ¿eby sensownie
myleæ, potrzebujemy ram gramatycznych, ¿eby mówiæ poprawnie, potrzebujemy uregulowañ politycznych, ¿eby wiedzieæ, jakie s¹ nasze obowi¹zki obywatelskie. ¯eby jednak zrozumieæ, dlaczego potrzebujemy owych ram, trzeba siê
odwo³aæ do czego wiêcej ni¿ ¿ycie praktyczne; tym wiêcej jest w³anie nieogarnialna energia ontyczna.
Mówi siê czêsto, ¿e medycyna ratuje nasze ¿ycie. To prawda. Ale dla medycyny przysz³oci, opartej w du¿ej mierze, choæ nie ca³kowicie, na indywidualnym profilu genetycznym ka¿dego cz³owieka, wiele jej obecnych metod leczenia i prawd bêdzie uznanych za ewidentne fa³sze. One s¹ prawdziwe tylko
wewn¹trz aktualnie akceptowanych modeli medycyny. Doskonale wykaza³ to
Fleck na przyk³adzie ki³y. Czy to oznacza, ¿e fa³sze obecnej medycyny s¹ zlokalizowane w niespe³nionej jeszcze przysz³oci? Nie. Ju¿ dzi s¹ one fa³szem.
Ju¿ dzi cz³owiek jest bytem bardziej z³o¿onym, g³êbiej zakorzenionym w realnoci, ni¿ dopuszcza obecna medycyna, jej prawdy i teorie. Nie jest wiêc tak,
¿e to dopiero historia zmieni nas w lepszych pacjentów, bardziej podatnych na
nowoczesne terapie. Ju¿ dzi na nie zas³ugujemy i wielu wiat³ych lekarzy to
wie. Gdyby nasze wyczucie realizmu by³o g³êbsze, praktyki i terapie dzisiejszej
medycyny by³yby o wiele bardziej przyjazne dla pacjenta, ni¿ s¹ obecnie. Realizm nie jest po to, ¿eby siê go kurczowo trzymaæ, ale ¿eby go przekraczaæ.
Bauman mówi: twórzcie utopie17. Trzeba by³oby raczej powiedzieæ: przekraczaj17

Z. Bauman, Nowoczesnoæ i zag³ada, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2009.
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cie granice, bo Realne jest bogatsze i szersze ni¿ nasze teorie, a nawet aktualny
wiat. Zamiast wci¹¿ nowelizowaæ stary realizm, trzeba znajdowaæ dla niego
nowe wyk³adnie.
Medycy nie mog¹ mierzyæ cz³owieka miar¹ znanych im teorii; musz¹ za³o¿yæ, ¿e prawda o nim jest znacznie g³êbsza i mieæ odwagê transcendowaæ, szukaæ g³êbiej. Nie zawsze jest tak, ¿e znamy wzór prawdy, do której chcemy d¹¿yæ; nie zawsze pop³aca w¹sko pojêty realizm. Czêsto jest odwrotnie; szukamy
tego wzoru trochê po omacku. Niestety, jak mówi Pawe³ Golik [...] problemem
wspó³czesnych nauk biomedycznych jest to, ¿e coraz mniej jestemy sk³onni
podejmowaæ ryzyko, gdy chodzi o ¿ycie ludzkie. [...] Bardzo wiele badañ, które
by³y prowadzone w ubieg³ych stuleciach, jak choæby prace Pasteura, dzisiaj absolutnie nie zyska³yby aprobaty jakiegokolwiek komitetu etycznego18. Tej odwagi brak tak¿e wspó³czesnej filozofii. Mo¿e dlatego, ¿e zbyt d³ugo pracujemy
na stopnie akademickie, a zbyt rzadko ws³uchujemy siê w wiat. Opanowalimy
wiele jêzyków wspó³czesnych realizmów, ale s¹ to jêzyki sztuczne. Paradoksalnie tam, gdzie rodz¹ siê wa¿ne prawdy, nie szukamy rozwi¹zañ w obowi¹zuj¹cych teoriach, lecz poza nimi. Dlatego te¿ owo ontyczne poza musi byæ jako
uwzglêdnione. Zw³aszcza, ¿e dzi mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ wiat wypar³ siê
naszych teorii; sta³ siê mnie stabilny i przewidywalny, ni¿ zak³adalimy, a mo¿e
zawsze taki by³, ale my tego nie widzielimy. W przesz³oci ³atwiej by³o wiêc
dowodziæ, ¿e prawdy mo¿e uniewa¿niæ wy³¹cznie przysz³oæ. Dzisiaj ju¿ nie, bo
wiat szybciej siê ich wypiera ni¿ dawniej. Sytuacja ta powinna byæ bardzo k³opotliwa zw³aszcza dla filozofów; niestety nie jest. Podstawow¹ rol¹ filozofii nie
jest opisywanie wiata z bezpiecznej odleg³oci, za pomoc¹ sztywnego ³¹cza
uznanych teorii i prawd, zamykanie jego energii w okrelone res, ale jej uwalnianie.
Có¿ z tego, ¿e mamy dzisiaj pluralizm teorii i prawd? Problem jest o wiele
powa¿niejszy. Jeli ka¿dy pracuje wewn¹trz swoich teorii, to jak mo¿na ze sob¹
rozmawiaæ? Problem ten jest szczególnie dotkliwy w filozofii. Dotyka go te¿
£ugowski, pytaj¹c: Sk¹d braæ neutralnych sêdziów na filozoficznych igrzyskach? I jeli kto [...] wielu dzie³ ze swojej specjalnoci nie czyta po prostu dlatego, ¿e najwyraniej nie zna innego jêzyka ni¿ w³asny, to czy z tego wynika
cokolwiek na temat zawartoci mylowych owych dzie³?19. Oczywicie nie; ich
rzeczywistej wartoci (i si³y) nie da siê w taki sposób okreliæ. Ale nawet gdybymy te inne dzie³a czytali, i tak trzymalibymy siê swoich prawd, bo obowi¹zuj¹ca dzisiaj filozofia nie daje innych mo¿liwoci, nie buduje alternatyw. Howarth ma racjê; nie da siê zdefiniowaæ wspólnego mianownika ró¿nych
18

s. 38.

Wielki wybuch genetyki. Rozmowa z Paw³em Golikiem, Przekrój, 23 grudnia 2010,

19 W. £ugowski, Filozofia przyrody. Funkcja (de)mistyfikacyjna. Szkice o ¿yciu, wiedzy
i w³adzy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2010, s. 21.
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paradygmatów20 . Ich miar¹ nie mog¹ byæ przecie¿ standardy w³asne. Gdyby
tak bowiem by³o, nasze dyskusje przypomina³yby rozmowê g³uchych i czasem
j¹ przypominaj¹. To wiêc, co mia³o przynieæ wyzwolenie (tzn. pluralizm prawd
i punktów widzenia), okaza³o siê now¹ pu³apk¹. Na szczêcie tym, co pozwala
z niej wyjæ, jest nasze ontyczne zakorzenienie. W inkluzywny wiat stanowionych przez nas prawd ustawicznie wkracza Realne. I dzieje siê to ju¿ dzi.

Prawda przygodna czy absolutna?
Tradycyjnie twierdzi siê, ¿e podstawa ró¿nica miêdzy prawd¹ metafizyczn¹
a egzystencjaln¹ polega na tym, ¿e pierwsza jest niezmienna (wieczna), druga
za odwrotnie. Z³udzeniu temu ulega tak¿e T. Barto (nie tylko zreszt¹ on), pisz¹c, ¿e rozwi¹zaniem tego dylematu jest powrót do starego paradygmatu: wiata podwojonego na element trwa³y i niezmienny oraz nietrwa³y i zmienny, dok³adnie ten sam, w który zanurzony by³ Tomasz z Akwinu21. Problem tylko
w tym, ¿e my do tej wiecznej prawdy nie mamy dostêpu; dlatego te¿ przeczucie: posiadania prawdy, dysponowania niezawodn¹ racj¹ jest mitem22. Ten, kto
myli, ¿e j¹ posiad³: chroni jedynie iluzjê w³asnego uprzywilejowanego dostêpu do prawdy, wy¿szej pozycji epistemicznej, któr¹ sam sobie obra³23. Innymi
s³owy, ¿¹danie prawdy to rzecz chwalebna, twierdzenie za, ¿e siê j¹ posiad³o
 ju¿ nie. Id¹c t¹ drog¹ Barto og³asza koniec absolutów. Koniec absolutów
czy dostêpnoci do nich? Nie jest to jasne, bo z pierwszej czêci pracy mog³oby
wynikaæ, ¿e prawda absolutna istnieje, ale jest niedostêpna, a druga czêæ wydaje siê temu przeczyæ. Có¿ nam jednak z prawdy, która jest tylko absolutna albo
tylko przygodna? Si³a prawdy nie kryje siê przecie¿ w jej substancji, ale mocy.
Tradycyjnie dowodzi siê, ¿e prawda metafizyczna to prawda niezmienna: analogiczne stanowisko zajmuje Barto. Czy jednak rzeczywicie? Otó¿, niekoniecznie. Metafizycznoæ prawdy mo¿na rozumieæ inaczej; nie jako wieczne trwanie,
ale nieogarnialnoæ, spl¹tanie (Woszczek), Enigmê (Nowak), Nieokrelenie (Litwin24), energiê przedpoznawcz¹, ¯ywio³ niepoznawczy, który u-rzeczywistnia
siê, uwalniaj¹c swoj¹ energiê, materializuj¹c swoj¹ moc.
Ca³e zamieszanie w sprawie prawdy powsta³o na skutek milcz¹cej akceptacji b³êdnego przekonania, ¿e istniej¹ dwie wykluczaj¹ce siê prawdy, dwa wiaty
i wymiary: wieczna i przygodna. Nasze prawdy s¹ oczywicie zmienne (przy20
21

D. Howarth, op. cit., s. 178.
T. Barto, Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce pónej nowoczesnoci,
W.A.B., Warszawa 2010, s. 69.
22 Ibidem, s. 6.
23 Ibidem, s. 67.
24 Por. J. Litwin, Nieokrelenie i cz³owiek, Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
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godne), ale maj¹ te¿ to do siebie, ¿e niektóre z nich (te wa¿ne) wyrywaj¹ siê
ustawicznie z w³asnej przygodnoci i generuj¹ takie pok³ady energii, których nie
jestemy w stanie w pe³ni ogarn¹æ, a które dzia³aj¹. Dlatego te¿ przekonanie, ¿e
da siê podzieliæ prawdy w tak sztywny sposób, jest nie do utrzymania. Prawdy
przez nas tworzone te¿ maj¹ swoje ontyczne zakorzenienie, ontyczny ciê¿ar.
Ontyka wiata przed Wielkim Wybuchem i po nim nie by³a taka sama. Nasze
pojawienie siê na Ziemi te¿ nie pozosta³o bez wp³ywu na jej kszta³t i bieg, nie
tylko dlatego, ¿e ingerujemy w geny, przed³u¿amy ¿ycie, ale ¿e w ogóle ¿yjemy, mylimy, ¿e jestemy, emanujemy energi¹ zmieniaj¹c wiat. Dlatego te¿ próba pe³nej formalizacji prawdy, nawet w odniesieniu do okrelonego systemu jêzykowego, nie jest mo¿liwa. Jeli tak, to trud Tarskiego, acz wa¿ny, nie móg³
osi¹gn¹æ zamierzonego celu. To tak, jak z liter¹ prawa; mo¿n¹ j¹ w nieskoñczonoæ nowelizowaæ i ucilaæ, a i tak prawda energii niepoznawczej oka¿e siê
bogatsza. Nasze prawdy o wiecie dewaluuje wiêc nie tylko historia, ale przede
wszystkim Realne. Na poziomie ontycznym wiat nie poddaje siê teoretyzacji,
nie przybiera automatycznie kszta³tu onto-przedmiotu, nie jest masywny, ale lekki. Jego energii nie da siê zamkn¹æ w skoñczone prawdy czy schematy. Prawdy
maj¹ wiêc nie tylko naturê historyczn¹, ale i ontyczn¹.
Zgadzam siê z Bartosiem, ¿e aby zrozumieæ prawdê absolutn¹, trzeba zajrzeæ
do niej do rodka, trzeba j¹ rozbiæ25, z³amaæ jej kod. Wiele kodów i prawd
uznanych jeszcze do niedawna za absolutne, z³ama³a wspó³czesna nauka, zw³aszcza fizyka (rozbi³a atom Demokryta, zamkniêty model kosmosu Ptolemeusza,
geometriê Euklidesa, wzbogaci³a przestrzeñ i czas Newtona, etc.). Wiele z nich
spotka taki los w niedalekiej przysz³oci. Wiele starych prawd metafizycznych
z³ama³a wspó³czesna filozofia, ale czy uwolni³a ich moc? Moim zdaniem nie.
Rozbiæ  wcale nie znaczy unicestwiæ. Rozbiæ to wyzwoliæ moc. Rola Wielkiej
Filozofii nie polega na og³aszaniu prawd lub uniewa¿nianiu ich, ale uwalnianiu
zamkniêtej w nich energii i wyzwalaniu jej. wiat obrasta dobrami, przedmiotami, nowymi mo¿liwociami, wartociami nie wtedy, gdy og³aszamy prawdy czy
demaskujemy je, lecz gdy uwalniamy jego energiê i znajdujemy dla niej nowe
ujcia. Substancja wiata przyrasta z wprawionej w ruch energii, a nie masy.
A z tym mamy dzisiaj problem. Dominuj¹cy kierunek poszukiwañ w religii, spo³eczeñstwie, polityce, edukacji i w filozofii  jest niestety inny; idzie o to, ¿eby
j¹ pozamykaæ, uprzedmiotowiæ. Taka jest te¿ wspó³czesna filozofia: do bólu realistyczna, lecz martwa.
Twierdzenie, ¿e prawda ma tylko dwa wymiary: absolutny (wieczny) i przygodny jest uproszczeniem, zw³aszcza dzi. Zwolennicy pierwszej, jak mówi Barto, s¹ g³usi na wymiar historyczny26, a drugiej  na transcendencjê (tzn. na
25
26

T. Barto, op. cit., s. 8.
Ibidem, s. 6.
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wymiar absolutny). Gdy jednak stawiamy problem w taki sposób, wówczas te
dwa wymiary pozostaj¹ w³anie wobec siebie w absolutnej sprzecznoci, staj¹
siê absolutnie nie do pogodzenia. Ka¿da wa¿na prawda ma moc przekracza ustanowionych ram (w tym swoich), dotyka bowiem prawdy Realnego, choæ jej nie
zaw³aszcza. Tych dróg wyzwalania i przekraczania nikt nie jest w stanie przewidzieæ ani zliczyæ. Procedura uwalniania prawdy z przypisanych jej ram (transcendowania) nie zaczyna siê dopiero w zawiatach, ale ju¿ tu, w trudzie ka¿dego cz³owieka uparcie siêgaj¹cego poza swoje aktualne mo¿liwoci. Filozofia
winna te furtki wskazywaæ i otwieraæ, a nie zamykaæ. Mówi¹c najkrócej, prawdy moje staj¹ siê nie-moje, jeli wzbogacaj¹ energiê wiata i pomna¿aj¹ j¹.
W prawdach stanowionych jest te¿ jakie ontyczne zakorzenienie; wszystko, co
tworzymy, co odkrywamy i ustanawiamy, ma jakie ontyczne zakorzenienie.
Wymiar ontyczny nie dotyczy tylko przyrody (Wielkiego Kosmosu), ale i cz³owieka. Dlatego te¿, na wa¿n¹ prawdê nikt nie ma copy right. Prawda tworzona
te¿ siê nam ustawicznie wymyka i z naszej, staje siê nie-nasza, a nawet niewspólna. Trudno by³oby jednak powiedzieæ, ¿e jest absolutna, tzn. ju¿ w punkcie wyjcia pe³na. Jej waga nie dotyczy tylko jej substancji, ale przede wszystkim mocy. Ka¿da prawda ma okrelon¹ solidnoæ, lecz nie masy (obiektów,
przedmiotów czy res, jak mog³oby wynikaæ z tradycyjnych onto-epistemologii),
ale energii, tzn. tkwi¹cych w niej mo¿liwoci. I w tym wyra¿a siê przede wszystkim jej moc. Prawda ontyczna (radykalna prawda) jest nie tylko pozakontekstowa, ale tak¿e pozbawiona w³aciciela i w tym sensie bezosobowa  nawet jeli
ma wyranego autora. Jest niezaw³aszczalna i to w wielu znaczeniach. Nawet
gdy cz³owiek tworzy swoje prawdy  nie czyni tego dowolnie. To, co rzeczywicie w nich wa¿ne  przekracza go; snuje siê tak¿e po generowanych przez nie
fa³szach. Prawdy ¿yj¹ swoim ¿yciem, nie podlegaj¹cym naszej kontroli. Dlatego ich autorstwo staje siê z czasem nieuchwytne, a nawet ma³o wa¿ne. Wa¿ne
jest natomiast ich promieniowanie.

Czy prawda jest przeciwieñstwem fa³szu?
Moja powied brzmi  nie. Warunkiem prawdy nie jest antynomia. W perspektywie antynomii nie sposób wyraziæ si³y ¿adnej prawdy. Czy np. da siê wyraziæ prawdê chrzecijañstwa? Katolicy twierdz¹, ¿e tak, Kierkeggard, ¿e nie.
Tego sporu nie da siê rozstrzygn¹æ, przekuæ w rzeczywist¹ moc. Ten sam dylemat dotyczy nie tylko religii, ale i cz³owieka, wspó³czesnego wiata, obecnej
formy kapitalizmu, krajów arabskich, Azji i wreszcie nas samych.
Przeciwieñstwem prawdy ontycznej nie jest fa³sz, ale prawda. W wymiarze
ontycznym mo¿e istnieæ tylko prawda, a ta jest nieogarnialna. Natomiast prawda onto-epistemologiczna jest inna, bo formu³owana w perspektywie cz³owieka

380

Gra¿yna ¯urkowska

i tego, co on swoimi teoriami, dzia³aniami, narzêdziami ogarnia. Jej przeciwieñstwem mo¿e byæ tylko fa³sz. Gdyby jednak nie nasze ontyczne zakorzenienie,
z antynomii prawdafa³sz nie by³oby wyjcia; takiej antynomii nie da³oby siê
przepracowaæ, przekuæ w pozytywn¹ wartoæ, w rzeczywist¹ moc. Na marginesie: Anna Wierzbicka zalicza do uniwersaliów jêzykowych prawdê, ale nie fa³sz.
Nie wszystkie jêzyki wiata znaj¹ s³owo fa³sz. O czym to mo¿e wiadczyæ?
O tym, ¿e prawda nie zawsze by³a rozumiana jako przeciwieñstwo fa³szu. Taki
sposób rozumienia jest póniejszy i wi¹¿e siê z postêpuj¹c¹ monopolizacj¹ prawdy, z g³êbokim, acz fa³szywym przekonaniem (tu w pe³ni zgadzam siê z Bartosiem), ¿e prawdê mo¿na w ca³oci zaw³aszczyæ, bo dotyczy ona okrelonych
ram, poza które nie wykracza. Problem w tym, ¿e ¿aden kontekst (¿adna sytuacja) nie s¹ w stanie wyartyku³owaæ w pe³ni warunków w³asnej prawdziwoci.
W przeciwieñstwie do Azji wiat zachodni zbudowany jest na zasadzie
sprzecznoci: prawda albo fa³sz. Id¹c t¹ drog¹, L. Nowak w interesuj¹cy, choæ
niekoniecznie s³uszny sposób dowodzi, ¿e przyj¹æ nale¿y raczej (hipo)tezê kontradyktoryzmu w wersji holistycznej: sprzecznoci istniej¹ same w sobie; nie
sytuacje elementarne wchodz¹ w sprzecznoci, jak zwyklimy mówiæ, lecz
sprzecznoæ »wch³ania« opozycyjne sytuacje elementarne. Sprzecznoæ jest wiêc
bytem (w sensie subsystentu) prymarnym w stosunku do sytuacji sk³adowych27.
Problem w tym, ¿e Azja idzie innym tropem ni¿ Zachód; nie tropem sprzecznoci, ale przenikania (vide YingYang, przenikaj¹ca wszystko energia Qi). Zak³ada wiêc, ¿e byt jest tak ontycznie bogaty, ¿e wch³onie wszystko, ³¹cznie z naszymi antynomiami, ale daje te¿ szanse wyjcia poza, przemylenia na nowo,
odst¹pienia. Sprzecznoci nie s¹ wiêc prymarne, ale wtórne, prymarne jest natomiast przenikanie/spl¹tanie/nieokrelenie28.
W analogiczn¹ stronê pod¹¿a³ chyba Arystoteles. Ostatecznie, gdy Arystoteles mówi³ o prawdzie i fa³szu, nie twierdzi³, ¿e byt rozpada siê na dwa wykluczaj¹ce siê wiaty: prawdy i fa³szu; by³ przecie¿ monist¹. Jego zasada niesprzecznoci nie prowadzi do ontologicznego dualizmu; wiat jest jeden, choæ rozmaicie
ujmowany. Musi wiêc dotyczyæ innego wymiaru meta ni¿ byt jako taki. Jednak¿e po przewrocie kartezjañskim zaczêlimy b³êdnie dowodziæ, ¿e prawda
i fa³sz dotycz¹ (tego)samego bytu, podczas gdy dotycz¹ one wy³¹cznie naszych
wyborów, które mog¹ byæ s³uszne (prawdziwe) lub nie. Prawda bytu jest nienaruszalna, co nie znaczy niezmienna. Naruszalne (i korygowalne) s¹ tylko nasze
s¹dy o nim.
Wszystkie spory w ramach powy¿szej antonimii dziel¹ jej uczestników na
dwie kategorie: absolutystów i relatywistów. Trudno sobie jednak wyobraziæ,
27 L. Nowak, Byt i myl, U podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej. Enigma i rzeczywistoæ, Zysk i S-ka, Poznañ 2007, t. III, s. 167.
28 Gdy w latach 70. J. Litwin zacz¹³ pisaæ o nieokreleniu  wszyscy przyjêli to ze zdziwieniem.
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jakie argumenty przytaczaliby pierwsi pod nieobecnoæ drugich i odwrotnie. Jedni i drudzy s¹ na siebie skazani, pozostaj¹ w miertelnym klinczu. Dlatego te¿
nie sposób jednoznacznie rozstrzygn¹æ, kto tu jest kim; ka¿da ze stron ma prawo
sama o tym decydowaæ, co z kolei sprawia, ¿e spór staje siê nierozstrzygalny. Dzi
nikt siê nie przyznaje ani do sceptycyzmu, ani do relatywizmu. Okrelenie to le
znosi³ nie tylko Rorty, ale i Kuhn. Nie sposób by³oby te¿ powiedzieæ, ¿e relatywist¹ by³ Wittgenstein, a nawet Feyerabend. Nie wydaje siê te¿, by wspó³czeni relatywici pe³nili podobn¹ rolê, jak nowo¿ytni sceptycy. Zgadzam siê, ¿e dzisiaj
absolutyci i relatywici tworz¹ taki rodzaj przeciwieñstwa, który nie pozwala
odró¿niæ ich od siebie. Problem w tym, ¿e analogiczny dylemat buduje tak¿e
Barto. Jeli antynomie maj¹ wy³¹cznie charakter jêzykowy, jeli poza jêzyk nie
da siê wykroczyæ, to wszystko jest tylko tañcem Pustki, iluzj¹ istnienia
i iluzj¹ bycia29. Jeli jednak wszystkie absoluty s¹ równie bezpodstawne
(stoj¹ na grz¹skim gruncie), wniosek powinien byæ tylko jeden: wszystkie wyrastaj¹ z czego bardziej podstawowego ni¿ same s¹. Zgadzam siê, ¿e pod nieobecnoæ wszelkiej ostatecznej podstawy30 wszyscy spotykaj¹ siê na gruncie
pozbawionym gruntu. Nie zgadzam siê tylko z jednym, ¿e nigdy nie uda nam
siê wyjæ poza, stan¹æ obok [jêzyka  G.¯]31. Owszem, mo¿na; takich sytuacji
czêsto dowiadczamy, szczególnie wtedy, gdy nasze ¿ycie gwa³townie siê zmienia, gdy nie pasuje do dawnych teorii. W sytuacjach nowych i trudnych jêzyk
nas opuszcza, ale Realne nie; ono daje nam szansê. Sytuacji granicznych nie jest
w stanie wyraziæ ¿adna semantyka. Ci¹g³oæ naszego bytowania buduje wiêc nie
tylko pamiêæ, ale i Realne. Gdy milknie jêzyk  nie przestajemy byæ. Dlatego
te¿ tym bezgruntowym gruntem, który wytr¹ca nas z onto-epistemologicznej
pewnoci i równowagi, powoduj¹c ontyczny wstrz¹s, jest w³anie ¯ywio³ Niepoznawczy; same s³owa nie maj¹ takiej mocy. Z jednej strony ustawicznie go
odpychamy, a z drugiej on ustawicznie wci¹ga nas w swój wir. Gdy mocujemy
siê z Realnym, jêzyk nas zdradza, ale Realne nie.
Dzi czêsto siê dowodzi, ¿e dawne mylenie o prawdzie winno byæ zast¹pione myleniem o prawdzie wspólnej; problem w tym, ¿e antynomia prawdafa³sz
nie daje takiej mo¿liwoci. Tu jest tak  albo odwrotnie. Nie da siê zbudowaæ
tak zgodnej wspólnoty, ¿eby mówi³a jednym g³osem. Wedle socjofilozofów rolê
tê pe³ni spo³eczeñstwo. K³opot w tym, ¿e jest ono w³anie przyk³adem nieprawdopodobnej wrêcz liczby skonfliktowanych ze sob¹ prawd. Dzi mylenie w kategoriach wspólnych  wspólnej prawdy czy racji stanu  sta³o siê trudne,
zw³aszcza w Polsce. Jeli jednak wszystko jest tworem pojêæ, to nasze spory nigdy nie znajd¹ rozstrzygniêcia. Na tym poziomie nowe siê nie pojawi; zostanie
29
30

T. Barto, op. cit., s. 531532.
Ibidem, s. 529.
31 Ibidem, s. 530.
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stara sprzecznoæ. Doskonale to widaæ na konferencjach, gdzie ka¿dy wyg³oszony referat uruchamia kontrargumentacjê, która ma wykazaæ, ¿e podstawowym
b³êdem referenta by³o to, ¿e miast przedstawiæ punkt widzenia krytykuj¹cego 
przedstawi³ swój; nie przeczyta³ tych samych lektur, doszed³ do odmiennych
wniosków, zaj¹³ siê czym innym, ni¿ powinien. Nasze mylenie zbyt d³ugo karmi³o siê antynomiami. Analogiczny mechanizm obowi¹zuje te¿ w polityce. Efekt
jest taki, ¿e nikt nie ma odwagi rozwijaæ pozytywnych idei przeciwnika, nawet
jeli s¹ rzeczywicie wa¿ne. Ka¿dy jest uwiêziony w tunelach w³asnych prawd
jak galernik w jaskini Platona i z góry wie, ¿e fa³sz jest zlokalizowany po stronie przeciwnika. Ta wygodna formu³a ma dzi szerokie zastosowanie, nie tylko
w filozofii czy religii, ale tak¿e w szeroko rozumianym ¿yciu, a przede wszystkim w polityce. Trudno jednak przyj¹æ, ¿e ontyka wiata, jego energia, jest podzielona w taki sposób.
Nie jest wiêc tak, ¿e prawda staje siê fa³szem dopiero po czasie. Wiele prawd
jest fa³szem ju¿ dzi; ka¿da jest potencjalnym fa³szem. Trudno wiêc dowodziæ,
¿e prawda jest przeciwieñstwem fa³szu. O wiele lepiej by³oby powiedzieæ, ¿e jej
fa³sz jest ju¿ w ni¹ jako wpisany, ale my, zamkniêci w tunelach swoich prawd,
po prostu tego nie dostrzegamy.

wiat nie p³ynie, ale siê sp³aszcza
Jedn¹ z widomych oznak wypierania realnoci ontycznej jest gwa³towne
sp³aszczanie siê krzywej onto-epistemicznej naszego wiata. Widaæ to na ka¿dym
kroku. wiat sta³ siê nagle p³aski, pozbawiony g³êbi. Mimo tak wielkiej liczby
teorii i prawd, wszystko dzieje siê jakby na powierzchni. Mamy wprawdzie pluralizm, ale rozwijamy go jakby w jednym planie. Gdy za wszyscy id¹ w podobnym kierunku  wiat gwa³townie siê sp³aszcza. W du¿ej mierze jest to proces nieuchronny i niekoniecznie w ca³oci negatywny. Dawne wartoci, bodaj
z uwagi na ³atwoæ dostêpu do nich, szybciej siê zu¿ywaj¹ i nie pe³ni¹ ju¿ teraz
roli niezmiennych normatywów, jak dawniej. Doskonale to uj¹³ Luhmann, pisz¹c: [...] obni¿a siê spo³eczna pozycja (standing) normatywnoci i w ¿yciu
codziennym coraz trudniejsze staje siê przestrzeganie norm jedynie przez wgl¹d
na ich normatywnoæ. Zamiast tego s¹dy normatywne uzale¿niaj¹ siê od przewidywania nastêpstw32. To prawda; widaæ to na ka¿dym kroku. Procesowi temu
sprzyja coraz wiêksza ³atwoæ ³amania kodów i upowszechniania ich, czego dowodem jest np. piractwo  samo w sobie naganne, ale jako zjawisko upowszechniania zamkniêtych do niedawna wzorów czy kodów nie do koñca negatywne.
Ojcem piractwa by³ Prometeusz. Wykradaj¹c prawdê ognia z Olimpu i przeno32

N. Luhmann, Funkcja religii, prze³., D. Motak, Nomos, Kraków 2007, s. 237.

O prawdzie ontycznej, realizmie radykalnym, radykalnej metafizyce...

383

sz¹c j¹ na ziemiê, upowszechni³ praktykê ³amania niedostêpnych kodów i zdesakralizowa³ j¹. Odt¹d ogieñ przesta³ byæ niedostêpny (tzn. boski), a wiat przesta³ byæ wertykalny (i stabilny). Dawna amplituda onto-epistemiczna zaczê³a siê
coraz bardziej sp³aszczaæ, a wraz z ni¹ sp³aszcza³ siê tak¿e nasz wiat.
Dzi proces ³amania kodów jest o wiele szybszy ni¿ w przesz³oci, bo dostêp do wiedzy i informacji jest znacznie szerszy, szybszy jest te¿ obieg informacji, szybsze zu¿ywanie siê standardów i norm. Zjawisko to dotyczy nie tylko
nauki, ale i ekonomii, filozofii, a nawet przemys³u. B³yskawiczny rozwój wiata to permanentne procedury ³amania kodów i upowszechniania ich. Tym mo¿na t³umaczyæ zarówno zmierzch wielkich teorii, jak i przebojów w fonografii.
Analogiczne zjawisko mo¿na zaobserwowaæ w bran¿y wydawniczej; coraz mniej
pojawia siê ksi¹¿ek wa¿nych, nieporównanie wiêcej nic nie znacz¹cych. £atwoæ
opanowywania wzoru na powieci, prace licencjackie, magisterskie, a nawet naukowe s¹ widomym dowodem na to, ¿e dawne standardy szybciej ulegaj¹ dewaluacji. W efekcie wiat gwa³townie siê sp³aszcza. Bauman siê myli: wiat
wcale nie p³ynie, ale siê sp³aszcza. Czy jest to proces jednoznacznie negatywny? Nie zawsze. Trudno nie zgodziæ siê z Luhmannem, ¿e gdy dochodzi do os³abienia mechanizmów normatywnych, wzmocnieniu ulegaj¹ mechanizmy kognitywne, i odwrotnie. Gdy to nastêpuje, ludzie uzyskuj¹ wiêksz¹ mia³oæ, ¿eby
rozwijaæ w³asne projekty i pomys³y. Dawne luki poznawcze s¹ dzi likwidowane b³yskawicznie, bo cyrkulacja informacji jest o wiele szybsza i dlatego proces
rozbijania utrwalonych prawd, norm oraz ram  te¿.
Odt¹d proces szybkich, coraz szybszych translacji niedostêpnych dotychczas
norm i wartoci na szeroko rozumian¹ praktykê sta³ siê czym nieuchronnym,
by nie powiedzieæ  normalnym. A to oznacza, ¿e prawda jako norma ma dzi
¿ywot krótki. Nie jest to jednak proces jednoznacznie negatywny, choæ w du¿ej
mierze tak, zw³aszcza dla pokolenia, dla którego normy, standardy, prawdy,
pryncypia i wartoci nie zmienia³y siê czêsto, co dawa³o w miarê trwa³¹ pozycjê ówczesnej inteligencji. Taki wiat odchodzi jednak do przesz³oci; ¿yjemy
w epoce wielkiego przyspieszenia. W efekcie wiat sp³aszcza siê do granic bie¿¹cej chwili. Nie pojawia siê nic, co mog³oby go z tego stanu wyrwaæ. Mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e mimo tak szybkiego obiegu informacji, dynamika wiata
wpad³a w koleiny, którym brakuje alternatyw. Na tym polega kryzys.
Paradoks za polega na tym, ¿e mimo powszechnego przekonania, i¿ tylko
to ma prawo istnieæ, co da siê uteoretyzowaæ, ca³e po³acie wiata nie poddaj¹
siê teoretyzacji. wiat coraz czêciej nas zdradza, zaskakuje: zaskakuje nas nie
tylko Azja czy kraje arabskie, ale nawet nasz; nie wszystko w nim rozumiemy.
Mimo tak nieprawdopodobnej liczby teorii, wiat sta³ siê nieczytelny, tonie
w jakiej monotonii, ¿eby nie powiedzieæ  nudzie.
Dlaczego? Otó¿ dlatego, ¿e rzeczywiste ród³o dynamiki le¿y nie tu, gdzie
siê spodziewalimy: nie miêdzy podmiotem a wiatem uteoretyzowanym, ale
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miêdzy podmiotem, jego wiatem a nieokie³znanym Realnym. Podczas gdy granice miêdzy wymiarem poznawczym a ontologicznym da siê przesuwaæ w nieskoñczonoæ, a nawet uniewa¿niaæ, ta amplituda takim zabiegom nie poddaje siê.
Czy tego chcemy, czy nie, ontyka realnoci zawsze nas przekracza i ostatecznie
przekroczy: Realne wch³onie nie tylko nas, ale i nasze prawdy. Stawia to wspó³czesn¹ inteligencjê w bardzo trudnej sytuacji: jej pozycja i waga nie jest ju¿ tak
oczywista jak dawniej. Sprawy mia³y siê lepiej, gdy wiat by³ bardziej stabilny.
Uparte trwanie przy starych zasadach na pewno siê nie op³aca. Ale bezkrytyczne uleganie wspó³czesnym pr¹dom i modom  te¿ nie. Choæ wiat przypiera nas ustawicznie do muru, nie mo¿na broniæ wy³¹cznie tego, co p³ynne i przygodne (nawet Heraklit widzia³ w tym wszystkim jaki logos). Ale to nie znaczy,
¿e mamy podpisaæ siê pod przekonaniem, ¿e ca³a prawda o wiecie to prawda
wieczna. Rzeczywisty sens prawdy wydaje siê bardziej z³o¿ony. Sprawy staj¹ siê
trudne, gdy kto ka¿e wybraæ: tak albo nie, zmiennoæ albo trwanie, prawdy absolutne lub przygodne. Dzi jêzyk rozdzieraj¹cy wiat mechanicznie na dwie nieprzystaj¹ce do siebie po³owy, dwie prawdy, dwa nie pojednane ze sob¹ rzeczywistoci, jest niezrozumia³y. Có¿ nam z prawdy absolutnej, jeli jest martwa? Co
nam z takiej prawdy, która jest tylko przygodna? Z odmienienia przez wszystkie przypadki s³owa dekonstrukcja  niewiele pozosta³o. Wiele takich martwych prawd oferuje nam wspó³czesny wiat: religia, polityka, w tym filozofia,
nie bacz¹c, ¿e wiat doskonale siê bez nich obywa. Dzi nie idzie o prawdy
zmienne i trwa³e, ogarnialne i nie, kontrolowane kognitywnie i nie (o prawdê
albo fa³sz). Nie idzie te¿ o takie, które s¹ tylko przygodne lub tylko absolutne,
ale o takie, które pomna¿aj¹ energiê wiata i takie, które nie wypracowa³y jeszcze takiej zdolnoci. Które s¹ ¿ywe, a które martwe? Gdzie przebiega granica
miêdzy nimi? Na pewno nie miêdzy tym, co wieczne i przygodne, religijne
i wieckie, naukowe b¹d nie.
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W KWESTII PRAWDY ONTYCZNEJ,
REALIZMU RADYKALNEGO
ORAZ KILKU INNYCH POSTULATÓW
PROF. GRA¯YNY ¯URKOWSKIEJ
Bardzo dziêkujê Pani Profesor Gra¿ynie ¯urkowskiej za Jej artyku³. Pani
Profesor bowiem podnosi w nim kwestie o wyj¹tkowej filozoficznej donios³oci  kwestie fundamentalne dla filozofii, dla nauki, dla kultury, a wreszcie tak¿e dla naszego osobowego i wspólnotowego ¿ycia. To dzisiaj zjawisko nieczêste. Obecne okolicznoci bycia, ¿ycia, pracy i filozofowania raczej nie zachêcaj¹
do filozoficznych spotkañ pierwszego stopnia. A to m.in. dlatego, ¿e dzisiaj,
choæ ca³y wiek XX mia³ w tym wzglêdzie ca³kiem specjalne zas³ugi, istotna
czêæ klasycznej problematyki filozoficznej albo jest wprost uniewa¿niana, albo
te¿  z jakich dziwnych powodów (na ogó³ doæ pokrêtnych)  uchodzi za n i ep o p r a w n ¹: obyczajowo, politycznie, naukowo, filozoficznie, wiatopogl¹dowo i na parê innych sposobów. Mo¿na w tym kontekcie wskazaæ ca³kiem sporo problemów i pogl¹dów, które od d³u¿szego czasu wywo³uj¹ ju¿ to zgorszenie,
ju¿ to obojêtne wzruszenie ramion. Od pewnego czasu do krêgu takich filozoficznie inkryminowanych tematów nale¿y np. problem metafizyki (jej mo¿liwoci i jej sensu), problem poznawczej ród³owoci czy kwestia klasycznie pojmowanej prawdy. Pani Profesor bezb³êdnie identyfikuje wszystkie te dra¿liwe
dzisiaj problemy filozoficznie i fakt ich nieobecnoci przenikliwie i na ogó³ trafnie dyskontuje. Niew¹tpliwie dobrze to wiadczy o jej filozoficznej wra¿liwoci, intelektualnej wyobrani i argumentacyjnej finezji. Miêdzy innymi z tego
w³anie powodu wysoko ceniê sobie fakt, ¿e  bezporednio odnosz¹c siê do
niektórych wa¿nych dla mnie idei filozoficznych  niejako rzuci³a mi rêkawicê. W miarê swoich mo¿liwoci tê rêkawicê spróbujê teraz podj¹æ. Poniewa¿
jednak metafizyka znajduje siê na drugim albo i trzecim planie moich filozoficznych zainteresowañ (przynajmniej tak by³o dot¹d), przeto z czterech krêgów tematycznych, które sygnalizuje tytu³ artyku³u prof. Gra¿yny ¯urkowskiej
(O prawdzie ontycznej, realizmie radykalnym, radykalnej metafizyce i rzeczywi-

386

Józef Dêbowski

stych ród³ach kryzysu filozofii), zasadniczo zajmê siê tylko dwoma pierwszymi. Do dwu pozosta³ych niew¹tpliwie kiedy wrócê, tyle ¿e za jaki czas.
1. Na pocz¹tek jednak chcia³em wyranie stwierdziæ, ¿e rozwijana przez
prof. G. ¯urkowsk¹ koncepcja metafizyki radykalnej jest mi³a memu sercu.
W jakiej mierze jest mi³a tak¿e i umys³owi. Jest mi³a z tego powodu, ¿e postuluje siê na jej gruncie ontyczn¹ n i e z a l e ¿ n o  æ wiata oraz jego pe³n¹ bytow¹ a u t o n o m i ê  niezale¿noæ i autonomiê tego wiata, w którym partycypujemy, którego dowiadczamy i który na ró¿ne sposoby oswajamy/poznajemy.
Jest to przede wszystkim niezale¿noæ egzystencjalna, a ponadto tak¿e formalna
(a wiêc co do struktury i porz¹dku) i materialna (co do jakociowego uposa¿enia, czyli np. w³asnoci). Równie bliska jest mi myl, i¿ miêdzy poznaniem
a realnoci¹ istnieje permanentna a s y m e t r i a. Tak. To wiêta prawda. Podobnie jak prawd¹ jest równie¿ to, i¿ ta w ¿aden sposób nieuteoretyzowana rzeczywistoæ przedpoznawcza (surowa i nieoswojona) nie tylko jest bytowo pierwotna i bytowo autonomiczna, lecz nadto jeszcze posiada w³aciw¹ sobie istotê
(naturê, sens)  istotê, która sprawia, ¿e Realne zawsze przerasta (transcenduje)
wszelkie faktyczne i mo¿liwe jego ujêcia, wszelkie próby praktycznego i poznawczego oswojenia, wszelkie próby usensowienia i racjonalizacji. Mamy prawo tak myleæ, poniewa¿ wszystkie nasze dotychczasowe przedsiêwziêcia poznawcze (i pozapoznawcze) zawsze dot¹d okazywa³y siê jako u³omne  zawsze
by³y (i s¹) tylko cz¹stkowe, fragmentaryczne, aspektowe, tymczasowe i niepewne. Nigdy za pe³ne, nigdy pewne i nigdy absolutne. Innymi s³owy, mimo sukcesów naukowych i technologicznych, Rzeczywistoæ (Realne, ¯ywio³, Wir
Przedpoznawczy) nieprzerwanie nam siê wymyka. I tak pewnie pozostanie na
wieki wieków. Pozostanie, poniewa¿ cz³owiek jako byt czasowo okrelony
(w szczególnoci, trwaj¹cy w czasie) jest ze swej istoty  mimo posiadania wiadomoci  bytem istniej¹cym na sposób szczelinowy, a wskutek tego jest tak¿e bytem przemijaj¹cym i kruchym1.
2. Jak siê zdaje, przywo³any przed chwil¹ argument, mimo jego przynajmniej czêciowo empirycznej natury, dobitnie przemawia nie tylko za metafizyk¹ radykaln¹, ale i radykalnym realizmem  realizmem metafizycznym i realizmem epistemologicznym. Wszelako tego typu argumentacja, gdyby tylko na niej
poprzestaæ, ma charakter wybitnie negatywny. Tymczasem w swoich ksi¹¿kach
i artyku³ach od d³u¿szego czasu usi³ujê argumentowaæ równie¿ pozytywnie2.
1

Wiêcej w tej sprawie zob. J. Dêbowski, Problem to¿samoci istoty ludzkiej jako bytu
trwaj¹cego w czasie, Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzno-naukowy 2008, nr 14, s. 727.
2 Z niejak¹ przesad¹ mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e robiê to od zawsze. Od zawsze
znaczy w tym wypadku: od chwili, gdy jeszcze na kilka lat przed doktoratem (czego zreszt¹
prof. G. ¯urkowska by³a wiadkiem, przynajmniej czêciowo) zacz¹³em mierzyæ siê z wyzwaniem, jakim by³ projekt radykalnie bezza³o¿eniowego ugruntowania nauk filozoficznych i nauk
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Wbrew rozmaitym odmianom reprezentacjonizmu i semantyce antyrealistycznej,
uporczywie próbujê okazaæ, ¿e zachodz¹ równie¿ pozytywne racje po temu, by
móc opowiedzieæ siê za realizmem (metafizycznym, epistemologicznym i semantycznym) oraz klasycznie pojmowan¹ prawd¹3 . Mianowicie, nic sobie nie robi¹c z tradycyjnych dogmatów empiryzmu (tak¿e z tego trzeciego), w sposób
systematyczny próbujê wykazaæ, ¿e:
p o p i e r w s z e, klasyczna definicja wiedzy (powszechnie przyjmowana
m.in. w filozofii analitycznej) jest zdecydowanie za w¹ska i wielostronnie niefortunna (generuje rozmaite paralogizmy i antynomie, w tym m.in. problem
Gettiera), a wobec tego winnimy operowaæ szerokim pojêciem poznania/wiedzy  pojêciem uwzglêdniaj¹cym równie¿ rozmaite odmiany wiedzy przedpropozycjonalnej, przedpredykatywnej, prekategorialnej, a nawet pozadyskursywnej (dostêpnej tylko pierwszoosobowo)4;
p o d r u g i e, poznanie i wiedza (przynajmniej co do ich istoty) wcale nie
polegaj¹ na konstruowaniu czy kreowaniu poznawanych przedmiotów, ale przede
wszystkim na ich odkrywaniu (ujawnianiu, ods³anianiu), a dalej na asymilacji
odkrywanych treci przedmiotowych i ewentualnie ich wtórnej rekonstrukcji w
zjawisko/pojêcie przedmiotu5;
p o t r z e c i e, do Realnego (które jest co najmniej radykalnie transcendentne wobec spe³nianych czynnoci poznawczych) dostêp mamy nie tylko poredni, lecz tak¿e bezporedni i ród³owy, w szczególnoci percepcyjny6;
p o c z w a r t e, mo¿na sformu³owaæ przynajmniej trzy ró¿ne pojêcia poznawczej bezporednioci, a w ramach ka¿dego z nich zrekonstruowaæ po kilka
odmian poznania bezporedniego: od naocznego po czysto intelektualne7;
w ogólnoci. Owocem tych badañ by³a ksi¹¿ka Idea bezza³o¿eniowoci. Geneza i konkretyzacje
(Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987) oraz d³ugi cykl wczeniejszych artyku³ów, które publikowa³em na ³amach Studiów Filozoficznych, Ruchu Filozoficznego Studiów Epistemologicznych i w rozmaitych pracach zbiorowych. Oczywicie, to ju¿ swego rodzaju prehistoria, ale te¿
taka, któr¹ jeszcze stosunkowo ³atwo daje siê udokumentowaæ.
3 Zob. J. Dêbowski, Bezporednioæ poznania. Spory  dyskusje  wyniki, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2000 oraz idem, wiadomoæ. Poznanie. Naocznoæ poznania, Wydawnictwo
UMCS, 2001. Por. te¿ idem, Teoriopoznawczy prezentacjonizm a realizm, Analiza i Egzystencja 2005, nr 2, s. 73111.
4 Zob. J. Dêbowski, wiadomoæ..., s. 97146 (Rozdzia³ III: Klasyczna koncepcja poznania i zwi¹zane z ni¹ trudnoci). Por. tak¿e idem, On Epistemology and Some of Its Oddities.
Why I Am Not a Representationist?, Dialogue and Universalism 2008, t. XVIII, nr 78,
s. 6170.
5 Zob. J. Dêbowski, Co to znaczy poznaæ co?, (w:) Z. Muszyñski (red.), Z badañ
nad prawd¹, nauk¹ i poznaniem, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 237257 (zw³. za
s. 239242).
6 Zob. J. Dêbowski, Bezporednioæ..., s. 201311.
7 Zob. J. Dêbowski, G³ówne pojêcia poznania bezporedniego i drogi ich formowania,
Przegl¹d Filozoficzny. Nowa Seria 2002, nr 1 (41), s. 189199.
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p o p i ¹ t e, tylko pod warunkiem uznania ród³owego charakteru przynajmniej niektórych naszych czynnoci poznawczych i niektórych odmian naszej
wiedzy mo¿liwe jest sensowne postawienie i ewentualnie rozstrzygniêcie (negatywne lub pozytywne) bodaj wiêkszoci naszych klasycznych problematów filozoficznych, w tym m.in. sporu o istnienie wiata, sporu o naturê rzeczywistoci, sporu o granice naszego poznania oraz sporu o wartoæ prawdziwociow¹
naszej wiedzy8.
3. Wymienionych wy¿ej p i ê æ p o s t u l a t ó w krótko streszcza, mówi¹c
mo¿e nieco nieskromnie, moje w³asne prolegomena do wszelkiej przysz³ej metafizyki, tak¿e prolegomena do epistemologii i filozofii w ogólnoci. Zreszt¹,
czêæ z tych prolegomenów Pani Profesor G. ¯urkowska dobrze zna, niektóre z
nich analizuje, a niektóre nawet podziela (w ca³oci lub czêciowo)9 . Nie rozumiem tedy, dlaczego te moje do cna realistyczne przekonania wydaj¹ siê Jej problematyczne. To prawda, ¿e swoich realistycznych tez zapewne nie okreli³bym
mianem realizmu radykalnego. Tak¿e dlatego, ¿e w³anie tym mianem okrelano wczeniej (robi³ to np. N. £ubnicki) metafizyczny i epistemologiczny realizm reistów, w szczególnoci pansomatyzm/konkretyzm T. Kotarbiñskiego10.
Tymczasem moja postaæ realizmu (metafizycznego i epistemologicznego) najbli¿sza jest tzw. realizmowi klasycznemu (tak jak go definiowa³ np. N. £ubnicki), ale mo¿e byæ nazywana tak¿e realizmem p r e z e n t a c j o n i s t y c z n y m
albo b e z p o  r e d n i m. Trzeba wszelako pamiêtaæ, by nie uto¿samiaæ jej z tzw.
realizmem naiwnym, albowiem realizm bezporedni (prezentacjonistyczny) mo¿e
wystêpowaæ zarówno w jego odmianie naiwnej (bezrefleksyjnej, potocznej),
jak i w jego odmianie krytycznej (umiarkowanej). Krytyczna odmiana realizmu bezporedniego by³a wczeniej wytworzona i upowszechniana m.in. przez
Thomasa Reida (i niektórych innych przedstawicieli szko³y szkockiej) oraz,
w szkole lowañskiej, przez Paula Gényego i Leona Noëla, którzy nie akceptowali realizmu poredniego D. Merciera i którzy konsekwentnie argumentowali na
rzecz realizmu bezporedniego w jego odmianie k r y t y c z n e j11. Podkrelam
tê okolicznoæ z niejakim naciskiem, albowiem bodaj w wiêkszoci podrêczników (tak¿e z epistemologii) realizm bezporedni z regu³y bywa uto¿samiany
z realizmem naiwnym. Powoduje to m.in. ten skutek, ¿e na mocy tego rodzaju
redukcji realizm bezporedni jest nieomal natychmiast dyskwalifikowany  jako
8 Zob. J. Dêbowski, Prawda i warunki jej mo¿liwoci, Instytut Filozofii UWM, Olsztyn
2010, s. 80 i n.
9 Zob. G. ¯urkowska, Czy warunkiem klasycznej idei prawdy jest transcendencja przedmiotu wobec podmiot? (Kilka uwag na marginesie artyku³u J. Dêbowskiego Semantyczna
teoria prawdy a realizm), (w:) A.L. Zachariasz (red.), Poznanie a prawda, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 271286.
10 Zob. N. £ubnicki, Teoria poznania, Wyd. 2, UMCS, Lublin 1958, s. 65116.
11 Por. E. Gilson, Realizm tomistyczny, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1968,
s. 219225.
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ten naiwny, a wiêc i niegodny jakiegokolwiek ¿ywszego zainteresowania.
Tymczasem tego typu uproszczenie jest ca³kowicie nieuprawnione. O ile wiem,
poród naszych rodzimych epistemologów na okolicznoæ tê wyranie zwracaj¹
uwagê tylko nieliczni (np. T. Szubka).
4. Nad spraw¹ terminologii nie bêdê dalej siê rozwodzi³, bo ostatecznie jest
to rzecz drugorzêdna. Nie jest natomiast rzecz¹ drugorzêdn¹ inny pogl¹d prof.
G. ¯urkowskiej  pogl¹d, wed³ug którego, mówi¹c krótko, [r]zeczywistym realist¹ jest Realne, a nie teoretyk. Otó¿, gdyby G. ¯urkowska poprzesta³a na
twierdzeniach typu: Realne jest silniejsze ni¿ nasze prawdy o nim, miêdzy
poznaniem a realnoci¹ ontyczn¹ istnieje permanentna asymetria (oczywicie,
na korzyæ realnoci ontycznej), [r]ealne jest bogatsze ni¿ rzeczywistoæ uteoretyzowana, ¯ywio³ Realnego (przedpoznawcza energia ontyczna, ontyczne
JEST) zawsze pozostaje nieokie³znany i nieogarnialny itp., to wówczas prawdopodobnie zachodzi³aby, przynajmniej w warstwie intencji, ca³kowita zbie¿noæ
pomiêdzy naszymi stanowiskami. Pani Profesor G. ¯urkowska idzie jednak jeszcze krok dalej i w jaki niebywale zaskakuj¹cy dla mnie sposób próbuje, by siê
tak wyraziæ, upodmiotowiæ ów ¯ywio³ Nieokie³znany. Mianowicie twierdzi,
¿e to w³anie ten ¯ywio³ jest rzeczywistym realist¹. Zapewne rozumia³bym
to wszystko, gdyby prof. G. ¯urkowska charakteryzowa³a go jako rzeczywistoæ
nie tylko bytowo autonomiczn¹ (samoistn¹), lecz tak¿e np. bytowo pierwotn¹,
bytowo samodzieln¹ i bytowo niezale¿n¹ (od czegokolwiek) i ew. dalej przy
u¿yciu jakich kolejnych momentów bytowych (np. temporalnych) lub pewnych
wyró¿nionych sposobów istnienia (modus existentiae). Jej pogl¹d przestajê natomiast rozumieæ w chwili, gdy realnoæ zaczyna mieszaæ z realizmem, gdy
wiêc twierdzi, ¿e rzeczywistym realist¹ jest Realne.
5. Rzecz jasna, mo¿na by zauwa¿yæ, ¿e w wywodach Pani Profesor nieopatrznie dosz³o do pomieszania piêter jêzyka i predykatów z ró¿nych poziomów, np. realizmu z realnoci¹, realnego z realistycznym itp. Byæ mo¿e
zreszt¹ faktycznie ma to miejsce, ale w gruncie rzeczy, tak czy owak, jest to sprawa b³aha i po jej ujawnieniu ewentualny b³¹d daje siê ³atwo naprawiæ. Natomiast
nie jest ju¿ b³ah¹ spraw¹, jeli  deklaruj¹c radykalny realizm  zarazem
stwierdza siê kategorycznie, ¿e ów ¯ywio³ Nieokie³zany jest do tego stopnia
absolutem, ¿e niemo¿liwy staje siê ¿aden do niego dostêp, ¿e ka¿da (bezwyj¹tkowo) próba jego poznawczego ujêcia czy uteoretyzowania nieuchronnie koñczyæ musi siê pora¿k¹, ¿e wszystkie nasze intencje zawsze chybiaj¹ swego celu,
¿e jest on transcendentny nie tylko radykalnie (w sensie Ingardenowskim), ale
i absolutnie (w sensie Kantowskim, czyli w sensie poznawczej niedostêpnoci)12.
12

Terminu transcendencja i przymiotników: transcendentny (-a, -e) skrupulatnie
u¿ywam tu w tych podstawowych znaczeniach, które sprecyzowa³ R. Ingarden na kartach
II tomu Sporu o istnienie wiata. Por. R. Ingarden, Spór o istnienie wiata, t. II: Ontologia
formalna, cz. 1: Forma i istota, wyd. III, PWN, Warszawa 1987, s. 207211.
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No có¿... W takim stanie rzeczy mo¿na ju¿ tylko albo rêce opuciæ, albo... Albo
przejæ na pozycje tej lub innej odmiany k a n t y z m u. Tylko  pytam  co to wtedy bêdzie mia³o wspólnego z realizmem?! Ewentualnie: jak wiele? Jeli bowiem
za³o¿ymy zasadnicz¹ nieinteligibilnoæ (nieokrelonoæ i zasadnicz¹ niedostêpnoæ)
tej przedpoznawczej energii czy tego pozapoznawczego ¿ywio³u, to wówczas trzeba ca³kiem powa¿nie liczyæ siê z jak¹ form¹ a n t y r e a l i z m u  przynajmniej antyrealizmu epistemologicznego i semantycznego, antyrealizmu proweniencji a g n o s t y c z n e j lub nawet s c e p t y c z n e j. Podejrzewam, ¿e za tê
fataln¹ perspektywê, która wy³ania siê z postulatów prof. G. ¯urkowskiej, odpowiada ostatecznie jaka forma metafizycznego holizmu, prawdopodobnie proweniencji Heglowskiej lub neoheglowskiej (inspirowanej dodatkowo rozwa¿aniami J. Litwina). Prawdopodobnie gdzie tam miêdzy wierszami i poza kadencj¹
(poza kadencj¹ myli prof. G. ¯urkowskiej, Jej myli artyku³owanej) b³¹ka siê jeszcze widmo niepoprawnego, znerwicowanego filozoficznego ma³olata  filozoficznego ma³olata w osobie pónego Wittgensteina13. S¹ to wszak¿e moje lune
hipotezy  hipotezy tyle¿ swobodne, co w gruncie rzeczy drugorzêdne.
6. Jest jeszcze jeden wa¿ny punkt w artykule Pani Profesor G. ¯urkowskiej,
do którego chcia³bym siê koniecznie odnieæ i to odnieæ krytycznie. Pisa³em
wy¿ej o mo¿liwoci pomieszania poziomów jêzyka. Wydaje mi siê, ¿e mo¿liwoæ ta ponownie wchodzi w rachubê wtedy, gdy prof. G. ¯urkowska wprowadza do swoich analiz pojêcie prawdy ontycznej. Prawdopodobnie Pani Profesor dobrze wie, ¿e zasadniczo jestem przeciwnikiem odnoszenia predykatów
prawdziwy i fa³szywy do czego innego, ni¿ rezultaty poznawcze, w szczególnoci s¹dy/zdania. Znaczy to m.in. tyle, ¿e jak ognia staram siê unikaæ perspektywy, któr¹ zwyk³o siê okrelaæ mianem ontologizacji prawdy14. Nie s¹dzê tedy, by by³o dobr¹ praktyk¹ jêzykow¹ mówienie (zw³aszcza w filozofii
i nauce) o prawdziwych brylantach, prawdziwym z³ocie, prawdziwym heroizmie, prawdziwych bytach, prawdzie bycia etc. Naturalnie, cechê prawdziwoci lub fa³szywoci mo¿na próbowaæ przypisywaæ tak¿e pozapoznawczym wytworom ludzkiej aktywnoci  czy nawet, jak chce tego M. Heidegger, sposobom
bycia Dasein  tylko ¿e trzeba wtedy pamiêtaæ, i¿ w takich razach bêdziemy mieæ
do czynienia z metaforycznym (a w ka¿dym razie jako pochodnym) u¿yciem
predykatów prawdziwy i fa³szywy. Na przyk³ad w odniesieniu do samych
tylko dzie³ sztuki R. Ingarden wyró¿nia³ co najmniej siedem takich pochodnych/
metaforycznych pojêæ prawdziwoci i fa³szywoci15. Zasadniczo jednak za
13

Pogl¹dy filozoficzne pónego Wittgensteina i swój do nich stosunek prof. G. ¯urkowska omawia w ksi¹¿ce Epistemologia po Wittgensteinie, Nowa perspektywa epistemologiczna
Jana Srzednickiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, zw³. s. 157216 (Rozdzia³ 3).
14 Por. J. Dêbowski, Prawda w fenomenologii, (w:) D. Leszczyñski (red.), Prawda, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2011, s. 8386.
15 Por. R. Ingarden, O ró¿nych rozumieniach «prawdziwoci» w dziele sztuki, (w:) idem,
Studia z estetyki, t. I, PWN, Warszawa 1957, s. 375388.
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ten w³aciwy (pierwotny i podstawowy) nonik prawdy i fa³szu Ingarden
uznawa³ dopiero rezultaty poznawcze, w szczególnoci za zdania/s¹dy16.
7. Ja sam próbujê podobnie rozstrzygaæ tê sprawê, a na dodatek mylê, ¿e
dok³adnie tak samo myla³ w tym wzglêdzie równie¿ Arystoteles. W Ksiêdze E
swej Metafizyki pisa³ np. tak: [...] bo fa³sz i prawda nie znajduj¹ siê w rzeczach,
tak, jakby dobre rzeczy by³y prawdziwe, a z³e fa³szywe, lecz w myli; a w przypadku pojêæ prostych oraz istot prawda i fa³sz nie istniej¹ nawet w myli (Metaph., 1027 b; t³um K. Leniak). Oczywicie, i u samego Arystotelesa mo¿na
znaleæ wypowiedzi cokolwiek dwuznaczne. Tak¿e takie, które zachêcaj¹ ju¿ to
do ontologizacji prawdy, ju¿ to do orzekania jej o innych rezultatach poznawczych ni¿ zdanie, np. o prostych ujêciach, czyli intencjach nominalnych/jednopromiennych (simple apprehension). Tego rodzaju dwuznacznoci pojawiaj¹ siê
zarówno w Etyce nikomachejskiej, jak i w traktacie O duszy. Na przyk³ad w tym
ostatnim Arystoteles zdaje siê utrzymywaæ, ¿e proste ujêcia rozumowe (noesis,
nous), dziêki którym odkrywamy istotê rzeczy lub czyste formy (bez materii),
nigdy nie mog¹ byæ fa³szywe i zawsze pozostaj¹ prawdziwe (De Anima, 430 b,
2631; por. te¿ ibidem, 429 b 2628 oraz 430 a 16).
Wszelako, jak s¹dzê, myl g³ówn¹ i chyba najwa¿niejsz¹ w Arystotelesowskiej
aletejologii dobrze puentuje nastêpuj¹ca wypowied: [...] bo prawdziwoæ lub fa³szywoæ zdania uzale¿niona jest od faktu istnienia lub nieistnienia rzeczy (Katheg.
XII, 144b; t³um. K. Leniak). W tym prostym i krótkim zdaniu, wyjêtym tym razem
z Kategorii, zbiegaj¹ siê bodaj wszystkie podstawowe i charakterystyczne dla Arystotelesowskiego rozumienia prawdy w¹tki: (1) ¿e to dopiero zdania mog¹ posiadaæ cechê prawdziwoci lub fa³szywoci; (2) ¿e cecha ta ma charakter relacyjny;
(3) ¿e mimo to prawdziwoæ lub fa³szywoæ jest czym obiektywnym, nie za
czym subiektywnym/konwencjonalnym; (4) ¿e to ostatecznie istnienie lub nieistnienie rzeczy przes¹dza o prawdziwoci lub fa³szywoci myli i zdañ. S¹dzê ponadto, ¿e wymienione cztery w¹tki  a wiêc: propozycjonalizm (w kwestii nonika), relacyjnoæ, obiektywizm i realizm (nieepistemicznoæ w sensie Dummetta)17
16
17

Ibidem, s. 374375.
Rzecz jasna, wszystkie te cztery w¹tki (tak jak je tu krótko wymieniam i nazywam)
domagaj¹ siê rozwiniêcia i dalszej eksplikacji. W tej chwili nie ma na to miejsca, a wobec
tego powiem tylko tyle, ¿e przez propozycjonalizm rozumiem w tym wypadku myl, i¿
prawda i fa³sz zasadniczo mog¹ byæ orzekane dopiero o ujêciach/intencjach propozycjonalnych (wielopromiennych). Kwestia, czy ujêcia/intencje nominalne (jednopromiennym) mog¹
byæ tak¿e nonikami prawdziwoci lub fa³szywoci, pozostaje kwesti¹ dyskusyjn¹. Ingarden
by³ w tej mierze bardzo powci¹gliwy, natomiast Husserl rozstrzygn¹³ j¹ pozytywnie. Podobnie, czyli pozytywnie, sk³onny jest j¹ rozstrzygaæ W. Galewicz. Z kolei przez nieepistemicznoæ prawdy i fa³szu rozumiem nieredukowalnoæ tych cech/wartoci do naszej wiedzy o nich, w szczególnoci uzasadnienia (co postuluj¹ justyfikacjonici, np. M. Dummett).
Wiêcej detali na ten temat mo¿na znaleæ w: J. Dêbowski, Prawda w fenomenologii...,
s. 7797.
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 w sposób istotny wspó³okrelaj¹ tak¿e to g³ówne przes³anie, które niesie ze
sob¹ klasycznie pojmowana prawda, a wiêc m.in. formu³a Akwinaty: Veritas est
adaequatio intellectus et rei, secundum quod intellectus dicit esse quod est vel
non esse, quod non est (Summa contra gentiles, I, 159; Quaestiones disputate
de Veritate, I, 3).
8. Naturalnie, jak zawsze, tak i tym razem wiele jeszcze (bardzo wiele) pozostaje do objanienia i sprecyzowania. Na przyk³ad, w zwi¹zku z r e l a c y j n ¹
natur¹ prawdy trzeba niew¹tpliwie rozstrzygn¹æ, jaki typ relacji wchodzi tutaj
w rachubê: relacja predykacji czy relacja korespondencji, relacja zewnêtrzna
czy relacja wewnêtrzna, relacja mocnokorespondencyjna czy relacja s³abokorespondencyjna, relacja obrazowania czy relacja sygnifikacji, homomorfizm czy
izomorfizm etc. S¹ te¿ dalsze wa¿ne kwestie. Jednak dla prof. G. ¯urkowskiej
tego typu analizy i ustalenia s¹ albo bez znaczenia, albo zdecydowanie drugorzêdne. S¹ bez znaczenia albo drugorzêdne, poniewa¿ nade wszystko chodzi Jej
o afirmacjê p r a w d y o n t y c z n e j, a wiêc prawdy, która  przynajmniej na
moje oko  niezbyt dobrze komponuje siê z kontekstem stricte epistemologicznym czy, generalnie, poznawczym. Zreszt¹, czym¿e ona jest lub czym¿e mia³aby byæ? By na pytanie to móc odpowiedzieæ, trzeba wskazaæ jaki specjalny typ
metafizycznego dowiadczenia, jaki szczególny rodzaj ród³owego do niej dostêpu, a nawet (jak suponuje G. ¯urkowska) jak¹ formê partycypacji. Wiedza
artyku³owana  pe³na supozycji i teoretycznych zaporedniczeñ  jest tu raczej
przeszkod¹ ni¿ pomoc¹.
No có¿, moja satysfakcja jest w tym punkcie po³owiczna. Jestem rad, ¿e pani
prof. G. ¯urkowska w ogóle dopuszcza jaki rodzaj ród³owego dostêpu, nawet
jeli okrela go mianem partycypacji. Zgoda te¿ na to, ¿e nasze rzeczywiste relacje ze wiatem s¹ fundamentalnie asymetryczne. Natomiast zdecydowanie
ju¿ nie podzielam przekonania prof. G. ¯urkowskiej, i¿ owa fundamentalna asymetrycznoæ jest spowodowana przez nasz¹ poznawcz¹ aktywnoæ (w ró¿nych
jej formach) i ¿e wskutek tego poznawany przedmiot zawsze i ka¿dorazowo jest
jako przesuniêty wobec poznaj¹cego podmiotu  przesuniêty o nasze poznawcze i nie tylko poznawcze sk³onnoci i inklinacje.
Muszê wyranie stwierdziæ, i¿ mocno zdumiewa mnie przyjêcie przez radykalnego realistê takiego punktu widzenia. Tym bardziej ¿e nawet wtedy, gdy
prof. G. ¯urkowska przyjmuje radykaln¹ pierwotnoæ przedpoznawczej partycypacji w ontycznej i przedpoznawczej energii, to  by w ogóle móc tê ideê
sensownie sformu³owaæ  musi za³o¿yæ jaki elementarnie poznawczy do niej
dostêp. Rzecz jasna, ów pierwotny i ród³owy sposób dania mo¿e byæ jeszcze
(i zapewne jest) niewyobra¿alnie odleg³y od jakiejkolwiek pojêciowej kategoryzacji i jakiegokolwiek teoretycznego ujêcia, ale  by móc go uczyniæ ród³em
i podstaw¹ (zasad¹ zasad)  musi w sobie zawieraæ (przynajmniej potencjalnie) jakie ziarna, jakie zarody i jaki ³adunek energii czysto poznawczej.
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Bo to w³anie ów pierwotny ³adunek mo¿e sprawiæ nastêpnie, ¿e w sposób zgo³a
niecudowny b³ynie/eksploduje wiadomoæ, zakie³kuje niemia³o pierwsza myl
i pojawi siê strumieñ cogitationes. Dziêki temu bêdzie mo¿na nastêpnie przyj¹æ
nie tylko to, ¿e  istotnie  duch nie spad³ z nieba, ale i zarazem utrzymywaæ,
¿e ka¿de zdarzenie mentalne jest czym elementarnie realnym: ju¿ to z powodu
swego ontycznego zakotwiczenia, ju¿ to z powodu swej intencjonalnoci i swej
samoprzezroczystoci. Przy tym, realistyczn¹ w tym sensie myl ludzka nie przestanie byæ nawet wtedy, gdy osi¹gnie poziom teorii i gdy, przynajmniej na pozór, stanie siê ca³kowicie oderwana (z powodu swej abstrakcyjnoci) od jakichkolwiek ¿ywio³ów przedpoznawczych. S³owem, ¿aden poznawczy dystans nie
jest w stanie unicestwiæ ani jej (ontycznej) realnoci, ani jej (epistemologicznego) realizmu. Ewentualne problemy mog³yby siê pojawiæ dopiero wtedy, gdyby
 nie tyle zreszt¹ z powodu poznawczych dysonansów i epistemologicznych
przeszkód, co raczej wskutek ca³kowitego uwi¹du poznawczej wra¿liwoci
 odleg³oæ od ród³a osi¹gnê³a tak¹ skalê, ¿e w ogóle przestalibymy odró¿niaæ fikcjê od rzeczywistoci, a wiêc np. talary tylko pomylane od talarów
rzeczywistych, inteligencjê sztuczn¹ (maszyn obliczeniowych n-tej generacji)
od inteligencji naturalnej czy, krótko mówi¹c, wiat Matrixa od wiata realnego. Po to jednak trzeba by siê przenieæ w ca³kiem inny wymiar  inny do
tego stopnia, ¿e stanowi³by zaprzeczenie absolutnie wszystkiego: zarówno tego,
co istniej¹ce, jak i tego, co pomylane.
9. Koñcz¹c powoli swoj¹ wypowied, chcê powiedzieæ, ¿e  choæ nie jestem
metafizykiem, lecz jedynie epistemologiem (na dodatek: ci¹gle tylko na miarê
swych skromnych mo¿liwoci, a wiêc ci¹gle jeszcze poszukuj¹cym)  mam wra¿enie, ¿e rozumiem i doceniam postulaty prof. G. ¯urkowskiej, w tym zw³aszcza jej postulat powrotu do róde³. Wydaje mi siê, i¿ rozumiem te¿ filozoficznie istotn¹ potrzebê dowiadczenia oraz analizy i opisu rozmaitych ¿ywio³ów
przedpoznawczych. Bo to bowiem w³anie to ród³owe dowiadczenie  a tak¿e: jego opis, analiza oraz wyniki tej analizy  stanowi¹ potem (i zawsze bêd¹
stanowiæ) ostateczne principium dla wszelkich form naszej aktywnoci: poznawczej i pozapoznawczej, praktycznej i teoretycznej, naukowej i pozanaukowej etc.
Wszelako, jeli mamy nie pozwoliæ siê ³atwo uwieæ rozmaitym demonom (np.
ideologii scjentystycznej albo rozmaitym cywilizacyjnym substytutom typu Internet, Facebook czy telefonia komórkowa), nie mo¿na pozwoliæ, by rozum zasn¹³. Przy tym, ma on byæ nie tylko czujny, ale i wszechobecny. Jak s¹dzê, jeden z istotnych problemów, z którym prof. G. ¯urkowska niezawodnie musi
wkrótce siê zmierzyæ, to problem demarkacji pomiêdzy nieokie³znanym ¿ywio³em przedpoznawczym a ¿ywio³em poznawczym. Jak dot¹d, ¿ywio³ poznawczy jest sk³onna redukowaæ do rozumu scjentystycznego/dyskursywnego i wiedzy artyku³owanej. I gdy to w³anie robi, to jednoczenie dobrze widzi
ograniczenia tego rozumu, tej wiedzy i ka¿dego scjentyzmu. S³usznie te¿ kryty-

394

Józef Dêbowski

kuje tak uformowany model racjonalnoci i taki w¹skoscjentystyczny idea³ wiedzy. Jej b³¹d, jak s¹dzê, polega jedynie na tym, ¿e  wbrew temu, co suponuje
 ¿ywio³ czysto poznawczy wcale n i e w y c z e r p u j e s i ê w tak wymodelowanym poznaniu: poznaniu wzorowanym na czystej matematyce i czystym
przyrodoznawstwie, poznaniu scjentystycznym, poznaniu artyku³owanym. Inaczej mówi¹c, granica pomiêdzy ¿ywio³em poznawczym a ¿ywio³em niepoznawczym przebiega w ca³kiem innym miejscu ni¿ expressis verbis przyjmuje
to prof. G. ¯urkowska, a wiêc w innym miejscu, ni¿ wskazuj¹ na to stosowane
przez ni¹ dyferencjacje typu: artyku³owane i nieartyku³owane, uteoretyzowane i nieuteoretyzowane, dostêpne trzecioosobowo i dostêpne pierwszoosobowo, obliczalne i nieobliczalne, dowodliwe i niedowodliwe,
uzasadnialne i nieuzasadnialne, operacjonalizowalne i nieoperacjonalizowalne itp.
10. Ju¿ ca³kiem na koniec mo¿na zapytaæ: skoro nie w tym miejscu tê liniê
demarkacyjn¹ nale¿y poprowadziæ, to w którym? Czyli, innymi s³owy, jak dzisiaj dobrze zredefiniowaæ fenomen poznawczoci? Czy mo¿na na przyk³ad, jak
w swoim czasie postulowa³ to Husserl, uto¿samiæ go ze wiadomociowoci¹
(Bewusstseinskeit) lub, przy cilejszym i wê¿szym sensie, ród³owo prezentuj¹c¹ naocznoci¹ (originär gebende Anschauung)? Jednak, jeli tak, to co wtedy pocz¹æ z tzw. utajonymi procesami poznawczymi  procesami, o których dowiadujemy siê dzisiaj coraz wiêcej dziêki neurokognitywistom i stosowanym
przez nich technikom neuroobrazowania? Jak wiadomo, s³ynny onegdaj problem
demarkacji pomiêdzy nauk¹ a nienauk¹  wbrew temu, co w 1983 r. og³osi³
wiatu Larry Laudan18  dalej pozostaje problemem. Wszelako dzisiaj, na moje
oko, bardziej istotne znaczenie ma to rozgraniczenie, z którym mierzy siê prof.
G. ¯urkowska  rozgraniczenie na ¿ywio³ przedpoznawczy i ¿ywio³ poznawczy19.
Naturalnie, jak szereg innych problemów, tak i ten ³atwo obecnie zlekcewa¿yæ, rozmiêkczyæ, zamazaæ, a nawet uniewa¿niæ (np. przez sprowadzenie do jakiej formy holizmu lub kwestii jêzykowych gier). Tego rodzaju zabieg  poza
tym, ¿e byæ mo¿e niektórym filozofom przejciowo poprawi samopoczucie  na
d³u¿sz¹ metê nic dobrego jednak nie wró¿y. Zapewne te¿, jak wiele innych
przedsiêwziêæ tego typu, bêdzie nieskuteczny. Granic i rozgraniczeñ potrzebuje
bowiem nie tylko nauka, nie tylko logika, nie tylko wiedza i nie tylko kultura.
18 Zob. L. Laudan, The Demise of the Demarcation Problem, (w:) R.S. Cohen and
L. Laudan (eds.), Physics, Philosophy and Psychoanalysis, D. Reidel Publishing Company,
Dordrecht 1983, s. 111127.
19 Chyba najbardziej imponuj¹c¹  a przynajmniej najbardziej wszechstronn¹ i najbardziej pog³êbion¹  próbê rozgraniczenia ¿ywio³u przedpoznawczego i poznawczego G. ¯urkowska podjê³a w ksi¹¿ce Epistemologia po Wittgensteinie..., s. 247 i nast.
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Jak pisa³ A. Damasio, granic potrzebuje ¿ycie20. I to ju¿ na poziomie pojedynczej moleku³y, pojedynczej komórki i pojedynczego neuronu. To równie¿
one, granice, warunkuj¹ powstawanie (i dalsze trwanie) coraz bardziej z³o¿onych
(ontycznie bogatszych, a¿ po w³asnoci emergentne) form, struktur i ca³oci ontycznych. Tak¿e tych form, struktur i ca³oci, które zdaj¹ siê nie mieæ ¿adnych
granic.

20 Zob. A. R. Damasio, Tajemnica wiadomoci. Jak cia³o i emocje wspó³tworz¹ wiadomoæ, t³um. J. Karpiñski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznañ 2000, s. 147.
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DYLEMATY LUDZKIEJ ODWAGI:
CHRZECIJAÑSTWO A Z£O
Ryszard Koz³owski, Mêstwo jako sposób spe³niania siê osoby. Studium antropologiczne, Wyd.
Akademii Pomorskiej, S³upsk 2011, ss. 304.
Swoj¹ recenzjê rozprawy ks. Ryszarda Koz³owskiego skoncentrujê na zagadnieniach antropologicznych, badaj¹c sposób u¿ycia kategorii mêstwo i jego
g³ówne kontekstualizacje. Odstêpujê od recenzji ledczej, bo rozprawa jest
dobra, miejscami znakomita, napisana wietnym jêzykiem. Szkoda traciæ czasu
na drobiazgi. Skoro wysoko ceni siê tekst i autora, zamiast wypominaæ mu drobne pomy³ki, potkniêcia stylistyczne czy semantyczne, warto podj¹æ rzeczow¹
dyskusjê, do której ta ksi¹¿ka zachêca.
Jak wiadomo w greckiej koncepcji duszy, zw³aszcza u Platona, s³owo mêstwo jest zwi¹zane z drug¹ czêci¹ duszy (thymos, epithymos), identyfikowane
z pragnieniem, odwag¹, zapalczywoci¹ itd. Bywa oczywicie identyfikowane
te¿ z pierwsz¹ czêci¹ duszy (nous) jako intelektualna odwaga, odwaga mylenia, a tak¿e z trzeci¹ czêci¹ duszy (pathos) jako odwaga cielesna, moc fizyczna. Mamy wiêc do czynienia z trzema rodzajami odwagi, mocy i doskona³oci,
zwanymi popularnie cnotami (aretai): odwag¹ mylenia, odwag¹ prze¿ywania
i odwag¹ odczuwania.
Arystoteles dokona³ ca³kowitej zmiany pozycji mêstwa w swoim modelu
psychologicznym, etycznym i pedagogicznym, dokonuj¹c przy okazji radykalnej reorganizacji teorii duszy swojego mistrza. Umieci³ j¹ wprawdzie na drugim miejscu w drugiej triadzie etycznej: zuchwa³oæ (orgilotes), lêkliwoæ (delia) mêstwo (andreia), ale rozszerzy³ repertuar doskona³oci (aretai) do 14 triad,
przez co zdewaluowa³ kategoriê mêstwa, jak¹ jeszcze celebrowa³ jego nauczyciel Platon. Zrobi³ to prawdopodobnie dlatego, ¿eby os³abiæ model wychowania
oparty na wojnie, co sk³ania³o Greków do niepotrzebnej agresji i zaborów. Arystoteles zmelioryzowa³ Platoñski model mêstwa, odró¿niaj¹c to pojêcie nie tylko od lêkliwoci, ale i od zuchwa³oci. Zbudowa³ psychologiczne i etyczne podstawy pedagogiki opartej na ³agodnoci, umiarkowaniu, sprawiedliwoci,
hojnoci, otwartoci, przyjani, godnoci, odpornoci, wielkodusznoci, szczodroci i rozs¹dku. Przy okazji w³¹czy³ do swojego systemu kategorie kultur
i religii staro¿ytnego Zachodu i Wschodu.
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R. Koz³owski odtwarza listê cnót Arystotelesa i jej teologiczne poszerzenia
we wspó³czesnych teoriach egzystencjalizmu, fenomenologii i personalizmu.
Zestawia je z triad¹ najwa¿niejszych doskona³oci chrzecijañstwa: wiary, nadziei i mi³oci. Identyfikacje werbalne mêstwa komentowane s¹ w perspektywie filozofii duszy Platona, jak równie¿ Arystotelesa i  konsekwentnie  Augustyna oraz Tomasza. Jest to próba odwa¿na i chyba udana, mimo wielkiej
ostro¿noci, licznych zmiêkczeñ i zastrze¿eñ wstawionych do naukowej narracji. Ja by³bym tu bardziej odwa¿ny w ró¿nicowaniu mêstwa od innych cnót (doskona³oci).
Uwa¿am, ¿e zbyt du¿¹ czêæ tekstu autor powiêci³ porównywaniu wynajdywanych kategorii nale¿¹cych do chrzecijañskiego wzorca etycznego. To dobre æwiczenie dydaktyczne. Ale nie wszystko, co siê æwiczy, trzeba publikowaæ.
Rozumiem to te¿ jako zabieg zaanga¿owanego intelektualnie teologa, który chce
przenieæ kluczowe pojêcie mêstwa Platona i staro¿ytnych Greków na grunt polskiej teologii filozoficznej. Mo¿e siê to przydaæ zw³aszcza w czasach zbiorowej
histerii wywo³anej przez zmianê systemu politycznego, wyuczonej bezradnoci,
postaw roszczeniowych, rozwoju mentalnoci ¿ebraczo-z³odziejskiej itd. Taka refleksja jest potrzebna dla dodania odwagi ludziom, którzy boj¹ siê podejmowaæ
decyzje, którym brak odwagi do stanowienia o sobie itp. Jest to te¿ próba detotalizacji mylenia, zmiany postaw i obudzenia dusz ludzi zanurzonych w ideologiach
szczêcia (czy nieszczêcia) i dobrobytu obiecywanego za cenê rezygnacji z w³asnych postulatów i wiernopoddañcze pos³uszeñstwo politycznym uzurpatorom.
Oto w jakich kontekstach znajdujemy pojêcie mêstwa w rozdziale I pt. Egzystencjalne i personalne kryteria mêstwa. Jako jedyny negatywny i niechrzecijañski punkt odniesienia do mêstwa: 1) przyt³aczaj¹ca oczywistoæ istnienia,
2) trwoga wobec przesz³oci, 3) przekraczanie faktycznoci istnienia (J.P. Sartre). Dalej przekazywane s¹ chrzecijañskie konteksty mêstwa: 1) osobowe uwarunkowania, 2) osobowa aktywnoæ, 3) autonomia i autonomizacja (G. Marcel);
1) wewnêtrzny czynnik formowania, 2) zewnêtrzny czynnik formowania (E. Stein); 1) actus personae, 2) czyn jako spe³nianie siê osoby (K. Wojty³a). To jest
hardware tej rozprawy, tory intelektualne wykorzystane do podró¿y w g³¹b problematyki osoby rozumianej monadycznie i diadycznie, triadycznie, pluralistycznie (wspólnotowo). Filozoficzne za³o¿enia Sartrea, Marcela, Stein i Wojty³y
oraz ich koncepcje osoby (i antyosoby) s¹ dla autora punktem wyjcia do dalszego opisu zagadnienia mêstwa. Ponadto, ukrytymi wspó³narratorami rozprawy,
patrz¹c na liczbê cytowañ, s¹ w. Tomasz z Akwinu, Cz. Bartnik, M. Heidegger, P. Tilich i J. Tischner.
Dla równowagi przyda³by siê Viktor Frankl i jego logoterapia, któr¹ odkrywa³, przebywaj¹c w obozie owiêcimskim i zastanawiaj¹c siê, jak ¿yæ, gdy mordowana by³a tam ca³a jego rodzina (por. w Polsce K. Popielski). Podczas gdy
np. M. Heidegger w okresie II wojny ca³y czas pracowa³ dla nazistowskiego pañ-
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stwa i jego morderczej aktywnoci. Filozof w s³u¿bie z³a, który piêknie mówi
o cz³owieku. To chyba wielki problem psychopatologii, filozofii i etyki filozoficznej. Piêkne s³owa o cz³owieku i niepiêkne czyny filozoficznego s³owotwórcy. Co tu jest wa¿ne, co wa¿niejsze? Co tu jest mêstwem? I jakie to mêstwo?
Warto by daæ parê linijek temu rodzajowi mêstwa, które nadal nie jest w³aciwie opisane. Chrzecijanin w projekcie owiêcimskim to nie tylko bohaterski
i wiêty O. Kolbe, to tak¿e chrzecijanie, którzy ten projekt planowali i realizowali jako ludzie mê¿ni swojego narodu. Byæ mo¿e trzeba i w teologii, i w filozofii mówiæ o mêstwie haniebnym, a nie tylko o mêstwie piêknym.
W rozdziale II, zatytu³owanym Mêstwo bycia sob¹ i osob¹, ks. dr R. Koz³owski zarysowuje pole problemowe wolnoci jako warunku podejmowania
decyzji osobistych, do których potrzebna jest odwaga. Sam zapewne jako nauczyciel akademicki czy prze³o¿ony zakonny widzi sk³onnoæ ludzi do ucieczki
od wolnoci wywalczonej, wycierpianej czy wymodlonej, zadanej i nierealizowanej. Ten paradoks wolnoci nierealizowanej musi budziæ zastanowienie. To nie
jest tylko kwestia edukacyjna czy psychologiczna, to tak¿e kwestia etyczna, egzystencjalna, prakseologiczna. Co robiæ, aby realizowaæ swoj¹ wolnoæ i nie zanurzaæ siê w rejony dobrze znanej niewoli, zale¿noci, uzale¿nienia, w anty-ja
itd.? R. Koz³owski dobrze wyczuwa, ¿e nie wystarcza tu tylko zachêta do wolnoci, ¿e potrzebna jest jaka nowa metafizyka wolnoci oparta na metafizyce
mêstwa, któr¹ trzeba na nowo opisaæ, aby ludzie wolni mogli ¿yæ jak wolni,
a nie jak niewolnicy.
Autor dysertacji zarysowuje najpierw problem wolnoci jako problem czynu, dowartociowuje czynnik wykonawczy, a nie tylko czynnik projekcyjny typu
chcia³bym lub chcê, ale nie mogê, a wiêc bada motywy bycia, warunki wolnoci i wybór siebie poprzez czyn. Nastêpnie znajdujemy w tekcie problem
wolnoci i bycia w sytuacji, która tworzy ramy bycia. Powstaje pytanie, w jakim stopniu ludzkie ja jest zdolne do rozporz¹dzania sob¹, jakie s¹ granice
rozporz¹dzalnoci i jak mo¿na przekraczaæ siebie i sytuacje, aby nie utkn¹æ
w schematach niewoli sytuacyjnej czy personalnej. R. Koz³owski mówi tu
o pragnieniu przekraczania siebie, o pragnieniu bycia jako wyrazie mêstwa.
Ale ma³o tu jest o niewoli, która sk³ania lub nie do takiego przekroczenia. Samo
pragnienie wolnoci to za ma³o.
Teoria wolnoci to jeszcze nie wolnoæ. Bycie ku wolnoci to jeszcze nie
wolnoæ. Wielu ludzi ucieka od wolnoci, choæ o niej teoretyzuje lub do niej
namawia, a nawet siê o ni¹ bije. Staje siê ona wtedy nie wolnoci¹ realn¹, ale
korelatem niewoli i lêku. A wtedy odwaga i mêstwo zastêpuj¹ wolnoæ, jak to
czêsto mia³o miejsce w historii Polski i jest wdrukowane do charakteru wielu
Polaków. Biæ siê to wolnoæ, nie biæ siê to niewola  na tym schemacie bazuj¹
politycy ró¿nych orientacji, którzy mobilizuj¹ ludzi do obrony w³asnych interesów, nazywaj¹c je wolnoci¹ (por. E. Fromm).

402

Recenzje

Autor rozprawy stara siê znaleæ charakterologiczne przyczyny tego stanu
rzeczy na poziomie pragnienia. Tu  jak sadzê  s¹ trzy problemy, a nie tylko
dwa, które wyodrêbnia R. Koz³owski: pragnienie przekraczanie siebie i pragnienie bycia. Istotniejszy wydaje siê problem pragnienia samego siebie, który
autor przenosi w inne miejsce. Nie ma wolnoci bez pragnienia bycia, bycia sob¹
jako podmiotem nakierowanym na realizacjê wolnoci w ¿yciu codziennym,
a wiêc samorealizacjê, a nie tylko w sytuacjach granicznych, nadzwyczajnych
czy katastrofalnych. Pragnienie siebie z poziomu zwyk³ej egzystencji ma siê realizowaæ tak¿e w chorobie i zdrowiu, w biedzie i bogactwie, w poni¿eniu i wyniesieniu, w oscylacji i fluktuacji ¿ycia, które rodzi siê i ginie.
¯eby pragn¹æ przekraczania siebie, trzeba najpierw byæ, ale jeszcze wa¿niejsze  byæ sob¹ i to nie tylko przez swoje cia³o i duszê, ale przez swoje chcenie,
swoj¹ decyzjê. Obiektywnie w sposób naturalny cz³owiek jest, skoro siê narodzi³, ale jednoczenie nie jest, bo nie rodzi siê wolitywnie, nie chce ¿yæ, nie podoba mu siê, ¿e jest itd. Zwraca³ na to uwagê np. Henryk Elzenberg. Wielu ludzi nie chce byæ sob¹, wol¹ siebie widzieæ jako projekt innych ludzi i zrzucaæ
na nich odpowiedzialnoæ za swoje bycie, dodajmy: negatywne bycie, bycie nieswoje itd. Jaka tu jest odwaga w byciu nie sob¹? Mo¿e, ale nie musi byæ ona
usprawiedliwiona w nadzwyczajnych sytuacjach (choroby psychicznej, wiêzienia, misji specjalnej itp.). ¯ycie nastawione tylko na obronê samego siebie, a nie
na bycie w wolnoci tworzyæ mo¿e rodzaj odwagi, która staje siê zabójcza, bo
brak jej pozytywnego celu.
R. Koz³owski idzie dalej i zak³ada, zgodnie z doktryn¹ chrzecijañsk¹, ¿e
pragnienie bycia spe³nia siê w Mi³oci, a nastêpnie w skupieniu i kontemplacji. Nagle dzia³anie i czyn zostaje tu zredukowane do strefy wewnêtrznej cz³owieka. Potem ju¿ do koñca rozdzia³u autor obraca siê wokó³ tych dwóch kwestii  ducha i duchowoci oraz wszechmocnej mi³oci. Powiedzia³bym, ¿e te
fragmenty refleksji s¹ ekskluzywne, piêkne, ale czy nie zbyt szybko i nie zbyt
³atwo proponuj¹ lekarstwo na brak odwagi w ¿yciu cz³owieka? Autor uderza w
w¹tpi¹cych argumentem  z mi³oci. Nagle okazuje siê, ¿e to mi³oæ lub dzia³anie Mi³oci ma zast¹piæ mêstwo czynu w ¿yciu codziennym cz³owieka. Ta
Mi³oæ to Bóg, który jest moc¹ ca³oci lub wiecznoci, ale czy jest ni¹ na co
dzieñ?
Jakiej mi³oci i wolnoci dowiadcza cz³owiek, który ¿yje w nêdzy lub jest
zabijany przez AIDS, lub po prostu nie ma o niczym pojêcia? Jak pisze w swojej ksi¹¿ce Kruchy Absolut (2009) Slavoj ¯i¿ek (a wczeniej F. Nietzsche,
Z. Freud i J. Lacan), Bóg mo¿e byæ s³aby, s³abiutki, a nawet zabity. Wszechmoc
Boga udziela siê cz³owiekowi, ale mo¿e byæ przez niego samego zaw³aszczana
lub kwestionowana. Jest kwestionowana nawet przez samego Boga, który godzi
siê na mieræ. Jest s³aby. I czy przypadkiem ten obraz s³aboci i kruchoci Boga
nie jest wykorzystywany jako model mêstwa, które ginie w niezrozumieniu,
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w fa³szywych nadziejach, z powodu nienawici, z przypadku czy z powodu mo¿liwej przecie¿ identyfikacji Boga z Nicoci¹?
Identyfikacja Mi³oæ  Bóg ma wielowiekow¹ tradycjê. Przypomnijmy, ¿e
w koncepcji duszy Platona serce (thymos) nie by³o siedzib¹ mi³oci, jak to ma
miejsce dzi. Mi³oæ w ogóle nie by³a doskona³oci¹ (arete) cz³owieka. Serce
(thymos) by³o sterowane przez mêstwo, nastawione na odwagê. A mi³oæ przys³ugiwa³a tylko Bogu (theos), jakiekolwiek imiona i wcielenia mia³by ten Bóg.
Przypomnijmy, dusz¹ sterowa³y m¹droæ, odwaga i wstrzemiêliwoæ, nimi sterowa³a sprawiedliwoæ, a wszystkimi kierowa³a mi³oæ (filia), która odnosi³a
wszystkie doskona³oci do Boga. Cz³owiek mia³ byæ rozwa¿ny, odwa¿ny
i wstrzemiêliwy w stosunku do siebie i do innych ludzi. Mi³oæ by³a zarezerwowana tylko dla Boga. I nagle mi³oæ zajmuje miejsce odwagi (thymos), to co
boskie czy bosko-ludzkie staje siê ludzkie i ludzko-ludzkie.
Nastêpuje zatem deteizacja mi³oci, któr¹ chrzecijañstwo zreteizuje, nie depersonalizuj¹c jej. I odt¹d cz³owiek ma problem z rozró¿nianiem mi³oci jako
cechy boskiej i mi³oci jako cechy cz³owieka. Doæ ³atwo jest napisaæ Mi³oæ
z du¿ej litery i jestemy ju¿ w relacji mi³oci Boga. A co z mi³oci¹ cz³owieka,
który miesza te dwa porz¹dki, staje siê paranoidalny, zazdrosny o bosk¹ mi³oæ
dla siebie, zabija z mi³oci itd.? Czy przypadkiem mêstwo nie miesza siê tu
z szaleñstwem? Wola³bym, aby w tekcie te dwa porz¹dki by³y wyraniej zaznaczone, wyodrêbnione i skomentowane. Wtedy silniej ujawni³by siê problem
odwagi mi³oci w ¿yciu cz³owieka, nie tylko w stosunku do Mi³oci Boga, ale
i w stosunku mi³oci cz³owieka do cz³owieka, który nie jest Bogiem, itd.
W rozdziale III Mêstwo wspó³istnienia z drugim R. Koz³owski w du¿ej mierze odpowiada na zg³oszone wczeniej przeze mnie w¹tpliwoci. Ukazuje relacje, które w pewnym stopniu ró¿nicuj¹ odwagê i mi³oæ cz³owieka do cz³owieka od mi³oci i odwagi cz³owieka wobec Boga. Przede wszystkim rekonstruuje
problem ja jako bycie sob¹. Problem ja jest podejmowany wielokrotnie
w ca³ym tekcie rozprawy. Tu za mowa o odwadze spojrzenia na w³asne i cudze
ja. W gruncie rzeczy omawiana jest mo¿liwoæ zatracenia siebie w swoim ja
i w cudzym ja oraz odnajdywanie siebie w swoim ja i w cudzym ja.
Dalej autor rozprawy podejmuje problemy prawne (bycie wiadkiem) i komunikacyjne (nadzieja, odwaga, wiernoæ) bycia w relacji ja wobec innego
ja (Drugiego). S¹ to nie tyle stany, akty czy relacje behawioralne, co postulaty etyczne, które maj¹ wytworzyæ w cz³owieku odwagê widzenia drugiego cz³owieka. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e na co dzieñ wielokrotnie brakuje takiej odwagi,
¿eby dostrzec Drugiego. Behawioralne podstawy takiego widzenia R. Koz³owski wzoruje na afirmacji ojcostwa i synostwa. Jest to mêski model relacji, w której istotne jest odgraniczenie siebie w dynamicznych relacjach i utrzymywanie
w³asnej to¿samoci synowskiej, ojcowskiej, mêskiej. Ten fragment rozprawy jest
niezwykle interesuj¹cy, bo ró¿nicuje i analizuje mêstwo i mêskoæ. Nastêpnie
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prezentowana jest kobieca cie¿ka kszta³towania odwagi, czyli droga empatii
(wczucia). To nadaje pewn¹ równowagê wywodom wczeniejszym. Wkrótce jednak znów autor ucieka w mistykê, w której czuje siê jak ryba w wodzie  pojawia siê problem wiary i kenozis jako sposobu praktykowania mêstwa. Niestety,
praktyki i metody projekcyjne kszta³towania postaw, w tym tak¿e mêstwa, ich
prakseologiczny czy behawioralny walor nie s¹ dog³êbnie analizowane.
Refleksja obraca siê w sferze postulatów i stwierdzeñ dzi ju¿ oczywistych.
To, ¿e wiara dodaje odwagi, to chyba powszechnie wiadomo, ale jaki to jest rodzaj odwagi  ju¿ mniej albo w ogóle milczy siê na ten temat. A warto by³oby
w przysz³oci takie rodzaje odwagi, które pojawiaj¹ siê w sytuacjach granicznych, dziêki wierze, opisywaæ i analizowaæ. ¯eby nie okaza³o siê, jak chc¹ krytycy tego sposobu wzmacniania w³asnego ja, ¿e jest to odwaga narcystyczna,
higieniczna, która utyka wewn¹trz cz³owieka i nie znajduje pozytywnych ekspresji w relacjach z innymi ludmi.
Odwaga wiary ekskluzywnej  czemu nie, ale odwaga wiary inkluzywnej
i otwartej, wybaczaj¹cej i mi³osnej, pomagaj¹cej, tragicznej, nieszczêliwej,
zniszczonej i odrodzonej  oto problem odwagi praktycznej, który warto by³oby opisywaæ i badaæ. Na szczêcie jako kontrapunkt dla projekcyjnej koncepcji
odwagi pojawia siê rozmieszczony i komentowany w ca³ym tekcie problem
odwagi egzystencjalnej w wydaniu J.P. Sartrea, który pobudza do walki i obrony wybranej przez autora rozprawy chrzecijañskiej wizji mêstwa.
W ostatnim fragmencie rozdzia³u III mowa jest o spe³nianiu siê cz³owieka:
z Drugim, we wspólnocie osób, wespó³ z innymi. Zosta³ tu poruszony interpersonalny aspekt mêstwa, ale to skromny fragment refleksji. Widaæ, co innego
personalne, a co innego interpersonalne, monadologiczne zaciêcie autora
 zawê¿a ono perspektywê interpersonaln¹. Zreszt¹ jak w wiêkszoci rozpraw polskich filozofów. Lêk przed wspólnot¹, lêk teoretyczny, merytoryczny, systemowy
 sk¹d siê to bierze? Solipsyzm, potrzeba solistyczna, narcyzm, niska samoocena, lêk przed konfrontacj¹ z innym? A mo¿e nakaz mi³oci (nie mówiæ le o blinim), rytualny optymizm, empatyzacja grupowa, deifikacja lub demonizacja?
Odpowied mo¿e byæ taka, jak¹ dostajemy w tekcie ks. dr. R. Koz³owskiego, tj. umi³owanie wielkich wartoci, fascynacja wielkimi ideami. Co ma³e jest
nudne i nieciekawe. Na wspólnotê brak miejsca, za to na Prawdê, Dobro i Piêkno miejsca jest wiele. A jeszcze spe³niæ siê w tych Wielkich Literach i w Wielkich Ideach  to dopiero Odwaga! Prawdê mówi¹c. wola³bym siê dowiedzieæ,
czy i jak te Wielkie wiaty Myli docieraj¹ na poziom cz³owieka? Czy musi siê
on na nie wdrapywaæ, spadaj¹c co chwila w unicestwiaj¹ce go sytuacje, jak pisze o tym Sartre?
W rozdziale IV, zatytu³owanym Mêstwo w osobowym spe³nianiu siê cz³owieka, R. Koz³owski wraca do pocz¹tku i upatruje mêstwa w spe³nianiu siê ja
w sobie jako osobie dziêki Bogu. Triada: ja (umys³)  osoba  Bóg stanowi
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warunek samorealizacji i obietnicy ¿yciowej, byæ mo¿e te¿ zbawczej, pod warunkiem, ¿e cz³owiek u¿yje swojego intelektu i bêdzie zmierza³ do prawdy
i Prawdy. Ale co wtedy, gdy go nie u¿yje? Gdzie wtedy znajduje siê jego prawda? Poza Bogiem? Czy nie jest to zbyt mechanistyczne zwi¹zanie prawdy z Bogiem? A gdzie wolnoæ?
Du¿y fragment tekstu dotyczy analizy funkcji umys³u jako organu prawdolubnego. Ale jest to stara albo niepe³na psychologia umys³u. Wiemy, ¿e umys³
zawodzi w poznaniu rzeczy i ludzi, zawodzi, gdy dzia³a wiadomie lub niewiadomie. I gdy w ogóle nie dzia³a. Zatem problem prawdy jest rzeczywicie problemem metafizycznym, a nie tylko problemem umys³u, który siê myli, zapomina czy nie dzia³a. Autor rozprawy bardziej tu zawierza mistycznej teorii
umys³u Platona ni¿ biologicznej teorii umys³u. (np. Antonio Damasio, 2011).
Mo¿na by³oby na ten temat podyskutowaæ.
R. Koz³owski nadu¿ywa normatywnych formu³ jêzykowych. Trudno mi przyj¹æ takie np. sformu³owanie: Umys³, aby ¿y³, musi ¿yæ w najw³aciwszym dla
siebie pod³o¿u  osobie. Osoba, jako najdoskonalszy byt, stanowi dlañ podmiot,
który nie ograniczaj¹c go, nadaje mu w³aciw¹ dynamikê i charakter. Jest to charakter osobowy. W ujêciu personalistycznym spe³nia on osobê i to nie tylko
w aspekcie podmiotowych percepcji, ale obejmuje on »twórczo-poznawczy odcinek tej podmiotowoci« [tu odniesienie do dzie³a Cz. Bartnika, Personalizm,
s. 230]. Cieszy odwo³ywanie siê do mistrzów personalizmu, nie s¹dzê jednak,
¿eby ks. prof. Bartnik zdecydowa³ siê napisaæ w podobnym kontekcie, ¿e
umys³, aby ¿y³, musi ¿yæ w najw³aciwszym dla siebie pod³o¿u  osobie.
Umys³ chyba niczego nie musi. Doskona³oæ osoby nie wyklucza niedoskona³oci umys³u, co wiêcej, nie wyklucza mierci umys³u.
¯ycie umys³owe jest tylko jedn¹ z mo¿liwoci, jakie cz³owiek realizuje
w zwi¹zku z byciem osob¹, ale mamy wiele zjawisk depersonalizacji, które nie
zale¿¹ od umys³u, a tak¿e wiele zjawisk dementalizacji, które nie naruszaj¹ osobowego pod³o¿a. wietnie pisa³ o tym np. Romano Guardini. Niestety entuzjazm,
czasem zbytni, dla samej koncepcji osoby przes³ania trudnoci, jakie powstaj¹
w procesie spe³niania siê cz³owieka i w jego realistycznym opisie. Czasem odnosi siê wra¿enie, ¿e ks. R. Koz³owski nie opisuje osoby cz³owieka, ale osobê
anio³a. Anielizacja obrazu cz³owieka wiadczy o dobrej intencji autora, jego szlachetnym widzeniu wiata, ale zaciera dramatyzm realnego istnienia w wiecie fizycznym, materialnym, w którym musi, ¿e siê tak wyra¿ê, ¿yæ zwyk³y cz³owiek.
Te analizy uciekaj¹ od dramatycznej warstwy istnienia, gdy autor rozprawy
odwo³uje siê do wybranych przez siebie fragmentów tekstów personalistów, docieraj¹ do niej, gdy odnosi siê do egzystencjalizmu. Byæ mo¿e w³¹czenie do dyskursu personalistycznego analizy egzystencjalnej Sartrea to najlepszy pomys³,
jaki znajdujê w tej rozprawie. Jest on sprawnie i sensownie przeprowadzony, stanowi narracjê koryguj¹c¹ zbyt optymistyczne i ¿yczeniowe konstrukcje zakocha-
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nych w dobrym i piêknym cz³owieku personalistów. Kontekst egzystencjalny
czyni ten opis problematycznym, zastanawiaj¹cym, p³yn¹cym z poziomu rzeczywistoci ukrytej, bolesnej, niechcianej i wyklêtej rzeczywistoci cz³owieka.
Mi³o jest czytaæ, ¿e cz³owiek to homo esteticus ¿yj¹cy wed³ug zasady circulus esteticus, cz³owiek, który bytuje w obrazie piêkna. Kto nie zna tej zasady
i tej manii, fascynacji oczu, które ka¿¹ ludziom poszukiwaæ ³adnych miejsc
i fotografowaæ siê na ich tle, ¿eby piêkniej wygl¹daæ (por. erotikos omma
w Fajdrosie Platona)? Ale czy to nie jest pasja maskuj¹ca nie tylko niedostatek
bytu estetycznego i cielesnego cz³owieka, ale tak¿e etycznego lub po prostu poznawczego? Nie jest to w ka¿dym razie pasja prawdy, która nie boi siê ujawniaæ choroby, niedo³êstwa i brzydoty, choæ to ¿aden obraz piêkna (vide Jan
Pawe³ II w fazie choroby, trêdowaci w Indiach czy chorzy na AIDS w Afryce).
Jak pogodziæ zasadê prawdy z zasad¹ dobra i zasad¹ piêkna np. na p³aszczynie
medycznej (por. P. Lain Entralgo czy J. Wróbel)? Czy nie ta zasada estetyczna,
oderwana od zasady dobra i zasady prawdy, leg³a u podstaw idei eugenicznej
(por. F. Galton, 1883), która nastêpnie  w³anie z powodu obsesji estetycznej
 kaza³a mordowaæ dzieci chore psychicznie, cierpi¹ce na epilepsjê albo tylko
fizycznie uszkodzone, i to nie gdzie w Europie, ale w Poznaniu, gdzie w Forcie VII od jesieni 1939 do 1941 r. dzia³a³a pierwsza komora gazowa i zamordowano 15 tys. ludzi w ramach medycznej i sanitarnej wspó³pracy polsko-niemieckiej (por. M. Gawin)? W ten ruch by³o w Polsce zaanga¿owanych ok. 10 tys.
osób zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Eugenicznym za³o¿onym w 1922 r.
Popiera³o go wielu wybitnych pisarzy i lekarzy s¹dowych i psychiatrów. Nawet
po II wojnie wielu z nich nie zmieni³o swoich pogl¹dów. W 1947 r., mimo haniebnych efektów wojny i masowych estetycznych zbrodni, reaktywowano
Towarzystwo, które dzia³a³o jawnie do 1953 r. Ca³kiem niedawno odtajniono
czêæ archiwum G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy i wtedy okaza³o siê,
¿e twórca ruchomych komór gazowych Walter Rauff pracowa³ po wojnie w wywiadzie RFN w Ameryce £aciñskiej (zmar³ w 1984 r. w Chile). W USA dopiero w latach 60. XX w. zamieniono tytu³ pisma eugenicznego na Social Biology. Sprawa nadal jest spo³ecznie i etycznie wa¿na.
Brak refleksji w polskiej filozofii, psychologii i teologii na temat praktyki
eugenicznej uwa¿am za wielk¹ lukê w wiadomoci humanistycznej. W tym samym Poznaniu w latach 30. zosta³a obroniona na uniwersytecie rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. Stefana B³achowskiego. Lekarz i psycholog Kazimierz D¹browski zaprzecza³ w niej eugenicznej zasadzie, tworz¹c
podstawy swojej teorii dezintegracji pozytywnej, która przywraca³a godnoæ ludziom zaburzonym psychicznie lub psychicznie chorym. (por. K. D¹browski
1929, 1934). Ale autor ten w okresie powojennym by³ zepchniêty poza polskie
rodowisko psychiatryczne, które w wiêkszoci optowa³o za estetycznym, nieludzkim projektem eugenicznym.
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Nie wiem, czy R. Koz³owski spodziewa³ siê, ¿e tak wa¿ne zagadnienie podejmuje, ¿e dotyczy ono nie tylko wnêtrza jednostki, ale by³o i jest wykorzystywane do celów in¿ynierii medycznej i spo³ecznej. Teologia polska mog³aby
tu mieæ co do powiedzenia, bo Koció³ w Polsce nigdy nie zaakceptowa³ tej idei
ani jej nie popiera³. Wykaza³ siê wtedy mêstwem w obronie ludzi skazywanych
pod szyldem nauki na unicestwienie. Refleksja nad estetycznymi i etycznymi
podstawami eugeniki mog³aby ostrzegaæ mi³oników doskona³oci estetycznej
i etycznej przed g³oszeniem postulatów wykluczaj¹cych ludzi pod dowolnym
pretekstem, tylko dlatego, ¿e nie pasuj¹ do ustalonego rasowego, somatycznego
czy psychicznego, antropologicznego lub religijnego wzorca.
Nad ca³ym studium dominuje estetyczne widzenie wiata, piêkniejszego ni¿
jest. To tak¿e opis intelektualnego marzenia o wiecie bez lêku, wizja, która ma
siê spe³niæ dziêki wewnêtrznemu nastawieniu i ¿yczeniu sobie mêstwa. Obejmuje
ono rozleg³e przestrzenie intelektualnej analizy  wiary, nadziei i mi³oci, jakie
proponuje dyskurs chrzecijañski. Zastrze¿enia, jakie mam do tekstu, nie s¹ natury merytorycznej, pod tym wzglêdem jest to analiza kompetentna, niemal podrêcznikowa. Jej nowoci¹ jest odwa¿na konfrontacja egzystencjalizmu i personalizmu na polu teologii i filozofii cz³owieka. Choæ mo¿na pytaæ, czy dobrze jest
w analizie naukowej stosowaæ regu³ê trzech (personalistów) na jednego (egzystencjalistê), wydaje mi siê, ¿e to przesada i nadgorliwoæ.
Szko³a personalistów polskich jest znakomita, ale obecnie to kr¹g w¹ski, elitarny. Do³¹czy³ do niego R. Koz³owski z inspiruj¹cym tekstem i dorobkiem naukowym, ze swoj¹ pasj¹ i uporem w dowodzeniu, ¿e cz³owiek, rozumiany jako
osoba, mo¿e byæ podniesiony na poziom metafizyczny. I tam mo¿e byæ konfrontowany z Osob¹ Boga. Zamyka jego ksi¹¿kê refleksja na temat Homo Religiosus, obrazu cz³owieka, który spe³nia siê jako Homo Christianus. Szkoda, ¿e brak
tu szerszych odniesieñ do encykliki Benedykta XVI o nadziei, w której konfrontuje siê teologiê i wspó³czesn¹ filozofiê cz³owieka w sposób niezwykle przenikliwy, nie uciekaj¹c do anielskich wzorców.
Ksi¹¿ka R. Koz³owskiego jest napisana z pasj¹, mo¿e za du¿o jest w niej
wielkich kwantyfikatorów, które nie zmieniaj¹ jednak sensu wypowiedzi, chc¹
go podkreliæ, ale tych podkreleñ jest za du¿o. Jest tak, jakby autor sam chcia³
siê przekonaæ, ¿e to, co napisa³, jest wa¿ne. Niepotrzebnie, bo to, co siê kryje
poza tymi podkreleniami, jest rzeczywicie dla Polaków wa¿ne. Jest oczywiste,
¿e Polakom potrzebne s¹ dalsze studia z filozofii i teologii mêstwa, które rozpocz¹³ ks. Ryszard Koz³owski. Nie wystarczy narcystyczna, estetyczna czy zrytualizowana mi³oæ, aby nabraæ odwagi ¿ycia. Podobnie wolnoæ nie zbawia
cz³owieka od trudów istnienia  ona mu je nak³ada. Potrzebny jest jeszcze dialog, odwaga dialogu, która naprawdê zbawia cz³owieka od g³upstwa i od z³a!
Tadeusz Kobierzycki
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FILOZOFIA PSYCHIATRII EKSTREMALNEJ
Andrzej Kapusta, Szaleñstwo i metoda. Granice
rozumienia w filozofii i psychiatrii, Wyd. UMCS,
Lublin 2010, ss. 383.
Ksi¹¿ka Andrzeja Kapusty jest prób¹ analizy rozumienia w dwóch dyscyplinach  filozofii i medycynie  na tle wspó³czesnej dyskusji o granicach poznania w obu tych dziedzinach wiedzy. Ca³oæ analizy jest skonstruowana wokó³ dyskusji na temat za³o¿eñ pracy habilitacyjnej Karla Jaspersa pt. Allgemeine
Psychopathologie. Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen (Berlin 1913).
Autor odwo³uje siê w zakresie filozofii do kontekstu nowo¿ytnego (Kartezjusz) i wspó³czesnych  fenomenologicznego (np. Husserl, Heidegger Merleau-Ponty), egzystencjalnego (np. Boss, Sartre, Vanden Berg), psychoanalitycznego (Freud) i hermeneutycznego (Gadamer). W zakresie medycyny za przede
wszystkim do kontekstów psychiatrycznych typu psychobiologicznego, opartego na psychologii Wundta (np. Kraepelin czy Bleuler), który odbywa³ te¿ w³asn¹ psychoanalizê u Freuda. £¹cznikiem miêdzy jednym podejciem a drugim
jest dyskurs Karla Jaspersa, który lansowa³ Freuda w rodowisku psychiatrów
szwajcarskich, ale sam przyj¹³ perspektywê egzystencjalistyczn¹.
A. Kapusta powiêca wiele uwagi koncepcji Jaspersa. I dodaje do tej refleksji w¹tki ca³kiem wspó³czesne (np. Fuchs, Fulford, Sass oraz Stanghellini, Ratcliffe itd.), które odczytuje w perspektywie kognitywistycznej i hermeneutycznej,
bior¹c za podstawê fenomenologiczny model wyjaniania zjawisk psychiatrycznych. Promocja perspektywy fenomenologicznej w psychiatrii jest na gruncie
polskim nowa, jak te¿ nowa jest w ogóle refleksja i prezentacja samej psychopatologicznej koncepcji Jaspersa po niemal stu latach od jej publikacji.
Pierwsze wydanie Psychiatrii Kraepelina ukaza³o siê w 1883 r. W szóstym
wydaniu (1899) autor dokona³ uproszczenia klasyfikacji chorób psychicznych,
dziel¹c je na psychozy otêpiaj¹ce o przebiegu procesualnym i psychozy afektywne o przebiegu okresowym lub cyklicznym. Kraepelinowska dychotomia
znalaz³a odzwierciedlenie w kryteriach DSM-III i póniejszych. Grupa amerykañskich psychiatrów wci¹¿ zafascynowana jest klasyfikacj¹ Kraepelina, co widaæ w proponowanych definicjach DSM-IV, DSM-V i ICD-11. Ma to zwi¹zek
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z wiar¹ w wynalezienie leków i eksperymentami wojskowymi nad dzia³aniem
mózgu ludzkiego w stanie zagro¿enia, zw³aszcza w czasie wojny.
W dziewi¹tym wydaniu podrêcznika (1927) Kraepelin wyró¿ni³: choroby
psychiczne spowodowane urazami mózgu; choroby psychiczne spowodowane
chorobami mózgu; zatrucia; zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób zakanych; parali¿; choroby psychiczne spowodowane czynnikami endokrynnymi;
choroby psychiczne na tle mia¿d¿ycowym, przedstarcze i wieku starczego; otêpienie endogenne; padaczka; choroba maniakalno-depresyjna; schorzenia psychogenne; histeria. Warto dodaæ, ¿e Kraepelin ma spory wk³ad do teorii eugenicznej i jest za to krytykowany, ale jego teoria jest przydatna dla dzisiejszej
praktyki medycznej w sytuacjach ekstremalnych. Za czym mog¹ skrywaæ siê legalne i nielegalne eksperymenty psychiatryczne.
Bleuler w 1911 r. opisa³ jako jednostkê chorobow¹ schizofreniê (Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien) i pojêcie to zast¹pi³o dementia praecox
u¿ywane przez Kraepelina. Bleuler wyró¿ni³ cztery osiowe objawy schizofrenii:
(1) zaburzenia asocjacji, (2) zaburzenia afektu, (3) ambiwalencja i (4) autyzm.
Polski psychiatra Marek Jarosz doda³ do ww. objawów schizofrenii: anhedoniê,
abolicjê, antynomizm, agnostycyzm, areakcjonizm, asynchronizm, ataraksjê
(£ód 1990). Bleuler wprowadzi³ do techniki leczniczej pojêcie Udenotherapie,
czyli stanowisko, by w obliczu choroby poczekaæ na dalszy rozwój przypadku.
Ten rodzaj postêpowania przej¹³ po nim w Polsce Kazimierz D¹browski, który
w przypadku tendencji do stawiania natychmiastowej diagnozy mówi³ o piesz¹cym siê zdrowym rozs¹dku i zaleca³ przed³u¿aæ fazê diagnozy, wprowadzaj¹c nawet pojêcie terapii przez diagnozê.
Bleuler, pe³ni¹c funkcjê ordynatora Kliniki Psychiatrycznej Burghölzli, zapozna³ siê z psychoanaliz¹, któr¹ propagowa³ wtedy m³ody asystent Carl Gustav
Jung. Bleuler uwa¿a³, ¿e nie istnieje ostra granica pomiêdzy chorob¹ umys³ow¹
i stanem zdrowia, dba³ o szczegó³owe zbadanie ka¿dego przypadku i o przedstawienie go jako procesu. Zajmowa³ siê wiatami ob³êdu konkretnych chorych, próbuj¹c dokonywaæ interpretacji ich wypowiedzi odnosz¹cych siê do rzeczywistoci. W 1919 r. prowadzi³ w Szwajcarii terapiê polsko-rosyjskiego
tancerza Wac³awa Ni¿yñskiego.
Szwajcaria by³a w latach przedwojennych mekk¹ psychiatrii europejskiej.
Tam te¿ pracowa³ Karl Jaspers, którego Allgemeine Psychopatologie zobaczy³em
w latach 70. w domu prof. D¹browskiego, a ten zapytany o autora i o tê pracê
odpowiedzia³: genialne!. Zna³em filozofiê Jaspersa wczeniej, bo na seminariach
mojego promotora, prof. T. P³u¿añskiego, co jaki czas mówi³ o nim Maciej Potêpa, nazywany (przeze mnie) Jaspersem. wietnie komentowa³ sytuacje graniczne i samo bycie w sytuacji. W¹tku tego w recenzowanej pracy brak.
Czy nie jest dziwne, ¿e Psychopatologia Jaspersa zosta³a przet³umaczona na
jêzyk angielski w USA w roku 1963, a na rosyjski dopiero w 1997 r., ¿e brak
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jest polskiego t³umaczenia dzie³a autora, zaliczanego do pierwszej pi¹tki najwa¿niejszych psychopatologów wiata?1 W Polsce psychiatrzy, poza wzmiankami,
nie publikowali studiów o psychopatologii Jaspersa, filozofowie natomiast interesowali siê jego póniejsz¹ spucizn¹ pisarsk¹. Najbardziej wtajemniczony by³
Roman Rudziñski (1978).
Na 1133 autorów spoza listy autorów niemieckich i w³oskich w bibliografii
Claudio Fiorillo znaleli siê m.in. polscy autorzy, np. W. Strzelewicz (1932),
S. Tyrowicz (1984), L. Ko³akowski, H. Buczyñska-Garewicz, K. Górniak-Kocikowska, J. Kosian, J. Krakowski, D. Lachowska, C. Piecuch i in. Szkoda, ¿e
w bibliografii w ksi¹¿ce A. Kapusty nie ma choæby Romana Rudziñskiego czy
K. D¹browskiego, którego co prawda autor wymienia, ale nie podaje ¿adnej pozycji bibliograficznej autora jedynej oryginalnej polskiej klasyfikacji psychiatrycznej.
Klasyfikacja Kraepelinowska ustabilizowa³a, a nastêpnie zablokowa³a rozwój
wiedzy na temat choroby psychicznej. I by³oby tak do dzi, gdyby nie psychoanaliza, która rozbi³a sztywne i sztuczne klasyfikacje psychopatologiczne, otwieraj¹c dyskurs humanizuj¹cy obraz choroby psychicznej. Jednak dobrze przez
w³adzê op³acani dawni humanistyczni psychoanalitycy rozbudowali nomenklaturê psychiatryczn¹ (ju¿ w USA) do niezrozumia³ych rozmiarów, w nadziei, ¿e
pomog¹ ludziom uzyskiwaæ zwolnienia lekarskie i renty w kraju, gdzie do niedawna nie by³o rozwiniêtej publicznej s³u¿by zdrowia.
Szlachetny cel humanizacji stosunków spo³ecznych zamieni³ siê w procedurê militarnej medykalizacji, najpierw w Niemczech, potem w USA, a st¹d rozprzestrzeni³ siê w nowej formie na inne czêci wiata. Ruch medykalizacji mia³
pozytywn¹ i negatywn¹ stronê. W Europie zamieni³ siê w ruch eugeniczny, zak³adaj¹cy koniecznoæ eliminacji ludzi chorych psychicznie ze spo³eczeñstwa za
pomoc¹ procedur medycznych. Polska ma tu tak¿e swoje niechlubne karty, które s¹ nadal przemilczane lub ukrywane. Pozostaj¹ bez os¹du moralnego, a przede
wszystkim bez os¹du naukowego.
Eugeniczna linia pojmowania roli medycyny w uzdrawianiu spo³eczeñstwa
trwa do dzi (np. zabiegi kastracji pedofilów lub przestêpców, traktowanych jak
podludzie). ¯o³nierzom bior¹cym udzia³ w wojnach podaje siê metadon, za lekami na ADHD wycisza tysi¹ce dzieci w wieku szkolnym. Rozszerza siê bez
¿adnej spo³ecznej i naukowej kontroli pole tzw. zaburzeñ psychicznych i chorób z nimi zwi¹zanych.
A. Kapusta kwestie zwi¹zków w³adzy i medycyny przedstawi³ w opublikowanej wczeniej ksi¹¿ce Filozofia ekstremalna wokó³ myli krytycznej Michela
Foucault (Lublin 2002, ss. 200) i w swoim doktoracie z 1999 r. na temat sza1 Zawarte w tym tekcie cytaty pochodz¹ z angielskiego t³umaczenia, a dokumentowane
s¹ odes³aniem do odpowiednich fragmentów niemieckich tekstu z 1993 r.
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leñstwa i w³adzy, przekszta³caj¹c nieco przekaz Foucaulta poprzez konteksty
Nietzscheañskie i Heideggeriañskie, a tak¿e Kantowskie. Wywindowa³ dyskurs
Foucaulta do niebywa³ych wy¿yn, czym chyba sam bohater by³by zaskoczony
(zw³aszcza kontekstem kantowskim). Jednak heideggeryzacja refleksji Foucaulta mo¿e byæ przyk³adem, czego nie warto robiæ, kiedy ma siê zbytek wiedzy
i chce siê j¹ przypisaæ aktualnemu bohaterowi w³asnej filozoficznej fascynacji.
To nic, ¿e wszystko trzyma siê osi szaleñstwow³adza (Nietzsche cierpi¹cy psychicznie, przedstawiciel antyw³adzy i Heidegger  analityk pracuj¹cy w czasie
II wojny wiatowej dla w³adzy nazistów). Co mo¿e powiedzieæ nam taki cz³owiek o humanizmie i w jakim mamy to czytaæ kontekcie? Jak rozumieæ, ¿eby
nie straciæ zdrowego rozs¹dku lub filozoficznego rozumu?
Rozwojowi psychiatrii ekstremalnej na u¿ytek w³adz i wojska towarzyszy³
zgo³a marginalny i silnie zag³uszany rozwój tzw. antypsychiatrii, której przedstawiciele opisywali zaburzenia i choroby psychiczne nie jako fenomeny medyczne, ale polityczne. Pisali o tym Szasz (por. Pain and pleasure, The myth of
mental illness), Scheff (Being mentally ill), Goffman (por. Asylums), Laing (por.
The politics of experience), Scull (por. Museums of madness), Breggin (por. Toxic psychiatry), który ukazuje jak psychofarmakologiczne strategie lecznicze
wytwarzaj¹ inwalidztwo w funkcjonowaniu mózgu (psychopharmacology as
disabiling normal brain function), Basaglia (por. The deviant majority).
W Polsce psychiatra egzystencjalny Kazimierz D¹browski, pochodz¹cy z Lubelszczyzny (urodzony w maj¹tku Klarów w Milejowie) autor ksi¹¿ki pt. Psychoneurosis is not an illness, przybli¿y³ siê do antypsychiatrii, gdy postulowa³
usuniêcie nerwic i psychonerwic z klasyfikacji i z kliniki psychiatrycznej.
W swojej ksi¹¿ce A. Kapusta rzetelnie przedstawia liczne badania medyczne i filozoficzne, poszukuj¹c stosownej metody ich poznania. Nie jest ³atwo byæ
wdziêcznym prezenterem i skromnym analitykiem na polu filozoficzno-psychiatrycznym dzie³ z ostatnich 20 lat. Mo¿na ³atwo popaæ w ponury patos albo
w rozweselaj¹cy chaos. Autor trzyma siê drogi patetycznej i czasem brak w jego
narracji zdrowego miechu, choæby takiego, do jakiego namawia³ Nietzsche
 jeden z wielkich europejskich nauczycieli prawdy.
Oto jaki jest wynik tego, co A. Kapusta czyni na stronach swej naukowej
i historycznej narracji, nieunikaj¹cej umys³owych zatorów refleksji i pe³nej badawczych nadziei wynikaj¹cej z twórczej projekcji. Zatem czego mo¿na siê dowiedzieæ o ciê¿kiej pracy badacza psychiatrii za pomoc¹ rozumu filozofa?
Konkluzja jest taka: Rozumienie psychozy jest z definicji skazane na niepowodzenie (s. 348). Tego zdania nie w pe³ni albo ca³kiem nie rozumiem. Dyrektywny tryb wywodów w tekstach naukowych nie jest naukowy (analityczny), jest
dogmatyczny (apokaliptyczny). I nie wiem, czy mo¿e je wypowiadaæ uczony
psychiatra (lekarz), czy filozof. Stwierdzenie, ¿e psychoza z definicji skazana
jest na niepowodzenie (w domyle  poznawcze), traktujê jako w¹tpliwe. Chy-

Filozofia psychiatrii ekstremalnej

413

ba, ¿e samo pojêcie psychozy jest pseudopojêciem i m³ody badacz boi siê do
tego przyznaæ, ¿eby nie naraziæ siê starszynie cechowej psychiatrów lub medyków, bo filozofom siê nara¿a bez lêku.
Nie mo¿na psychozy skazywaæ ani na rozumienie, ani na nierozumienie;
je¿eli jest, to jest i nie jest potrzebny dodatkowy akt skazania  ani psychozy,
ani niepsychozy  na bycie lub niebycie. Je¿eli psychoza jest form¹ antystruktury lub substruktury psyche, to jest te¿ ród³em zdrowych i chorych s³ów i znaczeñ, których u¿ywa cz³owiek pozbawiony systemu odniesieñ normatywnych
i pozwala mu budowaæ trudne relacje w niezrozumieniu, które zosta³o mu narzucone, które go za³amuje i niszczy o porozumienia z innymi.
Psychoza jest funkcjonalna dla zniszczonego podmiotu, jest jego zniekszta³conym lub roztrzaskanym ja, które integruje siê w rozproszeniu, we fragmentach tego, co sensowne i bezsensowne. Jest tym pobitym ja, które go jednak
orientuje w wiecie, myl¹c siê, b³¹dz¹c, skazuj¹c na zniewagê i ból, a czasem
na chorobê psychiczn¹ i samobójstwo. W Polsce w ci¹gu roku pope³nia samobójstwo ponad 800 osób w wieku ponad 60 lat. Ale faktycznie co 2 godziny kto
pope³nia je skutecznie. Czy nie jest to czyn psychotyczny, choæ nikt nie diagnozuje psychozy?
Podejrzewam, ¿e przyczyn¹ tego typu reakcji czy zachowania jest zaburzenie oraz za³amanie neurostazy i neurodynamiki, która wi¹¿e siê z procesami neurosemantycznymi, koduj¹cymi percepty w znaki utrzymuj¹ce je w równowadze
poprzez ich odwrócenie. Wtedy powstaje pewien rodzaj semioneurozy czy semiopsychozy, która odcina indywidualn¹ percepcjê od systemu znaczeñ podtrzymuj¹cych sens ¿ycia cz³owieka.
Psychoza mo¿e byæ chorob¹ na mieræ, która pozwala ¿yæ cz³owiekowi
w niezrozumieniu, gdy sam skazuje na mieræ wszelkie daj¹ce zrozumienie odruchy cia³a, woli serca i rozumu. Ta choroba  nawet gdyby by³a tylko wyobra¿ona  pozwala ¿yæ w ob³êdzie albo sk³ania do mierci. Psychoza jako diabelska fabryka podzielonych pojêæ daje w relacjach z sob¹ poczucie boskoci
i stwórczoci, a w relacjach z innymi poczucie w³adzy lub przekleñstwa.
W staro¿ytnoci jêzyk psychozy by³ traktowany jako jêzyk bogów i ludzi,
co przecie¿ i dzi odczuwaj¹ ludzie szaleni, wiêniowie w³asnych myli lub
myli cudzych, które obracaj¹ siê w strefie obsesyjnej bezmylnoci, ludzie uratowani z kataklizmów zbiorowych lub indywidualnych, dla których poczucie
sensu ma mniejsze znaczenie ni¿ poczucie mierci. Kiedy zabiera siê cz³owiekowi poczucie sensu ¿ycia, lecz¹c go wed³ug regu³ semantyki ogólnej, wtedy
zabiera mu siê w³asny g³os, zabija rozbity jêzyk. I wtedy koniec jest taki sam
 zabójstwo znaczeñ oznacza zabójstwo cia³a. Byæ mo¿e z punktu widzenia logiki jest to wtedy zachowanie sensowne, w ka¿dym razie bardziej sensowe ni¿
zdrowe ¿ycie fizyczne z poczuciem bezsensu. Zna³em wielu pacjentów profesora D¹browskiego, ludzi wybitnych, uczonych i artystów, tak¿e genialnych stu-
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dentów, którzy zapadali siê w wiaty niewidzialne, traktowane przez psychiatrów
jako patologiczne urojenia. Stanowi³y one ukryty system organizacji wiata, który zmierza ku zag³adzie samego siebie i otoczenia. Dr A. Kapusta powiêca temu
specjalne miejsce w swojej rozprawie. Te fragmenty rozprawy, jak i inne s¹ znakomite, ale nie bêd¹ w pe³ni zrozumia³e, dopóki nie potraktuje siê ich razem,
dopóki nie zestawi z mechanizmami obronnymi, a bêdzie siê traktowaæ jako
aberracjê umys³ow¹.
Urojenia s¹ po co, nie po to, ¿eby myliæ osobê, która je wytwarza, ani ¿eby
myliæ innych, ale ¿eby siê obroniæ przed niedostatkiem bytu, przed bolesnym
deficytem znaczenia, o czym wiedz¹ dobrze filozofowie i uczeni, przed wyrw¹
w sk³adni, która nie pozwala stworzyæ znaczeniowej ca³oci tego, co widzialne
(i niewidzialne). Urojenie mo¿e tak¿e obroniæ przed odczuwaniem jako bezsensownego tego, co na ogó³ uwa¿a siê jako sensowne, ale mo¿e byæ tak¿e myl¹ce,
mo¿e doprowadziæ podmiot do katastrofy, do logiki apokaliptycznej. Radz¹ sobie z ni¹ prorocy, poeci i artyci, inni musz¹ byæ potraktowani jako niesprawni
psychicznie. I trzeba ich ratowaæ, aby nie zginêli w trybach jêzykowego gwaru,
który staje siê coraz bardziej niezrozumia³y i amorficzny. Inaczej zabijaj¹ siebie
lub innych w sposób brutalny i nieludzki w nadziei odzyskania sensu ¿ycia
w dokonywanym zniszczeniu.
Tak czy inaczej, ludzie w psychozie wymykaj¹ siê z systemu danego jêzyka, wiêc mo¿e jest to obrona, a nie choroba, kiedy dezintegracja znaczeñ i sensów w ramach jednego podmiotu odrywa siê od mierciononej utraty znaczeñ
 na korzyæ utrzymania siê przy ¿yciu za pomoc¹ znaczeñ ¿yciodajnych, choæ
bezsensownych. Chory system znaczeñ umo¿liwia szaleñcowi prze¿ycie, co
prawda w opuszczeniu, w izolacji, w zamkniêciu, w poni¿eniu itd., ale daje mu
energiê do prze¿ycia, która jest pobierana z aktów destrukcji i ma moc wybuchow¹. Szaleniec przebywa w strefie zaka¿onej semantycznie, bez nadziei na
lekarstwo, które oczyci go z poznawczych trucizn przyczepionych do nich przez
jak¹ dramatyczn¹ percepcjê.
Czytamy dalej: Nasze starania mog¹ jedynie pomniejszyæ obszar niezrozumia³ego (s. 348). Nie ma tu ju¿ stylistyki s¹du typu psychoza jest skazana.
Autor argumentuje: Ca³y szereg zaprezentowanych w pracy strategii stanowi
przyk³ad prób przesuniêcia granic rozumienia psychozy poprzez umieszczenie jej
w kulturowym, psychologicznym lub egzystencjalnym kontekcie (s. 348).
Konkluzja zawarta w tym zdaniu wydaje siê oczywista  definiowanie psychozy ma najczêciej charakter kontekstualny, nie teoretyczny, indukcyjny, a nie
dedukcyjny. Co by by³o, gdyby takich przesuniêæ nie by³o? Mo¿e moglibymy
mieæ jak¹ metafizykê psychozy, jak¹ jej ontologiê. Skoro tak, to trzeba by wtedy zapytaæ, czym ró¿ni³by siê np. platoñski obraz psyche od nieplatoñskiego
obrazu psychozy, albo czym ró¿ni³aby siê kartezjañska dusza zdrowa od duszy
chorej (o czym pisze Descartes do prze¿ywaj¹cej depresjê ksiê¿niczki El¿biety).
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Jak brzmia³aby diagnoza psychiatry, który us³ysza³by od swojego pacjenta zdanie: wiem, ¿e nic nie wiem, zak³adaj¹c, ¿e nie spotyka znajduj¹cego siê w katatonii Sokratesa, ale jakiego anonimowego cz³owieka o bardzo niskim ilorazie
inteligencji lub geniusza, który ¿artuje ze wiata?
Póki co narzêdziami poznania psychozy pozostaj¹ zwyk³e sposoby poznania
tzw. cz³owieka zdrowego psychicznie  konteksty i horyzonty, zdarzenia, dowiadczenia, schematy, klasyfikacje, struktury, lokalizacje, aspektowoæ, interpretacje, ujêcia, wyrazy, postacie, stany, procesy, uchwycenia, esencjalizacje,
strategie, granice, obszary, podejcia, przypadki, narracje, symbolizacje, werbalizacje, dzia³ania, ruchy, diagnozy itp. przedsiêwziêcia buduj¹ce semantyczn¹
sieæ percepcji i poznania, w³¹czania i wykluczania, jako sposoby wyodrêbniania i definiowania zjawiska psychozy. Dlatego mo¿na spokojnie przyj¹æ opiniê
dr. A. Kapusty, która brzmi: Teza Jaspersa o niezrozumia³oci szaleñstwa jest
wiêc zasadniczo s³uszna, nie musi jednak implikowaæ prostego przejcia od rozumienia do wyjaniania, poszukiwania defektu neurobiologicznych mechanizmów
w obliczu radykalnego za³amania siê rozumienia (s. 348). A zatem psychoza to
za³amanie siê rozumienia, które wy³¹cza z sieci semantycznej komunikacji wszystkich, którzy chc¹ tak¹ komunikacjê z psychotyzuj¹cym siê cz³owiekiem podj¹æ,
gdy mog¹ zareagowaæ wed³ug wzoru nie rozumiem, kiedy przyczyna (dr Kapusta pisze wina) znajduje siê nie po stronie interpretatora, ale po stronie pacjenta i jego szaleñstwa z powodu nieczytelnoci przekazywanych komunikatów psychotycznych. Autor analizowanej rozprawy przyznaje te¿, ¿e te dowiadczenia
maj¹ charakter egzystencjalny i nie musz¹ byæ traktowane jako chorobowe. Jednak psychoza i komunikacja psychotyczna zrywa podstawy elementarnego porozumienia i rozumienia, przenosz¹c komunikat do strefy nierozumienia z powodu
radykalnej zmiany narracji odnosz¹cej siê do egzystencjalnego dowiadczenia psychotyka. Aktualnie nie daje siê odszyfrowaæ tych komunikatów, odwo³uj¹c siê do
jêzyka symptomów i doznañ opisywanych w jêzyku neurofizjologii.
Jak siê zdaje A. Kapusta zak³ada, ¿e mo¿na przekroczyæ bariery i granice
nierozumienia, je¿eli odst¹pi siê od interpretacji psychozy opartej na modelu biomedycznym, przy czym pewne nadzieje wi¹¿e z analiz¹ fenomenologiczn¹ i hermeneutyczn¹, czemu powiêca w ksi¹¿ce wiele miejsca. Osobicie nie widzê takiej mo¿liwoci. Fenomenologia uto¿samia cia³o i duszê, zamieniaj¹c j¹ w istotê
psychosomatyczn¹, czyli robi tylko tyle, ¿e likwiduje dualizm cia³o-dusza, nic
wiêcej (jak to pokazuje Scheler). Trzeba by raczej zwróciæ siê do Spinozy, a nie
do Descartesa. W istocie bowiem rozumienie ludzkiej natury przedstawione
przez fenomenologów przerabia, ile tylko siê da, dyskurs Spinozy na dyskurs
Descartesa i go zmiêkcza, ale siê do tego nie przyznaje. Jest on doæ dramatyczny, ale chyba jedyny do przyjêcia w próbach stworzenia jakiej pozytywnej teorii rozumienia choroby. Jest ona dla niego tym, co byæ musi, co nie jest przypadkowe, jest swego rodzaju talentem, tak jak talentem jest zdrowie.
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Choroba jest równie¿ obdarzona sensem, jak obdarzone jest nim zdrowie.
Tyle, ¿e ten sens wyra¿a siê w strukturach bezsensu, zamienia siê w bezsensowne zachowania oparte na destrukcji, której zdrowy rozum nie mo¿e uznaæ za naturalny gest ¿ycia. Inaczej sam pomys³ bycia ku mierci (Heidegger) by³by
tylko perwersyjnym i cynicznym sposobem ukrywania prawdy ¿ycia ludzkiego,
a nawet pewnym rodzajem promocji bezsensu, który usprawiedliwia wszelkie
praktyki. Choroba nie jest tu czym przypadkowym, jest czym koniecznym
i z tego powodu nie mo¿na jej traktowaæ tylko jako czego do usuniêcia, jako
zwyk³¹ wadê umys³u czy mózgu, cia³a czy duszy, której mo¿na siê pozbyæ przez
wyciêcie, st³umienie, zmianê metaboliczn¹ (chemiczn¹) lub trening. Choroba nie
jest tylko cech¹ rzeczy, zabarwieniem czy t³em, ale mo¿e to byæ tak¿e jaki inny
rodzaj organizacji psychicznej lub fizycznej, lub psychofizycznej, która powstaje na pod³o¿u zdrowej organizacji opartej na standardowym metabolizmie
w pewnych chwilach, w pewnych sytuacjach, z powodu wypadków i wydarzeñ,
które go zmieniaj¹.
Byæ mo¿e choroba to po prostu wyraz zmian metabolicznych w w¹skim lub
szerokim zakresie, chwilowy lub d³ugoterminowy, cz¹stkowy lub totalny, niezdolny do samonaprawy, destruktywny proces przemiany fragmentów lub ca³oci struktury psychofizycznej cz³owieka, który mo¿na przerwaæ, zahamowaæ,
ograniczyæ, ale którego nie mo¿na ju¿ zmieniæ. Ta zmiana w chorobie lub dziêki chorobie siê ontologizuje, sztywnieje, stabilizuje, puchnie i tê¿eje, staje siê
ciê¿ka, bolesna, nieznona, zabójcza dla zdrowej reszty psychoorganicznej. Psychosomatyczna ca³oæ staje siê przedmiotem podzia³ów, zaników, rozwarstwieñ,
wy³omów, zerwañ, wyrw, które pochodz¹ od si³y zniszczenia, z dowolnego koñca, granicy, brzegu jej organizacji. Choroba dzia³a jak kosmiczna czarna dziura
poch³aniaj¹ca ludzki byt w ca³oci i unosi go w stanie rozproszonym w niebyt/
innobyt.
Tak pisa³ o tym K. D¹browski: Tylko w chorobie,/ tylko w miertelnej chorobie mo¿na przejrzeæ/ bez z³udy, bez poci¹gaj¹cej sugestii, co jest ja, a co nie
ja. /Bo to drugie  niezró¿nicowane, wszechw³adne,/ zmys³owe, uk³adne, szukaj¹ce radoci trwania./ Ropieje, wrzodzieje, rozpada siê./ Nie ty nim w³adniesz,
ale ono w³ada./Nie czujesz oczu, tylko ból rozproszony./ Nie czujesz twarzy, tylko bezw³ad rozogniony./ Posuwa siê to twoje ja ku krañcom istnienia, /ku temu,
co nie ja, co coraz bardziej obce./ Coraz bardziej cudze, coraz mniej w³asne. Co
szerokie i coraz bardziej ciasne, co siê kurczy,/ odmienia, ropieje, Co obce, niechciane,/ co ci¹¿y, co schodzi na krañce/ niewidzialnego, w¹t³ego, zablokowanego,/ pó³istniej¹cego [...]2 .
Wed³ug za³o¿eñ Spinozy, g³upi musi byæ g³upi, a m¹dry musi byæ m¹dry, tak
samo chory musi byæ chory, a to z powodu alternatywnej jakiej ontologizacji/
2

K. D¹browski, Tylko w chorobie (1980).
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dezontologizacji, która modernizuje psychofizyczny stan podmiotu. Nie jest to
koncepcja zwi¹zana z s¹dow¹ wizj¹ wiata i losu cz³owieka, jak¹ metafizyczn¹
kar¹ lub nagrod¹, jest czym, co trzeba zrozumieæ jako niezrozumia³e, ale sensowne. Trzeba wiêc przyj¹æ inne regu³y rozumienia, ale jakie?  to jest w³anie
zagadka. Oczywicie  poziom analizy metafizycznej pozwala spojrzeæ bardziej
optymistycznie na permanentne niepowodzenia w badaniu psychozy, tak¿e na
poziomie naukowym.
Mo¿e byæ tak, ¿e jednak stoj¹ za tym jakie algorytmy genetyczne, mózgowe, jêzykowe, behawioralne, emocjonalne, somatyczne, które daj¹ siê konfigurowaæ i odczytywaæ, tak jak doczytuje siê dzi konfiguracje genetyczne raka,
epilepsji, alzheimera. Do tych konfiguracji nale¿¹ tak¿e czynniki kulturowe, spo³eczne, które nie wp³ywaj¹ na naturê zdrowia, ale j¹ wyzwalaj¹ lub hamuj¹, pozwalaj¹ j¹ prze¿yæ w sensie wegetatywnym i w sensie metawegetatywnym. Pewn¹ cie¿k¹ wyjcia mo¿e byæ rozumienie zdrowia i choroby, jakie proponuj¹
teorie systemowe, których próby opisu podejmowa³ w Polsce prof. J. Tr¹bka
z Krakowa, odwo³uj¹c siê np. do teorii chaosu.
A. Kapusta pisze, ¿e wiat prze¿ywany wydaje siê stanowiæ w psychopatologii ostateczny punkt odniesienia (s. 349). Jest to swego rodzaju kapsu³a sensu, która ratuje cz³owieka od nierozumienia siebie i swojego miejsca w wiecie.
Takimi kapsu³ami sensu s¹ cia³o i uczucia, które odrêbnie strukturalizuj¹ percepcjê i wyznaczaj¹ drogi indywidualnej partycypacji w wiecie sensu i bezsensu.
S¹ one wzmacniaczami, neutralizatorami lub wygaszaczami aktywnoci poznawczej cz³owieka zdrowego i chorego. Tak w jednym, jak i w drugim wypadku cia³o i uczucia staj¹ siê buforami os³abiaj¹cymi uderzenie choroby w system poznawczy i behawioralny cz³owieka. Badania id¹ce w tym kierunku s¹ jeszcze
w powijakach, choæ warto wskazaæ tu na wyniki badañ LeDouxa nad pamiêci¹
emocjonaln¹, o czym autor recenzowanej pracy w ogóle nie wspomina. A czy
mo¿na sobie wyobraziæ rozumienie bez pamiêci? A. Kapusta nawet nie wymienia w indeksie pojêcia pamiêci, choæ zamieszcza krótki artyku³ Pamiêæ i psychopatologia (2007), który móg³by byæ w³¹czony do tekstu o rozumieniu, skoro
przecie¿ jest tam rozdzia³ o urojeniach (a tam amnezje, paramnezje, pseudoreminiscencje, fugi dowiadczenia, zjawiska deja vu, konfabulacje itd.). Jest tych
rodzajów pamiêci wiele i trudno sobie wyobraziæ, by nie wp³ywa³y na rozumienie siebie w chorobie i w zdrowiu (por. Klein i in. 2004).
Istotne s¹ te¿ znacznie wczeniejsze wyniki badañ Johna Hughlingsa Jacksona (1931) nad pozytywnymi i negatywnymi symptomami w schizofrenii, tudzie¿ osi¹gniêcia prof. Jana Mazurkiewicza w tym zakresie. Szkoda, ¿e brak
wzmianki o polskich psychiatrach kraepelinistach (np. Bilikiewicz), neoewolucjonistach czy psychoanalitykach (np. Bornsztajn, Bychowski), którzy podejmowali problemy filozoficzne. Badania Jacksona wykpi³ wprawdzie w swoich studiach historycznych wszechwiedz¹cy Foucault, ale nie zauwa¿y³, ¿e czym innym
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jest regresja, któr¹ uto¿samia z dysolucj¹, a czym innym inwolucja, której analizê pomija, a móg³by czego nauczyæ siê z tekstów wybitnego neojacksonisty
Jana Mazurkiewicza, wszak przebywa³ przez jaki czas w Polsce.
O poznaniu psychozy mówi¹ te¿ miêdzynarodowe studia pilota¿owe w zakresie traktowania incydentów schizofrenicznych w ró¿nych krajach (1973).
Przyda³oby siê kilka s³ów na temat genu DISC 1 i jego funkcji wskanikowej
w przypadku chorób afektywnych i psychoz (2003), jak równie¿ opublikowanego w Edynburgu tzw. High Risk (Schizophrenia) Study (Hall i in. 2006) o genetycznych zwi¹zkach miêdzy zmianami w mózgu i psychozami. Lista ¿yczeñ recenzenta mog³aby byæ d³u¿sza, gdy znajduje kompetentnego adresata, a Andrzej
Kapusta jest takim adresatem.
Recenzowana ksi¹¿ka zape³nia wielk¹ lukê merytoryczn¹ w refleksji filozoficznej, historycznej i medycznej, wprowadzaj¹c na polski rynek naukowy koncepcjê psychopatologiczn¹ Jaspersa. I ju¿ tylko to mog³oby byæ tytu³em do
habilitacji w zakresie filozofii medycyny. Wprowadzenie do dyskusji medyczno-filozoficznej tekstów o ciele Merleau-Pontyego jest równie¿ wa¿nym osi¹gniêciem naukowym3. Cytatów i odwo³añ do tego autora jest w pracy najwiêcej, co mo¿e wskazywaæ na przemo¿n¹ chêæ znalezienia jakiego filozoficznego
punktu oparcia na doæ grz¹skiej glebie wywodów Merleau-Pontyego, uwielbianego przez czytelników ekscytuj¹cych siê s³owem cia³o powtarzanym przez
francuskiego fenomenologa. Wystarczy³oby odwo³aæ siê do trzech form cia³a znanych w staro¿ytnej Grecji (np. pathos, soma i sarx), ¿eby te zachwyty opad³y.
Dyskusja przeprowadzona na temat choroby psychicznej poprzez przywo³anie tekstów Szasza, Boorsea, Kendella i Fulforda ma charakter erudycyjny, zas³uguje na uznanie. Wydaje mi siê, ¿e rozdzia³ o urojeniach móg³by byæ opublikowany odrêbnie, a skonfrontowany z teori¹ mechanizmów obronnych mo¿e
stanowiæ bardzo przydatny przewodnik dla studentów psychologii i medycyny.
Psychopatologia zak³ada zarówno jakie rozumienie (najczêciej b³êdne
z braku wiedzy), jak i nierozumienie (najczêciej adekwatne do braku wiedzy
dostatecznej, ale jednak jakiej wiedzy). Bez tego za³o¿enia nierozumienie bêdzie tylko negatywn¹ form¹ rozumienia, ale mamy przecie¿ rozumienie fa³szywe, traktowane jako prawdziwe np. pozytywne nierozumienie wystêpuj¹ce
w systemie komunikacji zbudowanym na mechanizmach obronnych. Autor rozprawy to zagadnienie ca³kowicie pomija. Ma prawo, ale jako wyraniej powinien to zaznaczyæ.
Jeszcze trochê o stylu A. Kapusty. Tekst o filozofii francuskiej Foucault wydaje siê byæ lekki i jasny, tekst o filozofii niemieckiej natomiast ciê¿ki i ciemny,
wykazuj¹cy sk³onnoæ do nadmiernej kumulacji znaczeñ, np. tytu³ II rozdzia³u
3 Osobicie uwa¿am, ¿e analiza cia³a Merleau-Pontyego jest mêtna, ale nie podwa¿a to
wartoci studiów dr. A. Kapusty, który mimo woli tê moj¹ opiniê pog³êbia.
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Psychopatologia i rozumienie w ujêciu Jaspersa jest najbli¿szym przyk³adem
zbêdnego, czasem myl¹cego czytelnika strukturalizowania znaczeñ odnosz¹cych
siê jednoczenie do psychiatrii i do filozofii. S³owo psychopatologia sk³ada siê
z psyche, pathein i logos. Logos po grecku znaczy wszystko, ca³oæ, zbiór, suma,
a dalej  wiedza lub nauka. Zatem tytu³ ten powinien brzmieæ nie koniunkcyjnie, ale opozycyjnie  a rozumienie. Inaczej opozycja znaczeniowa przechodzi na s³owo pathein, które zamienia siê w domylne zaprzeczenie rozumienia,
czyli w nierozumienie. Takich wymagaj¹cych domylnoci fragmentów jest
w ksi¹¿ce wiele, co mo¿e prowadziæ do niepotrzebnych nieporozumieñ.
Liczne artyku³y naukowe na temat filozofii medycyny pobudzaj¹ do mylenia, budz¹c szacunek dla autora, który odwa¿nie i z umiarem podejmuje i analizuje najtrudniejsze egzystencjalne tematy. Ukazuje bezsilnoæ nauki i filozofii
oraz upór w analizowaniu niezrozumia³ego fragmentu ludzkiego bycia i bytu.
W ksi¹¿ce znajduje siê wiele tematów i ujêæ, które prowokuj¹ do dyskusji. Mo¿na siê z nimi nie zgadzaæ, ale wa¿ne, ¿e s¹ i w jêzyku polskim s¹ przedstawiane
po raz pierwszy.
Niezwykle ciekawa jest ca³a dyskusja metodologiczna, której tu nie poruszam. To pewnie zas³uga d³ugoletniej obecnoci dr. A. Kapusty na seminariach
prof. Aliny Motyckiej w IFiS PAN. Jest te¿ wiele ekscytuj¹cych w¹tków, np.
problem empatii jako psychologicznego sposobu poznania, które definiuje i reklamuje za Wundtem Jaspers, ale potem swój pogl¹d koryguje: Spekulatywne
opracowanie pozawiadomych mechanizmów poprzez rozumienie empatyczne
jest najzwyklejsz¹ strat¹ czasu, a literatura jest przepe³niona tego rodzaju usi³owaniami (Jaspers G.P., s. 305, za: A.K. 2010, s. 88).
Spory fragment tekstu dotyczy umys³u ucielenionego, co wskazuje na
sympatiê do fenomenologicznych kategorii, np. ³uku intencjonalnego, odczuæ
cia³a i emocji, common sensu i jego ucielenienia, intencjonalnoci itd. Pojawia
siê nawet kategoria rozumienia ucielenionego. Ale co zrobiæ wtedy, gdy uczucia siê nie ucieleniaj¹, gdy mylenie siê nie ucielenia (np. w autyzmie), albo
przecielenia (np. w bulimii). Co siê tu wciela, a co siê nie wciela, bo siê wcieliæ nie mo¿e? Odrêbn¹ kwesti¹, która mog³aby byæ przedmiotem krótkiej analizy, jest relacja miêdzy koncepcj¹ empatii a koncepcj¹ tzw. neuronów lustrzanych
(por. np. V. Galles 2001) czy te¿ hipotez¹ empatii i zjawiskiem autyzmu.
A. Kapusta instynktownie wyczuwa, ¿e nie jest to efektywny rodzaj poznania i rozumienia psychozy, dlatego znajduje wyjcie awaryjne, postuluj¹c epistemologiê zaanga¿owan¹ i przenosi tam analizê cielesnoci i intencjonalnoci.
Niestety, efekty tego przeniesienia nie s¹ wed³ug mnie poznawczo zadowalaj¹ce. Liczy siê jednak podjêta próba.
Ksi¹¿ka Andrzeja Kapusty jest znakomitym przyk³adem charakterystycznego dla wspó³czesnej Europy mylenia w ¿ywiole psychiatrii i filozofii. Przybli¿a polsk¹ refleksjê naukowo-filozoficzn¹ do wysi³ków w zakresie rozumienia
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cz³owieka w najbardziej krytycznej sytuacji jego niezrozumienia. Budzi szacunek, poniewa¿ otwiera pole dla wielu przysz³ych badañ kwestii tak istotnych
i tak zaniedbanych w polskiej filozofii medycyny.
Dokumentacja bibliograficzna jest ogromna g³ównie anglojêzyczna, z³o¿ona
z artyku³ów i ksi¹¿ek z najlepszych naukowych i filozoficznych orodków:
Oxford (GB) i Cambridge, MIT Press (USA), uwzglêdnia te¿ wa¿ne problemowe publikacje renomowanego czasopisma Philosophy, Psychiatry and Psychology z lat 19952009 itd., itp. Polska filozofia medycyny, dziêki wysi³kowi
A. Kapusty, znalaz³a siê znów, po wielu latach nieobecnoci, na g³ównej cie¿ce europejskiej refleksji o sposobach poznania cz³owieka, który nie poznaje sam
siebie z powodu choroby psychicznej.
Tadeusz Kobierzycki
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PARADYGMAT MUSI ODEJÆ,
CZYLI O POTRZEBIE ZMIAN W NAUCE
Miko³aj Brykczyñski, Mit nauki. Paradygmaty
i dogmaty, Eneteia, Warszawa 2011, ss. 223.
Nauka bywa dla cz³owieka rzecz¹ zgubn¹. Mo¿e Stanis³aw Jerzy Lec wcale
nie ¿artowa³, mówi¹c: B¹dmy ludmi, choæby tak d³ugo, póki nauka nie odkryje, ¿e jestemy czym innym. Mimo licznych niekwestionowanych naukowych osi¹gniêæ, mniej lub bardziej konstruktywna krytyka nauki trwa, a najbardziej niechêtni naukowej racjonalnoci rozpocieraj¹ apokaliptyczne wizje
wiata, w którym w³adzê przejmuj¹ okrutne roboty, ludzie uciekaj¹ na Marsa,
a w tle Ziemia wybucha w efekcie wojny nuklearnej.
Z biegiem lat okazuje siê, ¿e nadzieje wobec nowoczesnej nauki by³y mocno przesadzone. Wbrew oczekiwaniom Maksa Webera nie tylko wiat bêd¹cy
przedmiotem poznania, ale i sama nauka nadal pozostaj¹ zaczarowane. Obecny
paradygmat sprowadza j¹ do roli zbioru dogmatów, które dehumanizuj¹ dzia³alnoæ badawcz¹, zatracaj¹c w koñcu jej nadrzêdn¹ ideê. W zaczarowanym wiecie nauki wiara w postêp i pierwszeñstwo jego celów nad pierwotnymi celami
ludzkiej egzystencji zastêpuj¹ dawn¹ wiarê w magiê i tajemniczoæ rzeczywistoci.
Przedstawione tezy mog¹ uchodziæ w oczach praktyków nauki za prowokacjê albo s¹dy ignoranta. Jednak¿e maj¹ one sta³e miejsce w dyskusji o istocie,
roli, funkcjach i celach nauki prowadzonej na przestrzeni XX i w pocz¹tkach
XXI w. Jedn¹ z najnowszych ksi¹¿ek powiêconych zagadnieniom filozofii nauki z perspektywy sporu o naukê jest zbiór esejów Miko³aja Brykczyñskiego Mit
nauki. Paradygmaty i dogmaty. Pozycja ta stanowi prezentacjê krytyki wspó³czesnego paradygmatu naukowego, jak równie¿ wyk³adniê konkretnych propozycji autora, bêd¹cych obietnic¹ remedium na bol¹czki nauki.
Miko³aj Brykczyñski z wykszta³cenia jest geologiem. Pracowa³ w Muzeum
Ziemi PAN, szuka³ z³ota w pó³nocnym Ontario, ukoñczy³ pedagogikê na uniwersytecie w Toronto, a obecnie uczy matematyki w szkole redniej. Uprawia
filozofiê nauki z wewnêtrznej potrzeby, na marginesie swojej przyrodniczej pracy badawczej. W recenzowanej ksi¹¿ce spotykamy s¹dy w niektórych wypadkach tr¹c¹ce naiwnoci¹, ale te¿ odwa¿ne czy wrêcz zuchwa³e, co w zestawie-
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niu z ich zasadnoci¹ czyni je filozoficznie wartociowymi. Zanim jednak przejdziemy do refleksji o ksi¹¿ce, parê s³ów o samej jej treci.
W pierwszej czêci autor dokonuje przegl¹du historycznego, szczególnie rozwijaj¹c historiê kosmologii. W drugiej stara siê wykazaæ, ¿e narodziny nowoczesnej nauki nie by³yby mo¿liwe bez udzia³u metafizyki. W czêci trzeciej
mamy do czynienia z esejami powiêconymi krytyce panuj¹cego paradygmatu
naukowego oraz postulatom zmian maj¹cych prowadziæ ku uzdrowieniu nauki.
M. Brykczyñski pisze o nauce jakby by³a ona form¹ opresji wobec kondycji
ludzkiej: Komfort ¿ycia ludzkiego zale¿y w du¿ym stopniu od stanu wiadomoci, a na najg³êbszym poziomie  od sposobu rozumienia naszego miejsca
w wiecie. W tym zakresie nauka proponuje nam status najgorszy z mo¿liwych
i zabrania poszukiwania lepszego. Nasze zniewolenie s³u¿y efektywnoci dzia³ania maszyny postêpu (s. 193). Autor twierdzi, ¿e wspó³czesna nauka jest jednym z przejawów panuj¹cej racjonalnoci, której priorytetami s¹: technologiczny postêp i ekonomiczne korzyci p³yn¹ce z praktycznego stosowania zdobytej
wiedzy. Tym samym owa racjonalnoæ szkodzi samemu cz³owiekowi. Brykczyñski oskar¿a obecnie panuj¹cy paradygmat naukowy o redukowanie kondycji
ludzkiej do biologii, fizyki i chemii, przy czym zdecydowanie opowiada siê przeciw alienacji zachodz¹cej miêdzy cz³owiekiem a nauk¹. Twierdzi, ¿e nauka nawet swoje podstawowe funkcje spe³nia wadliwie. Przekonuje, ¿e choæ nie
mamy dostêpu do du¿ej czêci prawdy, popadamy w iluzjê wiedzy pewnej.
Ludzie ¿ywi¹ siê okruchami wyjanieñ dostarczanych przez naukê, przymykaj¹c oczy tam, gdzie nie s¹ w stanie postawiæ dobrze sformu³owanego pytania.
Przyk³adem potwierdzaj¹cym poznawcz¹ s³aboci nauki jest choæby teoria Wielkiego Wybuchu, bo jest ona nauce i  generalnie  intelektowi niedostêpna.
[...] Wielki Wybuch, przywo³uj¹cy skojarzenia z creatio ex nihilo, jest wiêkszym
cudem ni¿ wszystkie religijne opisy aktu stworzenia zawarte w tekstach sakralnych (s. 182).
Zdaniem M. Brykczyñskiego najbardziej fatalnym b³êdem naukowców jest
to, ¿e zapomnieli oni o ród³ach nauki, a te le¿¹ w intuicji religijnej: G³ówn¹
motywacj¹ do uprawiania nauki by³o d¹¿enie do zrozumienia miejsca i roli wyznaczonej cz³owiekowi w wiecie przez Boga (s. 16). To ryzykowne stwierdzenie ma swoje konsekwencje. Jedn¹ z nich jest postulat, by zrehabilitowaæ intuicjê religijn¹ i nadaæ jej na nowo status pe³noprawnej w³adzy poznawczej. Autor
recenzowanej ksi¹¿ki przekonuje, ¿e jedyn¹ drog¹ do za¿egnania konfliktu interesów miêdzy nauk¹ a cz³owiekiem jest zmiana paradygmatu. Wylicza zatem
kolejno propozycje odrzucenia autorytetu nauki na rzecz odzyskania podmiotowoci intelektualnej, rezygnacji z uznawania jednoznacznej definicji wiata,
tolerancji dla nadziei, co ma oznaczaæ gotowoæ do wysi³ku badawczego bez
kalkulacji jego kosztów, rezygnacjê z paradygmatu mechanicystycznego w naukach medycznych oraz czêciowy powrót do paradygmatu organicznego.
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Trudno nie zgodziæ siê z autorem, ¿e wspó³czesna nauka ma  oglêdnie mówi¹c  wiele wad. Nasuwa siê jednak pytanie, czy zmiany proponowane przez
M. Brykczyñskiego przynios³yby oczekiwane rezultaty? Czy nie podejmuje on
zbyt radykalnej walki z paradygmatem? Czy rzeczywicie nauka nie pamiêta
o tym, ¿e zakres jej oddzia³ywañ jest ograniczony i czy uzurpuje sobie prawa
do wszechw³adzy? Z pewnoci¹ mo¿na wskazaæ na przyk³ady nadu¿yæ, jakich
dopuszczaj¹ siê rozmaici badacze, ale czy jest ich tak wiele, i¿ mamy do czynienia z regu³¹ poddaj¹c¹ w w¹tpliwoæ sens panuj¹cego paradygmatu nauki?
Warto siê zastanowiæ, czy postulat o powrocie do róde³ nie prowadzi do regresu myli naukowej. Zwolennicy pomys³u rehabilitacji intuicji powiedz¹, ¿e wrêcz
wzbogaci. Pytanie nie traci jednak na wa¿noci. Czy poznanie, w ramach którego pos³u¿ymy siê intuicj¹, nadal bêdzie poznaniem naukowym?
Wydaje siê, ¿e M. Brykczyñski ¿¹da od nauki, by ta przesta³a byæ sob¹. Pomija milczeniem to, ¿e trudno o kompromis miêdzy celami nauki a pryncypiami
ogólnie pojêtej ludzkiej egzystencji. Gdyby taki kompromis ³atwo by³o uzyskaæ,
pewnie jako ludzkoæ ju¿ bymy go osi¹gnêli. By³oby to na rêkê naukowcom,
bo mogliby w pe³ni oddaæ siê prowadzeniu swoich badañ i zakoñczyæ nieraz irytuj¹ce spory z filozofami nauki, za ci drudzy mogliby zaj¹æ siê kwestionowaniem czego nowego.
Podsumowuj¹c, trzeba przyznaæ, ¿e aby pisaæ jak M. Brykczyñski, trzeba
mieæ odwagê. Recenzowana ksi¹¿ka jest ciekaw¹ pozycj¹ w dyskusji o nauce
i z pewnoci¹ bêdzie po¿yteczn¹ lektur¹ dla tych, którzy deklaruj¹ wszechmoc
nauki, zapominaj¹c o jej ograniczeniach. Autorowi nie mo¿na odmówiæ oryginalnoci w podejciu do zagadnienia, ciekawych wniosków i rozwa¿añ, które
mog¹ zainspirowaæ niejednego czytelnika do dalszych poszukiwañ odpowiedzi
na pytania postawione w ksi¹¿ce. Nie zapowiada siê jednak, by praktycy nauki
byli sk³onni do przewartociowywania swoich wiatów po przeczytaniu tej lub
innej krytycznej publikacji.
Barbara Kazimierczak
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HEGEMONIA DYSKURSU.
TRUDNOCI ZWI¥ZANE Z PODPORZ¥DKOWANIEM
KOBIECOCI
Luce Irigaray, Ta p³eæ [jedn¹] p³ci¹ niebêd¹ca,
prze³. S. Królak, Wyd. UJ, Kraków 2010, ss. 183.
Luce Irigaray to francuska mylicielka zaliczana do przedstawicielek feminizmu postmodernistycznego, autorka, której tylko nieliczne prace zosta³y przet³umaczone i wydane w Polsce, g³ównie w postaci artyku³ów. Zbiór 11 szkiców,
opublikowany w 1977 r. pod wspólnym tytu³em Ta p³eæ (jedn¹) p³ci¹ niebêd¹ca, dopiero po ponad 30 latach doczeka³ siê polskiego przek³adu. W jego sk³ad
wchodz¹ zarówno felietony, jak i wywiady skonstruowane na bazie pytañ s³uchaczy wyk³adów francuskiej pisarki. Szkice objaniaj¹ce jej stanowisko charakteryzuj¹ siê ró¿norodnym stylem: od artystycznego, metaforycznego i poetyckiego (Lustro, po drugiej stronie; Kiedy nasze wargi rozmawiaj¹ z sob¹ ) po próbê
wpisania siê w dyskurs analityczny i naukowy1 (Ta p³eæ jedn¹ p³ci¹ niebêd¹ca; Powrót do teorii psychoanalitycznej; W³adza dyskursu. Podporz¹dkowanie
kobiecoci; Cosi fan tutti; Mechanika p³ynów; Pytania; Rynek kobiet; Towary
miêdzy sob¹; Francuzki, daremne wasze starania ). Do kluczowych zagadnieñ zaliczyæ mo¿na kwestie dotycz¹ce ró¿nicy p³ciowej, to¿samoci, w³adzy
dyskursu, kobiecoci i miejsca kobiet w spo³eczeñstwie. Warto siê zastanowiæ,
na ile kwestie i problemy opracowane ponad 30 lat temu znajduj¹ odzwierciedlenie wspó³czenie i tym samym mog¹ staæ siê komentarzem do sytuacji kobiet w Polsce, a na ile postulaty te maj¹ wartoæ ju¿ jedynie historyczn¹?
Irigaray w swojej ksi¹¿ce stawia tezê, ¿e ¿yjemy w dyskursie mêskim, który
znamionuje siê jednoci¹, sprowadza siê do tego, co to¿same, do jednego sensu.
Zdarzenia, zjawiska i dowiadczenia tworz¹ jeden szereg, ci¹g³oæ. Uznanie znajduje tylko to, co mo¿na policzyæ, zmierzyæ, uporz¹dkowaæ, opisaæ i uj¹æ w definicje. Ekonomia logosu, w której rzeczywistoæ ujêta zostaje w schematy
i formy, uzurpuje sobie prawo do sprowadzania wszystkiego do Tego Samego,
1

Ujawnia siê tu niekonsekwencja autorki, która sama krytykuje analitycznoæ i naukowoæ jako przejaw i wynik hegemonii mêskiego dyskursu. Do kwestii tej jednak¿e powrócê
w dalszej czêci recenzji.
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do jednoci. Je¿eli jako spo³eczeñstwo zostalimy zdominowani przez dyskurs
fallokratyczny, to gdzie i czy w ogóle w owym dyskursie mo¿na znaleæ miejsce dla kobiet, dla tego, co kobiece? Czym jest kobiecoæ? Jak mo¿na opisaæ tê
p³eæ, która nie jest jedn¹? Co to znaczy, ¿e nie jest jedn¹? Czy jest mo¿liwe
i potrzebne zdefiniowanie kobiecoci?  zapytuje francuska pisarka. Czy kobiecoæ jest czym wiêcej ni¿ mêsk¹ projekcj¹? Jeli tak, to co kryje siê za jej zas³on¹? W opinii Irigaray kobiecoæ jest zdecydowanie czym wiêcej. Jest w³anie tym, co wykracza (poza), co nie da siê uj¹æ w pojêcia. Jest p³ynna, nie
podporz¹dkowuje siê, wymyka, zak³óca liniowoæ wszelkiego projektu (s. 57).
Jednak¿e w kulturze maskulinistycznej dominacji to, co kobiece, zostaje ujête
w mêskie kategorie, ma jeden sens i jedno oblicze, tym samym  zdaniem autorki  zostaje zafa³szowane. Nie mo¿na bowiem uj¹æ ani opisaæ tego, co wielorakie, ró¿norodne, zmienne i p³ynne, w kategoriach jednoci. Ze wzglêdu na sw¹
anatomiê Ta p³eæ nie jest jedn¹, poniewa¿ sk³ada siê z dwóch ca³uj¹cych siê
warg, [...] nie jest ona jednak ani pojedyncza, ani podwójna. Nie sposób cile
wyodrêbniæ czy okreliæ jej jako osoby, a tym bardziej jako dwóch. Opiera siê
wszelkim próbom cis³ego zdefiniowania. Pozbawiona jest równie¿ »w³asnego«
imienia. Jej p³eæ za, niebêd¹ca jedn¹, uchodzi za brak p³ci (s. 22).
Kobieca seksualnoæ i przyjemnoæ zostaj¹ sprowadzone do mêskich przedstawieñ, które rodz¹ siê z ich potrzeby i pragnienia, s¹ ich dope³nieniem. Kobieca p³eæ nie jest samoistna, autonomiczna, co wiêcej, uto¿samiana jest z brakiem lub zanikiem. To, co kobiece, definiowane jest ze wzglêdu na i przez
mêskie podmioty. Wszelako w rzeczywistoci poddawanie siê, uleganie mêskim
pragnieniom nie odkrywa przed nami prawdziwej, w³aciwej kobiecoci, zapewnia jedynie uczestnictwo w maskaradzie, a tym samym podporz¹dkowanie siê
dyskursowi (s. 112113), którego hegemonia sprawi³a, i¿ zgodnie z teori¹ seksualnoci Zygmunta Freuda dla kobiet zostaje zarezerwowane miejsce wród
tego, co wyparte i ocenzurowane (s. 57). Tym samym wartoæ jej potrzeb i pragnieñ zostaje zlekcewa¿ona. Freud w swej teorii pomija fakt istnienia swoistoci i specyfiki kobiecej p³ci, opisuj¹c j¹ zawsze w stosunku do p³ci mêskiej, która
jest pierwotna  twierdzi autorka  tworz¹c w rezultacie nieadekwatny obraz kobiecoci. Irigaray zarzuca autorowi Wyk³adów ze wstêpu do psychoanalizy tak¿e
to, ¿e sprowadzi³ funkcjê seksualn¹ kobiety jedynie do reprodukcji, czyni¹c
z macierzyñstwa zarazem jej przeznaczenie, jak i uwieñczenie. Freud opisywa³
kobiec¹ seksualnoæ na podstawie historii jednostkowych, bez uwzglêdniania
uwarunkowañ spo³ecznych, historycznych czy kulturowych. O du¿ej niedoskona³oci i nieskutecznoci teorii psychoanalitycznej wiadczy  zdaniem francuskiej mylicielki  uwik³anie jej samej w dyskurs fallokratyczny. Teoria, która
z za³o¿enia mia³a poddawaæ rzeczywistoæ krytycznej analizie i burzyæ filozoficzny ³ad, sama zosta³a w ten ³ad wpisana. W efekcie jest ona nieprzydatna do
wyra¿enia kobiecej p³ci w dyskursie. Freud jako wiêzieñ pewnej okrelonej
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ekonomii logosu ró¿nicê p³ciow¹ definiuje [...] w odniesieniu do a priori Tego
Samego, celem wsparcia swego dowodu odwo³uj¹c siê do archaicznych procedur, takich jak: rozumowanie przez analogiê, porównania, symetrie, dychotomiczne opozycje itp. (s. 60)2.
Kolejna istotna kwestia podniesiona przez autorkê szkiców, bêd¹ca zarazem
rezultatem wczeniejszych jej rozwa¿añ, traktuje o skutkach spo³ecznych, politycznych i ekonomicznych wynikaj¹cych z supremacji dyskursu fallokratycznego. Powo³uj¹c siê na Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, Irigaray wysnuwa tezê,
i¿ miêdzyklasowy ucisk ekonomiczny jest skorelowany z systemem patriarchalnym. Tym samym analiza struktur w³asnoci w kapitalistycznym spo³eczeñstwie
koresponduje z analiz¹ wyzysku kobiet przez mê¿czyzn. Pierwotne, czêsto utajone formy w³asnoci, niewolnictwa i ucisku maj¹ miejsce w grupie spo³ecznej
zwanej rodzin¹, gdzie ¿ona i dzieci stanowi¹ w³asnoæ mê¿czyzny3. Porz¹dek
patriarchalny funkcjonuje bowiem jako sposób organizacji i monopolizacja w³asnoci prywatnej z korzyci¹ dla g³owy rodziny (s. 68). W patriarchalnym spo³eczeñstwie wymiana kobiet przez mê¿czyzn, traktowanie ich jak towaru,
w efekcie nadawanie im jedynie wartoci u¿ytkowej, legitymizowane jest poprzez zakaz kazirodztwa, co przyczynia siê do podtrzymywania zastanego porz¹dku. Tak d³ugo, jak kobiety bêd¹ bra³y udzia³ w transakcjach jedynie jako
przedmioty wymiany, uk³ad spo³eczny oparty na strukturach dominacji i ucisku
bêdzie reprodukowany. Upoledzenie spo³eczne kobiet potêguje siê dodatkowo
i komplikuje z racji pozbawienia ich dostêpu do jêzyka innego ni¿ za porednictwem systemów »mêskiej« reprezentacji, odbieraj¹cych kobiecie mo¿liwoæ
odnoszenia siê do siebie samej i innych kobiet (s. 70).
Inn¹ konsekwencj¹ rozwa¿añ francuskiej pisarki, która przybiera postaæ radykalnej tezy, jest potraktowanie nauki (fizyki)  sfery ludzkiej dzia³alnoci
z za³o¿enia obiektywnej, wolnej od wartociowania, pos³uguj¹cej siê wypracowan¹ metod¹  jako konstruktu spo³ecznego. Egzemplifikacj¹ takiego podejcia
jest artyku³ powiêcony teorii p³ynów. Irigaray twierdzi, i¿ mechanika cieczy jest s³abiej rozwiniêt¹ dziedzin¹ ni¿ mechanika cia³ sta³ych. P³yny reprezentuj¹ w tym wypadku kobiecoæ, a cia³a sta³e odzwierciedlaj¹ to, co mêskie.
Zapóniony rozwój tych pierwszych jest wynikiem odwiecznej potajemnej
wspó³pracy miêdzy racjonalnoci¹ a mechanik¹ cia³ wy³¹cznie sta³ych (s. 90)4.
2 Wród autorek, które zajmuj¹ siê krytyczn¹ analiz¹ freudowskiej teorii kobiecej seksualnoci i których rozwa¿ania przytacza Irigaray, znajduj¹ siê m.in. Karen Horney i Melanie
Klein (por. s. 4246).
3 Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e wspó³czenie mo¿na wyró¿niæ wiele modeli rodziny,
a rozwa¿ania Irigaray nale¿a³oby odnosiæ jedynie do (tak zwanego) modelu rodziny tradycyjnej.
4 Tezy dotycz¹ce tego w¹tku w rozwa¿aniach Irigaray zosta³y poddane krytyce przez Alana
Sokala i Jeana Bricmonta w ksi¹¿ce Modne bzdury. O nadu¿ywaniu pojêæ z zakresu nauk cis³ych
przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa 2004 (s. 109123). Autorzy wskazuj¹
m.in. na dowolnoæ interpretacji bez zwracania uwagi na rzeczywiste znaczenie tych terminów.
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Obiektywnoæ twierdzeñ w nauce jest rezultatem pozornego niezró¿nicowania
p³ciowego. To, co postrzegamy i uznajemy za prawdê, jest wzglêdne i stanowi
wynik panowania dyskursu faworyzuj¹cego p³eæ mêsk¹. Jest prawd¹ jedynie
w obrêbie tego dyskursu.
Sytuacja, w której kobiety i kobiecoæ zostaj¹ podporz¹dkowane w³adzy dyskursu mêskiego, powoduje ich zagubienie i zatracenie. Jak odnaleæ siebie jako
podmiot? Jak przywróciæ sw¹ autonomiê i niezale¿noæ? Jak nie ulec podporz¹dkowaniu ekonomii logosu? Czy jest mo¿liwe zburzenie tego patriarchalnego
porz¹dku? Wed³ug Irigaray, odnalezienie siebie jako kobiety oznacza³oby wobec tego mo¿noæ niesk³adania w ofierze ¿adnej ze swych przyjemnoci na rzecz
innej, nieuto¿samiania siê z ¿adn¹ z nich w szczególnoci, niebycia nigdy wy³¹cznie jedn¹ (s. 25). Nale¿y daæ dojæ do g³osu innym, ró¿nym, odmiennym
sensom i stylom. Pozwólmy mówiæ kobiecie, któr¹ bêdzie wyró¿nia³a mowa
pe³na sprzecznoci, nieco nazbyt szalona dla logiki rozumu, nies³yszalna dla
tych, którzy s³uchaj¹ jej, pos³uguj¹c siê gotowymi schematami, z góry ustalonym kodem (s. 23)  brzmi propozycja pisarki. Luce Irigaray wysuwa postulat
pisania kobiecego (ecriutre feminina), którego odzwierciedlaniem jest ksi¹¿ka
Speculum. De lautre femme (1974)5 i którego elementy cechuj¹ te¿ ten zbiór
szkiców. Istotny w stanowisku francuskiej mylicielki jest fakt, ¿e alternatywy
dla fallokratycznych struktur nie upatruje ona w prostym odwróceniu ról w spo³eczeñstwie ani w stworzeniu innego, nowego pojêcia kobiecoci  spowodowa³oby to bowiem powrót do mêskiego dyskursu znamionuj¹cego siê jednym sensem i jedyn¹ prawd¹. Autorka zaznacza, ¿e stawk¹ nie jest w tym przypadku
wypracowanie jakiej nowej teorii, której podmiotem czy przedmiotem by³aby
kobieta, lecz zablokowanie samej maszynerii teoretycznej, odebranie jej praw do
produkowania nazbyt jednoznacznych prawdy i sensu (s. 65), i dalej: w moich zamiarach nie le¿y wypracowanie teorii kobiety, a znalezienie miejsca temu,
co kobiece, w ramach ró¿nicy p³ciowej (s. 133).
Poza naczelnymi zagadnieniami wskazanymi powy¿ej, Irigaray stawia szereg problemów i pytañ pobocznych6. Zapytuje m.in.: Jak ukszta³towa³yby siê
pojêcia psychoanalityczne w obrêbie kultury, która nie poddawa³aby ju¿ wyparciu tego, co kobiece? (s. 61); W jaki sposób powi¹zaæ i wypowiedzieæ owo
»podwójne« roszczenie: zarazem do równoci i do ró¿nicy? (s. 67); Jakie stanowisko winny zabraæ kobiety wzglêdem wspó³czesnej polityki? Czy istnieje
polityka kobieca i czy jest mo¿liwe jej wypracowanie, ukszta³towanie, jeli tak,
to czym mia³oby siê ono charakteryzowaæ? (s. 138); Na czym polega kobiece
pisanie? Jaki jest zwi¹zek miêdzy mówieniem  jako kobiety a mówieniem
5

Ksi¹¿ka ta nie zosta³a prze³o¿ona na jêzyk polski.
Wiêkszoæ z tych pytañ i zagadnieñ pojawi³a siê na skutek opublikowania Speculum...
(por. s. 101).
6

Hegemonia dyskursu. Trudnoci zwi¹zane z podporz¹dkowaniem kobiecoci
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 miêdzy kobietami? (s. 114). Znamienne, i¿ nierzadko na pytania pojawiaj¹ce
siê w tej ksi¹¿ce Irigaray nie udziela kategorycznych odpowiedzi, pozostawiaj¹c je do rozwa¿enia czytelnikom i czytelniczkom7.
Paradoks w przypadku przedstawiania pogl¹dów tej postmodernistycznej autorki polega na niemo¿noci wykroczenia poza dyskurs, który Irigaray odrzuca.
Przy czym sama przyznaje, ¿e nie jest wolna od tego dyskursu, stanowi jego
ogniwo i czêsto jest zmuszona do pos³ugiwania siê jego sk³adni¹ i gramatyk¹
(s. 121), czego dowodem w du¿ej mierze jest praca Ta p³eæ (jedn¹) p³ci¹ niebêd¹ca.
Agata Piórkowska

7 Irigaray wskazuje, i¿ niejednokrotnie nie chodzi o zwerbalizowanie odpowiedzi, ale raczej o nowe sformu³owanie starych pytañ i ponowne ich rozpatrzenie.
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KAMIENNE OGRODY, HERBATA, TEATR NÔ
I PARADOKS, CZYLI O SZTUCE ZEN
Agnieszka Kozyra, Estetyka zen, Wyd. Trio, Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Warszawa 2010,
ss. 439.
Estetyka zen to pozycja wyj¹tkowa wród ksi¹¿ek podejmuj¹cych temat filozofii zen oraz buddyzmu zen. Aby zrozumieæ znaczenie tego wydawnictwa,
musimy uwiadomiæ sobie, ¿e w Polsce nadal jest niewiele stricte akademickich
opracowañ poruszaj¹cych zagadnienia zwi¹zane z japoñsk¹ myl¹. Wy³¹czaj¹c
ró¿nego rodzaju poradniki, pozostaje nam niewiele literatury o charakterze filozoficznym. Nawet klasyczne Wprowadzenie do buddyzmu zen1 czy te¿ Buddyzm
zen i psychoanaliza2 nie spe³niaj¹ takiej funkcji  s¹ bardzo dobrymi tekstami
wprowadzaj¹cymi do tematu, jednak nie ujmuj¹ zagadnienia holistycznie i syntetycznie. Pierwsza pozycja jest zbiorem artyku³ów publikowanych przez Daisetsu Teitaro Suzukiego w czasopimie New East3, natomiast druga zapisem wyk³adów wyg³oszonych podczas warsztatów dla psychologów4. Absolutnie nie
ujmujê wartoci tym pracom, jednak uwa¿am, ¿e dotychczas nie mielimy tekstu wystarczaj¹co zg³êbiaj¹cego tematykê buddyzmu zen.
Dlatego w³anie dotychczas wydane ksi¹¿ki Agnieszki Kozyry wype³niaj¹
niszê dotycz¹c¹ filozofii zen5 w Polsce. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytu³em
Filozofia zen (2004) jest wartociowym ród³em wiedzy i udan¹ prób¹ ujêcia
buddyzmu zen jako filozofii. Powo³uj¹c siê na tezê japoñskiego filozofa Kitarô
Nishidy (18701966), A. Kozyra rozpatruje zen pod wzglêdem logiki paradoksu bêd¹cej kluczem do zrozumienia istoty tego nurtu buddyzmu. O samym filozofie nicoci, jego ¿yciu i pogl¹dach autorka Filozofii zen i t³umaczka z jêzyka
1 D.T. Suzuki, Wprowadzenie do buddyzmu zen, prze³. M. i A. Grabowscy, Wyd. Rebis,
Poznañ 2004.
2 E. Fromm, D.T. Suzuki, R. De Martino, Buddyzm zen i psychoanaliza, prze³. M. Macko, Wyd. Rebis, Poznañ 2000.
3 Zob. D.T. Suzuki, op. cit., s. 5.
4 Zob. E. Fromm, D.T, Suzuki, R. De Martino, op. cit., s. 57.
5 Pomijam w recenzji kwestiê, czy mo¿emy w ogóle mówiæ o filozofii zen. Zainteresowanych odsy³am do Stan badañ nad zen, (w:) A. Kozyra, Filozofia zen, Wyd. Naukowe
PWN, Warszawa 2004, s. 2448.
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japoñskiego pisze w monografii Filozofia nicoúci Nishidy Kitarô 6. Estetyka zen
(2010) jest kolejnym krokiem, tym razem w stronê obszarów estetycznych ujêtych w aspekcie filozofii zen.
Estetyka zen ma byæ filozoficzn¹ refleksj¹ nad sztuk¹ powsta³¹ w wyniku
satori  japoñskiego owiecenia, które daje wgl¹d w istotê prawdziwej rzeczywistoci i natury cz³owieka. Jest to bezporednio zwi¹zane z logik¹ paradoksow¹:
osi¹gaj¹c satori odbieramy rzeczywistoæ jako absolutnie sprzeczn¹ samoto¿samoæ,
co jest efektem zniesienia wszelkiego dualizmu, zarówno epistemologicznego, ontologicznego, jak i etycznego. Osi¹gaj¹c satori, docieramy do istoty buddyzmu zen
i wed³ug logiki paradoksu my (jako podmiot poznania) i przedmiot poznania jednoczenie jestemy i nie jestemy tym samym  jestemy sprzecznie samoto¿sami z przedmiotem poznania.
Czym zatem jest piêkno w ujêciu estetyki zen? Piêkno w sztuce zen jest
odkrywane w kontakcie z rzeczywistoci¹ dowiadczan¹ w akcie owiecenia
i wyra¿anym w dziele sztuki lub aktywnoci artystycznej (s. 17).
Za cel pracy autorka przyjê³a analizê poszczególnych elementów, które sk³adaj¹ siê na tradycjê buddyzmu zen, a mianowicie: malarstwo tuszem, ogrody
kamienne, teatr nô i ceremoniê parzenia herbaty oraz okrelenie wartoci estetycznych zwi¹zanych z pojêciem estetyki zen. Spektrum analizowanych zagadnieñ jest zatem bardzo szerokie: dzie³a sztuki, traktaty na temat malarstwa, sztuka komponowania ogrodów kamiennych, a tak¿e sztuki performatywne (teatr nô,
ceremonia picia herbaty). Zakres historyczny obejmuj¹cy opisywane przyk³ady
i zagadnienia rozpina siê miêdzy XII a XIX w. A wszystko to jest ujête w aspekcie logiki paradoksu.
W tej ksi¹¿ce nadrzêdnym celem jest deskrypcja sposobu, w jaki sztuka zen
przedstawia rzeczywistoæ, która jawi siê nam po osi¹gniêciu stanu satori. Jak
wskazuje autorka we wstêpie (s. 20), jej oryginalne podejcie metodologiczne
opiera siê na próbie wskazania konkretnych przyk³adów z prawdziwej rzeczywistoci, czyli rzeczywistoci percypowanej w wyniku osi¹gniêcia owiecenia satori, a nastêpnie odnalezieniu owych przyk³adów w sztuce zen. Moim zdaniem
jest to bardzo interesuj¹ce podejcie, odpowiednie do filozofii zen oraz jej aracjonalnego charakteru i postulowanego odejcia od logiki klasycznej na rzecz
logiki paradoksowej. Na ksi¹¿kê sk³ada siê ³¹cznie siedem rozdzia³ów oraz dwa
aneksy. Pierwszy aneks pozwala czytelnikowi na ogólny wgl¹d w dzieje myli
buddyjskiej, która z terenów Indii (dhianna) przenios³a siê na ziemie chiñskie
(channa, chan), a nastêpnie japoñskie (zen). Drugi aneks jest wykazem pojêæ
i nazw w jêzyku oryginalnym i zapisie znakowym  to przedstawienie uzmys³awia nam trudnoæ w poruszaniu siê po pismach mistrzów zen. Bariera lingwistyczna nie jest jedyn¹ przeszkod¹ w ogarniêciu japoñskiej myli  równie wiel6

A. Kozyra, Filozofia nicoci Nishidy Kitarô, Wyd. Nozomi, Warszawa 2007.
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k¹ apori¹ jest umiejêtne przestawienie siê ze sposobu mylenia cz³owieka Zachodu i wnikniêcie w styl mylenia i postrzegania rzeczywistoci tak, jak to robi
cz³owiek Wschodu. Logika paradoksu ma byæ pomocna w osi¹gniêciu takiego
epistemologicznego przestawienia.
Jednak musimy siê zastanowiæ, czy Europejczyk próbuj¹cy zrozumieæ buddystê zen nie przypomina trochê cz³owieka próbuj¹cego myleæ, jak to jest byæ
nietoperzem?7 Z artyku³u Thomasa Nagela jasno wynika, ¿e ostatecznie nie dowiemy siê tego nigdy, mo¿emy jedynie byæ ludmi wyobra¿aj¹cymi sobie jak
to jest byæ nietoperzem. Podobnie jest z cz³owiekiem Zachodu próbuj¹cym zrozumieæ myl buddyzmu zen  bez d³ugoletniego trwania w poznawanej kulturze, ¿yciu, nie uda mu siê patrzeæ z pe³nym zrozumieniem. Niemniej jednak takie prace jak Estetyka zen czy Filozofia zen s¹ wartociowymi i potrzebnymi
pozycjami przybli¿aj¹cymi japoñsk¹ myl filozoficzn¹ i estetyczn¹.
Rozdzia³ pierwszy zosta³ napisany przede wszystkim dla osób, które nie czyta³y poprzednich ksi¹¿ek Agnieszki Kozyry, nie s¹ zaznajomione z tez¹ logiki
paradoksowej i absolutnie sprzecznej samoto¿samoci. Tak jak to by³o w przypadku Filozofii zen, tak i teraz Kozyra korzysta z myli Kitarô Nishidy (s. 20),
a p³yn¹ce z nich konkluzje wykorzystuje w dalszych piêciu rozdzia³ach Estetyki zen. W rozdziale Filozoficzne podstawy estetyki zen dowiadujemy siê zatem, czym w buddyzmie zen s¹ satori, znaki paradoksowe i koany  rodzaj
pytañ-zagadek, których studiowanie ma przybli¿yæ adepta do osi¹gniêcia owiecenia przy jednoczesnym praktykowaniu zazen8. Jedynie przejcie z logiki klasycznej (A ¹ nie-A) do logiki paradoksu, czyli zniesienie wszelkiego dualizmu
(A = nie-A), pozwoli nam na osi¹gniecie satori, a wiêc zrozumienie prawdziwej
natury rzeczywistoci. Chodzi tu mianowicie o zmianê perspektywy  w wyniku satori postrzegamy rzeczywistoæ z odmiennej perspektywy. Dobrym przyk³adem wyjaniaj¹cym tê zmianê jest metafora szecianu, któr¹ autorka podaje
w Filozofii zen9. Gdy patrzymy tylko na jeden bok szecianu, wydaje nam siê,
¿e widzimy jedynie kwadrat, dopiero po zmianie perspektywy (= satori) to, co
jawi³o nam siê jako kwadrat, jest widoczne jako szecian.
Zaznajomienie siê z podstawami filozoficznej refleksji nad logik¹ paradoksu, nicoci¹ absolutn¹ i naukami mnichów buddyjskich jest niezbêdne, aby zrozumieæ estetykê zen. Jednak czytelnicy, którzy s¹ dobrze zaznajomieni z myl¹
filozofii zen, równie¿ znajd¹ interesuj¹ce informacje w pierwszym rozdziale
 zw³aszcza w punkcie Estetyka a nicoæ absolutna w filozofii Nishidy Kitarô
(s. 53), gdzie Kozyra przytacza pogl¹d Nishidy o tym, ¿e sztuka zen wyra¿a ni7

T. Nagel, Jak to jest byæ nietoperzem?, (w:) Pytania ostateczne, Aletheia 1997, s. 203219.
Zen znaczy medytowaæ, s³ówko za  siedzieæ, za ich po³¹czenie daje nam zazen
 medytowaæ siedz¹c.
9 A. Kozyra, Filozofia zen..., s. 5354.
8
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coæ absolutn¹, która jest równie¿ celem przy praktykowaniu zazen i ³¹czy siê
bezporednio z tez¹ o absolutnie sprzecznej samoto¿samoci oraz filozofii nicoci. Chodzi tu o odrzucenie  na podstawie zniesienia dualistycznego mylenia
 wiadomego podmiotu epistemologicznego stoj¹cego w opozycji do przedmiotu poznania (dzie³a sztuki). Mowa tu o estetyce nicoci absolutnej. W tej myli
estetycznej postuluje siê intuicjê aktywn¹, która zgodnie z logik¹ paradoksu
wskazuje na to¿samoæ podmiotu poznania z przedmiotem, co prowadzi do samoto¿samoci epistemologicznej. W takim wypadku Treæ piêkna rodzi siê
z interaktywnej relacji podmiotu i otoczenia (s. 68). Piêkno jest stanem nie-jani, ekspresj¹ ¿ycia wewnêtrznego.
Rozdzia³ drugi traktuje o myli zen i malowaniu tuszem  zaczynaj¹c od zarysu historycznego malarstwa tuszem, poprzez tematykê samych prac, a na koanach, ilustracjach, pejza¿ach, portretach i klasycznych motywach wystêpuj¹cych w sztuce zen lub w zwi¹zku z ni¹ koñcz¹c. Istotny jest te¿ opis stylów
u¿ywanych w kaligrafii zen. Estetyka zen zawiera w sobie bogactwo ilustracji
i zdjêæ doskonale przedstawiaj¹cych omawiane aspekty estetycznych wartoci
sztuki zen. Mo¿emy tu dostrzec uprzednio przyjêt¹ przez autorkê metodologiê,
o której ju¿ wspomina³em. Kolejnym wa¿nym aspektem logiki paradoksu i absolutnie sprzecznej samoto¿samoci jest wywo³ywanie wra¿enia na ogl¹daj¹cych
dzie³o, ¿e du¿a liczba jego elementów tak naprawdê stanowi jednoæ. Jest to
oczywicie przyk³ad na zniesienie dualizmu, w tym równie¿ podzia³u na przedmiot i podmiot poznania, gdy wszystko jest to¿same ze sob¹, gdy wszystko jest
jednym. Mamy wtedy do czynienia z wiecznym teraz, czyli  jak podaje Kozyra
 ze struktur¹ absolutnie sprzecznej samoto¿samoci (s. 128).
Ogrody kamienne, omawiane szczegó³owo w rozdziale trzecim, stanowi¹
doskona³¹ egzemplifikacjê tezy o wykroczeniu poza dualizm. Gdy jedno jest
wszystkim, a wszystko jest jednym, mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dy ogród kamienny przedstawia trójwymiarowo tezê o samoto¿samoci, poniewa¿ uformowany
¿wir mo¿e ilustrowaæ zarówno morze, chmury, jak i pustyniê. Co wa¿ne: sam
ogród mo¿e wywo³aæ wra¿enie wci¹gniêcia obserwatora do otoczenia, co te¿ jest
przyk³adem na wykroczenie poza dualizm epistemologiczny. Omawiany rozdzia³
jest bogaty w przyk³ady ró¿nych ogrodów kamiennych, co unaocznia cis³y
zwi¹zek myli filozofii zen z praktycznym zastosowaniem, bo zen  jak twierdz¹ jego propagatorzy  nigdy nie jest w oderwaniu od codziennego ¿ycia.
Teatr nô i ceremonia picia herbaty, opisane odpowiednio w rozdziale czwartym i pi¹tym, maj¹ swoje korzenie w ró¿nego rodzaju rytua³ach zwi¹zanych
z kultem agrarnym (w przypadku teatru nô) oraz religijnymi ceremoniami na
dworze cesarskim (parzenie herbaty). Wed³ug tradycji ceremonia³ przygotowywania herbaty winien wywo³ywaæ stan niedualizmu i sprawiaæ, ¿e jego uczestnicy znajd¹ siê w stanie harmonii z natur¹. Natomiast aktor wystêpuj¹cy na scenie, który jednoczenie patrzy przed siebie i musi mieæ wiadomoæ tego, jak

Kamienie, ogrody, herbata, teatr nô i paradoks, czyli o sztuce zen

435

wygl¹da w oczach widzów, prze³amuje dualizm podmiotu i przedmiotu epistemologicznego. Wp³yw na tak¹ percepcjê aktora ma mieæ specyficzna budowa
sceny teatru, na której wystêpuj¹cy jest otoczony przez publicznoæ z dwóch lub
czasem nawet z trzech stron (s. 245246).
Rozdzia³ pt. Wartoci estetyczne w sztuce zen przynosi pytania dotycz¹ce
pojêcia piêkna oraz wartoci estetycznych z nim zwi¹zanych. Autorka przypomina o relatywizmie w estetyce: o fakcie, ¿e w kulturze europejskiej samo pojêcie piêkna zgodnie z myl¹ pitagorejsk¹ by³o rozumiane jako harmonia, podczas gdy w myli estetycznej zen wartoæ piêkna jawi siê jako stan nie-jani.
Operuj¹c konsekwentnie logik¹ paradoksu, autorka twierdzi, ¿e wartoci estetyczne zen s¹ wartociami estetycznymi tylko i wy³¹cznie wtedy, gdy w ich definicji wystêpuje wewnêtrzna sprzecznoæ.
Problem w tym, ¿e nie wszystkie ogrody kamienne i obrazy tuszem spe³niaj¹ warunki narzucane przez estetykê zen i logikê paradoksu. Nie we wszystkich
przyk³adach znajdziemy zasadê sprzecznej samoto¿samoci, co A. Kozyra podkrela w podsumowaniu swojej pracy (s. 392). Rodzi siê zatem pytanie, czy takie ujêcie tematu jest odpowiednie?, inaczej: czy poszukiwanie zasad logiki paradoksowej w ka¿dym przejawie kultury japoñskiej zwi¹zanej z zen nie jest
sztucznym wytworem, teori¹ momentami dopasowywan¹ do konkretnych przyk³adów na si³ê? Odwo³uj¹c siê do Karla Poppera i jego teorii falsyfikacji, mo¿emy przyrównywaæ zasadê absolutnie sprzecznej samoto¿samoci do dzie³ sztuki zen i szukaæ w nich logiki paradoksu, ale wielu sceptyków mo¿e uznaæ takie
dzia³ania za sztuczne i daremne.
Ocenê Estetyki zen mo¿na zredukowaæ do dwóch podstawowych pytañ: czy
aprobujemy tak¹ metodologiê, jak¹ sobie powziê³a Agnieszka Kozyra oraz czy
w ogóle godzimy siê na istnienie filozofii zen?  innymi s³owami: czy zgadzamy siê na zamkniecie nieuchwytnego, a-racjonalnego charakteru myli zen
w zracjonalizowanym systemie filozofii i estetyki zen opieraj¹cym siê na logice paradoksowej? O ile odpowied dotycz¹ca samej metodologii nie nastrêcza
wiêkszych trudnoci i mo¿e byæ odpowiedzi¹ pozytywn¹ ze wzglêdu na oryginalnoæ i odpowiednie jej dobranie do tematu, opisywanych przyk³adów i zagadnieñ, o tyle pytanie o sens istnienia samej filozofii i estetyki zen mo¿e napotkaæ na opór sceptyków, którzy bêd¹ twierdziæ, ¿e ta sfera japoñskiej myli jest
nieuchwytna i nie powinno siê jej próbowaæ opisaæ w refleksji filozoficznej lub
estetycznej, gdy¿ to niemo¿liwe do osi¹gniêcia. Nieuchwytnoæ zen to fakt, który
podkrelaj¹ wszyscy studiuj¹cy buddyzm zen. Suzuki twierdzi³, ¿e nie ma czego takiego jak filozofia zen, ¿e refleksja filozoficzna nie jest w stanie oddaæ
istoty tego, czym jest zen i wszystko, co z nim jest zwi¹zane. Kozyra myli przeciwnie  ujêcie nieuchwytnego zen w opisie jest potrzebn¹ prób¹ deskrypcji, która mo¿e nam pomóc w dojciu do zrozumienia tego, czym jest zen  tak jak koany w tradycji zen mia³y pomóc mniej pojêtnym uczniom w osi¹gniêciu satori.
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Uwa¿am, ¿e potrzebujemy takiej refleksji, ¿eby przybli¿yæ siê do zjawiska
i treci, które ono ze sob¹ niesie. Nawet jeli s¹ to zagadnienia bêd¹ce poza naszym europejskim systemem pojêciowym, to ich symbolika, forma pojawiaj¹ siê
coraz czêciej w naszej kulturze i jestemy zobligowani do poznania treci przez
nie niesionej. Estetyka zen jest bardzo dobrym ród³em próbuj¹cym uchwyciæ te
treci.
£ukasz Kamiñski

Kamienie,
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WSPÓ£CZESNY WYMIAR IDEI BERKELEYA
Adam Grzeliñski, Cz³owiek i duch nieskoñczony.
Immaterializm Georgea Berkeleya, WN UMK,
Toruñ 2010, ss. 295.
Cz³owiek i duch nieskoñczony. Immaterializm Georgea Berkeleya to blisko
trzystustronicowa rozprawa Adama Grzeliñskiego, autora monografii Kategorie
podmiotu i przedmiotu w Dawida Humea nauce o naturze ludzkiej (Toruñ
2005) i Angielski spór o istotê piêkna. Teorie estetyczne Shaftesburyego i Burkea (2001). Najnowsza praca tego autora wpisuje siê zatem w g³ówny nurt jego
zainteresowañ, przez co zyskuje bogaty historyczny materia³ porównawczy, pozwalaj¹cy ukazaæ t³o rozwa¿añ biskupa z Cloyne. Bez znajomoci i zrozumienia szerszego kontekstu, zarówno procesu powstawania dzie³ Berkeleya, jak
i ówczesnego fermentu myli filozoficznej, podjêty przez Grzeliñskiego zamiar
 systematyczne przedstawienie filozofii autora Alkifrona  zrealizowany by³by
jedynie czêciowo.
Rozwa¿ania Berkeleya by³y ju¿ w Polsce kilkakrotnie dyskutowane i analizowane. Zw³aszcza w ostatnich latach ukaza³o siê kilka wa¿nych pozycji ksi¹¿kowych (m.in. prace J. Sarny, Filozofia Berkeleya  idealizm czy realizm
M. Spryszaka, Filozofia percepcji Georgea Berkeleya, S. Kijaczki, Immaterializm: epistemologia i metafizyk. Próba interpretacji filozofii Georgea Berkeleya). Dotychczasowe publikacje nie by³y jednak ca³ociowe, nie dokonano analizy myli Irlandczyka z punktu widzenia zwi¹zków ³¹cz¹cych dyscypliny
naukowe z filozofi¹ (metafizyk¹, teori¹ poznania, etyk¹, estetyk¹ i psychologi¹),
a tak¿e z myl¹ teologiczn¹. Podjêt¹ przez Adama Grzeliñskiego próbê dokonania powy¿szego nale¿y uznaæ za udan¹, zw³aszcza dziêki oparciu wspomnianych
analiz na ca³ym dorobku osiemnastowiecznego filozofa. Grzeliñski nie pomija
przy tym jak¿e wa¿nych Dzienników filozoficznych (które w koñcu doczeka³y siê
polskiego wydania), nawietlaj¹cych wiele istotnych punktów w rozwoju koncepcji irlandzkiego filozofa. W ksi¹¿ce znajdujemy równie¿ odniesienia do pism,
które nie zosta³y jeszcze w Polsce opublikowane, takich jak chocia¿by Siris, prac
z dziedziny optyki czy korespondencji z Johnsonem, a tak¿e kazañ i esejów publikowanych w Guardianie. Te ostatnie zreszt¹ czêsto przyczyniaj¹ siê do lepszego zrozumienia filozofa, róde³ jego motywacji, zamiarów i sposobów, jaki-
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mi d¹¿y³ do ich realizacji. Berkeley swoje rozwa¿ania filozoficzne wspiera³ tak¿e badaniami z dziedziny fizyki i optyki; do nich równie¿ Grzelinki odwo³uje
siê doæ szczegó³owo, podejmuj¹c trud przybli¿enia ich czytelnikowi i wskazania na najwa¿niejsze powi¹zania z reszt¹ systemu oraz stosunek do analogicznych rozwa¿añ Newtona.
Jak ju¿ wspomnia³em, recenzowana monografia nie ma na celu przedstawienia jedynie pewnych w¹tków wyrwanych ze spójnej ca³oci myli filozofa
i tym samym pozbawienia ich w³aciwego znaczenia, lecz  zgodnie z zapowiedzi¹ autora  ma za zadanie wskazanie na systematyczny zwi¹zek pomiêdzy
poszczególnymi czêciami [jego] filozofii (s. 13). Dlatego te¿ ksi¹¿ka ta nie jest
jedynie problemowym przedstawieniem zagadnieñ, ale ukazaniem architektoniki ca³oci systemu filozoficznego Berkeleya.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów i wstêpu. Kolejno poznajemy w nich
inspiratorów myli Berkeleya, do których z czasem odnosi³ siê krytycznie, wiadom oryginalnoci w³asnych rozstrzygniêæ. Nastêpnie przedstawiane s¹ konkretne problemy filozoficzne i ich powi¹zania z pozosta³ymi czêciami systemu, tak¿e w relacji do rozstrzygniêæ, z którymi Berkeley polemizowa³. Adam Grzeliñski
podkrela równie¿ znaczenie dokonanych przez Berkeleya rozstrzygniêæ dla
spójnoci jego systemu. Jednoczenie próbuje wskazaæ niektóre konsekwencje
zaniechanych rozwi¹zañ (przyk³adem mog¹ byæ omawiane w literaturze przedmiotu fragmenty Dzienników filozoficznych, sugeruj¹ce póniejsze sceptyczne
rozstrzygniêcia, które znajdujemy u Humea). Zabieg ten w zestawieniu ze zgromadzonym materia³em interpretatorskim i przywo³aniem pierwszej fali krytyki
(skierowanej wobec tak niedorzecznego przecie¿ pomys³u jak immaterializm)
i póniejszych b³êdów w interpretacji filozofii Berkeleya (m.in. powszechne
i dzi uznawanie go za solipsystê) daje w efekcie ca³ociowe omówienie jego
filozofii. Do zalet monografii nale¿y zaliczyæ równie¿ bliskie trzymanie siê tekstu  autor nie mno¿y odwo³añ do komentatorów, nie porównuje wieloci stanowisk interpretacyjnych, przez co praca zyskuje na czytelnoci. Rzecz jasna
tam, gdzie jest to konieczne, Grzeliñski przywo³uje istniej¹ce klasyczne opracowania Johnstona, Lucea, Atherton, Warnocka czy Park, a tak¿e Hegla i Cassirera, czyni to jednak z umiarem, aby nie przes³ania³o to istotnych treci. W przypadku cytowañ dzie³ Berkeleya niepublikowanych w jêzyku polskim Grzeliñski
dokonuje samodzielnych przek³adów, co stanowi kolejny atut omawianej pracy.
Koherentna rekonstrukcja filozofii Berkeleya prowadzi do aspektowego traktowania niektórych zagadnieñ. Dzieje siê tak na przyk³ad w przypadku omawiania podstawowych pojêæ, takich jak conception, idea, notion, finie spirit. Tak
wiêc idee (czy lepiej idee-rzeczy, idee-koncepty) s¹ ujmowane w kolejnych rozdzia³ach z ró¿nych, choæ zawsze uzupe³niaj¹cych siê punktów widzenia. Bez
ostatecznego okrelania na pocz¹tku ich natury Grzeliñski umiejêtnie analizuje
poszczególne aspekty, w których je przedstawia (ale i w których funkcjonuj¹ one
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w ludzkim umyle) i zmierza wraz z kolejnymi ods³onami do przedstawienia ich
w pe³nym wietle, tj. w roli w ludzkim wiecie dowiadczenia i w samym systemie wyk³adanej myli.
Pierwszy  wprowadzaj¹cy  rozdzia³ pracy powiêcony jest w ca³oci zaprezentowaniu ówczesnego stanu filozofii, z jej aspiracjami i panuj¹cymi pogl¹dami, z jej uwarunkowaniami stanem nauki i trendami w sposobie jej uprawiania. Kompetentnie wskazane s¹ najwa¿niejsze problemy: spadek po dualizmie
kartezjañskim, kwestie reprezentacjonalizmu i okazjonalizmu, proces przechodzenia od filozofii substancji do filozofii funkcjonalistycznej i krytycznej, sceptyczne nurty w filozofii, dynamiczny rozwój mechanistycznie pojmowanego
przyrodoznawstwa i, co najwa¿niejsze dla Berkeleya, rozdwiêk pomiêdzy wiatopogl¹dem materialistycznym a religijnym.
W rozdziale pierwszym autor powiêca wiele miejsca zagadnieniu jêzyka
i przekonaniu biskupa z Cloyne o potrzebie z jednej strony zreformowania jêzyka filozoficznego (oczyszczenie i zmiana znaczeñ pojêæ), z drugiej za nadania mu naturalnego charakteru uwzglêdniaj¹cego funkcjê impresywn¹. Jego pojêcia nie s¹ bowiem, jak twierdzi Berkeley, zrywaj¹c ze stanowiskiem Lockea,
adekwatne ideom: Funkcjonowanie jêzyka  czytamy u Grzeliñskiego  nie
sprowadza siê do odwzorowania idei zawartych w umyle [...]. Z koniecznoci
pojêcia jêzyka s¹ ogólne (w tym sensie, ¿e reprezentuj¹ pewn¹ klasê wyobra¿eñ), idee za  zawsze konkretne. Wzajemna adekwatnoæ cz³onów relacji
 s³wo-idea nie jest mo¿liwa, poniewa¿ znaczeniem s³owa nie jest nigdy pojedynczy obraz zmys³owy czy wyobra¿enie. Znaczenie to konstytuuje siê dopiero
w szerszym kontekcie  s³owa po³¹czone w s¹dy mog¹ opisywaæ pewien przedmiot, coraz bardziej zbli¿aj¹c siê do zmys³owego konkretu [...]. Za pomoc¹ jêzyka nie mo¿na »wydobyæ na wiat³o dzienne czyich idei«, a w ka¿dym razie
nie mo¿na zakomunikowaæ konkretnych idei, sprawiæ, ¿e w procesie komunikacji jêzykowej kto odtworzy dok³adnie te same wyobra¿enia jak te, które znajduj¹ siê w umyle innej osoby (s. 55).
Jêzyk w koncepcji Berkeleya nabiera przede wszystkim znaczenia emotywnego, tj. wywo³uj¹cego u rozmówcy okrelone uczucia, dzia³ania lub ich poniechanie, mówi¹c inaczej: jêzyk ma za zadanie koordynowanie dzia³añ cz³owieka,
a nie przekazywanie wyobra¿eñ czy nawet opisywanie rzeczywistoci.
W kolejnych rozdzia³ach autor dokonuje szczegó³owych analiz podstawowych
pojêæ filozofii Berkeleya, wskazuj¹c przy tym na historyczny rozwój pojêæ idea,
pojêcie i substancja. Ka¿dorazowo analizuje zastany przez myliciela jêzyk
filozoficzny, wskazuj¹c przy tym bardzo dok³adnie, jak wczeniejsze znaczenia
pojêæ funkcjonowa³y u poprzedników Irlandczyka. Oczywicie nie brakuje tu
odniesieñ do koncepcji Kartezjusza, Lockea (z ich ród³ami u Arystotelesa),
Malebrancha czy Baylea, a nawet póniejszych pomys³ów Humea. Jednoczenie Grzeliñski dokonuje zrekonstruowania najwa¿niejszych zrêbów ich pogl¹-
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dów wraz z miejscem, jakie pojêcia te zajmowa³y w ich koncepcjach. Dopiero
wówczas mo¿na zrozumieæ, ¿e zmiana jakociowa, która dokona³a siê wraz
z pojawieniem siê filozofii Berkeleya, polega³a nie tylko na zmianie znaczeñ, jakie przypisuje siê poszczególnym pojêciom, ale te¿ na ich nowym charakterze
i roli w codziennym ludzkim ¿yciu. Wymiar praktyczny filozofii Irlandczyka wysuwa siê wiêc na pierwszy plan: Berkeley godzi namys³ teoretyczny i praktyczne zaanga¿owanie, wskazuje na instrumentalny charakter wiedzy naukowej, która nie tyle dostarcza ostatecznego obrazu przyrody, ile stanowi narzêdzie: daje
podstawy dla podejmowania wszelkich dzia³añ i mo¿liwoæ przewidywania ich
skutków. Rozpatrywane z perspektywy filozofii przyrody dzia³ania te z regu³y
maj¹ na celu pomylnoæ cz³owieka rozpatrywanego jako istota witalna, obdarzona cia³em, i dokonywane s¹ w perspektywie skoñczonoci danego mu czasu
 w perspektywie ¿ycia doczesnego. Najogólniej rzecz bior¹c, dzia³ania te maj¹
bowiem na celu pomylnoæ cz³owieka na ziemi. Ograniczonoæ tej perspektywy zostaje przezwyciê¿ona w perspektywie dowiadczenia estetycznego, filozofii moralnej oraz religii (s. 14).
Wspomnianym przezwyciê¿eniom Grzeliñski powiêca trzy ostatnie rozdzia³y. Wczeniej jednak w rozdzia³ach Aktywny duch i Nauka o przyrodzie rozpatruje kolejno pogl¹dy Berkeleya na temat ducha jako rozumu, wyobrani i woli
(kolejny jego aspekt uzupe³niaj¹cy wczeniejsze analizy) i podporz¹dkowanej
mu filozofii natury. Kolejne rozdzia³y dotycz¹ zagadnieñ estetycznych, etycznych i religijnych.
Przekonanie, ¿e natura jest tworem podleg³ym Stwórcy i kierowanym przez
Opatrznoæ, prowadzi Berkeleya do twierdzenia podobnego do tego, które moglibymy ówczenie napotkaæ w teorii Shaftesburyego, a mianowicie, ¿e zmys³owym przejawem czuwaj¹cej nad wiatem Opatrznoci jest piêkno natury.
Piêkno to, w wietle analiz prowadzonych przez ówczesnych estetyków, takich
jak Addison, a zw³aszcza Burke, by³oby kategori¹ estetyczn¹ stanowi¹c¹ po³¹czenie harmonii (uporz¹dkowania czêci) oraz wznios³oci (zwi¹zanej z ogromem), za prze¿ycie estetyczne by³oby bliskie dowiadczeniu religijnemu. Prze¿ycie jednak wznios³ego piêkna nie mo¿e stanowiæ podstawy dla moralnych
dzia³añ cz³owieka, a tym samym ich podstawy musi on szukaæ w regu³ach dyktowanych przez rozum. Moralny charakter podjêtych dzia³añ mo¿liwy jest zatem
dopiero niejako po przekroczeniu zmys³owoci dowiadczenia estetycznego.
Ostatni rozdzia³ ksi¹¿ki powiêcony jest nieskoñczonemu duchowi, jego woli,
roli w ludzkim wiecie, a tak¿e ró¿nicy prawdziwoci twierdzeñ naukowych
i przekonañ religijnych. Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ Grzeliñski zauwa¿a,
¿e: W rzeczywistoci rozumowanie Irlandzkiego filozofa rozpoczyna siê od
przekonania o istnieniu Boga, natomiast rozstrzygniêcia metafizyczne i teoriopoznawcze s¹ wynikiem takiego zaadoptowania nowej filozofii, aby mo¿liwe
by³o wyt³umaczenie twierdzeñ religijnych w sposób rozumowy, a w ka¿dym ra-
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zie w sposób niesprzeczny z rozumem. Berkeleyowi nie chodzi³o zatem o odpowied na pytanie o to, czy opieraj¹c siê na za³o¿eniach nowej wówczas filozofii Malebranchea i Lockea da siê uzasadniæ istnienie Boga, ale na pytanie
zgo³a inne: skoro istnieje Bóg, o którym naucza Pismo i tradycja, to czy twierdzenia religijne da siê uj¹æ w spójny i pozostaj¹cy w zgodzie z wymaganiami
rozumu system wiedzy o cz³owieku (s. 270).
Bogata w drobiazgowe analizy ksi¹¿ka Adama Grzeliñskiego jest przyk³adem
rzetelnej pracy nad rekonstrukcj¹ systemu filozoficznego. W trakcie uwa¿nej lektury mo¿liwe jest wznoszenie kolejnych piêter misternej budowli, by w ostatecznym rozrachunku ukazaæ ca³y jej gmach. Pos³uguj¹c siê dalej t¹ metafor¹, z ca³¹
pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e autor roz³o¿y³ system irlandzkiego filozofa na
drobne fragmenty, przeanalizowa³ ich zwi¹zki i powody zastosowania okrelonych
rozwi¹zañ, ewentualne mo¿liwoci wymiany niepasuj¹cych elementów i  co najwa¿niejsze  z³o¿y³ ca³oæ na nowo. Dziêki zastosowaniu czasem nowszych,
wiêc i czêsto precyzyjniejszych narzêdzi, nieuchronnie pochodz¹cych z placu
budowy póniejszych rekonstrukcji (chocia¿by filozofii Humea), odnowi³ stary gmach, czyni¹c jego konstrukcjê przejrzyst¹ i uporz¹dkowan¹.
Krzysztof Wawrzonkowski

