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I PRZYRODOZNAWSTWO
15trwaj¹cego w czasieOlsztyn 20097

Bogdan Banasiak
Uniwersytet £ódzki

University of Lodz

KULTUROWY TOPOS KSIÊGI
(przyczynek do interpretacji)
Cultural Topos of the Book
(Contribution for Interpretation)
S ³ o w a k l u c z o w e: ksiêgi wiête, ksiêga
natury, wiedza, m¹droæ, encyklopedia, interpretacja, sens, k³¹cze, Internet.

K e y w o r d s: sacred books, book of nature,
knowledge, wisdom, encyclopedia, interpretation, sense, rhizome, Internet.

Streszczenie

Abstract

Topos Ksiêgi nale¿y do najsilniej zakorzenionych motywów w kulturze. Tradycyjnie
wi¹¿¹cy siê z ksiêgami wiêtymi, redniowieczn¹ Ksiêg¹ Natury oraz nowo¿ytn¹ encyklopedi¹, wystêpuj¹cy w filozofii, literaturze,
mitach, legendach, religiach i kulturze masowej, oznacza³ ród³ow¹ prawdê, pe³niê sensu,
zamkniêcie i wyczerpanie, jednym s³owem
 wiedzê absolutn¹ (metafizyka). Jego nowoczesna wersja (m.in. Sade, Mallarmé, Nietzsche,
Schulz, Borges) jawi siê za jako ksiêga-k³¹cze, czyli niesterowny, acentryczny, niehierarchiczny system otwarty (krytyka metafizyki),
którego wspó³czesn¹ (informatyczn¹) wersjê
stanowi Internet.

Topos of Book belongs to the most deepseated motives in culture. Traditionally it is
tied with holy books, The Medieval Book of
Nature and modern encyclopedia. It takes
a stand in philosophy, literature, myths, legends,
religions and mass culture. It means source
truth, full of sense, closure and exhaustion, in
one word absolute knowledge (metaphysics).
Contemporary version present it (Sade, Mallarmé, Nietzsche, Schulz, Borges) as book-rhizome or uncontrollable, acentric, nonhierarchic
open system (critique of metaphysics). Internet
is modern part of it.
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Nazywam j¹ po prostu Ksiêg¹
Bruno Schulz, Ksiêga
Chcia³bym stworzyæ Ksiêgê, która porusza ludzi...
Antonin Artaud, LOmbilic des limbes

Motyw Ksiêgi nale¿y do szczególnie istotnych, wieloaspektowych i ugruntowanych w tradycji kulturowej toposów  zarówno ze wzglêdu na zakres wystêpowania (pojawia siê on  choæ w ró¿nych odmianach  bodaj we wszystkich
kulturach literackich, znajduj¹c wyraz w religiach, wierzeniach, legendach, baniach, literaturze, filozofii, sztuce, kulturze masowej), jak i na skalê znaczeniow¹ jego symboliki.
Uznaje siê, ¿e w tradycji Zachodu Ksiêga/ksi¹¿ka symbolizuje ca³oæ
wszechwiata, prawdê, naukê, uczonoæ, wiedzê, m¹droæ, roztropnoæ, siedem
sztuk wyzwolonych, przyrodê, sztukê, historiê, ksiêgi uznawane za wiête, w
tym Bibliê, Ewangelie, dziesiêcioro przykazañ, magiê, godnoæ, sprawiedliwoæ,
potêgê, cnotê, czystoæ, przeznaczenie, los, ucieczkê od rzeczywistoci. Z kolei
w tradycji chrzecijañskiej ksi¹¿ka z literami alfa i omega stanowi atrybut
Boga i Chrystusa, natomiast ksiêga z pieczêciami le¿¹ca na kolanach tego ostatniego symbolizuje Apokalipsê. Jest te¿ ona atrybutem licznych wiêtych, Ojców
Kocio³a i proroków, m.in. Ambro¿ego, Andrzeja, Anny, Antoniego Padewskiego, Franciszka z Asy¿u, Grzegorza Wielkiego, Tomasza z Akwinu.
Jeli za uwzglêdniæ, ¿e w kulturze wystêpuje te¿ wiele motywów jej pokrewnych czy wobec niej pochodnych  biblioteka, wolumin, tom, tekst, inkunabu³, rêkopis, pamiêtnik, kronika, zwój pergaminu, kalendarz, kartka papieru,
szparga³, mapa, markownik (klaser), litera, pismo, druk, czcionka, znak, zygzak,
lad itp.  to skala tej symboliki jawi siê jako wrêcz ogromna, wykluczaj¹c mo¿liwoæ zbudowania jednoznacznej klasyfikacji owego motywu.

Tradycyjne ksiêgi wiête
Bodaj najbardziej typow¹ i klasyczn¹ wersjê Ksiêgi stanowi¹  maj¹ce czêsto milenijn¹ tradycjê  wiête ksiêgi (tak w³anie okrelane w obszarze danej
tradycji), wystêpuj¹ce przede wszystkim w tzw. religiach objawionych1.
W chrzecijañstwie jest to Pismo wiête, tj. Stary i Nowy Testament; w islamie  Koran oraz czêciowo Sunna; w judaizmie  Tora, w wê¿szym znaczeniu
oznaczaj¹ca piêæ pierwszych ksi¹g Biblii (Piêcioksi¹g, Pentateuch); w szerokim
za  ca³¹ Bibliê hebrajsk¹, tj. Stary Testament (Tora pisana, Tanach) oraz tra1

Nawet jeli w religiach naturalnych wystêpuj¹ ksiêgi wiête, to ich sakralizacja dokonuje siê moc¹ samej tradycji, nie uwa¿a siê ich za objawione czy podyktowane przez Boga.
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dycjê teologiczno-prawn¹ judaizmu (Tora ustna). W zaratusztrianizmie wiêtym
tekstem jest Awesta, której g³ówn¹ czêæ stanowi¹ Gaty, zgodnie z wierzeniami
napisane przez samego Zaratusztrê, oraz Ksiêga Arta Wirafa (Arda Wiraz Namag
 Ksiêga o pobo¿nym Wirazie), w sikhizmie za  Sri Guru Granth Sahib, zwana
Pani¹ Ksiêg¹ b¹d Jedenastym Guru, gdy¿ uznawana jest za ¿ywego guru.
Podobny status maj¹ ksiêgi wiête w tzw. religiach za³o¿onych. Szczególnie
charakterystyczny jest tu hinduizm posiadaj¹cy ogromny, a zdaniem niektórych
jego wyznawców  wrêcz otwarty zbiór wiêtych pism, dziel¹cych siê na ruti
(literatura wedyjska): Wedy i Upaniszady, oraz smriti: literaturê pocz¹tkowo niekanoniczn¹, tj. eposy Ramajana i Mahabharata (m.in. Bhagawadgita), Purany
oraz Manusmryti, choæ niektóre od³amy hinduizmu za wiête uznaj¹ jeszcze inne
ksiêgi. Z kolei zbiór religijnych ksi¹g d¿inizmu nosi miano Agama (Siddhanta)
i sk³ada siê z ok. 45 tekstów dotycz¹cych doktryny, rytua³u, biografii wiêtych
oraz wielu dziedzin wiedzy wieckiej.
ród³owe teksty buddyzmu (Tipitaka b¹d Tripitaka), konfucjanizmu (Piêcioksi¹g Konfucjañski2) oraz taoizmu (Daodejing [spolszczenie: Tao-te-king],
pe³na nazwa Laozi Daodejing, w skrócie Laozi  Ksiêga drogi i cnoty, znana te¿
jako Laozi wuqian wen  Ksiêga 5000 znaków Laoziego) nie maj¹ natomiast
charakteru ksi¹g wiêtych.
Podobn¹ rolê tekstów wiêtych lub kanonicznych pe³ni³o te¿ wiele innych
staro¿ytnych b¹d tradycyjnych ksi¹g, choæby tybetañska Ksiêga Umar³ych,
egipska Ksiêga Wyjcia w Ci¹gu Dnia, Sefer ha-Zohar  Ksiêga Blasku, mistyczny komentarz do Tory, podstawowy tekst ¿ydowskiej mistyki i redniowiecznej
kaba³y, wiêta ksiêga narodu Kicze (Majowie), Popol Vuh  Ksiêga Wspólnoty,
Ksiêga Rady, znana tak¿e jako Rêkopis z Chichicastenango, biblia alchemików
i ró¿okrzy¿owców oraz adeptów nauk okultystycznych i ezoterycznych  staro¿ytny tekst hermetyczny: Tablica Szmaragdowa, czy Sziur koma (hebr. wymiary cia³a)  dzie³o wczesnej mistyki ¿ydowskiej.
Zasad¹ przydania wyj¹tkowego autorytetu tego rodzaju ksiêgom by³o  zgodnie z wierzeniami  przekazanie ludziom przez istoty boskie prawd o wiecie i
bogach. Choæ nie zawsze mia³o miejsce cile rozumiane objawienie (typu
chrzecijañskiego), mówiono bowiem te¿ o owieceniu, misji, pos³annictwie,
nowej drodze czy nowych systemach wartoci, to jednak podstawowe teksty danych wierzeñ zyskiwa³y czêsto walor sakralny.
Jako ¿e ksiêgi wiête zazwyczaj zawieraj¹ ca³oæ boskiej proweniencji (bezporednio b¹d porednio) wiedzy/m¹droci, zaleceñ oraz objawieñ czy proroctw, a tak¿e stanowi¹ literê okrelonych wierzeñ (niekiedy nie wy³o¿on¹
wprost, tajemnicz¹ i alegoryczn¹, tote¿ czêsto wymagaj¹c¹ komentarzy i wyk³ad2 Sk³adaj¹ siê na ni¹: Ksiêga przemian, Ksiêga pieni, Ksiêga dokumentów, Ksiêga obyczajów, Kronika wiosen i jesieni oraz niezachowana Ksiêga muzyki.
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ni), to tego rodzaju ich postaæ oferuje wiedzê ród³ow¹, z definicji prawdziw¹,
wyczerpuj¹c¹ i niekwestionowaln¹ (prawda objawiona), i dlatego zyskuj¹ one
walor wiêtych. I nawet jeli ta wiedza absolutna nie jest cz³owiekowi przeciêtnemu w pe³ni dostêpna, w pe³ni dlañ zrozumia³a i czytelna, to jednak (lub
w³anie dlatego) stanowi pewny rezerwuar prawdy i gwarant ludzkiego losu.
Tê szczególn¹ estymê, jak¹ cieszy³y siê ksiêgi boskie, wiête i kultowe ju¿ blisko tysi¹c lat przed nasz¹ er¹ na Bliskim Wschodzie, nale¿a³oby przypisaæ wyj¹tkowemu presti¿owi zwi¹zanemu z sam¹ umiejêtnoci¹ pisania i czytania, gdy¿ wówczas pismo i ksiêga mia³y charakter sakralny, spoczywa³y
w rêkach kasty kap³anów i sta³y siê medium religijnych idei, w tym okresie bowiem samo pisanie odczuwa siê jako co tajemniczego, a skrybie przypisana jest
szczególna godnoæ3. Jako ¿e umiejêtnoæ tak¹ posiadali wyj¹tkowo nieliczni
i pilnie jej strzegli, to z definicji stawali siê oni niejako wybranymi i owieconymi, a ich poczynania, wiêkszoci niedostêpne, owiane by³y nimbem tajemniczoci4.

Nowe ksiêgi wiête
Za teksty wiête lub przynajmniej wyznaczaj¹ce kanoniczne zasady uznawane s¹ liczne teksty nowych religii, jakich wiele  niekiedy na podstawie objawieñ, jak twierdzili ich autorzy/redaktorzy  powsta³o w wiekach XIX i XX.
Tak¿e te nowe ksiêgi wiête  w analogii do ich tradycyjnych wzorców  maj¹
stanowiæ wyczerpuj¹c¹ literê doktryn, wyznaczaæ niekwestionowane prawdy
oraz wzorce postêpowania.
Dla przyk³adu, ród³em wiary Bahai jest zbiór oko³o stu tekstów zawieraj¹cych spisane w XIX w. nauki za³o¿yciela bahaizmu Bahaullaha (Blasku Boga),
z których najwa¿niejsza jest Kitab-i-Aqdas, czyli Najwiêtsza Ksiêga, choæ
w religii tej zaleca siê czytanie tak¿e innych wiêtych ksi¹g objawionych (m.in.
Bhadawadgity, Biblii, Koranu). Z kolei Liber AL vel Legis  Ksiêga Prawa5,
spisana w 1904 r. przez Aleistera Crowleya pod dyktando g³osu o imieniu
Aiwass, stanowi doktrynaln¹ podstawê filozoficzno-magicznego nurtu zwanego
Thelema6.
3

E. R. Curtius, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Francke Verlag, Bern
und München 1978, s. 307.
4 Osobn¹ kwesti¹ by³oby tutaj zagadnienie s³owa, np. w Grecji okrelanego mianem
logos (oznacza te¿ rozum, w tym rozum wiata), w chrzecijañstwie maj¹cego moc autotranssubstancjaln¹ (s³owo sta³o siê cia³em), w ludowych za (a niekiedy tak¿e obiegowych)
przewiadczeniach  moc sprawcz¹ (nie wywo³uj wilka z lasu).
5 Zob. [online] <http://thelema.pl/al-pl.htm>, dostêp: 12.04.2009.
6 Inne jego dzie³a to m.in.: Ksiêga jogi i magii (19121913), Ksiêga k³amstw (1913),
Ksiêga Thotha (1944), wiête ksiêgi Thelemy (19091911).
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Ksiêga Mormona  Jeszcze Jedno wiadectwo o Jezusie Chrystusie (wyd.
1830 r.) to podstawowy obok Biblii tekst wiêty uznawany przez Koció³ Jezusa Chrystusa wiêtych w Dniach Ostatnich, Spo³ecznoæ Chrystusa oraz inne
kocio³y z ruchu wiêtych w Dniach Ostatnich (zdaniem wyznawców, jest ona
przek³adem autorstwa Josepha Smitha tekstów proroka Moroniego). Ksiêga
Przykazañ (wyd. 1833 r.) to zbiór najstarszych objawieñ przekazanych przez
Boga prorokowi Josephowi Smithowi, Jr., obejmuj¹cy wszystkie zalecenie tej religii, poszerzony póniej i funkcjonuj¹cy pod tytu³em Ksiêga Nauk i Przymierzy. Z kolei Per³a Wielkiej Wartoci to zbiór tekstów J. Smitha, proroka i pierwszego Prezydenta Kocio³a Jezusa Chrystusa wiêtych w Dniach Ostatnich.
Do szczególnych osobliwoci nale¿y zaliczyæ Principia Discordia (Zasady
Nie³adu)  wiêt¹ ksiêgê dyskordianizmu, religii za³o¿onej ok. roku 1958 przez
Kerryego Thornleya i Grega Hilla, czêsto okrelanej jako dowcip przebrany za
religiê lub religia udaj¹ca dowcip, bo ironicznie podwa¿aj¹cej zasady samej
religijnoci, co zreszt¹ ma prowadziæ do iluminacji. Z kolei Biblia Szatana to
wydana w 1969 r. przez Antona Szandora LaVeya ksi¹¿ka sk³adaj¹ca siê z czterech czêci: Ksiêgi Szatana, Ksiêgi Lucyfera, Ksiêgi Beliala, Ksiêgi Lewiatana,
stanowi¹ca wyk³ad filozofii i praktyki satanistycznej.
Zazwyczaj ksiêgi wiête budzi³y respekt samym swym kszta³tem, mia³y
bowiem postaæ opas³ych woluminów, niekiedy za obfitych zwojów pergaminu
(same gabaryty w zasadzie wyklucza³y ich dostêpnoæ dla pospólstwa), nie za
oszczêdnych broszurek czy nielicznych kart. Wielokrotnie te¿ w tytu³ach dzie³
lub ich rozdzia³ów wystêpowa³o nobliwe i patetyczne miano ksiêga (nie za
trywialne czêci, rozdzia³y czy partie)7.

Zmylone ksiêgi wiête
Postaæ doktrynalna Ksiêgi, oferuj¹ca wiedzê ród³ow¹, czêsto dotychczas
skryt¹, zapoznan¹ i niedostêpn¹, z definicji za prawdziw¹ i wyczerpuj¹c¹, wielokrotnie powraca w kulturze w postaci rzekomo odkrytych b¹d stworzonych
jej wersji, najrozmaitszych zreszt¹ typów. Sporód bardziej znanych nale¿y wymieniæ m.in. Ksiêgê Welesa8 (zapisany na deseczkach znalezionych w 1919 r.
tekst dotycz¹cy religii i historii staro¿ytnych S³owian z okresu VIIIX w. n.e.,
uwa¿any za niektórych neopogan za ksiêgê wiêt¹; znalezisko nieweryfikowalne wobec zaginiêcia deseczek), Ksiêgê Urantii9 (wszystkoistyczny wgl¹d w hi7 W Starym Testamencie 44 rozdzia³y na 46 nosz¹ podtytu³ ksiêga, w Piêcioksiêgu
Konfucjañskim  4, podobnie jak czêæ zaginiona, 12 sporód 15 rozdzia³ów Ksiêgi Mormona
ma w tytule to s³owo, jak równie¿ wszystkie 4 czêci Biblii Szatana.
8 Zob. [online] <http://deja-vu4.narod.ru/Veles_book.html> dostêp: 12.04.2009.
9 Zob. [online] <www.members.optusnet.com.au/~mpjaworski/>, dostêp: 12.04.2009.
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storiê i strukturê wszechwiata, pochodzenie i przeznaczenie ludzkoci, podyktowany przez istoty niebiañskie W. S. Sadlerowi we nie, opracowywany przezeñ w latach 19241955), Ksiêgê Ebony (dzie³o literatury fantasy, podaj¹ce siê
za jedn¹ z najstarszych ksi¹g traktuj¹cych o mitach, a zawieraj¹ce opisy staro¿ytnych zaklêæ, historie magów, informacje o obcych cywilizacjach itp.) oraz
Ksiêgê Cieni, zwan¹ tak¿e grimoire (zbiór osobistych notatek, sporz¹dzanych
przez wyznawcê lub grupê wyznawców Wicca, rozpowszechnionej w pocz¹tkach
lat 50. XX w. religii neopogañskiej; w wersji tradycyjnej jest zbiorem tekstów
rytualnych i opisów rytua³ów przekazywanym inicjowanemu przez jego arcykap³ana; w wersji eklektycznej mo¿e byæ zaczerpniêta z dowolnego ród³a lub napisana osobicie, choæ istnieje kilka jej wersji, m.in. Ksiêga Cieni Stoj¹cych Kamieni S. Cunninghama oraz Liber umbrarum D. Valiente10).

Ksiêgi inicjacyjne i kodeksy
Tradycja zna te¿ rozliczne ksiêgi typu tematycznego, stanowi¹ce swoiste
kodeksy b¹d ewidencje zachowañ w okrelonych dziedzinach oraz regulacje
ludzkich postaw, niekiedy bêd¹ce wprowadzeniem zarówno w techniczn¹, jak
i na po³y tajemn¹ wiedzê, przeznaczon¹ wy³¹cznie dla wybranych, gotowych
poddaæ siê re¿imowi jej studiowania i respektowania jej litery (charakter inicjacyjny).
Nale¿a³oby tu uwzglêdniæ przede wszystkim kodeksy postêpowania skierowane do w¹skich grup, np. kodeksy rycerskie, w tym bodaj najg³oniejszy, japoñski kodeks samurajski Bushidô (kszta³tuj¹cy siê od IX w. do obalenia shôgunatu pod koniec XIX w.), oraz europejski kodeks rycerski, zbiór zasad etycznych
i zawodowych, jakimi kierowali siê rycerze, kszta³towany g³ównie w dobie
wypraw krzy¿owych oraz w pónym redniowieczu, który mimo wysi³ków jego
kodyfikacji, pozosta³ kodeksem niepisanym. Trzeba tu te¿ wymieniæ Pasztunwali
lub Pachtunwali, czyli licz¹cy kilka tysiêcy lat kodeks honorowy grupy etnicznej Pasztunów (Afganistan, Pakistan), oparty na tzw. zemcie rodowej.
Wzglêdnie powszechny charakter (choæ uwarunkowany klasowo) mia³y za
formu³y ars erotica lub ars amandi (sztuka kochania), charakterystyczne dla
staro¿ytnoci i Wschodu, a przybieraj¹ce postaæ podrêczników i zaleceñ dotycz¹cych technik erotycznych, m.in. Kamaastra i prawdopodobnie wzorowana
na niej Kamasutra, Ananga Ranga (Indie), Sekrety jaspisowej alkowy (Chiny),
Ars amandi Owidiusza (Rzym), Ogród woniej¹cy dla wytchnienia umys³u Szejcha Nufzaniego (Bliski Wschód). Zalecenia zawarte w takich ksiêgach maj¹ po10 Zob. S. Cunningham, Wicca. Przewodnik dla osób samotnie praktykuj¹cych magiê,
D. Valiente, Witchcraft for tomorrow.
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staæ na po³y tajemnej wiedzy, której posiadaczem jest mistrz wprowadzaj¹cy
ucznia w jej arkana, wskutek czego wiedza ta zostaje przeniesiona na poziom
praktyki seksualnej w celu jej dopracowania i zmaksymalizowania jej efektów.
Wzglêdnie podobny charakter bêd¹ te¿ mieæ ksiêgi prawa obejmuj¹ce zarówno ogólniejsze zasady legislacyjne (zw³aszcza w kontekcie tych nacji i okresów,
w których w wyrany sposób formu³owano regulacje prawne, np. prawo kanoniczne, w staro¿ytnym Rzymie zbudowano natomiast podwaliny zachodniego
systemu prawnego), jak i bardziej partykularne wyznaczniki b¹d zachêty, nie
maj¹ce jednak charakteru przymusu czy wymogu legislacyjnego, lecz bêd¹ce jedynie zaleceniami ich respektowania.
W tym pierwszym przypadku bêd¹ to zbiory praw: kodeks sumeryjskiego
króla Ur-Nammu (ok. 2060 r. p.n.e.), kodeks Lipit-Isztar, w³adcy miasta Isin (pocz¹tek II tysi¹clecia p.n.e.), akkadyjski kodeks z Esznunny (pocz¹tek II tysi¹clecia p.n.e.), kodeks Hammurabiego (XVIII w. p.n.e.), kodyfikacje Justyniana,
Digesta Justyniana: Corpus Iuris Cyvilis oraz Corpus Iuris Canonici (528534)
czy Kodeks Napoleona (1804), w drugim  np. zalecenia samokszta³towania czy
autostylizacji, kultury siebie czy troski o siebie (od Sokratesa i Epikura po Senekê i Marka Aureliusza)11.

Ksiêga Natury
Ju¿ w czasach helleñskich narodzi³a siê metafora ¿ycia jako ksiêgi oraz natury (physis) jako wieloci znaków pozostaj¹cych do odczytania. Trudno te¿ w
tym wzglêdzie pomin¹æ Platoñskie rozwa¿ania na temat pisma, wraz z mitem o
jego wynalezieniu (Fajdros, Listy). Dopiero jednak chrzecijañstwo nada³o Ksiêdze szczególn¹ godnoæ i status. cilej za, dwóm Ksiêgom, gdy¿ za objawion¹, tj. ksiêgê stworzenia, uznana zosta³a Biblia, za naturaln¹ za  ksiêga
przyrody. Tote¿ dla redniowiecznej teologii chrzecijañskiej Ksiêga Natury,
jako metafora wiata i znamiê skoñczonego  bo boskiej proweniencji  porz¹dku rzeczywistoci, by³a odpowiednikiem czy korelatem Pisma wiêtego, przy
czym obie te Ksiêgi zasadniczo mia³y byæ niesprzeczne. Wynik³y wskutek rozwoju wiedzy konflikt miêdzy nimi konkordyci rozstrzygali na rzecz nauki (tendencja, by alegoryzowaæ Pismo tam, gdzie wystêpuje sprzecznoæ, pojawi³a siê
ju¿ u Aureliusza Augustyna12), fundamentalici za  na rzecz Pisma, natomiast
awerroici wyst¹pili z teori¹ dwóch prawd.
11

Zob. M. Foucault, Historia seksualnoci, t. 1: Wola wiedzy, prze³. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 1995; B. Banasiak, Troska o siebie  w obliczu mikrow³adzy, Kultura Wspó³czesna (w druku).
12 Zob. M. Heller, Z. Liana, J. M¹czka, W. Skoczny, Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i wspó³istnienie, Academica, Tarnów 2001, s. 51.

14

Bogdan Banasiak

Okrelenie ksiêga natury, znane przynajmniej od czasów Augustyna,
utrwali³ m.in. Paracelsus, widz¹c w wiecie przyrody ksiêgê, któr¹ sam Bóg
og³osi³, przedstawi³ i skomponowa³13. Ta metafora wiata-ksiêgi wpisa³a siê
w tradycjê kulturow¹ redniowiecza (np. Dante) oraz renesansu i baroku, wystêpuj¹c u Montaignea (Próby), Descartesa (Rozprawa o metodzie), F. Bacona
oraz licznych poetów angielskich: Owena, Brownea, Quarlesa, Donnea, Miltona, Vaughana, Crashawa, Shakespearea14, a tak¿e m.in. u W. Potockiego
(wiersz wiat jest ksiêg¹), przetrwa³a do XVII, a nawet XVIII w., by pojawiaæ
siê m.in. u Diderota, Voltairea, Rousseau i Goethego. W roku 1623 Galileusz
uzna³  wyra¿aj¹c tym przewiadczenie w³aciwie ju¿ Pitagorasowi (liczba istot¹ wiata), Arystotelesowi (tradycyjna logika) i Baconowi (praktycyzacja wiedzy)  ¿e ksiêga natury pisana jest w matematycznym jêzyku, jej znakami pisarskimi s¹ trójk¹ty, ko³a i inne figury geometryczne, bez których pomocy ani
s³owa z niej zrozumieæ niepodobna15, a przekonanie to ugruntowa³y Matematyczne zasady filozofii przyrody (1687) Newtona. Zreszt¹ przyroda pozosta³a tak¹
 jako mierzalna ilociowo  tak¿e w wieku XVIII, zmieni³ siê jedynie jej autor, bo ju¿ nie Bóg j¹ sporz¹dzi³, lecz ona sama, przetrwa³o natomiast przewiadczenie o immanentnym jej ³adzie (pozwalaj¹cym widzieæ j¹ systemowo), choæ
nie apriorycznym, lecz aposteriorycznym (empirycznie odkrywanym).

Ksiêga jako encyklopedia
W cywilizacji zachodniej, przynajmniej od czasów greckich wykazuj¹cej
charakter naukowej racjonalnoci, szczególn¹ wersj¹ Ksiêgi sta³a siê encyklopedia. róde³ tendencji do kumulacji wiedzy/poznania mo¿na by siê dopatrywaæ
ju¿ na pocz¹tku naszej ery, np. w zaginionym dziele Marka Terencjusza Warrona, Disciplinarum libri IX (ok. 50 p.n.e.), wprowadzaj¹cym dwustopniowy podzia³ póniejszego szkolnictwa oraz wszechnauk na trivium i quadrivium (siedem sztuk wyzwolonych) oraz Naturalis historia Pliniusza Starszego (I w.).
W pónej staro¿ytnoci ujawni³a siê za potrzeba inwentaryzowania dzie³ dawnych filozofów oraz ca³ociowania zawartej w nich wiedzy, przynosz¹c m.in.
¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów Diogenesa Laertiosa (III w.) oraz prace
Apollodora, Teofrasta, Sotiona, Hermipposa ze Smyrny, Satyrosa, Dioklesa, Ksenofonta. W redniowieczu natomiast  gdy tendencje eklektyczne bodaj jeszcze
bardziej siê nasili³y  powsta³y dzie³a Kasjodora, De artibus ac disciplinis liberarium atrium (V w.), Martianusa Capelli, De nupitiis Mercuri et Philologiae (V w.),
13
14
15

Cyt. za: E. R. Curtius, op. cit., s. 325.
Ibidem, s. 323346.
Cyt. za: M. Heller, Matematyka w roli Ofelii, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
1982, nr 4, s. 36.
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bêd¹ce przegl¹dem sztuk wyzwolonych i maj¹ce realizowaæ ideê odwzorowania
wiata w naukach, Izydora z Sewilli, Origines seu Ethymologiae (pocz. VII w.),
próba pierwszej naukowej encyklopedii ogólnej, Bedy Czcigodnego (Venerabilis), De natura rerum (VIII w.), przegl¹d wieckiej wiedzy o wszechwiecie czy
Hrabana Maura, De universo (IX w.), oraz dzie³o Wincentego z Beauvais, Speculum quadruplex (XIII w.), najwiêksza redniowieczna encyklopedia obejmuj¹cej ca³oæ ówczesnej wiedzy, suma Bart³omieja Anglika, De proprietatibus
rerum (XIII w.), systematyczne kompendium filozoficzne, a tak¿e dzie³o Brunetto Latiniego, Li livres dou Tresor (ok. 1265).
Ze redniowiecznego inwentaryzowania i kompilowania wy³oni³a siê z kolei
nowo¿ytna encyklopedia filozoficzna, a ³¹cznikiem miêdzy obiema jej postaciami by³o przedsiêwziêcie Bacona, którego dzie³o Instauratia Magna (16231627)
przybra³o kszta³t poszukuj¹cej zasad wewnêtrznego powi¹zania nauk encyklopedii, wychodz¹cej od opisu wszystkich dziedzin nauki (De dignitate et augmentis scientiarum), by poprzez sformu³owanie metodologii nauk wraz z prezentacj¹ zastosowania poszczególnych ga³êzi wiedzy (Novum Organum) dojæ do
utopijnego projektu przysz³oci, gdzie panuje nauka i wynalazki (Nova Atlantis). Nieco zbli¿one ujêcie proponowa³ te¿ Hobbes, wyznaczaj¹c w naturalnym
porz¹dku nauk zasadê, i¿ jedna nauka stanowi za³o¿enie drugiej  porz¹dek jego
Elementów filozofii polega na przechodzeniu od fizyki poprzez antropologiê do
teorii pañstwa (O pañstwie, Lewiatan). Równie cis³ym ³adem (matematycznologicznym) charakteryzowa³y siê najwiêksze systemy XVII w. autorstwa Leibniza, Spinozy i Malebranchea.
Tendencje encyklopedyzacyjne nie by³y jednak wy³¹czn¹ w³asnoci¹ Zachodu, w Chinach ok. roku 220 powsta³a bowiem Panorama cesarska (Huanglan),
w krajach arabskich w IX w. Al-D¿ahiz napisa³ Ksiêgê zwierz¹t (Kitab al-chajwan), w Indiach za powsta³y Semadewa (XII w.) i Hemadri (XIII w.). W tym
kontekcie mo¿na by uwzglêdniæ rozmaite ksiêgi dziejopisarskie, zw³aszcza redniowieczne: kroniki (np. Ksiêga Henrykowska16), anna³y (np. Rocznik wiêtokrzyski dawny) i latopisy (np. Latopis Kijowski). Za ich wspó³czesne odpowiedniki nale¿a³oby uznaæ ewidencje zjawisk ekstremalnych: Czarna ksiêga
komunizmu (1997) i Czarna ksiêga kapitalizmu (1998), gronych: Czerwona
Ksiêga Gatunków Zagro¿onych (od 1966) b¹d priorytetów rozwoju: Bia³a Ksiêga (19931996).
Choæ s³owem encyklopedia na okrelenie ca³okszta³t wiedzy bodaj jako
pierwszy pos³u¿y³ siê w 1532 r. Rabelais, a termin ów po raz pierwszy pojawi³
siê w roku 1559 w tytule dzie³a chorwackiego humanisty P. Skalicia, Encyclopediae seu orbis disciplinarum ... epistemon, to w istocie pierwszeñstwo w reali16

W zapiskach z 1270 r. zawiera ona zdanie uwa¿ane za najstarszy zapis w jêzyku polskim: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai. Warto tu te¿ wymieniæ ormiañsk¹ Ksiêgê dziejów
Arakela z Tebryzu.
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zacji idei ksiêgi sk³adaj¹cej siê z alfabetycznie u³o¿onej listy objanionych hase³ przyznaje siê Johnowi Harrisowi, który w 1704 r. opublikowa³ swój Lexicon
technicum.
Wiek XVII przyniós³ prawdziw¹ eksplozjê publikacji tego typu, powszechn¹ modê na s³owniki i przegl¹dy techniczne17. Pocz¹tkowo dominowa³ gatunek literacki, jakim jest relacja z podró¿y, bo mo¿na w niej pomieciæ wszystko: przewodniki po drogach, miastach, regionach, zabytkach18, opisy, itineraria,
ca³e nawet biblioteki podró¿nicze19, ros³a a¿ do przesady produkcja rozmaitych Narrations, Descriptions, Rapports, Recueils, Collections, Bibliothèques,
Mélanges curieux20, mno¿y³y siê wszelkiego rodzaju Zarysy, Myli wybrane
z dzie³ nazbyt p³odnych autorów, jak na przyk³ad Analyse de Bayle, Génie de
Montesquieu i Bóg wie ile Esprits, ukazywa³y siê przeró¿ne Brewiarze i Kompendia, Biblioteki i S³owniki, rozmaite metody, elementy, zarysy, biblioteki,
ca³e mnóstwo s³owników21, w tym Dictionnaire de lAcadémie (1694), niemiertelny pomnik22, Dictionnaire historique et critique Pierrea Baylea (1697)
oraz Parallèles des ancien et des modernes Ch. Perraulta (1688-1697), encyklopedyczne ujêcie i analiza wszystkich dziedzin ¿ycia.
W wieku XVIII s³owników jeszcze przyby³o, a ich przyrost pocz¹wszy od
1750 r. jest spektakularny23. Turgot opublikowa³ Tableau philosophique des
progrès de lesprit humain (1750), Société de gens de Lettres  Nouveau distionnaire historique (1763), Voltaire osobiste wyznania wyda³ jako Dictionnaire philosophique portatif (1764), Savérien stworzy³ Histoire des progrès de lesprit
humain dans les sciences exactes et les arts qui en dépendent (1778),
S. Maréchal  Dictionnaire des athées anciens et modernes (1800), A. N. Condorcet  Szkic obrazu postêpu ducha ludzkiego poprzez dzieje (17931794), by
wymieniæ tylko najg³oniejsze. Obok za encyklopedii idei, jêzyków, cywilizacji, sztuk, technik czy religii, pisano s³owniki win, likierów, a nawet antys³owniki oraz encyklopediê wiedzy o koloniach i wiatowym handlu24. Liczba
s³owników w XVIII w. by³a tak ogromna, ¿e dla ich ogarniêcia nale¿a³o stworzyæ s³ownik s³owników, tote¿ Durey de Noinville w roku 1758 wyda³ Table
17 P. Barrière, La vie intellectuelle en France du XVIe siècle à lépoque contemporaine,
Albin Michel, Paris 1974, s. 346.
18 Zob. P. Hazard, Kryzys wiadomoci europejskiej 16801715, prze³. J. Lalewicz,
A. Siemek, Warszawa 1974, s. 3031.
19 P. Hazard, Myl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga, prze³. H. Suwa³a, Warszawa 1972, s. 385.
20 P. Hazard, Kryzys wiadomoci..., s. 31.
21 P. Hazard, Myl europejska..., s. 188, 189.
22 B. Didier, Alphabet et raison. Le paradoxe des dictionnaires au XVIIIe siècle, P.U.F.,
Paris 1996, s. 8.
23 Ibidem, s. 3.
24 M. Skrzypek, Diderot, Warszawa 1982, s. 44.
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alphabetique des Dictionnaires25. Trudno nie uznaæ, ¿e wiek Owiecenia by³
epok¹ s³owników i ¿e s³ownik jest ksi¹¿k¹ par excellence czasów nowo¿ytnych26.
Ale now¹ jakoæ przynios³a dopiero Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers, s³ownik, który zawiera³by w sobie wszystkie inne: uniwersalny i podrêczny inwentarz ca³ej wiedzy27. Ju¿ nie ewidencja
b³êdów (jak s³ownik Baylea), lecz ludzkiego poznania, s³ownik, który by³by systematyczny, który wyk³ada³by porz¹dek i wzajemne powi¹zania wszystkich dziedzin wiedzy ludzkiej28, bo celem encyklopedii jest skupienie wiedzy rozproszonej po ca³ej ziemi (Diderot). Powsta³y czêciowo na podstawie modelu
angielskiego (Cyclopaedia, or Universal Dictionary of Arts and Sciences Chambersa, 1727), mia³ byæ zarazem dzie³em naukowym i popularyzatorskim29, stanowiæ wyraz idei wyjanienia i opanowania wiata, a dziêki swej prostocie i jasnoci wiedzê uczyniæ dostêpn¹ potencjalnie wszystkim. Realizacji tego
monumentalnego przedsiêwziêcia podjêli siê zarówno uczeni i specjalici, jak
i wiêkszoæ znanych pisarzy i filozofów, m.in. Diderot, dAlembert, Voltaire, Rousseau, Holbach, Turgot. A mia³o to byæ przy tym dzie³o systematyczne, wewnêtrznie powi¹zane (inspiracja Baconem), zaopatrzone i w pars destruens,
i pars construens, odsy³acze, odnoniki, ryciny. Europa stworzy³a najwiêkszy
pomnik sztuki i myli filozoficznej30  w chwili ukoñczenia w roku 1772 Encyklopedia liczy³a 28 tomów.
Równolegle z encyklopedi¹ francusk¹ zaczê³a powstawaæ Encyclopaedia
Britannica (17681771), która obecnie jest najwiêkszym na wiecie tego rodzaju wydawnictwem (32 tomy). Ma jednak wyj¹tkowego i nowoczesnego konkurenta  internetow¹ Wikipediê.

Ksiêga w literaturze
Figura Ksiêgi, maj¹ca tak ogromn¹ tradycjê religijn¹ i mocno ugruntowana
w dawnym pimiennictwie, tak¿e poza kultur¹ zachodni¹ (np. Ksiêga tysi¹ca
i jednej nocy, powsta³a w Bagdadzie na prze³omie IX i X w., oraz epos Szahname  Ksiêga królewska, II po³. X w., autorstwa perskiego poety Ferdousiego,
obejmuj¹cy irañskie legendy, podania ludowe, mity oraz kroniki), wielokrotnie
25
26
27

B. Didier, op. cit., s. 11.
Ibidem, s. 3, 8.
P. Hazard, Myl europejska..., s. 188, 190.
28 Ibidem, s. 192.
29 Ibidem, s. 187.
30 G. Duby, R. Mandrou, Historia kultury francuskiej. Wiek XXX, prze³. H. Szumañska-Grossowa, Warszawa 1965, s. 410.
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te¿ powraca³a jako istotny motyw we wspó³czesnej literaturze wiatowej (i w tytu³ach dzie³, i jako ich w¹tek tematyczny): S. Mallarmé (Le Livre), R. Kipling
(Ksiêga d¿ungli, 1894, Druga ksiêga d¿ungli, 1895), A. Artaud (LOmbilic des
limbes, 1925), K. Èapek (Ksiêga apokryfów, 1932), J. L. Borges (m.in. Fikcje,
1944, Ksiêga istot zmylonych, 1967, Ksiêga piasku, 1976), P. Neruda (Ksiêga
pytañ, 1974), D. Ki (m.in. Klepsydra, 1972, Encyklopedia umar³ych, 1983)31,
U. Eco (Imiê ró¿y, 1980, O bibliotece, 1990), E. Jabès (Le Livre des questions,
1963, Le Livre de Yukel, 1964, Le Retour au livre, 1965, El, ou le dernier livre,
1973, Le Livre des ressemblances, 1976, Le Petit Livre de la subversion hors de
soupçon, 1982, Le Livre du dialogue, 1984, Le Livre du Partage, 1987, Le Livre de lhospitalité, 1991), J. Krishnamurti (Ksiêga ¿ycia, 1995), R. Topor (wiêta ksiêga cholernego Proutto, 1998), C. R. Zafón (Cieñ wiatru, 2001) czy
H. Hesse (szkice: Ksiêga obrazów, 1958), a tak¿e polskiej: J. Potocki (Rêkopis
znaleziony w Saragossie, 1805), A. Mickiewicz (Ksiêgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, 1832), C. K. Norwid32, S. Grabiñski (Ksiêga Ognia, 1922),
B. Schulz (g³ównie opowiadanie Ksiêga, 1935)33, M. Piechal34, B. Sztajnert
(Ksiêga zdarzeñ, 1968, Ksiêga Ojca, 1978, Ksiêga Czasu, 1981), S. Lem (Ksiêga robotów, 1961), Cz. Mi³osz35; w filmie: P. Greenaway36, W. J. Has37 czy
J. Turteltaub38, w plastyce: B. Schulz39, oraz w muzyce: Osjan40, John Zorn41.
Dzi ksi¹¿ki zawieraj¹ce w tytule s³owo ksiêga id¹ wrêcz w tysi¹ce. Wykorzystuj¹c nader pozytywn¹ waloryzacjê skojarzon¹ z t¹ kategori¹, autorzy
i wydawcy oferuj¹ najrozmaitsze kompendia, zbiory, wybory, serie itp., tote¿
z ³atwoci¹ znajdziemy tego rodzaju ewidencje bodaj w dowolnej dziedzinie: od
ksiêgi toastów i humoru biesiadnego, dowcipów górniczych, powiedzonek poprzez encyklopedie odkryæ geograficznych, rybek akwariowych, diab³ów, anio31 Zob. M. Bukwalt, Motyw ksiêgi w powieci Ogród, popió³ Danila Kia, Slavica
Wratislaviensia CXVI, 2002, s. 126132.
32 Zob. Z. Skibiñski, Motyw ksiêgi w poezji Cypriana Norwida, Miejska Biblioteka Publiczna, £owicz 1983.
33 Zob. m.in. M. Garbol OP, Motyw ksiêgi u Brunona Schulza, Teofil. Pismo Kolegium
Teologiczno-Filozoficznego Dominikanów, 1994, nr 1(3).
34 Zob. Z. Skibiñski, Motyw ksiêgi w poezji Mariana Piechala, Miejska Biblioteka Publiczna, £owicz 1980.
35 Zob. Z. Skibiñski, Motyw ksiêgi w poezji Czes³awa Mi³osza, Mazowieckie Studia Humanistyczne 1996, nr 2, s. 7594.
36 Ksiêgi Prospera (1991) i Pillow Book (1996).
37 Rêkopis znaleziony w Saragossie (1964), Sanatorium pod klepsydr¹ (1973) i Osobisty
pamiêtnik grzesznika przez niego samego spisany (1985).
38 Skarb Narodów: Ksiêga Tajemnic (2007).
39 Xiêga ba³wochwalcza (tytu³ cyklu grafik, 19201922).
40 P³yty: Ksiêga deszczu (1975,) Ksiêga chmur (1978), Ksiêga lici (2004).
41 Cykl jedenastu p³yt pt. The Book Of Angels (20052008) nagranych przez ró¿nych
muzyków pod egid¹ Johna Zorna.
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³ów, smoków, duchów, zaklêæ, po Ksiêgê Rekordów Guinnessa, odnotowuj¹ca
pod nobliwym tytu³em ekstrawagancje ¿¹dnych s³awy frustratów i przeciêtniaków. Tendencja ta dotyczy tak¿e literatury, choæ raczej popularnej42.
Praktyka taka jest niczym innym, jak mamieniem czytelnika obietnic¹
wszystkoizmu, a wiêc zewidencjonowania i wyczerpania danego aspektu oraz
podania w ³atwo przyswajalny sposób prawdy o danej dziedzinie lub przynajmniej uwzglêdnienia jej podstawowego i niekwestionowalnego kanonu. O ile
owieceniowe ewidencje mia³y aspekt poszukiwawczo-poznawczy, o tyle ich
wspó³czesne odpowiedniki to jedynie hipermarketowe gad¿ety, maj¹ce stanowiæ
panacea na wiedzê, kompetencjê, zainteresowania  poszerza siê wiêc kanon
nobliwych i nobilituj¹cych wiêtych ksi¹g. I wystarczy lektura, by wejæ w posiadanie owej wiedzy (prawdy), do³¹czaj¹c do grona owieconych. O ile nowo¿ytna Ksiêga wyranie utraci³a walor sakralnoci, zyskuj¹c walor naukowoci,
o tyle ksiêga wspó³czesna staje siê strawn¹ papk¹, zyskuj¹c na poczytnoci.

Opus Magnum  Kamieñ Filozoficzny  Wiedza Absolutna
Wiedza/poznanie zazwyczaj zawarte s¹ w ksiêgach m¹droci (mit, literatura,
legendy), które z regu³y kumuluj¹ wiedzê typu magiczno-tajemnego, b¹d
w ksiêgach wiêtych (religia), które z zasady stanowi¹ zestaw objawieñ prawdy
lub/i nakazów zgodny z liter¹ prawdy, a zatem w³aciwego postêpowania, lub/i
stanowi¹ atrybut/dyspozycjê Mêdrca, niekiedy autora (proroka, medium), posiadacza b¹d stra¿nika takich ksi¹g. W obu tych przypadkach Ksiêga ma jednak
postaæ skoñczon¹ i zamkniêt¹. Jedynie w buddyzmie nie ma litery, s¹ tylko
formalne warunki dochodzenia do m¹droci, ale horyzont i tak apriorycznie jest
wyznaczony43. Tak¿e judaizm zak³ada szczególn¹ skalê interpretacji, a niektóre
wersje hinduizmu respektuj¹ wiête ksiêgi innych religii  ale religie te nie dopuszczaj¹ transgresji w³asnej litery (nawet jeli zak³adaj¹ pewn¹ jej polimorficznoæ).
Klasyczna wersja mitu Ksiêgi charakteryzuje siê ide¹ zewidencjonowania,
wyczerpania i zamkniêcia  ma ona charakter kumulacyjny. To sta³a, odwieczna
i ukryta (niekiedy zaginiona, dlatego czêsto poszukiwana i upragniona) postaæ
42 Np. m³odzie¿owej: E. Niziurski, Ksiêga urwisów (1954), Z. Nienacki, Ksiêga strachów (1967), horror: C. Baker, Ksiêgi krwi (1984-85), SF: A. E. Van Vogt, Ksiêga Ptaha
(1947), fantasy: S. Erikson, Malazañska Ksiêga Poleg³ych (19992008), J. Grzêdowicz, Ksiêga jesiennych demonów (2003), J. Connolly, Ksiêga rzeczy utraconych (2006), F. W. Kres,
cykl Ksiêga Ca³oci (19952005). Osobn¹ kwesti¹ s¹ gry fabularne (figurkowe), np. Ksiêga
i krew (1974), oraz komputerowe, m.in. Ksiêga spaczenia (2007).
43 Prad¿ma  transcendentalna m¹droæ albo najwy¿sze owiecenie osi¹gane przez kontemplacjê i intuicyjne wnikniêcie w siebie.
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wszystkiego (prawdy), mit Ca³oci, Pe³ni, przede wszystkim wiedzy  to ksiêga totalna, Opus Magnum, ucielenienie niekwestionowanego Absolutu, bo porêczanego absolutnym autorytetem (taki autorytet jest jej w stanie zagwarantowaæ wy³¹cznie pochodzenie poza-ludzkie). Poniewa¿ nagromadzona w niej
m¹droæ niekiedy przekracza zwyk³¹ skalê nauki (wszelkich nauk) i poznania,
zyskuj¹c walor magiczny, to m¹droæ ta staje siê sprawcza. Wejcie w jej posiadanie (odnalezienie, odzyskanie) umo¿liwia, niczym za pomoc¹ zaklêcia, w³adanie przedmiotem wiedzy  Ksiêga to zatem czêsto tak¿e Kamieñ Filozoficzny.
Odpowiednikiem religijnych ksi¹g wiêtych oraz magicznych ksi¹g m¹droci jest w tym aspekcie nowo¿ytna encyklopedia, gromadz¹ca b¹d ogóln¹, b¹d
tematyczn¹ wiedzê, dostêpn¹ naukowo w danym okresie (uzupe³nian¹ kolejnymi tomami lub/i wydaniami), lub przynajmniej jej zasadniczy kanon (zarazem
czêciowo  czêsto dziêki autorstwu specjalistów w okrelonych dziedzinach
 ów kanon wyznaczaj¹c). Jej rol¹ jest uporz¹dkowane zewidencjonowanie (zebranie) i rudymentarne wyjanienie, a zatem niejako wy³o¿enie podstaw czy podstawowych prawd. Mo¿na by nawet zaryzykowaæ tezê, ¿e wspó³czesne encyklopedie (s³owniki, przewodniki itp.) niejako zastêpuj¹ klasyczne ksiêgi wiête oraz
m¹drociowe i przejmuj¹ ich rolê  staj¹ siê sum¹ wiedzy/poznania, co zapewnia
im szerokie zainteresowanie odbiorcze (przyczynia siê do tego tak¿e ich kulturowa dostêpnoæ, uchylaj¹ca trud wieloletniego studiowania czy poszukiwania). Poniewa¿ jednak wiedza w nich nagromadzona, ze wzglêdu na naukowotechniczny typ naszej cywilizacji, ma charakter racjonalno-empiryczny, to
zarazem mno¿¹ siê encyklopedie ezoteryczne i mistyczne oraz nowe ksiêgi
wiête (wobec pewnego kulturowego wyczerpania atrakcyjnoci tradycyjnych
religii), kompensuj¹ce brak zagubionego (uchylonego) przez naukê elementu
tajemnicy, magii lub/i boskoci. I nie czym innym nale¿y t³umaczyæ tak¿e ich
popularnoæ.
Swoist¹ modyfikacj¹ Ksiêgi jest jej wersja logiczna, czyli Wiedza Absolutna  obiekt romantycznych marzeñ: od ledwo zaczêtej próby Novalisa po monumentaln¹ encyklopediê Hegla. Od typowej encyklopedii, której organizacja ma
charakter czysto formalny (alfabetyczny uk³ad, tematyczne odsy³acze itp.), odró¿nia j¹ walor doskona³ej wewnêtrznej koherencji, gwarantowanej logiczn¹
(niejako samoistn¹ i w gruncie rzeczy to¿sam¹ z ni¹ sam¹) zasad¹ jej porz¹dkowania. Niew¹tpliwie tak¿e ksiêgi wiête zorganizowane musz¹ byæ wed³ug
okrelonej zasady  wyra¿aj¹ przecie¿ odbosk¹ jednoæ wiata  ale zasada ta
ukryta jest przed ludzkim wzrokiem lub przynajmniej nie ma charakteru racjonalno-dyskursywnego, a wiêc jest cz³owiekowi poznawczo niedostêpna, tymczasem zasada heglizmu (dialektyka) jest jawna w punkcie wyjcia i nieodparta
w swej sprawczej racjonalnoci. W systemie Hegla wszystko  ale te¿ wy³¹cznie wszystko, i ¿adnego wiêcej, bo w ogóle nie ma ¿adnego wiêcej, jest
ono wykluczone  a priori wpisane jest w ca³oæ, ta bowiem z za³o¿enia (z na-
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tury swej) jest ca³oci¹ absolutn¹ (w istocie w duchu nihil novi sub sole). Poniewa¿ wszystko zostaje wytworzone z pierwotnej to¿samoci na zasadzie logicznej, to system Hegla z definicji jest kompletny (wyczerpuj¹cy i wyczerpany) i, by tak rzec, samo-siê-zamykaj¹cy. Finalna samoidentyfikacja krocz¹cego
przez dzieje pojêcia jest apriorycznie przes¹dzona, wrêcz gotowa  potencjalnie
 w punkcie wyjcia i tylko pozostaje siê jej nieuchronnie (logicznie, racjonalnie) urzeczywistniæ.
Ksi¹¿ka, zdaniem Deleuzea, stanowi w kulturze obraz wiata. Zasadniczo
jest to ksi¹¿ka-korzeñ, czyli model korzenia palowego, wokó³ którego organizuj¹ siê dychotomiczne lub boczne i okrê¿ne rozga³êzienia: wiat jest kosmosem
obrazowanym modelem korzenia. Z kolei drugi typ ksi¹¿ki  system-korzonek
albo korzeñ wi¹zkowy  to tylko modyfikacja pierwszego, bo rolê korzenia
centralnego przejmuje jeden z korzeni bocznych czy te¿ drugorzêdnych: wiat
jest chaosmosem obrazowanym modelem korzonka b¹d wi¹zki44. W obu tych
odmianach ksi¹¿ka oparta jest na podstawowej, centralnej jednoci organizuj¹cej (jednoci przedmiotowej), a model ten znajduje odzwierciedlenie w tak
charakterystycznym dla wielu nauk modelu drzewek. Ka¿dorazowo mamy tu
do czynienia z organizuj¹cym nadkodowaniem, które narzuca okrelony, nieprzekraczalny kod odczytania  dopiero Nietzsche swym aforystycznym (fragmentarycznym) dyskursem uchyla wszelkie nadkodowanie i tworzy sta³e dekodowanie45.
Wszystkie wersje Ksiêgi wyra¿aj¹ niezbywaln¹ ludzk¹ nadziejê wejcia
w posiadanie pe³ni wiedzy o cz³owieku i wiecie (prawdy absolutnej). Wiedza
taka przede wszystkim jest gwarantem nieodzownego cz³owiekowi poczucia bezpieczeñstwa  pe³nego i niepodwa¿alnego rozeznania siê w wiecie oraz spokojnego, wygodnego i bezkolizyjnego osadzenia siê w nim (pragniemy wiata nasyconego jasnymi sensami i niekwestionowanymi prawdami). Zarazem jednak
b¹d dziêki sprawczemu charakterowi wiedzy mitycznej, b¹d dziêki sprawnemu narzêdziu, jakim jest wiedza pozytywna, tak rozumiana prawda wykracza
poza jednostronny horyzont teoretycznego wiedzieæ, by staæ siê podstaw¹ dla
praktycznego dysponowaæ, kszta³towaæ, panowaæ. To w³anie mia³yby zapewniæ s³owa-klucze, rozumiane zarówno w sensie magicznych zaklêæ (b¹d
modlitw), jak i w sensie prawd naukowych (praw rz¹dz¹cych wiatem). W obu
bowiem przypadkach cz³owiek, maj¹cy wiadomoæ w³asnej skoñczonoci i s³aboci, zarazem jednak przewiadczony o swej wyj¹tkowoci i niepowtarzalnoci w skali kosmosu (istota rozumna b¹d dzieciê bo¿e, w obu przypadkach: wy44 Zob. G. Deleuze, F. Guattari, Capitalisme et schizophrénie 2. Mille plateaux, Minuit,
Paris 1980, s. 1112.
45 Zob. G. Deleuze, Myl nomadyczna, prze³. K. Matuszewski, [w:] A. Dubik (red.), Poznanie  Podmiot  Dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofoñskiej tradycji epistemologicznej, Toruñ 2002, s. 267275.
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braniec losu), otrzyma³by do r¹k sprawne narzêdzia pozwalaj¹ce mu czyniæ sobie Ziemiê poddan¹, bo wiat by³by dlañ w pe³ni poznawczo transparentny, praktycznie dysponowalny i  bezkolizyjnie  manipulowalny. I bodaj ostatecznie
w³anie takie, wyranie maksymalistyczne znaczenia i... nadzieje wyra¿a topos
Ksiêgi.

Ksiêga-k³¹cze
Od dawna ju¿ jednak w kulturze zachodniej pojawiaj¹ siê odmienne od tradycyjnej wersje Ksiêgi. Szczególny w tym wzglêdzie jest projekt le Livre autorstwa Mallarmégo, zamylony jako zbiór lunych kartek, zapisanych nielinearnie
i daj¹cych siê odczytywaæ w dowolnym uk³adzie, co w istocie daje niemal nieskoñczone (choæ permutacyjnie policzalne) mo¿liwoci lektury. To dlatego jej
autor móg³ napisaæ, ¿e tout, au monde, existe pour aboutir à un livre, le monde est fait pour aboutir à un beau livre46, gdy¿ un livre ne commence ni ne
finit; tout au plus fait-il semblant47. Jest wiêc ona ksi¹¿k¹ rozwijaj¹c¹ siê, jest
zawsze inna [...], nigdy nie ma jej tutaj, bezustannie przekszta³ca siê, gdy siê dokonuje48, iteruje siê stale odmiennie, wci¹¿ jest ksi¹¿k¹ przysz³¹ (livre à venir).
Podobnych walorów mo¿na by siê dopatrywaæ w Schulzowskiej wersji Ksiêgi (w dodatku zduplikowanej wersj¹ graficzn¹, Xiêg¹ ba³wochwalcz¹). Oto
bowiem, z jednej strony, Ksiêga jest mitem, jeli rozumieæ j¹ tradycyjnie jako
kompendium wszystkiego, i jako taka nale¿y do czasu dzieciñstwa (jego magii,
baniowoci i nadziei), z drugiej jednak jest postulatem, zadaniem49, jeli
rozumieæ j¹ (co proza ta obrazuje mnogoci¹ metafor skorelowanych z Ksiêg¹:
kartki, zygzaki, litery, pismo, szyfry, czcionki, druk, markownik itd.) jako tekst
rzeczywistoci (ewokowany nawet szparga³em), mnogi i pozostaj¹cy do zinterpretowania, jako ¿e najpierwotniejsz¹ funkcj¹ ducha jest bajanie, tworzenie
»historyj«50, czyli kreacyjnoæ.
Tak¿e w pisarstwie Borgesa Ksiêga  skorelowana z w¹tkami biblioteki Babel, ksiêgi ksi¹g, sobowtórami ksi¹g, labiryntami i ogrodami o rozwidlaj¹cych
siê cie¿kach itd.  ma podobny walor. Wci¹¿ duplikowana, jest bezustannie
tworzona i uchylana, przekszta³cana, a wiêc nigdy nie jest ze sob¹ to¿sama, nie
jest ksiêg¹ skoñczon¹  to w istocie wiat trwaj¹cy w formie niezapisanej ksiê46

S. Mallarmé, Œuvres complètes, éd. H. Mondor et G. Jean-Aubry, Gallimard, Paris
1945, s. 378, 872.
47 S. Mallarmé, Le Livre de Mallarmé, éd. J. Sherer, Gallimard, Paris 1977, s. 181.
48 M. Blanchot, Le livre à venir, Gallimad, Paris 1959, s. 330, przyp. 1.
49 B. Schulz, Ksiêga, [w:] idem, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wroc³aw 1989,
s. 108.
50 B. Schulz, Mityzacja rzeczywistoci, [w:] ibidem, s. 366.
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gi, na któr¹ on sam [Borges] siê wci¹¿ powo³uje, urealniaj¹c j¹ jakby w ten sposób51, gdy¿ nic siê w ¿yciu nie liczy, prócz fantazjowania52.
Poza tradycyjn¹ wersjê wykracza te¿ m.in. encyklopedyczne dzie³o Sadea,
dla którego powiedzieæ wszystko oznacza w istocie wci¹¿ jeszcze jeden wysi³ek53, a tak¿e Nietzscheañska nieskoñczona wieloæ interpretacji (nawet jeli
w twórczoci ich obu wystêpowa³a swoista summa, odpowiednio, Sodoma i Zaratustra) oraz wspó³czesne ich teoretyzacje-kontunuacje: nomadyczno-rizomatyczny antymodel czystej zewnêtrznoci i energetycznego stawania siê (Deleuze), z definicji wystawiona na niedokoñczenie dekonstrukcja (Derrida) czy
genealogia/archeologia albo gra si³ w³adzy-wiedzy (Foucault)54. W tym przypadku Ksiêga ma ju¿ charakter nowoczesny  nie jest to odnaleziony tekst ca³oci
(litera), lecz skrupulatnie opisywana (pismo) wycieczka, dywagacja b¹d gra, nie
jest ona poszukiwaniem Ziemi Obiecanej, lecz odkrywaniem Nowych Ziem (terra incognita). Nie wyra¿a zatem sta³ej, odwiecznej i ukrytej postaci wszystkiego, lecz dynamiczne, stale uzupe³niane wiêcej  sens Ksiêgi nie jest wiêc
odtwarzany, lecz wytwarzany. Bo te¿ jedynie wówczas, gdy omielamy siê powiedzieæ wiêcej, naprawdê mo¿liwe staje siê powiedzenie wszystkiego; Encyklopedia istnieje jedynie jako Nadmiar55.
Znika wiêc tradycyjna perspektywa odkrywania (odwo³ywania siê, odnoszenia, powracania do) g³êbokich (tote¿ Nietzsche ja³owe zstêpowanie w g³êbie zast¹pi siêganiem szczytów i jako perspektywê ogl¹du wska¿e lot or³a), praród³owych, uniwersalnych, bosko-kosmicznych pok³adów sensu, daj¹cych absolutne
ugruntowanie, zakorzenienie i potwierdzenie, pozwalaj¹cych wpisaæ siê we
wznios³y, niekwestionowalny i wyposa¿ony w niepodwa¿alny autorytet uniwersalny, omniprezentny sens  nie ma bowiem macierzy, ojczyzny, korzeni, fundamentów...
W tym kontekcie trudno nie uznaæ, ¿e na zmianie rozumienia Ksiêgi w rozstrzygaj¹cej mierze wa¿y zmiana statusu interpretacji, a wskutek tego  rozumienia sensu. Ten za nie jest ju¿ bowiem ujmowany jako aprioryczna struktura
obecnoci (znaczone transcendentalne w jêzyku Derridy), milcz¹ca ca³oæ/
/prawda pozostaj¹ca do odczytania, lecz ma charakter procesualny, a wiêc jest
wytwarzany w samym procesie lektury, jest efektem interpretacyjnym. To antymetafizyczne podejcie wyklucza jakkolwiek rozumian¹ ród³owoæ, pe³niê, ca³oæ, prawdê, tj. postacie obecnoci (które jawi¹ siê jako ideologiczne mistyfika51

R. Kalicki, Jorge Luis Borges, Warszawa 1980, s. 94.
J. L. Borges w rozmowie z L. Tyrmandem, G³os Ameryki, audycja z 9.03.1984.
Zob. B. Banasiak, Integralna potwornoæ. Markiz de Sade  filozofia libertynizmu,
czyli konsekwencje mierci Boga, £ód  Wroc³aw 2006.
54 Zob. B. Banasiak, Narodziny interpretacji z ducha Fryderyka Nietzschego, [pos³owie
do:] F. Nietzsche, Wola mocy, prze³. S. Frycz, K. Drzewiecki, Kraków 2003, s. 349373.
55 M. Hénaff, Sade. Linvention du corps libertin, P.U.F., Paris 1978, s. 72.
52
53
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cje), instauruj¹c w to miejsce ci¹g³¹ grê przemagaj¹cych siê si³, ustanawiaj¹cych
i uchylaj¹cych w tym konflikcie nie koñcz¹c¹ siê mnogoæ heterogenicznych
sensów.
Ale nowoczesna Ksiêga zyskuje jeszcze inne wymiary. Inspiracj¹ dla takiej
jej wersji by³a magiczna kraina ze snu, Xanadu, przywo³ana przez Samuela Taylora Coleridgea w poemacie z 1797 r. Kubla Chan (przed zaniêciem czyta³ on
ksi¹¿kê Purchas i jego pielgrzymka i pali³ opium)  co w rodzaju wizji (s³owa
i obrazy ukazywa³y siê w niej poecie jako rzeczy, a skorelowane by³y z nimi
wra¿enia) staj¹cej siê poematem, z którego ocaliæ (zapisaæ) uda³o siê mu tylko
kilkadziesi¹t wersów. W nawi¹zaniu do coleridgeowskiego mitu w roku 1960
Theodor Holm Nelson rozpocz¹³ projekt hipertekstu Xanadu: wzorowany na
memeksie Vannevara Busha (urz¹dzenie pod³¹czone elektrycznie do biblioteki,
potrafi¹ce wywietlaæ zawarte w niej ksi¹¿ki i filmy oraz tworzyæ i ledziæ powi¹zania), komputerowy system, model uniwersalnej, po³¹czonej nieskoñczon¹
liczb¹ odsy³aczy bazy danych (archiwum dla wszystkiego, co napisano, bez
mo¿liwoci usuniêcia, a z kontrol¹ wersji), idealnego tekstu. I choæ zamys³ ten
pozosta³ w sferze projektu (realizuj¹c drugi aspekt wizji Coleridgea, niemo¿liwoæ zupe³nej konkretyzacji), to w miêdzyczasie powsta³a i rozwinê³a siê World
Wide Web, realizuj¹ca wiele z idei Xanadu, którego twórcy uznaj¹ jednak, ¿e
wspó³czesna wersja Internetu jako uniwersalnej biblioteki jest tylko namiastk¹
ich zamys³ów. Projekt Nelsona w znacznym stopniu korelowa³ siê z intencj¹
J.-F. Lyotarda, by Internet s³u¿y³ swobodnemu dostêpowi do ca³oci wiedzy
w nim w³anie pomieszczonej.
Projekty Xanadu oraz WWW to cile ju¿ nowoczesna, bo interaktywna
i wirtualna wersja Ksiêgi, uchylaj¹ca charakterystyczn¹ dla religijnych i postreligijnych wersji mitu zamkniêtoæ, bo  podobnie jak Ksiêga Mallarmégo  nie
ma ona ani pocz¹tku, ani koñca, jest niesterownym, acentrycznym, niehierarchicznym systemem otwartym w rodzaju deleuzjañskiego k³¹cza.
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Streszczenie

Abstract

Polemizuj¹c z pogl¹dami Kanta i Hegla,
Goethe stworzy³ w³asn¹ filozofiê przyrody
i filozofiê cz³owieka. Jego zdaniem ludzie s¹
cz¹stkami wiata przyrody, dlatego poznaj¹
siebie w takiej mierze, w jakiej poznaj¹ przyrodê. Humanistyczny wiatopogl¹d Goethego
jest trudny do pogodzenia z doktryn¹ chrzecijañsk¹, poniewa¿ sprzeciwia siê dualizmowi
cia³a (materii) i ducha (idei) oraz zak³ada istnienie pe³nej wolnoci, bêd¹cej podstaw¹ autonomicznego kszta³towania przez cz³owieka
w³asnego rodowiska ¿yciowego. Tym niemniej Goethe nie zamyka³ siê na pewne treci
religijne, które poszerzaj¹ perspektywê widzenia wiata, a nawet doæ chêtnie wypowiada³
siê jêzykiem mistyki religijnej i korzysta³ z bogatej symboliki chrzecijañskiej. To cz³owiek
jednak jest dla niego wy³¹cznym panem Ziemi
i tylko od niego zale¿y, jak bêd¹ przebiegaæ na
niej procesy rozwoju. G³ówny bohater Fausta
uosabia niezbywaln¹ ¿yciowo potrzebê czynnego poznania i dzia³ania oraz metafizyczn¹
potrzebê wiecznoci (wiecznej mi³oci), respektuj¹cej wymogi skoñczonoci i czasowoci
wszelkiego istnienia. W oczach Löwitha Goethe

Polemizing with the views of Kant and
Hegel, Goethe created his own philosophy of
nature and a philosophy of man. In his opinion, people are a part of the natural world.
Therefore they are able to explore themselves
in the same extent as they learn about the nature. The humanistic ideology of Goethe is
difficult to reconcile with the Christian doctrine, as it is opposed to the duality of body
(matter) and spirit (idea) and presupposes the
existence of full freedom, substantial for an
autonomous development of mens environment of life. Certainly Goethe did not close his
mind to particular religious contents expanding
the perspective of the worldview. He was even
used to speak the language of religious mysticism and benefit from a rich Christian symbolism. Only man however was for Goethe the
sole master of the Earth and only on man would
depend how the worldly development processes would progress. The protagonist of the
work Faust embodies a vital necessity for active cognition and action and a metaphysical
need for eternity (eternal love), respectful of
the requirements of a passing and ending exi-
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jest mylicielem zawsze aktualnym, bo jego
pogl¹dy s¹ zgodne z duchem ka¿dego czasu.
Mimo ¿e przedstawi³ on najg³êbsze prawdy
o cz³owieku i wiecie, to pozosta³  niestety
 w du¿ej mierze nierozpoznany i niedoceniony przez wspó³czesnych mu intelektualistów
i dzia³aczy spo³eczno-politycznych.

stence. In Löwiths eyes, Goethe is an always
modern thinker, because his views are in line
with the spirit of each time. Although Goethe
introduced the deepest truth about man and the
world, he was  unfortunately  largely unrecognized and unaccepted by intellectuals and
socio-political activists of his time.

Swymi wybitnymi dzie³ami Goethe niew¹tpliwie zapewni³ sobie trwa³e miejsce w dziejach wiatowej literatury, ale czy o tym twórcy mówi siê tak¿e na
wyk³adach z historii filozofii? Pewnie na ogó³ zbywamy go milczeniem, a je¿eli ju¿ o nim wspominamy, to ograniczamy siê do niewiele znacz¹cych frazesów.
Wydaje siê, ¿e jeszcze zbyt rzadko dostrzegamy w Goethem nietuzinkowego
myliciela, mimo i¿ ustosunkowa³ siê on do wielu zagadnieñ stricte filozoficznych. Mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e Goethe stworzy³ w³asn¹, oryginaln¹ filozofiê przyrody oraz id¹c¹ z ni¹ w parze antropologiê filozoficzn¹.
Jednym z niewielu historyków filozofii, którzy docenili jego dokonania
w tym zakresie, jest Karl Löwith. Wedle niego Goethe by³ mylicielem tego samego formatu co Hegel, a prace obu tych panów sta³y siê w pocz¹tkach XIX w.
wydarzeniem zgo³a wyj¹tkowym, stanowi¹cym sta³y punkt odniesienia dla kolejnych pokoleñ mi³oników m¹droci. Löwith podkrela zw³aszcza wielk¹ rangê dzie³ powsta³ych w 1806 r., tj. pierwszej czêci Fausta Goethego i Fenomenologii ducha Hegla1. Docenia jednak tak¿e wartoæ przyrodniczych badañ
Goethego, z których wynikaj¹ konkretne rozstrzygniêcia filozoficzne, a tak¿e
jego krytyczny namys³ nad transcendentaln¹ filozofi¹ Kanta oraz niezmiernie
wa¿nym problemem wiecznoci. W rezultacie Goethe okazuje siê byæ jednym
z najwiêkszych mylicieli w okresie dokonywania siê rewolucyjnych przemian
w europejskiej wiadomoci  przemian inicjuj¹cych kszta³towanie siê obrazu
wiata charakterystycznego dla naszej wspó³czesnoci. Z racji osobistego zdystansowania siê do praktycznych dzia³añ w sferze spo³eczno-politycznej pozostaje on wszak¿e mylicielem drugiej linii frontu, tj. kim w rodzaju szarej
eminencji XIX-wiecznych procesów rozwoju nowoczesnego mylenia.

Spór z pogl¹dami Hegla i Kanta
Niew¹tpliwie Goethe i Hegel pozostawali w obrêbie swych w³asnych wiatów twórczych, tak wiêc nie wystêpowa³y miêdzy nimi ¿adne istotne zale¿noci. Mo¿na mówiæ jedynie o kongenialnoci w ujmowaniu niektórych zagadnieñ,
1

K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny prze³om w myli XIX wieku, prze³.
S. Gromadzki, Wyd. KR, Warszawa 2001, s. 15.
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czego wyrazem jest choæby swoiste podobieñstwo miêdzy ogl¹dem u Goethego
a pojêciem u Hegla albo te¿ miêdzy prafenomenami u pierwszego a absolutem
u drugiego. Nie znaczy to oczywicie, ¿e obaj myliciele ¿yli niejako obok siebie, poniewa¿ znali siê i darzyli szacunkiem, a nawet w wielce ugrzeczniony
sposób odwzajemniali komplementy. Tym niemniej jest faktem, ¿e Goethego
bardzo mocno poci¹ga³a metodologia badañ empirycznych, podczas gdy Hegel
by³ przywi¹zany do analiz spekulatywnych. Z tego te¿ powodu przez ca³e ¿ycie Goethe czu³, i¿ jest zarazem przyci¹gany i odpychany przez filozofiê Hegla,
choæ przecie¿ w zasadzie by³ on pewien ich pokrewieñstwa duchowego2.
W zakresie poznania wspomniane pokrewieñstwo uwidacznia siê, wed³ug Goethego, w przyjmowaniu tej samej regu³y rodka (Mitte), polegaj¹cej na sytuowaniu siê pomiêdzy podmiotem a przedmiotem, czyli tam, gdzie podmiot spotyka siê z przedmiotem, a wiêc gdzie jest obecne ¿ycie3.
Goethe jednak szczególnie mocno podda³ krytyce zamykanie poznania
w obrêbie czystej umys³owoci, pozbawionej dostêpu do rzeczywistego wiata,
w czym dopatrywa³ siê powszechnej choroby tego wieku. Niew¹tpliwie zdawa³
on sobie sprawê z istnienia przepastnego rozziewu (hiatus) miêdzy rzeczywistoci¹ (dowiadczeniem) a poznaniem (ideami). Jego zdaniem rozziew ten istnieje
niezale¿nie od tego, czy poznaniem rz¹dzi rozum, rozs¹dek, wyobrania, wiara,
uczucie b¹d iluzja czy te¿ zwyk³a g³upota. Specyfikê poznania stanowi w ka¿dym wypadku to, ¿e jest ono wrêcz niemiertelnym d¹¿eniem, przymuszaj¹cym
nas do niekoñcz¹cego siê trudu wyjaniania istoty rzeczy. Có¿ zatem powinnimy uczyniæ? Goethe uwa¿a³, ¿e stoimy przed dwoma rozwi¹zaniami: Albo
uznamy, ¿e wszystkie nasze idee zawsze bêd¹ siê ró¿ni³y od dowiadczenia, albo
przyjmiemy, ¿e idee odpowiadaj¹ dowiadczeniu. Za drugim z tych rozwi¹zañ
opowiedzia³ siê wczeniej Kant, gdy powi¹za³ naocznoæ zmys³ow¹ z intelektem pos³uguj¹cym siê pojêciami. Notabene Goethe nie okazywa³ zainteresowania Krytyk¹ czystego rozumu, poniewa¿ by³a ona dla niego nazbyt spekulatywnym i skomplikowanym dzie³em filozoficznym; nie zaciekawi³a go równie¿
Krytyka praktycznego rozumu i jedynie pilnie studiowa³ Krytykê w³adzy s¹dzenia, zawieraj¹c¹ bardziej empiryczne przes³anki. Dopiero trzecia z Kantowskich Krytyk zwiastowa³a mu »najradoniejsz¹ epokê«, nauczy³a go bowiem dostrzegaæ we w³asnym dzia³aniu i myleniu ³¹czny wytwór natury i ludzkiego
ducha, tj. sztuki, tak i¿ estetyczna i teleologiczna w³adza s¹dzenia mog³y siê
wzajemnie owietlaæ4.
Löwith s³usznie zwraca uwagê na to, ¿e pomimo wiadomoci bycia d³u¿nikiem Kanta, Goethe nie zamierza³ trzymaæ siê dyskursywnej w³adzy s¹dzenia,
2
3
4

Ibidem, s. 18.
J. W. Goethe, Gespräche, t. 3, hrsg. von Biedermann, Leipzig 1910, s. 428.
K. Löwith, op. cit., s. 21.
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tylko przeszed³ do intuicyjnego rozumu. W ten sposób sprzeciwi³ siê nauce Kanta, gdy¿ dla królewieckiego uczonego tak pojêta w³adza poznania to intellectus
archetypus, czyli idea nie przys³uguj¹ca cz³owiekowi, lecz Bogu. Wykraczaj¹c
poza Kanta, Goethe wyjani³, dlaczego tak postêpuje. Uzna³, ¿e skoro w dziedzinie moralnoci cz³owiek mo¿e, a nawet powinien wznosiæ siê ku Pierwszej
Istocie i niejako z boskiej perspektywy spogl¹daæ na problematykê moraln¹, to
równie¿ w poznaniu przyrody powinien mieæ takie samo prawo odgórnego
ogl¹du rzeczywistoci. Nie innymi roszczeniami poznawczymi zacz¹³ siê kierowaæ Hegel, gdy po lekturze Krytyki w³adzy s¹dzenia doszed³ do wniosku, ¿e
w koñcu, aczkolwiek niewiadomie, Kant sprowadzi³ intelekt do roli rozumu.
W³adza s¹dzenia lokuje siê bowiem pomiêdzy pojêciem wolnoci a pojêciem
przyrody, tyle ¿e Kant nie rozpatrywa³ rozumu w jego realnoci i nie dostrzeg³
obiektywnie ukazuj¹cego siê piêkna sztuki oraz porz¹dku przyrody. W konsekwencji, zdaniem Hegla, nie zda³ on sobie sprawy z tego, ¿e dziêki intelektowi
archetypowemu móg³by ju¿ skutecznie powi¹zaæ wolnoæ z przyrod¹. Tak wiêc
dopiero Goethemu i Heglowi, na dwóch ró¿nych drogach przygody rozumu,
uda³o siê znaleæ odpowiedni rodek umo¿liwiaj¹cy przeprowadzanie w³aciwie pojêtego poznania. Löwith uwa¿a, ¿e jedyna ró¿nica w sposobie zaporedniczania polega na tym, i¿ Goethe odniós³ siê do przyrodniczej naocznoci i odkry³ chytroæ natury, natomiast Hegel odniós³ siê do ducha dziejów i odkry³
chytroæ rozumu. Z obu dróg poznania wynika, ¿e cz³owiek powinien wykazaæ
siê jeszcze wiêksz¹ chytroci¹ ni¿ rozum i natura, i za ich plecami [...] wykorzystaæ postêpowanie ludzi w s³u¿bie ca³oci5.
Zarówno Goethe, jak i Hegel odnosili siê do tej samej zasady poznania, lecz
odmiennie j¹ interpretowali. Pierwszy z nich wierzy³, ¿e przemawia przez niego
przyroda to¿sama z rozumem wszystkich istot ¿ywych, natomiast drugi ufa³, ¿e
przez niego przemawia duch to¿samy z przyrod¹ bêd¹c¹ innobytem idei. Pewna
wiadomoæ jednoci mylenia bliska by³a obu twórcom wówczas, gdy mogli oni
bezporednio rozmawiaæ z sob¹ na interesuj¹ce ich tematy poznawcze. Gdy jeden tylko czyta³ prace drugiego, wtedy okazywa³o siê, ¿e obaj pos³uguj¹ siê ca³kiem innymi jêzykami dyskursu, co nie podoba³o siê Goethemu, przywyk³emu
do jasnego wyra¿ania siê, poniewa¿ nie potrafi³ przenikn¹æ mêtnego sposobu
formu³owania myli przez Hegla. Mo¿e wydawaæ siê to dziwne, zwa¿ywszy, ¿e
w³anie Goethe prowadzi³ bujny lub wrêcz ekscesywny tryb ¿ycia, podczas gdy
egzystencja Hegla by³a zgo³a powszednia. Sposób uprawiania przez nich nauki
równie¿ i pod innym wzglêdem nie korespondowa³ z zajmowan¹ postaw¹ ¿yciow¹, jako ¿e twórczoæ Goethego charakteryzowa³a siê doæ du¿¹ swobod¹, podczas gdy w twórczoci Hegla bez trudu mo¿na dostrzec niema³¹ dozê w³adczej
surowoci. W równym stopniu d¹¿yli za to do osi¹gniêcia czystego ogl¹du sta5

Ibidem, s. 22.
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nowi¹cego wynik rzetelnego poznania teoretycznego, motywowani do dzia³ania
t¹ sam¹ si³¹ ducha. Interesowa³o ich zw³aszcza to, czym s¹ rzeczy same w sobie
i dla siebie, a nie to, czym s¹ one dla nas. W tym kontekcie nale¿y wyjaniæ
istotê empiryzmu Goethego, aby unikn¹æ b³êdnego pojmowania tego pojêcia.
U Goethego eksperyment sprowadza³ siê do odnajdywania, a nastêpnie badania
tego, co jest takie jakie jest, bez zwracania uwagi na to, co nam siê w tym czym
podoba lub nie podoba. O podobn¹ bezstronnoæ poznania chodzi³o zreszt¹ Heglowi, tyle ¿e okrela³ on j¹ mianem czystego mylenia6. Obaj twórcy sprzeciwiali siê poznawczej subiektywnoci, maj¹cej swe ród³o w Sokratejskiej maksymie: Poznaj samego siebie. Wed³ug Goethego ow¹ maksym¹ samopoznania
chytrze i podstêpnie pos³ugiwali siê kap³ani, by zniechêciæ ludzi do zajmowania
siê grzesznym wiatem. Zgodnie z zaleceniem duchowych przewodników ludzkoci, zamiast przygl¹daæ siê wiatu, powinnimy szukaæ wiecznych prawd we
w³asnych duszach. Goethe nie mia³ najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e kto d¹¿y do
poznania, kieruj¹c wzrok na siebie, ten daje siê zwodziæ na manowce przez z³ych
doradców. Twierdzi³ te¿, ¿e jestemy cz¹stkami wiata i dlatego poznajemy siebie w takiej mierze, w jakiej poznajemy ca³y wiat. Wiedz¹c ju¿ o tym, bêdziemy umieli w sobie dostrzegaæ wiat i siebie dostrzegaæ w wiecie. Podstaw¹ poznania musi byæ jednak zawsze wiat, a nie my  ludzie, którzy s¹ tylko obecni
w wiecie. To wiat kszta³ci nas poznawczo, poniewa¿ ka¿da nowo poznana
rzecz staje siê w naszych rêkach nowym narzêdziem dalszego poznawania7. Obaj
byli zgodni w tym, ¿e jednostka powinna niejako wychodziæ poza siebie, tj. poza
w³asn¹ indywidualnoæ, i obiektywizowaæ swe istnienie w wiecie zewnêtrznym.
Zdecydowanie krytyczny stosunek Goethego do Hegla ujawnia siê w kontekcie rozumienia rzeczywistoci przyrodniczej. Goethe w wyrafinowany sposób kpi³ sobie z Hegla, nazywaj¹c go nadzwyczaj bystrym i subtelnym mylicielem, który dopiero po przestudiowaniu jego prac potrafi³ siê wypowiadaæ
(w spekulatywny sposób) na temat zjawiska wiat³a. Zarazem uwiadamia³ te¿
Heglowi, ¿e owo empiryczne ujêcie oczywistoci nie ma nic wspólnego z ¿adnym wpojonym przekonaniem i ¿e dialektycznie pewnie da³oby siê fa³sz przemieniæ w prawdê. W koñcu za zaleca³ choremu na dialektykê Heglowi, by
skorzysta³ ze skutecznego lekarstwa, jakim jest rzetelne studium przyrody,
poniewa¿ przyroda zawsze by³a i bêdzie prawdziwa. Trzymanie siê przez Hegla
pojêciowo zredukowanego absolutu (ducha absolutnego) i konstruowanie kolejnych dialektycznych dowodów na istnienie Boga by³o dla Goethego wyrazem
wynaturzenia, rozumianego chyba dos³ownie i w przenoni. Zw³aszcza za oburzy³ go przyk³ad dialektycznie ewoluuj¹cej roliny, kolejno przyjmuj¹cej postaæ
p¹czka, kwiatu i owocu8. Wedle Hegla pojawienie siê kwiatu ujawnia niepraw6
7

G. W. F. Hegel, Nauka logiki, t. 1, prze³. A. Landman, PWN, Warszawa 1967, s. 15 i n.
J. W. Goethe, Refleksje i maksymy, prze³. J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1977, nr 609.
8 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, prze³. A. Landman, Warszawa 1963, s. 9.
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dziwoæ p¹czka, podobnie te¿ pojawienie siê owocu ujawnia fa³szywoæ kwiatu. Kolejno wystêpuj¹cych form roliny nie mo¿na z sob¹ pogodziæ, aczkolwiek
wszystkie one s¹ koniecznymi momentami (znoszonymi stanami przejciowymi) w procesie kszta³towania siê organicznej ca³oci roliny. W³anie owa koniecznoæ nastêpowania po sobie wzajemnie wykluczaj¹cych siê i dialektycznie
znoszonych form wiadczy o istnieniu okrelonej roliny. W oczach Goethego
wykolawianie naturalnych wytworów przyrody za pomoc¹ pojêæ, które wzajemnie siê (albo co) znosz¹ i usi³uj¹ doprowadziæ do zniweczenia dzia³ania przyrody, by³o jednak kiepskim ¿artem sofistycznym i przejawem mylenia niegodnego rozumnego cz³owieka. Goethe stwierdzi³, ¿e gdy w podobny sposób
postêpuje jaki empiryk, mo¿na nad nim tylko ubolewaæ, gdy za tak zabawia
siê wybitny filozof, wtedy ju¿ nie wiadomo, co o nim s¹dziæ.
Wed³ug Löwitha Goethe nie zrozumia³ Hegla i trudno nie zgodziæ siê z t¹
opini¹, aczkolwiek nale¿a³oby dodaæ, ¿e z punktu widzenia w³asnej filozofii
Goethe mia³ s³usznoæ, poddaj¹c ostrej krytyce pogl¹dy Hegla, tutaj bowiem
uwidacznia siê bodaj najwiêksza rozbie¿noæ miêdzy obu mylicielami. Wed³ug
Hegla wiatem rz¹dzi wywiedziony z chrzecijañstwa absolut, uto¿samiony
z rozumem b¹d duchem dziejów, któremu podporz¹dkowana jest ca³ociowo
pojêta przyroda. Natomiast wed³ug Goethego jedynym wiatem jest wiat przyrody, bêd¹cy równie¿, w jakiej mierze, ludzkim wiatem. Przeciwstawiaj¹c siê
Heglowi, Goethe stawa³ wiêc w obronie autonomii wiata. Jego zdaniem wiata
nie mo¿e traktowaæ jako bezwolnego przedmiotu dzia³ania absolutu, poniewa¿
przyroda dzia³a nie tylko samodzielnie, ale w swym dzia³aniu jest wszechmocna.
Innymi s³owy, dla Goethego jedynym absolutem by³ uduchowiony wiat przyrody. Trzeba w tym miejscu wstêpnie zaznaczyæ, ¿e w zasadzie nie by³ on przeciwnikiem religii, a zw³aszcza chrzecijañstwa. Wprawdzie sam doskonale siê bez
niej obywa³, jednak zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e dla innych jest ona nadal
gwarantem uczciwego ¿ycia, a nawet swoist¹ wartoci¹ sam¹ w sobie. Ponadto
Goethe nie zamierza³ prowadziæ ja³owych sporów religijnych z ludmi, którzy
nie umiej¹ wznieæ siê na poziom jego wolnomylicielskiej samowiadomoci.
Z tego wzglêdu publicznie wypowiada³ siê na temat chrzecijañstwa nad wyraz pochlebnie i podkrela³, ¿e dziêki religii ludzkoæ nieraz ju¿ podnosi³a siê z upadku.
Zdarza³o siê nawet, ¿e uznawa³ religiê za potê¿n¹ si³ê, której nie jest potrzebna
¿adna filozofia do utwierdzania swego w³adztwa na ziemi. Niejako przy okazji
do³¹cza³ zawsze nader istotn¹ uwagê, ¿e równie¿ filozofia dobrze radzi sobie bez
wsparcia ze strony religii i we w³asnym zakresie potrafi dociekaæ oraz broniæ wielu
prawd dotycz¹cych wiata9. Wydaje siê, ¿e w g³êbi ducha Goethe bez wiêkszego
trudu potrafi³by zaakceptowaæ równoprawn¹ koegzystencjê filozofii i religii.
9 J. P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, t. 2, prze³. K. Radziwi³ i J. Zeltzer, PIW, Warszawa 1960, s. 81.
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Podwaliny bezbo¿nego humanizmu
Pomimo niechêci do wi¹zania filozofii z teologi¹ czy mo¿e raczej do wi¹zania teologi¹ r¹k filozofii, Goethe doæ chêtnie pos³ugiwa³ siê symbolik¹ krzy¿a. Przyk³adem tego jest wiersz Tajemnice, opowiadaj¹cy o pewnym m³odym zakonniku, który zab³¹dzi³ podczas górskiej wêdrówki, ale w koñcu uda³o mu siê
dotrzeæ do klasztoru, nad bram¹ którego znajdowa³ siê krzy¿ opleciony przez
ró¿e. W klasztorze tym mieszka³o dwunastu mnichów-rycerzy, wywodz¹cych siê
z ró¿nych narodów i reprezentuj¹cych ró¿ne odmiany religii. Wszyscy oni ju¿
kiedy dowiadczyli wiatowych rozkoszy, teraz za doskonalili swe ¿ycie religijne pod okiem prze³o¿onego o imieniu Humanus. Scena ta wpisuje siê w tradycyjn¹ symbolikê Jezusa i dwunastu aposto³ów, tyle ¿e Humanus jest wieckim
przewodnikiem duchowym ludzkoci b¹d nawet ucielenieniem cz³owieczeñstwa jako takiego w czystej, bezreligijnej postaci. Równie¿ Humanus, tak jak
niegdy Chrystus, pewnego dnia musi opuciæ swych uczniów, poniewa¿ wie, ¿e
bior¹cy z niego wzór mnisi ju¿ ca³kiem upodobnili siê do niego i przyswoili sobie jego wielkodusznoæ, tak wiêc dalsze przebywanie z nimi jest zbêdne. Goethe ukaza³ w swym wierszu przysz³¹ religiê ludzkoci, której istot¹ jest istnienie w obszarze najwy¿szych stanów duchowo pojêtego cz³owieczeñstwa.
Krzy¿ nie symbolizuje wiêc u Goethego zbawczej mêki Chrystusa jako Syna
Bo¿ego, lecz jest znakiem odnowionego cz³owieczeñstwa, które umiera dla Boga
i staje siê dla siebie, zgodnie z formu³¹ humanistycznej wiary: Umrzyj i stañ
siê. Aby siê staæ prawdziwym cz³owiekiem, nale¿y wiêc przezwyciê¿yæ samego
siebie i wyzwoliæ siê z wiary. Goethe nie wyjani³, jak ma siê dokonaæ to samowyzwolenie cz³owieka; stwierdzi³ tylko, ¿e dokonuje siê ono w mroku niewys³owionej, choæ czysto ludzkiej tajemnicy.
Löwitha zaintrygowa³ ów bezbo¿ny wiatopogl¹d Goethego, dlatego rozwa¿a, czy myliciel ten by³  w gruncie rzeczy  za czy przeciw chrzecijañstwu? Z pewnoci¹ nie by³ on ignorantem powierzchownie odnosz¹cym siê do
religii, gdy¿ posiada³ du¿¹ wiedzê o doktrynalnych podstawach wiary. Wszystko wskazuje na to, ¿e wiadomie pozostawa³ w obszarze niejednoznacznoci,
choæ trudno zgodziæ siê z Löwithem, ¿e wynika to z jego wyzywaj¹cej ironii,
uchylaj¹cej siê od owego »alboalbo«10. Przecie¿ Goethe szczerze przyznawa³,
¿e wprawdzie bardzo szanuje wiarê chrzecijan, jednak zbawcza misja Chrystusa nie wydaje mu siê wiarygodna, st¹d osoba Zbawiciela pozostawa³a dla niego
wielce problematyczna i raz identyfikowa³ siê z chrzecijañstwem, gdy mia³ na
uwadze humanistyczne wartoci pielêgnowane przez autentycznych chrzecijan,
a raz bra³ z nim rozbrat, gdy przygl¹da³ siê nie zawsze godnemu naladowania
postêpowaniu ogó³owi nominalnych chrzecijan. Pierwsi z nich byli bliscy ide10
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a³owi duchowego ¿ycia cz³owieka, drudzy za stanowili jawne zaprzeczenie tego
idea³u. Komu, kto du¿o pisze, a takim cz³owiekiem bez w¹tpienia by³ Goethe,
mo¿e siê te¿ oczywicie zdarzyæ, ¿e trochê niefortunnie sformu³uje myl, z której bêdzie mo¿na potem wywnioskowaæ, i¿  na przyk³ad  astronomiczne odkrycia dotycz¹ce ruchu Ziemi s¹ du¿o wa¿niejsze od zawartej w Biblii prawdy
objawionej. Löwith, zamiast krytykowaæ za to Goethego, powinien wzi¹æ pod
uwagê kontekst tej¿e wypowiedzi. Dla wszystkich, którzy dzisiaj potrafi¹ obiektywnie oceniæ kosmologiczne spory zwi¹zane z nowo¿ytnymi odkryciami Kopernika i Galileusza, jak równie¿ casus procesu s¹dowego i wyroku mierci wydanego na G. Bruna, jest pewnie zrozumia³e, ¿e uczciwy cz³owiek opowie siê
raczej za bezstronn¹ myl¹ zg³êbiaj¹c¹ tajniki wiata przyrody ni¿ za stronnicz¹
bezmylnoci¹ ówczesnych notabli reprezentuj¹cych chrzecijañstwo. Nikogo nie
powinny gorszyæ ani zdumiewaæ wyznania Goethego, w których raz przedstawia siebie jako zdecydowanego niechrzecijanina, a raz jako byæ mo¿e jedynego prawdziwego chrzecijanina. Nie nale¿y tak¿e wytykaæ Goethemu sprzecznoci w myleniu, przejawiaj¹cych siê rzekomo w tym, ¿e uwa¿a³ on widoczn¹
u Greków, ale skrycie obecn¹ w ca³ych dziejach ludzkoci pederastiê za u³omnoæ tkwi¹c¹ w ludzkiej naturze, a jednoczenie z ni¹ sprzeczn¹, jak równie¿,
¿e uznawa³ zawarte w kociele monogamiczne i dozgonnie wa¿ne ma³¿eñstwo
za bezcenne, a jednoczenie za sprzeczne z natur¹11. Wydaje siê, ¿e bêd¹c filozofem wyedukowanym nie tylko w logice Arystotelesa, ale tak¿e w dialektyce
Hegla, nie wypada kwestionowaæ tego typu sprzecznoci.
Trzeba wszak¿e przyznaæ, ¿e niektóre opinie Goethego, zw³aszcza dotycz¹ce religii chrzecijañskiej, brzmi¹ doæ prowokacyjnie. Podjêta przez niego krytyka chrzecijañstwa, któr¹ Löwith uwa¿a za atak na wiarê, Koció³ i duchowieñstwo, ponoæ by³a motywowana chêci¹ obrony ludzkoci przed narzucaniem jej
doktryny religijnej, za któr¹  zdaniem Goethego  nie kryje siê Bóg, tylko grupa osób przedstawiaj¹cych w³asne wizje wiata i cz³owieka jako Objawienie
Bo¿e. W swych listach nazywa³ on nawet nowotestamentalne opowieci bajk¹ o
Chrystusie, w podtrzymywanie której zaanga¿owano tak du¿o mocy rozumu, ¿e
nie starcza jej ju¿ cz³owiekowi na samodzielne mylenie. Uto¿samienie realnego ¿ycia z t¹ bajk¹, czyli de facto zajmowanie siê b³ahostkami, spowodowa³o,
¿e ludzkie istnienie przybra³o postaæ nacechowanego inercj¹ trwania, a w³aciwie staczania siê w jak¹ nicestwi¹c¹ wszystko otch³añ, w której ostatecznie zatracaj¹ siê poszczególne indywidua oraz ludzkoæ jako ca³oæ. Odwo³anie siê do
owej ca³oci jest wyranym nawi¹zaniem do uniwersalnej koncepcji ludzkoci,
bogów i wiata, zawartej w greckiej poezji, a zw³aszcza w poematach Homera.
Dla humanisty Goethego czerpanie z niezg³êbionej skarbnicy greckiej m¹droci
by³o zajêciem znacznie bardziej twórczym ni¿ nieustanne przerabianie od
11
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dwóch tysiêcy lat tego samego tematu, kojarz¹ce mu siê z bezmylnym m³óceniem wci¹¿ tego samego snopa. W jego ocenie chrzecijañskie symbole wprawdzie nie s¹ ju¿ inspiruj¹ce teoretycznie, ale nadal maj¹ pewne znaczenie praktyczne. Goethe uwa¿a³, ¿e widok zbola³ego Chrystusa, skazanego na mêczeñsk¹
mieræ na krzy¿u, pe³ni swoicie terapeutyczn¹ funkcjê. Patrz¹cy na niego cz³owiek musi bowiem stwierdziæ, ¿e jego w³asny los nie jest a¿ tak tragiczny jak
los Chrystusa. Je¿eli nawet Goethe za nic sobie mia³ transcendentny wymiar
wiary chrzecijañskiej, to z chrzecijañstwem z pewnoci¹ ³¹czy³a go nadzieja, ¿e
kiedy mi³oæ przezwyciê¿y panosz¹ce siê w wiecie z³o. Pochylaj¹c g³owê nad
cierpieniem cz³owieka i pomagaj¹c wszêdzie tam, gdzie tylko jest to mo¿liwe,
Goethe zachowywa³ postawê bardziej chrzecijañsk¹ ni¿ pogañsk¹. Tak siê przynajmniej wydaje, gdy pos³ugujemy siê powy¿szymi pojêciami we wspó³czesnym
ich rozumieniu, naznaczonym wielowiekowym wp³ywem religii chrzecijañskiej.
Swoista niechêæ Goethego do doktryny chrzecijañskiej wynika³a najprawdopodobniej st¹d, ¿e lansuje siê j¹ jako jedyn¹ prawdziw¹ wyk³adniê wiata,
a wczeniej nawet narzuca³o siê j¹ jako jedyn¹ naukê godn¹ wiary. Zupe³nie inaczej zapatrywa³by siê on na kwestiê chrzecijañskiej religijnoci, gdyby treci
ewangeliczne do³¹czyæ, na zasadzie równorzêdnoci, do szeroko pojêtej wiedzy
humanistycznej, jak¹ cz³owiek zdoby³ w ci¹gu swego dotychczasowego rozwoju. wiadczy o tym wyra¿ona przez niego sugestia, by uzupe³niæ Bibliê o póniej powsta³e nauki, tworz¹c w ten sposób pomost miêdzy staro¿ytnoci¹
a wspó³czesnoci¹. Wówczas owe poszerzone wiête ksiêgi ludzkoci stanowi³yby rodzaj publicznej biblioteki narodów, z której ka¿dy móg³by korzystaæ
z po¿ytkiem dla siebie i dla innych. Goethe twierdzi³, ¿e wraz ze wzrostem ogólnego wykszta³cenia dzie³o to by³oby coraz bardziej potrzebne rozumnemu cz³owiekowi, poniewa¿ wyznacza³oby niewzruszon¹ podstawê wiedzy jako takiej
i zarazem wyposa¿a³oby go w uniwersalne narzêdzie wychowania. Ze wzglêdów
wychowawczych rola chrzecijañstwa w dziejach jest wyj¹tkowa, gdy¿ w³anie
ono pokaza³o cz³owiekowi, jak powinien prze¿ywaæ dotykaj¹ce go na co dzieñ
cierpienie.
Co ciekawe, tê sam¹ zdolnoæ do wnikania w bosk¹ g³êbiê cierpienia, któr¹
Goethe przypisywa³ religii chrzecijañskiej, odkry³ potem Nietzsche w tragicznym myleniu Greków, powsta³ym pod wp³ywem religii dionizyjskiej12. Löwith
zaznacza zreszt¹, ¿e przedstawione przez Goethego uzasadnienie przypomina
przywo³ane przez Nietzschego argumenty na rzecz dionizyjskiego usprawiedliwienia ¿ycia (istnienia). Obaj myliciele niemal w tych samych s³owach mówili
o bezwarunkowej akceptacji cierpienia, a nawet o afirmacji tego wszystkiego, co
nas w ¿yciu przera¿a, i czego, dysponuj¹c zwyk³ymi si³ami, nie potrafimy znieæ.
12 Zagadnienie to szczegó³owo omawiam w ksi¹¿ce Nietzsche i filozofia dionizyjska,
Wyd. AWF, Warszawa 2001.
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Obaj te¿ chcieli, abymy ukochali to, co nieuniknione i co na pozór k³óci siê
z ¿yciem13. Nie sposób uznaæ, ¿e jest to przypadkowe podobieñstwo, albowiem
wszystko wskazuje na to, ¿e Nietzsche pos³u¿y³ siê argumentacj¹ Goethego, by
wykorzystaæ j¹ przeciw chrzecijañstwu. Podczas gdy dla Goethego chrzecijañstwo by³o ostatni¹ religi¹, gdy¿ odkry³o i ukaza³o duchowy wymiar cierpienia,
którego nie zdo³a³aby ju¿ bardziej zg³êbiæ ¿adna inna religia, dla Nietzschego
by³o ni¹ z tego powodu, ¿e zaprzepaci³o tragiczne poznanie Greków, dotycz¹ce niezbywalnoci cierpienia i konstruktywnego sposobu jego prze¿ywania,
i dlatego przypieczêtowaniem definitywnego kresu chrzecijañstwa jako religii
jest proklamowana przez Nietzschego mieræ Boga14. Nie mo¿na zarzuciæ Nietzschemu, ¿e wiadomie i celowo przeinterpretowa³ pogl¹dy Goethego, jako ¿e
pogl¹dy te wyranie ewoluowa³y w kierunku póniejszych, bardziej radykalnych
rozstrzygniêæ. U schy³ku swego ¿ycia Goethe dostrzega³ w ostatniej religii w³aciwie ju¿ tylko dzia³anie elementu dionizyjskiego, któremu ulega³ tak¿e Chrystus.
Komentuj¹c Bachantki Eurypidesa, ³¹czy³ boskoci wiata greckiego z Bogiem
judeochrzecijañskim, a nawet  i tu przekracza³ horyzont myli Nietzschego
 ze S³oñcem bêd¹cym bóstwem Rzymian. Moc boskoci, niezale¿nie od tego,
sk¹d siê bra³a, niezmiernie Goethego poci¹ga³a, poniewa¿ uwa¿a³, ¿e dziêki niej
rozwija siê wiat, a wraz z nim wszystkie ¿ywe istoty. Nie ulega w¹tpliwoci,
¿e zaabsorbowany wiatem przyrody chêtnie wczytywa³ siê w Bibliê, gdy mówi³a mu o boskim dziele stworzenia, jednak stroni³ od niej, gdy nakazywa³a mu,
jak ma ¿yæ w tym wiecie, a wrêcz odwraca³ siê od niej wtedy, gdy funkcjê prawodawców przejmowali kap³ani.
Ostatecznie trudno jest odpowiedzieæ na pytanie, w jakiej mierze Goethe by³
chrzecijaninem, a w jakiej by³ poganinem. mia³o mo¿emy stwierdziæ tylko
tyle, ¿e jego postawa wiatopogl¹dowa charakteryzowa³a siê autentyzmem, poniewa¿ zosta³a ukszta³towana na bazie tego, co i jak naprawdê odczuwa³. Löwith
nie patrzy jednak na niego przychylnym okiem. Swobodny i niefrasobliwy stosunek Goethego do chrzecijañstwa  jak pisze  zosta³ sp³aszczony i wyp³owia³,
karlej¹c do rangi komuna³u15 wypowiadanego przez szerokie rzesze XIXwiecznych humanistów. Rzekomo Goethe wywar³ z³y wp³yw na inteligencjê,
poniewa¿ zarazi³ j¹ swym duchowym b¹d religijnym eklektyzmem, czego wyrazem by³ praktykowany jeszcze podczas I wojny wiatowej zwyczaj noszenia
przy sobie zarówno Biblii, jak i dzie³ Homera. Nawet duchowni gotowi byli
13 KSA 9, 643 (Nachlaß 15 [20]). Skrót KSA oznacza krytyczne wydanie dzie³ F. Nietzschego: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von G. Colli und
M. Montinari, BerlinNew York 1988. Liczby podane przy skrócie oznaczaj¹, odpowiednio,
numer tomu i numer strony.
14 KSA 3, 574 (Die fröhliche Wissenschaft 5, 343); KSA 4, 14 (Also sprach Zarathustra
I: Zarathustras Vorrede 2); KSA 4, 323 (ibidem IV: Ausser Dienst); KSA 6, 97 (GötzenDämmerung: Die vier grossen Irrthümer 8).
15 J.P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, t. 2, s. 41.
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wówczas objaniaæ nauki biblijne przez pryzmat paralelnych tekstów pogañskich,
powsta³ych w rodowisku staro¿ytnych Greków. Komentuj¹c naukê Chrystusa,
chêtniej siêgano te¿ do Goethego, Schillera lub Humboldta ni¿ do klasyków teologii. Löwith ubolewa nad tym, ¿e ów czêciowo tylko schrystianizowany humanizm doprowadzi³ do ukszta³towania siê bezwyznaniowego protestantyzmu,
co potwierdza opinia zaprezentowana jeszcze pod koniec XIX w. przez F. Overbecka. Zdaniem tego badacza religijnoci, notabene przyjaciela Nietzschego,
wspó³czesne chrzecijañstwo przypisuje w³asne cechy wszystkiemu, co napotyka w wiecie, tak wiêc obecnie nawet antychryst móg³by uchodziæ za gorliwego
chrzecijanina. W tym stanie rzeczy za chrzecijan uwa¿ani s¹ wszyscy krytycy
chrzecijañstwa, bez wzglêdu na dziel¹ce ich ró¿nice, jak choæby Goethe, Schiller, Feuerbach, Schopenhauer, Wagner i Nietzsche. Overbeck stwierdzi³, ¿e
w tych czasach odszczepieñcy wydaj¹ siê najbardziej pobo¿nymi chrzecijanami, a staj¹ siê nimi  paradoksalnie  dziêki temu, ¿e z ich pism wyczytuje siê
tylko to, co przynosi korzyæ chrzecijañstwu. Tendencja ta nasila siê zw³aszcza
wówczas, gdy pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci, czy w ogóle warto byæ wyznawc¹
chrzecijañstwa, a je¿eli tak, to jakim16. Zapewne Goethe wiedzia³ o tym, ¿e
obecnie mo¿na albo wyrzec siê krytyki i zachowaæ wiarê, albo te¿ oddaæ siê krytyce i wyrzec siê wiary. Jak s³usznie zauwa¿a Löwith, nie by³o wówczas trzeciej mo¿liwoci. Stoj¹cego na rozdro¿u Goethego najbardziej niepokoi³a myl,
jak¹ drogê ludzkoæ wybierze. Tego jednak nie by³ w stanie przewidzieæ, dlatego pozosta³o mu jedynie ¿ywiæ nadziejê, ¿e jako zdo³a ona sobie poradziæ
z zaistnia³ym kryzysem.

Sceptycyzm wobec postêpowych idei spo³ecznych
Goethe dobrze wiedzia³ o tym, ¿e oto w³anie rozpoczyna siê nowa era ludzkoci, bêd¹ca konsekwencj¹ wielkich wydarzeñ z pocz¹tku wieku. Kulminacji
dog³êbnych przemian spodziewa³ siê jednak dopiero pod koniec wieku, aczkolwiek zapatrywa³ siê na nie ma³o optymistycznie. W tym wzglêdzie ulega³ pesymizmowi B. G. Niebuhra, który w przedmowie do drugiego wydania drugiej
czêci Historii Rzymu przyrówna³ ówczesn¹ sytuacjê do rozpadu Imperium
Rzymskiego w III w. Obiektywnie rzecz bior¹c, nic nie wskazywa³o na to, ¿e
tragiczna historia mo¿e siê powtórzyæ, jako ¿e wówczas nast¹pi³ dramatyczny
regres w zakresie nauki, swobód politycznych i wiatopogl¹dowych oraz poziomu ¿ycia duchowego i materialnego, natomiast teraz nauka gwa³townie siê rozwija³a, a ludzie napawali siê odzyskan¹ wolnoci¹ mylenia i wczeniej niezna16
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nymi sposobami ¿ycia w wiecie. Oczywicie towarzyszy³y temu ró¿ne formy
niesprawiedliwoci spo³ecznej, ale tak to zwykle bywa w czasach transformacji.
Nie nale¿y chyba dokonuj¹cych siê przemian uznawaæ za chaos panosz¹cy siê
miêdzy pocz¹tkiem a koñcem Europy, jak wypowiada³ siê o tych czasach np.
kanclerz K. L. Metternich po kongresie wiedeñskim. Tym niemniej Goethe poddawa³ siê destrukcyjnym nastrojom wytwarzanym przez nielicznych propagatorów zachowawczego podejcia do ca³ej sfery spo³eczno-politycznej i kulturalnogospodarczej. Zachodz¹ce zmiany wydawa³y mu siê nawrotem barbarzyñstwa
i symptomem koñca czasów, czego ewidentnym wyrazem sta³a siê dlañ rewolucja lipcowa. Goethe nie zamierza³ wychodziæ na barykady i walczyæ, jakkolwiek
by tê walkê rozumieæ. Wrêcz przeciwnie  zamkn¹³ siê w sobie i szczelnie odgrodzi³ od wszystkiego, co siê wokó³ niego dzia³o. Zrezygnowa³ nawet z prowadzenia dot¹d o¿ywionej korespondencji ze znajomymi. Odt¹d a¿ do mierci
zajmowa³ siê ju¿ tylko badaniami przyrodniczymi oraz twórczoci¹ poetyck¹. Nie
mia³ ochoty wspó³uczestniczyæ w burzeniu wiata wartoci, kultywowanego jeszcze niedawno przez wybitnych mylicieli i przez spo³eczeñstwo mieszczañskie.
Jego zdaniem, mimo ¿e ludzie k³ad¹ du¿y nacisk na rozwój wiedzy, w rzeczywistoci nie zdobywaj¹ wiedzy w³aciwej, gdy¿ daj¹ siê kierowaæ przez wichrzycieli i przez zupe³nie przeciêtn¹ masê. Wspó³czesny cz³owiek charakteryzuje siê niegodziwoci¹ i nierozumnoci¹, nie zna nawet samego siebie i nie zdaje sobie
sprawy z tego, o co w istocie chodzi w dokonuj¹cych siê w³anie przemianach.
O rozterkach wewnêtrznych Goethego i jego niepokoju zwi¹zanym z wielce
w¹tpliw¹ przysz³oci¹ najdobitniej wiadczy wiekopomne dzie³o Faust. Szkoda,
¿e Löwith, poza krótk¹ wzmiank¹ o duchowym zwi¹zku tego dzie³a z Heglowsk¹ Fenomenologi¹ ducha, prawie wcale siê nim nie zajmuje. Tymczasem jest
to opus vitae Goethego, albowiem przyst¹pi³ on do pracy nad Faustem w latach 70.
XVIII w., a ukoñczy³ je w 1825 r., na kilka miesiêcy przed mierci¹, po czym
uzna³, ¿e jest mu ju¿ wszystko jedno, czy i czym bêdzie siê zajmowa³ w ostatnich chwilach swego ¿ycia. Pocz¹tkowe partie dramatu powstawa³y jeszcze
w czasach burzy i naporu, gdy europejska umys³owoæ by³a zdominowana ideami owieceniowymi, destruuj¹cymi dotychczasowy porz¹dek moralny i spo³eczny. Idee te zosta³y zinternalizowane równie¿ przez m³odego Goethego i znalaz³y odzwierciedlenie w pierwszej czêci dzie³a, dlatego okrela³ on j¹ mianem
ca³kowicie subiektywnej. Wszechstronnie wykszta³cony Henryk Faust, zbuntowany przeciw ograniczeniom ludzkiej natury i dlatego zawieraj¹cy pakt z diab³em Mefistofelesem, unaocznia nam wiêc  przynajmniej w jakiej mierze
 ambicje i d¹¿enia samego Goethego. Faust-Goethe chcia³by poznaæ najg³êbsze tajemnice wiata, a tak¿e zachowaæ wieczn¹ m³odoæ i wiecznie doznawaæ
mi³oci. Tragedia Ma³gorzaty, prostej dziewczyny zakochanej w wielkim mêdrcu, wydaje siê tu tylko t³em, aczkolwiek t³em przepojonym niebywa³ym liryzmem, dla rozsadzaj¹cych zastan¹ rzeczywistoæ doznañ g³ównego bohatera.
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B³êdem by³oby skupianie wy³¹cznej uwagi na doæ banalnej przecie¿ treci
starej legendy faustowskiej, któr¹ pos³u¿y³ siê Goethe, przedstawiaj¹c w³asne
stany ducha. Ani Faust, ani Goethe nie zamierzali zamykaæ siê w granicach zwyczajnej ludzkiej mi³oci, lecz ka¿dy z nich marzy³ o mi³oci prawdziwie bezgranicznej i doskonale uwzniolaj¹cej ducha, poniewa¿  jak poucza nas Chorus
mysticus w ostatnich wersach dramatu: Co niewys³owne jest, byt zici ten;
Wieczna kobiecoæ nas poci¹ga hen17. Ta nieco dwuznaczna wieczna kobiecoæ przyci¹ga nas ku sobie lub poci¹ga nas wzwy¿ (Das Ewig-Weibliche zieht
uns hinan) za spraw¹ obecnego w niej ekstatycznego czynnika wiecznoci.
W istocie wielcy twórcy i myliciele po¿¹daj¹ nieskoñczonej (niemiertelnej)
wiedzy, a nie miertelnej (skoñczonej) kobiety. Paradoksalnie jest to jednak wiedza na temat naszego skoñczonego ziemskiego wiata, a nie na temat nieskoñczonych niebiañskich zawiatów. Wbrew pozorom, Faust-Goethe twardo st¹pa
po ziemi: O tamten wiat nie troszczê siê zbyt du¿o. [...] Szczêcie me z tej ziemi czerpiê. Wszystkie me nadzieje, radoæ i mêkê ziemskie s³oñce grzeje18. Mefistofeles, za swe us³ugi domagaj¹cy siê od Fausta podpisania cyrografu jego
w³asn¹ krwi¹, nie jest ¿adnym wys³annikiem piekie³, wszak te dla Goethego nie
istniej¹. Nie jest on osob¹ dysponuj¹c¹ nieziemsk¹ moc¹, lecz upersonifikowan¹ moc¹ stricte ludzk¹. Goethe znajdowa³ w sobie samym odrobinê diabelskiego b¹d diabolicznego szaleñstwa, za jakie uwa¿a³ swe nienasycone pragnienia
poznawcze, tyle ¿e nie traktowa³ tego¿ szaleñstwa diabelnie powa¿nie, tylko
z przymru¿eniem oka. Cynizm i ironia Mefistofelesa to diabelskie cechy jego
w³asnej osobowoci, nad którymi potrafi³ skutecznie zapanowaæ dziêki temu, ¿e
z pokor¹ bada³ naturalny wiat przyrody i poznawa³ kolejne prawa oraz prawdy
otaczaj¹cej go empirycznej rzeczywistoci.
W odró¿nieniu od pierwszej subiektywnej czêci dzie³a, w której dominuje icie piekielny (pó³)mrok i niemal czujemy zapach siarki, druga obiektywna czêæ dzie³a wprowadza du¿o wiat³a pozwalaj¹cego dostrzec rozleg³e perspektywy nieustannie rozwijaj¹cego siê ludzkiego wiata. Nie znaczy to
bynajmniej, ¿e lektura tej czêci jest ³atwiejsza. Za spraw¹ pojawiania siê odniesieñ do epokowych idei oraz wystêpowania licznych alegorii i aluzji, staje siê ona
znacznie trudniejsza i by nad¹¿aæ za tokiem mylenia Goethego, czytelnik musi siê
choæ trochê orientowaæ w filozoficznych pr¹dach prze³omu XVIII i XIX w. Goethe
napisa³ drug¹ czêæ Fausta po dziejowych zawirowaniach zwi¹zanych z rewolucj¹ francusk¹ i wojnami napoleoñskimi, gdy dokona³ ju¿ swoistego podsumowania w³asnego ¿ycia przez pryzmat nowej sytuacji spo³eczno-politycznej
w Europie. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e dostrzeg³ on w sobie wiecznego emigranta, nie znajduj¹cego dla siebie miejsca w nowoczenie uporz¹dkowanym
17
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wiecie, choæ zarazem te¿ prawowitego obywatela wiata, który jest zawsze
i wszêdzie u siebie. Racj¹ tego samoutwierdzenia w³asnej wartoci Goethego
w wiecie preferuj¹cym zupe³nie inne wartoci by³a jego nieugiêta wola poznawcza. Dobrze oddaj¹ to s³owa anio³ów unosz¹cych duszê (wieczny pierwiastek)
zmar³ego Fausta: Kto wiecznie d¹¿¹c trudzi siê, tego wybawiæ mo¿em19.
Ponoæ Goethe traktowa³ powy¿sz¹ sentencjê jako klucz do zrozumienia Fausta i zarazem klucz do zrozumienia sensu swego w³asnego ¿ycia. Jest to chyba
jednak uniwersalny klucz pozwalaj¹cy otworzyæ zamek zawi³ych dziejów (ogólno) ludzkiego ducha. Goethe mia³o przeszed³ bowiem od spraw jednostki skupionej na w³asnych subiektywnych d¹¿eniach do spraw ludzkoci zajêtej realizowaniem obiektywnie wa¿nych zadañ w wiecie. Nie bacz¹c na sprzecznoci
w ludzkiej naturze i na przeszkody pojawiaj¹ce siê przed ka¿dym ¿yj¹cym cz³owiekiem, odnalaz³ on jedn¹ niezmienn¹ zasadê wyznaczaj¹c¹ sens ¿ycia. Wydaje siê, ¿e gruncie rzeczy chodzi o to, abymy konsekwentnie zdobywali rzeteln¹
wiedzê o wiecie i w ten sposób poszerzali w³asn¹ samowiedzê. Ona za zagwarantuje nam zbawienie nie wymagaj¹ce ingerencji nieistniej¹cych si³ nadprzyrodzonych i uwolni nas przed potêpieniem i wiecznymi mêkami w nierzeczywistym
piekle. Taka interpretacja Fausta by³aby dla Goethego pewnie niewystarczaj¹ca, jako ¿e on sam unika³ odpowiedzi na pytanie o ideê przewodni¹ tego dzie³a.
Wskazywa³ raczej na swe drobniejsze prace i mówi³, ¿e one zawieraj¹ jakie
idee, podczas gdy Faust jest utworem wielow¹tkowym, a wiêc i  jak mo¿emy
siê domylaæ  wieloideowym, w którym jestemy konfrontowani z ca³ym bogactwem i barwnoci¹ ludzkiego ¿ycia.
Tym niemniej w Faucie mo¿na siê dopatrzeæ tej samej idei rozwoju (postêpu) ducha, która przywieca³a Heglowi pisz¹cemu Fenomenologiê ducha. W obu
dzie³ach jednostkowe egzystencje przynale¿¹ do ci¹gu dziejów ludzkich i spe³niaj¹ siê dopiero w perspektywie ca³oci istnienia, a wiêc wszelka subiektywnoæ pozostaje podporz¹dkowana obiektywnoci albo ewolucyjnie przechodzi w
obiektywnoæ. Sukcesywne przezwyciê¿anie sprzecznoci, czyli odmiennie ukierunkowanych sk³onnoci, które s¹ obecne w jednostkowo pojêtej naturze ludzkiej, pozwalaj¹ ca³ej ludzkoci osi¹gaæ coraz wy¿sz¹ jakoæ istnienia. Goethe
stale mia³ przed oczyma d³ug¹ historiê tragicznych zmagañ cz³owieka z samym
sob¹ w imiê wy¿szej prawdy i rzetelniejszej wiedzy, co upodabnia go do Hegla
zajmuj¹cego siê d³ugimi dziejami ducha d¹¿¹cego do osi¹gniêcia wiedzy absolutnej. W Faucie, podobnie jak w Fenomenologii ducha, pojawia siê te¿ przekonanie o nieustannie powiêkszaj¹cej siê sferze wolnoci ducha. Zw³aszcza
ostatni monolog g³ównego bohatera dramatu Goethego zawiera spektakularn¹
wizjê przysz³ej wolnoci, staj¹cej siê udzia³em wszystkich tych ludzi, którzy
przez ca³e ¿ycie konsekwentnie o ni¹ walczyli: Tê myl rozwa¿añ wci¹¿ pod19
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dajê probie i w niej m¹droci widzê rdzeñ: ¯ycia w wolnoci wart tylko, kto
sobie wywalczaæ musi je na ka¿dy dzieñ. I tak w niebezpieczeñstwa ci¹g³ego
otoku dziecko, m¹¿, jak i starzec spêdza rok po roku. Tak¹ chcê widzieæ rojn¹
braæ, na wolnej ziemi z wolnym ludem staæ20.
Goethe nie by³ jednak marzycielem, a zw³aszcza marzycielem religijnym,
lecz realistycznie myl¹cym cz³owiekiem czynu, o czym przekonujemy siê ju¿
na podstawie monologu Fausta przed jego pierwszym spotkaniem z Mefistofelesem: By³ na pocz¹tku Czyn (Im Anfang war die That)21 (nie S³owo, Myl
lub Moc!), i co potwierdza siê w koñcowym monologu Fausta: Milionom licznym odda³bym przestrzenie na, choæ niepewne, lecz czynne istnienie22. Ten
wielki humanista i genialny twórca  tylko pozornie bliski Fichtemu z jego idealistyczn¹ filozofi¹ czynu  chcia³ wypracowaæ, w ramach posiadanych przezeñ
uzdolnieñ artystycznych, podstawy przysz³ego ³adu spo³ecznego, pozwalaj¹cego ludzkoci czynnie korzystaæ z prawdziwej wolnoci duchowej. Zauwa¿y³ jednak, ¿e wspó³czeni mu ludzie wol¹ wybieraæ prostsz¹ i ³atwiejsz¹ drogê prowadz¹c¹ do przysz³ej wiecznej szczêliwoci, dlatego w sobie w³aciwy
sposób uzna³, ¿e Bogu na pewno nie spodobaj¹ siê obecni ludzie, wiêc doprowadzi do ich wyniszczenia, by potem móg³ odnowiæ dzie³o stworzenia23. Bezkompromisowa postawa Goethego rozj¹trzy³a m³odych i gniewnych zwolenników nowoczesnego wiata, którzy odsunêli siê od niego i wyparli siê bliskich
mu idea³ów. Löwith  pomimo zastrze¿eñ, jakie zg³asza wobec areligijnego wiatopogl¹du Goethego  z ¿alem stwierdza, ¿e taki stan rzeczy utrzymywa³ siê
jeszcze sto lat póniej, o czym dobitnie wiadczy wyg³oszony w 1931 r. przez
M. Kommerella wyk³ad pt. M³odzie¿ bez Goethego. Löwith dodaje, ¿e Goethe
spotka³ siê z ostr¹ krytyk¹ ze strony »m³odzie¿y«, która go oczernia³a, l¿y³a
i odrzuca³a. W tym odrzuceniu doskona³ego wzorca cz³owieczeñstwa bior¹
udzia³ tak ró¿ni ludzie, jak Menzel i Börne, Schlegel i Novalis, Heine i Kierkegaard24.

Uwielbienie dla wiecznoci przyrody
Goethe uwa¿a³, ¿e w ka¿dej chwili teraniejszoci zawiera siê wiecznoæ,
dlatego nie warto têskniæ za minionym b¹d przysz³ym czasem. Wznosz¹c toast
ku czci pamiêci, stwierdzi³ kiedy, ¿e wszystkie wa¿ne doznania pozostaj¹ ju¿
20
21

Wort),

22
23
24

Ibidem, s. 531 (w. 1156711573).
Ibidem, s. 101 (w. 1244). Por. J 1,1: Na pocz¹tku by³o S³owo (Im Anfang war das
a S³owo by³o u Boga i Bogiem by³o S³owo.
Ibidem, s. 530 (w. 1155611557).
J.P. Eckermann, op. cit., s. 61.
K. Löwith, op. cit., s. 46.

40

Henryk Benisz

w nas na sta³e i przez ca³e ¿ycie nas kszta³tuj¹. Skoro za ka¿da prze¿yta chwila
reprezentuje ca³¹ wiecznoæ i dziêki niej nabywa nieskoñczonej wartoci, to powinnimy nauczyæ siê bardziej ceniæ teraniejszoæ25. Pomocne w tym wzglêdzie by³oby prowadzenie jakiego dziennika b¹d pamiêtnika, poniewa¿ na jego
kartach mo¿na uhistoryczniæ prze¿yte zdarzenia. Ponadto lektura owych zapisków pozwala³aby nastêpnie na reflektowanie nad w³asnymi czynami i doskonalenie siê w cnocie owocnego korzystania z tego, co przynosi nam wiecznoæ
pod postaci¹ teraniejszoci26. Zdaniem Goethego wszelkie powstawanie i przemijanie bytu wiata jest  w istocie  metamorfoz¹ tego samego wiecznego czynnika tkwi¹cego we wszystkich rzeczach. W chwaleniu wiecznoci posuwa³ siê
on a¿ do deifikacji ca³ociowo pojêtej przyrody, któr¹ niekiedy okrela³ mianem
judeochrzecijañskiego Boga.
Poetycko wyra¿ony panteizm, splataj¹cy wiecznoæ Boga z czasowoci¹
wiata, mo¿na dostrzec te¿ w wielu wierszach Goethego. Zwykle jest w nich
mowa o swoistej niemiertelnoci pojedynczych istot, udzielanej im przez wieczny absolut, i o p³yn¹cej st¹d radoci istnienia. Równie¿ w innych tekstach Goethe nie waha³ siê wyra¿aæ mi³oci do wiekuistej boskiej przyrody i dziêkowaæ
za otrzymywane od niej dary, które nieustannie go zachwyca³y i uszczêliwia³y27. W licie do hrabiny Stolberg, napisanym 17 kwietnia 1823 r. po przebyciu
ciê¿kiej choroby, stwierdzi³, ¿e w darach od ¿ycia i ducha dowiadczamy samych
siebie i osi¹gamy poznanie stale obecnej w nas wiecznoci. Dziêki zbawiennemu dzia³aniu wiecznoci nie musimy cierpieæ z powodu przemijania czasu i godzimy siê ze wszystkim, co nas spotyka w ¿yciu. Ostatecznie Goethe uniemiertelni³ w³asne pogl¹dy na temat czasowoci w Faucie, gdzie pokaza³, ¿e ka¿da
prze¿yta chwila przygotowuje nas na spotkanie z wiecznoci¹, które nastêpuje
w najwy¿szej chwili ¿ycia, czyli w chwili mierci28. Mimo ¿e Goethe wielokrotnie wypowiada³ swe najg³êbsze odczucia jêzykiem mistyki religijnej, to jednak
zachowywa³  jak wiemy  zdystansowany, a nawet niechêtny stosunek do
doktryny chrzecijañskiej. Wydaje siê, ¿e g³ównie odstrêcza³ go od niej mocno akcentowany metafizyczny dualizm idei i wiata (ducha i materii), czyni¹cy ze wiata przyrody obarczony niedoskona³ociami wytwór idealnego Boga.
Na tak¹ deprecjacjê przyrody, nastêpuj¹c¹ w wyniku skrajnego wywy¿szenia
bytu boskiego, Goethe nie potrafi³ przystaæ. Tutaj te¿ uwidacznia siê znacz¹ca
ró¿nica miêdzy pogl¹dami Goethego i Hegla, jako ¿e Hegel wywiód³ sw¹ idealistyczn¹ filozofiê z doskona³ej idei, jak¹ by³o dla niego chrzecijañstwo, tak
wiêc podporz¹dkowanie przyrody duchowi uznawa³ za nieodzowne i samo
w sobie oczywiste.
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W przeciwieñstwie do Hegla, skoncentrowanego na abstrakcyjnych dziejach
powszechnych, Goethe ceni³ codzienne dowiadczanie ¿ycia, potwierdzaj¹ce
ontyczn¹ bliskoæ wiata ludzkiego i przyrodniczego. Pomimo tego, ¿e z ducha
by³ romantycznym poet¹, pozostawa³ tak¿e  co zapewne rzadko idzie z sob¹
w parze  trzewym obserwatorem zmieniaj¹cej siê na jego oczach rzeczywistoci. Co wiêcej, w dziedzinie znajomoci dziejów nie by³ tylko teoretykiem, jak
wiêkszoæ filozofów z Heglem na czele, ale mia³ sposobnoæ wspó³prze¿ywania
najwiêkszych wydarzeñ okresu nowo¿ytnego. Poczytywa³ sobie za szczêcie, ¿e
sta³ siê przytomnym wiadkiem d³ugiego ci¹gu historii, pocz¹wszy od wojny
siedmioletniej, przez separacjê Ameryki od Anglii, rewolucjê francusk¹, wojny
napoleoñskie i rewolucjê lipcow¹, a skoñczywszy na porewolucyjnych przeobra¿eniach spo³eczno-gospodarczych w Europie. Przyznawa³, ¿e doszed³ do odmiennych wniosków na temat konstrukcji dziejów ni¿ inni myliciele, poniewa¿
nie musia³ jak oni czerpaæ wiedzy o nowszych dziejach z ksi¹¿ek czytanych bez
zrozumienia29. Jest prawd¹, ¿e przebywaj¹c na dworze weimarskim, gdzie piastowa³ stanowisko publiczne, Goethe osobicie uczestniczy³ w wielkiej polityce
europejskiej tego¿ czasu i to w znacznie wiêkszym wymiarze, ni¿ sam to przyznawa³. Niektóre z ówczesnych wydarzeñ wstrz¹snê³y nim tak mocno, ¿e d³ugo
prze¿ywa³ je we w³asnym wiecie ducha, o czym wiadcz¹ g³êbokie refleksje
i komentarze historyczne zawarte w listach pisanych do przyjació³ oraz poetyckie próby odzwierciedlenia dramaturgii towarzysz¹cej przemianom dziejowym.
Rewolucja francuska sta³a siê nawet, w powy¿szym sensie, jego w³asn¹ rewolucj¹, która gruntownie zdestabilizowa³a jego dotychczasowy wiat wartoci, unicestwiaj¹c ca³y subiektywny porz¹dek dziejowy. Goethe poczu³ siê rozbitkiem
targanym przez wichry historii i unoszonym przez fale w nieznanym sobie kierunku. Jedynym ratunkiem by³a dla niego wówczas wiedza zdobyta w trakcie
studiów, której kurczowo trzyma³ siê jak belki z rozbitego okrêtu.
Löwith zauwa¿a, ¿e w tym kontekcie bardzo czêsto cytowane jest pewne
zdanie pochodz¹ce z utworu powiêconego bitwie pod Valmy, w którym Goethe
w duchu heglowskim odnosi siê do w³anie rozpoczynaj¹cej siê nowej epoki
dziejów powszechnych i zaznacza, ¿e jest obecny przy tym wiekopomnym wydarzeniu. Powszechnodziejowy patos ustêpuje jednak od razu nastrojowi chwili, wytworzonemu przez zgo³a banalne uwarunkowania oko³orewolucyjne. Goethe, zamiast po heglowsku rozwijaæ dalekosiê¿n¹ wizjê ponadczasowych
dziejów, chêtniej pisa³ o ostatnim kêsie chleba i o spirytualiach rozweselaj¹cych
ludzi w tym nader trudnym czasie. Nie bez powodu Löwitha urzeka zniewalaj¹ca si³a prawdy30, z jak¹ Goethe oddawa³ atmosferê rewolucyjnego zrywu narodowego, w którym w taki sam sposób dowiadczali prawdziwego ¿ycia boha29
30
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terowie wywodz¹cy siê ze wszystkich stanów. Rzeczywicie Goethe ani nie heroizuje dziejów na sposób monumentalny, ani te¿ nie trywializuje ich krytycznie, lecz rozwa¿a je w sposób bezstronny jako pewne zjawisko31.
Bez trudu daje siê zauwa¿yæ, ¿e dla Goethego znacznie boleniejsze by³y
nieszczêcia dotykaj¹ce poszczególnych ludzi ni¿ klêski narodu jako ca³oci.
Potrafi³ wspó³czuæ i pocieszaæ tych, których bezporednio dotknê³a zawierucha
wojenna, jednak irytowa³o go ubolewanie nad powszechnymi stratami spowodowanymi rzekomo przez bieg dziejów. Powszechnodziejowe zdarzenia s¹ dla
nas wa¿ne, i owszem, o ile poprzez nie dostrzegamy zdarzenia z ¿ycia codziennego poszczególnych ludzi. Tak wiêc refleksja nad ca³oci¹ dziejów zawsze powinna siê koñczyæ powrotem do spraw dotycz¹cych nas samych i osób z naszego otoczenia. Poza tym w ca³oci dziejów nie mo¿na upatrywaæ wy¿szej
(duchowej) rozumnoci czy samorealizuj¹cej siê wolnoci, poniewa¿ ca³oæ ta
powstaje z licznych zjawisk naturalnych. Rozwojem lub raczej zmianami w obrêbie wspomnianej ca³oci kieruje zatem przyroda, a nie duch. Tak¿e Napoleon
by³ dla Goethego swoistym fenomenem naturalnym, dzia³aj¹cym dok³adnie wed³ug takiego samego wzorca, jaki obowi¹zuje w wiecie przyrody. Ten wielki,
acz kontrowersyjny wódz Francuzów nie walczy³ w imiê postêpu ducha czy wolnoci, ale w interesie wiata naturalnego, dlatego tak konsekwentnie par³ do
przodu, wycinaj¹c w pieñ wszystko, co znalaz³o siê na jego drodze. Gotów by³by pozbawiæ ¿ycia nawet swego rodzonego syna, gdyby sta³ siê on przeszkod¹
w realizacji naturalnego zamys³u zaw³aszczenia wiata. Napoleon zawsze bowiem ¿y³ tylko ide¹, celem i planem, czyli tym, co podsuwa³a mu (jego) natura32. Jego polityczne czyny charakteryzowa³y siê konsekwencj¹ i przemoc¹,
a wiadomo, ¿e bezwzglêdna przemoc rodzi nienawiæ i wolê odwetu, co ostatecznie musi prowadziæ do ca³kowitego upadku cz³owieczeñstwa33. Goethe nie
mia³ ¿adnych z³udzeñ co do faktycznego stanu ludzkiej natury. Uwa¿a³, ¿e
w d³ugich dziejach cz³owieka zawsze le siê dzia³o, poniewa¿ ludzie wci¹¿ wzajemnie siebie gnêbili i zohydzali sobie ¿ycie. Zamiast budowaæ, woleli niszczyæ,
nie licz¹c siê z czyimkolwiek istnieniem i nie przejawiaj¹c ¿adnego szacunku dla
obecnego w wiecie piêkna. Tak by³o, jest i bêdzie, bo taki jest ju¿ los cz³owieka. Gdy zarzucono Goethemu, ¿e patrzy na dzieje powszechne przez pryzmat
dziejów pojedynczych ludzi, odpar³, ¿e narody sk³adaj¹ siê z ludzi i dlatego prowadz¹ taki sam rodzaj ¿ycia jak oni, po czym tak samo te¿ umieraj¹ mierci¹
gwa³town¹ lub naturaln¹. W ogólnoci narodowe cechy i nieszczêcia odzwierciedlaj¹ tylko jakoæ ¿ycia obywateli tego narodu34.
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Humanistyczny wiatopogl¹d Goethego powsta³ w wyniku rozleg³ych studiów nad przyrod¹, które umo¿liwi³y mu dokonanie obiektywnej oceny dziejów
cz³owieka. Goethe nie ucieka³ w ten sposób od problemów spo³eczno-politycznych swej epoki lub od powstaj¹cych wówczas projektów metafizyki dziejów
powszechnych, ale raczej trwa³ przy pozytyw(istycz)nych idea³ach w³asnej natury35. Idea³y te s¹ to¿same z priorytetami naukowymi bezstronnego badacza, nie
przypisuj¹cego wiatu pochopnie ¿adnych w³asnoci, tylko wytrwale czekaj¹cego, a¿ wiat sam je przed nim odkryje. Löwith stwierdza: W obcowaniu
z rolinami i koæmi, kamieniami i barwami nauczy³ siê Goethe cierpliwoci
i spostrzegawczoci, która niczego nie konstruuje, która nie d¹¿y na si³ê do poznania istoty, lecz pozwala objawiaæ siê samym zjawiskom i wyra¿a je w s³owach36. Podczas gdy Hegel, wzoruj¹c siê na teologii chrzecijañskiej, zajmowa³ siê g³ównie wiatem duchowym i traktowa³ przyrodê jedynie jako innobyt
(duchowej) idei, to Goethe w³anie w przyrodzie odkrywa³ prafenomeny wiadcz¹ce o istnieniu prawa naturalnej przemiany, a wiêc  w konsekwencji  i o naturalnej rozumnoci ca³ej przyrody, z perspektywy której dopiero mo¿na mówiæ
o w³asnociach wiata duchowego. Nie maj¹c rzetelnej wiedzy przyrodniczej, nie
wiedzia³by te¿ wiele o rzeczywistych ludziach, nale¿¹cych przecie¿ do wiata
przyrody. Wszelkie teoretyzowanie poznawcze jest wielce w¹tpliwe naukowo,
poniewa¿ sprawia wra¿enie gry prowadzonej z przyrod¹, a przyroda jest zbyt powa¿na, by w takiej grze uczestniczyæ. Zjawiska przyrodnicze tylko wtedy odkrywaj¹ przed cz³owiekiem swoje tajemnice, gdy cz³owiek podchodzi do wiata
przyrody z czystym pragnieniem odkrycia prawdy, w³aciwie pos³uguj¹c siê odpowiedni¹ metodologi¹ badawcz¹. Wszelkie b³êdy poznawcze bior¹ siê zatem
z winy cz³owieka, nigdy za z winy przyrody37.
W opinii Goethego wspó³czenie nauki humanistyczne s¹, niestety, le uprawiane i dlatego nie oddzia³uj¹ ju¿ prawid³owo na ludzk¹ umys³owoæ. Wynika
to, jak nietrudno siê domyliæ, ze zdominowania tych¿e nauk przez Heglowsk¹
fenomenologiê wiata duchowego. Na szczêcie coraz szybciej rozwijaj¹ siê nauki przyrodnicze, dziêki którym na nowo uzyskuje siê dostêp do zagadnieñ humanistycznych38. Nie nale¿y siê wiêc dziwiæ, ¿e osoby szczerze zainteresowane
poznaniem prawdy o cz³owieku porzucaj¹ nauki ucz¹ce jedynie nieporz¹dku
i zwracaj¹ siê ku rzetelnym badaniom przyrodniczym39. Badania te doprowadzi³y Goethego do przyjêcia koncepcji dziejów ludzkoci jako wiecznego powrotu
tych samych zdarzeñ, a wiêc i tych samych prawdziwych oraz b³êdnych pogl¹dów na wiat. Ludzkoæ przeby³a ju¿ swoje dzieje wiêcej ni¿ jeden raz, przy
35
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czym bieg dziejów dokonuje siê na drodze okrê¿nej po spirali czasu40. Löwith
zauwa¿a, ¿e powy¿sz¹ koncepcjê przej¹³ potem J. Burckhardt, aczkolwiek nie
w jej stricte przyrodniczej postaci, tylko w formie heglowsko-zaporedniczonej,
jako ¿e patrzy³ on na przyrodê przez pryzmat sztuki, bêd¹cej jedn¹ ze sfer aktywnoci ducha. Burckhardt nie godzi³ siê z konsekwentn¹ postaw¹ proprzyrodnicz¹ Goethego, dopatruj¹c siê w niej swego rodzaju botanicznego uprzedzenia.
Ten jednak, jak siê wydaje, nie by³ w ¿aden sposób uprzedzony, tylko opowiada³ siê za monistycznym ogl¹dem wiata, st¹d te¿ podejmowa³ krytykê dualistycznego systemu filozoficznego Kartezjusza oraz odpowiadaj¹cego mu systemu naukowego Newtona; notabene Löwith mówi nawet o Goethego za¿artej
walce z przyrodoznawstwem Newtona41.

Od przepisywania dziejów
do wiecznej nienaczasowoci
Goethe by³ przekonany, ¿e z ducha historyczne podejcie do wiata jedynie zniekszta³ca rzeczywiste dzieje i prowadzi do poznawczego sceptycyzmu.
Z tego powodu twierdzi³, ¿e aby uchroniæ dzieje przed dezinterpretacj¹, nale¿y
je co jaki czas na nowo przepisywaæ. Wspó³czesnoæ, z racji wykrystalizowania siê w³aciwej surowoci badawczej, wydawa³a mu siê odpowiednim czasem na podjêcie trudu kolejnego przepisania dziejów. Nie chodzi³o tu w ¿adnym razie o ustanowienie prymatu teraniejszoci nad wszelkim czasem czy te¿
o utwierdzenie teraniejszoci w niej samej, ale o obiektywne przedstawienie
przesz³oci i usprawiedliwienie jej z punktu widzenia teraniejszych dowiadczeñ. W takim przepisywaniu dziejów Goethe widzia³ g³êboki sens, gdy¿ obecne wydarzenia by³y dla niego powtórzeniem b¹d przywo³aniem minionych zdarzeñ i ukazaniem ich w tysi¹cu barwnych przekszta³ceñ. Wprawdzie nie
potrafimy uchwyciæ dziejów w ich jednoznacznoci, jednak chc¹c coraz lepiej
poznawaæ przesz³oæ, nale¿y odwo³ywaæ siê do teraniejszoci, któr¹ znamy ca³kiem dobrze, wszak obecnie w niej uczestniczymy. Goethe zwraca³ szczególn¹
uwagê na koniecznoæ ponownego przepisania intelektualnego dorobku XVIII w.,
albowiem charakteryzowa³ siê on butn¹ samowystarczalnoci¹, neguj¹c¹ dorobek poprzedzaj¹cych go wieków. Jego zdaniem myliciele owieceniowi post¹pili niesprawiedliwi wobec swych poprzedników, poniewa¿ odrzucili nie tylko
rozmaite widma zawarte w ich pogl¹dach, ale tak¿e cennego ducha owych pogl¹dów.
40
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Sprzymierzeñcem Goethego w walce o naprawê wizerunku dziejów okaza³
siê niebawem Nietzsche, który postawi³ istotne pytanie o wartoæ prawdy,
a w szczególnoci  o wartoæ prawdy historycznej. Filozof ten równie¿ chcia³
interpretowaæ przesz³oæ przez pryzmat wielkiej i szlachetnej mocy ducha teraniejszoci. Za jej spraw¹, jak zauwa¿a Löwith, powinna zostaæ uzyskana wy¿sza
obiektywnoæ ogl¹du historycznego, oddaj¹ca sprawiedliwoæ minionym dziejom.
Nastêpcy Nietzschego nie przejawiali ju¿, niestety, nale¿ytego wyczucia historycznego i zamiast przepisywaæ przesz³oæ, po prostu pisali (w³asn¹) przysz³oæ.
W zrekonstruowanych przez Goethego dziejach ducha najwa¿niejsze znaczenie posiada³ nie duch jako taki, tylko duch jednostkowo pojêtego cz³owieka.
W³anie indywiduum sta³o siê dlañ swoist¹ podpor¹ dziejów, potrafi¹c¹ sprostaæ
majestatowi przyrody i tradycji historycznej42. Pod wp³ywem interakcji z naturalnym rodowiskiem, w którym indywiduum jest zakorzenione, jego udzia³em
staje siê nie tylko ¿ycie jednostkowe, ale tak¿e ¿ycie wiatowe czy mo¿e nawet
¿ycie wszechwiatowe. Czasowoæ ludzkiego istnienia w wiecie ustêpuje
w koñcu wiecznemu trwaniu w niezmierzonym spektrum dziejów. Co wa¿ne,
wiecznoæ nie pojawia siê tu jako moc zewnêtrzna wobec wiata, moc nieustannie kszta³tuj¹ca ziemski byt. W przeciwieñstwie do Hegla Goethe konstytuowa³
wiecznoæ z trwa³ych elementów wiatowej czasowoci. Wed³ug niego jedynie
cenne wartoci, dodatkowo wzmocnione czynem cz³owieka, maj¹ swój istotny
wk³ad w dokonuj¹cym siê procesie uwieczniania rzeczywistych dziejów ducha.
Po osi¹gniêciu wieku starczego Goethe nadal zastanawia³ siê nad tym, co jeszcze móg³by zrobiæ, aby cile po³¹czyæ ze sob¹ wszystkie odcinki czasowoci
w obrêbie jednej wiecznoci. To, co by³o czyste w minionych dziejach, chcia³
teraz wykorzystaæ do utwierdzenia przesz³oci, a nastêpnie z pomoc¹ przesz³oci w taki sam sposób utwierdziæ teraniejszoæ w przysz³oci. Wydaje siê, ¿e
w jego mniemaniu by³a to jedyna droga pozwalaj¹ca dojæ do wiecznego horyzontu dziejów powszechnych. Dlatego martwi³a go postawa m³odoheglowskich
buntowników, którzy odrzucili dowiadczenia przesz³oci i  nie maj¹c ¿adnego
dziejowego oparcia  usi³owali zawiesiæ przysz³oæ w temporalnej pró¿ni. Myliciele ci poruszali siê po bezdro¿ach czasowoci i nie mieli ¿adnych szans na
osi¹gniêcie rzeczywistej wiecznoci. Löwith komentuje powsta³¹ sytuacjê nastêpuj¹co: Prawda, o ile w ostatnim stuleciu znalaz³a wyraz w jêzyku niemieckim,
jest uchwytna w Goethem, a nie w tym, co nowsze43. Okazuje siê jednak, ¿e
mówi¹c o tym, co nowsze, ma na myli nie tyle nowatorskie idee m³odoheglistów, ile raczej wywrotowe idee faszystów, którzy obrali sobie Nietzschego za
proroka Trzeciej Rzeszy. Trudno nie zgodziæ siê z Löwithem, ¿e cenny fundament wiecznej dziejowoci zachowa³ siê w dawnym domu Goethego w Weimarze,
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a nie w kuriozalnym mauzoleum Nietzschego w Bayreuth, stanowi¹cym
 w istocie  narzêdzie zemsty na Nietzschem za jego stosunek do Wagnera44.
Dom w Weimarze jest nader wymownym wiadectwem konsekwentnego zg³êbiania przez Goethego prawdy o przyrodzie, ¿yciu, wiecie i cz³owieku. Niezmordowany duch badawczy Goethego pewnie najlepiej reprezentuje ducha dziejów powszechnych, który wytrwale formuje czasow¹ rzeczywistoæ cz³owieka,
aby przygotowaæ j¹ na spotkanie z wiecznoci¹.
Uwagê Nietzschego tak¿e przyku³y krzy¿uj¹ce siê drogi Hegla i Goethego.
Jego zdaniem obaj myliciele byli pokrewnymi sobie duchami, poszukuj¹cymi
totalnoci istnienia w wiecie, aczkolwiek, chc¹c j¹ odnaleæ, pierwszy z nich
zwraca³ siê ku (boskiemu) rozumowi, natomiast drugi  ku (naturalnemu) ¿yciu.
Löwith ma racjê twierdz¹c, ¿e Nietzsche widzia³ w Heglu podstêpnego teologa,
za w Goethem szczerego poganina45. Niew¹tpliwie postawa Goethego by³a bli¿sza Nietzschemu za spraw¹ jego przewiadczenia, ¿e wszystko, co ¿yje, jest dobre, usprawiedliwione i zbawione w sobie. Goethe z radoci¹ i ufnoci¹ odbiera³ tragiczny fatalizm wiata, dlatego nie ulega³ pesymizmowi i nie popada³
w stany apatii. Nie musia³ te¿, jak póniejsi m³odoheglici buntuj¹cy siê przeciw zastanemu wiatu, optowaæ za rewolucyjn¹ przemian¹ rzeczywistoci. Wedle Nietzschego Goethe odnajdywa³ spokój i szczêcie we wzorowanym na filozofii Spinozy rozmylaniu o wiecie, maj¹cym na celu poznanie jego tajemnic.
Podobnym nastawieniem do wiata charakteryzuje siê równie¿ bohater g³ównego dzie³a poetyckiego Goethego. Pozostaje on przepojony duchem kontemplacji
i ¿yje wy³¹cznie zagadnieniami wznios³ymi, dlatego cierpliwie gromadzi bogate
zasoby dziejowych dokonañ w sferze wysokiej kultury, po czym siê nimi karmi. Nie jest to cz³owiek czynu rewolucyjnego, a je¿eli nawet zdarzy³oby mu siê
pojawiæ w otoczeniu takich ludzi czynu, wtedy na pewno nie przys³u¿y³by siê
ich sprawie. Jego specyficzn¹ cech¹ jest bowiem sk³onnoæ do zachowywania
status quo i, co za tym idzie, do poszukiwania rozwi¹zañ ugodowych.
Nietzsche wiedzia³ o tym, ¿e ukazany przez Goethego wizerunek doskona³ego cz³owieka okaza³ siê w po³owie XIX w. ju¿ trochê nieaktualny z racji ujawniaj¹cej siê wówczas potrzeby radykalnych przemian, dlatego musia³ on w tym
wzglêdzie ust¹piæ miejsca wizerunkowi cz³owieka przedstawionemu przez Rousseau. Wydaje siê, ¿e Nietzsche ubolewa³ nad tym, ¿e przyk³ad Fausta przesta³
byæ potrzebny wspó³czesnym ludziom, jednak zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e
Faust pozostawa³ marzycielem, po którym wprawdzie mo¿na siê by³o spodziewaæ spektakularnego czynu, lecz takowy czyn nigdy nie nastêpowa³. Bohater ten
przeobrazi³ siê z rzekomego oswobodziciela wiata w zwyk³ego podró¿nika przemierzaj¹cego wiat, którego nawet Helena nie potrafi³a przy sobie zatrzymaæ.
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Skorzysta³ na tym jedynie Mefistofeles, poniewa¿ gdy Faustowi w koñcu opad³y skrzyd³a, poszybowa³ prosto w jego wyci¹gniête ju¿ rêce. Wynika st¹d, ¿e
najwspanialsze pragnienia, jakie wzbudza³ w ludziach niebywa³y talent poetycki Goethego, od razu ulega³y umierceniu w zetkniêciu z prozaiczn¹ rzeczywistoci¹ wiata. Gdyby zatem Niemcy naladowali Fausta, to niechybnie te¿ ponieliby klêskê i tylko jakie niebiañskie moce mog³yby ich uratowaæ przed
zakusami diab³a i ogniem piekielnym b¹d po prostu przed przemienieniem siê
w filistrów46. Nie jest jednak win¹ Goethego, ¿e tak siê dzieje i ¿e kultura niemiecka wspar³a siê na jego twórczoci (oraz na twórczoci Schillera). Nietzsche
z szacunkiem traktowa³ szlachetn¹ rozrzutnoæ tego nieprzeciêtnego badacza
i mêdrca, wybaczaj¹c mu, ¿e gdy pod¹¿a³ za natchnieniami swego ducha, to po
drodze traci³ tyle samo si³, ile uda³o mu siê zyskaæ. W porównaniu ze zrównowa¿on¹ natur¹ Goethego ekspansywna natura Wagnera, której Nietzsche przez
pewien czas ulega³, mog³a przera¿aæ i odstraszaæ47, a przez to  paradoksalnie
 poci¹gaæ wielkie rzesze ludzi. Jakby na przekór ówczesnym potrzebom dziejowym Nietzschemu niezmiennie imponowa³o jednak zdecydowane zdystansowanie siê Goethego do ¿ywionych wzglêdem niego oczekiwañ. Zw³aszcza za
to, ¿e nie chcia³ byæ ani pisarzem, ani Niemcem z powo³ania, a gdy ju¿ sta³ siê
popularny, wówczas unika³ ludzi i wybiera³ dobrowolne osamotnienie. Ostatecznie wiêc Goethe (w tym zestawieniu pojawi³ siê tak¿e Napoleon) by³ dla niego
wielkim herosem ducha, podejmuj¹cym próbê przezwyciê¿enia XVIII w., a nawet herosem o icie epokowym znaczeniu dla ca³oci europejskich dziejów48.
Zdaniem Nietzschego twórczoæ Goethego nie podlega zwyczajnemu os¹dowi ludzkiemu lub ocenie przez pryzmat aktualnej mody, poniewa¿ nale¿y do
literatury narodowej, a wiêc do literatury o najwy¿szej randze. Ten dobry i wielki
cz³owiek, stanowi¹cy opokê niemieckiej kultury, by³ swoistym geniuszem wyj¹tkowoci, nie oddzia³uj¹cym na przeciêtnoæ. Tworzy³ wy³¹cznie dla elit, które potrafi³y doceniæ walory jego ducha. Dla pospólstwa nie obeznanego z kultur¹ minionych dziejów (zw³aszcza okresu staro¿ytnego) jego pisma by³y tylko
przejawem ludzkiej pró¿noci49. W rzeczywistoci wiêc idee Goethego unosi³y
siê ponad g³owami wiêkszoci Niemców, tym bardziej ¿e g³owy ówczesnych
Niemców nie by³y ju¿ otwarte na idee humanistyczne, tylko na nowoczesne idee
przemys³owe, polityczne i militarne. Nie znaczy to, ¿e w Goethem nale¿y widzieæ idealistê zjawiaj¹cego siê w niew³aciwym czasie b¹d jakiego przeterminowanego myliciela romantycznego. By³ on realist¹ lub wrêcz stanowczym
realist¹, nale¿ycie doceniaj¹cym wartoæ ¿ycia i wiata, tyle ¿e jego realizm dotyczy³ kultury ogólnoludzkiej, która by³a mu duchowo najbli¿sza. W jej obrêbie
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wystêpowa³ jako wolny duch, czyli duch przewiadczony o posiadaniu wolnoci, a nie tylko d¹¿¹cy do wolnoci. Z takiego poczucia wolnoci wyp³ywa³a jego
radoæ i ufnoæ wzglêdem ca³oci istnienia we wszechwiecie. Motywowany ni¹,
ze wszystkich swych si³ opowiada³ siê za pe³ni¹ ¿ycia, nie wahaj¹c siê przed
uznaniem za konieczne nawet tego, co w ¿yciu straszne i okrutne50. Duchowa
aprobata Goethego dla ¿ycia przypomina dionizyjsk¹ wolê bezwarunkowej afirmacji istnienia, za któr¹ opowiada³ siê Nietzsche. Nie jest to jednak jeszcze wola
mocy pónego Nietzschego, znacznie przewy¿szaj¹ca ¿yczliwe dla wiata umiarkowanie Goethego swym nieokie³zanym czy wrêcz nieokrzesanym pragnieniem
zaw³aszczenia wiata.
Du¿e ró¿nice ujawniaj¹ siê tak¿e w sposobie traktowania krzy¿a przez obu
mylicieli. Nietzsche wprawdzie nawi¹zywa³ w tym wzglêdzie do Goethego, ale
u niego krzy¿ nie ³¹czy³ siê z cierpieniem, tylko raczej z radoci¹ kulminuj¹c¹
w miechu, który w jego quasi-ewangelicznej opowieci zyska³ ju¿ dionizyjskie
cechy sakralne. Wydaje siê, ¿e Löwith by³ oburzony tym nadu¿yciem chrzecijañskiej symboliki krzy¿a. S¹dzi³ on, ¿e Zaratustra nak³adaj¹cy na sw¹ g³owê
koronê z ró¿51 zwyczajnie szydzi z cierniowej korony Chrystusa: Ró¿e te nie
odnosz¹ siê do krzy¿a ani w sposób humanistyczny, ani rozumowy; »korona
z wieñca ró¿anego« Zaratustry jest polemicznym gestem przeciwko koronie
Ukrzy¿owanego. Oto do jakiego odwrócenia doprowadzony zosta³ pochodz¹cy
od Lutra symbol ró¿okrzy¿owców!52. Wedle Löwitha pogañska postawa Goethego by³a autentyczniejsza ni¿ postawa Nietzschego, poniewa¿ jej podstawê
stanowi³ indyferentyzm religijny, a nie bunt antychrzecijañski. Rzekomo wiêc
wiatopogl¹d Goethego charakteryzowa³ siê pozytywnoci¹, w odró¿nieniu od
negatywnoci krytycznych rozstrzygniêæ Nietzschego. Goethemu, przy wszystkich jego bezspornych zaletach, brakowa³o wszak¿e icie niemieckiego ducha
postêpu i rozwoju, za spraw¹ którego móg³by uczyniæ swe humanistyczne pogl¹dy bardziej popularnymi w Niemczech. Nietzsche wiedzia³ o tej w³aciwoci
swych pobratymców, dlatego jego koncepcje okaza³y siê znacznie none w wielu sferach ¿ycia Niemców.

Pojednanie potrzeby wolnoci i wymogu koniecznoci
Dla Löwitha mylicielem przeciwstawnym Nietzschemu jest Goethe. Wprawdzie ulega³ on, podobnie jak Nietzsche, przemo¿nej fascynacji wiecznoci¹, ale
nie wykona³ skoku w obszar nieskoñczonego istnienia, tylko trwa³ w sferze cie50
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lesnego dziania siê, widz¹c w nim przejaw wszechobecnej i wszechmocnej
wiecznoci. Nie zdecydowa³ siê zatem na wypróbowanie radykalnie odmiennej
formy ¿ycia i, co za tym idzie, na opuszczenie zastanej rzeczywistoci, ale w³anie w niej stopniowo odkrywa³ nieprzebrane mo¿liwoci ¿yciowe. Jego wola
respektowa³a wymogi koniecznoci, nie doszukuj¹c siê ich kosmicznego ugruntowania, albowiem odnajdowa³a je w codziennych zjawiskach ¿yciowych. Jedyn¹ instancj¹ (d)oceniaj¹c¹ potrzebê podporz¹dkowania siê koniecznoci stanowi
rozum, poniewa¿ w³anie rozumienie ró¿nych zjawisk ¿yciowych w praktyce
wymusza na woli chcenie tego, co nieuniknione. Goethe powo³ywa³ siê w tym
wzglêdzie na opiniê G. E. Lessinga, który wprawdzie nie aprobowa³ w swym
¿yciu wielu ograniczeñ, jednak mia³ wiadomoæ tego, ¿e dobrowolne chcenie
tego, czego i tak trzeba chcieæ, jest najbardziej racjonaln¹ postaw¹ ¿yciow¹
 postaw¹, jak¹ przyjmuje cz³owiek uczony53.
Goethe, bêd¹c cz³owiekiem uczonym par excellence, sk³ania³ sw¹ wolê do
chcenia koniecznoci w najbardziej ekstremalnych sytuacjach ¿yciowych, na
przyk³ad po mierci w 1830 r. jego jedynego syna. Wtedy to chyba ostatecznie
przekona³ siê, ¿e cia³o musi, a duch chce byæ pos³uszny, i je¿eli kto zawczasu
przymusi³ sw¹ wolê do chcenia tego, czego musi ona chcieæ, to nie prze¿ywa
ju¿ dodatkowo dylematów mog¹cych zaburzyæ normalne funkcjonowanie.
Wprawdzie Goethe pozostawa³ humanist¹ dystansuj¹cym siê do wiary chrzecijañskiej, jednak wydaje siê, ¿e rozumne potraktowanie zasad ¿ycia chrzecijañskiego u³atwi³o mu przetrwanie tej bodaj najtrudniejszej chwili w jego w³asnym
¿yciu. Potwierdzeniem tego przypuszczenia jest opinia Goethego na temat istoty judeochrzecijañstwa, wyra¿ona przy okazji wiêta reformacji w 1816 r.
Stwierdzi³ on wówczas, ¿e luteranizm jest wyrazem próby pogodzenia z sob¹
zasadniczej sprzecznoci, jaka zachodzi miêdzy Prawem Moj¿eszowym (koniecznoci¹) a Ewangeli¹ Chrystusow¹ (wolnoci¹). O ile Stare Przymierze bazuje na prawie d¹¿¹cym do mi³oci, o tyle Nowe Przymierze  na mi³oci, która
sprzeciwia siê prawu, ale zarazem je wype³nia. Mo¿na st¹d wnosiæ, ¿e chrzecijañska wiara, w przeciwieñstwie do wiary ¿ydowskiej, nie bierze siê z samej woli
podporz¹dkowania siê mocy i potêdze Boga, ale wynika z przewiadczenia, ¿e
mi³oæ (do) Zbawiciela jest najwy¿szym wyrazem samoofiarowania siê (w) Bogu.
Chrzecijanie nie przestrzegaj¹ Prawa jako koniecznego warunku podobania siê
Bogu, tylko w duchu wolnoci wybieraj¹ drogê mi³oci, na której dochodz¹ do
Boga jako Stwórcy, a wiêc tak¿e twórcy Prawa. W opozycji koniecznoci i wolnoci uwidacznia siê jednak tak¿e ci¹g³oæ wiary w tego samego Boga, która to
ci¹g³oæ, poddana rozumnemu namys³owi, ujawnia odwieczn¹ i stale aktualn¹
naturê wiata, polegaj¹c¹ na niezbywalnej wspó³zale¿noci miêdzy koniecznoci¹ a wolnoci¹. Goethe doszed³ do wniosku, ¿e luteranizm nie k³óci siê z (fi53
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lozoficznym) rozumem, odnajduj¹cym w Biblii prawdy dotycz¹ce rzeczywistego wiata. Z tego powodu postanowi³ napisaæ wiersz upamiêtniaj¹cy dzie³o reformacji, który bêdzie siê zaczyna³ od Powiniene!, wyra¿aj¹cego potêgê Boga
na górze Synaj, i koñczy³ na Bêdziesz!, wiadcz¹cym o mocy zmartwychwsta³ego Chrystusa.
Nie czuj¹c siê wszak¿e zwi¹zany regu³ami mylenia chrzecijañskiego, Goethe bardzo chêtnie nawi¹zywa³ do greckiego antyku i poszukiwa³ w nim odpowiedzi na pytania dotycz¹ce wspó³czesnoci. W tym wzglêdzie pokrewnym mu
duchem by³ Szekspir, który w swej twórczoci stara³ siê ³¹czyæ staro¿ytn¹ ideê
koniecznoci z nowo¿ytn¹ ide¹ wolnoci. W rozprawie Shakespeare und kein
Ende Goethe wskaza³ na znacz¹c¹ ró¿nicê miêdzy dawnym Grekiem a wspó³czesnym Europejczykiem. Pierwszy z nich by³ poganinem, dla którego poszczególne momenty ¿ycia nosi³y znamiona najwy¿szej koniecznoci, redukuj¹cej
jego jednostkow¹ egzystencjê do istnienia ca³ej wspólnoty spo³ecznej. Natomiast
drugi z nich jest chrzecijaninem, który w swym ¿yciu najchêtniej kieruje siê
tylko w³asn¹ wol¹, wyrywaj¹c¹ jego jednostkow¹ egzystencjê z obrêbu istnienia wspólnoty spo³ecznej. Ró¿nica ta ujawnia siê równie¿ na p³aszczynie poezji, jako ¿e w epoce staro¿ytnej eksponowano w niej g³ównie trudnoci zwi¹zane z dostosowaniem siê cz³owieka do wymogów stawianych przez obc¹ wobec
niego koniecznoæ (problem powinnoci cz³owieka), z kolei w epoce nowo¿ytnej  przede wszystkim trudnoci zwi¹zane z urzeczywistnianiem przez cz³owieka tkwi¹cej w nim samym woli (problem wolnoci cz³owieka). Istnienie wspomnianej ró¿nicy sprawia³o, ¿e przez d³ugi czas przed ludmi pozostawa³a
zamkniêta nie tylko istota sztuki, ale tak¿e ca³y sposób mylenia typowy dla staro¿ytnoci. Twórc¹ potrafi¹cym odemkn¹æ przed nami arkana mylenia i tworzenia antycznych Greków okaza³ siê dopiero Szekspir. Wed³ug Goethego utrzymuje
on w doskona³ej równowadze dawn¹ powinnoæ (wolê zbiorow¹) z obecn¹ wolnoci¹ (wol¹ indywidualn¹), poniewa¿ ka¿dy bohater jego licznych utworów powinien jako osoba dramatu i chce jako zwyczajny cz³owiek. Szekspirowi uda³o siê
sk³oniæ wspó³czesnych ludzi do tego, by odkryli ród³a swej woli nie w sobie, lecz
poza sob¹  w zewnêtrznych okolicznociach w³asnego losu. Tak oto wolna wola
jednostkowego cz³owieka, chc¹ca niczym nie ograniczonej wolnoci, przeobrazi³a siê w d¹¿enie respektuj¹ce ponadindywidualn¹ koniecznoæ. Goethe uwa¿a³,
¿e nale¿y rozs¹dniej odnieæ siê do nowoczesnych tendencji panuj¹cych w obecnej epoce i przypomnieæ sobie dawne normy ¿ycia wspólnego, które niegdy
podtrzymywa³y w ludziach wiêzi z ca³oci¹ istnienia. Nieocenion¹ pomoc¹
w tym odwie¿aniu nowo¿ytnej pamiêci mo¿e byæ wspomniana twórczoæ wielkiego i jedynego mistrza Szekspira, poniewa¿ dokona³ siê w niej cud pojednania najwiêkszych sprzecznoci, z jakimi mia³ do czynienia gatunek ludzki.
Pogl¹dy Goethego dotycz¹ce duchowej symbiozy antyku z nowoczesnoci¹
zosta³y docenione równie¿ w krêgu mylicieli i twórców romantycznych. Jeden
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z nich, Schlegel, wypowiada³ siê bardzo pozytywnie o pojednawczej roli Goethego we wspó³czesnej kulturze, jak¿e potrzebuj¹cej pogodzenia istotnych elementów obecnej oraz minionej sztuki. Löwith stwierdzi³ przy tej okazji, ¿e
Schlegel, niejako wpisuj¹c siê w sposób mylenia Goethego o estetyce, niestety
nietrafnie zinterpretowa³ jego intencje. S¹dzi³ bowiem, ¿e Goethe zainicjowa³
i usi³owa³ urzeczywistniæ zupe³nie now¹ epokê w sztuce, podczas gdy w rzeczywistoci zamierza³ on jedynie w³¹czyæ ówczesn¹ sztukê w siêgaj¹cy antyku dotychczasowy nurt twórczoci artystycznej. W ¿adnej za mierze nie chcia³ przeprowadzaæ ostatecznych rozstrzygniêæ filozoficznych, niweluj¹cych realne
ró¿nice miêdzy epok¹ nowo¿ytn¹ a staro¿ytn¹, miêdzy pogañstwem a chrzecijañstwem. Ró¿nice te dostrzega³ zreszt¹ w wielu wymiarach ludzkiej aktywnoci, jak choæby w grze w karty, bêd¹cej dla niego równie¿ pewn¹ form¹ uprawiania sztuki. Jego zdaniem regu³y ka¿dej gry w po³¹czeniu z przypadkowoci¹
towarzysz¹c¹ poszczególnym rozdaniom kart odzwierciedlaj¹ przeznaczenie (antyczne fatum), natomiast chêæ wygrania w po³¹czeniu z umiejêtnociami gracza
obrazuje wolê. Bior¹c pod uwagê zachodz¹ce tu relacje miêdzy przeznaczeniem
a wol¹, mo¿na wyró¿niæ antyczne oraz wspó³czesne odmiany gry w karty.
W grach antycznych przeznaczenie doæ skutecznie ogranicza dzia³anie woli gracza, z kolei w grach wspó³czesnych gracz mo¿e doæ swobodnie pos³ugiwaæ siê
sw¹ wol¹, zrêcznie omijaj¹c przeznaczenie. Goethe poda³ nawet przyk³ady takich gier, ale chyba nie warto ich tu przytaczaæ, poniewa¿ w dzisiejszych czasach rzadko kto orientuje siê w nazwach i regu³ach dawnych gier w karty.
Gdy idzie o funkcjê szeroko rozumianej sztuki, to Löwith uwa¿a Goethego
za pewnie ostatniego myliciela XIX w., który opowiada³ siê za utrzymaniem
wczeniej wspomnianych ró¿nic, dostrzegaj¹c w nich potencja³ mog¹cy wzbogaciæ wspó³czesne rozumienie wiata. Jego zdaniem kolejni myliciele, z Nietzschem na czele, nie zachowywali siê ju¿ tak pojednawczo, gdy¿ wystêpowanie
tych¿e ró¿nic stanowi³o dla nich problem wymagaj¹cy radykalnego rozstrzygniêcia. St¹d Nietzsche by³ zmuszony w ostatecznym punkcie nowoczesnoci, która »nie wie, co dalej pocz¹æ«, siêgn¹æ do zamkniêtego wiatopogl¹du staro¿ytnoci i zwi¹zaæ na si³ê swoje Ja z fatum, podczas gdy natura Goethego ucielenia³a
staro¿ytnoæ w horyzoncie wspó³czesnoci54. O ile bowiem dla Goethego zachodz¹ca w wiecie równowaga miêdzy ró¿nymi formami kultury, sztuki i  w ogólnoci  mylenia mia³a swój specyficzny urok, którym go ujmowa³a i prawie
zniewala³a, o tyle dla Nietzschego wszelka równowaga miêdzy skrajnociami
by³a pokus¹ b¹d magi¹ ekstremum, której nale¿y siê zdecydowanie przeciwstawiæ. Löwith solidaryzuje siê raczej ze stanowiskiem Goethego ni¿ Nietzschego,
poniewa¿ tak¿e on opowiada siê za odpowiednim zakorzenieniem mylenia
w ca³ych dotychczasowych dziejach, a takowego zakorzenienia nie dostrzega
54
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u radyka³ów pokroju Nietzschego. Nie godzi siê wiêc z uznawaniem Goethego
za konformistê akceptuj¹cego wygodne dlañ status quo. Jak mo¿na siê domylaæ, taka ocena ¿ycia i twórczoci wielkiego humanisty, wystawiona przez
przedstawicieli myli radykalnej, wydaje mu siê niesprawiedliwa. Czy sprawiedliwe jest jednak (porednie) przypisywanie Nietzschemu braku zakorzenienia
w dziejach, gdy prawie ka¿da jego g³êboka myl filozoficzna jest ewidentnym
wyrazem takowego zakorzenienia?
Dokonania Goethego wydaj¹ siê Löwithowi bardziej imponuj¹ce, mimo ¿e
s¹ znacznie mniej spektakularne. Wedle niego Werter na pewno by³ dzie³em na
czasie, ale do dzie³ tego rodzaju nie zalicza ju¿ Ifigenii i Tassa55. W jakim jednak sensie Cierpienia m³odego Wertera by³y dzie³em na czasie? Skoro Löwith
uwa¿a, ¿e Nietzsche nie potrafi³ uchwyciæ wiecznoci immanentnej czasowi, to
wynikaæ by st¹d mog³o, ¿e Goethe w Werterze zdo³a³ tego dokonaæ. Wiadomo,
¿e bohater tego utworu jest nieszczêliwie zakochany w Locie, narzeczonej Alberta, i mi³oæ ta sprowadza na niego ogromne cierpienia duchowe, skrócone
samobójcz¹ mierci¹. Niespe³niona i tragicznie zakoñczona mi³oæ nie wiadczy
wszak¿e o bezsensie pozostawania w duchowym zwi¹zku z obiektem daremnych
westchnieñ, lecz potwierdza wewnêtrzn¹ sprzecznoæ tkwi¹c¹ w tym najwiêkszym z ludzkich uczuæ. Jest ono uczuciem przepojonym cierpieniem, a jednak
uczuciem upragnionym: Takiej mi³oci ka¿dy m³odzian czeka, tak byæ kochana chce ka¿da dziewczyna; czemu¿ w najwiêtszym z popêdów cz³owieka tkwi
tak straszliwego cierpienia przyczyna?56. Pisz¹c tê ksi¹¿eczkê, Goethe czerpa³
z dowiadczeñ w³asnego ¿ycia, albowiem niegdy osobicie pozna³ Charlottê
Buff oraz jej narzeczonego Johanna Christiana Kestnera, i znajomoæ z Lot¹
szybko przerodzi³a siê u niego w icie platoniczn¹ mi³oæ. Swoj¹ drog¹ Goethe
chyba doæ szybko i czêsto zakochiwa³ siê w panienkach ze swego otoczenia;
czasem nawet w dziewcz¹tkach bardzo m³odych, jak choæby w 16-letniej Maksymilianie La Roche. Wprawdzie sam pewnie nigdy nie myla³ o pope³nieniu
samobójstwa, a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo, lecz dobrze wiedzia³,
jak literacko odmalowaæ stan ducha poprzedzaj¹cy zaistnienie owej szczególnej
sytuacji granicznej. W rezultacie Cierpienia m³odego Wertera sta³y siê niemal
obowi¹zkow¹ lektur¹ wszystkich delikatnych i subtelnych ma³olatów minionej
epoki. Wielu z nich  niestety  wskaza³y one nawet spi¿owe drzwi mierci,
w które ch³odno i obojêtnie57 zapuka³ przed nimi Werter. Czy taki sposób rozwi¹zywania trudnych problemów egzystencjalnych zachwyca? Na pewno nie.
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Zachwycaæ mo¿e tylko artystyczny kunszt Goethego, ale w tym wypadku rzeczonego kunsztu nie nale¿y oceniaæ pozytywnie, bo wywo³ywa³ ewidentnie negatywne skutki. Szkoda, ¿e jeszcze niedawno doæ realistyczny opis Wertera le¿¹cego na ³ó¿ku z przestrzelon¹ g³ow¹ i dogorywaj¹cego przy akompaniamencie
charcz¹cych p³uc mniej przemawia³ do m³odzieñczej wyobrani ni¿ wdziêczny widok nieziemsko zabujanego ch³opca, ubranego w niebieski frak i ¿ó³t¹
kamizelkê  icie kultowy strój ówczesnych bawidamków.
Mo¿na tylko ubolewaæ nad tym, ¿e Goethe nie odci¹³ siê od swego pierwszego, wielce w¹tpliwego dzie³a, które stoi w wyranej opozycji do dzie³a ostatniego, w pe³ni dojrza³ego i zas³uguj¹cego na miano ponadczasowego. Chcia³oby siê ¿ywiæ nadziejê, ¿e maj¹c na myli dopiero Fausta, Löwith twierdzi, i¿
twórcze ¿ycie Goethego, choæ zakorzenione w swoim w³asnym czasie, jakby
przekracza³o wszelkie ramy czasowe, a duchowe spojrzenie tego myliciela siêga³o niemal nieskoñczonoci czasu, czyli wiecznoci. Tak oto wybitny twórca
z prze³omu XVIII i XIX w. chyba sta³ siê dla Löwitha najwy¿szym autorytetem
w ca³ych dziejach ducha: Goethe nigdy nie mo¿e byæ zgodny b¹d niezgodny
z duchem czasu, gdy¿ na zawsze ju¿ bêdzie czystym ród³em prawdy okrelaj¹cej stosunek cz³owieka do siebie samego i do wiata58. Okazuje siê, ¿e dzieje
ducha niemieckiego w XIX w., maj¹ce biec w ksi¹¿ce Löwitha od Hegla do Nietzschego, rozpoczê³y siê od Goethego i zakoñczy³y... na Goethem.
* * *
W dobie wielkiego kryzysu wartoci humanistycznych Löwith szuka ratunku u Goethego, którego traktuje jako antypozytywistycznego, a zarazem na
wskro pozytywistycznego (w sensie bezporednioci prowadzonych badañ przyrodniczych) i pozytywnego bohatera epoki nowoczesnoci. Goethe jest dlañ swoist¹ szar¹ eminencj¹ najnowszych dziejów ducha czy te¿ ukryt¹ ostoj¹ m¹droci, ³agodnie równowa¿¹c¹ ekscentryczne i nadmiernie nieludzkie idee
filozoficzne (choæby Hegla i Nietzschego). Trzeba przyznaæ, ¿e w postawie Goethego faktycznie uwidacznia siê nieprzeciêtna tolerancja wobec rozmaitych sposobów mylenia, prowadz¹ca do uznania tego, co s³uszne, w tym, co obce. Goethe nie akceptowa³ niczego bezkrytycznie, ale i nie odrzuca³ czego, czego by
wczeniej nie podda³ odpowiedniej krytyce. Jego zdaniem prawdziwy liberalizm
w myleniu polega na rozs¹dnym obcowaniu z cudz¹ myl¹59. W tym sensie by³
on libera³em w wiecie czystych idei, odnajdywanych w ksi¹¿kach, i w wiecie
praktycznych interesów, wyznaczaj¹cych codzienne relacje z innymi ludmi. Do
ksi¹¿ek i do ludzi podchodzi³ z du¿¹ doz¹ zaufania, nie zniechêcaj¹c siê ró¿nicami w ogl¹dzie rzeczywistoci, które zwykle ujawniaj¹ siê po jakim czasie od
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chwili rozpoczêcia lektury czy zawarcia nowej znajomoci. Chcia³ wyjaniaæ
wszystkie te ró¿nice, by nie przes³ania³y myli wspólnych, ³¹cz¹cych go z autorem ksi¹¿ki lub nowo poznanym cz³owiekiem. Nie postêpowa³ zatem tak jak
wiêkszoæ ludzi m³odych, którzy zbyt szybko zniechêcaj¹ siê w obliczu piêtrz¹cych siê ró¿nic w myleniu i porzucaj¹ lekturê lub nowego znajomego, ale  kieruj¹c siê rozs¹dkiem  jak najd³u¿ej podtrzymywa³ niæ wzajemnego zrozumienia. Oczywicie nie d¹¿y³ w ten sposób do zawarcia jakiej trwa³ej i niezmiennej,
a wiêc nie poddawanej ¿adnej krytyce, wspólnoty mylenia60.
Co ciekawe, tolerancyjna postawa Goethego nie by³a jego cnot¹ wrodzon¹,
albowiem ponoæ naby³ j¹ od innego rozs¹dnego cz³owieka, jakim by³ angielski
myliciel L. Sterne. Niezmiernie ceni³ u Sternea umiejêtnoæ sprawiedliwego
wywa¿ania wszelkich pogl¹dów, dziêki niej bowiem mo¿na unikn¹æ poruszania
siê po b³êdnych cie¿kach mylenia i  w konsekwencji  doszczêtnego zatracenia tego wszystkiego, co stricte ludzkie. Taka przepojona ¿yczliwoci¹ sk³onnoæ
do zachowywania równowagi miêdzy skrajnymi opcjami mylenia, miêdzy domniemanymi prawdami i fa³szami w poznawanym wiecie, stanowi bodaj najistotniejsz¹ w³aciwoæ rozumnego cz³owieka. Za jej spraw¹ cz³owiek nie chwieje siê bezradnie poród alternatywnych rozstrzygniêæ ani te¿ nie obstaje bezmylnie
przy którym z nich, lecz nieustannie przewartociowuje wszelkie mo¿liwoci
mylenia i poszukuje ich punktów wêz³owych. W opinii Goethego Sterne, dziêki subtelnym poruszeniom swej wolnej duszy, potrafi³ delikatnie rozpoznawaæ
i o¿ywiaæ w cz³owieku to, co jest najbardziej ludzkie. Nie wierzy³ on jednak,
by kiedy uda³o siê pozyskaæ tê icie Sterneowsk¹ wra¿liwoæ duchow¹ i bezporednio zakorzeniæ j¹ w kulturze niemieckiej61. To prawda, ¿e Sterne pozosta³
w Niemczech w znacznej mierze nierozpoznany i dlatego nieznany. Paradoksalnie jednak podobny los spotka³ tak¿e Goethego, którego dzie³a niemal wszyscy
przeczytali, ale ich g³ówne przes³anie, czyli osnowa istotnego mylenia Goethego, nadal jakby skrywa siê przed czytelnikami. Rozmowa Goethego z rosyjskim
hrabi¹ Stroganowem pokazuje, ¿e wielki myliciel niemiecki mia³ znacznie wiêcej do powiedzenia, ni¿ jego rodacy byli w stanie us³yszeæ62. Löwith uwa¿a, ¿e
Stroganow wyci¹gn¹³ w³aciwe wnioski ze swej konfrontacji z g³êboko humanistyczn¹ myl¹ Goethego: Niemcy nie zrozumia³y tego, czego chcia³ on dokonaæ swym ¿yciem i dzie³em, tzn. rozpoznania cz³owieczeñstwa w cz³owieku
w sposób wolny od zniekszta³ceñ, zw³aszcza za tych, które ujawniaj¹ siê w myli niemieckiej63 . Nawet jeli jest to opinia przerysowana i krzywdz¹ca licznych
intelektualistów niemieckich owego czasu, to chyba jest w niej co na rzeczy.
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Streszczenie

Abstract

Moim celem jest przedstawienie nazistowskich interpretacji myli Nietzschego oraz interpretacji Lukácsa  oskar¿aj¹cej j¹ o protofaszyzm. Nastêpnie omawiam znane interpretacje
z lat czterdziestych i piêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku, które broni³y Nietzschego, choæ wskazywa³y na pewne dwuznacznoci jego myli. Na
koñcu przedstawiam w³asne stanowisko, wskazuj¹c na bezpodstawnoæ oskar¿eñ wobec Nietzschego, którego utopijny projekt by³ oparty na
elitystycznej idei aktywnoci kulturotwórczej.

My aim is to discuss Nazi interpretations
of Nietzsches thought as well as those of
Lukács, who accused him of proto-fascism.
Then I describe the well-known interpretations
from the Forties and Fifties, which defended
Nie-tzsche, although they pointed out certain
ambiguities in his thought. At the end, I present my position, where I demonstrate the ground-lessness of accusations directed at Nietzsche, whose utopian project was based on an
elitist idea of cultural activity.

Kwestia zwi¹zku Nietzschego z faszyzmem stanowi jedn¹ z kluczowych dla
wspó³czesnych interpretacji myli Nietzschego. W pierwszej czêci przedstawiê
skrótowo, skupiaj¹c siê na zasadniczej argumentacji, jej wyk³adnie nazistowskie,
w tym i oskar¿aj¹c¹ j¹ o protofaszyzm interpretacjê Lukácsa, a nastêpnie wyk³adnie z lat czterdziestych i piêædziesi¹tych  stanowi¹ce bezporedni¹ reakcjê
na nazistowskie zaw³aszczenie myli Nietzschego i mniej lub bardziej j¹ broni¹ce, choæ czasami nie bez pewnych dwuznacznoci (G. Bataille, E. Bloch,
Th. Mann, A. Camus, Th. W. Adorno/M. Horkheimer). W drugiej czêci, odwo³uj¹c siê czêciowo do argumentacji zawartej w interpretacjach apologetycznych,
przedstawiê w³asne stanowisko1.
1 W artykule korzysta³em z nastêpuj¹cych pozycji: H. Ottmann (Hrsg.), Nietzsche Handbuch.
Leben-Werk-Wirkung, J.B. Metzler, Stuttgart, Weimar 2000, s. 499509 (Politik  H. M. Gerlach);
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Faktem powszechnie znanym jest ideologiczno-propagandowe zaw³aszczenie
Nietzschego przez re¿im nazistowski; mia³o ono na celu przede wszystkim w³asn¹ autolegitymizacjê i wyra¿a³o siê m.in. w cis³ych zwi¹zkach re¿imu hitlerowskiego ze skupionym wokó³ siostry Filozofa, El¿biety Förster-Nietzsche, narodowo-konserwatywnym rodowiskiem Nietzsche-Archiv (s³ynna wizyta
Hitlera w Weimarze 3 listopada 1933), jak równie¿ w wielkiej liczbie wydanych
antologii tekstów Nietzschego, z³o¿onych z odpowiednio wyselekcjonowanych
fragmentów, sprawiaj¹cych wra¿enie, jak gdyby stanowi³y integralny tekst sporz¹dzony przez samego Nietzschego. Niemniej jednak za t¹ oficjalno-propagandow¹ fasad¹ kry³a siê prawdziwa dyskusja na temat myli Nietzschego, która
ukazywa³a z³o¿onoæ jej nazistowskiej recepcji, ogniskuj¹c siê wokó³ kwestii,
w jakim stopniu Nietzsche by³ poprzednikiem faszyzmu.
Najogólniej mówi¹c, Nietzsche  wraz z ideami woli mocy, si³y, moralnoci
panów, wielkiej polityki, hodowli  zosta³ wpisany w wiatopogl¹dow¹ doktrynê tzw. heroicznego realizmu, któr¹ cechowa³y: aktywizm, kult walki i heroicznego zmagania siê z losem, apologia niebezpieczeñstwa, pogarda dla chrzecijañskiej idei zbawienia i szczêcia oraz dla liberalnych wartoci bezpieczeñstwa
i materialnego komfortu. Idee te zosta³y po³¹czone z nacjonalizmem niemieckim
i przypisane heroicznej duchowoci Niemiec, któr¹ przeciwstawiano romañsko-ródziemnomorskiemu Zachodowi. W tym te¿ duchu Rosenberg, g³ówny ideolog
III Rzeszy, w trakcie uroczystych obchodów setnej rocznicy urodzin Nietzschego
(Weimar, 15 padziernika 1944) przeprowadzi³ paralelê miêdzy Nietzschem, tocz¹cym samotn¹ i tragiczn¹ walkê z dekadenckim Zachodem, a samotn¹ Rzesz¹, wystêpuj¹c¹ przeciwko marksistowskim i liberalnym potêgom wspó³czesnego wiata.
Powstaje problem, jak interpretatorzy germanofaszystowscy radzili sobie
z nieasymilowalnymi na gruncie doktryny nazistowskiej sk³adnikami myli Nietzschego (indywidualizm, duchowy arystokratyzm i elitaryzm, sceptycyzm, perspektywizm, krytyka pañstwa, idea³ przysz³ej Europy) oraz  i przede wszystkim  z ewidentnie sprzecznymi z ideologi¹ faszystowsk¹ wypowiedziami
Nietzschego, dotycz¹cymi jego wrogiego stosunku do Rzeszy Bismarcka, nacjonalizmu i militaryzmu niemieckiego, tradycji pruskiej i pangermanizmu oraz do
ówczesnego antysemityzmu. Ciekawe s¹ tu zatem mechanizmy dezinterpretacyjne maj¹ce zneutralizowaæ niekorzystne sk³adowe myli Nietzschego i jego wypowiedzi (pominiêcie i zapoznanie, zaporedniczenie teoretyczne, relatywizacja
do kontekstu historycznego i osobistego).
Tym, który swoj¹ ksi¹¿k¹ Nietzsche. Der Philosoph und Politiker ju¿ na dwa
lata przed dojciem Hitlera do w³adzy po³o¿y³ podwaliny pod wyk³adniê Nietzschego w duchu realizmu heroicznego, by³ A. Bäumler, wczeniej znany kantyS. E. Ascheim, The Nietzsche Legacy in Germany 18901990, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles, London 1992; M. Riedel, Nietzsche in Weimar. Ein deutsches Drama,
Reclam, Leipzig 1997.
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sta. Podkrelaj¹c w planie filozoficznym antyowieceniowy, a zarazem antydionizyjski charakter myli Nietzschego, wskazywa³ na jej  wymierzony w filozofiê wiadomoci i idealizm  heraklityzm ujmowany w duchu aktywistycznego
heroizmu i waloryzuj¹cy stawanie, bêd¹ce wol¹ mocy to¿sam¹ z walk¹, konfliktem i agonem bez mo¿liwej syntezy (pokój, sprawiedliwoæ), a dalej moralnoæ
panów i niewolników, wtórnoæ (perspektywicznej) prawdy wobec mocy. Przechodz¹c do politycznego zastosowania tej metafizyki walki, Bäumler wskazuje
na wystêpuj¹c¹ u Nietzschego trudnoæ przejcia od jednostki do kolektywu
(rasa, naród, klasa). Tote¿ Nietzschego okrela jako wojownika germañskiego,
ale niewiadomego, który walczy³ jako jednostka  z tego powodu pozosta³
niezrozumiany  i którego prze¿ycia nale¿y przenieæ na naród. Wskazuj¹c na
wy¿szoæ rasy, a raczej typu grecko-germañskiego nad romañskim, Bäumler (nie
ma u niego jeszcze pojêcia rasy w znaczeniu biologicznym) ujmuje myl Nietzschego w kategoriach ataku Zygfryda na cywilizacjê Zachodu, czyli na reprezentowane przez ludy romañsko-³aciñskie i wyrastaj¹ce z chrzecijañstwa indywidualistyczne idee wolnego ducha, demokracji i równoci praw. Natomiast
w stosunku Nietzschego do Rzeszy Bismarcka widzi odpowiednik stosunku Hitlera do republiki weimarskiej, tote¿ atak Nietzschego na ówczesne Niemcy by³by wy³¹cznie atakiem na elementy niegermañskie, romañsko-chrzecijañskie (demokracja liberalna i równoæ praw). W tym sensie Nietzsche przynale¿y do
okresu Wielkiej Wojny i antycypuje narodowy socjalizm.
Bardziej problematyczne tony wprowadzi³ Rosenberg w swym Der Mythos
des 20 Jahrhunderts (1935), gdzie Nietzsche zosta³ zreszt¹ potraktowany peryferyjnie. W jego myli Rosenberg widzi przede wszystkim protest przeciwko
materialnym si³om epoki (industrializacji, maszynizacji i urbanizacji), a w idei
nadcz³owieka wyraz st³umionego w niej ¿ycia. Podkrelaj¹c ideê hodowli (rasy
germañskiej jako przysz³ych panów ziemi), zarzuci³ jednak Nietzschemu niszcz¹cy wszelkie wspólnotowe wiêzi subiektywizm i indywidualizm, a tak¿e rasowo obcy, niearyjski  wystêpuj¹cy u m³odego Nietzschego  pierwiastek dionizyjski (upojenie jako element chtoniczny).
Wyst¹pienie Rosenberga pozwoli³o interpretatorom faszystowskim spojrzeæ
bardziej krytycznie na myl Nietzschego; podzielili siê oni na dwa obozy: tych,
którzy nawi¹zywali (choæ krytycznie) do Bäumlera (R. Oehler, E. Horneffer,
K. Bindung, R. Enge) oraz oburzonych, ostrzegaj¹cych przed ob³¹kanymi ideami Nietzschego  jego postaw¹ proeuropejsk¹, filosemityzmem, kosmopolityzmem, indywidualizmem i dekadentyzmem. H. Härtle, nastêpca Bäumlera w Urzêdzie Rosenberga, pocz¹tkowo doñ nawi¹zuj¹cy, w swojej ksi¹¿ce Nietzsche und
Nationalsozialismus (1937) postuluje krytyczny dystans wobec Nietzschego (ukazanie pokrewieñstw i przeciwieñstw miêdzy nim a narodowym socjalizmem, ewolucji jego myli i jej sprzecznoci). Wymieniaj¹c wspóln¹ Nietzschemu i narodowemu socjalizmowi krytykê chrzecijañstwa, liberalizmu, parlamentaryzmu,
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egalitaryzmu socjalizmu (typu marksistowskiego), nastêpnie protofaszystowskie
idee woli mocy, hodowli, a tak¿e gloryfikacjê wojny, wskazywa³ na pewne zb³¹dzenia: spowodowan¹ samotnoci¹ i rozczarowaniem wrogoæ Nietzschego do
nacjonalizmu niemieckiego (co jest zdrad¹ ojczyzny); filosemityzm (choæ podkrela³, ¿e pozostaj¹c wrogiem ¯yda samego w sobie, zwraca³ siê on tylko przeciwko antysemityzmowi swej epoki); ideê przysz³ej rasy mieszanej (Nietzsche
nie zna³ wiêc biologicznie uwarunkowanego antysemityzmu) i fa³szyw¹ nadziejê na ufundowanie na niej jednoci Europy; ideê rasy panów ugruntowanej
stanowo; estetyzuj¹cy kult wielkich jednostek, a zatem indywidualizm oraz elitaryzm; krytykê pañstwa.
Z kolei Curt von Westernhagen w swej pracy Nietzsche, Jude, Antijude zwraca³ uwagê na aktywny filosemityzm Nietzschego oraz na przekszta³cenie kwestii rasy w kwestiê religii, gdy¿ przeniós³ on resentyment na chrzecijañstwo jako
wytwór nie rasy semickiej, lecz ni¿szych warstw ludu ¿ydowskiego. Westernhagen wskazywa³ te¿ na krytykê nacjonalizmu niemieckiego i teorii rasowych
(przywo³a³ s³owa Nietzschego o ³garstwie rasowym).
Jeszcze bardziej krytyczny Ch. Steding w pracy Das Reich und die Krankheit
des europäischen Kultur (1941) zarzuca³ Nietzschemu krytykê nacjonalizmu niemieckiego, uznanie pañstwa za rodek kultury (co nazwa³ przeszwajcerowaniem), widz¹c w nim cz³owieka II Rzeszy i jej rozk³adu; podkrela³ u Nietzschego waloryzacjê wolnego ducha, antypañstwowoæ, negacjê polityki,
sceptyck¹ chwiejnoæ myli, pragnienie jednoci europejskiej o wzorcu romañsko-¿ydowskim, dumê z pochodzenia polskiego, estetyzm skierowany do jednostki i wymierzony w codziennoæ pañstwa totalnego  wzglêdem której nadcz³owiek móg³by byæ tylko odstêpstwem  oraz w funduj¹c¹ wspólnotê jednoæ
krwi i rasy.
Pedagog E. Krieck dostrzeg³, co prawda, w Nietzschem profetê heroicznego cz³owieka, ale zauwa¿y³, i¿ heroiczny realizm Nietzschego nie pochodzi ze
róde³ narodowo-germañskich, lecz starotestamentowych, nadaj¹cych mu zabarwienie indywidualistyczne (aspo³eczne, to grzech pierworodny Nietzschego),
a wiêc rys romañski, stoj¹cy w sprzecznoci z wspólnotow¹ ide¹ narodu, rasy
(krwi i ziemi), socjalizmu.
Z interpretacjami nazistowskim uzgadnia³a siê, choæ przeprowadzona z odmiennych pozycji, wielce wp³ywowa wyk³adnia G. Lukácsa zawarta w pracy Die
Zerstörung der Vernunft2, która zaci¹¿y³a na postrzeganiu Nietzschego w tradycji marksistowskiej. Przejmuj¹c wiele motywów z wyk³adni nazistowskich,
stwierdza on blisk¹ wiê miêdzy Nietzschem a nazizmem: Nietzsche go anty2 G. Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, Hermann Luhterhand, Neuwied, Berlin,
s. 271286 (rozdz. powiêcony Nietzschemu); korzystam z przedruku: J. Salaquarda (Hrsg.),
Nietzsche, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1980, s. 7895, skrót. NBI;
G. Lukács, Nietzsche i faszyzm, Myl Wspó³czesna, marzec 1947, s. 305329, skrót  NiF.
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cypowa³, za Hitler  egzekutor duchowego testamentu Nietzschego  prze³o¿y³ jego irracjonalizm na praktykê. Sytuuj¹c myl Nietzschego w perspektywie
ideologicznej, sprowadzaj¹c j¹ zatem do funkcji klasowych, Lukács uznaje, i¿
od pocz¹tku okrela³a j¹ walka z g³ównym wrogiem, klas¹ robotnicz¹, socjalizmem (NBI 78), tote¿ w myli tej podkrela prymat etyki, czyli kwestii spo³ecznych zwi¹zanych z obron¹ kapitalistycznego idealizmu. Lukács musia³ jednak odpowiedzieæ na pytanie, jak owa rzekoma apologetyka kapitalizmu ma
siê do romantycznego antykapitalizmu Nietzschego, czyli jego walki przeciwko kapitalistycznemu podzia³owi pracy i jego nastêpstwom dla kultury i moralnoci [NBI 79] (degradacji kultury i ludzkiej osobowoci) na rzecz powrotu do
przesz³oci antyku. Zdaniem Lukácsa, Nietzsche przeprowadza wy³¹cznie krytykê kapitalizmu liberalnego i demokracji liberalnej o uniwersalnych roszczeniach i czyni to z prawa, czyli z pozycji dopiero nadchodz¹cego kapitalizmu
monopolistycznego, imperialistyczno-militarystycznego, którego zwieñczeniem
by³ faszyzm (st¹d te¿ pewna nieadekwatnoæ wobec nowej sytuacji wp³ywów
romantyzmu motywowanych trosk¹ o kulturê). W tym duchu Lukács t³umaczy
atak Nietzschego na Bismarcka: paktowa³ on bowiem z liberaln¹ bur¿uazj¹ niemieck¹, nie rozbi³ pseudodemokratycznego ustroju Rzeszy (NiF 312)  st¹d
rozgoryczenie wobec Niemiec jego czasu (NBI 79).
Zdaniem Lukácsa, Nietzsche wpisuje siê w dzieje niemieckiego irracjonalizmu (teza o Sonderweg), skierowanego przeciwko racjonalistycznemu owieceniu (odpowiadaj¹cemu wczesnej liberalnej fazie kapitalizmu) i stopniowo uwalniaj¹cego siê od dziedzictwa chrzecijañskiego: w myli Nietzschego przechodzi
on od fazy filozofii woli (Schelling, Schopenhauer) do bardziej radykalnej  ateistycznej, ugruntowanej w darwinowskim biologizmie  filozofii ¿ycia, która
odpowiada nadchodz¹cemu kapitalizmowi reakcyjnemu (st¹d tytu³ rozdzia³u powiêconego Nietzschemu: Nietzsche jako za³o¿yciel irracjonalizmu epoki imperialistycznej) i wyra¿a siê w uwolnieniu instynktów [...], tego wszystkiego,
co z³e, bestialskie w cz³owieku (NBI 84), w kulcie si³y, wojny i przemocy,
w afirmacji animalizmu i barbarzyñstwa, które Nietzsche z cyniczn¹ otwartoci¹, bez odwo³ania do idea³ów ogólnoludzkich, przypisuje klasie panuj¹cej.
Gloryfikacja instynktów zostaje przez Nietzschego zmitologizowana, stanowi
mityzuj¹c¹ aktualizacjê problemów epoki, która na gruncie jêzyka biologicznego usprawiedliwia brutalizm stosunków spo³ecznych; w zgodzie z ni¹ Nietzsche dokonuje projekcji wstecznych idea³ów spo³ecznych na t³o przyrodnicze
(darwinizm), uzasadniaj¹c nierównoci spo³eczne i nadaj¹c im wieczn¹ sankcjê
(wieczny powrót, który Hitler zast¹pi teori¹ rasy). Atrakcyjnoæ myli Nietzschego, jego fascynuj¹ce dzia³anie [...] na paso¿ytnicz¹ inteligencjê okresu imperialistycznego (NBI 88) (w innym kontekcie wymienia np. T. Manna i B. Showa) Lukács t³umaczy podszyt¹ romantycznym marzycielstwem, wiadcz¹c¹
o subiektywnej uczciwoci (ale z perspektywy skrajnie reakcyjnej pozycji
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klasowej) trosk¹ o kulturê, z jej apologi¹ niewolnictwa i antycznego cz³owieka kulturalnego (ten romantyczny element nie pasuje do Hitlera i Göringa, wynika³ wszak¿e z nieznajomoci ekonomicznych ró¿nic miêdzy obiema
epokami) (NBI 88). Z tego wzglêdu reakcyjna myl Nietzschego przyjmuje formê rewolucyjn¹; sw¹ czêsto subteln¹ i wyrafinowan¹ krytyk¹ kultury, atakiem
na chrzecijañstwo oraz radykaln¹, wymierzon¹ w pónomieszczañsk¹ dekadencjê i liberalny kapitalizm retoryk¹ przewartociowania wszystkich wartoci stwarza ona pozór krytyki i buntu, który  wsparty nowoczesn¹ form¹ (odwo³anie
do psychologii, etyki, estetyki, subiektywizmu i relatywizmu, aforystyczny styl,
wysoki poziom intelektualny)  kanalizuje bunt przeciwko epoce.
Jednym z pierwszych, którzy zdecydowanie wyst¹pili przeciwko nazistowskiemu zaw³aszczeniu myli Nietzschego by³ G. Bataille, którego wyk³adnia
myli Nietzschego utorowa³a jej póniejszy wielki renesans na gruncie filozofii
transgresji i nastêpnie poststrukturalizmu we Francji.
Bataille, który wychodzi³ pocz¹tkowo z pozycji ultralewicowo-komunistycznych, wymierzonych w zastany, mieszczañski porz¹dek, i nastêpnie otar³ siê
w swym radykalizmie o faszyzm (wizja apokaliptycznej, sakralno-dionizyjskiej
wspólnoty z koñca lat trzydziestych), wyst¹pi³ tu¿ po wojnie z namiêtn¹ obron¹
Nietzschego. Podobieñstwo miêdzy nazizmem a Nietzschem uzna³ za nieznaczne i pozorne3. Co prawda, tak Nietzsche, jak i faszyzm d¹¿¹ do uwolnienia
afektywno-popêdowych mo¿liwoci cz³owieka celem rozsadzenia racjonalnego
porz¹dku wiata zachodniego, niemiej jednak si³y te faszyzm w ramach pañstwa
nazistowskiego ideologicznie i politycznie zinstrumentalizowa³, poddaj¹c w ten
sposób heterologiczne, irracjonalne energie ¿ycia pragmatyzuj¹cym je i funkcjonalizuj¹cym celom. Tymczasem w swej bezgranicznej woli autonomii i wolnoci Nietzsche wykracza poza ludzki porz¹dek historii i kultury, zrywa wszelk¹
wiê ze wiatem polityki, kontestuj¹c jej ideowe znaki i podzia³y na rzecz sakralno-mistycznego pogr¹¿enia jednostki w immanencji bytu. W woli mocy,
pragmatyzuj¹cej myl Nietzschego i osadzaj¹cej j¹ w wymiarze antropologiczno-historycznym, i w³anie odpowiedzialnej za jej nazistowskie zaw³aszczenie,
Bataille widzi wy³¹cznie wyraz presji epoki i ustêpstwa wobec jej utylitarnych
tendencji.
Z kolei dla T. Manna (Filozofia Nietzschego w wietle naszych dowiadczeñ,
19474) Nietzsche jest wielkim moralist¹ i krytykiem kultury, który w poszukiwaniu ocalenia i mi³oci do cz³owieka zb³¹dzi³ na rzecz tragicznego, okrutnego
3

Zob. G. Bataille, Nietzsche i faszyci, prze³. K. Matuszewski, [w:] A. Przybys³awski
(red.), Nietzsche 19002000, Kraków 2000; wiêcej: P. Pieni¹¿ek, Suwerennoæ i nowoczesnoæ. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myli Nietzschego, Wydawnictwo U£, £ód
2006, s. 5557, 6470.
4 W: T. Mann, Moje czasy, prze³. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznañskie, Poznañ 2002,
s. 418453, skrót  FND.
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poznania, przekraczaj¹cego w³asne mo¿liwoci. W jego myli Mann wyró¿nia dwie zasadnicze sk³adowe: heroiczny estetyzm i socjalizm. Ten pierwszy,
wymierzony w chrzecijañstwo i idea³y nowoczesne, cechuje idea estetycznego
usprawiedliwienia istnienia i wi¹¿¹ce siê z absolutyzacj¹ piêkna traktowanie ¿ycia jako spektaklu estetycznego, amoralizm, poczucie tragizmu ¿ycia, intelektualna predyspozycja do tego, co okrutne, z³e, problematyczne i infantylny
sadyzm, apologia wojny i jej kulturotwórczej funkcji, pogarda dla szczêcia
(FND 436, 441). I to w degeneracji tego okrutnego estetyzmu, w ekscesie [...]
upojenia ujawniaj¹cego w³anie s¹siedztwo estetyzmu i barbarzyñstwa upatruje Mann ród³o politycznego wymiaru myli pónego Nietzschego, stanowi¹cego o jej protofaszyzmie i sprzyjaj¹cego jej zafa³szowaniu; cechuje go apologia
wojny, selekcja przez hodowlê, idea nadcz³owieka jako tyrana wykorzystuj¹cego demokracjê do w³asnych celów (makiawelizm, k³amstwo, oszustwo i wyzysk
jako wyznaczniki nowej moralnoci), krytyka moralnoci, humanitaryzmu
i wspó³czucia. Wszystko to mog³o znaleæ miejsce w rynsztokowej ideologii faszyzmu (zabijanie chorych, kastracja mniej wartociowych, eugenika). Tote¿
Mann stwierdza: jeli prawdziwe jest zdanie: »Po owocach ich poznacie«, wówczas kiepsko jest z Nietzschem (FND 444). Dodaje jednak: z pewnoci¹ na widok crapule ow³adniêtych mani¹ wielkoci drobnomieszczan [...] Nietzsche natychmiast popad³by w najciê¿szy atak migreny [...] (FND 439). Faszyzm jest
bowiem esencjalnie obcy duchowi myli Nietzschego, idea³owi dostojnoci, tote¿ Mann chce wierzyæ, ¿e pomimo szczytów groteskowych b³êdów, to faszyzm stworzy³ Nietzschego, a zarzuty wobec Nietzschego wynikaj¹ z najprymitywniejszego z wszelkich nieporozumieñ, a mianowicie z pomy³ki erupcji
nazizmu z marzeniami Nietzschego (FND 445). Usprawiedliwienie dla tak politycznie wyra¿onego radykalizmu Nietzschego, który w gruncie rzeczy by³ daleki od polityki i wystêpowa³ przeciwko nacjonalizmowi, Mann upatruje z jednej strony w g³êbokim kryzysie kultury, sprzyjaj¹cym radykalizmowi postaw,
a z drugiej  w potêguj¹cym ów radykalizm braku dowiadczenia, w niewiedzy
(nie dostrzega³ aliansu miêdzy przemys³em a militaryzmem) i skrajnym rozdra¿nieniu. Radykalny estetyzm Nietzschego by³ funkcj¹ g³êbokiego kryzysu kultury i wynika³ z zacietrzewionej negacji ducha (i tak, obrona instynktów jest tylko korekt¹ racjonalizmu, a wychwalanie Bizeta stanowi tylko wyraz negacji
Wagnera), z przymusu prowokacji wobec zastanych, tradycyjnych idea³ów,
moralnoci i obyczajowoci, z braku troski o to, jak wygl¹da³yby jego nauki
w praktycznej, politycznej rzeczywistoci (FND 451). Jednak¿e Nietzsche nie
prze¿y³ faszyzmu  z tego bra³a siê w³anie jego intelektualna nieodpowiedzialnoæ (paplanina rozgor¹czkowanego dziecka), która w d³ugiej epoce pokoju
pozwala³a na apologiê wojny, a w beztroskiej epoce schy³ku mieszczañstwa
na gloryfikacjê barbarzyñstwa; st¹d te¿ uromantycznienie z³a jawi siê jako
p³ód czasu historycznego.
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Istotê myli Nietzschego, bêd¹c¹ w nieprzejednanej sprzecznoci wobec
estetyzmu, Mann upatruje w motywowanym mi³oci¹ do cz³owieka i do ziemi i nakierowanym na przysz³oæ jako krainê jego mi³oci socjalizmie, który
wymaga odnowy ludzkoci i stworzenia nowego wiata. Socjalizm Nietzschego
nie odwo³uje siê do socjalizmu tradycyjnego, lecz jest projektem czysto etycznym (najwy¿sze szczêcie dostêpne wszystkim, ograniczenie w³asnoci prywatnej,
zwi¹zek narodów, ca³ociowe zarz¹dzanie gospodark¹ globu; u Nietzschego
Mann stwierdza brak wrogoci wobec robotników). Tote¿ projekt ów wymaga rekonstrukcji rozumu na nowych podwalinach, le¿¹cej u podstaw gor¹czkowych
poszukiwañ w epoce g³êbokiego kryzysu kultury.
Wed³ug Camusa5 Nietzsche, którego wyró¿nia szlachetnoæ i mêka wyj¹tkowej dumy, w ¿aden sposób nie jest faszyst¹. Jest przedstawicielem buntu
metafizycznego wymierzonego w chrzecijañstwo i zarazem usi³uj¹cego przezwyciê¿yæ nihilistyczn¹ epokê; wyra¿a siê on w afirmacji wiata, w deifikacji kosmosu poza dobrem i z³em, a tym samym w afirmacji i egzaltacji z³a
i jego fatalnoci, w szaleñstwie wolnoci. Faszyzm jest odwróceniem wolnociowego buntu Nietzschego, który za spraw¹ próby urzeczywistnienia zbawienia
wiata na Ziemi ulega swoistej dialektyce, moc¹ której ucieczka z wiêzienia
Boga koñczy siê wiêzieniem historii, przezwyciê¿enie nihilizmu  jego uwiêceniem, buntowniczy ruch  bezlitosn¹ niewol¹, bunt  cezaryzmem (biologicznym lub historycznym), absolutne Tak wobec wiata  uniwersalizacj¹ zabójstwa, zapowied nadludzi  metodyczn¹ fabrykacj¹ podludzi, ró¿nica
pan-niewolnik  uwiêceniem pana i panowania, samotnoæ  zmechanizowanym
t³umem. Wówczas bunt Nietzschego, który doktryny wyzwolenia spo³ecznego
wziê³y pod opiekê, staje siê oparciem i pretekstem dla mordu. Mówi¹c ogólnie, zaanga¿owanie indywidualnej woli potêgi w historii prowadzi do woli potêgi totalnej.
Mo¿liwoæ faszystowskiego odwrócenia myli Nietzschego Camus t³umaczy
wiêc procesem sekularyzacji filozofii, która schodzi z nieba na ziemiê, anga¿uje
siê w wyzwolenie spo³eczne i usprawiedliwia z³o jako rodek historyczny (ju¿
dla Hegla z³o nie jest argumentem przeciwko boskoci, z czego skorzysta³o odwo³uj¹ce siê doñ pañstwo): w dobie triumfu mas filozofia sekularyzuje idea³.
Ale przychodzi tyran i wkrótce sekularyzuje filozofiê. Zdaniem Camusa Nietzsche przewidzia³ to, co mia³o nadejæ  socjalizm, który uzna³ za wiecki jezuityzm, i niewolnictwo duchowe, jakiego nie widziano.
Równie¿ Bloch (Prinzip der Hoffnung, 19541955) przeciwstawia siê nazistowskiemu wykorzystaniu Nietzschego, odnajduj¹c u niego, pomimo nieadekwatnych rodków pojêciowych i reakcyjnych tematów jego myli, utopijny
5 A. Camus, Cz³owiek zbuntowany, Oficyna literacka 1984 (przedruk: Instytut Literacki
Kultura, Pary¿ 1958), s. 7791 (Nietzsche i nihilizm).
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potencja³, zasoby nadziei na autentyczne wyzwolenie cz³owieka, urzeczywistnienie wszystkich twórczych mo¿liwoci ¿ycia; w ten sposób wpisuje go w swój
ciep³y neoromantyczny marksizm, z jego prymatem jednostki, której twórczy
potencja³ spo³eczeñstwo ma wyzwalaæ (dostojnoæ staje siê kategori¹ spo³ecznopolityczn¹). Tê pozytywn¹ irracjonalnoæ ¿ycia reprezentuje dionizyjski, skierowany na przysz³oæ dynamizm Nietzschego; bêd¹c zmitologizowanym emblematem
zrepresjonowanej w racjonalnych i alienacyjnych strukturach historii podmiotowoci ludzkiej, utopijnym b³yskiem w zdehumanizowanym wiecie mieszczañskim, staje siê on p³odn¹ zasad¹ przysz³oci. W tym kontekcie faszyzm jawi siê
jako odwrócenie dionizyjskiego, emancypacyjnego irracjonalizmu Nietzschego,
jest irracjonalizmem reakcyjnym.
Nieco bardziej ambiwalentne by³o spojrzenie przedstawicieli szko³y frankfurckiej. Horkheimer i Adorno sytuuj¹ Nietzschego na samym szczycie dziejowego procesu dialektyki owiecenia, na gruncie którego emancypacyjne idea³y
i wartoci owiecenia (wolnoæ, autonomia i samorealizacja jednostki, rozumnoæ
spo³eczna) obracaj¹ siê z wolna we w³asne przeciwieñstwo, przekszta³caj¹c siê
w rozum formalistyczny, w racjonalnoæ techniczno-instrumentaln¹, skutkuj¹c
reifikuj¹cym i funkcjonalizuj¹cym jednostki uniwersalnym, totalitarnym panowaniem, którego faszyzm jest zwieñczeniem  jego wersj¹ zezwierzêcon¹ i krañcow¹6. Otó¿ w dobie kryzysu rozumu zachodniego, na gruncie swego genealogicznego krytycyzmu Nietzsche (wraz z Sadeem) zdziera jego owieceniowe
maski, stanowi¹c cyniczn¹ samowiedzê owiecenia: ods³ania bowiem wyra¿aj¹c¹ prawdê porz¹dku mieszczañsko-kapitalistycznego jednoæ rozumu i panowania/w³adzy; u Nietzschego dochodzi ona do g³osu w poddaniu rozumu imperatywom w³adzy (woli mocy), w obronie opartej na przemocy hierarchii spo³ecznej,
w kulcie si³y i pogardzie wobec s³abych7, w krytyce moralnoci, w idea³ach hodowli i eugeniki, i ostatecznie, w idealizmie biologicznym: w przeciwieñstwie
do Sadea, który zrywa wiêzi z owieceniem na poziomie spo³eczno-moralnym,
Nietzsche, poddaj¹cy owiecenie filozoficznej autorefleksji, czyni to na poziomie
duchowym, chce je bowiem przezwyciê¿yæ w wy¿szej jani (DO/132133).
Tym samym Nietzsche, chocia¿ nie rozpozna³ spo³ecznych róde³ dialektyki
owiecenia, mimo woli dostarczy³ faszyzmowi idei i hase³, które ten ostatni doprowadzi³ do absurdalnych i barbarzyñskich, nieobecnych u Nietzschego konsekwencji, nadu¿ywaj¹c jego krytyki moralnoci (np. litoci) i emancypacyjnej
krytyki zastanego spo³eczeñstwa; krytyka ta i przechwycony przez faszystów
radykalizm (eugenika, hodowla) by³y funkcj¹ g³êbi diagnozowanego kryzysu
i cen¹ osamotnienia Nietzschego, a ten z poczucia bezsi³y wyhodowa³ moc, wo6 M. Horkheimer, Th.-W. Adorno, Dialektyka owiecenia, prze³. M. £ukaszewicz, IFiS
PAN, Warszawa 1994, skrót  DO.
7 Te motywy Adorno podkrela te¿ w ostatnim rozdziale Dialektyki negatywnej.
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bec której w gruncie rzeczy by³ bezsilny (DO/121). Tak naprawdê Nietzsche g³osi idea³y wyzwolenia jednostki i bezklasowego spo³eczeñstwa (albo wszyscy
bêd¹ nadludmi, albo nikt  zauwa¿a Horkheimer; jeli Nietzsche krytykowa³
socjalizm, to faktycznie krytykowa³ ówczesn¹ socjaldemokracjê); jego zwrócony przeciwko abstrakcyjnemu, represyjnemu racjonalizmowi Zachodu irracjonalizm ma charakter afirmatywny  nie za reakcyjny (faszystowski), godz¹cy
jednostkê z irracjonalnoci¹ zastanego spo³eczeñstwa  zwi¹zany jest bowiem
z rewolt¹ w imiê uwolnienia wszystkich mo¿liwoci ludzkich (taki jest sens
nadcz³owieka), z marzeniem o lepszym ¿yciu. Ten emancypacyjno-utopijny wymiar myli Nietzschego autorzy Dialektyki Owiecenia odnajduj¹ w fakcie, i¿
nietzscheañski pan tak naprawdê jest niewolnikiem i reprezentuje ucinionych:
jako oskar¿enie cywilizacji moralnoæ panów jest opaczn¹ wyrazicielk¹ ucinionych [...]. Jako potêga i religia pañstwowa moralnoæ panów stoi wszelako ca³kowicie po stronie cywilizacyjnych powers that be, po stronie zwartej wiêkszoci, resentymentu i wszystkiego, przeciwko czemu sama kiedy wystêpowa³a.
Urzeczywistnienie idei Nietzschego zaprzecza im i zarazem obna¿a ich prawdê,
mimo ca³ej aprobaty dla ¿ycia nieodmiennie wrog¹ duchowi rzeczywistoci
(DO/118). To w imiê tej emancypacyjnej treci spo³ecznej, wolnoci jednostki
niepowstrzymana krytyka Nietzschego (Ideologiekritik), demaskuj¹cego represyjny charakter kultury zachodniej, zwraca siê gwa³townie przeciwko wszelkim
opresyjnym wobec jednostki systemom i ideologiom, w tym ca³ej uwiêcaj¹cej
je tradycji religijno-metafizycznej (st¹d radykalizm jego krytyki metafizyki),
przeciwko kulturowo-ideologicznym mechanizmom urzeczowienia ludzkiego istnienia i mylenia, co usz³o uwadze Lukácsa (krytyka tendencji merkantylnych,
kultury masowej, niwelacji jednostek, abstrakcyjnej racjonalnoci techniczno-naukowej), przeciwko kszta³towanej przez nie konformistycznej i pasywnej osobowoci, przeciwko idea³om ascetycznym, podwa¿aj¹cym wiarê w twórcze mo¿liwoci ¿ycia, ucz¹cym wrogoci do natury i obci¹¿aj¹cym cz³owieka
wzmo¿onym poczuciem winy, tak¿e przeciwko moralnoci wspartej na litoci,
której Nietzsche przypisuje ideologiczno-zachowawcz¹ funkcjê, widz¹c w niej,
ze wzglêdu na jej chwilowoæ i przypadkowoæ, wyraz bezsilnoci wobec wiata i potwierdzenie wyobcowania: litoæ uznaje niewzruszone prawo powszechnego wyobcowania i stara siê jedynie je z³agodziæ (DO/120). Podobnie rzecz
ma siê z u¿ywaniem i rozkosz¹: Nietzsche wie, ze wszelkie u¿ywanie ma jeszcze charakter mityczny. W oddaniu siê naturze rozkosz odrzeka siê tego, co by³oby mo¿liwe  tak jak litoæ odrzeka siê zmiany ca³oci stosunków (DO/124).
Trudnoci ugruntowania przez Nietzschego pozytywnego, emancypacyjnego
wymiaru jego myli frankfurtczycy widz¹ w próbie utopijnego wyjcia poza ca³oæ istniej¹cej kultury, gdy¿ w obliczu wyczerpania siê tradycyjnego paradygmatu praktyki i doprowadzenia krytyki do jej ostatecznych granic nie mo¿e on
daæ jednoznacznych wskazañ, co jest momentem jego prawdy.
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* * *
Powiedzmy od razu: Nietzsche nie by³ poprzednikiem ideologii nazistowskiej, choæ oczywicie zasadne jest pytanie o mo¿liwoæ zaw³aszczania przez ni¹
jego myli. U Nietzschego nie znajdziemy bowiem kluczowych dla doktryny
nazistowskiej: nacjonalizmu (Nietzsche wystêpowa³ przeciwko szaleñstwu narodowemu), pangermanizmu, doktryny rasistowskiej, antysemityzmu, wspólnotowego etatyzmu (Nietzsche postulowa³ tak ma³o pañstwa, jak to mo¿liwe).
Znajdziemy natomiast indywidualizm i arystokratyzm ducha, ideê metafizycznego pluralizmu, wizjê kultury elitarnej. Niew¹tpliwie z nazizmem, ale i nie tylko z nim, ³¹czy³a Nietzschego wspólna krytyka tradycji chrzecijañskiej z jej
prymatem moralnoci, humanistycznego dziedzictwa owieceniowego, demokracji liberalno-parlamentarnej, kapitalizmu i dekadencji kulturowej oraz idei socjalistyczno-egalitarnych. Niemniej jednak u Nietzschego krytyka ta  i jest to moment kluczowy  zosta³a podporz¹dkowana radykalnie odmiennemu projektowi
filozoficznemu, ukazuj¹cemu na poziomie intencji substancjaln¹ odmiennoæ
i obcoæ miêdzy Nietzschem a faszyzmem: projekt ten opiera siê bowiem na idei
ugruntowania zatraconej do reszty w wiecie nowoczesnym aktywnoci kulturotwórczej cz³owieka, wyzwolenia jego wszystkich mo¿liwoci twórczych, a zatem ugruntowania twórczej autonomii jednostki. I przede wszystkim w wietle
tego projektu nale¿y postrzegaæ Nietzscheañski estetyzm, amoralizm, kult si³y
(duchowej, nie za przemocy zewnêtrznej), dynamizm i witalizm. Zasadniczym
problemem pozostaje jednak mo¿liwoæ historyczno-kulturowego urzeczywistnienia tego projektu. Niew¹tpliwie w myli Nietzschego istnieje nieusuwalne
napiêcie miêdzy perspektyw¹ mistyczno-dionizyjsk¹, która pogr¹¿a jednostkê
w niewinnoci kosmicznego stawania siê, przynosz¹c jej dowiadczenie ca³oci
bytu i udzia³u w jego jednoci i boskiej koniecznoci, a perspektyw¹ w³anie
indywidualistyczn¹, dominuj¹c¹ w niej i odsy³aj¹c¹ do wiata kultury i historii:
to w imiê wolnoci i autonomii jednostki, jej odpowiedzialnoci za siebie Nietzsche poddaje przecie¿ gwa³townej krytyce wiat nowoczesny, jego tendencje
masowo-niwelacyjne i egalitarne; w³anie autonomiê i suwerennoæ jednostki
czyni celem i kresem historii, a zatem wytworem przezwyciê¿enia nihilizmu,
czyli anga¿uj¹cego perspektywê kulturowo-historyczn¹ przewartociowania
wszystkich wartoci. W tej historycznej perspektywie pojawia siê problem spo³ecznego wymiaru istnienia jednostki, który u Nietzschego  odrzucaj¹cego nadzieje na uniwersaln¹ emancypacjê spo³eczn¹  przyjmuje postaæ kulturotwórczej, agonicznej elity nadludzi jako twórczych jednostek. Z jednej strony
Nietzsche odrzuca wiêc, wbrew wyk³adniom wielu wspomnianych interpretatorów (Mann, Bloch, czêciowo frankfurtczycy), pluralistyczno-egalitarne, socjalistyczne (w najogólniejszym znaczeniu tego s³owa) projekty spo³eczne, z drugiej jednak projektowana przezeñ elita nie ma byæ oparta na historycznie
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ugruntowanych kryteriach (jak w przypadku arystokracji minionych i wspó³czesnych) urodzenia czy pieni¹dza, czy te¿ narodowo-rasowych, lecz duchowych,
promuj¹cych jednostki twórcze, które cechuj¹ twórczy wysi³ek i duchowe namiêtnoci. Czy jednak projekt takiej wspólnoty da siê wcieliæ w porz¹dek historii, czy nie podlega nieub³aganemu prawu historycznej dystorsji?
I w³anie tu pojawia siê newralgiczny moment myli Nietzschego, zwi¹zany
z prób¹ okrelenia jej historyczno-politycznych warunków mo¿liwoci, moment
brzemienny w jej historyczno-polityczne implikacje, w tym i w jej nazistowskie
uwik³anie. W realnym porz¹dku historii próba taka skazana jest na pora¿kê, której karykaturalny, a zarazem z³owieszczy wymiar ukaza³ w³anie nazizm, ods³aniaj¹c to, co jest losem wszelkiej elity w przestrzeni historii: przemoc. I w³anie
ta kwestia okrela³a centraln¹ troskê teoretyczn¹ Nietzschego: usi³owa³ on  i to
stanowi o istocie jego wizji wspólnoty nadludzi  ugruntowaæ wspólnotê opart¹
na ró¿nicy pan-niewolnik, lecz nie odwo³uj¹c¹ siê do przemocy. Zdawa³ bowiem
sobie sprawê, ¿e system oparty na przemocy uniemo¿liwia kulturotwórczy agon,
gdy¿ wik³a elitê w niszcz¹ce mo¿liwoæ bezinteresownej twórczoci, odwo³uj¹ce siê do opresji stosunki panowania. Tote¿ wiadom trudnoci urzeczywistnienia swej wizji w przestrzeni realnej historii, nigdy nie urealnia³ historycznie
swych pomys³ów, nie przedstawia³ jakichkolwiek ostatecznych rozwi¹zañ, st¹d
te¿ jawna szcz¹tkowoæ jego wielorakich prób teoretycznego okrelenia elity
nadludzi (pod koniec jego twórczoci), przybieraj¹cej kszta³t systemu kastowego. W swym odwo³aniu siê do wizji pañstwa platoñskiego (nie opartego na porz¹dku cnoty) czy do indyjskiego systemu kastowego (pozbawionego wszak religijno-kulturowego ufundowania w³aciwego jego wzorcowi hinduskiemu) albo
wprowadza motywy makiaweliczne (ale ma wiadomoæ ich nieskutecznoci na
gruncie panuj¹cego w wiecie nowoczesnym systemu demokratycznego), albo
eksterminacyjne (unicestwienie s³abych, które jednak  wbrew krytykom widz¹cym tu z³owieszcz¹ zapowied faszyzmu  pojawiaj¹ siê na ogó³ w kontekcie
selektywno-eliminacyjnej funkcji dowiadczenia wiecznego powrotu, który
w z¿eranej nihilizmem i poczuciem utraty sensu istnienia nowoczesnoci ma
przywieæ s³abych do samozag³ady), albo te¿ wskazuje na ekonomiczne przes³anki samorzutnego wy³onienia siê elity w nastêpstwie procesów demokratyczno-industrialnej niwelacji spo³eczeñstwa  wspólnota nadludzi by³aby wówczas
wzniesiona nad zniwelowan¹ og³upia³¹, nietwórcz¹ mas¹ ostatnich ludzi, pogr¹¿onych w wiecie pracy i konsumpcji, poszukuj¹cych spokoju, szczêcia i bezpieczeñstwa, i pozbawionych jakichkolwiek duchowych aspiracji; w oczach Nietzschego wspólnota ta dostarcza³aby racji i celu bezcelowemu, wymykaj¹cemu
siê kontroli ludzkiej procesowi gigantycznej industrialnej niwelacji jednostek.
Wszystkie te chaotyczne, pozbawione spo³eczno-historycznego konkretu poszukiwania maj¹ ewidentnie charakter mglistej wizji, która nosi znamiona marzenia utopijnego  marzenia podszytego rozpacz¹ i wiadomoci¹ niemo¿liwo-
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ci wyjcia w historii poza historiê i jej aporie, marzenia, które Nietzsche w swej
bezsilnoci jedynie symulowa³, tworz¹c zwodniczy pozór ich historycznej realnoci. Mamy zatem do czynienia z projektem jawnie utopijnym, transcenduj¹cym realn¹ historiê, na gruncie którego Nietzsche usi³owa³ bezskutecznie wyjæ
poza ca³oæ dotychczasowego dowiadczenia historycznego, poza dotychczasowe heglowsko-marksowskie czy liberalne pojêcie praktyki i w³aciwe jej spo³eczno-polityczne kategorie (klasy, partie i podzia³y polityczne).
Formalny i literacki wzorzec sygnalizowanej przez Nietzschego wspólnoty
utopijnej mo¿na znaleæ w Grze szklanych paciorków H. Hessego, przedstawiaj¹cego idea³ elitarnej kasty, która oddaje siê bezinteresownej aktywnoci
kulturowo-intelektualnej ponad wiatem pracy, jego codziennymi troskami
i konfliktami.
W tej perspektywie faszystowskie zaw³aszczenie Nietzschego mog³o dokonaæ siê jedynie na p³aszczynie przetransponowania utopijnej wizji Nietzschego
na realn¹ materiê historii i zastosowania do niej dotychczasowych, odrzucanych
przez Nietzschego kategorii politycznych, poza które faszyzm nigdy nie wyszed³
(pañstwo, w³adza, imperializm, niskie, rasowo-spo³eczne resentymenty organizuj¹ce duchowoæ faszystowskich mas), jedynie symuluj¹c erupcjê dotychczasowego porz¹dku, a zatem na p³aszczynie niezamierzonych przez Nietzschego
skutków i implikacji w obszarze historii, nawet jeli snu³  ascetycznie i pok¹tnie (Nachlass)  marzenia o wcieleniu swej utopii w porz¹dek realnej historii.
I tylko w tym praktycznym  nielicencjonowanym przez Nietzschego, wykraczaj¹cym poza granice utopii  wymiarze historycznych skutków amoralizm, estetyzm, idee selekcji i hodowli przybieraj¹ z³owieszczy sens, a radykalizm Nietzschego przekszta³ca siê w potwornoæ historii.
Nie zapoznaj¹c pewnych dwuznacznoci pónej myli Nietzschego, mo¿na
wskazaæ inne elementy ³agodz¹ce ów radykalizm, który nale¿y odnieæ do w³aciwego mu kontekstu historycznego i który by³ wybuchow¹ syntez¹ wielu elementów:
 poczucia g³êbokiego, nihilistycznego kryzysu dotychczasowego wiata
wartoci i idea³ów oraz towarzysz¹cego mu duchowego frenetyzmu gor¹czkowych, emancypacyjnych poszukiwañ radykalnie nowego wiata; innymi s³owy,
radykalizm Nietzschego by³ odpowiedzi¹ na radykalizm diagnozy kryzysu wiata
mieszczañsko-industrialnego koñca XIX w., jawi¹cego siê zarówno Nietzschemu, jak i np. przedstawicielom dekadencji (Baudelaire) jako wiat apokaliptycznej, zwierzêcej degradacji ludzkoci, bezpowrotnej utraty godnoci cz³owieka
i jego twórczych mo¿liwoci;
 swoistego pora¿enia niszcz¹c¹, dehumanizacyjn¹ si³¹ procesów kapitalistycznej modernizacji i racjonalizacji, wyobcowania i zniewolenia, powszechnej
nêdzy, tak materialnej, jak i duchowej, opisywanej przez Nietzschego przede
wszystkim w odniesieniu do robotników, mieszczañstwa i dekadentów;
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 potêguj¹cego prze¿ycie kryzysu dowiadczenia cynicznej natury rzeczywistoci, skrywaj¹cej za optymistyczn¹, liberalno-owieceniow¹, humanitarno-humanistyczn¹ frazeologi¹ nêdzê istnienia i przemoc duchow¹ (normalizuj¹ca funkcja moralnoci mieszczañskiej) i spo³eczno-ekonomiczn¹;
 przede wszystkim przemo¿nego poczucia teoretycznego impasu, bezwyjciowoci, zw¹tpienia i rozpaczy wobec niemo¿liwoci wyjcia poza dotychczasowe, tradycyjne kategorie historyczne i spekulatywne, a zatem wyjcia poza
diagnozowane przez Nietzschego opozycjonalne struktury mylenia zachodniego i odpowiadaj¹cego mu dowiadczenia historycznego. Podobnie jak na gruncie sformu³owanej przez siebie tezy o opozycjonalnej strukturze zakorzenionego w jêzyku mylenia metafizycznego usi³owa³ on wydostaæ siê poza tradycjê
metafizyczn¹ i strukturuj¹ce j¹ binarne kategorie (np. byt-stawanie siê, byt-nicoæ, prawda-pozór/fa³sz), by ugruntowaæ wizjê wiata dionizyjskiego, tak te¿
bezskutecznie usi³owa³ wyjæ poza kategorie realnej historii, mno¿¹c w obu
przypadkach nowe kategorie (np. stawanie siê, pozór), pomys³y i struktury mylowe, natychmiast zelizguj¹ce siê w stare, mno¿¹c zatem kolejne niejasne
i ulotne pomys³y, szalone antycypacje, które mia³y perforowaæ sztywny horyzont
znanej, odtwarzaj¹cej wszêdzie swe pojêciowe zasoby i struktury historii;
 hiperbolicznego, epatuj¹cego skrajnoci¹ i brutalizmem podkrelania elementów wymierzonych w tradycyjny racjonalizm i idealizm (np. biologizm), po
to, by wydobyæ ich skryte za opozycjonalnoci¹ znaczenia (np. pozanaturalistyczne pojêcie cia³a);
 prowokacji intelektualnej, która w odpowiedzi na poczucie teoretycznej
bezwyjciowoci i wyczerpanie siê tradycyjnych zasobów pojêciowych, jak równie¿ na cynizm i hipokryzjê rzeczywistoci sta³a siê nowym typem dyskursu i komunikacji w przestrzeni publicznej, koresponduj¹c zarazem z metod¹ eksperymentaln¹ i perspektywiczn¹  wiele idei, uwag i spostrze¿eñ Nietzschego ma
charakter perspektywiczny, wydobywaj¹cy wielorakie, cz¹stkowe aspekty pewnych zjawisk, bez pretensji do ich uogólniania i przekszta³cania w ogólne kategorie czy teoretyczne zasady (np. gdy Nietzsche wskazuje na wojnê jako ród³o
heroicznych cnót, to odwo³uje siê do dotychczasowych, faktycznie istniej¹cych
dowiadczeñ historycznych, a nie na zasadê utopijnego porz¹dku kulturotwórczego agonu);
 osamotnienia i wyobcowania Nietzschego, sprzyjaj¹cego skrajnym reakcjom
intelektualnym; pomijamy zapowiadaj¹ce siê w niej szaleñstwo Nietzschego;
Podsumowuj¹c, wydaje siê, ¿e zarówno kulturotwórcza intencja projektu
myli Nietzscheañskiej, jak i jego jawnie utopijny charakter pozwalaj¹ zdezawuowaæ oskar¿enia jej o  esencjalnie jej obcy  protofaszyzm.
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Streszczenie

Abstract

Niniejszy artyku³ przedstawia pogl¹dy
oryginalnego polskiego filozofa z pierwszej
po³owy XX stulecia  Jana Stachniuka. Wyró¿niaj¹cymi elementami tej koncepcji z zakresu
filozofii spo³ecznej s¹ jego rozwa¿ania dotycz¹ce kultury, swoistej wspakultury, historiozofii, roli mitów w spo³ecznym bycie (ze
szczególnym uwzglêdnieniem tzw. mitu s³owiañskiego).

The article recalls original polish philosopher of the first half of XX century  Jan
Stachniuk. The most significant elements of
his social philosophy discussed in the article
are: culture, anticulture (wspakultura) conception, philosophy of history, role of myths in
social life  especially the Slavic myth.

Mimo likwidacji w ostatnich dziesiêcioleciach ideologicznego gorsetu, nakazuj¹cego szczególnie w naukach humanistycznych respektowanie linii politycznej w³adzy, co skutkowa³o niepodejmowaniem niewygodnych tematów lub moc¹
urzêdu cenzorskiego zakazem publikacji mylicieli o kontrowersyjnych pogl¹dach, nadal obowi¹zuje niepisany model poprawnoci wiatopogl¹dowej. Ofiar¹ tych praktyk jest zw³aszcza Jan Stachniuk, twórca tyle¿ niezwyk³y, co
i  zw³aszcza na gruncie polskim  niepokorny. Plonem jego refleksji w dziedzinie filozofii spo³ecznej (szczególnie w historiozofii) jest bardzo ciekawa, ra* Niniejszy tekst jest zmodyfikowan¹ wersj¹ artyku³u, który pierwotnie ukaza³ siê we
Wschodnim Roczniku Humanistycznym 2006, nr 3. Ponowna i w du¿ej mierze podobna
jego publikacja spowodowana jest chêci¹ szerszej popularyzacji pogl¹dów Stachniuka, jednego z oryginalniejszych polskich filozofów.
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dykalnie antykatolicka teoria spo³eczna akcentuj¹ca s³owiañski (neopogañski)
nacjonalizm polski. G³oszony przezeñ antykomunizm i zdecydowana krytyka
chrzecijañstwa (zawarta zw³aszcza w bardzo sugestywnie i negatywnie opisywanej postaci Polakokatolika) zdecydowa³y o swoistym wykluczeniu refleksji
Stachniuka z dziejów polskiej filozofii1 .
Jan Stachniuk (ur. w 1905 r. w Kowlu, zm. w 1963 r. w Warszawie) ukoñczy³ studia ekonomiczne w Poznaniu. Jego g³ówne zainteresowania dotyczy³y
g³ównie filozoficznych, religijnych i psychologicznych aspektów dziejów S³owiañszczyzny (zasadniczo  narodu polskiego). W ramach tej problematyki podkrela³ zgubny wp³yw katolicyzmu na mentalnoæ narodu polskiego, apelowa³
o reaktywacjê wartoci wierzeñ pras³owiañskich i nawo³ywa³ do przebudowy
ustroju politycznego II Rzeczpospolitej (a w latach czterdziestych  Polski Ludowej) wed³ug zasad neopogañskiego nacjonalizmu. Tym celom podporz¹dkowana ca³kowicie by³a jego wczesna dzia³alnoæ pisarska i polityczno-publicystyczna. Propaguj¹c takie idee w po³owie lat trzydziestych za³o¿y³ ideowe
ugrupowanie Zadruga (nazwa odwo³uje siê do staros³owiañskiego okrelenia
rodowej wspólnoty gospodarczej; jej cz³onkowie przyjmowali s³owiañskie imiona; Stachniuk wystêpowa³ jako Stoigniew), wydaj¹ce w latach 19371939 pismo
pod nazw¹ Zadruga. Pismo Nacjonalistów Polskich2.
Dzia³alnoci tej, jak i intelektualnej aktywnoci Stachniuka nie przerwa³y lata
okupacji. Pocz¹wszy od roku 1939, kiedy to opublikowa³ ksi¹¿kê Dzieje bez
dziejów, nastêpuje w jego myli znaczne poszerzenie podejmowanych wczeniej
kwestii o problematykê historiozoficzn¹, a póniej o filozofiê kultury. To w³anie w czasie wojny opracowa³ podstawy swoistej filozofii spo³ecznej. Od lat
trzydziestych mieszka³ w Warszawie, w Powstaniu Warszawskim walczy³ w szeregach AK. Zosta³ nawet odznaczony w 1946 r. medalem Za obronê Warsza1

Recepcja Stachniukowej myli jest niezmiernie uboga. Nie zmienia tego faktu publikowanie nawet ksi¹¿ek temu autorowi powiêconych, wzbudzaj¹cych notabene wiele kontrowersji. Przywo³ujê tu prace J. Skoczyñskiego, Neognoza polska, Kraków 2004, czy B. Grota, Religie, cywilizacje, rozwój. Wokó³ idei Jana Stachniuka, Kraków 2003. W tym kontekcie
nale¿y wymieniæ tak¿e, jako ilustracjê powy¿szego problemu, artyku³ K. Kosiora, Jana Stachniuka koncepcja procesu dziejowego, [w:] L. Gawor (red.), Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku, Lublin 1992. Filozofia Stachniuka jest te¿ bardzo marginalnym przedmiotem
badañ akademickich. Mo¿na tu wskazaæ jedynie kilka opracowañ, np. pracê magistersk¹ P. Jêdrzejczaka, Jana Stachniuka teoria wspakultury (Wydzia³ Filozofii i Socjologii UMCS, 1996)
lub rozprawê doktorsk¹ R. Siedliñskiego, Filozofia spo³eczna Jana Stachniuka (Instytut Filozofii UMK, 2003).
2 Zadru¿añski aspekt dzia³alnoci Stachniuka stanowi obszar badañ religioznawczych,
por. np. B. Grott, Jan Stachniuk i neopogañski ruch Zadruga. Dzieje okupacyjne i powojenne
(1939-1963), Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, 1994, nr 56, s. 123143. Nawi¹zuj¹ do
niego równie¿ wspó³czesne ruchy neopogañskie, por. np. Oba [R. Jakubowski], Ruch zadrugi
a pogañstwo, ¯aden, 1996, nr 14, s. 2230 czy J. Tomasiewicz, Religia, naród i pañstwo
w neopogañskiej filozofii Jana Stachniuka, Tryg³aw, 1997, nr 1, s. 718.
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wy. W latach powojennych nie zaprzesta³ popularyzowaæ swych pogl¹dów,
wydaj¹c w drugiej po³owie lat czterdziestych, miêdzy innymi, przygotowywane
w czasie wojny i jedne z najwa¿niejszych dla swej filozoficznej koncepcji prace: Cz³owieczeñstwo i kultura oraz Wspakultura3. W roku 1949 Stachniuk wraz
ze wspó³pracownikami z Zadrugi zosta³ oskar¿ony przez komunistyczne w³adze o dzia³ania na szkodê narodu polskiego i skazany na 15 lat wiêzienia. Na
wolnoæ, po skróceniu wyroku, wyszed³ w roku 1955. Pobyt w wiêzieniu odbi³
siê na jego zdrowiu psychicznym do tego stopnia, ¿e w ostatnich latach swego
¿ycia nie uczestniczy³ aktywnie w ruchu zadru¿añskim4; do mierci nie pope³ni³ te¿ ¿adnego wiêkszego tekstu5.
W twórczoci Stachniuka pochodz¹cej z lat czterdziestych najbardziej teoretycznie donios³e wydaj¹ siê trzy p³aszczyzny, funduj¹ce spoisty system nieszablonowej filozofii spo³ecznej zwanej w ³onie Zadrugi kulturalizmem6. Wy³o¿one w porz¹dku logicznym dotycz¹ filozofii kultury (mieszcz¹cej równie¿
antropologiê), koncepcji wspakultury oraz historiozofii. Dwa ostatnie punkty
zawieraj¹ zarazem elementy wczeniejszych, przedwojennych, zdecydowanie
antychrzecijañskich i pros³owiañskich Stachniukowych rozwa¿añ.

1. Filozofia kultury
wiat jest wol¹. D¹¿y ona do coraz bardziej z³o¿onych i wy¿szych form7.
Ta woluntarystyczna i panteistyczna w istocie teza metafizyczna stanowi najszersz¹ perspektywê wiatopogl¹du Stachniuka. Z jednej strony przywo³uje ona
Schopenhauerowski motyw wszechogarniaj¹cej Kosmicznej Woli, która w formie partykularnych i upostaciowionych przejawów tworzy zró¿nicowany wiat
3 J. Stachniuk: Cz³owieczeñstwo i kultura, Poznañ 1946; Walka o zasady, Warszawa
1947; Wspakultura, Warszawa 1948. Z wa¿niejszych prac wczeniejszych Stachniuka nale¿y
wymieniæ: Kolektywizm a naród, Poznañ 1933; Kataklizm epoki imperializmu a Polska, czyli
heroiczna wspólnota narodu, Poznañ 1935; Dzieje bez dziejów. Teoria rozwoju wewnêtrznego
Polski, Warszawa 1939; Zagadnienia totalizmu, Warszawa 1943. W odpisach maszynopisowych natomiast znajduj¹ siê inne z istotniejszych jego tekstów: Mit s³owiañski, Warszawa
1941 oraz Chrzecijañstwo a ludzkoæ, Bydgoszcz 1949.
4 Idee Stachniuka i Zadrugi by³y popularyzowane w latach powojennych g³ównie przez
Antoniego Wacyka (19052001). Opublikowa³ on w latach 90. XX w. kilka tekstów powiêconych Stachniukowi i Zadrudze we Wroc³awskim Wydawnictwie Toporze³ Z. S³owiñskiego, tak¿e sympatyka ruchu zadru¿nego.
5 Pe³ne informcje biograficzne o J. Stachniuku zawarte s¹ w: R. Siedliñski, op. cit. oraz
A. Wacyk, Jan Stachniuk 19051963. ¯ycie i dzie³o, t. 13 (maszynopis).
6 Por. A. Wacyk, Mit polski, Zadruga, Wroc³aw 1991, s. 112.
7 J. Stachniuk, Cz³owieczeñstwo i kultura..., s. 12; analogicznie pisze on w Wspakulturze
(s. 9): wiat jest wol¹ kosmiczn¹ d¹¿¹c¹ do osi¹gniêcia coraz bardziej z³o¿onych i doskonalszych form.
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[...] od najdrobniejszego mikroba po najpotê¿niejsze galaktyki8; z drugiej za
 okrela kierunek aktywnoci Woli, ewolucyjnie zmierzaj¹cej, na wzór élan vital Bergsona, ku wykszta³ceniu coraz to bardziej skomplikowanych, wy¿szych
form rzeczywistoci, np. od przyrody martwej do o¿ywionej, od wiata rolin do
wiata zwierz¹t; st¹d nazywana jest wol¹ tworzycielsk¹. Jednoczenie przywo³ana teza tworzy najogólniejsze ramy dla Stachniukowej refleksji antropologicznej.
Narodziny cz³owieka, wed³ug Stachniuka, s¹ najistotniejszym momentem
dotychczasowej ewolucji woli tworzycielskiej. Fenomen ten jest zwi¹zany
z rosn¹cym poziomem wiadomoci u istot ¿ywych (gatunków zwierz¹t), który
kulminuje w cz³owieku. Cz³owiek jest tym elementem rzeczywistoci, w którym
Wola Kosmiczna zyskuje samowiadomoæ. Tym samym przekroczona zostaje
przeszkoda w ewolucji woli w postaci w³aciwej wiatu zwierzêcemu bezrefleksyjnej biowegetacji (¿ycia w niezmieniaj¹cym siê rytmie cz¹stkowych narodzin,
egzystencji i mierci). Cz³owiek jest ponadjednostkowym, fizykalno-biologicznym przejawem woli tworzycielskiej, a zarazem narzêdziem dalszych procesów ewolucyjnych. Ten z Hegla rodem pogl¹d Stachniuk artyku³uje: Cz³owiek
jest istot¹ z³o¿on¹, inn¹ ni¿ ka¿dy ¿ywy twór przyrody, zamkniêty w biologii
[...]. Podstaw¹ naszego pojmowania istoty cz³owieka jest traktowanie go jako
istoty wiecznej, ci¹g³ej przez pokolenia. Ludzkoæ to jeden cz³owiek, to jedno
wielkie cia³o, rozcz³onkowane w czasie na pokolenia i jednostki. Ten jeden
wieczny cz³owiek stoi wobec swego pos³annictwa  przeistoczenia wiata9.
Fundamentalnym wyró¿nikiem cz³owieka jest, zdaniem Stachniuka, humanizm  rozumiany przezeñ specyficznie jako ludzkie (gatunkowe) immanentne
w³aciwoci poznawcze i kreacyjne wobec wiata natury. Tym w³anie cz³owiek
odró¿nia siê od innych ¿ywych organizmów, i¿ jest w stanie doznawaæ poczucia jednoci wiata i spostrzegaæ go w piêknie i harmonii, co stanowi kontemplacyjny i poznawczy aspekt cz³owieczeñstwa, owocuj¹cy sztuk¹ czy nauk¹.
Równoczenie cz³owiek odczuwa powinnoæ podporz¹dkowania siê dzie³u tworzycielskiej ewolucji oraz wolê sprawcz¹ mocy  imperatywu nakazuj¹cego
czynny udzia³ w procesie ewolucji wiata10, co wskazuje na aktywistyczny i kreatywny aspekt postawy cz³owieka w wiecie. Pe³nia humanizmu wystêpuje zdaniem Stachniuka wtedy tylko, gdy oba powy¿sze aspekty okrelaj¹ cz³owieka
³¹cznie i równorzêdnie; gdy który z aspektów przewa¿a lub jednego z nich brakuje, nastêpuje destrukcja humanizmu i mamy wówczas do czynienia z defektywn¹ jakoci¹ jednostkowej lub spo³ecznej egzystencji cz³owieka11.
8

Ibidem, s. 18.
J. Stachniuk, Chrzecijañstwo a ludzkoæ..., s. 8.
J. Stachniuk, Cz³owieczeñstwo i kultura..., s. 1314.
Przewaga aspektu aktywistycznego, np. pragnienie potêgi, mo¿e doprowadziæ do destrukcji spo³ecznej, co Stachniuk obrazuje hitleryzmem; przewaga aspektu kontemplatywnego
przeradza siê w marazm i historyczny zastój.
9
10
11
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Humanizm jawi siê w Stachniukowym ujêciu jako istota cz³owieczeñstwa,
jako ostateczne uzasadnienie ludzkiego istnienia. Humanizm to w istocie swoista zasada antropiczna, okrelaj¹ca sensownoæ wiata poprzez jego ludzk¹ reorganizacjê, poprzez przekszta³cenie naturalnego ³adu przyrody w now¹, ludzk¹
jakoæ. W tym objawia siê metafizyczne, sprokurowane ostatecznie przez wolê
tworzycielsk¹, pos³annictwo cz³owieka. Ma ono przy tym wymiar heroiczny,
wymagaj¹cy radykalnego zerwania z czysto biologiczn¹, wegetatywn¹ stron¹
ludzkiej egzystencji i ca³kowitego oddania siê dzia³alnoci na rzecz postêpuj¹cej ewolucji. Stachniuk podkrela zdecydowanie, ¿e ¿ycie naprawdê normalne
i ludzkie jest dopiero wówczas, gdy jest heroiczne12.
Pojawienie siê cz³owieka w wiecie i praktykowany przez niego w pe³nym
zakresie humanizm jest podstawow¹ przes³ank¹ do powstania najwy¿szego etapu dotychczasowej ewolucji tworzycielskiej  kultury. Stachniuk jednoznacznie
stwierdza: Ewolucja stworzycielska zd¹¿a ku wyodrêbnieniu kulturowej kondygnacji wiata13. W tym ujêciu cz³owiek jawi siê tylko jako szczebel, dok³adniej  narzêdzie ewolucji zmierzaj¹cej ku swemu ostatecznemu celowi, jak¹ jest
doskona³oæ  najogólniejszy i ostateczny wyraz samowiadomoci ewolucji
twórczej. Tê za osi¹gn¹æ mo¿e ona poprzez ca³kowit¹ przebudowê (negacjê)
wiata natury (zgodnie ze Heglowskim schematem dialektycznego rozwoju).
Drog¹ do tego jest w³anie kultura stwarzana przez cz³owieka.
W³aciwoci¹ cz³owieka jest nieograniczona w zasiêgach zdolnoæ do wi¹zania ¿ywio³ów psychiki i natury w ten sposób, ¿e powstaje nowy typ mocy,
mocy kultury, która s³u¿y do dalszej jej rozbudowy14  pisze Stachniuk, wywo³uj¹c wizjê kultury jako procesualnego zjawiska stopniowego opanowywania
(przeistaczania) wiata natury przez cz³owieka. Nieustanna kulturalizacja wiata15 nastêpuje w wyniku po³¹czenia w organiczn¹ ca³oæ trzech elementów, wyznaczonych swoist¹, na wzór Nietzscheañski pomylan¹, wol¹ mocy okrelaj¹c¹ ludzk¹ aktywnoæ. Dwa pierwsze elementy: ludzka struktura biologiczna,
wytyczaj¹ca potrzeby i popêdy oraz wola tworzycielska, przezwyciê¿aj¹ca biologizm ludzki i zradzaj¹ca koniecznoæ podjêcia wysi³ku reorganizacji natury
(w tym zawiera siê, jak zaznacza Stachniuk, geniusz cz³owieczy i jego heroizm)
s¹ czynnikami motorycznymi tworzenia kultury. Sk³adnik trzeci to wola instrumentalna, przynosz¹ca, w rezultacie podjêtych dzia³añ, zobiektywizowane dzie³a procesów twórczych, które jednoczenie s¹ narzêdziami kulturowego przekszta³cania (cytowanej powy¿ej rozbudowy) wiata (to tzw. kulturowytwory).
12

J. Stachniuk, Cz³owieczeñstwo i kultura..., s. 92.
J. Stachniuk, Chrzecijañstwo a ludzkoæ..., s. 30.
Ibidem, s. 12.
St¹d bierze siê miano kulturalizm, okrelaj¹ce doktrynê Stachniuka. To pewna analogia do kulturalizmu F. Znanieckiego, równie¿ akcentuj¹cego ludzki aktywizm w procesie
budowy obrazu wiata.
13
14
15
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Instrumentarium kultury, jak Stachniuk okrela owe dzie³a (zarazem narzêdzia) ludzkiej kreatywnoci, ogarnia swym zasiêgiem ca³y wiat percypowany
przez pryzmat humanizmu. Sk³ada siê ono z poszczególnych kulturowytworów, które w koncepcji Stachniuka s¹ ujmowane jako energetyczne rezultaty
(wi¹zalniki energii) po³¹czenia poznawczych i twórczych zdolnoci cz³owieka z materi¹ ¿ywio³ów. Wystêpuj¹ one pod trojak¹ postaci¹ kulturowych dzie³
(zarazem narzêdzi) natury duchowej, spo³ecznej i materialnej. Te pierwsze zawieraj¹ sztukê, religiê, moralnoæ i naukê, s¹ rezultatem ekspresji ludzkiej
emocjonalnoci po³¹czonej z natur¹. Drugie to prawa i pañstwa  stanowione
przez spo³eczny wymiar ludzkiej egzystencji, zamkniêtej w ramach spo³ecznych
instytucji. Tworz¹ one socjotechniczne sposoby uporz¹dkowania (okie³znania)
rodowiska spo³ecznego. Do metod socjotechniki nale¿y zaliczyæ: powielanie
wzorców zachowania, dba³oæ o efektywnoæ zbiorowych przedsiêwziêæ, kontrolê ¿ycia spo³ecznego i sposoby likwidacji spo³ecznego oporu. Trzecie wreszcie dotycz¹ technologii stosowanej przez cz³owieka opanowuj¹cego wiat przyrody w zakresie mechanotechniki (wykorzystywania fizykalnych przymiotów
wiata), biotechniki (wykorzystywania biologicznego aspektu rzeczywistoci
przez rolnictwo i hodowlê zwierz¹t) i gospodarstwa (w sensie Arystotelesowej
ekonomii) bêd¹cego rezultatem stosowania powy¿szych technologii16.
Kultura jest, zdaniem Stachniuka, faktycznym rodowiskiem naturalnym
cz³owieka, ona to nadaje sens ludzkiej egzystencji poprzez okrelone kulturowo
postrzeganie wiata, a jednoczenie wyznacza aktywnoæ w kreacji tego¿ wiata. W obu przypadkach cz³owiek jest okrelany jako homo creans  cz³owiek
stwarzaj¹cy, który staje siê zawsze kulturowo bardziej zaawansowanym, ni¿ jest
aktualnie. W p³aszczynie pierwszej coraz bardziej przekracza swe biologiczne
ograniczenia, w drugiej  nieustannie kulturowo przeistacza wiat natury. Takie
spe³nianie siê woli tworzycielskiej Stachniuk nazywa ci¹giem kulturowym
lub te¿ mitem gatunku ludzkiego: Mit jest latarni¹, któr¹ wola tworzycielska
wk³ada w rêce cz³owieka, by móg³ mia³o wkroczyæ w tajemnicze królestwo
¿ywio³ów17.
Mit w filozofii kultury Stachniuka jest ujmowany analogicznie do wyk³adni
G. Sorela, jako ca³ociowa ideologia, w³adna pobudziæ ludzi do podjêcia okrelonych dzia³añ. Mit zawiera w sobie jakby niewidzialn¹, okrelon¹ strukturê
wartoci odpowiadaj¹c¹ na potrzeby poszczególnych historycznych epok.
Ma ponadto zawsze charakter irracjonalny, odwo³uj¹cy siê do ludzkich emocji
i w tym tkwi jego spotêgowany i faktyczny wp³yw na ludzkie masy. Jak pisze
Wacyk: Mit jest koncepcj¹ ogniskuj¹c¹ w sobie wyobra¿enia, wierzenia, emocje i d¹¿enia cz³owieka w kulturze. Jego sylwetkê duchow¹, a tak¿e walory fi16
17

J. Stachniuk, Cz³owieczeñstwo i kultura..., s. 3235.
Ibidem, s. 65.
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zyczne kszta³tuje system wychowawczy, przez który przechodz¹ kolejno pokolenia wyznawców i realizatorów mitu18.
Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ mitu w ujêciu Stachniuka jest jego prospektywny charakter. Wbrew badaczom struktury mitu (takim jak: C. Jung czy
M. Eliade) akcentuj¹cym jego zakorzenienie w przesz³oci, zdecydowanie prezentuje on mit jako plan akcji dziejowej nakierowanej na przysz³oæ19. Mit
gatunku ludzkiego jest zawsze mitem dziejotwórczym, stanowi najogólniejsz¹
wizjê przysz³oci.
W dziejach ludzkich mity przybieraj¹ dwojak¹ postaæ: mitów cz¹stkowych
i gatunkowych. Mity cz¹stkowe to mity poszczególnych cywilizacji (kultur)
ludzkich, nadaj¹cych im swoiste oblicza. Tymi mitami Stachniuk w zasadzie siê
nie zajmuje. Jego uwagê przykuwaj¹ g³ównie mity gatunkowe, ogólnoludzkie,
najpe³niej wyra¿aj¹ce ewolucjê woli tworzycielskiej. Odsy³aj¹ one do specyficznego schematu historiozoficznego (zarysowanego w nastêpnej czêci artyku³u), ukazuj¹cego drogê ludzkoci od mitu indywidualistycznego do mitu narodowej wspólnoty tworz¹cej. Idea mitu jako formy przejawu ewolucyjnej si³y,
prospektywnie organizuj¹cej ludzk¹ poznawcz¹ i kreacyjn¹ aktywnoæ, jest
zwieñczeniem Stachniukowej filozofii kultury, która  nale¿y tu mocno zaakcentowaæ  przedstawiona dotychczas zosta³a jedynie od strony konstruowanego
modelu idealnego ewolucji twórczej.

2. Koncepcja wspakultury
Filozofia kultury Jana Stachniuka obejmuje swym zasiêgiem tak¿e i negatywne, z punktu widzenia kulturalizacji wiata, zjawiska. Generalnie sk³adaj¹ siê
one na obraz w³aciwej jeszcze cz³owiekowi, z powodu jego historycznie i cywilizacyjnie niedojrza³ego wieku, niezdolnoci do pe³nego kulturowego ujarzmiania natury. Stachniuk przyczyn tego stanu rzeczy upatruje w czterech objawach ludzkiej m³odoci. Pierwsza z nich to ci¹gle wegetuj¹ca w cz³owieku
naturalistyczna strona jego egzystencji, to [...] atawistyczne ci¹¿enie do czysto
biologicznej kondygnacji istnienia20. Druga zwi¹zana jest z jednostkowym
mo¿liwym os³abieniem woli tworzycielskiej, wskutek chorób fizycznych czy
schorzeñ na tle nerwowym21. Nastêpne dwie przyczyny maj¹ ju¿ charakter spo³eczny. Trzecia wiêc, poprzez wojny, rozk³ad pañstwa czy klêski ¿ywio³owe,
podcina ¿ycie zbiorowe cz³owieka, uniemo¿liwiaj¹c mu realizacjê procesów kulturowych. Czwarta wreszcie przyczyna to niewykszta³cona jeszcze samowiedza
18

A. Wacyk, Mit polski. Zadruga..., s. 125.
J. Stachniuk, Cz³owieczeñstwo i kultura..., s. 51.
J. Stachniuk, Wspakultura..., s. 19.
21 Ibidem, s. 20
19
20
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gatunku ludzkiego, to brak [...] wiadomoci istoty naszego pos³annictwa i niezliczonych etapów jego historycznej realizacji22.
Owe przyczyny zahamowania ewolucji twórczej rodz¹ w sumie pojawienie
siê dok³adnego zaprzeczenia kultury jako celu dzia³ania woli tworzycielskiej.
W zwi¹zku z tym Stachniuk pisze: Uzasadnion¹ wiêc rzecz¹ bêdzie stworzyæ
nowy termin-pojêcie, które by obejmowa³o wszystkie elementy schorzenia cz³owieczeñstwa. Ca³oæ kosmicznej choroby, polegaj¹cej na perwersyjnym rozmontowaniu ewolucji tworzycielskiej wiata, bêdziemy nazywali wspakultur¹.
Wspakultura, jako wynik schorzenia kultury i cz³owieka, jest ich pe³nym przeciwieñstwem, tak jak przeciwieñstwem zdrowia jest choroba, ciemnoci  wiat³o23.
Wspakultura rozumiana jako powstrzymanie ewolucji tworzycielskiej, rozpad
humanizmu i ustanie procesów kulturalizacji polega, zdaniem Stachniuka, na
autonomizacji, z powy¿ej podanych przyczyn, trzech organicznie powi¹zanych
(wspomnianych ju¿), fundamentalnych dla ludzkiej woli mocy sk³adników kultury: biologicznej struktury cz³owieka, jego woli tworzycielskiej i woli instrumentalnej. Rozerwanie tej ca³oci i usamodzielnienie jej elementów, b¹d ustanowienie przewagi jednego nad drugim, powoduje powstanie patologicznych
produktów owego rozpadu  zasadniczych pierwiastków wspakultury.
I tak nadmierne przywi¹zanie do biologicznej struktury ludzkiego bytowania, równoznaczne z jej degeneracj¹, rodzi personalizm i wszechmi³oæ.
W Stachniukowej terminologii personalizm oznacza akcentowanie jednostkowego wymiaru egzystencji cz³owieka. Jest to taki osobniczy [...] system ¿ycia,
w którego centrum stoi nieruchomie beztwórcze, ws³uchane w odg³osy liryki trawienia, izolowane indywiduum ludzkie. Persona taka, pogr¹¿ona w s³odyczach
wegetacji, jest jakby celem samym w sobie24. Zapoznany zostaje tu kulturowy
aspekt ludzkiego bytowania. Kwietystyczna wszechmi³oæ jest uczuciem do
wszystkich organizmów ¿ywych: Wszechmi³oæ widzi wiat jako jeden wielki
organizm. Jako jedno zbiorowe cia³o. [...] wiat rysuje siê przede wszystkim jako
wielkie cia³o wspólnoty biologicznej25. Tym samym zanegowana zostaje pozycja cz³owieka, jako najwy¿szego szczebla rozwoju i wyrazu samowiedzy woli
tworzycielskiej.
Wypaczona wola tworzycielska z kolei stwarza moralizm i spirytualizm.
Moralizm to wed³ug Stachniuka reakcja na ból ludzkiej duszy, spowodowany
zahamowaniem woli tworzycielskiej. Moralistyczne ³agodzenie owego stanu
rozstroju psychicznego polega na dualistycznej interpretacji wiata, rozpadaj¹cego siê, przyk³adowo, na wiat ducha i wiat materii, duszy i cia³a. Postawa
moralistyczna skupia siê na wiecie wewnêtrznym, przy jednoczesnym trakto22
23
24

Ibidem.
J. Stachniuk, Chrzecijañstwo a ludzkoæ..., s. 20.
J. Stachniuk, Wspakultura..., s. 78.
25 Ibidem, s. 39.
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waniu zewnêtrza jako siedliska z³a26. Innym sposobem kojenia cierpienia duszy jest spirytualizm, opieraj¹cy siê na koncepcji zawiatów. Wnosi on przekonanie, i¿: ¿ycie doczesne jest miejscem wygnania. Wa¿ne jest, co nas czeka
tam. Im bardziej wa¿ne staje siê to, co jest tam, tym lichsze to, co jest tu27.
Postawy spirytualistyczne, jak i moralistyczne, s¹ w powy¿szym znaczeniu formami bezporedniej destrukcji woli tworzycielskiej  zaniechaniem przez cz³owieka kreacyjnego pos³annictwa.
Wreszcie wykolejona wola instrumentalna przybiera formy nihilizmu
i hedonizmu. S¹ to pierwiastki wspakultury pokrewne  podkrela Stachniuk.
Wynikaj¹ one z negacji dotychczasowych kulturotwórczych osi¹gniêæ cz³owieka. Nihilizm czyni to przez postulaty radykalnego potraktowania ca³ego instrumentarium kultury jako sfery z³a i jego likwidacji. Hedonizm za pragnie ow¹
sferê zastanych kulturowytworów jedynie skonsumowaæ. Nihilizm jest nastawiony na niszczenie podstaw kultury, hedonizm usi³uje na powstaj¹cych w ten
sposób gruzach i trupach urz¹dziæ beztrosk¹ ucztê28.
Pierwiastki wspakultury maj¹ zdaniem Stachniuka suwerenny charakter, ale
w praktyce ¿ycia spo³ecznego najczêciej ³¹cz¹ siê w wiêksze kulturowo-historyczne ca³oci (w sensie opisowym s¹ to konkretne kultury czy cywilizacje).
Owe spo³ecznoci, fundowane przez elementy wspakultury, przybieraj¹ dwojak¹ formê. Mog¹ wystêpowaæ w postaci szcz¹tkowej, jako ugrupowania, które s¹
zorganizowane wokó³ wybranych tylko pierwiastków wspakultury (np. dekadencki Rzym na piedestale stawia hedonizm, za dla Zachodu pocz¹tku XX w.
fundamentem s¹ personalizm, wszechmi³oæ i hedonizm)29, albo te¿ sk³adniki
wspakultury, w ró¿nych hierarchicznych zestawieniach, mog¹ wystêpowaæ ³¹cznie. Stachniuka interesuj¹ g³ównie te drugie zestroje spo³eczne, jako ¿e konstytuuj¹ one najbardziej pojemn¹ spo³ecznie formê, zwan¹ przezeñ wspakultur¹ totaln¹30.
Wspakultura totalna, z³o¿ona z kompletu pierwiastków wspakultury, oferuje
cz³onkowi ka¿dej historycznie ukszta³towanej spo³ecznoci okrelony wiatopogl¹d, ideomatrycê wspakulturow¹  jak powiada Stachniuk. Owa ideomatryca
apriorycznie zniewala, choæby w procesie socjalizacji, do okrelonego postrzegania wiata i miejsca w nim cz³owieka. Jest ona czym na kszta³t Marksowskiej,
zawsze fa³szywej, ideologii. Dlatego te¿ cz³owiekowi niezmiernie trudno jest
przezwyciê¿yæ wspakulturowy obraz rzeczywistoci. St¹d te¿ wynika [...] totalne zgwa³cenie humanizmu, trwa³e odwrócenie si³ cz³owieka od jego pos³an26
27

Ibidem, s. 4649.
J. Stachniuk, Chrzecijañstwo a ludzkoæ..., s. 93.
28 J. Stachniuk, Wspakultura..., s. 63.
29 Ibidem, s. 153165.
30 Stachniuk pisze:Z szeciu pierwiastków powstaj¹cy jeden agregat-zespó³ nazywaæ bêdziemy wspakultur¹ totaln¹ (Cz³owieczeñstwo i kultura..., s. 114).
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nictwa31 przez wspakulturê. To w³anie totalna wspakultura tworzy krañcowo
ró¿n¹, zafa³szowan¹ rzeczywistoæ wobec ludzkiego zadania kulturowego przeistaczania wiata.
Wed³ug Stachniuka w dotychczasowych dziejach ludzkich wspakulturami
totalnymi by³y i s¹ cywilizacje zwi¹zane z wielkimi, uniwersalistycznymi religiami: buddyzmem, hinduizmem, islamem i chrzecijañstwem. Powodem tego
uto¿samienia zapewne jest fakt, i¿ uniwersalne religie oferuj¹ pe³ny wiatopogl¹d czy wszechogarniaj¹c¹ ideologiê.
W ka¿dej wspakulturze totalnej jeden z jej pierwiastków lub ich para pe³ni
rolê centraln¹. Wed³ug tego kryterium, ukazuj¹cego poszczególne hierarchie elementów wspakultury, buddyzm Stachniuk okrela jako uporz¹dkowan¹ kombinacjê nastêpuj¹cych pierwiastków: 1) nihilizm, 2) moralizm  spirytualizm,
3) personalizm  wszechmi³oæ; hinduizm jako: 1) nihilizm, 2) personalizm
 wszechmi³oæ, 3) moralizm  spirytualizm; islam jako: 1) moralizm  spirytualizm, 2) nihilizm  hedonizm,3) personalizm  wszechmi³oæ; wreszcie chrzecijañstwo jako: 1) moralizm  spirytualizm, 2) personalizm  wszechmi³oæ,
3) nihilizm  hedonizm32.
Prezentuj¹c owe krêgi cywilizacyjno-religijne, Stachniuk nie przywi¹zuje
wiêkszej wagi do ich wzajemnego zró¿nicowania, widocznego w eksponowaniu
i uporz¹dkowaniu poszczególnych par pierwiastków wspakultury. S¹ one dla niego wy³¹cznie czystymi egzemplifikacjami wspakultury totalnej i, tym samym,
naturaln¹ negacj¹ postulowanego przez siê kulturalizmu. Podejmuje wiêc kwestiê tych cywilizacji jedynie w kontekcie stanowczej opozycji kultura  wspakultura. Przeciwieñstwo to jest przez Stachniuka analizowane g³ównie na p³aszczynie historiozoficznej.

3. Historiozofia
Osobliwa filozofia dziejów Stachniuka wy³o¿ona jest w dwóch porz¹dkach,
pospo³u zakotwiczonych w jego filozofii kultury. Pierwszy porz¹dek, natury
ogólnej, dotyczy konfliktu kultury ze wspakultur¹. Drugi porz¹dek, o skonkretyzowanym dziejowym wymiarze, przynosi wizjê historii jako areny realizacji
dziejotwórczych mitów33.
31
32

J. Stachniuk, Wspakultura..., s. 78.
W czterech rozdzia³ach Wspakultury Stachniuk zawar³ powierzchown¹  trzeba tu zauwa¿yæ  charakterystykê wspakulturowej natury czterech powy¿szych krêgów religijno-cywilizacyjnych. Praca Chrzecijañstwo a ludzkoæ w ca³oci powiêcona jest wspakulturze
chrzecijañskiej.
33 Historiozofia Stachniuka rekonstruowana zosta³a na podstawie prac: Dzieje bez dziejów,
Cz³owieczeñstwo i kultura oraz Mit s³owiañski. Z opracowañ na ten temat warto tu przytoczyæ
tekst R. Siedliñskiego, Dialektyczna historiozofia Jana Stachniuka, [w:] L. Gawor (red.), Studia
nad filozofi¹ polsk¹ pierwszej po³owy XX wieku, Annales UMCS, vol. XXIX, Lublin 2004.
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Dobrym wprowadzeniem do pierwszej problematyki jest deklaracja Stachniuka, i¿: Osi¹ dziejów na globie ziemskim nie jest walka Ducha z Materi¹, egoizmu z altruizmem, Boga z Szatanem, nie jest te¿ walka klas ani walka ras, lecz
walka kultury z wspakultur¹ o w³adztwo nad cz³owiekiem34. W jej wietle
uwidacznia siê widzenie procesu historycznego jako dynamicznej i dialektycznej zmiennoci. Jest to perspektywa historii, istot¹ której jest nieustaj¹cy konflikt dwóch lub wiêcej przeciwstawnych podmiotów dziejowych. Nie na darmo
sytuuje on opozycjê kulturawspakultura w ci¹gu historiozoficznych koncepcji
walki. W tym sensie refleksja ta mieci siê w manichejskim schemacie dziejów.
Jednoczenie powy¿sza deklaracja pozwala na okrelenie podmiotowoci historycznej w kategoriach metafizycznych. Ludzkoæ w takim ujêciu nie jest bezporednim podmiotem procesu dziejowego, jest jedynie tworzywem poddanym
czynnikom wy¿szego rzêdu  duchowi lub materii, dobru lub z³u, klasie spo³ecznej, rasie, cywilizacji czy, jak u Stachniuka, swoicie rozumianej kulturze lub
wspakulturze. Uwidacznia to szczególnie myl, ¿e: ka¿dy z nas jest polem zaciek³ego boju pomiêdzy ci¹giem kulturowym i ci¹giem wspakulturowym. Armie
jednego i drugiego tocz¹ uporczyw¹ walkê w osobowoci ka¿dego z nas na
wszystkich kondygnacjach ¿ycia: od p³aszczyzny biofizjologicznej pocz¹wszy do
wzruszeñ artystyczno-religijnych35. Pozbawienie ludzkoci autonomii i podmiotowoci dziejowej uzasadnione jest na gruncie Stachniukowej filozofii kultury
usytuowaniem kultury jako ukoronowania ewolucji twórczej i cz³owieka jako jej
narzêdzia  twórcy. W sumie, powy¿sze uwagi upowa¿niaj¹ do przypisania
Stachniukowi rozumienia historii jako rezultatu walki o rz¹d dusz, dziejowego
starcia toczonego, od chwili pojawienia siê w wiecie rodzaju ludzkiego, miêdzy kultur¹ a wspakuktur¹.
Z tego punktu widzenia Stachniuk interpretuje historiê powszechn¹, aczkolwiek praktycznie odwo³uje siê jedynie do europejskiego krêgu cywilizacyjnego,
jako historiê naprzemiennych epok kultury i wspakultury. Jego zdaniem okresem
kultury by³ czas zak³adania wielkich wschodnich cywilizacji. lady tego czasu
odnajduje on w ksiêgach i pieniach Rigwedy, systemie Zaratustry, taoizmie
w Chinach, wierzeniach naturalizmu36, jako zestrojach spo³ecznych podejmuj¹cych wysi³ek kulturowego ujarzmienia rzeczywistoci. Bli¿ej tej fazy nie charakteryzuje. Po latach panowania wspakultury drugim o znaczeniu wiatowym
zrywem kulturotwórczym by³a cywilizacja grecko-rzymska, ograniczona wszak
w opinii Stachniuka do rozwoju sofistycznych idei aktywistycznych (zgodnych
z has³em Protagorasa: cz³owiek miar¹ rzeczy) i rzymskiego pragmatyzmu,
przejawiaj¹cego siê w instytucji pañstwa i prawa. Natomiast, przyk³adowo,
34
35
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J. Stachniuk, Cz³owieczeñstwo i kultura..., s. 117.
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Sokrates37, Platon, stoicyzm, Chrystus i wszyscy chrzecijañscy myliciele
w tym ci¹gu kulturowym nie mieszcz¹ siê; s¹ czo³owymi reprezentantami
wspakultury, która apogeum swoje mia³a w formie totalnej chrzecijañskiej
wspakultury w redniowieczu, kiedy to pochód krzy¿a zgasi³ p³omieñ kultury
helleñskiej. Trzeci okres przewagi kultur¹ nad wspakultur¹ datuje Stachniuk od
renesansu. Wtedy to pojawi³a siê idea podboju i opanowywania wiata spo³ecznego i przyrodniczego (przez rozwój nauki), w której w pe³ni dosz³a do g³osu
ludzka wola mocy. Jej przejawami w sferze ducha by³ protestantyzm, za w sferze praktycznej  liberalizm ekonomiczny i polityczny. Ten nowo¿ytny wybuch
tendencji kulturowych od XIX w. zostaje zdaniem Stachniuka ponownie opanowywany przez wspakulturê, czego dowodzi jego zdaniem kryzys kultury europejskiej, przejawiaj¹cy siê w za³amaniu kapitalistycznej ekonomii, w politycznych ruchach socjalizmu, bolszewizmu czy faszyzmu, masowym charakterze
nowych zjawisk kultury  np. prasy czy radia. Ta perspektywa staje siê dla niego punktem wyjcia do budowy prospektywnej wizji nowej fazy kultury, opartej na micie narodowej wspólnoty tworz¹cej, o czym dalej.
Opisowe ujêcie historii, jako efektu nieprzezwyciê¿alnego konfliktu kultury
ze wspakultur¹, jest nader czêsto uzupe³niane elementami ewaluacji. Waloryzowanie dziejów dotyczy przede wszystkim faz kultury i wspakultury. Stachniuk
ceni, w zgodzie z za³o¿eniami swej filozofii kultury, tylko etapy kulturowej
ekspansji cz³owieka, deprecjonuje natomiast epoki wspakultury. Na tej wartociuj¹cej p³aszczynie staje siê mo¿liwe  co tu z ca³¹ moc¹ nale¿y zaznaczyæ  przypisanie cz³owiekowi wzglêdnej dziejotwórczej aktywnoci. Cz³owiek z jednej
strony, podejmuj¹c heroiczny wysi³ek twórczy (wyra¿any w woli mocy) i kreuj¹c wiat kultury, staje siê aktywnym, acz porednim uczestnikiem procesu historycznego. Wszak z drugiej strony, obieraj¹c biowegetacyjny sposób ¿ycia
i wyrzekaj¹c siê kulturowego przeistaczania wiata, opowiada siê za wspakultur¹ i tym samym rezygnuje ze wspó³uczestnictwa w budowaniu ludzkiego obrazu wiata. W takim aksjologicznym ujêciu dla Stachniuka ¿ywa historia jest
czasem kultury (zarówno kulturowego tworzenia wiata, jak i wyniku tej dzia³alnoci), za czas, w którym przewa¿a wspakultura, jest okresem faktycznego
historycznego marazmu, okrelanego przezeñ mianem bezdziejów38. W tym
aspekcie Stachniukowej filozofii dziejów, obok uprzednio omówionej historiozoficznej opozycji kulturawspakultura, na plan pierwszy wybija siê przeciwieñstwo historii i bezdziejów, zwracaj¹ce uwagê na zró¿nicowane wartociowanie
czasu historycznego. Otó¿ otwiera taki widok historii pokusê ujêcia jej w kate37 Cnota Sokratesa to puszka Pandory, w której s¹ zamkniête pierwiastki wspakultury
(ibidem, s.176).
38 W tym sensie nale¿y rozumieæ tytu³ Dzieje bez dziejów. W dziele tym Stachniuk
przedstawia historiê opanowanej przez katolicyzm Polski jako historiê bezdziejów, czyli historiê polskiej wspakultury albo historiê chrzecijañstwa na ziemiach polskich.
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goriach niejednorodnej i nieci¹g³ej jakoci, rozpadaj¹cej siê na prawdziw¹ historiê  czas kultury i bezdzieje  czas wspakultury39.
W drugim porz¹dku historiozoficznych rozwa¿añ Stachniuka, tycz¹cych siê
jedynie czasu kultury, zawarta jest analiza roli mitu w dziejach ludzkiej kulturowej aktywnoci. To ujêcie akcentuje wzglêdn¹ sprawcz¹ rolê cz³owieka
w dziejach poprzez realizacjê prospektywnych mitów. Mit jest form¹ wyrazu
ci¹gu kulturowego i spe³nia dziejotwórcze funkcje poprzez ideologiczne motywowanie ludzkiej dzia³alnoci i wytyczanie celów podejmowanych dzia³añ
(por. pkt 2 niniejszego tekstu). Dla Stachniuka najbardziej zajmuj¹cym jest ogólnoludzki mit indywidualistyczny, który opieraj¹c siê na trzech przes³ankach:
wartoci ludzkiej autonomii, prawie do samostanowienia i odpowiedzialnoci za
podjête czyny, stanowi istotê kulturowo-historycznej twórczoci cz³owieka:
W ramach mitu indywidualistycznego okrela³ cz³owiek swoj¹ istotê, morderczym wytê¿eniem wyr¹bywa³ swoje twórcze Ja. Odkrywa³ swoje przeznaczenie
zostania twórc¹, wyra¿a³ to w wiekopomnych dzie³ach sztuki i filozofii40. Mit
ów tworzy przede wszystkim, zgodnie z europocentrycznym nastawieniem
Stachniuka, krêgos³up cywilizacji zachodniej41.
Mit indywidualistyczny, z powy¿szego punktu widzenia, realizowa³ siê
w dwóch fazach: antycznej i nowo¿ytnej  odpowiadaj¹cych zreszt¹ uprzednio
zasygnalizowanym okresom przewagi kultury nad wspakultur¹.
W antycznej postaci mit indywidualistyczny przybra³ kszta³t idea³u osobowego jednostki sprawczej  kalos kagathos, która ca³kowicie zorientowana jest ku
wiatu zewnêtrznemu, ku jego opanowywaniu. Idea³ ów przedstawia obraz dostojnego, dumnego cz³owieka, silnego duchem i cia³em, wszechstronnie rozwiniêtego umys³owo i fizycznie, o wielkich namiêtnociach bohaterskich porywach,
zdolnego do wnikliwego dociekania filozoficznego, odczuwania piêkna i wspania³oci wiata, a poza tym do owocnego sprawczego dzia³ania, nastawionego na osi¹gniêcia dobra, którym jest pe³nia indywidualnego, bujnego ¿ycia42. Najwybitniejszymi osobistociami tego okresu byli filozofowie poszukuj¹cy arche przyrody,
z Heraklitem (g³osz¹cym, i¿ jeden jest wart tyle, co dziesiêæ tysiêcy, jeli jest najlepszy) na czele, oraz sofici z Protagorasem, którego Stachniuk uwa¿a³ za najwiêkszego filozofa wiata antycznego. Protagorasowa formu³a panton chrematon
metron estin anthropos (cz³owiek  miar¹ wszechrzeczy) jest jego zdaniem najkrótsz¹ i najbardziej dosadn¹ dewiz¹ staro¿ytnego mitu indywidualistycznego.
Upadek antycznego mitu indywidualistycznego rozpoczyna siê z chwil¹ wyst¹pienia Sokratesa i Platona, którzy wed³ug Stachniuka zainicjowali proces od39
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wrotu od wiata; Sokrates poprzez podjêcie badañ na podmiotem poznaj¹cym
(wiem, ¿e nic nie wiem), Platon za poprzez negacjê rzeczywistoci zmys³owej
i uczynienie prymarnego wiata z idei. Od tego momentu mit indywidualistyczny stopniowo jest zacierany przez coraz intensywniej pojawiaj¹ce siê pierwiastki wspakultury. W tej wyk³adni sceptycyzm Pirrona to moralizm i personalizm
akcentowane nihilizmem; Arystyp i cyrenaicy wprowadzili hedonizm; Epikur za
w pe³ni rozwin¹³ nihilizm. Ostatecznie mit indywidualistyczny zanik³ w momencie pojawienia siê chrzecijañstwa, które narzuci³o Europie totaln¹ wspakulturê,
kulminuj¹c¹ w redniowieczu i wytwarzaj¹c¹ fa³szywy wiatopogl¹d eliminuj¹cy wolê twórcz¹ i pos³annictwo cz³owieka.
Odrodzenie mitu indywidualistycznego nast¹pi³o wed³ug Stachniuka dopiero w czasach nowo¿ytnych. Stwierdza on, i¿ od renesansu cz³owiekowi ponownie przypisana zostaje podmiotowa autonomia, przejawiaj¹ca siê w aktywnoci
wzglêdem wiata. O ile jednak aktywnoæ cz³owieka antyku mia³a charakter poznawczo-kontemplatywny, o tyle zaanga¿owanie cz³owieka nowo¿ytnego w naturê mia³o wymiar g³ównie praktyczny. Celem sta³ siê g³ównie podbój i opanowanie wiata i to nie tylko przyrodniczego, ale i spo³ecznego. rodkiem do tego
by³a praktycystycznie pojmowana nauka oraz swoista technika spo³eczna, umo¿liwiaj¹ca okie³znanie ¿ywio³u spo³ecznego (np. w wydaniu Machiawellego). St¹d
wzorcem osobowym nowo¿ytnej wersji mitu indywidualistycznego zosta³ z jednej strony naukowiec, wydzieraj¹cy naturze tajemnice i zaprzêgaj¹cy j¹ w s³u¿bê ludzkoci, z drugiej za  skuteczny w³adca, potem kupiec czy kolonizator.
Ideologicznym wyrazem nowo¿ytnego mitu indywidualistycznego by³ liberalizm, akcentuj¹cy jednostkow¹ wolnoæ i niezale¿noæ cz³owieka w sferze
myli, polityki, a zw³aszcza ekonomii. Liberalizm podbudowany zosta³ ponadto
przez protestantyzm, który g³osz¹c indywidualn¹ drogê cz³owieka ku Bogu i osobist¹ odpowiedzialnoæ ekonomiczn¹ za sw¹ egzystencjê, radykalnie sprzeciwi³
siê katolicyzmowi, szerz¹cemu biernoæ i pos³uszeñstwo instytucji Kocio³a.
Zdaniem Stachniuka, id¹cemu w tej materii za Maksem Weberem43, to protestantyzm ostatecznie by³ pod³o¿em kapitalizmu.
Nowo¿ytny mit indywidualistyczny, wed³ug Stachniuka, w pe³ni realizuje siê
w kapitalizmie. Ta formacja spo³eczno-ekonomiczna jest rezultatem trzech
czynników: postêpu socjotechniki (rozumianego tutaj jako poszerzenie domeny aktywnoci ludzkiej, dotychczas odnoszonej do wiata natury, o obszar
¿ycia spo³ecznego), koncepcji indywidualizmu gospodarczego oraz praktycznego wykorzystywania nauki i techniki w procesach produkcyjnych. Czynniki
te s¹ skorelowane: Gdyby siê nie odrodzi³y podstawy mitu indywidualistycznego, nie mog³aby siê rozwin¹æ nauka, nie by³yby spe³nione wymogi socjotechniki, a tym samym nie powsta³aby koncepcja gospodarki indywidualistycznej,
43
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która doprowadzi³a do skojarzenia wynalazczego maszynizmu, a tym samym
i kapitalizmu44. W sumie powoduj¹ one, i¿ XIX-wieczny kapitalizm wolnokonkurencyjny, przynosz¹cy cz³owiekowi wielkie bogactwo narzêdzi i rodków aktywnoci kulturalnej, stanowi³ apogeum nowo¿ytnej fazy rozwojowej mitu indywidualistycznego.
Koniec XIX stulecia oraz pierwsza po³owa XX w. by³a z kolei dla Stachniuka ju¿ okresem upadku mitu indywidualistycznego, nie daj¹cego wystarczaj¹cych inspiracji do kulturowego przeistoczenia wiata. Nie wnikaj¹c g³êbiej
w przyczyny tego stanu rzeczy, konstatuje on, i¿ kapitalizm przechodzi kryzys,
którego objawami s¹: w sferze ideologicznej  powstanie antyindywidualistycznych ruchów socjalizmu (bolszewizmu) i faszyzmu, w sferze politycznej  rewolucje (1905, 1917) i wojny wiatowe, na gruncie ekonomicznym  krachy gospodarcze oraz przede wszystkim rosn¹ce wp³ywy pierwiastków wspakultury:
g³ównie hedonizmu, personalizmu i wszechmi³oci45. Objawy te wskazuj¹ na koniecznoæ stworzenia nowego ustroju spo³ecznego, mog¹cego powstrzymaæ nasilaj¹ce siê tendencje wspakulturowe. Drog¹ do tego jest, zdaniem Stachniuka,
zast¹pienie gasn¹cego mitu indywidualistycznego nowym mitem dziejotwórczym, pozwalaj¹cym ludzkoci na ponowny zryw kulturowy.
Od po³owy XIX stulecia Stachniuk odnotowuje rosn¹c¹ rolê mas w spo³eczeñstwie europejskim. Socjalizm, bolszewizm czy faszyzm s¹ ruchami ideologiczno-politycznym wyros³ymi na tym gruncie. Stanowi¹ one wyrazisty dowód,
i¿ w procesie ewolucji twórczej nastêpuje zmiana wiod¹cego w historii podmiotu dziejów. Jednostka jest zastêpowana podmiotem zbiorowym. Stachniuk podkrela, ¿e zmiana owa nie zaowocowa³a jeszcze powstaniem nowego dziejotwórczego mitu wspólnotowego. Co najwy¿ej znajduje siê on na etapie tworzenia, na
co wskazywa³yby funkcjonuj¹ce ju¿ jego cz¹stkowe antycypacje. Zaliczyæ mo¿na do tych antycypacji trzy submity: naukowo-technokratyczny, wyra¿aj¹cy optymizm co do mocy naukowego panowania nad wiatem; industrialny,
nazywany te¿ romantyk¹ in¿yniersk¹, zak³adaj¹cy mo¿liwoæ nieograniczonego przekszta³cania wiata; oraz socjotechniczny, polegaj¹cy na stosowaniu
metod pokonywania oporów spo³ecznych, stoj¹cych na drodze do akceptacji
nowego mitu (np. propaganda czy odgórna perswazja na rzecz okrelonej ideowizji). Wiele rzeczy wskazuje na to, ¿e z trzech powy¿szych antycypacyj powstanie w koñcu jedna. Ewolucja w tym kierunku niepostrze¿enie siê odbywa.
Ona to stanowi znamiê charakterystyczne naszych czasów46.
Poszukuj¹c kolektywistycznego podmiotu procesu historycznego, Stachniuk
krytykuje zarówno socjalizm, jak i totalitarne ruchy bolszewizmu i faszyzmu,
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choæ znajduje siê pod urokiem g³oszonego przez te ugrupowania planizmu
 idei administracyjnego i centralnego zorganizowania spo³eczeñstwa w jeden
sprawnie dzia³aj¹cy organizm we wszelkich aspektach ¿ycia spo³ecznego. Podstawê nowego kolektywnego mitu znajduje natomiast w narodzie, który [...]
rysuje siê nam jako organizm w swoim rodzaju doskona³y, o nieograniczonych
perspektywach rozwojowych47. Naród jest dla niego t¹ jedyn¹ zbiorowoci¹,
która mo¿e wnosiæ trwa³e wartoci do kultury, która zapewnia jednostce najtrwalszy, emocjonalny zwi¹zek ze wspólnot¹ i przez to wzbudza w niej entuzjazm tworzycielski48. Bycie w narodzie to podniesiony, ekstatyczny stan duchowy, ogniwo, które spina wszystkie elementy w wiadomoci, uto¿samiaj¹c¹
jañ z dzie³em wspólnoty tworz¹cej49. By wszak¿e ów narodowy entuzjazm
tworzycielski nie roz³adowywa³ siê w chaotycznych wybuchach, nie przepoczwarza³ siê w ksenofobiczne zalepienie lub samouwielbienie, niezbêdne jest
jego opanowanie poprzez socjotechniczne nakrelenie jasnych celów dla narodowego kolektywu, nadanie mu rzutowanego w przysz³oæ planu dzia³ania.
Wyniesienie narodu jako zasadniczego podmiotu dziejów, skojarzone z totalitarnym (w wersji bolszewickiej i faszystowskiej) w istocie planizmem, jest
dla Stachniuka szlakiem do zast¹pienia upadaj¹cego mitu indywidualistycznego
nowym mitem  mitem narodowej wspólnoty tworz¹cej. Postulowany przezeñ
mit narodowej wspólnoty tworz¹cej jest dla ludzkoci szans¹ zachowania humanizmu  spe³niania pos³annictwa kulturowego przeobra¿ania wiata natury.
Mit ten formu³uje jednoznacznie okrelone, nowe ramy ludzkiej aktywnoci,
w których mo¿liwa jest realizacja ewolucji twórczej. Nacjonalistyczna optyka
przes¹dza w koñcu o widzeniu wiata, [...] nie ma takiej czynnoci, która mog³aby byæ wykonan¹ w oderwaniu od ¿ycia zbiorowoci, tj. narodu  pisze
Stachniuk w tym kontekcie50. Zakorzenienie w narodzie daje poszczególnym
indywiduum si³ê, osadza je we wspólnocie organicznej, trwa³ej, wiadomej siebie, nieklasowej, walcz¹cej i dysponuj¹cej poczuciem duchowej jednoci. Mniej
istotna wobec tych cech zdaje siê przynale¿noæ terytorialna i pañstwowa. To
w sumie przes¹dza o kierunku zaanga¿owania narodowo zorganizowanych mas
ludzkich: Drog¹ ku temu jest prze³amanie oporów wiata materialnego,
w pierwszym rzêdzie likwidacja upiora walki o nagi byt, stworzenie warunków
dla pe³ni wydajnego dzia³ania spo³ecznego i koncepcji ¿ycia duchowego, która
pozwoli ¿yæ napiêtym poziomem skupionych uczuæ. Musi powstaæ systemat religijno-artystyczny i wiatopogl¹dowy, który pierwiastek humanistyczny wyrazi
47
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w idei dzie³a [tworzycielskiego  L.G.]. W symbolach religijnych, w dzie³ach
sztuki, dla ka¿dego dostêpnych, w obiegowych pojêciach i normach musi siê
zobiektywizowaæ centralna idea wspólnoty tworz¹cej51. Mit narodowej wspólnoty tworz¹cej, wykluty na bazie nacjonalizmu, jest zdaniem Stachniuka gwarancj¹ przezwyciê¿enia tendencji wspakulturowych, obecnych w ³onie cywilizacji
europejskiej pocz¹tku XX w. Jest podstaw¹ zachowania kulturowej aktywnoci
cz³owieka i realizacji woli tworzycielskiej ewolucji w nowych warunkach
ludzkiego bytowania.
Historia obecnoci i zaniku mitu indywidualistycznego w dziejach wraz
z mitem narodowej wspólnoty tworz¹cej, przedstawiaj¹cym prospektywn¹ wizjê historiozoficzn¹, jest dope³nieniem ogólnej filozofii dziejów Stachniuka, zawieraj¹cej siê w naprzemiennym schemacie kultura  wspakultura. Oba te porz¹dki
nie wyczerpuj¹ wszak wszelkich podejmowanych przezeñ historiozoficznych kwestii. W ramach prezentowanej filozofii dziejów mieci siê jeszcze jeden w¹tek,
odwo³uj¹cy do prac Stachniuka z lat trzydziestych i pocz¹tku czterdziestych, stanowi¹cy istotny element jego myli spo³ecznej52. Chodzi tu o motyw przesz³ej
i przysz³ej obecnoci Polski i S³owiañszczyzny w dziejach. Jest to nader interesuj¹ca kwestia, gdy¿ zawarte tu rozwa¿ania s¹ oryginaln¹ konkretyzacj¹ teoretycznie (bo nie chronologicznie) póniejszych ustaleñ53, szczególnie w zakresie
nowo powstaj¹cego mitu narodowej wspólnoty tworz¹cej.

4. Mit s³owiañski
W opinii Stachniuka nosicielami mitu indywidualistycznego byli Grecy
w pierwszej jego ods³onie, w drugiej za Germanie. Zas³ugi w krzewieniu tego¿
mitu zyska³y tak¿e i ludy romañskie, przygotowuj¹c choæby grunt pod renesansowy zryw po okresie redniowiecznej wspakultury. Z tego punktu widzenia grup¹ etniczn¹, która nie odegra³a do XX w. szczególnie wa¿nej roli historycznej
byli wed³ug Stachniuka S³owianie (z wy³¹czeniem Rosji)54. Taki stan rzeczy
51
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spowodowany zosta³ jego zdaniem zmow¹ Cesarstwa Niemieckiego i papiestwa,
które to centralne orodki w³adzy w Europie w VIIIX w., szerz¹c chrzecijañstwo, zniszczy³y kulturê rdzennie s³owiañsk¹ (s³awsk¹  w terminologii Stachniuka). Unicestwienie to¿samoci etnicznej S³owian przebiega³o dwutorowo.
Z jednej strony mia³o ono charakter eksterminacyjny, jak w przypadku S³owian
po³abskich. Z drugiej, polega³o na narzuceniu obcej S³owianom ideomatrycy
 chrzecijañstwa, co zdecydowanie uniemo¿liwi³o im, szczególnie Polakom
i Czechom, tworz¹cym wed³ug Stachniuka centrum S³owiañszczyzny, historyczny samorozwój.
Przyjêcie chrzecijañstwa bezporednio skutkowa³o dziejowym marazmem
i podciêciem si³ ¿ywotnych S³owiañszczyzny. Chrzecijañstwo wraz z niesion¹
kultur¹ to dla Stachniuka najbardziej wyrazista forma wspakultury. Wrêcz po
Nietzscheañsku jest ono charakteryzowane jako formacja, która zabija aktywnoæ
twórcz¹ cz³owieka, dokonuje zamiany aksjologicznej w obrêbie ludzkich postaw
ideologicznych i praktycznych, pozytywnie traktuj¹c pos³uszeñstwo, pokorê,
biernoæ wobec wiata, uleg³oæ wobec transcendencji, rezygnuje ca³kowicie
z cech charakteryzuj¹cych cz³owieka tworz¹cego kulturê  homo creans.
W wiecie chrzecijañskim pojawia³y siê okresy buntu wobec g³oszonych
i praktykowanych pierwiastków wspakultury, g³ównie spirytualizmu i personalizmu. Zasadniczy by³ tu okres zak³adania podwalin protestantyzmu, polegaj¹cy
na wyzwalania siê z jarzma Rzymu jednostek i nadawania im religijno-polityczno-ekonomicznej autonomii. Wszak poza epizodem z czeskim husytyzmem
i znaczn¹ popularnoci¹ ruchów reformacji w Polsce w XV i do koñca XVI w.
S³owiañszczyzna nie inkorporowa³a tych idei, tym samym odpadaj¹c od czo³ówki biegu dziejów (teza M. Webera). Na terenach Polski wiêci³a za od tego czasu tryumfy jezuicka kontrreformacja, która doprowadzi³a nie tylko do rozbiorów
i utraty niepodleg³oci, ale nader wszystko do radykalnego przeobra¿enia mentalnociowego Polaków. (Ukszta³towany przez kontrreformacjê polski charakter
narodowy zosta³ przez Stachniuka nazwany Polakokatolicyzmem. Polakokatolik to typ biologiczny Polaka z narzucon¹ mu obc¹ duchowoci¹ katolick¹. Polakokatolik to nie Polak, nie obywatel, nie Europejczyk, a katolik.) W tym kontekcie to katolicyzm w³anie jest g³ównym sprawc¹ niezwyk³ego kierunku
rozwojowego narodu polskiego, który charakteryzuje nasz¹ historiê ostatnich stuleci55. Z tego punktu widzenia historia Polski od koñca XVI w. po wspó³czesnoæ jest nieustaj¹cym upadkiem, stanem kulturowego parali¿u. St¹d te¿ wynika fundamentalna wrogoæ Stachniuka wobec katolicyzmu, jako najpe³niejszej
formy wspakultury i  z punktu widzenia Polski  zasadniczego ród³a z³a dziejowego56.
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Prze³om XIX i XX w. oraz pierwsza po³owa XX stulecia to zdaniem Stachniuka historiozoficzna cezura, od której na arenê dziejów wstêpuje S³owiañszczyzna z Polsk¹ na czele. Koñczy siê nadmiernie d³uga noc dziejowa. Przez
niekoñcz¹cy siê szereg stuleci wype³nionych pustk¹ bezdziejowoci przebija siê
brzask nowej, radosnej, pulsuj¹cej ¿yciem epoki S³awii. witanie tego radosnego dnia widzimy jednoczenie jako nad¹¿aj¹cy symptom odradzaj¹cej siê masy
¿yciowej S³owiañszczyzny i narodu polskiego57. Analiza degeneracji Polski
i innych ludów s³owiañskich jest po³¹czona z przewiadczeniem Stachniuka, i¿
w czasach kryzysu kapitalizmu  najwy¿szej i ostatniej fazy rozwoju nowo¿ytnego mitu indywidualistycznego  narastaj¹ odrodzeniowe tendencje S³owiañszczyzny. Pokrywaj¹ siê one z poszukiwaniami nowego mitu dziejowego  nacjonalistycznego mitu wspólnoty tworz¹cej. To w³anie powrót do róde³ to¿samoci
s³owiañskiej jest drog¹ przezwyciê¿enia trapi¹cego Europê kryzysu. To w ³onie
S³awii poprzez przywrócenie zagubionego mitu s³owiañskiego wykluwa siê
ratunek dla Europy.
Odrodzenie mitu s³owiañskiego Stachniuk ³¹czy ze pojawieniem siê ruchów masowych, funkcjonowaniem swoistych submitów (o czym ju¿ mowa
by³a) oraz, przede wszystkim, zjawiskami wzrostu wiadomoci narodowej zachodz¹cymi w Europie koñca XIX i pocz¹tku XX stulecia. Wyrazem tego ostatniego
zjawiska s¹, miêdzy innymi, narodziny rosyjskiego panslawizmu Danilewskiego,
antyrosyjskiego panslawizmu Klubu S³owiañskiego czy ruchu ilyryzmu58. Jest
wzrost ten oznak¹ stopniowego wydobywania spod narzuconego przez chrzecijañstwo ideologicznego balastu st³amszonych, autentycznych pok³adów s³owiañskiej duchowoci. Poczyna równoczenie budziæ siê upiona przez wieki s³owiañska wola tworzycielska. Nastêpuje zdecydowane przezwyciê¿anie [...]
nawarstwienia kulturowego, s³u¿¹cego bezdziejowym koncepcjom wiatopogl¹dowym59, w którym to narastaj¹cym procesie pierwszorzêdn¹ rolê spe³nia Polska.
Wykluwaj¹cy siê na powy¿szych podstawach mit s³owiañski (lub synonimicznie: mit polski albo mit zadru¿ny) [...] musi siê jednoczenie objawiæ
w religii, sztuce, wiatopogl¹dzie, nauce, etyce, polityce i gospodarce60; musi
on tworzyæ kompletn¹ ideologiê potrafi¹c¹ nak³oniæ wpierw Polaków, potem S³owian, a póniej inne wspólnoty etniczne do wysi³ku przezwyciê¿enia wspakultury i podjêcia aktywnoci do dalszego kulturowego przebudowania wiata. (Na
marginesie mo¿na dodaæ, i¿ jednym z istotniejszych pól owego przezwyciê¿enia jest religia. St¹d Stachniuk, dezawuuj¹c katolicyzm, proponuje zast¹piæ go
panteistyczn¹ i kosmiczn¹ religi¹, odwo³uj¹c¹ siê do staros³owiañskiego poczucia jedni jednostek ludzkich z natura. W tym zawiera siê swoisty neopoganizm
57
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J. Stachniuk, Mit s³owiañski..., s. 2.
Por. L. Gawor, wiat s³owiañski, Sofia 2004, nr 4, s. 347352.
59 J. Stachniuk, Mit s³owiañski..., s. 21.
60 Ibidem, s. 24.
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Stachniuka, do którego odwo³uj¹ siê niektóre wspó³czesne ruchy neopagañskie,
niezbyt s³usznie, gdy¿ nepoganizm ten jest zaledwie cz¹stkowym elementem
zarysu nowego mitu zadru¿nego61).
S³owiañski mit dziejowy jako wyraz ci¹gu kulturowego jest dopiero niezmiernie dalekim idea³em. Niemniej jednak mo¿na wskazaæ jego kilka cech
charakterystycznych. Otó¿ stwarza on nowy model cz³owieka i spo³eczeñstwa.
Z jednej strony g³osi prymat ca³oci nad jednostk¹, przezwyciê¿aj¹c tym indywidualizm przez podporz¹dkowanie go nacjonalistycznej wspólnocie. Podmiotem dziejowych przestaje byæ twórcza jednostka, a zostaje nim spotêgowany
mas¹ kolektyw o jednolitym etnicznie sk³adzie. Powoduje to, z drugiej strony,
zdecydowanie zwiêkszon¹ kreatywn¹ moc ludzkoci w dziele woli tworzycielskiej. Nastêpnie, wspólnotowy wysi³ek w celu kumulacji efektywnoci, winien
byæ, zdaniem Stachniuka, administracyjnie zarz¹dzany. Temu ma s³u¿yæ centralne planowanie i to nie tylko w zakresie ekonomicznym, ale i we wszelkich innych p³aszczyznach ¿ycia zbiorowego. Zarz¹dzaj¹cy nowym typem spo³eczeñstwa powinni pos³ugiwaæ siê ró¿nymi socjotechnicznymi narzêdziami: polityk¹,
etyk¹ czy kultur¹, lansuj¹c¹ okrelone motywacje i cele podejmowanych wysi³ków. Od wynikaj¹cej st¹d mo¿liwej totalitarnej wizji wiata spo³ecznego Stachniuk zdecydowanie siê od¿egnuje. Centralizm jest dla niego strategi¹ i taktyk¹
do zwyciêstwa mitu zadru¿nego nad bezdziejami oraz nadaniem jasno okrelonego sensu jednostkowym wysi³kom62. Takie, jego zdaniem, by³o ¿ycie spo³eczne w staros³owiañskich zadrugach. Po trzecie wreszcie, podejmowane w ramach
wytworzonego przez mit s³owiañski systemu kulturowo-ekonomiczno-politycznego jednostkowe i zbiorowe dzia³ania maj¹ charakter heroiczny. Wymagaj¹ one
przezwyciê¿enia nie tylko biologiczno-wegetatywnego aspektu ludzkiej egzystencji, ale i wzniesienia siê ponad indywidualizm i egoizm oraz opowiedzenia
za wspólnotowymi wartociami, takimi jak altruizm, powiêcenie, ofiarnoæ czy
entuzjazm. Heroizm ten jest po prostu dzia³aniem na rzecz dobra wspólnego, którego przejawem, miêdzy innymi, jest nacjonalistyczny patriotyzm (do tego w¹tku siêga M³odzie¿ Wszechpolska). Suma tych w³aciwoci, wnoszonych przez
mit zadru¿ny, tworzy wed³ug Stachniuka ramy umo¿liwiaj¹ce niespotykan¹ do
tej pory intensyfikacjê woli tworzycielskiej, a tym samym  niezwykle intensywn¹ i w skali ogólnoludzkiej kulturalizacjê wiata, co oznacza zapowied
wst¹pienia ewolucji tworzycielskiej na wy¿szy szczebel.
Wy³ania siê z powy¿szych uwag, rekonstruuj¹cych prospektywn¹ dziejow¹
wizjê Stachniuka, wyrane rozszerzanie dziejowego zasiêgu nowo tworzonego
mitu kolektywnego. W pierwotnym znaczeniu kolektywny mit wspólnoty two61

Por. w tym wzglêdzie opis zarysu struktury kultury s³awskiej w Micie s³owiañskim,
gdzie religia jest jedn¹ z siedmiu równorzêdnych jej cech.
62 Ibidem, s. 38.
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rz¹cej jest przez Stachniuka odnoszony wy³¹cznie do narodu polskiego63. Nastêpnie ów mit zadru¿ny staje siê mitem ogólnos³owiañskim. W tym sensie
pisze on: Ognisko kultury zadru¿nej, której nosicielem bêdzie naród polski,
otwiera nastêpn¹ fazê w ¿yciu S³awii. Rozpocznie siê nowy rozdzia³ historii:
inwazji zadru¿nej kultury na resztê S³awii [...]. Przeistoczenie siê Polski w m³ot
zadru¿ny S³owiañszczyzny otworzy now¹ epokê. Krok za krokiem bêdziemy
odt¹d jako ognisko Imperium S³awskiego usuwaæ sklerozê bezdziejów [...] Bêdzie to epoka uwalniania siê z nawarstwionego balastu upadku dziejowego64.
Roztacza Stachniuk tym samym wizjê Europy, w której si³¹ wiod¹ca i dziejowym zbawicielem jest Imperium Slavonicum, z Polsk¹ w roli wiod¹cej.
Po epokach sprawowania kulturowego w³adztwa przez Greków, nastêpnie
Germanów, przychodzi kolej na S³owian. Perspektywa ta jest obecna zw³aszcza
w Micie s³owiañskim. Nastêpuje tutaj wyrane nawi¹zanie do mesjanistycznych
jeszcze s³owianofilskich koncepcji, ale nie rosyjskich, a oryginalnie polskich,
w wydaniu Towiañskiego i Mickiewicza, w których dziejowa przysz³oæ nale¿y
do S³owian zjednoczonych pod egid¹ Polski. Ale nale¿y ten prospektywny obraz dziejów uzupe³niæ jeszcze jednym w¹tkiem, stanowi¹cym ukoronowanie refleksji Stachniuka nad powstaj¹cym mitem kolektywistycznym, zawartym
w Cz³owieczeñstwie i kulturze. Jest nim wizja w³¹czaj¹ca wszystkie ludy wiata
w jeden ogólnoludzki organizm zadru¿ny, tworz¹cy ponadnarodow¹ wspólnotê tworz¹c¹. Wówczas dopiero ostatecznie, zdaniem Stachniuka, [...] prastare
tradycje wspakultury zostan¹ skazane na zniszczenie. Tym samy rozpocznie siê
rewolucja cz³owiecza, obejmuj¹ca 90% ludzkoci dzi jeszcze sparali¿owanej
bezdziejami65. I to w³anie od pionierskiej roli Polski w budowie mitu zadru¿nego, nastêpnie od [...] S³owiañszczyzny zale¿y, czy rozsnuwaj¹ce siê horyzonty rewolucji cz³owieczej zap³odni¹ wole do tytanicznego dzie³a zapocz¹tkowania i ukszta³towania nowej wspania³ej ery66.
Rozwa¿ania Stachniuka nad mitem s³owiañskim s¹ ostatecznym wype³nieniem i konkretyzacj¹ jego historiozoficznej wizji. Nastêpuje w nich kompletne
ogarniêcie ludzkich dziejów. Od historycznej drogi mitu indywidualistycznego,
która dobiega koñca, do wchodz¹cego na arenê dziejów kolektywistycznego
mitu narodowej wspólnoty tworz¹cej. Przybiera ona w tej drugiej czêci postaæ historiozoficznej prospekcji mitu zadru¿nego, którego depozytariuszami
s¹ S³owianie poddani mesjanistycznemu przewodnictwu Polski.
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Szczególnie uwidacznia to praca Heroiczna wspólnota narodu.
J. Stachniuk, Mit s³owiañski..., s. 39.
65 J. Stachniuk, Cz³owieczeñstwo i kultura..., s. 253.
66 Ibidem.
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* * *
Koncepcja filozofii spo³ecznej Jana Stachniuka, poza w¹skimi krêgami
wspó³czesnych fascynantów neopogañstwem oraz politycznymi ugrupowaniami
w rodzaju M³odzie¿y Wszechpolskiej, czerpi¹cymi z tej doktryny ideê polskiego nacjonalizmu, nie znajduje na aktualnej polskiej mapie intelektualnej wiêkszego oddwiêku. Uzasadnienia tego stanu rzeczy nale¿y dopatrywaæ siê w kilku czynnikach. Po pierwsze, Stachniuk w swych wywodach niezbyt przejmuje
siê materia³em faktograficznym; dobiera jedynie takie historyczne egzemplifikacje swych twierdzeñ, które s¹ adekwatne do jego apriorycznie przyjêtych mylowych konstrukcji (np. w opisie pozaeuropejskich przyk³adów wspakultury czy
interpretacji roli katolicyzmu w bezdziejach Zachodu). Po drugie, pos³uguje siê
specyficzn¹ terminologi¹, myl¹c¹ czêsto znaczenie u¿ywanych pojêæ lub wrêcz
niezrozumia³¹ (np. wieczysty wrot, bezdzieje, wspakultura, mit s³awski
czy choæby okrelenie szeciu pierwiastków wspakultury tworz¹cych przewrotnie interpretowany zestaw istotnych wartoci Zachodu). Po trzecie, jego wielow¹tkowa konstrukcja kulturalizmu nie jest wy³o¿ona w sposób przystêpny, zgodny z regu³ami wywodu naukowego (teza, argumentacja, egzemplifikacja).
Stanowi ona raczej asocjacyjny sposób przekazu treci ni¿ klarowne przedstawienie podejmowanego tematu. Zastrze¿enia budz¹ tak¿e powierzchowne i nie
zawsze adekwatne odwo³ania do koryfeuszy filozofii (np. Heraklita czy Sokratesa). Po czwarte, pragmatyczna weryfikacja poszczególnych tez prezentowanej
filozofii spo³ecznej ukazuje ich znikom¹ wartoæ dla eksplikacji dziejów kultury, choæby jedynie europejskiej. Po pi¹te wreszcie, nie przysparza Stachniukowi
przychylnoci programowy antykatolicyzm. Ale nale¿y te¿ podkreliæ obecnoæ
w jego refleksji wielu trafnych uwag, np. dotycz¹cych w³aciwoci charakterologicznych polskiego narodu, roli mitów w dziejach czy diagnozy kultury europejskiej z pocz¹tku XX w. Wra¿enie robi tak¿e rozmach, z jakim Stachniuk buduje sw¹, oryginaln¹ bez w¹tpienia, prospektywn¹ dialektyczn¹ historiozofiê,
w której intryguj¹ idee antychrzecjañskie i pans³owiañskie. Ponadto wzbudza
zaciekawienie jego filozofia kultury swoicie ³¹cz¹ca w¹tki Bergsonowskiej
i Nietzcheañskiej filozofii ¿ycia. W sumie powoduje to, ¿e dla badaczy dziejów
rodzimej myli filozofia spo³eczna Jana Stachniuka jest koncepcj¹ bezsprzecznie godn¹ szerszego, ni¿ do tej pory bywa³o, zainteresowania.
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Streszczenie

Abstract

Tekst dotyczy trzech koncepcji dowiadczenia religijnego: K. D¹browskiego, J. Fowlera i K. Osera. Swoje uzasadnienie znajduj¹
one w psychologii rozwoju osobowoci i nie s¹
zale¿ne od konkretnej historycznej religii lub
teorii religii. Dowiadczenie religijne opisywane jest za pomoc¹ modelu rozwoju wielopoziomowego, rozwoju stadialnego i rozwoju orientacji religijnej. Ich kryteriami s¹ postawy,
wartoci i wiadomoæ, które kszta³tuj¹ siê
wraz z rozwojem poznawczym i moralnym
cz³owieka, natomiast róde³ metodologicznych
mo¿na szukaæ w teoriach rozwoju osobowoci
J. Piageta i E. Eriksona, L. Kohlberga.

The text concerns three conceptions of religious experience: K. D¹browski, J. Fowler
and K. Oser. They find their justifications in
the psychology of personality development
and they are not dependent on concrete historical religions or the theory of religion. Religious experience is described with the help of
the multilevel development model, the stadium
development model, and the religious orientation development model. Their criteria are:
attitudes, values and consciousness which develop together with mans cognitive and moral development. Their methodological sources
can be found in the personality development theories of J. Piaget, E. Erikson, and L. Kohlberg.
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Wstêp
Za twórcê naukowej psychologii religii uchodzi Edwin Diller Starbuck
(18661947), autor ksi¹¿ki pt. The Psychology of Religion (1889), w której dokonuje systematyzacji psychologicznych badañ nad religi¹.
Ró¿norodnoæ prze¿ycia religijnego (1902) Williama Jamesa (18421910)
uwa¿ana jest natomiast za klasyczn¹ pracê na ten temat. Stwierdzi³ on tam, ¿e
ród³a religijnoci ludzkiej mog¹ byæ negatywne i pozytywne, a religia to takie uczucia, czyny i dowiadczenia odosobnionej jednostki ludzkiej, o których
jednostka ta mniema, ¿e odnosz¹ siê one do czego, co ona sama uznaje za boskie1. James rozró¿ni³ religiê instytucjonaln¹ i religiê prywatn¹. Instytucjonalna przekazuje grupie albo organizacji religijnej wzorce zachowañ w sytuacjach
ostatecznych i odgrywa wa¿n¹ rolê w kulturze spo³eczeñstwa. Religia osobista,
oparta na mistycznym dowiadczeniu, mo¿e byæ niezale¿na od kultury. W zakresie osobistych prze¿yæ religijnych James wymienia religijnoæ typu healthyminded i sick-souled . Jego zdaniem jednostki usposobione w kierunku healthymindedness maj¹ sk³onnoæ do ignorowania z³a na wiecie i skupiaj¹ siê na tym,
co pozytywne i dobre. Jednostki predysponowane do sick-souled nie umiej¹
ignorowaæ z³a i cierpienia, potrzebuj¹ jednocz¹cego dowiadczenia, religijnego
albo innego, aby godziæ dobro i z³o (np. L. To³stoj). James zajmowa³ siê te¿ badaniem skutecznoci religii. Jeli jednostka wierzy w wykonywane przez siebie
czynnoci religijne i zdarza siê, ¿e s¹ one skuteczne, to taka praktyka stanowi
w³aciwy wybór dla tej osoby. Jeli praktyki religijne s¹ ma³o skuteczne, wtedy
nie jest ¿adn¹ racjonalnoci¹ kontynuowanie takiej praktyki.
Prace G. A. Coea: Spiritual Life (1900) oraz The Psychology of Religion
(1916) dotyczy³y temperamentalnych uwarunkowañ religijnych reakcji ludzi,
niektóre z nich bada³ za pomoc¹ hipnozy. Do grupy pionierów naukowej psychologii religii nale¿y tak¿e G. Stanley Hall (18441924), za³o¿yciel czasopisma
z zakresu psychologii religii i edukacji, przekszta³conego póniej na kwartalnik
Journal of Religious Psychology.
Do prominentnych religioznawców europejskich nale¿y Szwajcar James
H. Leuba (18681946), autor wielu rozpraw na ten temat (np. The psychological origin and the nature of religion 1909). W ksi¹¿ce pt. The psychological study of religion: Its origin, function, and future (1912) przedstawi³ 48 istniej¹cych
wówczas definicji religii, opublikowa³ tak¿e pracê o religijnym mistycyzmie
(The psychology of religious mysticism 1925).
Na pocz¹tku XX w. pojawiaj¹ siê te¿ prace autorów takich, jak J.B. Pratt,
który opublikowa³ w 1920 r. rozprawê o tzw. wiadomoci religijnej. Na innych
podstawach metodologicznych oparta zosta³a archetypalna psychologia religii
1

W. James, Dowiadczenia religijne, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 30.
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C. G. Junga (1933). Wkrótce A.T. Boisen w pracy o badaniu wiata wewnêtrznego cz³owieka (1936) ukazuje mo¿liwoci wspó³dzia³ania psychiatrii i teologii w psychoterapii2.
Po drugiej wojnie wiatowej powstaj¹ studia P.E. Johnsona (1945) i G. W. Allporta (1950), który przedstawi³ kryteria dojrza³ego poczucia religijnego (mature religious sentiment)3. Jego zdaniem, religijnoæ zapewnia zdrowie i równowagê funkcjonowania osobowoci ludzkiej, a dojrza³e poczucie religijne jest:
(1) dobrze zró¿nicowane, (2) dynamiczne, (3) wszechstronne, (4) ca³ociowe,
(5) moralne i (6) heurystyczne. Religijnoæ dojrza³a jest otwarta i rozumiej¹ca,
nie tylko tolerancyjna, ale i krytyczna wobec niemo¿noci poznania Prawdy
(wiem, ¿e nic nie wiem Sokratesa). Dopiero pod koniec lat 50. XX w. pojawi³
siê ca³ociowo opracowany podrêcznik psychologii religii The psychology of religion (1958) W.H. Clarka4.
Odrêbny typ opisu religijnoci reprezentuje psychoanaliza Z. Freuda oraz
psychologia g³êbi C. G. Junga. Zygmunt Freud (18561939) w Totem i tabu zastosowa³ do opisu genezy religii koncepcjê kompleksu Edypa (obejmuj¹cego nierozwi¹zane seksualne uczucia syna do matki i wrogoæ wobec ojca) i za³o¿y³,
¿e jego pojawienie siê jest pierwotnym etapem ludzkiego rozwoju. Mówi³ o religii jako z³udzeniu maj¹cym strukturê fantazji, od którego cz³owiek musi siê
uwolniæ, je¿eli ma osi¹gn¹æ poziom dojrza³oci. Koncepcja Boga by³a dla Freuda wersj¹ obrazu ojca, a wiara religijna wyrazem infantylnej nerwicy. Przymus
religijny jest w tym ujêciu zaburzeniem i wyobcowuje cz³owieka z siebie.
Szwajcarski psycholog g³êbi Carl Jung (18751961) przyj¹³ postawê bardziej
przychyln¹ dla religii i by³ zainteresowany analiz¹ symboliki religijnej. Uwa¿a³,
¿e pytanie o istnienia Boga dla psychologa musi pozostaæ bez odpowiedzi i przy2 Por. te¿ A.T. Boisen, Out of the depths: An autobiographical study of mental disorder
and religious experience, Harper and Bros, New York 1960.
3 G. Allport, Jednostka i religia. Interpretacja psychologiczna, [w:] Osobowoæ i religia,
IW PAX, Warszawa, 1988, s. 85223.
4 Zob. Julian Ochorowicz (18501917), Edward Abramowski (18681918)  teoria postaw religijnych, Jan W³adys³aw Dawid (18591914)  prze¿ycia religijne, W³adys³aw Witwicki (18781948)  autor Wiary owieconych i krótkiego zarysu psychologii religii (w drugim tomie Psychologii), Stefan Borowiecki (18811937), Stefan B³achowski (18891962)
oraz Stefan Baley (18851952), Stefan Szuman (18891972), H. J. Weryñski  wiatopogl¹d,
T. Zieliñski  religia grecka, J. Pieter (19041989). Z pozycji teologii katolickiej o religijnoci pisali: ks. J. Woroniecki, ks. S. Wyszyñski, ks. J. Pastuszka, ks. Pawe³ Siwek, wspó³czenie: s. Józefa Zdybicka, ks. A. M. Kr¹piec, ks. Cz. Bartnik, ks. K. Wojty³a, ks. Z. Chlewiñski, ks. S. Kuczkowski, ks. W. Prê¿yna, ks. J. Bazylak, ks. K. Popielski, Cz. Walesa,
ks. W. S³omka, ks. J. Tischner, ks. A. J. Nowak, ks. J. Moskwa, ks. Czes³aw Cekiera, Z. P³u¿ek, M. Gogacz, K. Ostrowska. Z pozycji antropologii kulturowej i psychologii spo³ecznej te
zagadnienia opisywali: J. Keller, A. Zych, J. Szmyd, S. Opara, H. Swienko, P. Socha,
H. Grzyma³a-Moszczyñska, A. Lata³a, J. Kozielecki, T. Doktór, H. Romanowska-£akomy,
Miko³ejko, J. Langauer i in.
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j¹³ postawê ¿yczliwego agnostycyzmu. Za³o¿y³, ¿e oprócz osobistej niewiadomoci istnieje niewiadomoæ zbiorowa, która jest skarbnic¹ ludzkiego dowiadczenia i zawiera archetypy, czyli podstawowe obrazy, które s¹ uniwersalne i powtarzaj¹ siê niezale¿nie od kultury. Wtargniêcie tych obrazów z niewiadomoci
do królestwa wiadomoci postrzega³ jako zasadê prze¿ycia religijnego, a tak¿e
ród³o artystycznej inwencji twórczej.
Wielu autorów nawi¹zuje do tych koncepcji, np. A. Adler, E, Fromm,
Ch. Reich, O. Rank, V. E. Frankl, E. Erikson, A. Maslow oraz behawiorysta
O. H. Mowrer czy teolog protestancki P. Tilich lub polski psychiatra egzystencjalny K. D¹browski.
Wspó³czesne ujêcia psychologii rozwoju odnosz¹ siê do wiary religijnej jak
do zjawiska z dziedziny psychologii poznania i dzia³ania. Przyk³adem tego mo¿e
byæ koncepcja rozwoju religijnego Kazimierza. D¹browskiego, Fritza Osera
i Jamesa Fowlera. Aby koncepcjê tê lepiej zrozumieæ, warto j¹ przedstawiæ na
tle filozoficznych spostrze¿eñ Henryka Elzenberga i psychologicznych uwag
o intuicji i dowiadczeniu mistycznym Jana P. Dawida, psychologa i pedagoga
o orientacji materialistycznej.
Do kontekstu rozszerzaj¹cego w³¹czam klasyfikacjê relacji psychologii i religii ks. Józefa Makselona. Jak dotychczas, typologia rozwoju religijnego opracowana na gruncie teorii dezintegracji pozytywnej jest w Polsce najbardziej oryginalnym osi¹gniêciem w tej dziedzinie. Aby to wykazaæ, zaprezentujê dwie inne
koncepcje, które ³¹czy z koncepcj¹ K. D¹browskiego to, ¿e ich autorzy odwo³uj¹ siê do tej samej psychologicznej inspiracji metodologicznej, której inicjatorami byli E. Claparedea i jego s³awny asystent J. Piaget.

Postawa religijna jako uczucie i relacja w filozofii
Henryka Elzenberga
Henryk Elzenberg (18871967) zauwa¿y³, ¿e w psychologii widoczne s¹ dwa
stanowiska wobec zjawiska religijnoci. Jedno zalicza religiê do dziedziny kultury, a drugie definiuje religijnoæ w opozycji do kultury. Stanowisko pierwsze
wartoci religijne traktuje podobnie jak wartoci kultury. Stanowisko drugie podkrela fakt, ¿e wartoci religijne maj¹ charakter wewnêtrzny, osobisty, a ich realizacja, choæ nie daje takiego uznania, jak realizacja wartoci kultury, to daje
radoæ, szczêcie, spokój wewnêtrzny, ciszê, ukojenie (gr. galene, ³ac. pax):
Religia jest  w przeciwieñstwie do »parady« kultury  »insubstancjacj¹« wartoci5.
5 H. Elzenberg, Motywacja etyczna (Wartoæ w religii i kulturze), Studia Filozoficzne
1986, nr 12, s. 15.
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Wed³ug H. Elzenberga religia odnosi siê do ¿ycia wewnêtrznego cz³owieka.
A w ¿yciu wewnêtrznym: religijna jest [...] absolutna samotnoæ lub raczej przyjêcie tej samotnoci. Powtarzam: przyjêcie samotnoci i postanowienie wbudowania w ni¹ pe³ni ¿ycia i szczêcia [...]. To jest akt religijny par excellence, prze³om od »wiata« ku temu, co nie jest »wiatem«, tylko jego przeciwieñstwem.
A przeciwieñstwo wiata to chyba tylko co, co jest obiektem religii (la realite
apprehende par la religion)6. Nie mo¿na poznaæ stanów religijnych jednostki
tak, jak poznaje sie jej stany na podstawie oznak zewnêtrznych. Rozpoznaje je
sam cz³owiek religijny. W tym sensie religia przeciwstawia siê kulturze. Jest
to sfera, w której jednostka obcuje z wartoci¹ tylko we w³asnym wnêtrzu; i to
z wartoci¹ realizowan¹ w jednym tylko materiale: w³asnej duszy. Wartoæ ta jest
ex definitione dostêpna bezporednio tylko dla introspekcji: wiat mo¿e j¹ zgadywaæ ze s³ów i czynów, ale dostêpu wprost do niej nie ma7.
Religijnoæ jest motywowana przez wartoci. Cz³owiek chce byæ zwi¹zany
ze wiatem poprzez wartoci (re-ligio znaczy wiê). Ale przedtem musi zerwaæ
ze wiatem (tak g³osi ewangeliczna senstencja  Królestwo moje nie jest z tego wiata). Samo zerwanie nie zawsze ma charakter religijny. Aby osi¹gn¹æ stan
religijny, potrzebna jest: (1) samotnoæ, (2) stany mistyczne i (3) ekstaza. By
te stany osi¹gn¹æ, trzeba byæ etycznym; przy wy¿szych  nawet wiêtym, a przynajmniej wejæ na drogê wiêtoci. Realizowanie wartoci w sobie jest tu warunkiem i drog¹8.
Osoby, które chc¹ siê rozwijaæ religijnie, musz¹ zdecydowaæ siê na zerwanie uzale¿niaj¹cych lub oci¹¿aj¹cych je wiêzi spo³ecznych. Jest to warunek
wstêpny religijnego wyboru i rozwoju. Dla cz³owieka religijnego wa¿na jest
wiê z wartociami, które nie s¹ wiatowe, ale wiête. Zerwanie ze wiatem musi
mieæ charakter pozytywny. Cz³owiek religijny nie oczekuje uznania, nie ma tu
mylenia o tym, jak siê wygl¹da od zewn¹trz. Wartoæ religijna promieniuje ciep³em szczêcia w g³¹b wiadomoci.
Elzenberg religiê ujmuje jako wyraz wiêzi ze wiatem lub jako wyraz odwracania siê od niego: mo¿na uwa¿aæ, ¿e religia to przede wszystkim obracanie siê
w obrêbie w³asnego ducha, snucie z siebie, w sobie, dla siebie, podtrzymywanie
w sobie poczucia w³asnej g³êbi i rzeczywistoci  zagêszczanie tej rzeczywistoci, nadawanie jej konsystencji9.
W podobnym kierunku id¹ rozwa¿ania Kazimierza D¹browskiego, który za
warunek rozwoju religijnego uwa¿a powstanie postawy pozytywnego nieprzystosowania siê do tego, co jest i przystosowanie siê do tego, co byæ powinno.
6

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
9 H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, Toruñ 2002, s. 206.
7
8
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W swoich notatkach Henryk Elzenberg zapisuje taki cytat z ksi¹¿ki Friedricha Schleiermachera: Ka¿da ludzka dusza [...] jest tylko produktem dwóch przeciwstawnych si³. Jedn¹ z nich jest walka, by przyci¹gn¹æ do siebie wszystko, co
jest doko³a [...]. Druga jest têsknot¹, by rozci¹gn¹æ swój wewnêtrzny byt zawsze
szerzej [...], by siebie zakomunikowaæ, bez zu¿ycia kiedykolwiek siebie samej.
Ta pierwsza szuka przyjemnoci [...]. Druga jej nie zna [...] i chce zape³niæ
wszystko rozumem i wolnoci¹10. Z zapisków H. Elzenberga warto wydobyæ
opiniê na temat znacz¹cej roli uczuæ moralnych w rozwoju religijnym cz³owieka: uczucie »moralne« jest uczuciem, które sta³o siê uniwersalne w takim sensie, ¿e jego postaæ jest zgodna z faktem, i¿ jest ono relacj¹ pomiêdzy jednostk¹
a universum. »Tylko w ten sposób  mówi Schleiermacher  uczucie jest podniesione do mocy moralnoci i ten proces jest niczym innym od tego, co nazywamy religi¹«11. Religia powstaje z g³êbi esencjalnego bytu cz³owieka12. Pojêcie mocy jest u Elzenberga niekiedy substytutem pojêcia bytu i tak jak w tym
przypadku pe³ni rolê kryterium poznania przez wiarê, a nie przez wiedzê.

Intuicja religijna w psychologii Jana P.W. Dawida
Metody religijnego rozwoju osobowoci to modlitwa, medytacja, kontemplacja, dobre uczynki, dary i ofiary itd. Mówi o tym teologia ¿ycia wewnêtrznego.
Psychologia interesuje siê przede wszystkim wewnêtrznymi problemami religijnej intuicji i stanami mistycznymi.
Polski psycholog eksperymentalny o orientacji materialistycznej, Jan Pawe³
W³adys³aw Dawid (18591914), odkry³ sens religijnego dowiadczenia po mierci swojej ¿ony. Tak bardzo pragn¹³ mieæ z ni¹ dalszy kontakt, ¿e zainteresowa³
siê zagadnieniami intuicji i mistyki13. Najpierw nawi¹za³ do teorii Henryka Bergsona. Wkrótce rozszerzy³ zakres jej rozumienia, w³¹czaj¹c do swoich analiz takie zagadnienia jak: psychika podprogowa, somnambulizm, ekstaza i telepatia14.
Stwierdzi³, ¿e w odmiennych stanach wiadomoci pojawia siê sympatia, która pozwala poznawaæ wnêtrze przedmiotów i treci myli. Dziêki temu nikn¹
granice oddzielaj¹ce wnêtrze przedmiotów i treci myli.
10

F.E.D. Schleiermacher (17681834), Ueber die Religion: Reden an die Gebildeten
unter ihren Verachtern (1799; wyd. krytyczne: G.C.B. Punjer, Jena 1879).
11 F. Schleiermacher, Ethics  Manusripts in Ethics, ed. by Schweitzer, Berlin 1835 (cyt.
za: H. Elzenberg, Z historii filozofii, Znak, Kraków 1995, s. 414).
12 H. Elzenberg w roku 1932, po wycieczce w góry (wejcie na Czantoriê), porówna³
swoje doznania z prze¿yciem religijnym, a jego znajomy poeta  z prze¿yciem poetyckim. Te
dwie odpowiedzi mog¹ byæ przyk³adem rozumienia wiary przez dwie ró¿ne osobowoci.
13 J.W. Dawid, O intuicji w filozofii Bergsona, Krytyka 1911, t. 31, 32 (dalej cyt. za:
idem, Pisma pedagogiczne pomniejsze, Wroc³aw  Warszawa 1968).
14 Ibidem, s. 350351.
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Zjawiska mistyczne, zdaniem J.P.W. Dawida, nale¿¹ do stanów intuicyjnych
 ich momentem istotnym jest bezporednie odczuwanie rzeczywistoci ducha,
okrelane subiektywnie jako »czucie obecnoci« rzeczy niewidzialnych (»zjednoczenie z Bogiem« i wyra¿aj¹ce siê symbolicznie jako »g³osy wewnêtrzne«,
wizje tamtego wiata15. O ile Bergson, na którego siê powo³ywa³, podkrela³
poznawcz¹ rolê intuicji, to Dawid wskazywa³ na jej rolê praktyczn¹: Czynnoæ
intuicji zwrócona jest nie w kierunku poznania, ale dzia³ania16.
Stany senne (somnambuliczne) mog¹ dostarczaæ informacji praktycznych, np.
w odniesieniu do zdrowia. Stany mistyczne dostarczaj¹ potencja³u moralnego.
W stanach mystycznych mamy spotêgowanie uczucia moralnego oraz namiêtne po¿¹danie czynu bezinteresownego, ofiarnego17. Stany senne i stany mistyczne s¹ przed³u¿eniem codziennoci.
Pocz¹tkowo J.W.P. Dawid uwa¿a³, ¿e stany somnambuliczne, a nawet praktyki okultystyczne s¹ przygotowaniem do stanów mistycznych. Ale w wydanej
w 1913 r. pracy O intuicji w mistyce, filozofii i sztuce napisa³, ¿e mistyczne odrodzenie mo¿e dokonaæ siê dziêki prze¿yciu osobistego dramatu. Wraz z tym odkryciem przesta³ uznawaæ praktyki okultystyczne za przygotowanie do mistyki18.

Dowiadczenie mistyczne jako fakt emocjonalny
i religijny
Swój pogl¹d na rozwojowe znaczenie prze¿ywania stanów mistycznych
J.W.P. Dawid kszta³towa³ w ci¹gu ca³ego ¿ycia. W ksi¹¿ce wydrukowanej
w dwadziecia lat po jego mierci (Ostatnie myli i wyznania 1935) za istotne
w mistyce uznaje pragnienie ofiarnego czynu19. Do sk³adników dowiadczenia
mistycznego zalicza: (1) poznanie rzeczywistoci pozacielesnej  hiperestezjê
ducha, (2) zjednoczenie siê z bytem duchowym  duszami i absolutem, (3) po¿¹danie czynu i (4) ofiarnoæ. Podstawow¹ motywacj¹ czynów mistycznych jest
mi³oæ20: »Kochaj bliniego jak siebie samego«  s³usznie uwa¿aj¹ za nakaz
sprzeczny, niewykonalny ci, którzy w blinim widz¹ co »innego«, »obcego«.
Nakaz urzeczywistnia siê sam przez siê w miarê, jak budzi siê i umacnia wia15
16

Ibidem, s. 351.
Ibidem, s. 352. Dawid uwa¿a³, ¿e telepatia, przeczucie i jasnowidzenie mog¹ dawaæ
cz³owiekowi wskazówki do postêpowania, np. w dziedzinie zdrowia.
17 Ibidem, s. 353
18 J.W. Dawid, O intuicji w mistyce, filozofii i sztuce, [w:] idem, Pisma pedagogiczne pomniejsze..., s, 73, 78.
19 J.W. Dawid, O rzeczywistoci duchowej, [w:] idem, Ostatnie myli i wyznania, Warszawa 1935.
20 Ibidem, s. 7980.
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domoæ to¿samoci jednostki ze wszystkim, co ¿yje. D¹¿eniem i naturalnym kresem mi³oci jest zjednoczenie siê ze swym przedmiotem [...]. Jest to unia mistyczna: doskona³e wype³nienie mi³oci21.
Dowiadczenie mistyczne (ofiarnoæ i mi³oæ) nie mo¿e koñczyæ siê na poziomie materialnym, praktycznym i psychologicznym. Jego istot¹ jest siêganie
dalej  poza ¿ycie i mieræ. Impuls mistyczny rodzi chêæ przeniesienia siê w zawiaty. St¹d u mistyków pragnienie mierci i czêste o niej rozmylanie, po¿¹danie cierpienia i umartwienie.
Stan mistyczny zazwyczaj nie prowadzi do samobójstwa. Je¿eli kto dowiadczy³ rzeczywistoci duchowej, pragnie prze¿yæ swoje ¿ycie w ca³oci, do
koñca. Mistyk zadaje sobie mieræ w sposób poredni i wieloetapowy. Asceza,
wyniszczanie cia³a i pe³ne powiêcenia ¿ycie dla innych nosz¹ cechê mistyczn¹ [...]. Spotêgowanie ich jest ekstaz¹ dobrowolnej, zupe³nej mierci22. W ten
sposób kszta³tuje sie heroizm, który ma wymiar religijny (np. Edyty Stein).

Poznanie psychologiczne i religijne
wed³ug Józefa Makselona
Psycholog katolicki z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
ks. Józef Makselon, wymieni³ cztery rodzaje relacji miêdzy psychologi¹ i religi¹: (1) konflikt, (2) podporz¹dkowanie, (3) integracja, (4) paralelizm23.
Konflikt zachodzi, gdy nauka z za³o¿enia traktowana jest jako jedynie s³uszna droga osi¹gania prawdy, a religia sprowadzana jedynie do wymiaru psychospo³ecznego. Podporz¹dkowanie  wtedy, gdy uprawomocnia siê zjawiska religijne poprzez ukazanie ich psychologicznej wartoci (psychologizacja) lub gdy
dane uzyskane w badaniach psychologicznych otrzymuj¹ ostateczn¹ ocenê
w kontekcie wartociowania religijnego (teologizacja). Integracja opiera siê na
za³o¿eniu, ¿e prawda o cz³owieku, do jakiej przybli¿a psychologia i religia, stanowi¹ harmonijn¹ jednoæ. Paralelizm zak³ada, ¿e psychologia i religia istniej¹
w innej sferze; religia jest spraw¹ osobist¹ i spo³eczn¹, a psychologia akademick¹ dyscyplin¹ naukow¹. Obie mog¹ wchodziæ we wzajemne relacje, bo pomiêdzy nimi jako dziedzinami poznania nie ma konfliktu.
Wielu wybitnych uczonych zachowuje rezerwê wobec wiary jako zjawiska
nie daj¹cego siê zbadaæ metodami naukowymi. Powstaje wiêc pytanie, czy rzeczywicie teza o rozwojowym charakterze religijnoci da siê utrzymaæ? Czy ra21
22
23

J.W. Dawid, O intuicji w mistyce..., s. 17.
J.W. Dawid, O rzeczywistoci duchowej..., s. 45.
J. Makselon, Relacje miêdzy psychologi¹ a religi¹, Analecta Cracoviensia 1988,
nr 20, s. 4149.
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cjê ma E. Hemingway, który twierdzi³, ¿e ka¿dy myl¹cy cz³owiek jest ateist¹?
Czy racjê ma Galileusz, który zauwa¿y³, ¿e Pismo wiête uczy nas, jak siê dostaæ do nieba, a nie jak niebo siê obraca?
Psychologia religii ³¹czy dwie dziedziny wiedzy  psychologiczn¹ i religijn¹ w jedn¹ ca³oæ. Jak pisa³ Innocenty Maria Bocheñski OP w religii nale¿y odró¿niæ: 1) pewn¹ postawê wobec wiêtoci [...], 2) pewn¹ odpowied na zagadnienia egzystencjalne (o sens ludzkiego ¿ycia, mierci i cierpienia itd.), 3) pewien
kodeks przepisów (przykazañ) moralnych, 4) pewien pogl¹d na wiat (tj. zbiór
twierdzeñ wyjaniaj¹cych np. pochodzenie wiata itp.)24.
Przedstawione poni¿ej przyk³ady mylenia psychologicznego o religii ukazuj¹ wiarê jako problem osobowoci, wychowania i kultury.

Kategoria religijnoci w teorii rozwoju osobowoci
Kazimierza D¹browskiego
Polski psychiatra Kazimierz D¹browski (1902-1980) po³¹czy³ rozwój religijnoci z rozwojem osobowoci. Koncepcjê rozwoju przej¹³ od E. Claparedea
i J. Piageta podczas studiów na Uniwersytecie w Genewie i w Instytucie J.J. Rousseau, ale j¹ zmodyfikowa³, ³¹cz¹c z teori¹ ewolucji neuropsychicznej H. Jacksona i teori¹ uczuæ P. Boveta, podkrelaj¹c ich dezintegracyjny i integracyjny
charakter25.
Zdaniem K. D¹browskiego rozwój osobowoci polega na odrzucaniu dotychczasowych form i zasad ¿ycia, jest przechodzeniem od zasady przyjemnoci do
zasady rzeczywistoci, a nastêpnie do zasady przekraczania obu tych zasad, poprzez dzia³anie nowej, bardziej ludzkiej zasady rozwoju. Rozwój religijnoci jest
cile zwi¹zany z rozwojem zdrowia psychicznego, którym jest zdolnoæ do
wszechstronnego rozwoju psychicznego, w kierunku coraz wy¿szej hierarchii
rzeczywistoci i celów, a¿ do realizacji w³asnej osobowoci i pomocy innym
w realizacji ich osobowoci26. Idea³ osobowy  to krystalizacja prze¿yæ typu
24
25

I.M. Bocheñski, Sto zabobonów, Philed, Kraków 1992, s. 114.
Pierwsze próby rozumienia religijnoci K. D¹browski przedstawi³ w rozdziale pt.
Ascetyzm, w swoim doktoracie pt. Podstawy psychologiczne samodrêczenia (automutylacji), Lekarskie Towarzystwo Wydawnicze Przysz³oæ, Warszawa 1934, s. 3645. W bibliografii znajdujemy odwo³ania do prac takich autorów jak: A. Adler, M. Bonaparte, E. Durkheim, L. Levy-Bruhl, P. Federn, A. Freud i Z. Freud, E. Homburger (Erikson), P. Janet,
K. Jaspers, C. G. Jung, E. Kretschmer, J. Ochorowicz, T. Reik, T. Ribot, A. Schpenhauer,
O. Weininger, J. Moses, H. Joly i in.
26 K. D¹browski, Zdrowie psychiczne, [w:] idem, Pojêcia ¿yj¹ i rozwijaj¹ siê (Ze studiów
nad dynamik¹ pojêæ), przy wspó³pracy metodologicznej A. Kawczaka i J. Sochañskiej, Warszawa  London 1971, s. 175.
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sympatia i empatia, mi³oæ i przyjañ, które mog¹ przekroczyæ próg mierci
i zniszczenia. W sensie normatywnym: Osobowoæ jest to samouwiadomiona,
wybrana przez siebie, empirycznie opracowana, autonomiczna, samopotwierdzona i wychowuj¹ca siê jednoæ podstawowych w³aciwoci psychicznych,
indywidualnych i wspólnych. Te w³aciwoci podlegaj¹ zmianom ilociowym
i jakociowym, z zachowaniem niezmiennoci jakoci centralnych albo esencjalnych27.
Istniej¹ dwa graniczne wzory strukturalizowania siê osobowoci. Jeden reprezentowany jest przez psychopatiê, a drugi przez psychonerwicê. Pierwsza
ogranicza rozwój do wymiarów horyzontalnych, druga rozszerza rozwój do wymiarów wertykalnych. St¹d w koncepcji K. D¹browskiego psychonerwica jest
warunkiem strukturalnym wszechstronnego rozwoju osobowoci. Pomiêdzy psychopatiami i psychonerwicami znajduj¹ siê psychozy, oparte na autyzmie sprzê¿onym z ambiwalencjami i ambitendencjami, które mog¹ zamieniaæ siê w stany
chorobowe, np. w schizofreniê. Rozwój osobowoci wyra¿a niemo¿liw¹ do opanowania tendencjê do przekraczania cyklu biologicznego cz³owieka i wiêkszoci jego cyklów ¿yciowych. Przynosi to z jednej strony cierpienie, agonie, lêki,
depresje i obsesje, konflikty zewnêtrzne, z drugiej  daje napêd w nieznane.
W tym samym kierunku idzie opis rozwoju religijnego, który K. D¹browski
podsumowa³ w latach 70. Wersja polska, któr¹ tu przedstawiam, jest wczeniejsza, ale by³a wydrukowana dopiero w 1996 r., wersja angielska, póniejsza,
wydrukowana zosta³a w 1977 r.28 D¹browski wyró¿ni³ w tej pracy piêæ poziomów/ typów postaw religijnych:
Poziom I. Integracja pierwotna przejawia siê jako prymitywna, antropomorficzna koncepcja si³ z³ych i dobrych, czêciowo oparta na magicznym podejciu
i niewiadomych tendencjach poci¹gania i odpychania. Wzywa siê wy¿sze si³y
przede wszystkim w celu otrzymania pomocy i protekcji w realizacji prymitywnych celów i zaspokojenia potrzeb biologicznych. Sukces w takich przedsiêwziêciach daje si³ê i buduje magiczn¹ postawê w stosunku do samego siebie  i to
w sensie przekonania, ¿e siê posiada pewne cechy bóstwa. Postawy te s¹ produkowane bardzo ³atwo w efekcie ³añcucha udanych przedsiêwziêæ, przez autosugestiê, ¿e ma siê ³askê bogów.
Takie religijne postawy s¹ charakterystyczne dla prymitywnych szczepów
i dla indywiduów psychopatycznych, które wierz¹, ¿e posiadaj¹ nadludzkie znaczenie i si³ê. Przyk³adami takich osobników byli: Neron, Iwan Grony, papie¿
Aleksander VI, Hitler, Stalin, Charles Manson.
Poziom II. Dezintegracja jednopoziomowa przejawia siê jako ambiwalencje
i ambitendencje w wierze i zw¹tpieniu oraz w postaci spirytualnej postawy wo27

K. D¹browski, Osobowoæ, [w:] idem, Pojêcia ¿yj¹..., s. 115.
Por. K. D¹browski, Religion, [w:] Multilevelness of emotional and instinctive functions, Lublin 1996, s. 150153.
28
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bec boskoci, a tak¿e w okresowym lêku i niechêci wzglêdem bóstwa. Typowa
dla tego poziomu jest symbolizacja osobistych lêków i impulsów konfliktowych
w postaci bogów i bohaterów, jako personifikacji ludzkich sprzecznoci, ³¹cznie
z poczuciem odrzucenia przez bóstwo i braku ³aski. Istnieje wyrany zwi¹zek
typu ekskluzywnego z boskoci¹, symbolizowany przez rytua³y. Charakterystyczne s¹ postawy ateizmu na przemian z szukaniem kontaktu z Bogiem i jego
si³¹ ochronn¹.
Poziom III. Dezintegracja wielopoziomowa spontaniczna rozwija hierarchiê
wartoci religijnych, potrzebê spirytualizacji i zró¿nicowania koncepcji bóstwa.
Te obrazy i ujêcia wynikaj¹ z d¹¿eñ i tendencji rozwojowych. Konkrety immanencji wi¹¿¹ siê z konkretami transcendencji. W religijnej immanencji tworzy
siê, na bazie potrzeb subiektywnych, idea³ bóstwa. W religijnej transcendencji
spostrzega siê za Boga niezale¿nie od w³asnej subiektywnoci.
Realnoci transcendentne, konkretne odpowiadaj¹ silnym potrzebom emocjonalnym na wysokim poziomie rozwoju. Immanencja i transcendencja mog¹ tworzyæ antynomiê, ale te¿ dwustronn¹ harmoniê. Otrzymanie i przyjêcie ³aski odczuwane jest z jednej strony jako pochodz¹ce od podmiotu, a z drugiej  jako
pochodz¹ce od wy¿szej rzeczywistoci. Obserwuje siê niekiedy zboczone formy
pobo¿noci, objawiaj¹ce siê w sztucznych postawach, nadmiernym krytycyzmie,
poni¿aniu samego siebie lub w duchowym narcyzmie.
Poziom IV. Dezintegracja wielopoziomowa i usystematyzowana sprzyja
osi¹gniêciu wysokiego poziomu alterocentryzmu. Nastêpuje stopniowy wzrost
postaw egzystencjalnych i uznawanie bóstwa za esencjê mi³oci, a tak¿e odkrycie harmonii miêdzy jedynoci¹ bóstwa i jedynoci¹ w³asnej osobowoci.
Jako rezultat dowiadczeñ zdobytych przez systematyczn¹ medytacjê i kontemplacjê oraz wysi³ek samodoskonalenia rozwija siê tendencja do ujmowania
swoich subiektywnych potrzeb w zakresie religijnym i przekszta³cania ich w kierunku tego, co obiektywne, traktowania transcendencji jako konkretnej rzeczywistoci. Postawa religijna opiera siê na poszukiwaniu obiektywnych, nadnaturalnych, transcendentnych rzeczywistoci.
Poziom V. Integracja wtórna oznacza, ¿e rozwój stosunku jaty ³¹czy religijne, absolutne wartoci z wszechobejmuj¹c¹ empati¹ i uniwersaln¹ mi³oci¹.
D¹¿enie do transcendentalnej hierarchii jako istoty postawy religijnej znajduje
swój wyraz w autentyzmie i w ideale osobowoci. Taka postawa rozwija siê poprzez intuicyjn¹ syntezê osobistego zwi¹zku z bóstwem.
Postawê religijn¹ tego poziomu charakteryzuje jasnoæ i prostota zwi¹zana
z g³êbi¹ i z³o¿onoci¹ dowiadczeñ religijnych oraz wysi³ek tworzenia cis³ych
wiêzi miêdzy immanencj¹ i transcendencj¹. Zrozumia³e jest d¹¿enie do uchwycenia Boga w konkretnym dowiadczeniu i prowadzenia z nim dialogu. Mog¹
pojawiaæ siê roz³amy i przerwy w takim kontakcie z bóstwem, niemniej potrze-
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ba dialogu pozostaje nienaruszona, a jego poszukiwanie jest intensywne, ale spokojne29.
Cechy rozwiniêtych i wybitnych osobowoci obejmuj¹: (1) wielop³aszczyznowoæ umys³u, wszechstronnoæ wiedzy, (2) postawê autonomiczn¹ w nauce
i ¿yciu, samodzielnoæ ocen, poczuæ i dzia³ania, (3) obiektywizm wobec siebie
samego i postawê subiektywno-obiektywn¹ w stosunku do innych (poznaj samego siebie), (4) prawdomównoæ i uczciwoæ, (5) autonomiê psychiczn¹
i odwagê (bohaterstwo duchowe w wyniku przygotowywania siê do niego poprzez trudnoci ¿yciowe), (6) uczucie mi³oci i empatii, (7) d¹¿enie do doskonalenia siebie i innych, (8) poczucie czci, ni¿szoci, winy i pokory, (9) przystosowanie siê do cierpienia i mierci, zdolnoæ do autopsychoterapii, (10) zdolnoæ
do medytacji, (11) odczucia estetyczne  wa¿n¹ rolê sztuki w rozwoju osobowoci, (12) dramatycznoæ postawy ¿yciowej30 .

Problem religijnoci w teorii rozwoju Jamesa W. Fowlera
Kolejnym autorem, którego teoria za pomoc¹ stadiów rozwoju próbuje opisaæ zjawisko dowiadczenia, zachowania i rozwoju religijnego jest James
W. Fowler. Przej¹³ on od teologów protestanckich, Paula Tilicha i Reinholda Niebuhra, pojêcie wiary jako uniwersalnej ludzkiej w³aciwoci i ostatecznej troski (ultimate concern). Fundamentem wiary jest zaufanie: wiara jest zawsze relacyjna; w wierze zawsze jest kto inny: ufam komu lub jestem wierny czemu31.
Podobnie s¹dzi³ Erik H. Erikson, który w swojej koncepcji rozwoju przez kryzysy umieci³ dowiadczenie zaufania na samym pocz¹tku ludzkiego ¿ycia.
Na pierwszych stronach swojej ksi¹¿ki Stadia wiary. Psychologia ludzkiego
rozwoju a poszukiwanie sensu (1981) J. Fowler pisze: Zanim stajemy siê religijni lub niereligijni, zanim dochodzimy do tego, by myleæ o sobie jako o katolikach, protestantach, ¿ydach czy muzu³manach, ju¿ jestemy zaanga¿owani w
sprawy wiary32. Wed³ug niego wiara jest procesem procesów poznania33
i przybiera trzy formy, które nadaj¹ sens dowiadczeniu. S¹ nimi:
29 Por. T. Kobierzycki, Rozwój religijny a zdrowie psychiczne, Heksis1996, nr 3, s. 5459.
W swojej pracy doktorskiej K. D¹browski klasyfikuje psychologicznie ascetyzm: w. Paw³a,
w. Marii Magdaleny, w. Augustyna, w. Hieronima, w. Franciszka Salezego, w. Wincentego a Paulo, w. Antoniego Pustelnika oraz w. Afry, w. Ma³gorzaty z Kordoby, w. Paschalisa Baylon, w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus itp.
30 Por. K. D¹browski, Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
31 J. W. Fowler, Stages of faith. The psychology of human development and the quest for
meaning, Harper & Row Publishers, San Francisco 1981, s. 16 (tu i dalej cyt. za: P. Socha
(red.), Duchowy rozwój cz³owieka, Wyd UJ, Kraków 2000.
32 Ibidem, s. 5.
33 J.W. Fowler, Faith and the structuring of meaning, [w:] C. Dykstra, S.L. Parks (eds.),
Faith development and Fowler, Birmingham, Alabama 1986, s. 25.
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 ustrukturowana wiedza (przekonania),
 wartociowanie (zaanga¿owanie lub powiêcenie),
 sensowne ca³oci (teksty i podteksty opowiadañ lub przypowieci)34.
Cz³owiek w sposób spontaniczny d¹¿y do sensów i wartoci, do tego, co
uniwersalne, co wyra¿a siê w transcendentnym ideale. Idea³ ten zosta³ objawiony w tradycji chrzecijañskiej jako Królestwo Bo¿e. D¹¿enie do sensu przybiera ró¿ne postacie, jest rezultatem ni¿szego lub wy¿szego poziomu rozwoju.
James Fowler, nawi¹zuj¹c do klasyfikacji H. Reinholda Niebuhra, wyró¿ni³
trzy typy wiary: (1) politeistyczn¹  powierzchown¹, rozproszon¹ i niewi¹¿¹c¹,
(2) henoteistyczn¹  zwi¹zan¹ z jedn¹ instytucj¹ lub kultem, (3) monoteistyczn¹
 opart¹ na objawieniu osobowego Boga. Dziêki temu osoba lub grupa kieruje
ca³¹ sw¹ ufnoæ i podporz¹dkowanie na transcendentne centrum wartoci i si³y,
które nie jest ani wiadomym lub niewiadomym rozszerzeniem osobistego czy
grupowego ja, ani te¿ konkretn¹ przyczyn¹ lub instytucj¹. Ten typ monoteizmu
zak³ada raczej podporz¹dkowanie zasadzie bycia i ród³u oraz centrum wszelkich wartoci i si³y35.
Jak pisze Fowler, dla wiêkszoci ludzi przez wiêkszoæ czasu wiara pe³ni rolê
zas³ony przed g³êbi¹ tajemnicy, która nas otacza. Gdy nasza ¿yciowa przestrzeñ
jest rozbita i ulega destrukcji, gdy odczuwane istnienie naszej ostatecznej rzeczywistoci staje siê mniej ni¿ ostateczne, g³êboka wiara nas podtrzymuje.
Opis stadiów rozwoju wiary J. Fowler opar³ na koncepcjach: okresów ¿ycia
E. Eriksona, procesów poznawczych J. Piageta, s¹dów moralnych L. Kohlberga
oraz struktur ja, Roberta Kegana. Stadia rozwoju religijnego poprzedza faza niemowlêctwa, gdzie dowiadczenie dokonuje siê bez udzia³u jêzyka i pojêæ.
Kszta³tuje siê wówczas wiara niezró¿nicowana. Dziecko dowiadcza zaufania,
dzielnoci, nadziei i mi³oci, jako wszechmocy, w której przejawia siê jego narcystyczne i egocentryczne ja: wszystko to ja, ja to wszystko. Je¿eli nie nast¹pi jakie nieszczêcie (np. sieroctwo, choroba itp.), które mo¿e zamkn¹æ dziecko w schemacie izolacji, rozpoczyna siê stadium pierwsze. James W. Fowler
wyró¿ni³ szeæ stadiów rozwoju wiary, opieraj¹c siê na badaniu omiu aspektów: form mylenia, rodzaju s¹dów moralnych, podejmowania ról, zakresu wiadomoci spo³ecznej, punktów odniesienia, sposobów uzgadniania obrazu wiata, rozumienia symboli, struktury ja.
Stadia rozwoju wiary s¹ w jego ujêciu nastêpuj¹ce: (1) wiara intuicyjno-projekcyjna, (2) wiara mityczno-literalna, (3) wiara syntetyczno-konwencjonalna,
(4) wiara indywidualno-refleksyjna, (5) wiara koniunktywna (paradoksalno-konsolidacyjna), (6) wiara uniwersalizuj¹ca.
34
35

J.W. Fowler, Faith development and pastoral care, Philadelphia 1987, s. 56.
J.W. Fowler, Stages of faith..., s. 23.
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Stadium wiary intuicyjno-projekcyjnej (od 2 do 67 roku ¿ycia) jest mieszanin¹ ró¿nych elementów kultury, wch³oniêtych przez dzieciêc¹ psychikê.
Coraz aktywniej dzia³aj¹: mylenie, pocz¹tki mowy, symbole werbalne i manipulacje cielesne. W zabawie dziecko za pomoc¹ wyobra¿eñ spontanicznie konstruuje obrazy na podstawie religijnej instrukcji, jak¹ dostaje od rodziców (lub
bez niej). Wra¿liwe na opowieci i jêzyk bani, tworzy wiat pe³en quasi-religijnych wyobra¿eñ diab³a, Boga i innych postaci. Wiara intuicyjno-projekcyjna jest wype³niona fantazj¹, w której dziecko mo¿e byæ pod niezwykle silnym i
permanentnym wp³ywem przyk³adów, uczuæ, dzia³añ i opowiadañ dotycz¹cych
wiary ukazywanej przez najbli¿szych dziecku doros³ych36.
Pod³o¿em wiary intuicyjno-projekcyjnej jest impulsywne ja. Typowe s¹ dla
dzieci nieopanowane wybuchy emocji pozytywnych i negatywnych. Je¿eli impulsywnoæ jest nadmiernie nagradzana, np. z powodu braku jednego z rodziców, nie powstaje potrzeba jej przezwyciê¿ania. Mo¿e to mieæ hamuj¹ce znaczenie dla rozwoju wiary.
Stadium wiary mityczno-literalnej (od ok. 6,5 do 1112 roku ¿ycia) charakteryzuje aktywizacja mylenia w kategoriach operacji konkretnych. To sprzyja
antropomorfizacji wyobra¿eñ religijnych, np. Bóg to starzec z siw¹ brod¹.
Mylenie dziecka jest konkretne, literalne, a wyobra¿enia przyjmuj¹ podwójn¹
perspektywê: Bóg jest we mnie i Bóg jest w tobie. Prze³amuje siê pierwotny narcyzm i egocentryzm. Mylenie nabiera charakteru materialistycznego, np.
Pójdê do piek³a, bo tam nie ma zimy lub Jezu, daj mi rower pod choinkê.
Obraz Boga ma cechy autorytarne. Na jego ³askê lub zbawienie trzeba sobie zas³u¿yæ przez dobre uczynki lub dary na koció³, za modlitwy maj¹ wyjednaæ
w sposób magiczny jakie okrelone dobra (np. zdrowie, zabawki, lepsze ubranie).
Zagro¿eniem dla tego typu religijnoci mo¿e byæ nienaturalny perfekcjonizm,
wywo³any przez rodziców lub inne znacz¹ce osoby, a tak¿e poczucie bycia gorszym, opuszczenie lub jaskrawa dezaprobata. Przyczyny te uniemo¿liwiaj¹ konstruowanie obrazu ostatecznej rzeczywistoci. Podstaw¹ religijnoci mitycznoliteralnej jest ja imperialne. wiat widziany jest przez pryzmat w³asnych
zachcianek i ¿yczeñ, realizowanych w sposób instrumentalny i dosyæ bezkrytyczny.
Stadium wiary syntetyczno-konwencjonalnej (od ok. 12 roku ¿ycia do
doros³oci) opiera siê na dzia³aniu wiadomoci zwierciadlanej i zdolnoci do
przyjmowania perspektywy obopólnej. Wiele godziny spêdza siê wówczas
z rówienikami na mówieniu o wszystkim i o niczym. Poczucie szczeroci
i brak ograniczeñ ze strony doros³ych zmieniaj¹ widzenie wiata: Ja widzê ciebie widz¹cego mnie: ja widzê tego mnie, którego  jak s¹dzê  widzisz ty i na
odwrót37.
36
37

Ibidem, s. 134.
Ibidem, s. 153.
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Zmiana perspektywy u³atwia przeniesienie autorytetu z rodziców na inne
osoby, na instytucje, na bohaterów lektur, filmu czy te¿ na postacie religijne.
Towarzyszy temu opozycja: buntowniczoæ  konformizm. Podstaw¹ wiary syntetyczno-konwencjonalnej jest ja interpersonalne, które sk³ada siê z fragmentów cudzych przekonañ, systemów wartoci i elementów ja osób znacz¹cych.
Podstawowymi wzorami rozwoju religijnego s¹ osoby wchodz¹ce w sk³ad grupy rówieniczej.
Zawê¿anie mylenia religijnego, a tak¿e mityzacja w³asnego dowiadczenia
¿yciowego utwierdzaj¹ i uwiêcaj¹ mylenie religijne (kszta³tuje siê stereotyp).
Za³amanie siê tego stereotypu prowadzi do nihilistycznej rozpaczy lub do kompensacyjnej intymnoci, opartej na ucieczce od wiata do Boga. Jak pisze Fowler: jest to forma intymnoci, która powoduje ryzyko zatarcia granic miêdzy
tym, co interpersonalne i osobiste38. Ciê¿kie wydarzenia losowe, opuszczenie
fizyczne lub emocjonalne niekiedy sprzyjaj¹ rozwojowi, a niekiedy deformacji
wiary. M³odzi ludzie, którzy widz¹, ¿e ich symbole religijne s¹ degradowane,
wpadaj¹ w kryzysy lub nerwice. Szukaj¹ oparcia w sektach, magii i paranauce
lub dotyka ich nihilizm.
Stadium wiary indywidualno-refleksyjnej (od 1820 do 3545 roku ¿ycia)
u wielu doros³ych nie pojawia siê nigdy. Religijnoæ zmienia charakter z nakazów i zakazów zewnêtrznych i tyranii autorytetów na rzecz autorytetu osobistego (executive ego). Jednostka ma wiadomoæ w³asnego wiatopogl¹du, umiejêtnoæ niezale¿nej oceny siebie i innych. Umie oddzieliæ symbol od
symbolizowanych treci. Podstaw¹ wiary indywidualno-refleksyjnej jest ja instytucjonalne, które jest podmiotem, sêdzi¹ i twórc¹ odpowiedzialnoci.
Religijnoæ tego typu wi¹¿e siê z prze¿ywaniem prze³omu ¿yciowego, który
trwa 57 i wiêcej lat. Krytycyzm, nadmierny racjonalizm, narcyzm intelektualny s¹ przyczyn¹ czêstych nadinterpretacji rzeczywistoci i odrzucania punktów
widzenia innych ludzi. W tym stadium czynna jest tzw. umys³owoæ owiecenia. Z³udzenie wiêkszej kontroli nad rzeczywistoci¹ prowadzi do redukcjonizmu
poznawczego i religijnego. Zamiast indywidualnoci rodzi siê indywidualizm.
Stadium wiary indywidualno-refleksyjnej sprzyja demitologizacji. W zwi¹zku z przekroczeniem po³owy ¿ycia wdzieraj¹ siê do wiadomoci ukryte dot¹d
pragnienia. Dowiadczenie samotnoci lub braku intymnoci oraz nadwra¿liwoæ
emocjonalna mog¹ powa¿nie zaburzyæ funkcjonowanie jednostki znajduj¹cej siê
w tym stadium rozwoju religijnego.
Stadium wiary koniunkcyjnej (paradoksalno-konsolidacyjnej) to efekt
prze³omu, o którym pisa³ C. G. Jung. Jednostka po 30 roku ¿ycia traci dotychczasowe oparcie we w³asnym systemie to¿samoci. Utrata dotychczasowych
identyfikacji i trudnoci osobiste prowadz¹ do rozczarowañ. ¯ycie okazuje siê
38
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bardziej skomplikowane i nie daje siê wyjaniæ za pomoc¹ logiki klasycznej.
Mentalnoæ owieceniowa za³amuje siê pod wp³ywem zdarzeñ losowych, takich jak np. utrata pracy, wypadek czy ciê¿ka choroba. Jedna rzecz mo¿e byæ
widziana raz jako zjawisko falowe, innym razem jako zjawisko korpuskularne,
mo¿e byæ ogl¹dana przez mikroskop lub przez lunetê, a to, co otwiera jedne
mo¿liwoci, jednoczenie zamyka inne itd. Dokonuje siê usensownienie sprzecznoci, rozumiane jako zbie¿noæ przeciwieñstw (por. coincidentia oppositorum
Miko³aja z Kuzy). Jednostka synchronizuje swoje ja z ró¿nymi wymiarami
czasu i przestrzeni.
Indywidualne otwarcie na ró¿norodnoæ wiata i innych ludzi sprzyja rozwojowi tolerancji i postawy ekumenicznej. Podstaw¹ tego stadium wiary jest ja
interindywidualne. W³asna wyobrania staje siê ironiczna, odrzuca obrazy
ostateczne na rzecz wzglêdnych. Symbole ukazuj¹ tylko cieñ sensów. Wa¿niejsze staje siê spotkanie i z innymi wartociami religijnymi ni¿ izolacja we w³asnym systemie przekonañ religijnych.
Stadium wiary uniwersalizuj¹cej (od ok. 40 roku ¿ycia) zdarza siê niezwykle rzadko, a do osób, które je osi¹gnê³y, mo¿na zaliczyæ: Mahatmê Ghandiego,
Martina Lutera Kinga, Matkê Teresê z Kalkuty, Daga Hammarskjolda, Dietricha
Bonhoeffera, Abrahama Heschela i Thomasa Mertona. Jednostki tego typu s¹
charyzmatyczne, maj¹ autorytet, staj¹ siê przywódcami i mêczennikami za sprawê, ale bywaj¹ te¿ bezwzglêdne dla swoich najbli¿szych, jak np. Ghandi wobec
swojej ¿ony. Mimo swych wad ucieleniaj¹ pe³niê ludzkiego bytu.
Podstaw¹ wiary uniwersalizuj¹cej jest umieszczenie swojego ja w Bogu
(God-grounded self), co zmienia relacjê miêdzy figur¹ i t³em. Ja przestaje byæ
samotne, wi¹¿e siê na trwa³e z Bogiem, staje siê mistyczne, bosko-ludzkie. Uaktywnia siê postawa oporu wobec z³a, które jest ukryte w ludzkich sercach. Zanika poczucie sprzecznoci, a paradoks traktowany jest jako zasada ukrytej jednoci. Symbole wyra¿aj¹ce ostateczn¹ rzeczywistoæ mog¹ byæ ró¿ne.
ród³em wiary uniwersalnej jest Boska Opatrznoæ i historyczny splot
wydarzeñ. Religijnoæ nie jest doskona³a czy wiêta, ale kszta³tuje siê pod wp³ywem intencjonalnej boskoci i transcendencji. Sprawiedliwoæ, mi³oæ i wolnoæ
zostaj¹ przez jednostkê powiêcone na rzecz celów zbiorowych.

Orientacja religijna w psychologicznej koncepcji
Fritza K. Osera
Fritz K. Oser, szwajcarski psycholog z Uniwersytetu we Fryburgu, zastosowa³
koncepcjê struktur poznawczych Jeana Piageta i Barbary Inhelder do psychologii
religii. Ró¿nica miêdzy wiadomoci¹ religijn¹ a niereligijn¹ polega jego zdaniem
tylko na tym, ¿e umieszczona jest w niej relacja do  Boga /Ostatecznoci.
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wiadomoæ religijn¹ ods³aniaj¹ dylematy ¿yciowe, które jednostka musi rozwi¹zaæ, aby utrzymaæ równowagê psychiczn¹ i równowagê w relacjach z otoczeniem.
Niemo¿noæ rozwi¹zania dylematów ¿yciowych grozi zaburzeniami /nie-zadowoleniem, lêkiem izolacj¹/. Rozwi¹zanie dylematów daje poczucie bezpieczeñstwa,
nowy rodzaj wiedzy, wy¿szy stopieñ rozumienia wiata i samego siebie.
Religijna wiadomoæ opiera siê na bipolarnych schematach emocjonalnopoznawczych: sacrum  profanum, transcendencja  immanencja, wolnoæ  zale¿noæ, nadzieja  absurdalnoæ, ufnoæ  lêk, wiecznoæ  efemerycznoæ, klarownoæ  magicznoæ, dane  osi¹gniête. Proces poznania religijnego opiera siê
internalizacji i eksternalizacji dylematów moralnych. Poprzedza go postawa prereligijna, oparta na dychotomii miêdzy wewnêtrznym i zewnêtrznym, która tworzy stadium zerowe rozwoju religijnego.
Analiza schematów emocjonalno-poznawczych Fritza Osera oparta jest na
badaniu odpowiedzi dotycz¹cych omiu dylematów-historyjek, badanych wed³ug
wzoru L. Kohlberga. S¹ nimi: dylemat Paw³a, dylemat Hioba, dylemat niezas³u¿onego cierpienia, dylemat zbawienia wiecznego, dylemat winy, dylemat mi³oci, dylemat samobójstwa i dylemat ma³¿eñstwa39.
Badanie religijnoci dotyczy osób, które maj¹ odpowiednie kompetencje jêzykowe i umys³owe. Dzieci dosyæ d³ugo nie widz¹ ró¿nicy miêdzy si³ami dzia³aj¹cymi wewn¹trz i na zewn¹trz nich, nie mog¹ wiêc dok³adnie ró¿nicowaæ
przyczyn zdarzeñ religijnych.
Fritz K. Oser wyró¿ni³ szeæ stadiów orientacji religijnej: (1) stadium absolutnej heteronomii (Deus ex machina), (2) stadium wzajemnej wymiany (dawanie i dostawanie), (3) stadium absolutnej autonomii (deizm), (4) stadium autonomii zaporedniczonej (zbawienie), (5) stadium intersubiektywnej religijnoci,
(6) stadium uniwersalnej religijnoci (solidarnoæ).
Autor zak³ada mo¿liwoæ istnienia fazy szóstej i faz przejciowych, które
odpowiadaj¹ stanom prze¿ywanego kryzysu z powodu zmiany postrzegania siebie i rzeczywistoci zewnêtrznej. W swojej analizie Fritz Oser odwo³uje siê,
miêdzy innymi, do teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza D¹browskiego.
Stadium absolutnej heteronomii religijnej jest typowe dla dzieci w wieku
przedszkolnym, które przypisuj¹ Bogu wywo³ywanie zachowañ doros³ych, jakby byli oni tylko wykonawcami jego poleceñ. Odbywa siê to bez ¿adnego porednictwa miêdzy ludmi a Bogiem. Dziecko, rozwi¹zuj¹c swoje dylematy moralne, twierdzi, ¿e np. Bóg ukara³ Paw³a, bo ten nie s³ucha³ jego rozkazów.
Relacje religijne maj¹ charakter zewnêtrzny i automatyczny (Deus ex machina).
To, co boskie (Ostateczne), jest identyczne z jednostk¹ wierz¹c¹ z powodu jej
totalnej zale¿noci.
39 Por. F.K. Oser, P. Gemuender, Religious judgment. A developmental approach, Birmingham 1991, s. 173175.
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Stadium wzajemnej wymiany religijnej daje odczucie partnerstwa z Bogiem. Dziecko modli siê np. o pi¹tkê w szkole lub o zdrowie mamy, a jego proba pozostaje bez pozytywnej odpowiedzi, jednak to kryzysowe prze¿ycie otwiera
drogê do ukszta³towania siê nowej formy religijnoci. Relacja dziecka z Bogiem
nabiera charakteru dwustronnego. Bóg jest traktowany jako kto, kto mo¿e poddaæ cz³owieka próbie lub testowi wiary, a za to czeka go kara lub nagroda.
Dziecko zaczyna wierzyæ, ¿e mo¿e zawrzeæ z Bogiem jaki uk³ad, na który maj¹
wp³yw jego dobre uczynki, modlitwa lub w³aciwe zachowanie wobec rodziców.
Jest w stanie powiedzieæ, ¿e Bóg ukara³ Paw³a, bo ten le post¹pi³ lub by upomnieæ go przed niew³aciwym zachowaniem. W tym stadium dziecko zaczyna
odczuwaæ, ¿e ma wp³yw na to, co ostateczne (Ostatecznoæ).
W stadium absolutnej autonomii religijnej nastêpuje oddzielenie sfery sacrum do sfery profanum (znika tendencja np. do wi¹zania wypadku samochodowego Paw³a z obietnic¹ dan¹ Bogu) i przyjêcie odpowiedzialnoci za swoje
czyny. Dziecko prze¿ywa szok, ¿e pewne wydarzenia s¹ nieodwracalne, np.
mieræ babci czy odejcie ojca, na co nie pomaga modlitwa i dobre uczynki.
Odkrywa te¿, ¿e to, co pozytywne, mo¿e siê pojawiæ, chocia¿ nie prosi³o siê
o to Boga (np. dobra ocena pomimo braku modlitwy).
W tym stadium dochodzi do radykalizacji pozytywnych lub negatywnych
postaw religijnych  do skrajnego zaanga¿owania lub ateizmu. Dziecko spostrzega, ¿e istniej¹ dwa królestwa  ziemskie i boskie, a zachowania s¹ oceniane jako
moralne lub niemoralne. Przyczyny zdarzeñ, na które nie ma siê wp³ywu, przypisywane s¹ Bogu jako Pierwszej Przyczynie lub Dawcy Praw. Nastêpuje ca³kowite oddzielenie jednostki od tego, co ostateczne (od Ostatecznoci).
Stadium autonomii zaporedniczonej religijnoci cechuje przekonanie, ¿e
podstaw¹ wszelkich zdarzeñ jest Bóg. Religijnoæ jest podmiotowo zaporedniczona  jestem odpowiedzialny, bo mam naturê dan¹ mi od Boga, co czyni
mnie zdolnym do odpowiedzialnoci. Jednostka nie dopatruje siê przyczyny
przykrych i dramatycznych zdarzeñ losowych tylko w sferze profanum. Uznaje,
¿e klêski i rozczarowania maj¹ swoje ród³a tak¿e w sferze sacrum i mog¹ byæ
form¹ dzia³ania Boga. Pojawia siê przekonanie, ¿e jest siê czêci¹ planu zbawienia, a nawet ewolucji kosmicznej, a w³asne decyzje maj¹ zwi¹zek z tym planem,
który znajduje siê w rêku Boga. Skupianie siê tylko na tym planie mo¿e jednak
ograniczaæ rozwój religijnoci. To, co ostateczne (Ostatecznoæ), jest traktowane jako pod³o¿e i warunek innej mo¿liwej egzystencji poprzez powi¹zanie immanencji i transcendencji.
W stadium intersubiektywnej orientacji religijnej nastêpuje odwrócenie
dotychczasowej perspektywy poznawczej i odkrycie, ¿e Bóg dzia³a w sposób
nieuwarunkowany. Wyrazem tego jest porozumienie miêdzy ludmi, dzia³anie na
rzecz innych ludzi i mi³oæ do drugiego cz³owieka, które s¹ wyrazem obecnoci
Boga i stanowi¹ wzór postêpowania cz³owieka religijnego.
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Nie tylko Bóg ma swój plan i zstêpuje do ludzi, ale i cz³owiek religijny ma
swój plan, id¹c do ludzi. Orientacja religijna ma charakter intersubiektywny.
Opiera siê na odkryciu znaczenia wolnoci dla siebie i dla innych. Zanika tendencja do mechanicznego traktowania religii, wiary i Boga, jak to ma miejsce
we wstêpnych fazach rozwoju. To, co ostateczne (Ostatecznoæ), staje siê centrum dzia³añ osobistych.
Stadium uniwersalnej religijnoci i solidarnoci ró¿nicuje przyjêcie tego,
co jest, jako wyrazu naturalnego biegu rzeczy. Cz³owiek religijny uznaje mo¿liwoæ i sens dowiadczeñ negatywnych, takich jak niesprawiedliwoæ, cierpienie
i mieræ. Wskanikiem tego stadium jest osi¹gniêcie jednoci z Bogiem (Ostatecznoci¹) w stanach mistycznych i radoæ z w³asnego ¿ycia. Religijny sens
¿ycia wyra¿a siê w integracji ludzkiej wolnoci, bezradnoci i mi³oci, w solidarnoci z Bogiem.
W konkluzji mo¿na powiedzieæ, ¿e kryteriami rozwoju religijnego s¹:
(1) zale¿noæ, (2) separacja i (3) integracja z tym, co ostateczne (Ostatecznoci¹
 Bogiem). Stadium pierwsze i drugie s¹ wyrazem religijnoci zale¿nej, trzecie
i czwarte s¹ stadiami separacji religijnej, a stadium pi¹te tworzy komunikacyjn¹
integracjê religijn¹ z Bogiem.
Koncepcje rozwoju religijnego Helmut Reich podzieli³ na miêkkie i twarde. Jednym z kryteriów oceny jest kontinuum: intra  inter  trans, w którym
stan intra oznacza odrywanie od siebie wyjaniania naukowego i religijnego oraz
uznanie, ¿e jedno istnieje niezale¿nie od drugiego; stan inter oznacza, ¿e mog¹
istnieæ dwie ró¿ne prawdy w jakim powi¹zaniu; stan trans  istnienie transcendentej jednoci miêdzy ró¿nymi prawdami i ich komplementarnoæ.

Zakoñczenie
Rozwój indywidualnej religijnoci mo¿e ulec zahamowaniu lub wypaczeniu,
je¿eli jej prezentowanie przez osoby znacz¹ce (rodziców, duchownych, nauczycieli) jest destruktywne. Przyczyn¹ trudnoci w socjalizacji religijnej mog¹ byæ
rozmaite przyczyny, które zidentyfikowa³ ks. Zdzis³aw Chlewiñski z KUL. Nale¿¹ do nich: 1) imperatywny stosunek do ludzi, 2) alienacja cz³owieka, 3) etyka skostnia³a, niekiedy okrutna, egoistyczna, 4) pozorne rozwi¹zanie problemów,
np. sensu ¿ycia, 5) postawa fideistyczna, 6) praktyki religijne nudne i niezrozumia³e, 7) wykorzystywanie naiwnoci ludzi prostych, 8) kultywowanie starowiecczyzny, 9) pewnoæ siebie ludzi religijnych, 10) moralne zniewolenie do
wiary, 11) fa³szywe pocieszanie, 12) straszenie ludzi losem po mierci, 13) zwolnienie z odpowiedzialnoci na ziemi, 14) próba racjonalnego udowodnienia tego,
co siê nie da udowodniæ, 15) czêste powi¹zanie przywódców religijnych z obron¹ klas posiadaj¹cych, 16) przymus wyznawania wiary, 17) pedanteria przepi-
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sów religijnych, 18) antypostêpowoæ, 19) pe³en nieuzasadnionej wy¿szoci sposób rozstrzygania problemów, 20) okrucieñstwo kar przewidywanych po mierci, 21) czêsta ob³uda i powierzchowna religijnoæ wyznawców, 22) tolerowanie
dewotek, bigotów przy kocio³ach, 23) ciemne fakty z historii Kocio³a, 24) pe³ne pompy zewnêtrznej manifestacje religijne, 25) otaczanie dostojników religijnych przesadn¹ czci¹, 26) niesprawdzalnoæ twierdzeñ, 27) przymus wierzenia,
28) klerykalizm polityczny, 29) antynaukowoæ, 30) materializm duchowieñstwa,
31) dogmatyczne sformu³owanie przepisów wiary.
Jako najczêstsze powody negatywnego stosunku do praktyk religijnych wymieniane by³y: czêsta ob³uda i powierzchowna religijnoæ wyznawców, materializm
duchowieñstwa, tolerowanie dewotek, bigotów przy kocio³ach, czêste powi¹zania przywódców religijnych z obron¹ klas posiadaj¹cych i straszenie ludzi losem
po mierci40. Spo³eczne wyznaczniki wiary modyfikuj¹ naturalny, kryzysowy rozwój religijnoci, ale nie wydaje siê, ¿eby mog³y go zupe³nie wyeliminowaæ.
Pojêcie Boga zyska³o status wielkiej kulturowej i psychologicznej hipotezy.
Nauka nie ma wiele do powiedzenia na ten temat, natomiast wiara ma charakter
kulturowego i psychologicznego faktu. Zatem status psychologii i religii jest rozbie¿ny, choæ pojêcia z obu dziedzin s¹ ³¹czone w sposób nie tylko spontaniczny, ale i systematyczny, jak pokazuje to niniejszy tekst.
Wiara religijna przyjmuje niekiedy postaæ nieteistyczn¹ lub ateistyczn¹, opart¹ na naukowym obrazie wiata, tak¿e z powodów psychologicznych, np. negacji rodzicielskich róde³ i sankcji religijnych. Postawa ateistyczna manifestuje siê
niekiedy jako alternatywna lub negatywna forma poszukiwania prawdziwego
obrazu wiata lub prawdziwego sensu ¿ycia, w którym decyduj¹c¹ rolê odgrywa osobista wiadomoæ. Jak pokaza³ to C.G. Jung, koegzystuje ona ze wiadomoci¹ i niewiadomoci¹ zbiorow¹, utrzymuj¹c¹ odwieczne spo³eczne, kulturowe lub instytucjonalne wzorce wiary (mity, banie, narracje, rytua³y, inicjacje,
identyfikacje) w si³y kosmiczne lub antropologiczne, które uzyskuj¹ status religijnej wiêtoci lub jej przeciwieñstwa dla ogromnych rzesz ludzi.
Fakt wiary religijnej, trudny do przyjêcia przez naukê o wiecie, mo¿e i powinien byæ analizowany przez naukê o cz³owieku, gdy¿ stanowi wa¿ne zjawisko kulturowe i psychologiczne, niezale¿nie od nieuzasadnionych naukowo teorii wiary. Wiara religijna jest dla mas tym, czym wiara naukowa dla elit 
organizuje i stabilizuje wiadomoæ i niewiadomoæ cz³owieka, hamuje lub pobudza procesy psychiczne i sam¹ psychikê, która jest nara¿ona na nieustanne
procesy destrukcji. Stabilizacja psychiki przez wiarê lub religiê chroni wiele osób
przed depresj¹ lub agresj¹, stawia granicê umys³owi, który nie jest w stanie sam
siebie przekroczyæ i dziêki temu pozwala na kontrolowanie i zaakceptowanie
negatywnych aspektów bytu.
40

Por. ks. Z. Chlewiñski, Z badañ obrazu religii w wiadomoci spo³ecznej, Wiê
1980, nr 2, s. 1331.

Niektóre problemy poznania dowiadczenia religijnego...

111

Bibliografia
Adler A., Jahn E., Religion and Psychology, Frankfurt, 1933.
Allport G.W., Ross J.M., Personal Religious Orientation and Prejudice, Journal of Personality
and Social Psychology 1967.
Allport G. W., The individual and his religion, New York 1950.
Boisen A.T., The Exploration of the Inner World, Chicago and New York 1936.
Boisen A.T., Out of the depths: An autobiographical study of mental disorder and religious
experience, New York 1960.
Clark R.T., The Psychology of Religion Awekening, [b.m.w.] 1926.
Coe G.A., Spiritual Life: studies nn the science of religion, New York 1900.
Coe G.A., The Psychology of Religion, New York 1916.
D¹browski K., Psychologiczne podstawy samodrêczenia (automutylacji), Warszawa 1934.
D¹browski K., Multilevelness of Emotional and Instinctive Functions. I. Theory, II. Cases,
Edmonton 1977.
D¹browski K., Elementy filozofii rozwoju, Warszawa 1989.
Durkheim E., Podstawowe formy ¿ycia religijnego, Poznañ 1919.
Elzenberg H., Pisma etyczne, Lublin 2001.
Elzenberg H., Pisma estetyczne, Lublin 1999.
Elzenberg H., Pisma aksjologiczne, Lublin 2002.
Elzenberg H., K³opot z istnieniem, Toruñ 2002.
Erikson, E., Young man Luther: A Study in Psychoanalysis and History, New York 1958.
Fowler J.W., Faith development and pastoral care, Philadelphia 1987.
Fowler J.W., Stages of faith. The psychology of human development and the quest for meaning,
San Francisco 1981.
Frankl V.E., Nieuwiadomiony Bóg, Warszawa 1978.
Freud S., The future of an illusion, New York 1928.
Freud S., Totem and Taboo: Resemblances Between the Psychic Lives of Savages and Neurotics,
New York 1928.
Freud S., Moses and Monotheism, London, 1939; wyd. pol.: Cz³owiek imieniem Moj¿esz
a religia monoteistyczna, t³um. A. Ochocki i J. Prokopiuk, Warszawa 1994.
Fromm E., Psychoanalysis and Religion, New Haven, Yale 1950.
Fromm E., Szkice z psychologii religii, Warszawa 1966.
Grzyma³a-Moszczyñska H., Psychologia religii. Wybrane zagadnienia, Kraków 1991.
James W., The varietes of religious experience (1902); wyd. pol.: Dowiadczenie religijne,
Warszawa 1958.
Johnson P.E., Psychology of religion, Nashville 1945.
Joly H., Psychologia wiêtych, Warszawa 1928.
Jung C.G., Modern man in search of a soul, New York 1933.
Jung C.G., Psychology and religion, Yale University Press, 1962.
Jung C.G., Psychology and western religion, Princeton University Press, 1984.
Jung C.G., Psychologia i religia, t³um. J. Prokopiuk, Warszawa 1993.
Kaam A. van, Religion and personality, New Jersey 1964.
Kobierzycki T., Rozwój religijny a zdrowie psychiczne, Heksis 1996, nr 3, s. 54-59.
Kozielecki J., Z Bogiem albo bez Boga. Psychologia religii: nowe spojrzenie, Warszawa 1991.
Leuba J.H., The psychological origin and the nature of religion, Boston 1909.
Leuba J.H., The psychological study of religion: Its origin, function, and future, New York 1912.
Leuba J.H., The belief in God and immortality, Boston 1916.
Leuba J.H., The psychology of religious mysticism, New York 1925.
Maslow A., Motywacja i osobowoæ, Warszawa 1990.

112

Tadeusz Kobierzycki

Moses J., Pathological aspects of religion, Harvard 1906.
Nowak A.J., OFM, Kryteria dojrza³ej osobowoci i dojrza³ej wiary, Colloquium Salutis: Wroc³awskie Studia Teologiczne, Wroc³aw 1976, nr 8, s. 223231.
Olivier J.R., Pastoral psychiatry and mental health, New York 1932.
Oser F., The development of religious judgment, New York 1994.
Pratt J.B., The psychology of religious belief, New York 1907.
Pratt J.B., The religious consciousness. A psychological study, New York 1920.
Socha P., Rozwój orientacji religijnej i wiatopogl¹dowej, Kraków 1992.
Socha P. (red.), Duchowy rozwój cz³owieka. Fazy ¿ycia: osobowoæ  wiara  religijnoæ, Kraków 2000.
Starbuck Diller E., The psychology of religion, New York 1889.
Szuman S., Pieter J., Weryñski H., Psychologia wiatopogl¹du m³odzie¿y. Idealizm. Filozofia.
Religia, Warszawa 1935.
Tafliñski T., Psychopatologia i religia, Warszawa 1994.
Tilich P., Dynamika wiary, Poznañ 1987.
Wieman H.N., Wieman R.W., Normative psychology of religion, New York 1935.
Wulff D.M., Psychologia religii klasyczna i wspó³czesna, Warszawa 1999.

HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO 15

Olsztyn 2009

Piotr Markiewicz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie

University of Warmia and Mazury
in Olsztyn

NEUROESTETYKA  KRYTYCZNA ANALIZA
WYBRANYCH BADAÑ EMPIRYCZNYCH
Neuroesthetics  Critical Analysis
of Selected Empirical Studies
S ³ o w a k l u c z o w e: neuroestetyka, preferencja estetyczna, piêkno, uk³ad nagrody.

K e y w o r d s: neuroesthetics, aesthetic preference, beauty, reward system.

Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest krytyczna analiza wybranych badañ empirycznych z zakresu neuroestetyki. Neuroestetyka to nowa interdyscyplinarna dziedzina naukowa zmierzaj¹ca do opisu
funkcjonowania mózgowia w kontekcie reakcji na dzie³o sztuki. W artykule przedstawiam
i analizujê wyniki badañ na temat mózgowych
korelatów preferencji estetycznej i percepcji
piêkna. Pomimo w¹tpliwoci natury interpretacyjnej, wyniki te potwierdzaj¹ hipotezê o specyfice reakcji estetycznej w stosunku do innych typów reakcji kognitywnych cz³owieka.

The purpose of this article is a critical analysis of selected empirical studies on neuroestetics. Neuroesthetics is a new interdisciplinary
scientific field aiming to describe the functioning of the brain in response to a work of art.
This paper presents and analyzes results of research on cerebral correlates of aesthetic preference and perception of beauty. Despite the
doubts of the interpretative nature these results
confirm the hypothesis of the specificity
aesthetic response in relation to other types of
human cognitive responses.

1. Krótka charakterystyka programu neuroestetycznego
Neuroestetyka (ang. neuroestehetics) jest interdycyplinarnym programem
badawczym dotycz¹cym sposobów tworzenia dzie³ sztuki oraz reagowania na
takie dzie³a. W odró¿nieniu od estetyki filozoficznej czy psychologii sztuki specyfik¹ metodologiczn¹ neuroestetyki jest jej silny zwi¹zek z neuronaukami. Dla-
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tego podstawowym celem analiz neuroestetycznych jest opis funkcjonowania
mózgowia w procesie poznawania i tworzenia dzie³ sztuki1. W odró¿nieniu od
estetyki filozoficznej, ale zbie¿nie z psychologi¹ sztuki, istotnym komponentem
programu neuroestetycznego s¹ badania empiryczne. Inaczej mówi¹c, neuroestetyka wykracza poza czysto spekulatywny poziom rozwa¿añ na temat specyfiki,
poznawania i wytwarzania dzie³a sztuki.
Ze wzglêdu na niedawne uformowanie siê neuroestetyki liczba badañ empirycznych jest niewielka. Jak dot¹d przewa¿aj¹ neuroestetyczne koncepcje teoretyczne2 . Pomimo rozbie¿noci, wspólne dla neuroestetyków jest przekonanie, ¿e
dzie³o sztuki stanowi specyficzny typ bodca, który w odró¿nieniu od zwyk³ych
przedmiotów (np. sto³y, drzewa) silnie aktywizuje struktury percepcyjne i emocjonalne mózgowia (st¹d kategoria superbodca). Specyficznoæ bodca estetycznego  jako superbodca  przejawia siê m.in. w jego zdeformowaniu, niedokoñczeniu lub przeakcentowaniu jednych cech percepcyjnych (np. koloru)
wzglêdem innych (np. kszta³tu)3. Natomiast w aspekcie tworzenia dzie³a sztuki
neuroestetycy sk³aniaj¹ siê do uznania artystów za niewiadomych neurobiologów, którzy dysponuj¹c genialn¹ intuicj¹ na temat zasad dzia³ania percepcji
i emocji, produkuj¹ dzie³o zdolne silnie pobudziæ procesy percpecji i emocji4.

2. Neuronalne korelaty zachowañ estetycznych
Podstawowe zadanie neuroestetyki dotyczy ujawnienia mózgowych podstaw
zachowañ estetycznych i artystycznych. Wród nich wyró¿niaj¹ siê badania wykorzystuj¹ce funkcjonalne neuroobrazowanie korelatów aktywnoci estetycznej.
Metody neuroobrazowania pozwalaj¹ na pomiar aktywnoci lub lokalnych zmian
mózgowia podczas realizacji okrelonych zadañ kognitywnych. Jak dot¹d przeprowadzono kilka eksperymentów, podczas których badani przejawiali zachowania estetyczne, np. wskazywali na w³asne preferencje estetyczne lub klasyfikowali obrazy jako piêkne. Wykorzystane techniki neuroobrazowania to
czynnociowy rezonans magnetyczny (fMRI) oraz magnetoencefalografia
1 S. Zeki, Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain, Oxford University Press,
Oxford 1999.
2 Np. V.S. Ramachandran, W. Hirstein, The Science of Art. A Neurological Theory of
Aesthetic Experience, Journal of Consciousness Studies 1999, nr 67, s. 1551; P. Markiewicz, P. Przybysz, Neuroestetyczne aspekty komunikacji wizualnej i wyobrani, [w:] P. Francuz (red.), Obrazy w umyle. Studia nad percepcj¹ i wyobrani¹, Scholar, Warszawa 2007,
s. 111148.
3 P. Przybysz, O uchwytywaniu piêkna. Rola deformacji estetycznych w tworzeniu i percepcji dzie³a sztuki w ujêciu neuroestetyki, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umys³u
2006, nr 2, s. 365385.
4 P. Markiewicz, P. Przybysz, op. cit., s. 113114.
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(MEG). Pierwsza z tych metod (fMRI) umo¿liwia pomiar intensywnoci sygna³u neuronalnego w zale¿noci od poziomu tlenu we krwi w okrelonych obszarach mózgowia, druga (MEG)  pomiar zmian aktywnoci pola magnetycznego
z du¿ej liczby neuronów. Pomimo ró¿nych kontrowersji dotycz¹cych trafnoci
metod neuroobrazowania w analizie stanów umys³u, dane uzyskiwane dziêki takim metodom s¹ powszechne wykorzystywane do opisu zwi¹zków aktywnoci
neuronalnej i procesów poznawczych5 .
2.1. Preferencja estetyczna
O. Vartanian i V. Goel dokonali pomiaru neuronalnych korelatów preferencji estetycznych przy u¿yciu techniki fMRI6. Podstawowy materia³ badawczy
sk³ada³ siê obrazów przedstawiaj¹cych i obrazów abstrakcyjnych, wybranych
z kolekcji internetowej <www.artcyclopedia.com>. Ka¿dy z obrazów zosta³ spreparowany na dwa sposoby. W pierwszym z nich wybrany element kompozycji
zmieni³ pozycjê przestrzenn¹ (rys. 1b)  badacze chcieli sprawdziæ, czy zmiana
kompozycyjna modyfikuje preferencje estetyczne. Drugi sposób preparacji polega³ na poddaniu wyjciowego obrazu obróbce rozmywania i wyg³adzania poprzez urednianie pikseli za pomoc¹ filtru Median w Adobe Photoshop (rys. 1c).
Tak zmodyfikowany obraz, zachowuj¹cy ogóln¹ formê wyjciowej kompozycji,
stanowi³ podstawê porównañ.
a

b

c

Rys. 1. Przyk³ad bodca estetycznego zastosowanego w badaniu Vartaniana i Goela.
Obraz wyjciowy (a): Kandinsky, Sin titulo, 1924.
5

R. L. Buckne, J. M. Logan, Functional Neuroimaging Methods: PET and fMRI, [w:]
R. Cabeza, A. Kingstone (red.), Handbook of Functional Neuroimaging of Cognition, Bradford Book, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 2748; M. G. Berman, J. Jonides, E. D., Studying Mind and Brain with fMRI, Social Cognitive and Affective Neuroscience 2006, nr 2, s. 158161; R. Henson, Forward Inference Using Functional Neuroimaging:
Dissociations Versus Associations, Trends in Cognitive Sciences 2006, nr 10, s. 6469;
R. A. Poldrack, Can Cognitive Processes Be Inferred from the Neuroimaging Data?, Trends
in Cognitive Sciences 2006, nr 2, s. 5963; W.R Uttal, The New Phrenology: The Limits of
Localizing Cognitive Processes in the Brain, Bradford Book, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts 2001.
6 O. Vartanian, V. Goel, Neuroanatomical Correlates of Aesthetic Preference for Paintings, NeuroReport 2004, nr 5, s. 893897.
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Przygotowany materia³ wizualny zosta³ nastêpnie zaprezentowany osobom
badanym (N=12, kobiety), które okrela³y swoj¹ preferencjê w skali 04, od bardzo niskiej do bardzo wysokiej preferencji. Okaza³o siê, ¿e im bardziej preferowany by³ obraz, tym wiêcej czasu osoby badane potrzebowa³y na dokonanie
oszacowania. Wraz ze wzrostem preferencji estetycznej zwiêksza³a siê aktywnoæ
lewej bruzdy obrêczy, zakrêtów potylicznych (obustronnie) i zakrêtu wrzecionowatego (obustronnie). Badacze zinterpretowali ten wynik w kontekcie dostêpnych
danych  aktywnoæ obszarów potylicznych oraz zakrêtu wrzecionowatego wi¹¿e
siê z przetwarzaniem bodców przyjemnych i pozytywnych ekspresji twarzowych
oraz mo¿e sugerowaæ wzrost uwagi wzrokowej na preferowane bodce, natomiast aktywnoæ bruzdy obrêczy koreluje z analiz¹ bodców o ró¿nej wadze emocjonalnej i ró¿nej zdolnoci wzbudzania satysfakcji. Z kolei coraz ni¿szej preferencji estetycznej odpowiada³ spadek aktywnoci w prawym j¹drze ogoniastym.
Zdaniem Vartaniana i Goela ten wynik jest zbie¿ny z innymi badaniami,
w których aktywnoæ j¹dra ogoniastego maleje w przypadku braku odczuwania
przyjemnoci i satysfakcji z nagrody u pacjentów z depresj¹ oraz w przypadku
podejmowania decyzji, której wynik skutkuje kar¹ pieniê¿n¹. Zarejestrowany
spadek aktywnoci prawego j¹dra ogoniastego mo¿e byæ przejawem dzia³ania bardziej z³o¿onego systemu nerwowego na bodce o ni¿szej wartoci nagradzania.
W rezultacie przeprowadzonych badañ okaza³o siê, ¿e obrazy przestawiaj¹ce by³y bardziej preferowane ni¿ obrazy abstrakcyjne. Neuronalnym odpowiednikiem takiego profilu preferencji estetycznej by³a obustronna aktywnoæ obszarów brzusznych biegunów potylicznych, tylnych okolic rodkowego zakrêtu
skroniowego i przedklinka. Aktywnoæ obszarów potylicznych prawdopodobnie
jest odzwierciedleniem wysokiej preferencji estetycznej (ich aktywnoæ zwiêksza siê w miarê wy¿szych preferencji), aktywnoæ skroniowa wi¹¿e siê natomiast
ze zdolnoci¹ przetwarzania bodców o ró¿nej wartoci emocjonalnej (typowo
obszary te s¹ silnie aktywne podczas ogl¹dania twarzy o ró¿nej ekspresji mimicznej).
Obrazy wyjciowe i zmodyfikowane w zakresie po³o¿enia przestrzennego
elementu kompozycji by³y wy¿ej notowane ni¿ obrazy filtrowane. Porównanie
profilu aktywacji mózgowia podczas ogl¹dania obrazów wyjciowych i obrazów
filtrowanych wskaza³o na siln¹ aktywnoæ prawego zakrêtu wrzecionowatego.
Obszar ten, typowo zwi¹zany z przetwarzaniem szczególnie silnych ekspresji
twarzowych, mo¿e wskazywaæ na wiêksz¹ wartoæ emocjonaln¹ i wiêksz¹ wartoæ nagradzaj¹c¹ dzie³a oryginalnego ni¿ dzie³a zamazanego w filtrze. Z kolei
porównanie prób z obrazami wyjciowymi i obrazami zmodyfikowanymi ujawni³o aktywnoæ zakrêtu jêzykowego. Prawdopodobnie obrazy wyjciowe wydaj¹ siê bardziej zbalansowane przestrzennie w stosunku do obrazów zmodyfikowanych.
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2.2. Piêkno
H. Kawabata i S. Zeki przeprowadzili przy u¿yciu fMRI pomiar mózgowych
korelatów percepcji piêknych i brzydkich obrazów artystycznych7. Teoretyczn¹
podstaw¹ badañ by³a subiektywizacja piêkna i innych estetycznych wartoci
w estetyce Immanuela Kanta. Zdaniem badaczy kantowskie pytania o warunki
fenomenu piêkna mo¿na przeformu³owaæ na empiryczne pytania dotycz¹ce neuronalnych warunków fenomenu piêkna.
W pierwszej fazie eksperymentu badani (N=10) ogl¹dali obrazy (abstrakcyjne, martwa natura, pejza¿e, portrety) i klasyfikowali je na dziesiêciostopniowej
skali jako piêkne, neutralne lub brzydkie. Dziêki temu mo¿na by³o ograniczyæ
zakres materia³u do skrajnych ocen z zachowaniem zró¿nicowanych indywidualnie decyzji. Pomniejszony materia³ wizualny zosta³ pokazany po kilku dniach,
gdy osoby badane by³y ju¿ w skanerze fMRI. W tym etapie mia³y zdecydowaæ,
czy widziany obraz jest piêkny, neutralny lub brzydki przez naciniêcie odpowiedniego przycisku.
Kawabata i Zeki uzyskali dwa typy wyników. Po pierwsze, ró¿ne kategorie
obrazów malarskich by³y zwi¹zane ze specyficzn¹ aktywnoci¹ ró¿nych obszarów wizualnych w mózgu niezale¿nie od tego, czy obraz by³ uznany za piêkny,
czy za brzydki. Martwe natury anga¿owa³y ró¿ne obszary zakrêtów potylicznych
rodkowych i bocznych. Percepcja pejza¿y wi¹za³a siê z aktywnoci¹ przednich
czêci zakrêtu jêzykowego, zakrêtu hipokampalnego i prawych okolic ciemieniowych (BA7). Obszary te typowo s¹ aktywne podczas percepcji otoczenia zewnêtrznego. Portrety aktywowa³y zakrêt wrzecionowaty i cia³o migda³owate,
a wiêc obszary kluczowe dla rozpoznawania twarzy. W przypadku obrazów abstrakcyjnych nie odnotowano ¿adnej specyficznej aktywnoci mózgowia, prawdopodobnie z tego wzglêdu, ¿e obrazy abstrakcyjne zawieraj¹ takie same elementy kompozycyjne jak inne typy obrazów.
Drugi typ wyników dotyczy³ specyficznej aktywnoci mózgowia podczas
formu³owania ocen estetycznych niezale¿nie od kategorii obrazów. W procedurach porównawczych (piêkny  brzydki, piêkny  neutralny, brzydki  piêkny,
brzydki  neutralny) ujawni³y siê cztery obszary szczególnej aktywnoci: przyrodkowa kora oczodo³owo-czo³owa, obszary kory motorycznej, przedni zakrêt
obrêczy i obszary lewej kory ciemieniowej. Aktywnoæ dwóch pierwszych obszarów ró¿nicowa³a siê wy³¹cznie podczas wydawania ocen o piêknie lub brzydocie obrazu, niezale¿nie od jego typu. Obszary oczodo³owo-czo³owe by³y najbardziej aktywne podczas wydawania s¹dów o piêknie, z kolei aktywnoæ
obszarów kory motorycznej by³a najwiêksza przy os¹dzaniu brzydoty.
7

H. Kawabata, S. Zeki, Neural Correlates of Beauty, Journal of Neurophysiology
2004, nr 4, s. 16991705.
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W dyskusji badacze zaznaczyli nastêpuj¹ce zagadnienia: (1) wydanie s¹du
estetycznego o piêknie lub brzydocie obrazu wymaga wczeniejszej aktywnoci
obszarów mózgowia specjalizuj¹cych siê w analizie danej kategorii obrazu, np.
ocenê portretów warunkuje aktywnoæ mózgowych obszarów analizy twarzy;
(2) szczególna aktywnoæ obszarów kory oczodo³owo-czo³owej podczas wydawania s¹dów o piêknie obrazów wi¹¿e siê z bardziej ogóln¹ funkcj¹ tych obszarów,
dotycz¹c¹ percepcji bodców nagradzaj¹cych; (3) inne obszary aktywne podczas
wydawania s¹dów o piêknie, a wiêc przedni zakrêt obrêczy i obszary lewej kory
ciemieniowej, wskazuj¹ na zwi¹zki s¹dów estetycznych z emocjami i uwag¹
przestrzenn¹; (4) aktywnoæ kory motorycznej podczas s¹dów o brzydocie sugeruje, ¿e system motoryczny przygotowuje siê do unikniêcia niechcianego
bodca, podobnie jak w przypadku percepcji bodców wzbudzaj¹cych strach
i gniew.
W innym badaniu zespó³ C. J. Cela-Conde wykorzysta³ MEG podczas percepcji obiektów uznanych piêkne8. Jako podstawê teoretyczn¹ badacze wskazali XVIII-wieczn¹ koncepcjê estetyczn¹ A. Baumgartena, w której dowiadczenie
piêkna jest typem percepcji zmys³owej. Materia³ wizualny, z³o¿ony z obrazów
malarskich reprezentuj¹cych ró¿ne style artystyczne oraz z fotografii scen naturalnych, zosta³ uprzednio ujednolicony w zakresie z³o¿onoci kompozycyjnej,
spektrum barwnego i w³asnoci wietlnych. Zadaniem osób badanych (N=8, kobiety) by³o wskazanie, czy dany obraz jest piêkny, czy brzydki.
Okaza³o siê, ¿e podczas postrzegania obrazów zarówno naturalnych, jak
i artystycznych jako piêknych szczególnie aktywne by³y obszary lewej kory
przedczo³owej grzbietowo-bocznej. Aktywnoæ tych obszarów by³a opóniona w
stosunku do czasu ekspozycji obrazu o 4001000 milisekund. Znacznie wczeniej aktywne by³y obszary kory wzrokowej z latencj¹ wynosz¹c¹ 130 milisekund. Dodatkowa analiza wykaza³a, ¿e obrazy artystyczne wyznacza³y wiêksz¹
liczbê aktywnych róde³ w lewej korze przedczo³owej grzbietowo-bocznej ni¿
obrazy naturalne.
W interpretacji wyników zespó³ Cela-Conde podj¹³ nastêpuj¹ce zagadnienia:
(1) odkrycie dwóch profilów czasowej aktywacji korowej podczas przetwarzania bodców wizualnych potwierdza model wielopoziomowej integracji informacji wizualnej w mózgowiu9; (2) zgodnie ze wspomnianym modelem obszary
kory grzbietowo-bocznej mog¹ byæ kluczowe dla interpretacji estetycznej bodców, które zosta³y zorganizowane w zakresie cech wizualnych we wczeniej8

C. J. Cela-Conde, G. Marty, F. Maestu, T. Ortiz, E. Munar, A. Fernandez, M. Roca,
J. Rossello, F. Quesney, Activation of the Prefrontal Cortex in the Human Visual Aesthetic
Perception, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2004, nr 16, s. 63216325.
9 S. Zeki, Parallel Processing System, Asynchronous Perception, and a Distributed System of Consciousness in Vision, The Neuroscientist 1998, nr 5, s. 365372.
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szych procesach przetwarzania informacji wizualnej (kora wzrokowa); (3) z innych badañ wynika, ¿e obszary kory przedczo³owej grzbietowo-bocznej s¹ kluczowe dla procesów podejmowania decyzji i wzrokowo-przestrzennej pamiêci
operacyjnej, a to zgadza siê z wymaganiami na³o¿onymi na osoby badane, które wykorzystywa³y pamiêæ operacyjn¹ do podjêcia decyzji estetycznej; (4) poniewa¿ wszystkie osoby badane by³y praworêczne, to odkryta aktywnoæ lewej
kory przedczo³owej grzbietowo-bocznej sugeruje, ¿e percepcja piêkna mo¿e byæ
realizowana przez pó³kulê dominuj¹c¹.

3. Dyskusja
Mimo ¿e przedstawione badania empiryczne stanowi¹ konkretne wsparcie
za³o¿eñ programu neuroestetycznego, to wyniki dotychczasowych badañ nasuwaj¹ ró¿ne w¹tpliwoci. Poni¿ej ograniczam siê do najwa¿niejszych kwestii dotycz¹cych specyfiki reakcji estetycznej i powi¹zañ takiej reakcji z mózgowym
systemem nagrody.
3.1. Specyfika reakcji estetycznej
Jednym z podstawowych za³o¿eñ programu neuroestetycznego jest uznanie
specyficznoci bodca artystycznego w stosunku do innych obiektów spotykanych w wiecie. Dotyczy to tak¿e reakcji estetycznej jako efektu jego dzia³ania.
Czy przedstawione wyniki badañ wykorzystuj¹ce funkcjonalne neuroobrazowanie pozwalaj¹ okreliæ specyfikê reakcji estetycznej w stosunku do typowych
reakcji? Odpowied na to pytanie nie jest prosta, ale wyniki badañ sugeruj¹ wiêcej racji na rzecz odpowiedzi pozytywnej. W przedstawionych badaniach nie
odkryto jakiego wyró¿nionego mózgowego centrum analiz estetycznych. Zaobserwowana aktywnoæ neuronalna jest tak¿e obecna podczas wykonywania innych zadañ, nie tylko estetycznych. Co wiêcej, cytowani autorzy interpretuj¹
uzyskane rezultaty w kontekcie wyników badañ na temat mózgowych korelatów przetwarzania np. przyjemnych bodców i atrakcyjnych twarzy. Z tej perspektywy wydaje siê, ¿e reakcja estetyczna nie jest specyficzna.
Jednak inne powody przemawiaj¹ za wnioskiem przeciwnym. W wietle
wspó³czesnych badañ z zakresu neuronauki kognitywnej nie istniej¹ ¿adne pojedyncze orodki mózgowe dla z³o¿onych procesów poznawczych, takich jak
percepcja, pamiêæ i wyobrania. Zamiast tego istnieje wiele powi¹zanych ze sob¹
funkcjonalnie struktur mózgowych i hierarchicznych poziomów przetwarzania,
które gwarantuj¹ np. delektowanie siê smakiem ciastka10. Oznacza to, ¿e brak
10

Ibidem, s. 365372.
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pojedynczej struktury neuroanatomicznej nie wyklucza istnienia specyficznych
reakcji, wynikaj¹cych z interakcji wielu struktur i ich funkcjonalnej specjalizacji. W przypadku zachowañ estetycznych mo¿e byæ podobnie, gdy¿ takie zachowanie jest wypadkow¹ z³o¿onych procesów poznawczych.
Prawdopodobnie wiêksza liczba badañ pozwoli na ustalenie specyficznego
profilu neuronalnego dla reakcji estetycznych. Na razie mamy tylko sugestie, np.
z przytaczanych ju¿ badañ zespo³u Cela-Conde, w których zanotowano wiêcej
róde³ aktywnoci na bodce artystyczne na poziomie kory przedczo³owej
grzbietowo-bocznej. Inna sprawa, ¿e te liczniejsze skupiska aktywacji mog¹
wskazywaæ na wiêksze obci¹¿enie systemu poznawczego podczas realizacji
reakcji estetycznej.
O specyfice zachowañ estetycznych wiadcz¹ te¿ wyniki badañ Kawabaty
i Zekiego oraz zespo³u Cela-Conde (pkt 2.2). W obu tych badaniach decyzja estetyczna wi¹za³a siê z podwójn¹ aktywnoci¹ wczesnych i pónych etapów przetwarzania informacji wizualnej. Wydaje siê, ¿e to odkrycie jest zgodne z niektórymi koncepcjami estetycznymi, w których s¹dy estetyczne s¹ nadbudowane nad
zwyk³ymi aktami percepcji11. Wówczas wczesne etapy analizy obrazu artystycznego, np. pejza¿u lub portretu, nie ró¿ni¹ siê zbytnio od analizy przestrzennej
w wiecie rzeczywistym lub twarzy osoby napotkanej na ulicy. Specyfika s¹du estetycznego dotyczy³aby pónego etapu przetwarzania informacji wizualnej,
w sytuacji sformatowania takiej informacji jako np. nietypowej, przyjemnej, wzbudzaj¹cej zdziwienie. Rzecz jasna, podobna ocena mo¿e dotyczyæ zwyk³ego bodca, np. nowego telefonu komórkowego lub zachodu s³oñca, ale dotyczy odmiennej kategorii bodców, rozpoznanych przez wczesny system analizy wizualnej.
Inna mo¿liwa interpretacja zachowuj¹ca specyfikê reakcji estetycznej jest
nastêpuj¹ca. Nawet wczesne fazy przetwarzania informacji wizualnej w przypadku bodców artystycznych s¹ odmienne od zwyk³ych procesów percepcji przez
sta³¹ obecnoæ procesów wyobra¿eniowych. Takie wyobra¿enia mog¹ spe³niaæ
ró¿ne funkcje  od automatycznych do bardziej kontrolowanych  i s¹ zwi¹zane g³ównie z organizowaniem spójnej informacji wizualnej na podstawie niestandardowego bodca artystycznego. Podobna sytuacja zachodzi podczas reagowania na niektóre iluzje wizualne, co zgadza siê z powszechn¹ strategi¹ artystyczn¹
wykorzystywania iluzji i paradoksów w sztuce12 .
3.2. Reakcje estetyczne i uk³ad nagrody
Przedstawione badania sugeruj¹, ¿e jednym z elementów reakcji na dzie³o
sztuki jest wzbudzenie uk³adu nagrody. Problem w tym, ¿e na ich podstawie nie
11

R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 3, PWN, Warszawa 1970; A. B. Stêpieñ, Propedeutyka estetyki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1986.
12 P. Markiewicz, P. Przybysz, op. cit., s. 121124.

Neuroestetyka  krytyczna analiza wybranych badañ empirycznych

121

mo¿na precyzyjne ustaliæ zwi¹zku pomiêdzy decyzj¹ estetyczn¹ a gratyfikacj¹
zwi¹zan¹ z aktywnoci¹ mózgowego uk³adu nagrody. Inaczej mówi¹c, nie wiadomo, jak¹ konkretnie korzyæ przynosi uznanie dzie³a artystycznego za piêkne: czy jest to zwyk³a przyjemnoæ zmys³owa, bardziej wyrafinowana satysfakcja estetyczna, a mo¿e zupe³nie odmienna wartoæ poznawcza? Wiadomo, ¿e
uk³ad nagrody jest m.in. regulatorem emocji pozytywnych, w tym odczucia przyjemnoci. Dziêki temu uk³ad nagrody stanowi podstawê oszacowania celów, tworzenia preferencji, zachowañ motywacyjnych i dzia³ania w perspektywie wyboru. Wród bodców wzbudzaj¹cych uk³ad nagrody s¹ m.in. pieni¹dze, smaczne
potrawy, obrazy erotyczne, atrakcyjne twarze i samochody sportowe13. W ten
sposób dzie³a sztuki mog¹ byæ kolejnym uzupe³nieniem listy bodców skorelowanych z aktywnoci¹ uk³adu nagrody. Przy takiej interpretacji znika specyfika
dzie³a sztuki. Alternatywna strategia polega³aby na wskazaniu typu nagrody
wywo³anej przez kontakt z dzie³em sztuki, która ró¿ni³aby siê np. od satysfakcji
zwi¹zanej z jedzeniem lub za¿ywaniem substancji psychoaktywnych w stanie
uzale¿nienia.
Podobn¹ strategiê, ale bez odniesienia do estetyki, zaproponowali K.C. Berridge i T.E. Robinson, wyró¿niaj¹c trzy poziomy psychologicznych analiz kategorii nagrody: uczenia siê, emocji i afektu oraz motywacji, zarówno w aspekcie
wiadomym, jak i utajonym (np. warunkowanie)14. Z kolei P.R. Montague,
B. King-Casas i J.D. Cohen sugeruj¹, ¿e dzie³a sztuki nie s¹ pierwotnymi bodcami nagradzaj¹cymi i chocia¿ s¹ analizowane w tych samych szlakach neuronalnych uk³adu nagrody, co pierwotne bodce, to raczej wyró¿nia je cecha odmiennej oceny i kontekst kulturowo-spo³eczny15. Wówczas reakcja na dzie³o
sztuki ró¿ni siê od konsumpcji frytek, ale w³aciwie jest tym samym, co reagowanie na piêkne twarze, piêkne samochody i ulubione marki. W tym stylu zespó³ I. Aharona interpretuje ocenê atrakcyjnoci twarzy w kategoriach s¹du estetycznego, nawi¹zuj¹c zreszt¹ do tradycji (Ruskin, Kant), i separuje j¹ od
zwyk³ego uk³adu nagrody16.
Problem z uk³adem nagrody w kontekcie reakcji estetycznej polega tak¿e
na tym, ¿e jego neuroanatomiczne struktury, a wiêc brzuszno-przyrodkowa kora
przedczo³owa (obejmuj¹ca obszary kory oczodo³owo-czo³owej), cia³o migda³owate, pr¹¿kowie i dopaminergicznie wyspecjalizowane obszary ródmózgowia
13

R. L. Peterson, The Neuroscience of Investing: fMRI of the Reward System, Brain Research Bulletin 2005, nr 5, s. 391397.
14 K. C. Berridge, T. E. Robinson, Parsing Reward, Trends in Neurosciences 2003,
nr 9, s. 507513.
15 P. R. Montague, B. King-Casas, J. D. Cohen, Imaging Valuation Models in Human
Choice, Annual Review of Neuroscience 2006, t. 29, s. 417448.
16 I. Aharon, N. Etcoff, D. Ariely, C. F. Chabris, E. OConnor, H. C. Breiter, H., Beautiful Faces Have Variable Reward Value: fMRI and Behavioral Evidence, Neuron 2001, nr 3,
s. 537551.
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realizuj¹ inne funkcje ni¿ tylko nagradzaj¹ce17. Wród takich dodatkowych funkcji wyró¿nia siê przetwarzanie bodców szczególnie wyró¿niaj¹cych siê (salient
stimuli), które nie s¹ nagrodami, chocia¿ wymagaj¹ znacznych zasobów uwagi
i innych procesów kognitywnych (np. bodce nieoczekiwane)18. Inn¹ funkcj¹
jest formowanie preferencji wobec produktu, a wiêc wybór jednej opcji sporód
wielu19. W efekcie struktury tradycyjnie okrelane jako elementy uk³ady nagrody tworz¹ co w rodzaju systemu ewaluatywnego20.
Obie dodatkowe funkcje struktur uk³adu nagrody mo¿na zaadaptowaæ do
przytoczonych poprzednio badañ neuroestetycznych. Obecnoæ funkcji przetwarzania bodców wyró¿niaj¹cych siê sugeruje aktywnoæ obszarów kory przedczo³owej grzbietowo-bocznej podczas formu³owania decyzji estetycznej (badanie zespo³u Cela-Conde), oznaczaj¹ca prawdopodobnie zwiêkszone zapotrzebowanie
zasobów pamiêci operacyjnej. Natomiast obecnoæ funkcji formowania preferencji potwierdzaj¹ wszystkie cytowane badania neuroestetyczne, gdy¿ wybór by³
jedynym zachowaniem osób badanych. Jeli zgodzimy siê na tak¹ interpretacjê,
to dzie³o sztuki nie tyle stanowi jak¹ hipotetyczn¹ nagrodê dla organizmu lub
jak¹ szczególn¹ korzyæ emocjonaln¹, co raczej jest specyficznym kognitywnie
obiektem, który znacznie obci¹¿a zasoby systemu poznawczego i prawdopodobnie w sposób automatyczny wymusza ustalenie oceny. Wydaje siê, ¿e taka konstatacja jest zgodna z typowymi reakcjami ludzi na dzie³a sztuki  jeli ju¿ zwróc¹ na nie uwagê, to próbuj¹ je skategoryzowaæ (co to takiego jest) i zaraz potem
oceniæ (np. interesuj¹ce).
3.3. Redukcjonizm neuroestetyczny i novum neuroestetyczne
Na koniec warto zaznaczyæ dwie sprawy. Spekulatywnie zorientowani estetycy mog¹ wyra¿aæ pod adresem neuroestetyki dwa podstawowe zarzuty:
17

M. de Greck, M. Rotte, R. Paus, D. Moritz, R. Thiemann, U. Proesch, U. Bruer, S. Moerth, C. Tempelmann, B. Bogerts, G. Northoff, Is Our Self Based on Reward? Self Relatedness
Recruits Neural Activity in the Reward System, NeuroImage 2008, nr 4, s. 20662075.
18 C. F. Zink, G. Pagnoni, M. E. Martin, M. Dhamala, G. S. Berns, Human Striatal Response to Salient Nonrewarding Stimuli, Journal of Neuroscience 2003, nr 22, s. 80928097;
C. F. Zink, Pagnoni, G., J. Chappelow, M. Martin-Skurski, G. S. Berns, Human Striatal Activation Reflects Degree of Stimulus Saliency, NeuroImage 2006, nr 3, s. 977983.
19 S. Erk, M. Spitzer, A. P. Wunderlich, L. Galley, H. Walter, H., Cultural Objects Modulate Reward Circuitry, NeuroReport 2002, nr 18, s. 24992503; S. M. McClure, J. Li,
D. Tomlin, K. S. Cypert, L. M. Montague, P. R. Montague, Neural Correlates of Behavioral
Preference for Culturally Familiar Drinks, Neuron 2004, nr 2, s. 379387; M. P. Paulus,
L. R. Frank, Ventromedial Prefrontal Cortex Activation is Critical for Preference Judgments,
NeuroReport 2003, nr 10, s. 13111315.
20 P. R. Montague, G. S. Berns, Neural Economics and the Biological Substrates of Valuation, Neuron 2002, nr 2, s. 265284; P. R. Montague, B. King-Casas, J. D. Cohen, op. cit.,
s. 417448.
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(1) neuroestetyka (empiryczne badanie neuroestetyczne) redukuje bogactwo sytuacji estetycznej do prostych reakcji na bodce artystyczne; (2) neuroestetyka nie
proponuje nic szczególnie nowego w stosunku do ustaleñ tradycyjnej estetyki.
Na pierwszy zarzut mo¿na odpowiedzieæ, ¿e redukcjonizm neuroestetyczny
wynika z natury badañ empirycznych. Aby je przeprowadziæ, nale¿y zoperacjonalizowaæ zmienne, a taka operacjonalizacja ma zawsze charakter definicji cz¹stkowej. W efekcie redukcjonizm neuroestetyczny ma charakter wy³¹cznie metodologiczny. Jest to po prostu cena uzyskania wiêkszej precyzji w nauce. Poza
tym istniej¹ te¿ teorie neuroestetyczne, które bardziej globalnie ujmuj¹ sytuacjê
estetyczn¹ (zob. pkt 1).
Zarzut drugi dotyczy braku nowoci. Mo¿na nañ odpowiedzieæ, zaczynaj¹c
od pytania: o jak¹ nowoæ konkretnie chodzi? Czy nowoæ polega na nowych
koncepcjach, czy te¿ na nowych definicjach starych kategorii estetycznych?
W obu przypadkach program neuroestetyczny dostarcza istotnych nowoci: koncepcje s¹ ugruntowane w empirii, czego brakuje tradycyjnym (filozoficznym)
teoriom estetycznym oraz odnotowuje siê konkretne przejawy aktywnoci mózgowia podczas zachowañ estetycznych, czego równie¿ nie okrela³y tradycyjne koncepcje estetyczne.
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest ukazanie rozwoju myli
utopijnej w perspektywie historiozoficznej, dla
której naczeln¹ wartoci¹ staje siê stosunek do
wiadomoci historycznej. Jednym z jej wyznaczników jest relacja wobec czasu historycznego. Na tym tle mo¿na mówiæ o utopiach antyhistorycznych, ahistorycznych i historycznych.

This article is focused on historical development of the utopian ideas. Its main value is
historical conscoiuos and historical and philosophical meaning of time. At this point we can
assume that there are antihistorical, ahistorical
and historical utopias.

Jedn¹ z cech ludzkiego bytowania w wiecie jest historycznoæ (dziejowoæ),
która manifestuje siê w nieustannych próbach rekonstrukcji przesz³oci, jej opracowaniu i zrozumieniu. Jest ona fundamentem konstytuowania siê samowiedzy
cz³owieka, nieustannym procesem odkrywania lub nadawania sensu ludzkiej egzystencji przez nastêpuj¹ce po sobie pokolenia. Historycznoæ zaczyna siê tam,
gdzie pojawia siê rozró¿nienie miêdzy przesz³oci¹, teraniejszoci¹ i przysz³oci¹, a wiêc tam, gdzie zdarzenia by³e i ich nastêpstwa postrzegane s¹ jako powi¹zane i sensowne. Jest ona nierozerwalnie z³¹czona ze wiadomoci¹ czasu
historycznego1, która polega na ci¹g³ym przekraczaniu osobistych dowiadczeñ,
na wychodzeniu poza teraniejszoæ i ujmowaniu dziejów jako nieprzerwanego
1

Mam tu na myli wskazane przez J. Topolskiego trzy wymiary czasu historycznego,
tóre s³u¿¹ historykom do ca³ociowej rekonstrukcji rzeczywistoci. Zdaniem Topolskiego,
obok subiektywnego (dotycz¹cego ludzi) oraz obiektywnego (dotycz¹cego procesów historycznych) wymiaru czasu wystêpuj¹cego w badaniu historycznym wyró¿niæ trzeba jeszcze
pojêcie czasu zrelatywizowanego równoczenie do procesu historycznego (w sensie subiektywnym i obiektywnym), jak i do historyka. Tego rodzaju pojêcie czasu, w którym nak³ada
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procesu powi¹zanych ze sob¹ zmian. Zdaniem E. Angehrna, historycznoæ jako
okrelona modalnoæ ¿ycia spo³ecznego jest sama tworem kulturowym, a jej
powstania nie da siê oddzieliæ od powstania wiadomoci historii. Geneza, przemiana i konkretne ukszta³towanie historycznej wiadomoci s¹ uwarunkowane
przez realne procesy historyczne, przez kulturalne, polityczne i cywilizacyjne
zmiany2. W tym znaczeniu, wiadomoæ historyczna, nieustannie pobudzana
przez rozwój kultury i cywilizacji, spe³nia rolê mediacyjn¹ miêdzy przesz³oci¹
i przysz³oci¹, w których mog¹ siê zawieraæ odpowiedzi na pytania dotycz¹ce
ludzkiego istnienia. Jej przedmiotem jest czasowo-przestrzenna ca³oæ ludzkiej
egzystencji, odniesiona do jakiego sensu, który nie uobecnia siê w samych wydarzeniach historycznych3.
Dzieje cz³owieka  jak wskazuje M. Wichrowski  s¹ strumieniem powi¹zanych z nim zdarzeñ, istniej¹cych od powstania rozumu (duszy, umys³u) a¿ po
chwilê obecn¹4. Powszechne poczucie zmiennoci i przemijania jest czêci¹
wiadomoci historycznej, która stara siê przekroczyæ niepewnoæ ludzkiej egzystencji przez odszukanie wewnêtrznego sensu tego co historyczne w trwa³ych
i niezmiennych wartociach. wiadomoæ nieustannie wkracza wiêc w dzieje,
przyjmuj¹c formê mylenia ahistorycznego b¹d historycznego, gdzie pierwsza,
ws³uchuj¹c siê w byt, wy³ania z niego atrybuty istotne, spe³niaj¹ce warunki
prawdy, uniwersalnoci, niezmiennoci i wiecznoci. Ta druga, nie ignoruj¹c
orzeczeñ uniwersalnych (np. praw logiczno-ontologicznych), zabiega o poznanie przemijaj¹cego, zmiennego, zanurzonego w czasowoci bytowania zjawisk5.
Mylenie historyczne i ahistoryczne to dwie formy wiadomoci historycznej,
które przenikaj¹c siê w procesie poszukiwania ³adu, praw i mechanizmów procesu dziejowego, tworz¹  jak ujmuje to J. Topolski  wiat z histori¹ i wiat
bez historii6.
Cech¹ charakterystyczn¹ mylenia historycznego jest swoiste postrzeganie
czasu i przestrzeni, kszta³towane w wyniku przemian spo³ecznych i politycznych, dziêki którym ludzkoæ zaczyna byæ postrzegana dynamicznie, a jej wiat
wype³nia siê zjawiskami nowymi, wczeniej nie znanymi. Czas i przestrzeñ
w tego rodzaju myleniu o dziejach s¹ wartociami, do których trzeba stosowaæ
kryteria ¿ycia spo³ecznego. Mo¿na by twierdziæ  jak podkrela W. Moszczeñsiê na czas subiektywny badanych przez niego ludzi oraz obiektywny badanych przez niego
procesów, w³asne poczucie (prze¿ycie) czasu przez historyka, odzwierciedla siê w narracji historycznej. J. Topolski, O wyjanianiu i narracji, [w:] Swoistoæ poznania historycznego,
pod red. Z. Drozdowicza, J. Topolskiego, W. Wrzoska, Poznañ 1990, s. 39.
2 E. Angehrn, Filozofia dziejów, prze³. J. Marzêcki, Kêty 2007, s. 56.
3 Cz. Bartnik, Historia ludzka i Chrystus, Katowice 1987, s. 10.
4 M. Wichrowski, Spór o naturê czasu historycznego (od Hebrajczyków do mierci Fryderyka Nietzschego), Warszawa 1995, s. 9.
5 Ibidem, s. 9.
6 J. Topolski, wiat bez historii, Warszawa 1976, s. 118119.
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ska  ¿e fakt historyczny jest okrelony czasowo przez moment czasowy w znaczeniu chronologiczno-spo³ecznym oraz przestrzennie przez rodowisko przestrzenne w znaczeniu geograficzno-spo³ecznym7. wiat z histori¹ jest zatem
wiatem datowanym, w którym wydarzenia istotne umieszczane s¹ chronologicznie jako nastêpstwa zdarzeñ wczeniejszych, a ponadto miêdzy rzeczywistym
kszta³tem dziejów a ich obrazem w wiadomoci spo³ecznej oraz wiadomoci
naukowej zachodzi stosunek izomorfizmu (to¿samoæ cech charakterystycznych)8. Mylenie historyczne wymaga istnienia podmiotu dziejów, tj. istoty dzia³aj¹cej i twórczej, która dziêki aktywnoci wiadomie kreuje rzeczywistoæ spo³eczn¹ i nadaje jej okrelon¹ wartoæ. W tym kontekcie historia jest traktowana
jako nauka o czasie, który up³yn¹³ nasycony ludzkimi dzia³aniami oraz obiektywnymi, utrwalonymi w kulturze rezultatami tych dzia³añ9.
Próby wyznaczenia podstawowych zasad procesu dziejowego i wykrycia
zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy poszczególnymi zjawiskami nie sprowadzaj¹ siê
wy³¹cznie do rekonstrukcji i interpretacji konkretnych faktów historycznych.
Tam, gdzie w mylenie o dziejach wkracza filozofia, pojawiaj¹ siê pytania o ich
ukryte znaczenie. Filozoficzna (metafizyczna) refleksja nad histori¹, która zmierza do ustalenia najbardziej ogólnych praw kieruj¹cych procesem dziejowym
jako ca³oci¹, kieruje siê w stronê ujêæ spekulatywnych, a niekiedy ahistorycznych. Pragnienie poznania wiata w ogóle mo¿e prowadziæ do uniewa¿nienia
historycznej dynamiki zjawisk i zdarzeñ oraz zwi¹zanych z nimi ocen i pogl¹dów. Wymaga ustalenia sensu rzeczywistoci, który jest efektem uporz¹dkowania i powi¹zania wieloci istniej¹cych sensów, a tak¿e hermeneutycznego zakorzenienia w wiecie, które jest powolnym i, zawsze niedokonanym, procesem
intelektualnej aktywnoci10. Sens ma swoje ród³o w myli, która staraj¹c siê zrozumieæ wiat, okreliæ jego przeznaczenie, cel i uwarunkowania, przekracza historycznie okrelone dowiadczenie spo³eczne. W tym znaczeniu filozoficzna refleksja nad histori¹ tworzy podstawy ontologiczne rozumienia procesu dziejowego
oraz tworzy podstawy aksjologiczne orientacji i dzia³ania cz³owieka w tym procesie. Nadaje ona sens tym dzia³aniom czy te¿ powstrzymywaniu siê od dzia³añ,
nadaje im uzasadnienie i orientacjê11. Odwo³uje siê do ponadczasowych struktur, a te nios¹c poczucie stabilizacji, ale odsuwaj¹c ciê¿ar zmiennoci, mog¹ wkraczaæ w sferê mitu, którego fundamentem jest zawsze mylenie ahistoryczne12.
7
8

W. Moszczeñska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1968, s. 55.
J. Topolski, wiat bez historii..., s. 192198.
9 Z. J. Czarnecki, Wartoci i historia. Studia nad refleksj¹ filozoficzn¹ o ludzkim wiecie, Lublin 1992, s. 1112.
10 B. Skarga, Granice historycznoci, Warszawa 1989, s. 167168.
11 J. Szczepañski, Filozofia dziejów  oczekiwania i nadzieje, [w:] Zagadnienia historiozoficzne, pod red. J. Litwina, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1977, s. 19.
12 J. Topolski, wiat bez historii..., s. 135.
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Zdaniem Z Czarneckiego, ujmowanie dziejów jako ca³oci ujawniaæ siê mo¿e
zarówno w myleniu przedfilozoficznym (mitologicznym), jak i filozoficznym
(teoretycznym). W pierwszym przypadku przybiera postaæ legend i opowieci
o utraconym raju, epoce doskona³oci i czasach nie ska¿onych grzechem.
W kszta³tach natomiast teoretycznych aksjologiczne strukturalizacje czasu historycznego przejawiaj¹ siê najbardziej bezporednio w ró¿nych mo¿liwych sposobach pojmowania historii jako procesu, którego decyduj¹cym wyznacznikiem
jest stosunek do poszczególnych faz i stanów do wartoci, jakie s¹ w nich osi¹gane b¹d unicestwiane13. Filozoficzne mylenie o czasie, tam, gdzie odwo³uje siê do ponadczasowych struktur wyjaniaj¹cych proces dziejowy, przybiera
formy mylenia ahistorycznego14. Dla historyka licz¹ siê przede wszystkim fakty, dla filozofa s¹ one wa¿ne o tyle, o ile wspomagaj¹ wizjê, któr¹ konstruuje.
Filozoficzna refleksja nad rzeczywistoci¹ wkracza w mylenie ahistoryczne,
poniewa¿ filozof w przeciwieñstwie do historyka, nie tyle opisuje, ile wyjania,
poszukuje »ostatecznej« przyczyny lub celu  co jest niczym innym jak wartociowaniem szeroko pojêtego dowiadczenia. Dlatego w wiêkszym stopniu mówi
on nie o rzeczywistym zachowaniu, lecz ideale zachowania siê cz³owieka15.
Zalet¹ filozofii jest umiejêtnoæ stawiania pytañ, na które nie zawsze mo¿na
znaleæ empiryczn¹ odpowied16. Pytania o rzeczy pierwsze i ostateczne,
fundamentalne dla mylenia filozoficznego, tworz¹ napiêcie miêdzy filozofi¹
i rzeczywistoci¹. Pytania o sens istnienia wiata, chocia¿ nierozstrzygalne, tworz¹ trwa³¹ podstawê ludzkiego bytowania w wiecie. Okrelaj¹c fundament przekonañ dotycz¹cych jego miejsca i celów postêpowania, wykraczaj¹ poza uogólnienia nauk szczegó³owych i pozwalaj¹ budowaæ hipotezy metafizyczne 17.
Pozwalaj¹ wiêc kontrolowaæ pragmatycznie ukierunkowany realizm, który og³asza siê czêsto jedynym gwarantem wiedzy prawdziwej oraz jedyn¹ mo¿liw¹ rzeczywistoci¹.
13

Z. J. Czarnecki, op. cit., s. 36.
Nie nale¿y jednak uto¿samiaæ mitu z filozofi¹. Zdaniem L. Ko³akowskiego, racjonalnoæ filozofii przeczy zmitologizowanemu obrazowi rzeczywistoci. Filozofia mo¿e stanowiæ
inspiracjê mylenia mitologicznego, ale siê do niego nie sprowadza. Wymóg dowodzenia i rozumowego ujmowania rzeczywistoci, charakterystyczne dla filozofii, stanowi¹ skuteczn¹ zaporê przed dogmatyzmem mitu. Zdaniem Ko³akowskiego, filozofia mo¿e tedy, po pierwsze
budziæ samowiedzê donios³oci, jak¹ maj¹ w bytowaniu ludzkim pytania ostateczne. Mo¿e, po
wtóre, ods³aniaæ w wietle tych pytañ absurd wiata relatywnego uznanego za wartoæ samowystarczaln¹. Mo¿e, po trzecie, otworzyæ mo¿liwoæ interpretacji wiata dowiadczenia jako
wiata uwarunkowanego. Wiêcej uczyniæ nie mo¿e. L. Ko³akowski, Obecnoæ mitu, Pary¿
1972, s. 16.
15 G. Mitrowski, Kosmos, Bóg, Czas, Katowice 1993, s. 53.
16 K. Loewith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, prze³. J. Marzêcki, Kêty 2002,
s. 78.
17 T. Cze¿owski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Kêty 2004, s. 120.
14
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Poznanie filozoficzne jest mo¿liwe, kiedy zrozumie siê rzeczywist¹ naturê
czasu. Zdaniem G. Pichta, wymaga to teoretycznego uniewa¿nienia danej rzeczywistoci i dystansu wobec czasu, w którym ¿yjemy. Dziêki temu otrzymujemy przejrzyste dowiadczenie czasu, w którym uwiadamiamy sobie, ¿e jednoczenie jestemy i nie jestemy. Dotarcie do tej przejrzystoci i utrzymanie siê
w niej okrelamy jako »mylenie«. Sztuka mylenia nazywana jest od czasów
Platona filozofi¹18. Filozofia jest uniwersalizacj¹ rzeczywistoci, wszechogarniaj¹cym ruchem myli zwi¹zanym z badaniem mo¿liwoci lub koniecznoci19.
Przekszta³caj¹c siê w krytykê, wskazuje powinnoci, które mog¹ przeciwstawiaæ
cz³owieka rzeczywistoci. Owo przeciwstawienie czêsto przybiera postaæ wiadomoci utopijnej.
wiadomoci¹ utopijn¹ mo¿na nazwaæ taki stan myli, który jest ekspresj¹
braku, po³¹czon¹ z heurystyk¹ tego, co mo¿liwe, pozwalaj¹cy konfrontowaæ nasze d¹¿enia do osi¹gniêcia lepszego stanu z d¹¿eniami innych20. Przedmiotem
wiadomoci utopijnej mo¿e byæ projekt idealnego (b¹d lepszego) cz³owieka
lub spo³eczeñstwa, ³¹cz¹cy okrelony stosunek do czasu, przestrzeni oraz wartoci, który opisaæ nale¿y jako rozbie¿noæ miêdzy »tym co jest« a »tym co
powinno byæ«, po³¹czon¹ z rozziewem miêdzy »tym co jest« a tym »czego jeszcze nie ma«21. wiadomoæ utopijna jest wiêc wyrazem pragnienia lepszego
¿ycia, po³¹czonym z kreowaniem alternatywnych celów i praktyk bêd¹cych nonikami mo¿liwoci, których nie dostarcza istniej¹ca rzeczywistoæ. Zdaniem
E. Cassirera, wielk¹ misj¹ utopii jest daæ miejsce mo¿liwoci jako przeciwieñstwu biernego godzenia siê na istniej¹cy faktyczny stan rzeczy22. Istot¹ wiadomoæ utopijnej jest wiêc krytycznoæ, która wyp³ywaj¹c z natury samej myli, relatywizuje to co jest, podwa¿aj¹c ontologiczny i aksjologiczny fundament
rzeczywistoci. W zamian oferuje wiat utajonych pragnieñ i autentycznych wartoci, który przybiera postaæ postulowanego projektu spo³ecznego, proroctwa,
wiata idealnego jako alegorii wiata istniej¹cego lub negatywnej wizji rzeczywistoci, jako ostrze¿enia23.
wiadomoæ utopijna jako stan myli o alternatywnej rzeczywistoci jest
równie¿ myl¹ o czasie. Projekty utopijne bêd¹ce wizjami doskona³ego porz¹dku oraz niezmiennych wartoci s¹ ahistoryczne. Ci¹g³oæ i antynomie charakte18 G. Picht, Przedmowa do wydania polskiego, prze³. K. Maurin, [w:] G. Picht, Odwaga
utopii, Warszawa 1981, s. 4142.
19 M. Hempoliñski, Filozofia wspó³czesna. Wprowadzenie do zagadnieñ i kierunków,
Warszawa 1989, s. 51.
20 R. Levitas, For Utopia: The (Limits of the) Utopian Function in Lte Capitalist Society,
[w:] The Philosophy of Utopia, ed. B. Goodwin, London  New York 2001, s. 26.
21 I. Pañków, Filozofia utopii, Warszawa 1990, s. 182.
22 E. Cassirer, Esej o cz³owieku, prze³. A. Staniewska, Warszawa 1977, s. 141.
23 M. Koz³owski, Granice utopii, [w:] Spotkania z utopi¹ XXI wieku, pod red. P. ¯uka,
Warszawa 2008, s. 218.
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ryzuj¹ce rozwój dziejowy s¹ niszczycielskie dla wizji doskona³ego porz¹dku,
wiêc nale¿y je znieæ na rzecz statycznoci i powszechnej harmonii. Czas utopii
nie jest czasem linearnym, dlatego jak zauwa¿a J. Szacki: stosunek utopii do
historii okazuje siê bodaj zawsze dwuznaczny: historia jest dobra, bo prowadzi
do urzeczywistnienia idea³u, i jest z³a, poniewa¿ nie pozostawia miejsca na nic
trwa³ego24. Zniesienie owej dwuznacznoci wymaga zakwestionowania historycznoci przez jej ca³kowite i wiadome zanegowanie b¹d relatywizacjê przez podporz¹dkowanie dziejów trwa³ym i uniwersalnym prawid³owociom25. W pierwszym przypadku, pos³uguj¹c siê nomenklatur¹ L. Mumforda, mamy do czynienia
z utopiami eskapistycznymi, które polegaj¹ na konstruowaniu wizji doskona³ego porz¹dku bez zwi¹zku z jakimkolwiek istniej¹cym spo³eczeñstwem. Charakteryzuje je nostalgiczne pragnienie powrotu do przesz³oci (utopie retrospektywne) lub ucieczka w fikcjê doskona³ej, najczêciej technologicznej przysz³oci
(utopie prospektywne). Drugi sposób przezwyciê¿enia historycznej zmiennoci
zwi¹zany jest z przekonaniem o mo¿liwoci realizacji idea³u w istniej¹cym porz¹dku spo³ecznym. Utopie rekonstrukcji staj¹ siê teoriami politycznymi i spo³ecznymi przyjmuj¹c, ¿e ka¿dy idea³ podlega historycznym przemianom i wiedzie w stronê realizacji. Mog¹ byæ one synchroniczne z czasem historycznym.
Stanowi¹c kontrapunkt dla istniej¹cego ³adu, staraj¹ siê go zast¹piæ nowym,
w mniemaniu ich twórców zgodnym z natur¹ rzeczywistoci. W obu jednak
przypadkach czas utopii d¹¿y do inkorporowania czasu historii, dokonaæ siê to
mo¿e pod warunkiem unicestwienia tego, co z up³ywem czasu nieod³¹cznie jest
zwi¹zane, pod warunkiem przezwyciê¿enia zmiennoci26.
Wbrew potocznym pogl¹dom, wiadomoæ utopijna nie jest struktur¹ izolowan¹. Zdaniem K. Mannheima, stanowi ona element konstytutywny ka¿dej konkretnej wiadomoci ukszta³towanej przez sposób postrzegania wiata i wolê
dzia³ania. Te za, warunkuj¹c siê wzajemnie, okrelaj¹ formy historycznego prze¿ywania epoki i waloryzacje czasu historycznego. Utopici postrzegaj¹ dzieje
przez pryzmat nadziei, têsknot i pragnieñ, które staj¹ siê podstawowymi kryteriami oceny przesz³oci i teraniejszoci. Historia nabiera sensu dopiero, kiedy
zdo³a wykroczyæ poza chronologiê, a zmiennoæ przezwyciê¿ona zostanie przez
ustanowienie trwa³ych apriorycznych struktur przybieraj¹cych postaæ typów idealnych (idea³ natury, cz³owieka lub spo³eczeñstwa). W tym kontekcie, obraz
dziejów konstruowany przez wiadomoæ utopijn¹ jest bezporednim promieniowaniem danej postaci elementu utopijnego. Jak konkretna grupa czy warstwa
24
25

J. Szack, Spotkania z utopi¹, Warszawa 2000, s. 108.
Zdaniem G. Pichta, mylenie utopijne traktowane synchronicznie ma charakter urzeczywistnienia tego, co mo¿liwe w porz¹dku symbolicznym, traktowane za diachronicznie
stwarza okrelony dystans, co pozwala kwestionowaæ teraniejszoæ. G. Picht, op. cit., s. 14.
26 I. Pañków, op. cit., s. 30
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spo³eczna dzieli epokê historyczn¹, to zale¿y od jej utopii27. Sta³ym elementem mylenia utopijnego jest wiêc przekonanie, ¿e z³o zwi¹zane z ¿yciem cz³owieka mo¿e zostaæ zniesione przez zast¹pienie tego, co sztuczne, tym, co naturalne. Dlatego utopici sytuuj¹ siê na zewn¹trz rzeczywistoci, przeobra¿aj¹c siê
w moralizatorów i odkrywców prawdziwej rzeczywistoci. Utopista  jak zauwa¿a I. Pañków  zajmuje pozycjê a part, sytuuje siê jakby na zewn¹trz krytykowanego spo³eczeñstwa i ocenia je oczami przybysza, osoby pochodz¹cej
z zewn¹trz i wyposa¿onej w lepsze mo¿liwoci poznania28. St¹d bierze siê specyficzna dla utopii forma narracji, która ma sprawiaæ wra¿enie relacji prawdziwej i niekiedy niezwykle drobiazgowej. Wed³ug P. G. Stillmana, cech¹ charakterystyczn¹ utopii jest konstruowanie zasad, które nie s¹ czystymi abstrakcjami,
poniewa¿ s¹ one stosowane w codziennej praktyce ¿yj¹cych w niej jednostek
i spo³ecznoci29. Uprawdopodobnienie utopii, zacieraj¹ce granicê miedzy iluzj¹
i rzeczywistoci¹, ma poruszyæ wyobraniê ludzi i uwiadomiæ im, ¿e spraw¹
najwa¿niejsz¹ jest d¹¿enie do urzeczywistnienia mo¿liwie najdoskonalszego
ustroju spo³ecznego, który spowoduje wzrost poziomu moralnego ludzi. Przekonaniem tym kierowali siê wszyscy utopici, niezale¿nie od epoki, w której konstruowali swoje wizje, przekszta³caj¹c abstrakcyjny projekt nieistniej¹cej rzeczywistoci w czêæ praktyki, która inicjowa³a polityczn¹ i spo³eczn¹ aktywnoæ,
staj¹c siê mechanizmem zawieraj¹cym w sobie potencja³ spe³nienia. Utopia
 jak podkrela³ H. Marcuse  to po¿¹dane zmiany spo³eczne, które wszak¿e
uwa¿a siê za niemo¿liwe, chocia¿ mo¿liwoæ lub niemo¿liwoæ zale¿y od danego etapu historii; co kiedy wydawa³o siê niemo¿liwe, dzi mog³o siê zmieniæ30.
Praktyczny potencja³ mylenia utopijnego, wskazuj¹cy konkretne sposoby przemiany rzeczywistoci, stanowi podstawowy paradoks utopii. Owa dwuznacznoæ,
na któr¹ wskazuje Szacki, mo¿e zostaæ rozwi¹zana wy³¹cznie dziêki samemu
procesowi dziejowemu i aktywnemu zaanga¿owaniu jednostki. Historia przestaje byæ z³a, poniewa¿ mo¿na j¹ dowolnie kszta³towaæ. Idea³ przekszta³ca siê historycznie wiod¹c do realizacji31.
wiadomoæ utopijna ma wiêc charakter dialektyczny. Z jednej strony, jest
ona ahistoryczna lub antyhistoryczna, co oznacza, ¿e znosi historyczn¹ zmiennoæ na rzecz sta³ych i uniwersalnych struktur, pierwotnych wobec dynamicznie
pojmowanej rzeczywistoci. Owe struktury mo¿na definiowaæ religijnie (Bóg),
antropologicznie (natura ludzka), spo³ecznie (umowa spo³eczna) lub naturalistycznie (popêdy). Przybieraj¹ one postaæ typów idealnych, nadaj¹cych sens i cel
27

K. Mannheim, Ideologia i utopia, prze³. J. Miziñski, Lublin 1992, s. 172.
I. Pañków, op. cit., s. 173.
P. G. Stillman, Nothing is, but What is Not. Utopias as Practical Political Philosophy, [w:] The Philosophy of Utopia..., s. 1213.
30 E. i F. Ryszkowie, Miêdzy utopi¹ i zw¹tpieniem, Warszawa 1970, s. 132.
31 F. Znaniecki, Nauki o kulturze, prze³. J. Szacki, Warszawa 1971, s. 493.
28
29

132

Piotr Wasyluk

wszelkim ludzkim dzia³aniom. W znaczeniu historycznym wiadomoæ utopijna
jest ród³em idei i praktycznych wskazañ, które stanowi¹ fundament przemian
spo³ecznych i politycznych rozsadzaj¹cych zastany porz¹dek bytu. Zdaniem
Mannheima, ka¿dy etap bytu wydaje z siebie owe »treci mylowe i duchowe«
(przy umiejscowionych na tym etapie nosicielach spo³ecznych), które w formie
skondensowanej zawieraj¹ w sobie to co »negatywne«, jeszcze nie zrealizowane, braki ka¿dego etapu bytu. Te elementy duchowe staj¹ siê nastêpnie elementem wybuchowym wysadzaj¹cym ów byt. Byt rodzi utopie, te z kolei rozsadzaj¹ byt, tworz¹c byt nastêpny32. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e wiadomoæ utopijna
zawieszona jest gdzie pomiêdzy historyczn¹ suwerennoci¹ i bezwolnym
uprzedmiotowieniem33.
wiadomoæ utopijn¹ charakteryzuje krytyczny dogmatyzm. Bezgraniczna
wiara w doskona³oæ i autonomiê rozumu stanowi fundament krytyki rzeczywistoci oraz podstawow¹ przes³ankê alternatywnych konstrukcji spo³ecznych
i politycznych. Nie oznacza to jednak, ¿e mylenie utopijne zamkniête jest na
przekszta³cenia historyczne. Jak pisze I. Pañków: Twórcy utopii w swych systemach szanuj¹ prawid³owoci socjologiczne, licz¹ siê z tym, ¿e wymylony
przez nich mechanizm spo³eczny ma sprawdziæ siê w praktyce34. Chocia¿ utopijne pragnienie uporz¹dkowania wiata ma charakter uniwersalny i ponadhistoryczny, to zawsze pozostaje w bliskim zwi¹zku z ideami i praktyk¹ konkretnej
epoki historycznej. Wielu teoretyków wskazuje na stopniowe przekszta³canie siê
utopii w konkretny program przemiany spo³ecznej i politycznej, w której staro¿ytny i redniowieczny wzorzec moralny zast¹piony zostaje nowo¿ytnym idea³em politycznym35. Zdaniem J. Habermasa, nowo¿ytni myliciele nie pytaj¹
ju¿ jak dawniej o etykê dobrego i godnego ¿ycia, ale o faktyczne warunki prze¿ycia. Chodzi bezporednio o utwierdzenie ¿ycia fizycznego, o elementarne przetrwanie. Ta praktyczna koniecznoæ, domagaj¹ca siê technicznych rozwi¹zañ,
wyznacza pocz¹tek nowo¿ytnej filozofii spo³ecznej36. Nowo¿ytne projekty doskona³ych spo³eczeñstw przybieraj¹ postaæ teorii politycznych, a myliciele utopijni w coraz wiêkszym stopniu rezygnuj¹ z radykalizmu, akceptuj¹c przekonanie, ¿e ustroje polityczne podlegaj¹ okrelonym prawom rozwoju, ¿e nie mo¿na
ich z dania na dzieñ tworzyæ, lecz one same musz¹ siê przetwarzaæ, ¿e przeto
32
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K. Mannheim, op. cit., s. 165.
M. Koz³owski, op. cit., s. 219.
I. Pañków, op. cit., s. 178.
35 Por. D. Dawson, Cities of the Gods. Communist Utopias in Greek Thought, New York,
Oxford 1992, s. 38; J. Habermas, Klasyczna nauka o polityce a filozofia spo³eczna, prze³.
M. £ukasiewicz, [w:] J. Habermas, Teoria i praktyka, pod red. Z. Krasnodêbskiego, Warszawa 1983, s. 66110; L. T. Sargent, The Necessity of Utopian Thinking: A Cross-National Perspective, [w:] Thinking Utopia. Steps into other Worlds, ed. J. Ruesen, M. Fehr, T. W. Rieger,
New York  Oxford 2005, s. 114.
36 J. Habermas, op. cit., s. 76.
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wszelkie ich zmiany winny siê liczyæ z obecnym ich stanem i nie zrywaæ z nimi
historycznej spójni37. W tym kontekcie mo¿e siê okazaæ niezbêdne wyznaczenie osi podzia³u pomiêdzy tym, co teoretycy idei nazywaj¹ utopi¹ klasyczn¹,
i utopizmem, który wyrastaj¹c z tradycji utopijnej, stanowi zarówno teoretyczn¹, jak i praktyczn¹ alternatywê dla istniej¹cego porz¹dku.
Ewolucja wiadomoci utopijnej, umieszczaj¹c topos utopii w obrêbie wydarzeñ historycznych, wp³ynê³a równie¿ na zmianê postrzegania czasu i stosunek do dziejowoci. Zdaniem K. Kumara, klasyczne utopie cechuje statycznoæ.
Raz ustalony porz¹dek ma trwaæ wiecznie. Standard doskona³oci wyznacza rozum, a spo³eczeñstwo respektuj¹ce owe racjonalne zasady musi mieæ charakter
pozaczasowy i uniwersalny38. Wi¹za³o siê to czêsto z mitycznym przekonaniem
o istnieniu krain szczêliwoci albo z³otego wieku, który stawa³ siê rajem utraconym, umieszczonym w bli¿ej nieokrelonej przestrzeni i czasie lub idealistycznymi i mistycznymi wizjami niektórych filozofów (cynicy, Platon, stoicy). Klasyczne wizje doskona³ego porz¹dku by³y wiêc jednoczenie utopiami
(miejscami nigdzie) i uchroniami (umieszczone w nieokrelonym czasie).
Mo¿na je nazwaæ, za L. Mumfordem i J. Szackim, utopiami eskapistycznymi lub
ewadyzmem, który wed³ug S. Swie¿awskiego, polega³ na tworzeniu modeli doskona³ego pañstwa zupe³nie nie zwi¹zanych z jakimi rzeczywistymi spo³eczeñstwami i z ich ustrojami. Prototypem tej postawy i tego zabiegu by³ archetyp
pañstwa wypracowany przez Platona i przepojony jego idealistycznym i mistycznym sposobem podchodzenia do zagadnieñ39.
Utopie ucieczki zdominowa³y umys³owoæ staro¿ytn¹ i redniowieczn¹. Znajdujemy je w apokaliptycznych wizjach wczesnego chrzecijañstwa, naukach Jezusa, filozofii w. Augustyna, Joachima z Fiore, Rogera Bacona czy Dantego.
Silne w¹tki ewadystyczne mo¿na znaleæ równie¿ w prze³omowym dla myli utopijnej dziele T. Morusa, chocia¿ zdaniem niektórych historyków idei, Utopia ma
ju¿ jednoznaczny wymiar polityczny i praktyczny. Jak zauwa¿a J. Habermas, Moreowi porz¹dek spo³eczny przedstawia siê empirycznie jako zadanie technicznoprawnej organizacji spo³eczeñstwa40. Podobnie uwa¿a J. O. Hertzler, który podkrela praktyczny wymiar Utopii. Jego zdaniem Platon wychodzi³ od logicznych
zasad, wed³ug których powinno zostaæ skonstruowane idealne spo³eczeñstwo
i z nich wyprowadza³ mo¿liwe rozwi¹zania spo³eczne. Zamys³ Morea polega³ na
stworzeniu wizji kompletnej, w której ludzie ju¿ ¿yj¹, zajmuj¹ siê swoimi sprawami, zaspokajaj¹ swoje potrzeby i pracuj¹, tak, jakby dzia³o siê to naprawdê41.
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O ile utopia Platona mia³a wymiar czysto teoretyczny, wizja Morea mieci³a
w sobie zachêtê do politycznego dzia³ania. Jak podkrela³ More, chêtnie jednak
przyznajê, ¿e w pañstwie Utopian istnieje du¿o takich urz¹dzeñ, których raczej
¿yczy³bym naszym pañstwom, ni¿ siê po nich spodziewa³42. Utopie odrodzeniowe (T. Morea, T. Campanelli i F. Bacona) stanowi³y opis nieistniej¹cej rzeczywistoci, w szczegó³ach zaprojektowan¹ wizjê pañstwa-widma, którego nie
sposób umiejscowiæ w czasie i przestrzeni. By³y idealnymi modelami, w których
ka¿da zmiana by³aby zmian¹ na gorsze. Stanowi³y  jak zauwa¿a Z. Bauman
 koniec podró¿y i nagrodê za poniesiony w jej trakcie trud43. Mimo wielu
wskazañ praktycznych, nie potrafi³y wskazaæ metod urzeczywistnienia nowego
porz¹dku, by³y projektami zamkniêtymi, aksjologicznymi i transcendentnymi
wobec istniej¹cej rzeczywistoci. Ich wyimaginowany topos umieszcza³ je poza
czasem historycznym44.
Okresem prze³omowym dla myli utopijnej by³o Owiecenie, które przekszta³ci³o utopiê miejsca w utopiê czasu. Zjawisko to mo¿na wi¹zaæ z koñcem ery wielkich odkryæ geograficznych, postêpuj¹cym procesem indywidualizacji i upowszechnieniem siê idei postêpu, która umacnia³a wiarê w mo¿liwoæ
stopniowego kumulowania dowiadczeñ, a w konsekwencji  osi¹gania wy¿szych stopni rozwoju. Przysz³oæ i konieczny rozwój ludzkoci sta³y siê punktami orientacyjnymi mylenia utopijnego. Jak podkrela J. Szacki, z chwil¹, gdy
zaakceptowano wiarê, ¿e ludzkoæ stopniowo zmierza ku doskona³oci, w³asne idea³y przedstawiano chêtnie jako kierunek, cel, punkt dojcia procesu dziejowego.
Utopia zespala siê z historiozofi¹, chce byæ przewidywaniem nadchodz¹cego lepszego wiata45. Jednak prze³om w myleniu utopijnym nie dokona³ siê dziêki
naiwnie optymistycznym zwolennikom idei postêpu. Jego autorem by³ J. J. Rousseau, który podwa¿aj¹c ideê kumulatywnego gromadzenia wiedzy jako warunku
zniesienia z³a, traktowa³ rozwój dziejów jako nieustanne i nieusuwalne cieranie
siê przeciwstawnych wartoci. Zdaniem Z. Kuderowicza, z krytyki tej wy³ania³ siê
program nowego typu historiozofii, która zrywaj¹c z absolutyzacj¹ rozwoju poznania, mia³a zerodkowaæ siê na moralnym wartociowaniu zjawisk historycznych, na
wyznaczaniu ich znaczenia dla rozwoju postaw i stosunków miêdzyludzkich46.
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Historycznemu automatyzmowi Rousseau przeciwstawia³ ideê kontraktu spo³ecznego, który nie polega³ na odkrywaniu sta³ych zasad moralnych, lecz na ich tworzeniu i weryfikacji w procesie spo³ecznym i politycznym. Powrót do stanu naturalnego (stanu czystoci moralnej) jest niemo¿liwy, dlatego nale¿y uczyniæ
wszystko, ¿eby organizacja nowego spo³eczeñstwa mo¿liwie najbardziej przypomina³a ów stan pierwotny. Koncepcja umowy spo³ecznej, która mia³a zagwarantowaæ prawa osobiste oraz wiadome wspó³dzia³anie na rzecz dobra powszechnego, by³a prób¹ teoretycznego okrelenia najlepszego ustroju spo³ecznego.
Utopia Rousseau stanowi³a wizjê demokracji bezporedniej, w której w³adza
przys³uguje wszystkim ludziom, a zasady ustanowione przez cz³owieka okazywa³y siê gwarancj¹ realizacji idea³u politycznego w przysz³oci. Dokonane przez
autora Umowy spo³ecznej zast¹pienie utopii miejsca utopi¹ czasu uhistoryczni³o idea³ spo³eczny i uczyni³o go mo¿liwym do realizacji w ramach istniej¹cego porz¹dku.
Pesymizm historiozoficzny Rousseau, a tak¿e proponowana przez niego próba przezwyciê¿enia zmiennoci historycznej przez odwo³anie siê do uniwersalnego i powszechnego prawa zgodnego z natur¹ (wol¹ powszechn¹) inspirowa³y
twórców utopijnych doktryn socjalistycznych, takich jak G. Babeuf, K. Saint-Simon, R. Owen, K. Fourier czy S. Cabet. Ich zdaniem ludzie rodz¹ siê równi
w prawach, poniewa¿ rodz¹ siê równi w potrzebach, dlatego nowy ustrój powinien respektowaæ zasady sprawiedliwoci i powszechnego udzia³u obywateli
w ¿yciu przysz³ej wspólnoty. Cech¹ charakterystyczn¹ socjalizmu utopijnego jest
prze³o¿enie na jêzyk instytucji spo³ecznych naturalnych ludzkich potrzeb47,
dlatego wizje wyzwolenia ca³ej ludzkoci budowane s¹ na gruncie istniej¹cych
instytucji, ale skierowane ku przysz³oci, która ma zbli¿yæ cz³owieka do stanu
naturalnego, wolnego od deprawuj¹cego wp³ywu zmiennoci historycznej. Utopie owieceniowe stanowiæ mog¹ przyk³ad rz¹dów prawa (naturalnego prawa
wyprowadzonego z zasad rozumu), w których rz¹dzenie nie jest spraw¹ prywatn¹, ale spo³eczn¹. Radykalna przemiana staje siê mo¿liwa wy³¹cznie dziêki stopniowej eliminacji niesprawiedliwych zasad i zastêpowania ich nowymi, respektuj¹cymi dobro ogó³u. Zdaniem R. Owena, jakkolwiek szkodliwe s¹ owe ustawy,
to jednak niepodobna by³oby przy obecnym stanie ludnoci brytyjskiej skasowaæ
od razu system, na który tak liczne rzesze przywyk³y siê ogl¹daæ jako na ród³o
utrzymania. Ustawy te nale¿a³oby stopniowo podkopywaæ przez stosowanie
wprost przeciwnego systemu, tak ¿eby w koñcu straci³y wszelkie uznanie48.
Program wyzwolenia cz³owieka z nienaturalnych, zdaniem utopistów, wiêzi
spo³ecznych i politycznych w ramach istniej¹cego porz¹dku bytu staje siê ele47
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mentem konstytutywnym tradycji utopijnej. Sukcesorzy socjalizmu utopijnego,
mimo krytycyzmu wobec jego uniwersalistycznych wizji harmonii powszechnej,
sami wpadaj¹ w pu³apki ahistoryzmu. To prawda, ¿e W. Weitling, F. Engels
i K. Marks, sprowadzaj¹c proces historyczny do przekszta³ceñ struktur spo³ecznych, a wyzwolenie ludzkoci do emancypacji jednej grupy spo³ecznej, dynamizuj¹ proces dziejowy, czyni¹c z cz³owieka (klasy robotniczej) aktywny podmiot
dziejów49. Z drugiej jednak strony, jak podkrela K. Mannheim, dla socjalisty
struktura spo³eczna staje siê uwarunkowan¹ si³¹ momentu historycznego, a jej
moce formuj¹ce uwa¿a on, w postaci przesadnej, za jedyne determinanty ca³oci procesu dziejowego50. Dlatego tak czêsto stawia siê tzw. socjalizmowi naukowemu zarzuty determinizmu ekonomicznego i radykalnego socjologizmu. Utopia
socjalistyczna nie by³a w stanie przezwyciê¿yæ utopijnego redukcjonizmu, który
podporz¹dkowywa³ cz³owieka wp³ywom otoczenia, pomniejszaj¹c rolê czynników
indywidualnych. Zwraca na to uwagê A. Schaff, który analizuj¹c antropologiê
K. Marksa, zauwa¿a: Jednostka jest w pewnym szczególnym sensie funkcj¹ stosunków spo³ecznych. W tym znaczeniu jest ona tworem spo³eczeñstwa w tej
konkretnej postaci, w jakiej spo³eczeñstwo istnieje. Jeli stosunki spo³eczne s¹
stosunkami klasowymi, co jest uwarunkowane sposobem produkcji, to jednostka bêdzie tworem tych w³anie stosunków, bêdzie uwarunkowana swoj¹ przynale¿noci¹ klasow¹51.
Podobn¹ próbê uhistorycznienia utopii podjê³a myl anarchistyczna. Wed³ug P. Proudhona, przeciwnika utopii nazywanej przez niego fa³szyw¹ wiadomoci¹, reforma instytucji spo³ecznych jest mo¿liwa wy³¹cznie dziêki si³om
spo³ecznym i historycznym. Projekt nowego spo³eczeñstwa nie mo¿e zrywaæ
z ci¹g³oci¹ czasu historycznego. Jego zdaniem, historyczne instytucje ludzkie
mog¹ byæ dzie³em tylko instytucji naturalno-spo³ecznych, podczas gdy utopia
jest przerwaniem naturalnej ci¹g³oci czasu52. Proponowany przez socjalistów
utopijnych porz¹dek ma byæ, zdaniem Proudhona, sprzeczny z naturalnym porz¹dkiem bytu, który on postrzega³ jako ci¹g³y i naznaczony nieustannymi an49

Fryderyk Engles, pisz¹c o rewolucji proletariackiej, umieszcza jej cel w przysz³oci.
Uspo³ecznienie rodków produkcji i zniesienie alienacji pracy staje siê dla niego to¿same
z podporz¹dkowaniem historii woli cz³owieka. W Rozwoju socjalizmu od utopii do nauki,
podkrela³, ¿e: Byt spo³eczny, który przeciwstawia³ im siê dotychczas jako co narzuconego
przez przyrodê i historiê, staje siê odt¹d ich w³asnym czynem. Obiektywne obce potêgi, które
panowa³y dot¹d nad histori¹, poddane zostaj¹ kontroli samych ludzi. Odt¹d dopiero bêd¹ oni
sami tworzyli z zupe³n¹ wiadomoci¹ w³asn¹ historiê, odt¹d dopiero uruchomione przez nich
przyczyny spo³eczne bêd¹ przewa¿nie w coraz wiêkszej mierze powodowaæ skutki przez nich
zamierzone. Jest to skok ludzkoci z królestwa koniecznoci w królestwo wolnoci. K. Marks,
F. Engels, Dzie³a wybrane, t. II, Warszawa 1949, s. 142.
50 K. Mannheim, op. cit., s. 195.
51 A. Schaff, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965, s. 9798.
52 J. Dzi¿yñski, Proudhon, Warszawa 1975, s. 109.
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tynomiami. Zamiast tego opowiada³ siê za now¹ umow¹ spo³eczn¹, która pomagaj¹c godziæ interes indywidualny i zbiorowy, stawa³aby siê norm¹ powszechn¹, wykraczaj¹c¹ swoj¹ moc¹ poza wszelkie dotychczasowe instytucje spo³eczne i polityczne. Elementem konstytutywnym utopii Proudhona staje siê bunt
przeciwko historycznie ukszta³towanej organizacji ¿ycia spo³ecznego, akt rewolucyjny, którego celem s¹ narodziny sprawiedliwoci jako absolutnej i nienaruszalnej si³y, bêd¹cej niezawodn¹ miar¹ wszystkich ludzkich uczynków53. Taka
postawa jest, zdaniem Mannheima, charakterystycznym dla ca³ej myli anarchistycznej upraszczaniem obrazu dziejów. Historia staje siê nieustaj¹c¹ rewolucj¹,
która zastêpuje jedn¹ utopiê kolejn¹: Tylko w utopii i rewolucji tkwi prawdziwe ¿ycie, instytucjonalny porz¹dek bytu jest zawsze jedynie niepo¿¹dan¹ resztk¹, pozosta³¹ z przebrzmia³ej utopii i rewolucji54. Mimo przyjêcia pogl¹du
o powszechnej zmiennoci bytu, Proudhon, tak jak inni przedstawiciele myli
anarchistycznej, (np. Wiliam Morris), przyjmuje stanowisko absolutyzmu etycznego. Sprawiedliwoæ, wolnoæ i równoæ okazuj¹ siê wartociami uniwersalnymi
i niezmiennymi historycznie, a postêp moralny jest postrzegany jako konieczny
i naturalny. Utopia anarchistyczna Proudhona jest wiêc u podstaw ahistoryczna,
poniewa¿ upatruje w rozwoju historycznym przede wszystkim uzewnêtrznianie
siê i realizacjê odwiecznej idei, w której ju¿ od samego pocz¹tku istnia³ zawarty ca³y proces historyczny55.
Koniec wieku XIX mo¿na uznaæ za okres schy³kowy pisarstwa utopijnego
podejmuj¹cego w¹tki spo³eczne i polityczne56. Mylenie w kategoriach idea³u
spo³ecznego zostaje stopniowo zast¹pione przez wizje dystopijne, bêd¹ce projektami technologicznego i zdehumanizowanego totalitaryzmu odwo³uj¹cego siê do
dowiadczeñ faszyzmu i komunizmu (A. Huxley, G. Orwell). Zdaniem A. Kowalskiej, utopie negatywne, antyutopie, ukazuj¹ wiat na pozór udoskonalony,
bo wykorzystuj¹cy coraz wiêksze osi¹gniêcia nauki i techniki, ale w ramach
ustrojów totalitarnych  t³umi¹cy skutecznie w jednostkach (z których ka¿da
winna byæ samoistna i niepowtarzalna) nie tylko potrzebê buntu i niezale¿noci,
ale jakichkolwiek wy¿szych ambicji, porywów, marzeñ i pragnieñ57. Krytycy
utopii podaj¹ w w¹tpliwoæ za³o¿enia epistemologiczne wiadomoci utopijnej,
53 P. Proudhon, O sprawiedliwoci w rewolucji i kociele, prze³. B. Sieroszewska, [w:]
J. Dzi¿yñski, Proudhon, s. 238.
54 K. Mannheim, op. cit., s. 164.
55 M. Blaszke, Problem postêpu w myli spo³ecznej P. J. Proudhona, [w:] Zagadnienia
historiozoficzne..., s. 109.
56 A. wiêtochowski zauwa¿a, ¿e myl utopijna powstaj¹ca pod koniec na prze³omie
XIX i XX wieku nie wnios³a nic nowego do opisu uk³adów spo³ecznych i politycznych. Autor wymienia Kurta Lassewitza, Edwarda Bellamyego i Wiliama Delislea Haya, jako przedstawicieli utopii futurystycznych, które charakteryzowa³y siê tym, ¿e przekszta³ca³y stosunki
spo³eczne za pomoc¹ odkryæ naukowych i wynalazków. Por. A. wiêtochowski, op. cit., s. 286.
57 A. Kowalska, Od utopii do antyutopii, Warszawa 1987, s. 6.
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która przyjmuje, ¿e na wszystkie pytania mo¿e byæ tylko jedna odpowied, ¿e
istnieje metoda odkrywania tych odpowiedzi oraz ¿e wszystkie one s¹ ze sob¹
zgodne58. Zamiast tego proponuj¹ m.in. projekty in¿ynierii spo³ecznej, które
maj¹ gwarantowaæ kompromis spo³eczny i zachowanie demokratycznych zasad.
W przeciwieñstwie do utopijnej  relacjonuje pogl¹dy K. Poppera M. Dobrosielski  realistyczna in¿ynieria spo³eczna jest stosunkowo prosta. Nie kreli ona
radykalnych, ca³ociowych planów równoczesnego przekszta³cania wszystkich
sfer ¿ycia ca³ego spo³eczeñstwa, lecz proponuje, w razie potrzeby, restrukturyzacjê poszczególnych spo³ecznych instytucji czy dziedzin ¿ycia, np. okrelone
zmiany w systemie gospodarczym, w s³u¿bie zdrowia, w dziedzinie owiaty,
wiêziennictwa itp., itd. Jeli niektóre z tych prób nie spowoduj¹ oczekiwanych
rezultatów, szkody nie bêd¹ zbyt wielkie, a ich naprawianie niezbyt trudne59.
Uznanie niepowtarzalnoci ludzkiej historii przy jednoczesnym podwa¿aniu zasadnoci budowania ca³ociowych wizji dziejów leg³o u podstaw wspó³czesnych
wizji ³adu spo³eczno-politycznego. Konsekwencj¹ odrzucenia mylenia utopijnego, jako bezu¿ytecznego dla praktyki ¿ycia, musia³a byæ akceptacja istniej¹cego
porz¹dku i przyjêcie zasady, ¿e nie istnieje dla niego inna alternatywa. Jak podkrela P. ¯uk, warunki, w których nie mo¿na uprawiaæ analizy ca³oci stosunków systemu spo³ecznego, a jedynie zajmowaæ siê jego wyizolowanymi i oderwanymi od szerszego kontekstu ma³ymi fragmentami, wytwarzaj¹ atmosferê
sprzyjaj¹c¹ budowaniu antyutopii og³aszaj¹cej koniec ideologii, koniec historii,
a w rezultacie koniec wszelkich prób przekraczania istniej¹cego ³adu60.
Nie oznacza to jednak, ¿e wspó³czenie nie ma ju¿ miejsca na mylenie utopijne. Zdaniem R. Levitas, od 1970 r. przekszta³ci³o siê ono w heurystykê tego,
co mo¿liwe na poziomie wartoci kulturowych oraz formê konstruowania alternatywnych sposobów ¿ycia. Utopia zrezygnowa³a z próby okrelenia, jak powinno wygl¹daæ dobre spo³eczeñstwo i sta³a siê katalizatorem aktywnoci spo³ecznej, prób¹ przekroczenia codziennego dowiadczenia. Neomarksizm, teoria
krytyczna, postmodernizm i feminizm  traktowane jako wspó³czesne formy
wiadomoci utopijnej  ³¹czy przekonanie, ¿e utopia jest form¹ komunikacji
w ramach kulturowego i politycznego pluralizmu61.
Jedn¹ z najpowa¿niejszych prób rehabilitacji mylenia utopijnego stanowi
projekt I. Wallersteina, amerykañskiego historyka i socjologa, który ³¹czy w so58 I. Berlin, Upadek idei utopijnych na Zachodzie, prze³. M. Pietrzak-Merta, [w:] Pokrzywione drzewo cz³owieczeñstwa, pod red. H. Hardyego, Warszawa 2004, s. 2122.
59 M. Dobrosielski, W poszukiwaniu lepszego wiata. Filozofia historii i polityki Karla
R. Poppera, Olsztyn  Warszawa 1991, s. 80.
60 P. ¯uk, O po¿ytkach z utopii w ¿yciu publicznym i naukach spo³ecznych, [w:] Spotkania z utopi¹ XXI wieku..., s. 56.
61 R. Levitas, Utopian Function in Late Capitalist Society, [w:] The Philosophy of Utopia..., s. 3639.
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bie elementy prognozy historycznej i ca³ociow¹ wizjê sprawiedliwszego spo³eczeñstwa62. Koncepcja systemów-wiatów, której róde³ nale¿y szukaæ m.in.
w teorii F. Braudela, stawia siê w opozycji do obowi¹zuj¹cych w naukach spo³ecznych paradygmatów, które  zdaniem Wallerstaina  s¹ podstawow¹ przeszkod¹ w zrozumieniu wiata. Jej istot¹ jest za³o¿enie, ¿e rzeczywistoæ spo³eczna jest wielop³aszczyznow¹ i funkcjonaln¹ struktur¹ powi¹zanych ze sob¹
instytucji i mechanizmów, warunkowanych przez okresowe cykle doskonalenia
siê i kryzysów. Zdaniem Wallersteina, ów system, bêd¹c wytworem spo³ecznym, którego pochodzenie nale¿y wyjaniæ, ma w³asn¹ historiê63. Nowoczesny
system-wiat, zapocz¹tkowany w XVI wieku dziêki ukonstytuowaniu siê gospodarki kapitalistycznej, znajduje siê obecnie w fazie schy³kowej. ród³em kryzysu istniej¹cego systemu-wiata jest wytworzenie siê powa¿nych sprzecznoci (g³ównie ekonomicznych), które nie mog¹ byæ rozwi¹zane dziêki
mechanizmom samonaprawczym. Wed³ug Wallersteina, jest to okres, w którym
nale¿y dokonaæ wyboru, jakim systemem zast¹piæ istniej¹cy, a przede wszystkim oceniæ, jakimi mo¿liwymi alternatywami dysponujemy64. W tym kontekcie
utopistyka staje siê w oczach amerykañskiego socjologa historyczn¹ ocen¹ racjonalnych alternatyw i przysz³ych scenariuszy zmian systemu. Nie chodzi 
jak podkrela Wallerstein  o doskona³¹ (nieuchronn¹) przysz³oæ, ale o przysz³oæ alternatywn¹, miarodajnie lepsz¹ i historycznie mo¿liw¹. Jest to wiêc zadanie zwi¹zane jednoczenie z nauk¹, polityk¹ i etyk¹65. Projekt Wallersteina
mo¿na uznaæ za próbê uhistorycznienia utopii, pogodzenia systemowego ujêcia
dziejów i nieustannie konstruowanej przez dzia³aj¹cego cz³owieka przekszta³caj¹cej siê rzeczywistoci. Systemy historyczne, w których ¿yjemy, s¹ na równi
 w samej rzeczy  systemowe i historyczne. Pozostaj¹ takie same wraz z up³ywem czasu, a jednak zmieniaj¹ siê z minuty na minutê. Jest to paradoks, ale nie
sprzecznoæ66.
Wspó³czesna utopia w znacznym stopniu ró¿ni siê od jej klasycznego wzorca. Przemiany spo³eczne i polityczne zdynamizowa³y wiadomoæ utopijn¹.
Przesta³a ona byæ statycznie postrzegan¹ ca³oci¹ oderwan¹ od realiów codziennego ¿ycia. Zdaniem wielu teoretyków, XIX stulecie przenios³o utopiê w przysz³oæ, przez co jej podstawowym wymiarem sta³o siê nie miejsce, ale czas67.
62

S. Holubec, O pojêciu utopii u Immanuela Wallersteina, [w:] Spotkania z utopi¹ XXI
wieku..., s. 75.
63 I. Wallerstein, Analiza systemów-wiatów. Wprowadzenie, prze³. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 2007, s. 10.
64 Ibidem, s. 111112.
65 I. Wallerstein, Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, prze³. I. Czy¿, Poznañ 2008, s. 33.
66 I. Wallerstein, Analiza..., s. 40.
67 G. Picht, op. cit., s. 198.
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Zdaniem Z. Baumana, jednym z podstawowych czynników transformacji wiadomoci utopijnej jest p³ynna rzeczywistoæ, któr¹ nale¿y wi¹zaæ z procesem
globalizacji. Zdaniem socjologa, wspó³czesny wiat utraci³ tradycyjny wymiar
przestrzennoci. Nie ma dzisiaj miejsc, które nie by³yby znane. Granice pañstw
narodowych nie stanowi¹ gwarancji izolacji od wiata zewnêtrznego, a punkty
orientacji w wiecie s¹ tak samo mobilne, jak ludzie go zamieszkuj¹cy. Tradycyjny topos utraci³ swoj¹ okrelonoæ, a czasowoæ swój kres. Szczêcie oznacza raczej inne dzisiaj ni¿ bardziej szczêliwe jutro68. Utopia przekszta³ci³a siê
w eutopiê.
Rozwój historyczny myli utopijnej pokazuje, ¿e podlega ona ci¹g³ej transformacji. Przyjmuj¹c pewne rozwi¹zania wynikaj¹ce z ewolucji wiadomoci
historycznej, korzystaj¹c z okrelonych paradygmatów historiozoficznych, staje
siê wa¿nym elementem dyskursu filozoficznego, którego nie powinno siê lekcewa¿yæ. Jest katalizatorem w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytania
o mo¿liwe scenariusze teraniejszoci i przysz³oci. Inspiruj¹c teoretyczne i praktyczne dzia³ania, maj¹c na celu wypracowanie alternatywnego wzorca rzeczywistoci, utopia przypomina o istnieniu zasad i idea³ów, które stanowi¹ fundament
ludzkiego ¿ycia69. Zaznaczaj¹c swoj¹ obecnoæ na ka¿dym etapie historycznego rozwoju myli ludzkiej, wchodzi w dialog z istniej¹c¹ rzeczywistoci¹ z pozycji zewnêtrznego obserwatora, który nie zawsze pyta, co mogê albo powinienem zrobiæ, ale czego mogê siê spodziewaæ, je¿eli post¹piê inaczej70. Staje
siê idealnym modelem, punktem odniesienia do tego, co jest, alternatyw¹, która
jest aktem niezgody na istniej¹cy porz¹dek bytu. Na etapie swoich narodzin
wiadomie ucieka od rzeczywistoci (utopia antyhistoryczna), krel¹c iluzjê rzeczywistoci statycznej, w której ka¿da zmiana by³aby zmian¹ na gorsze. Jest
utopi¹ i uchroni¹, która by przetrwaæ, musi zanegowaæ historycznoæ. Moment zerwania z chiliastycznym oczekiwaniem na samoistne wype³nienie siê
proroctwa przenosi utopiê na grunt politycznego realizmu i sk³ania j¹ do poszukiwania mo¿liwoci zmiany w istniej¹cej rzeczywistoci spo³ecznej i politycznej (utopia ahistoryczna). Przyjmuj¹c istnienie niezmiennych i uniwersalnych
wartoci71 bêd¹cych ontologicznym i aksjologicznym fundamentem rzeczywisto68

Z. Bauman, Utopia with no Topos..., s. 23.
P. G. Stillman, op. cit., s. 20.
Z. Bauman, Socialism. The active utopia..., s. 17.
O efektach po³¹czenia mylenia utopijnego i idei postêpu pisze W. Wo³gi: Condorcet
to jeden z najbardziej »ahistorycznych« pisarzy politycznych XVII wieku. Jest rzecz¹ niezmiernie ciekaw¹, jak zanika upodobanie do argumentacji historycznej w miarê zbli¿ania siê
rewolucji, w miarê umacniania siê przekonania o koniecznoci ca³kowitego zerwania z istniej¹cymi formami politycznymi. Por. W. P. Wo³gin, Szkice o zachodnioeuropejskim socjalizmie
utopijnym, prze³. J. Smoleñska, Warszawa 1989, s. 25.
69
70
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ci, utopia zbli¿a siê do historii, chocia¿  jak podkrela K. Mannheim  dalej
ni¹ pogardza72. Przesuwa ona jedynie spe³nienie sensu w dalek¹ przysz³oæ,
a dokonuje siê ono, nie jak u chiliasty, z pozycji pozahistorycznej ekstazy, lecz
z tego, co dzieje siê tu i teraz, z codziennoci73.
Owieceniowa utopia polityczna i spo³eczna, która odrzuca tradycjê jako nierozumn¹ i wrog¹ idea³owi oraz ignoruje argumenty historyczne, pozbawia siê
mo¿liwoci oddzia³ywania na rzeczywistoæ, prowadz¹c do fundamentalnego
paradoksu: w jaki sposób realizowaæ postulat zmiany spo³ecznej i politycznej,
neguj¹c dynamikê historyczn¹? Próbê rehabilitacji historycznoci i ludzkiej aktywnoci podjê³a myl socjalistyczna, która przenios³a utopiê na grunt historyczny i spo³eczny. Utopia socjalizmu naukowego okrela horyzont (byæ mo¿e
mglisty), który stanowi liniê styczn¹ miêdzy rzeczywistoci¹ ju¿ zrealizowan¹
i t¹, któr¹ nale¿a³oby dopiero urzeczywistniæ. Ten rodzaj utopii widzi w istniej¹cej rzeczywistoci potencja³ przysz³ej transformacji. Jej zal¹¿ki zawieraj¹ siê
w istniej¹cym bycie, a pragnienie zmiany staje siê misj¹ historyczn¹ wspó³czesnego cz³owieka74. Przekonanie o koniecznoci zmiany rzeczywistoci w ramach
istniej¹cego porz¹dku spo³ecznego, po³¹czone z ideami wyzwolenia ludzkoci,
zbli¿a utopie do spo³ecznego wyobra¿enia (social dreaming). Wspó³czeni myliciele, odwo³uj¹cy siê do tradycji socjalistycznej i utopijnej, podkrelaj¹, ¿e
zmiana spo³eczna nie mo¿e byæ biernym oczekiwaniem, ale  zgodnie z filozofi¹ Marksa  aktywnym przekszta³caniem rzeczywistoci w ramach istniej¹cych
mo¿liwoci spo³ecznych, politycznych i ekonomicznych75. Wizja transformacji
spo³ecznej zbli¿a siê do Blochowskiej utopii konkretnej76 albo utopistyki
I. Wallersteina, w których iluzja i mylenie ¿yczeniowe zostaj¹ zast¹pione poszukiwaniem realnych historycznych alternatyw dla istniej¹cego porz¹dku bytu
(utopia historyczna).

72
73

K. Mannheim, op. cit., s. 184.
Ibidem.
74 F. Engels, op. cit., s. 144.
75 E. Bloch, The Spirit of Utopia, transl. A. A. Nassar, Stanford 2000, s. 241.
76 Pisze o niej J. Kosian, wed³ug którego utopia konkretna E. Blocha jest uzbrojona
w naukê. Nie odrywa siê ona od rzeczywistego pod³o¿a, tym bardziej ¿e jest nim »strumieñ
dialektyczno-materialistycznego procesu«. Konkretnoæ utopii przejawia siê ponadto w jej
zgodnoci z tendencj¹ rozwojow¹ rzeczywistoci. Prezentuje siê ona wówczas jako wyrane
antycypowanie przysz³oci. J. Kosian, Ernst Bloch i sprawa wartoci utopii, [w:] Filozofia
XX wieku, pod red. Z. Kuderowicza, t. II, Warszawa 2002, s. 100.
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Streszczenie

Abstract

W tekcie podjêty zosta³ problem twórczoci i osobowoci artysty z perspektywy niektórych XX-wiecznych teorii, m.in. psychoanalizy, psychologii analitycznej i egzystencjalnej.
Twórczoæ mo¿e byæ form¹ rozwi¹zania konfliktu i przemiany energii seksualnej (S. Freud),
form¹ obrony psychologicznej i odbudowy
swojego ja (O. Rank), czynnoci¹ harmonizowania swojego cienia ze sob¹ i wyrazem
archetypu (C. G. Jung), sposobem przekroczenia swojego typu psychologicznego i rozwoju
osobowoci (K. D¹browski), a tak¿e mistycznym po³¹czeniem przedmiotu i podmiotu oraz
egzystencjaln¹ psychosyntez¹ (H. Elzenberg).

The text concerns the issue of creativity and
the artists personality in the light of a selection
of 20th century theories, including psychoanalysis, analytical and existential psychology. Creativity can be a way to solve a conflict and a transformation of sexual energy (S. Freud), a form of
psychological defence and reconstruction of
ones self (O. Rank), an act of harmonizing with
ones shadow and an expression of the archetype (C. G. Jung), a way to surpass ones psychological type and develop ones personality
(K. D¹browski), as well as a mystical bond
between the subject and the object, and an existential psychosynthesis (H. Elzenberg).

Wstêp
W czasach staro¿ytnych badania nad twórczoci¹ by³y podejmowane ju¿
w filozofii Platona i Arystotelesa. Wtedy uwa¿ano, i¿ twórca jest nawiedzany
przez bóstwo, ¿e dzia³a w nim niewyjanialna si³a, która sprawia przyjemnoæ,
obdarza piêknem i dobrym charakterem. Twórczoæ w staro¿ytnoci pe³ni³a rolê
oczyszczaj¹c¹, inicjacyjn¹ i metafizyczn¹.
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W czasach nowo¿ytnych problem ten przede wszystkim podejmowali lekarze (Francis Galton, Cesare Lombroso, Ernst Kretschmer)1, ukazuj¹c zwi¹zki
wyj¹tkowego stanu umys³owego artysty z procesem twórczym. W XX w. na
nowo opisali to lekarze ze szko³y psychoanalitycznej (Sigmund Freud, Carl
G. Jung, Wilhelm Stekel)2.
Na gruncie psychologii humanistycznej ciekawie o osobowoci twórczej pisali Kazimierz D¹browski w swojej teorii dezintegracji pozytywnej i Abraham
Maslow w teorii twórczoci osób samoaktualizuj¹cych siê, a egzystencjalne wymiary twórczoci przedstawili Henryk Elzenberg i Rollo May.

1. Twórczoæ jako wynik sublimacji i regresji
Stworzona przez S. Freuda psychoanalityczna koncepcja cz³owieka zmieni³a
sposób patrzenia na twórców i proces twórczy. Jego teoria oparta zosta³a na nowej definicji aparatu psychicznego (ego, id, superego) oraz na jego szerokiej
znajomoci literatury dotycz¹cej sztuki, poezji i dramatów. ród³em twórczoci
jest konflikt miêdzy id, ego i superego. Niewiadome treci id pragn¹ byæ wyra¿one, jednak ego i superego t³umi¹ je. Pomaga im w tym proces sublimacji.
Podstaw¹ Freudowskiej teorii twórczoci jest analiza biografii i dzie³ tak
wybitnych postaci, jak Leonardo da Vinci, Micha³ Anio³, William Szekspir,
Wolfgang Goethe i Fiodor Dostojewski. Wnioski, jakie Freud wyci¹gn¹³ z tych
badañ, nie s¹ wed³ug niego ani jednoznaczne, ani pewne: Poniewa¿ talent
i umiejêtnoci artystyczne wi¹¿¹ siê z cile z sublimacj¹, przeto musimy przyznaæ,
¿e równie¿ istota osi¹gniêæ artystycznych nie jest dostêpna w psychoanalizie3.
Twórczoæ ma swój pocz¹tek we wczesnym okresie ¿ycia ludzkiego. Mo¿na
j¹ dostrzec ju¿ w okresie utajenia (latencji), gdy to, co jest zabaw¹ lub fantazj¹,
jest tak samo wa¿ne dla dziecka, jak wiat rzeczywisty. Twórca (dziecko)
odwraca siê od rzeczywistoci kontrolowanej przez superego i znajduje zaspokojenie dla treci id w fantazjach, które przejawiaj¹ siê w postaci marzeñ sen1 F. Galton (18221911), Hereditary Genius, 1869; C. Lombroso (18351909), Geniusz
i ob³¹kanie, PWN, Warszawa 1938; E. Kretschmer (18881964), Ludzie genialni, wyd.
J. Przeworskiego, Warszawa 1938.
2 S. Freud (18561939), Poeta i fantazjowanie; Dostojewski i ojcobójstwo, [w:] K. Pospiszyl (red), Zygmunt Freud. Cz³owiek i dzie³o, Ossolineum. Wroc³aw 1991; idem, Leonardo da
Vinci wspomnienia z dzieciñstwa, [w:] Poza zasad¹ przyjemnoci, PWN, Warszawa 1964;
C.G. Jung (18751961), O stosunku psychologii analitycznej do dzie³a poetyckiego; Psychologia i literatura, [w:] J. Prokopiuk (red.), Archetypy i symbole, Czytelnik, Warszawa 1981;
W. Stekel (18681940), Dichtung und Neurose, Bausteine zur Psychologie des Kunstlers und
des Kunstwerkes, J.F. Bergmann, Wiesbaden 1909; Poetry and Neurosis, The Psychoanalytic Review, t. X, 1920.
3 S. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia..., s. 322.
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nych i dostarczaj¹ mu w ten sposób przyjemnych doznañ. Zasad¹ twórczoci jest
przynoszenie rozkoszy samemu twórcy (dziecku) i tym, którzy ogl¹daj¹ jego
dzie³o. Twórca potrafi tak opracowaæ swoje fantazje i marzenia, ¿e trac¹ charakter zbyt osobisty, który odstrasza od nich innych, i staj¹ siê przez to dostêpnym obiektem zadowolenia obcych. Potrafi te¿ tak je z³agodziæ, ¿e nie³atwo
zdradzaj¹ zdolnoæ formowania okrelonego materia³u, póki nie stanie siê on
wiernym odbiciem wyobra¿enia z jego fantazji, a nastêpnie potrafi zwi¹zaæ z tym
przedstawieniem swojej niewiadomej fantazji tak¹ sumê rozkoszy, ¿e przez to
st³umienia zostaj¹ przynajmniej chwilowo przezwyciê¿one i zniesione4.
Sublimacja przejawia siê w nauce, sztuce i religii. Polega na zmianie celu
z seksualnego na nowy, wy¿szy cel spo³eczny lub twórczy, który jest wci¹¿ przyjemny. W wyniku sublimacji mog¹ powstaæ ró¿ne dzie³a kultury. Sublimacja seksualna, która siê nie zamienia w dzie³o sztuki, mo¿e staæ siê ród³em nerwicy.
Przyk³ady potrójnej sublimacji Freud znajduje w genialnej osobowoci Leonarda.
Sublimacja najlepiej uwidacznia siê pomiêdzy nerwic¹ i twórczoci¹: Z jednej strony neurozy wykazuj¹ uderzaj¹c¹ i daleko siêgaj¹c¹ zgodnoæ z wielkimi
spo³ecznymi wytworami sztuki, religii i filozofii, podczas gdy z drugiej strony
wydaj¹ siê ich zniekszta³ceniem. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e histeria jest karykatur¹ twórczoci artystycznej, neuroza kompulsywna karykatur¹ religii, a paranoja
karykatur¹ systemu filozoficznego5.
Wed³ug Otto Ranka6 tym, co ³¹czy artystê i neurotyka, jest niezadowolenie
z tego, kim s¹ teraz. St¹d bierze siê ich d¹¿enie do zniesienia w³asnego ja lub
zniszczenia siebie. Artysta, w odró¿nieniu od neurotyka, potrafi odbudowaæ swoje ja, przenosz¹c je w procesie twórczym poza siebie i umieszczaj¹c we w³asnym dziele.
Wed³ug Ernsta Krisa7 proces twórczy sterowany jest przez mechanizmy
obronne  psychologiczn¹ regresjê i represjê. Cofaj¹ one psychikê na poziom
procesów pierwotnych. Dziêki regresji twórczoæ ma charakter g³êboko niewiadomy, ale psychika twórcy nie traci kontaktu z w³asnym ja. Regresja twórcza
dzia³a w tym przypadku w s³u¿bie ego, które j¹ kontroluje. W procesie twórczym
mamy do czynienia z lun¹ regresj¹ i lun¹ represj¹, które pozwalaj¹ na
zmianê poziomu psychicznego funkcjonowania cz³owieka. Si³a ego jest tym, co
odró¿nia artystê od neurotyka i chroni go przed rozpadem, bo jest elastyczna
wobec jego niewiadomych pragnieñ.
4
5

S. Freud, Wstêp do psychoanalizy, PWN, Warszawa 1994, s. 341.
S. Freud, Kultura jako ród³o cierpieñ, [w:] Cz³owiek, religia, kultura, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1967, s. 83.
6 O. Rank (18841939), Art and Artist.Creative Urge and Personality Development,
W.W. Norton & Company, New York 1989.
7 E. Kris (19001957), Psychoanalytic Explorations in Art, International Universities
Press Inc., Connecticut 2000.
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Inn¹ wa¿n¹ cech¹ psychiki artysty jest jej biseksualnoæ. Twórca ma zdolnoæ do przyjêcia postawy ¿eñskiej. Umie byæ biernym, poddawaæ siê w³asnym impulsom p³yn¹cym z id, tzn. byæ natchnionym. Jednoczenie ma zdolnoæ do przyjmowania postawy mêskiej, czyli do aktywnego kontrolowania
niewiadomych treci, które p³yn¹ z id8.

2. Archetypalne i kobiece ród³a twórczoci
Twórczoæ wed³ug Carla G. Junga ma charakter archetypalny i kobiecy. Jednostka czerpie wówczas z niewiadomoci zbiorowej  wiata archetypalnego,
który istnieje przed dowiadczeniem i narodzinami cz³owieka. Artysta jest tym,
który ma sta³y kontakt ze wiatem archetypalnym i jego zadaniem jest nadaæ mu
wspó³czesn¹ formê.
Twórca przypomina ludziom wspó³czesnym znaczenie pradawnych symboli,
stwarzaj¹c mo¿liwoæ nowych dowiadczeñ. Przyk³ady si³y oddzia³ywania archetypu twórczego znajdujemy w przyci¹ganiu ikony, w sile symboli muzycznych,
w fascynacji charakterem bohaterów literackich. Twórczoæ jako proces i treæ
symboli staje siê wa¿niejsza od osobowoci twórcy. Prawdziwym podmiotem
twórczoci nie jest wiêc twórca, lecz jego dzie³o  sztuka: Albowiem sztuka jest
mu wrodzona jak popêd, który go opanowuje i czyni swym narzêdziem. Tym,
co ostatecznie przejawia w nim sw¹ wolê, nie jest on sam jako osoba, lecz dzie³o sztuki9. Twórca jest nawiedzany przez autonomiczn¹ si³ê, która ¿yje za niego, dominuje w nim i w nim siê ucielenia.
Wed³ug Junga osobowoæ twórcy, jego orientacja seksualna, a nawet jego
stan psychiczny s¹ dla twórczoci ma³o istotne: Twórca bowiem nie jest ani
autoerotyczny, ani heteroerotyczny, ani w ogóle erotyczny, tylko w najwy¿szym
stopniu rzeczowy, bezosobowy, a nawet nieludzki czy ponadludzki, poniewa¿
jako artysta jest swym dzie³em, a nie cz³owiekiem. Ka¿dy twórczy cz³owiek jest
dwójni¹ czy te¿ syntez¹ paradoksalnych w³aciwoci10.
W artycie istniej¹ ró¿ne wiaty  twórczy, osobowy, archetypalny, które
walcz¹ o wp³ywy. Dlatego te¿, patrz¹c na jego ¿ycie, zauwa¿yæ mo¿na zarówno
dramaty, za³amania, jak i prze¿ycia ekscentryczne, ekstazy, szaleñstwa: Jego
¿ycie jest z koniecznoci pe³ne konfliktów, gdy¿ walcz¹ w nim dwie moce:
z jednej strony zwyk³y cz³owiek ze swoim usprawiedliwionym d¹¿eniem do
szczêcia, zadowolenia i poczucia bezpieczeñstwa, z drugiej za bezwzglêdna,
twórcza pasja, która niekiedy potrafi zniszczyæ wszelkie osobiste pragnienia. To
8 Do teorii biseksualnoci psychologicznej twórców nawi¹zywali Wilhelm Stekel,
C.G. Jung, E. Neumann i inni.
9 C. G. Jung, Psychologia i literatura..., s. 422.
10 Ibidem, s. 421.
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jest powodem, dla którego osobiste ¿ycie tylu artystów jest tak bardzo niezadawalaj¹ce, a nawet tragiczne: nie wskutek tajemnego zrz¹dzenia, lecz wskutek
ni¿szoci lub niedostatecznej zdolnoci przystosowania siê ich ludzkiej osobowoci11.
Twórca jest z natury kobiecy, czyli pasywny w stosunku do kieruj¹cej nim
niewiadomoci zbiorowej: Psychologia twórczoci jest w³aciwie psychologi¹
kobiec¹, albowiem dzie³o twórcze wyrasta z niewiadomych g³êbi  z królestwa
Matek12. Aspekt kobiecy (Anima13) ³¹czy siê z otwartoci¹, bezlêkliwoci¹,
dzieciêcoci¹  jako druga strona mêskiej postawy artysty. Twórczoæ nie jest
czyst¹ aktywnoci¹, wi¹¿e siê z przyjmowaniem i akceptacj¹ tego, co ju¿ by³o.
Uzewnêtrznienie w³asnego ja umo¿liwia twórcy zharmonizowanie tego, co
niewiadome ze wiadomym i zasymilowanie tego, co zakazane, przykre, nieprzyjemne (tzw. cienia) z procesem rozwoju osobowoci. Dziêki temu drêcz¹ce
ludzk¹ psyche treci przestaj¹ byæ wyizolowane, mog¹ byæ przesuniête na zewn¹trz.
Twórczoæ jest transcendentna wzglêdem cz³owieka, bo go przekracza. Podobnie artysta jest transcendentny wzglêdem siebie, bo jego dzie³a przekraczaj¹
go jako cz³owieka: Tajemnica twórczoci, podobnie jak wolnoæ woli, jest problemem transcendentnym, którego psychologia nie mo¿e rozwi¹zaæ, mo¿e go
tylko opisaæ14. ¯ycie artysty dopasowuje siê do ¿ycia jego dzie³: Nie Goethe
tworzy Fausta, lecz psychiczna komponenta Faust tworzy Goethego. A czym jest
Faust? Faust jest symbolem, nie tylko semiotycznym znakiem czy alegori¹ czego od dawna znanego, lecz wyrazem ¿ywego praczynnika duszy niemieckiej,
któremu Goethe musia³ pomóc siê narodziæ15.
Dzie³o sztuki, które zaistnia³o dziêki artycie, wyra¿a nie samego artystê jako
jednostkê, lecz ogólnoludzk¹ i odwieczn¹ prawdê duchow¹, która domaga siê
przypomnienia i ucielenienia w ¿yciu. Wielkie dzie³o sztuki jest wieloznaczne,
charakteryzuje siê pewn¹ dowolnoci¹ w okrelonoci: Wielkie dzie³o sztuki
jest jak sen, który mimo swej jawnoci sam siebie nie interpretuje i nigdy nie
jest jednoznaczny. ¯aden sen nie mówi: »powiniene« czy »to jest prawda«16.
Artysta, podobnie jak jego dzie³o, jest niejednoznaczny i nie daje siê jego dzia³alnoci i dokonañ sprowadziæ do jego ¿ycia osobistego, do jego biografii.

11
12

Ibidem, s. 422423.
Ibidem, s. 424.
13 Kobiecy aspekt twórczoci by³ rozwijany przez ucznia Junga, Ericha Neumanna:
The Great Mother. An Analysis of the Archetype, Pantheon Books, New York 1959.
14 C. G. Jung, Psychologia i literatura..., s. 419.
15 Ibidem, s. 425.
16 Ibidem, s. 426.
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3. Twórczoæ pierwotna i twórczoæ wtórna
Abraham Maslow, autor humanistycznej teorii potrzeb, podj¹³ próbê syntezy
teorii psychoanalitycznych i humanistycznych dotycz¹cych twórczoci. Wyró¿ni³
trzy rodzaje twórczoci: 1) twórczoæ pierwotn¹, 2) twórczoæ wtórn¹ i 3) twórczoæ zintegrowan¹.
Twórczoæ pierwotna jest wyrazem spontanicznoci wzglêdnie zintegrowanej osoby, która nie obawia siê swoich pierwotnych procesów mylowych. Przyk³adem tego rodzaju twórczoci jest improwizacja, jak w jazzie lub dziecinnych
malowankach. Jest to twórczoæ nawi¹zuj¹ca do kobiecoci, której patronem
jest Dionizos.
Twórczoæ wtórna, oparta na wtórnych procesach mylenia, polega na realizacji lub rozwijaniu pomys³ów innych osób. Do niej nale¿y du¿a czêæ wiatowej
produkcji takiej jak mosty, domy, nowe samochody, a nawet wiele eksperymentów
naukowych i i du¿o prac literackich17. Jest to twórczoæ mêska, apolliñska.
Twórczoæ zintegrowana jest wynikiem udanego i odpowiedniego po³¹czenia i pogodzenia procesów pierwotnych i wtórnych. Jej symbolicznym odpowiednikiem jest harmonijna synteza si³ dionizyjskich i apolliñskich (por. tragedia
dla Nietzschego). Dziêki tego typu twórczoci powstaj¹ dzie³a sztuki, filozofia
i nauka.
Oprócz wielkiego talentu, twórczoæ najwy¿szego rzêdu polega na przekszta³caniu sprzecznoci: wielkie dzie³o sztuki wymaga nie tylko olnienia, natchnienia, dowiadczenia szczytowego, lecz równie¿ wytê¿onej pracy, d³ugiego
przygotowania, nieustannej krytyki, perfekcjonistycznych wzorów. Innymi s³owy, po pierwszym spontanicznym momencie przechodzi refleksja; po ca³kowitej akceptacji  krytyka; po intuicji pojawia siê rygorystyczna myl; po odwadze  ostro¿noæ; po fantazji i puszczeniu wodzów wyobrani nastêpuje
sprawdzanie realiów18.
Do twórczoci zintegrowanej zalicza Maslow tak¿e wymylon¹ przez siebie
twórczoæ samoaktualizuj¹c¹ siê (twórczoæ SA), która zdaje siê bardziej bezporednio wynikaæ z po³¹czenia procesów pierwotnych i wtórnych ni¿ represyjnej kontroli zakazanych impulsów i pragnieñ19. Tu najwa¿niejsza jest osobowoæ, a dokonania s¹ wobec niej wtórne. Cechami charakterystycznymi
twórczoci SA s¹: 1) mia³oæ, 2) odwaga, 3) wolnoæ, 4) spontanicznoæ,
5) ekspresyjnoæ, 6) przejrzystoæ, 7) integracja, 8) samoakceptacja, 9) zdrowie
psychiczne, 10) dzieciêcoæ, 11) praca jest zabaw¹, 12) wtórna naiwnoæ,
17 A. Maslow (19081970), Twórczoæ u osób samoaktualizuj¹cych siê, [w:] W stronê
psychologii istnienia, IW PAX, Warszawa 1986, s. 144.
18 Ibidem, s. 143144.
19 Ibidem, s. 145.
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13) otwarcie na dowiadczenie, 14) specjalny rodzaj percepcji, 15) zdrowy egoizm, 16) niezale¿noæ, 17) improwizacja.
Maslow ukazuje powszechnoæ twórczoci we wszystkich dziedzinach ¿ycia:
od kuchni, pracy spo³ecznej do wytworów artystycznych ró¿nego typu. Granica
miêdzy twórczoci¹ SA a twórczoci¹ wynika ze specjalnego talentu i zale¿y od
indywidualnych zdolnoci i hierarchii indywidualnych potrzeb. Twórczoæ SA jest
postaw¹ twórcz¹, dziêki której mo¿na pe³niej korzystaæ z ¿ycia, ze zdrowia i realizowaæ siebie  jest to twórczoæ raczej terapeutyczna ani¿eli zwi¹zana ze sztuk¹.

4. Instynkt twórczy i dezintegracja twórcza
Twórca teorii dezintegracji pozytywnej, Kazimierz D¹browski, przez wiele
lat prowadzi³ badania nad m³odzie¿¹ wybitnie uzdolnion¹, jak równie¿ nad biografiami dojrza³ych twórców i postaci historycznych (Micha³ Anio³ Buonarotti,
Marcel Proust, Miguel de Unamuno itd.). Wed³ug niego twórczoæ to jedna
z oznak zdrowia psychicznego, a przede wszystkim rozwoju cz³owieka.
Ze swoich badañ K. D¹browski wysnu³ wniosek, ¿e twórczoæ jest sposobem
poznania siebie i tworzenia w³asnego ja. Proces twórczy nie jest prostolinijny
i postêpowy, zwykle wi¹¿e siê z dramatycznymi prze¿yciami i konfliktami wewnêtrznymi: Teoria dezyntegracji pozytywnej ujawnia pozytywn¹ korelacjê
podstawowych wartoci intelektualnych, moralnych, a szczególnie twórczych
z nerwowoci¹ (wzmo¿on¹ pobudliwoci¹ psychiczn¹) i psychonerwicami, dowodz¹c, ¿e rozwój cz³owieka w ogóle, a rozwój przypieszony w szczególnoci, nie nastêpuje zasadniczo bez mniejszego lub wiêkszego udzia³u zaburzeñ
psychonerwicowych20. Na ró¿nych poziomach rozwoju osobowoci21 autor lokuje ró¿ne dynamizmy j¹ kszta³tuj¹ce, takie jak np. ambiwalencje i ambitendencje, zaniepokojenie sob¹ itd. Wyró¿nia te¿ dynamizm twórczoci, który nazywa
instynktem twórczym.
K. D¹browski lokuje instynkt twórczy na krañcu drugiego poziomu rozwoju, w tzw. jednopoziomowej dezintegracji: Instynkt twórczy jest instynktem
odkrywaj¹cym i kszta³tuj¹cym nowe formy rzeczywistoci. Ogarnia on jednak
szerszy i najwy¿szy poziom rzeczywistoci przez wejcie w cis³¹ wspó³zale¿noæ z innymi wy¿szymi dynamizmami, jak: doskonalenia siê, autentyzmu, idea³u osobowoci22.
20 K. D¹browski (19021980), Dezintegracja, psychonerwice i uzdolnienia twórcze, Zdrowie Psychiczne 1983, nr 2, s. 5.
21 K. D¹browski wyró¿nia piêæ poziomów rozwoju osobowoci: 1) integracja pierwotna,
2) dezintegracja jednopoziomowa, 3) dezintegracja wielopoziomowa, spontaniczna, 4) dezintegracja wielopoziomowa zorganizowana i usystematyzowana, 5) integracja wtórna.
22 K. D¹browski, Pojêcia ¿yj¹ i rozwijaj¹ siê, Gryf Publications Ltd., London 1971, s. 41.
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Instynkt twórczy oznacza programuj¹cy wyobraniê dynamizm, odpowiedzialny za twórczoæ jednostki i grupy (np. twórców ludowych, amatorów nieprofesjonalistów). Twórczoæ takich osób jest wymuszana przez dzia³anie instynktu twórczego. Indywidualny rozwój (ontogenetyczny) osobowoci polega na d¹¿eniu do
stworzenia autonomicznego i autentycznego tworu  siebie albo dzie³a.
Osobowoæ twórców jest rozdarta na ró¿nych poziomach rozwoju, a to rozdarcie jest wywo³ane przez coraz wiêksze napiêcie miêdzy ich drog¹ w dó³
a drog¹ w górê. Twórca prze¿ywa psychiczn¹ ekstazê, której towarzyszy cierpienie. Zdarza siê, ¿e rozwój ich sztuki odbywa siê kosztem ¿ycia osobistego.
Ró¿ne typy osobowoci i nerwowoci (wzmo¿ona nadpobudliwoæ psychiczna) ukazuj¹, ¿e ró¿ne mog¹ byæ cie¿ki ku tworzeniu, a tak¿e zale¿noæ sztuki
od indywidualnego charakteru cz³owieka. Niekiedy typologia osobista zostaje
przekroczona, co D¹browski nazywa przekroczeniem typu psychologicznego.
Rozwój przez twórczoæ prowadzi do pewnego rodzaju odgatunkowienia psychiki i zachowañ jednostki.
Instynkt twórczy przypiesza rozwój osobowoci, ale towarzyszy temu dezintegracja psychiczna, wewnêtrzne lub zewnêtrzne rozbicie: To rozbicie pozwala na »dramat obiektywnoci« polegaj¹cy na zdolnoci zainteresowania siê ¿yciem i przenikania go23. Rozbicie z jednej strony oddala twórcê od siebie,
z drugiej jednak pozwala mu poznaæ siebie w wiecie, i powróciæ odmienionym.
To¿samoæ twórcy nie jest jednolita ani skoñczona, wci¹¿ pragnie siê wcielaæ w ró¿ne postacie, dziêki którym artysta mo¿e uzyskaæ wewnêtrzn¹ lub zewnêtrzn¹ harmoniê: Najgenialniejszych dramaturgów i pisarzy psychologicznych cechowa³a zdolnoæ uto¿samiania siê w wyobrani, w prze¿yciach
umys³owych, w poziomie i rodzajach afektu z najró¿niejszymi osobowociami,
z najró¿niejszymi typami charakteru24.
Instynkt twórczy mo¿e byæ cz¹stkowy lub globalny. Ten drugi charakteryzuje ludzi wybitnie uzdolnionych lub utalentowanych. Zakres ich twórczoci jest
wówczas znacznie wiêkszy. Oprócz intelektualnego i wyobra¿eniowego aspektu
na plan pierwszy wysuwa siê ich uczuciowoæ. Nadpobudliwoæ uczuciowa
i wyobra¿eniowa warunkuj¹ esencjaln¹ twórczoæ. Nadwra¿liwoæ psychiczna
jest jedn¹ z podstaw twórczego niepokoju.
Jednym z najwa¿niejszych warunków wybitnej twórczoci jest pojawienie siê
w rozwoju osobowoci psychicznego rodowiska wewnêtrznego, dziêki któremu
uaktywniaj¹ siê talenty, uzdolnienia, zainteresowania i indywidualna wzmo¿ona
pobudliwoæ psychiczna. Dziêki temu twórca mo¿e uchwyciæ wielopoziomowy
i wielop³aszczyznowy dramat ludzkiego istnienia.
23 K. D¹browski, O dezyntegracji pozytywnej. Szkic teorii rozwoju psychicznego cz³owieka poprzez nierównowagê psychiczn¹, nerwowoæ, nerwice i psychonerwice, PZWL, Warszawa 1964, s. 156.
24 Ibidem.

Psychoanalityczne i egzystencjalne problemy twórczoci

151

5. Wy³anianie siê osobowoci twórczej
z osobowoci podstawowej
Próbê oryginalnej koncepcji osobowoci twórczej przedstawi³ Henryk Elzenberg, ukazuj¹c psychologiczny i egzystencjalny wymiar twórcy i jego dzie³a.
W jego koncepcji uczucia pe³ni¹ wa¿n¹ rolê, napêdzaj¹c dynamizm twórczy, ale
nie mniejsze znaczenie maj¹: motywacja skierowana ku wy¿szym celom i transcendentne tworzenie siebie samego lub wiata. Elzenberg wyró¿ni³ trzy etapy
pracy twórczej: 1) selekcja, 2) transmotywacja, 3) mityzacja.
Pierwszy etap polega na wyborze tych stanów psychicznych, które s¹ natchnieniem do tworzenia, np. u poety s¹ to stany poezjotwórcze lub uczuciowe
czy wyobra¿eniowe. Selekcja ma charakter samorzutny, a wybór jest niezale¿ny
od woli i wiadomoci artysty. Twórczoæ ma swoje ród³a w jego naturze, czyli w osobowoci zasadniczej. Rysy nietwórcze ulokowane mog¹ byæ w osobowoci spo³ecznej25. Na przyk³ad Holderlin w ¿yciu spo³ecznym wyra¿a radoæ, a w twórczoci smutek; Wyspiañski w ¿yciu realnym jest sarkastyczny,
a w poezji ujawnia cierpk¹ ekstatycznoæ. Proces twórczy ma charakter psychosyntetyczny: Dzie³o powstaje z takiego g³êbokiego po³¹czenia niby-cia³a z dusz¹, uczucia ju¿ istniej¹cego i szukaj¹cego ujcia, a jakim zazwyczaj okrelonym i ograniczonym przedmiotem, który by³ ci¹gn¹³ na siebie uwagê artysty.
Chwila, kiedy siê ta ³¹cznoæ objawia, gdy siê jedno z drugim zlewa, jest w³anie chwil¹ natchnienia. To jest zlanie siê treci uczuciowej, czy mylowej, czy
nastrojowej z tematow¹26. Na etapie selekcji decyduje siê to, jaki siê rys stanie
siê dla twórcy rozstrzygaj¹cy, w co wcieli sw¹ duszê.
Drugi etap twórczoci (transmotywacja) dotyczy przekszta³cania pierwotnych
stanów psychicznych na inne motywy. Ju¿ nie tylko emocja popycha twórcê do
dzia³ania, lecz teraz zale¿y ona tak¿e od wartoci. Motywacja praktyczna ustêpuje motywom wy¿szego rzêdu (aksjologicznym), które s¹ szlachetniejsze
i mniej osobiste. Nastêpuje wyrane wyodrêbnienie osobowoci twórczej od osobowoci podstawowej. Uczucie jest od³¹czone od podmiotu, a wartoæ twórczoci ju¿ nie zale¿y od twórcy, a staje siê dzie³em, które broni siê samo.
Trzeci etap twórczoci (mityzacja), sk³ada siê z dwóch faz:
I faza mityzacji polega na zorganizowaniu w jedn¹ ca³oæ elementów wyselekcjonowanych (stanów psychicznych), oderwanych od osobowoci podstawowej. Tworzy siê nowa ca³oæ, w której artysta stwarza co w rodzaju mitu o sobie, który charakteryzuje siê znacznym stopniem subiektywnej szczeroci.
Obejmuje on procesy rekonstrukcji, upraszczania, syntetyzowania i czêsto monumentalnego wyolbrzymiania rozmaitych faktów.
25
26

Natura ludzka jest definiowana przez H. Elzenberga jako osobowoæ zasadnicza.
H. Elzenberg, Treæ estetyczna i tematowa, [w:] Pisma estetyczne, Wyd. UMCS, Lublin 1999, s. 182.
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II faza mityzacji polega na ³¹czeniu i wi¹zaniu w jednoæ nie tylko elementów psychicznych, ale przyczyn i motywów wy¿szego rzêdu. Artysta dorabia
odpowiedni wiat otaczaj¹cy i tam lokuje swoje ja. ¯ycie artysty jest teraz
przêdz¹, z której tworzy on artystyczn¹ sieæ stosunków miêdzy ja mitycznym a wiatem mitycznym, snuje legendê o sobie, zamykaj¹c j¹ we w³asnym
dziele.
Najwy¿sze osi¹gniêcia staj¹ siê udzia³em tych artystów, których osobowoæ
twórcza stwarza mit, ale nie w obrazie siebie samego, a w obrazie wiata. Twórczoæ wynika z egzystencji, która ma siebie broniæ w obliczu wiecznoci. Jeli
siê obroni, to staje siê dzie³em sztuki. Droga od twórczoci do dzie³a sztuki zaczyna siê od twórcy, który wydobywa z siebie to, co siê w nim gotuje, to, co
w nim jest niewyjanione i domaga siê w³asnego bytu wyjaniaj¹cego.
Twórca dziêki swojej dzia³alnoci dystansuje siê od siebie, jego czêæ staje
siê ca³oci¹ w wiecie. Proces twórczy jest zburzeniem pierwotnego uk³adu dla
odmiennego istnienia. Objawia siê to np. w rozdwojeniu twórczego ja: istnieje ja, ale ju¿ inne, i zaczyna tak¿e istnieæ to, co zosta³o przez ja stworzone.
Osobowoæ twórcza wy³ania siê z osobowoci podstawowej.
Na pytanie, jak powstaje dzie³o? Elzenberg odpowiada: U artysty typu,
o którym mowa, prze¿ycie, to co siê z nim dzieje  z jego wnêtrzem, jego istot¹
 dochodzi do wiadomoci nie inaczej jak w postaci aktu twórczego. Wiadomo, ¿e czasem wa¿ne, prze³omowe uwiadomienia, zasadnicze »krystalizacje«
duchowe dochodz¹ do skutku w postaci snów, pod os³on¹ przejrzystych symboli; podobna bywa rola twórczoci. Nagromadzony potencja³ prze¿yciowy aktualizuje siê i wybucha w postaci dzie³a, i pisz¹c dzie³o takie a takie twórca uwiadamia sobie dopiero, ¿e tak a tak czu³ i myla³, czuje i myli; ¿e to oto i tak oto
kocha, tego nienawidzi, nad tym oto i tak oto boleje, o tym oto w¹tpi, do tego
d¹¿y. Nie wystarczy nawet powiedzieæ, ¿e prze¿ycie »wciela siê« w utwór; wystêpuje ono od pocz¹tku w postaci twórczej i z ni¹ przechodzi wszystkie swe
fazy. Twórczoæ jest form¹, w jakiej rozgrywa siê dramat ¿ycia, realny, ludzki
dramat cz³owieka, a dzie³a s¹ etapami, perypetiami tego dramatu27.
Dzie³o twórcy jest wynikiem prze¿ycia i uwiadomienia. Proces stwarzania
jest wa¿niejszy ni¿ zrealizowana ju¿ postaæ wcielonego dzie³a. Dynamiczny
zal¹¿ek ¿ycia wybucha w twórczoci, w której ujawnia siê dramat ¿ycia. Twórca jest wiecznie niespokojny. Jego s³owa s¹ symbolami procesu twórczego. To,
co twórcze, mo¿e byæ ujête jako ¿ywio³ lub si³a. Twórczoæ ewoluuje miêdzy
artyst¹ a dzie³em w ten sposób, ¿e twórca jest sprawc¹ dzie³a, a dzie³o jest
sprawc¹ twórcy: Gotowe dzie³o kszta³tuje realne ¿ycie póniejsze, wyznacza mu
tok i kierunek. Artysta w swym dalszym rozwoju czuje i myli tak a tak, dlate27

H. Elzenberg, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu. Wyd. UMK, Toruñ
2002, s. 425.
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go ¿e ma za sob¹ takie a takie dzie³o; jest ono si³¹, która okrela jego ludzk¹
rzeczywistoæ; i stopniowo staje siê on tworem swych dzie³, tak jak one s¹ jego
tworami. To jest drugi, mo¿e nie mniej wa¿ny aspekt owej konsubstancjalnej jednoci ¿ycia i twórczoci; i to równie¿ sprawdza siê u Goethego28.
Twórca jako podmiot tworz¹cy identyfikuje siê z przedmiotem tworzonym
do tego stopnia, ¿e tworzy siê miêdzy nimi w planie przedmiotowym wiê mistycznej jednoci (konsubstancjacja), a w planie podmiotowym  wiê mistycznej psychosyntezy29.

Zakoñczenie
Psychologiczne teorie twórczoci zwracaj¹ uwagê na z³o¿ony podmiotowoprzedmiotowy charakter procesu twórczego. Warunkiem twórczoci jest istnienie ja, osobowoci, centrum, z którego wy³ania siê dzie³o, i ma skoñczon¹ postaæ. Twórczoæ jest drog¹ do tworzenia w³asnej autonomicznej i autentycznej
to¿samoci, jest zewnêtrznym przejawem tworzenia siebie w wiecie zewnêtrznym.
Twórczoæ mo¿e byæ:
1) najbogatsz¹ form¹ rozwi¹zania konfliktu i przemiany energii seksualnej
(S. Freud),
2) form¹ obrony psychologicznej i rozwoju ja (O. Rank),
3) czynnoci¹ harmonizowania swojego cienia z sob¹ i wyrazem archetypu (C. G. Jung),
4) sposobem przekroczenia swojego typu psychologicznego i rozwoju osobowoci (K. D¹browski),
5) mistycznym po³¹czeniem przedmiotu i podmiotu, i egzystencjaln¹ psychosyntez¹ (H. Elzenberg).
Twórczoæ jest prób¹ wyra¿enia istoty i sensu ¿ycia. Proces twórczy anga¿uje ró¿ne struktury cz³owieka: od biologicznej i niewiadomej (somatyczna psychoanaliza) poprzez humanistyczn¹ i osobow¹ (wiadomoæ), do kosmicznej
i boskiej (egzystencjalna psychosynteza).

28

Ibidem, s. 425426.
Na mo¿liwoæ opisu teorii H. Elzenberga za pomoc¹ kategorii mistycznej i egzystencjalnej psychosyntezy zwróci³ mi uwagê prof. Tadeusz Kobierzycki.
29
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Streszczenie

Abstract

Historia k³amstwa zaczyna siê tam, gdzie
historia prawdy. Na przestrzeni wieków zmieniaj¹ siê jego definicje i oceny moralne. Warunki historyczne, polityczne, spo³eczne ujawniaj¹ jego nowe konteksty. W niniejszym
artykule przedstawiam trzy charakterystyki
k³amstwa: ze wzglêdu na prawdê, w odniesieniu do jêzyka i jego rolê w sztuce. Ró¿norodnoæ znaczeñ implikuje oceny moralne tego
zjawiska. Filozoficzna refleksja jest o tyle
istotna, o ile stanowi bazê dla innych nauk, np.
dla psychologii lub socjologii. Historia k³amstwa wskazuje na niejednoznacznoæ rozumienia tego pojêcia i koniecznoæ ci¹g³ej refleksji
nad jego konsekwencjami. Ta wieloaspektowoæ sprawia, ¿e mamy do czynienia z relatywizmem, na który jednak nie wszyscy filozofowie siê zgadzaj¹. Arystoteles, Aureliusz
Augustyn czy Kant bezwzglêdnie k³amstwo
potêpiali. Na wspó³czesne postrzeganie k³amstwa sk³ada siê wiêc szereg czêsto niezgodnych ze sob¹ okreleñ.

The history of the lie begins where the history of the truth does. Its definitions and moral evaluations change across the ages. The historical, political and social conditions bring to
light its new contexts. In this article I show
three characteristics of the lie: in the context of
truth, in the context of the language and its
role in art. The diversity of definitions implicates the moral judgment of this phenomenon.
Philosophical reflection on the nature of the lie
is important since it is a base for the other
sciences: eg. psychology or sociology. Its history points to different ways of understanding
the lie and the concept itself requires constant
reevaluation depending on the consequences.
This multidimensional nature of the lie points
to the relativism. However, not all philosophers agree with it. Aristotele, Augustin, Kant
are firmly against it. So the contemporary perception of the lie consists of many, often morally conflicting definitions.

K³amstwo to niezgodnoæ, brak spójnoci, nicoæ, zafa³szowanie rzeczywistoci, wysi³ek kreacji fikcji, który zwykle ocenia siê moralnie negatywnie.
Zjawisko to jest postrzegane jako amoralne, a zarazem barwne i intryguj¹ce.
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Wpisane jest ono w naturê cz³owieka i wynika z jednej strony z u³omnoci poznawczej i moralnej ludzi, z drugiej  z bogactwa ludzkiej wyobrani, mo¿liwoci kreacji nowych rzeczywistoci. Wielaspektowoæ k³amstwa sprawia, ¿e zjawisko to umyka prostym i schematycznym analizom. Zarówno uniwersalne
przyczyny jego obecnoci w ¿yciu cz³owieka, jak i specyfika poszczególnych
okresów w dziejach ludzkoci sprawiaj¹, ¿e odgrywa nietuzinkow¹ rolê w rozumieniu natury cz³owieka. Jego powszechnoæ mo¿e sugerowaæ, ¿e jestemy
wrêcz na nie skazani, o ile nie pojmiemy, jak¹ rolê mo¿e odegraæ nasza wola w
odnoszeniu siê do k³amstwa. Steffen Dietzsch refleksjê o k³amstwie próbuje
obiektywizowaæ w nastêpuj¹cy sposób Powinnimy nauczyæ siê sztuki rozumienia, ¿e w k³amstwie mieci siê performatywna si³a wytwarzania »przeciwwiatów«. K³amstwo nie jest ani pryncypialnie z³e, ani pryncypialnie dobre. Jest po
prostu form¹ spo³ecznego dzia³ania. Nie mo¿na wiêc go oceniaæ »samego w sobie«. Jako spo³eczne dzia³anie wymaga ono oceny w tym kontekcie spo³ecznym, w jakim do niego dochodzi1.
Zjawisko k³amstwa wpisuje siê w sposób naturalny w perspektywê filozoficzn¹, zw³aszcza w konteksty: antropologiczne, etyczne i metafizyczne. Bogactwo znaczeñ sprawia, ¿e pod rozwagê nale¿y poddaæ najpowszechniejsze kryterium k³amstwa  zamiar, intencjonalne wprowadzenie w b³¹d. Wspó³czesna
psychologia udawadnia jednak, ¿e cz³owiek oszukuje tak¿e niewiadomie.
Wp³yw na to maj¹ pamiêæ i spostrzeganie. Okazuje siê bowiem, ¿e nie s¹ one
wiern¹ kopi¹ rzeczywistoci zewnêtrznej, lecz oddzia³uj¹ na nie zniekszta³caj¹ce fakty postawy, przekonania, potrzeby2 .
W jaki sposób filozofowie powinni odnosiæ siê do badañ psychologicznych,
socjologicznych i politologicznych nad zjawiskiem k³amstwa? Na ile refleksje
tych dyscyplin mog¹ wp³yn¹æ na filozoficzne rozumienie k³amstwa?
We wspó³czesnej polszczynie s³owo k³amaæ ma obszerne pole znaczeniowe. Zwraca na to uwagê Jadwiga Puzynina, przywo³uj¹c m.in. jego filozoficzne
znaczenia, a tak¿e te zwi¹zane z badaniami jêzykoznawczymi. Wed³ug niej k³amstwo to dzia³anie polegaj¹ce na wprowadzaniu w b³¹d poprzez komunikaty jêzykowe, ponadto pojêcie to odnosi do oszczerstwa, oczerniania i szkalowania.
Za k³amstwo, choæ z innej grupy znaczeniowej, uznaje tak¿e mówienie pó³prawd
czy przemilczanie faktów, które powinny byæ ujawnione3.
O bogactwie znaczeniowym s³owa k³amstwo pisze tak¿e Jacek Juliusz Jadacki. Za moralnie negatywne uznaje ³garstwo, jego zdaniem zwi¹zane z brakiem umiaru (nieodpowiedzialnoci¹, natarczywoci¹, prostactwem, przesad¹),
1
2

S. Dietzsch, Krótka historia k³amstwa, Warszawa 2000, s. 9.
Zob. M. Fajkowska-Stanik, Parada samooszustów, Charaktery 2008, nr 10, s. 4851.
3 J. Puzynina, O znaczeniu czasownika k³amaæ we wspó³czesnej polszczynie, Studia
Semiotyczne 1981, nr XI, s. 118.
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oszustwo  rozumiane jako wiadome dezorientowanie, krzywoprzysiêstwo,
nabieranie, otumanianie  zwi¹zane ze z³¹ wol¹, tkwi¹ce w szydzeniu i oczernianiu4.
Wieloaspektowoæ rozumienia k³amstwa wi¹¿e siê z jego przyczynami, intencjami i konsekwencjami. Ich ró¿norodnoæ sprawia, ¿e mamy do czynienia
z relatywizmem etycznym, na który nie wszyscy jednak siê zgadzaj¹ i tak np.
Arystoteles, Augustyn czy Kant bezwzglêdnie potêpiali k³amstwo.
Próba analizy, na którym etapie aktywnoci cz³owieka powstaje k³amstwo,
mo¿e przybli¿yæ proces jego tworzenia. Ludzie bowiem bez w¹tpienia s¹ jego
autorami.
Mo¿na wyró¿niæ trzy sytuacje tworzenia siê i ujawniania k³amstwa. Akcja
rozgrywa siê w przestrzeni trzech stanów: wiata, wiadomoci, jêzyka.
1. wiat jest prawdziwy, wiadomoæ fa³szuje go, a jêzyk powiela k³amstwo
wiadomoci.
2. wiat jest prawdziwy, wiadomoæ go takim odwzorowuje, a jêzyk fa³szuje, wyra¿a k³amstwo.
3. wiat jest nieprawdziwy, tym samym odwzorowuj¹c go i wiadomoæ,
i jêzyk wyra¿¹j¹, powielaj¹ k³amstwo.

K³amstwo wiadomoci
wiadome zniekszta³canie rzeczywistoci przez cz³owieka wynika z ró¿nych
przyczyn i ma ró¿ne konsekwencje. Ta wrodzona ludzka umiejêtnoæ przysparza
wiele problemów z racji wykorzystywania jej w celach nie zawsze moralnych.
W czasach staro¿ytnych k³amstwo odnoszono przede wszystkim do dzia³alnoci artystów, zw³aszcza poetów, wi¹zano z umiejêtnoci¹ kreowania fikcji.
By³a to aktywnoæ jak najbardziej po¿¹dana. Jedynie Platon w Pañstwie postulowa³ wygnanie poetów g³osz¹cych k³amliwe, a co za tym idzie niebezpieczne
dla idealnego porz¹dku pañstwa s¹dy na temat rzeczywistoci.
K³amstwo mo¿e sytuowaæ siê na poziomie wiadomoci i konsekwentnie jêzyka. Kiedy rzeczywistoæ jawi siê w mojej wiadomoci tak¹, jak¹ jest i okrelam j¹ zdaniem adekwatnym do tego stanu rzeczy, wypowiadam prawdê  tak
twierdzi Arystoteles, autor klasycznej koncepcji prawdy. Jeli jednak s¹d nie
odzwierciedla stanu faktycznego, to mamy do czynienia z k³amstwem. Dlatego
ocena moralna k³amstwa jest dla greckiego filozofa jednoznaczna: k³amstwo jest
samo w sobie czym z³ym i godnym potêpienia, prawda za czym moralnie
piêknym.
4

J. J. Jadacki, Z³y jêzyk, [w:] Etyka miêdzyludzkiej komunikacji, pod red. J. Puzyniny,
Warszawa 1993, s. 3536.
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Przyjmuje siê, ¿e pierwszym filozofem, który bezwrunkowo potêpi³ k³amstwo, by³ Augustyn Aureliusz. W dwóch pracach De mendacio (O k³amstwie)
i Contra mendacium (Przeciw k³amstwu) podkrela³ podstawê religijn¹ tej krytyki, a mianowicie, ¿e fa³sz i nieprawda oddalaj¹ cz³owieka od Boga. K³amstwo
jest z³em, poniewa¿ jest zniekszta³ceniem dzie³a Boga. Nie ka¿da jednak wypowied nieprawdziwa jest grzeszna. Instrumentalnoæ k³amstwa decyduje o stopniu jego krytyki. Augustyn dopuszcza³ wszak¿e stosowanie k³amstwa w ¿artach,
w treciach komedii, ale podkrela³, ¿e jest to jawne wprowadzanie innych
w b³¹d. Niew¹tpliwie jednak k³amstwo jest przejawem wolnej woli cz³owieka
i jest grzechem. Rozwa¿ania Augustyna nad k³amstwem  pisze Dietzsch  stanowi¹ immanentny sk³adnik wci¹¿ ¿ywej doktryny o upadku w grzech; o tyle
wiêc, jak to kiedy powiedzia³ Nietzsche, w³anie u niego mo¿emy zajrzeæ
»chrzecijañstwu do brzucha«. To przecie¿ Augustyn, okrelaj¹c k³amstwo jako
z³o rozmylne w zasiêgu cz³owieka, przyczyni³ siê nie tylko do ci¹g³ego budzenia niepokoju sumienia, ale i do tego, by je jako »szósty« zmys³ zapuszczaæ
w wegetatywne obszary cia³a. To Augustyn implantowa³ nam, wierz¹cym i niewierz¹cym chrzecijanom, tê tak g³êbok¹ odrazê do k³amstwa5.
W historii filozofii szczególn¹ krytykê k³amstwa przeprowadzi³ Immanuel
Kant. Uzna³ j¹ za niemoraln¹ z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie jako istoty racjonalne powinni zachowywaæ siê w ten sposób, jakby ich zachowanie mia³o staæ siê prawem powszechnym. Gdyby zatem k³amstwo uznaæ za prawo powszechne, to moralnoæ by³aby niemo¿liwa: Albowiem k³amstwo zawsze
wyrz¹dza krzywdê, nawet jeli nie komu w szczególnoci, to jednak zawsze
ludzkoci w ogóle, jako ¿e czyni ono ród³o prawa czym bezu¿ytecznym6.
Kant wszelkie sprzeniewierzenie siê prawdzie uwa¿a³ za pogwa³cenie powszechnoci prawa moralnego. Polemizowa³ z francuskim filozofem Benjaminem Constantem, który podwa¿y³ prawo do prawdomównoci, zak³adaj¹c, ¿e nikt nie ma
prawa do prawdy, która wyrz¹dza³aby krzywdê innym. Kant uwa¿a³, ¿e owo prawo ma charakter subiektywny i w jego konsekwencji wszelkie mo¿liwe twierdzenia (deklaracje) staj¹ siê niewiarygodne, a zatem i wszelkie prawa zagwarantowane umowami staj¹ siê niczym i trac¹ moc, a to z kolei oznacza nieprawoæ
wobec cz³owieczeñstwa w ogóle7.
Wed³ug Kanta, absolutny zakaz k³amstwa wynika nie tylko z rozumnoci
cz³owieka, ale jest podstaw¹ komunikacji miêdzyludzkiej. Istot¹ porozumiewania siê jest przyjêcie zasady prawdomównoci. U podstaw tego za³o¿enia le¿y
traktowanie drugiego cz³owieka przede wszystki jako celu, a nie jako rodka.
W Metafizyce moralnoci opisuje k³amstwo w nastêpuj¹cy sposób [...] to cel
5
6

S. Dietzsch, op.cit., s. 41.
I. Kant, O domniemanym prawie do k³amstwa z pobudek mi³oci ludzkiej, Filo-Sofija
2002, nr 1(2), s. 166.
7 Ibidem.
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wprost przeciwny naturalnej celowoci, zdolnoci przekazywania swych myli,
a zatem wyrzekania siê swojej osobowoci [...], mamy tu do czynienia ze z³udnym pozorem cz³owieka, nie z samym cz³owiekiem8. Kant postuluje nie tylko
absolutny zakaz k³amstwa, ale równoczenie nakazuje bezwzglêdn¹ prawdomównoæ.
Jedn¹ z psychologicznych przyczyn k³amstwa jest samooszukiwanie siê.
wiadomoæ rz¹dzi siê w³asnymi prawami, a przede wszystkim nie odwzorowuje
rzeczywistoci, lecz przekszta³ca j¹ na w³asny u¿ytek. Jak pisze Chudy: k³amstwo to wewnêtrzna niezgodnoæ poszczególnych aspektów podmiotu: myli
i czynów, s³ów i przekonañ. Najg³êbsza niespójnoæ, jaka dokonuje siê w cz³owieku, to k³amstwo, które mo¿na nazwaæ metafizycznym, k³amstwo, w którym
cz³owiek ¿yje niezgodnie ze swoj¹ natur¹. Konsekwencj¹ tego metafizycznego
pêkniêcia jest k³amstwo, które mo¿na nazwaæ epistemicznym, czyli niezgodnoæ
miêdzy przekonaniami a s³owami. Celem tego k³amstwa jest wprowadzenie drugiej osoby w b³¹d9.
Arystoteles, Augustyn i Kant, postrzegaj¹c cz³owieka jako wiadomy, racjonalny, obdarzony woln¹ wol¹ podmiot wszelkich swych dzia³añ, upatruj¹ ród³a
k³amstwa w samym cz³owieku, w dzia³aniach jego wiadomoci. Jeli ludzkoæ
sprzeniewierza siê swojej naturze, wystêpuje przeciwko sobie.

K³amstwo jêzyka
Inny wymiar k³amstwa ujawnia siê w sytuacji, kiedy rzeczywistoæ jawi siê
w ludzkiej wiadomoci tak¹, jak¹ jest, a zafa³szowanie jej wystêpuje tylko na
poziomie jêzykowym. Umberto Eco w ksi¹¿ce Miêdzy k³amstwem a ironi¹ pisze: Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e s³owa k³ami¹, czy przynajmniej nie mog¹ wyraziæ wszystkiego10. To kategoryczne stwierdzenie nie napawa optymizmem. Co
siê za nim kryje? Na ile s³owa s¹ adekwatne do istniej¹cej rzeczywistoci? Cz³owiek zna prawdê, chcia³by j¹ wyraziæ, lecz mo¿e niewiadomie tworzyæ now¹
rzeczywistoæ, u¿ywaj¹c do tego celu jêzyka.
Wojciech Chudy w sposób jednoznaczny krytykuje k³amstwo s³owa i ocenia
je moralnie negatywnie: S³owo, zw³aszcza wchodz¹ce w sk³ad zdania, zwi¹zane jest z prawd¹. Jeli odwraca siê lub traci z pola widzenia tê wartoæ poznawcz¹, traci swoje ¿ywotne podstawowe funkcje. Jêzyk mo¿e zostaæ »zepsuty« lekkomylnym »ple-ple«, ubóstwem struktur lub prymitywizmem znaczeniowym,
narzucan¹ mu nadmiernie funkcj¹ rozrywkow¹ czy u¿yciem pragmatycznym,
8
9

s. 24.

10

I. Kant, Metafizyka moralnoci, Warszawa 2005, s. 90.
W. Chudy, K³amstwo jako metoda. Esej o spo³eczeñstwie i k³amstwie, Warszawa 2007,
U. Eco, Miêdzy k³amstwem a ironi¹, Kraków 2004, s. 34.
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którego wymaga siê od niego w niektórych zawodach. Jednak najbardziej psuje
jêzyk k³amstwo, zw³aszcza k³amstwo u¿ywane »programowo« w ró¿nych celach.
Negacja prawdy prowadzi do destrukcji jêzyka11. Celem jêzyka jest komunikacja. Jeli u¿ywamy go w inych celach, to traci swoje pierwotne przeznaczenie.
K³amstwo to sprzeniewierzenie siê zasadom komunikacji miêdzyludzkiej. Jak
zauwa¿a amerykañski filozof jêzyka, Paul Grice, komunikacja ta jest mo¿liwa
dziêki przestrzeganiu zasad kooperacji, wed³ug których nale¿y wnieæ wk³ad
w okrelonym celu konwersacji, przestrzegaj¹c nastêpuj¹cych maksym: iloci, jakoci, stosunku, sposobu oraz norm etycznych. Jedn¹ z podstawowych zasad, zarówno odniesionych do jakoci, jak i moralnoci, jest szacunek dla odbiorcy, najwyraniej przejawiaj¹cy siê w maksymie Mów prawdê. Ten jednoznaczny nakaz
powinien byæ przeanalizowany pod k¹tem sposobu przekazywania prawdy, pobudek, z jakich dzia³a nadawca, a tak¿e woli us³yszenia prawdy przez odbiorcê.
Celem dzia³añ jêzykowych powinien byæ zrozumia³y komunikat. Jak pos³ugiwaæ
siê s³owem, aby nie k³amaæ? George Lakoff proponuje zasadê Wyra¿aj siê jasno.
Ow¹ jasnoæ nale¿y rozumieæ jako jednoznacznoæ, przejrzystoæ i cis³oæ. Wyra¿aj¹c siê niejasno, k³amiemy  i niewa¿ne, czy wiadomie, czy niewiadomie.
A przecie¿ w komunikacji jestemy odpowiedzialni za jakoæ wypowiedzi.
Sposób u¿ytkowania jêzyka mo¿e oddawaæ prawdê lub zniekszta³caæ rzeczywistoæ. Jednym z przyk³adów jest stosowanie eufemizmu. Encyklopedia wiedzy
o jêzyku polskim podaje nastêpuj¹c¹ definicjê tego terminu: eufemizm to zastêpczy rodek jêzykowy (wyraz, wyra¿enie lub zwrot) u¿ywany w celu unikniêcia
wyra¿enia lub zwrotu zakazanego przez tabu jêzykowe lub niewskazanego ze
wzglêdów perswazyjnych. Nienazywanie rzeczy po imieniu ma na celu z³agodziæ b¹d zamaskowaæ stan rzeczy. W semantyce eufemizm jest traktowany jako
jedna z przyczyn zmian znaczenia. Nie budzi on jednak w¹tpliwoci natury moralnej, gdy pe³ni funkcjê ³agodz¹c¹. Niebezpieczny staje siê wtedy, gdy wykorzystywany jest do manipulacji jêzykowych z powodów ideologicznych i politycznych.
Wp³ywanie na rozumienie wiata poprzez dobór s³ów niejednoznacznie odzwierciedlaj¹cych prawdê mo¿e staæ siê moralnie z³e. Zniekszta³cenie rzeczywistoci
przez zastosowanie rodków jêzykowych mo¿e byæ posuniête tylko do pewnych
granic, by wiat przedstawiony przez jêzyk nie mija³ siê zupe³nie z rzeczywistoci¹.

K³amstwo jako fikcja
K³amstwem totalnym jest dzia³alnoæ polegaj¹ca na tworzeniu fikcyjnej rzeczywistoci. W tej sytuacji wszystkie trzy sfery: wiat, wiadomoæ i jêzyk nie
maj¹ nic wspólnego z tym, co faktycznie jest. Tego typu k³amstwo charakteryzuje sztukê, ale tak¿e odnosi siê do samopostrzegania cz³owieka.
11

W. Chudy, op. cit., s. 176.
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Sztuka jest wiadomym k³amstwem. Jak pisa³ Blaise Pascal: wyobrania
 jest to dominuj¹ca zdatnoæ w cz³owieku, nauczycielka b³êdu i fa³szu, tym bardziej oszukañcza, ¿e nie zawsze oszukuje, by³aby bowiem niezawodnym wskanikiem prawdy, gdyby by³a niezawodna w k³amstwie. Ale bêd¹c najczêciej fa³szywa, nie ujawnia w niczym swojej wartoci, znacz¹c tym samym piêtnem
prawdê i fa³sz12. Z etycznego punktu widzenia Pascal w swej ocenie moralnej
k³amstwa jest konsekwentny. Pojêcie to jednak w odniesieniu do sztuki jest doæ
skomplikowane, poniewa¿ artyci posiadaj¹ legitymizacjê do k³amstwa.
Z k³amstwem w sztuce próbowa³ rozprawiæ siê Oscar Wilde w dialogu pt.
Zanik k³amstwa. Gdy wchodzi siê na tereny estetyki, nieuniknione jest opuszczenie etyki. Czym jest prawda w sztuce? Realizmem, naturalizmem  wiernym
odzwierciedleniem rzeczywistoci? Jaki jest cel uprawiania tak pojmowanej dzia³alnoci artystycznej, która wydaje siê nie mieæ charakteru twórczego, lecz jest
ca³kowicie odtwórcza? Zdaje siê, ¿e k³amstwo rozumiane jako kreowanie nowych rzeczywistoci i wiadome wprowadzanie w ten wiat z uzurpowaniem
sobie prawa do prawdziwoci przedstawianego wiata jest k³amstwem dalekim
od rozumienia augustiañskiego czy kantowskiego. Wilde postuluje estetykê
k³amstwa, aby przezwyciê¿yæ banalnoæ ówczesnej sztuki. Jak komentuje to
Dietzsch: Tam wszak¿e, gdzie  jak w naszej wspó³czesnoci  moralne wzburzenie, literarily correct (Antonio Tabucchi), wnika w sztukê jak woda w such¹
g¹bkê, szybko zanika oryginalnoæ, pomys³owoæ i wyborna jakoæ artyzmu13.
Wewnêtrzna dezintegracja cz³owieka determinuje te¿ autok³amstwo. W tym
przypadku wiat postrzegany przez podmiot jest wytworem jego wyobrani.
Jest to proces poznawczy wynikaj¹cy m.in. z konformizmu, lenistwa w dociekaniu prawdy. Aby wiêc mówiæ o samook³amywaniu, trzeba dokonaæ analizy
podmiotu.
Wojciech Chudy w Filozofii k³amstwa wymienia dwa rodzaje ja: aktowe
i treciowe. Pierwsze z nich, odpowiedzialne za procesy poznawcze i uczuciowe, ma charakter funkcjonalny. Drugie jest zbiorem myli, uczuæ, zasad i norm
przyjêtych i zaakceptowanych w przesz³oci. Gdy ja-aktowe ok³amuje ja-treciowe mamy do czynienia z k³amstwem ontologicznym. Ja-aktowe odrzuca wtedy
przyjête wczeniej zasady, normy i wartoci, odrzuca zastan¹ rzeczywistoæ, pragn¹c byæ jedynym kreatorem wartoci. K³amstwo ontologiczne to zak³amanie totalne, które obejmuje wszystkie rodzaje k³amstwa. Cz³owiek zak³amuje sw¹ naturê, sprzeniewierza siê samemu sobie oraz ok³amuje innych. K³amstwo
ontologiczne to totalna dezintegracja cz³owieka, polegaj¹ca na zupe³nej autonomii ja-aktowego, które sprzeciwia siê metafizycznemu wymiarowi natury ludzkiej oraz zastanej rzeczywistoci.
12
13

B. Pascal, Myli, Warszawa 2001, s. 104.
S. Dietzsch, op. cit., s. 76.
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Drugim rodzajem autok³amstwa jest k³amstwo konformistyczne, w którym
ja-treciowe ok³amuje ja-aktowe. Cz³owiek, który nie myli samodzielnie, postêpuje mechanicznie wed³ug norm wczeniej przyswojonych, nie ¿yje autentycznie, ulega spo³ecznej presji. Mo¿na tu przytoczyæ s³owa Nietzschego, który
twierdzi³, ¿e najpospolitszym k³amstwem jest k³amstwo, w którym cz³owiek
ok³amuje samego siebie  nie mo¿na bowiem sk³amaæ raz; k³amstwo zazwyczaj
wkrada siê na sta³e do ludzkiego ¿ycia. K³amca  rozdwojony w sobie  chce
uwierzyæ we w³asne s³owa, w wiat swojej kreacji. K³amstwo jest z jednej strony skutkiem wewnêtrznego pêkniêcia w cz³owieku, tchórzliwoci, niemo¿noci
sprostania prawdzie, amoraln¹ form¹ ¿ycia, z drugiej strony jest aktem, wypowiedzeniem s³ów niezgodnych z w³asnym przekonaniem, czêsto w celu wprowadzenia w b³¹d innej osoby. Przyczyn¹ k³amstwa jest wiêc u³omnoæ, która
polega na tym, ¿e zamiast prawdy wybiera siê u¿ytecznoæ, wygodê, korzyæ.

Zakoñczenie
Za³o¿eniem k³amstwa jest wiadomoæ prawdy. Tak wiêc przekszta³canie,
przeinaczanie, fa³szowanie rzeczywistoci jest wyrafinowan¹ intelektualnie ludzk¹ aktywnoci¹. To wrêcz artystyczna dzia³alnoæ, która ma ró¿ne cele: sprawowanie w³adzy, bawienie, troskê o ludzkoæ itp. Konsekwencje tych dzia³añ
w du¿ej mierze przyczyniaj¹ siê do ocen moralnych, które  jak siê okazuje
 nie zawsze s¹ negatywne. Jednak wiadomoæ k³amstwa, umiejêtnoæ jego rozpoznawania, daje cz³owiekowi poczucie panowania nad samym sob¹. Piotr
Wierzbicki pisa³: wiek XX jest wiekiem k³amstwa wyrafinowanego, ubranego
w barwy ochronne, samopowielaj¹cego siê w duszy cz³owieka. K³amstwo to zachodzi cz³owieka op³otkami, od ty³u, zawraca mu w g³owie podstêpnie, przestawia mu klepki w mózgu niepostrze¿enie, wytwarza w nim zdolnoæ, gotowoæ,
pasjê do samoistnego nazwania czarnego bia³ym, do spontanicznego wyznania,
i¿ dwa plus dwa równa siê piêæ14 .
Wspó³czesny wymiar k³amstwa wp³ywa na rzeczywistoæ tak, ¿e cz³owiek
uznaje je bezwolnie za prawdê. Wolnoæ zostaje zakwestionowana na rzecz fikcyjnych kreacji daj¹cych poczucie bezpieczeñstwa, dowartociowuj¹cych ludzi.
Próba manipulacji cz³owiekiem w celach konsumpcyjnych, politycznych jest
moralnie negatywna, kwestionuje bowiem woln¹ wolê i rozumnoæ. Krytyczny
stosunek do rzeczywistoci mo¿e uratowaæ cz³owieka przed ubezw³asnowolnieniem. Granicami k³amstwa jest dobro i szacunek dla Drugiego.

14

P. Wierzbicki, Struktura k³amstwa, Londyn 1987, s. 12.
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PROBLEM OCHRONY ¯YCIA
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ ukazuje problematykê ochrony
¿ycia w myli ekofilozoficznej. Autorka próbuje odpowiedzieæ na pytanie: co stanowi podstawê etycznego nakazu ochrony ¿ycia? Przedstawia ontologiczne podstawy tego imperatywu,
obecne w wybranych wspó³czesnych teoriach
ekofilozoficznych. Analizuje zarówno kierunki
holistyczne (ekologia g³êboka, humanizm ekologiczny), jak i chrzecijañskie (katolicyzm,
protestantyzm, prawos³awie). Odnosi siê tak¿e
do pozaeuropejskich róde³ ekofilozofii, nawi¹zuj¹c do filozofii indyjskiej i taoizmu.

Article shows the problem of preservation
(protection) of life in some ideas of ecophilosophy included Christian and non Christian
thought. It explain that problem in view of religions, philosophy and ethic which are represented in holistic concepts like deep ecology,
ecophilosophical humanism and Christian like
the Catholicism, Orthodox Church and Protestantism.

Kryzys ekologiczny wspó³czesnego wiata ma charakter uniwersalny, dotyka bowiem wszystkich niemal przejawów ¿ycia cz³owieka ze szczególnym
uwzglêdnieniem aspektu spo³ecznego  jest to wiêc kryzys wspó³czesnej cywilizacji. Z tego te¿ wzglêdu w koncepcjach wielu filozofów pojawia siê problematyka ochrony ¿ycia, a tak¿e jego definicji, przejawów, koñca, sensu  to jeden z szerzej omawianych tematów filozoficznych
Polskie s³owniki i leksykony filozoficzne podaj¹ szereg definicji zjawiska
nazywanego ¿yciem. I tak bywa ono rozumiane jako w³asnoæ organizmów,
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przejawiaj¹ca siê w zdolnoci do wielostronnego reagowania na otoczenie
(zw³aszcza na obecnoæ innych organizmów), aktywnego poszukiwania i pobierania energii oraz sk³adników budulcowych z otoczenia, rozmna¿ania siê oraz
dostosowywania siê do zmieniaj¹cych siê warunków rodowiska zarówno na
poziomie osobniczym, jak i gatunkowym1. Wed³ug Antoniego Podsiada, w znaczeniu biologicznym mo¿na wyró¿niæ: ¿ycie wegetatywne (rolinne), ¿ycie zmys³owe (zwierzêta) oraz ¿ycie rozumne przys³uguj¹ce cz³owiekowi2.
Warto zwróciæ uwagê, i¿ polscy filozofowie, których definicje przedstawi³am wy¿ej, nie ograniczaj¹ zakresu tego terminu wy³¹cznie do cz³owieka, ale
poszerzaj¹ je o kontekst spo³eczny czy te¿ kulturowy. ¯ycie jest bowiem pojêciem wieloznacznym i bywa metaforycznie u¿ywane tak¿e w odniesieniu do
obiektów przyrody, spo³ecznoci, instytucji  o ile wykazuj¹ one procesy samoreguluj¹ce, dynamiczne i rozwojowe. Mo¿emy mówiæ tak¿e o tzw. ¿yciu gospodarczym, umys³owym czy te¿ literackim3.
Przedmiotem mojego artyku³u jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie:
co stanowi podstawê etycznej zasady nie zabijaj? Nie mam tu jednak na uwadze wy³¹cznie zakazu zabijania ludzi, wynikaj¹cego z Dekalogu, a raczej szersze rozumienie problemu  w odniesieniu do ró¿nych form ¿ycia. W pracy zostan¹ przedstawione ontologiczne podstawy tego imperatywu, obecne w wybranych
wspó³czesnych pogl¹dach filozoficznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem teorii ekofilozoficznych. Zasada ochrony i poszanowania ¿ycia ma swoj¹ podstawê
zarówno w koncepcjach filozoficznych, mitologicznych, jak i religijnych. W artykule nawi¹zujê do róde³ filozoficznych zwartych w koncepcjach Pierrea Teilharda de Chardin, Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta. Twórcy kierunków ekofilozoficznych odwo³uj¹ siê tak¿e do mitycznego wyobra¿enia Matki Ziemi,
a tak¿e hinduizmu, taoizmu, chrzecijañstwa.
Niezale¿nie od koncepcji filozoficznej i jej róde³, podstaw¹ wspó³czenie
pojmowanej ochrony ¿ycia w szerokim znaczeniu jest zasada zak³adaj¹ca harmonijne wspó³istnienie wszystkich bytów. Zwracam tu przede wszystkim uwagê na dwa rodzaje ontologicznych przes³anek poczucia wiêzi cz³owieka z innymi bytami, opisywane w teocentrycznych i holistycznych wizjach wiata.
Teocentryczna koncepcja wiata jest obecna w filozoficznych pogl¹dach
wspó³czesnych reprezentantów chrzecijañstwa  katolicyzmu, protestantyzmu
i prawos³awia. Jan Pawe³ II widzia³ kosmos jako wielki i zró¿nicowany wiat
istot ¿yj¹cych, maj¹cy swój odwieczny pierwowzór w Bogu4, który go stworzy³
1
2

B. Ogrodnik, has³o: ¯ycie, [w:] S³ownik filozofii red. J. Hartman, Kraków 2004, s. 260.
A. Podsiad, S³ownik terminów i pojêæ filozoficznych, Warszawa 2000, s. 973.
3 Por. S. laga w S³owniku pojêæ filozoficznych, pod red. W. Krajewskiego, Warszawa
1996, s. 218.
4 List Ojca wiêtego Jan Paw³a II z okazji Roku Rodziny 1994 Gratissmam Sane, [w:]
Nauczanie Jana Paw³a II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich, nr 6.
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aktem woli wed³ug zamierzonego planu. Cz³owiek pomimo swej boskoci nie
jest odrêbny od wiata, wrêcz przeciwnie  powsta³ z prochu i w proch siê obróci. Jest Adamem, istot¹ z ziemi (hebr. Adamah  ziemianin), czêci¹ natury.
Jego rozwój, jak równie¿ rozwój wszystkich stworzeñ jest zale¿ny od Boga (por.
Iz 40,6b-7a). Wizja cz³owieka jako obrazu Boga nie powinna zak³adaæ istnienia
przepaci pomiêdzy nim a innymi stworzeniami, pomimo duchowej i osobowej
odrêbnoci bytu ludzkiego. Wy¿ej wspomniana boskoæ cz³owieka powinna
wyra¿aæ siê w wielkiej mi³oci do wiata przyrody, porównywalnej do mi³oci
Boga. Relacjê tê opisuje Ksiêga M¹droci:
Mi³ujesz bowiem wszystkie stworzenia,
niczym siê nie brzydzisz co uczyni³e,
bo gdyby mia³ w nienawici, nie by³by tego uczyni³.
Jak¿eby co trwaæ mog³o, gdyby Ty tego nie chcia³?
Jak by siê zachowa³o, czego by nie wezwa³?
Oszczêdzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie mi³oniku ¿ycia!
Bo we wszystkim jest Twoje niemiertelne tchnienie5.

Tadeusz lipko uwa¿a, ¿e i cz³owiekowi, i przyrodzie nale¿y przypisaæ wewnêtrzn¹ wartoæ6. W myl tej koncepcji cz³owiek to byt autonomiczny, samowiedny i samow³adny. Jako osoba dzia³a we w³asnym imieniu, a jego wewnêtrzna wartoæ wyp³ywa z bogactwa ludzkiej duchowoci oraz kultury, jak¹ tworzy.
Wyj¹tkowoæ ludzi wynika z przekonania, i¿ istotow¹ treæ cz³owieczeñstwa
okrela substancjalna jednoæ pierwiastka niematerialnego (duchowego) z pierwiastkiem materialnym (cielesnym)7. W swym aspekcie materialnym cz³owiek
nie ró¿ni siê niczym od przyrody nieo¿ywionej i o¿ywionej, a tym, co go wyró¿nia, jest sfera duchowa. Przyroda, zdaniem lipki, niezaprzeczalnie posiada
wartoæ wewnêtrzn¹, która jest ustopniowana ze wzglêdu na hierarchicznoæ
bytów8. Wartoæ ta wynika jednak nie z holistycznie pojêtej struktury wiata,
lecz z tomistycznego pojmowania genezy bytu. Wszystkie byty s¹ to¿same pod
wzglêdem istnienia, nadanego im przez Boga: Sam fakt, ¿e jakie stworzenie w ogóle istnieje, wymaga stwórczej i podtrzymuj¹cej mocy Boga. Kiedy Bóg u¿ywa tej mocy, aby powo³aæ do istnienia jak¹kolwiek rzeczywistoæ,
owa rzeczywistoæ staje siê przez to naznaczona pieczêci¹ wewnêtrznej wartoci.
5

Mdr 11,24-26; 12,1, Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysi¹clecia,
Poznañ 1991.
6 Ekologia g³êboka pos³uguje siê równie¿ tym pojêciem, ale w innym znaczeniu. Szerzej
na ten temat piszê w dalszej czêci artyku³u.
7 T. lipko, Ekologiczna doktryna Kocio³a, [w:] T. lipko, A. Zwoliñski, Rozdro¿a ekologii, Kraków 1999, s. 129.
8 lipko odwo³uje siê tu hierarchii bytów, której autorem by³ Tomasz z Akwinu. W myl
tej koncepcji na szczycie drabiny stoi Bóg, poni¿ej anio³owie (inteligencje czyste), cz³owiek, zwierzêta, roliny i byty materialne.
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Tak¹ godnoæ cz³owiek dzieli ze zwierzêtami i otaczaj¹cym go wiatem materialnym9.
Protestancki filozof Jürgen Moltmann podkrela, i¿ chocia¿ cz³owiek posiada specjalne miejsce wród bytów stworzonych, to jednak Bóg stworzy³ wiat
dla swej chwa³y i mi³oci. Nie jest wiêc to koncepcja antropocentryczna, a teocentryczna, w której cz³owiek zajmuje specjalne miejsce, ale jest tak¿e elementem ca³ego stworzenia. Kontynuuj¹c ten tok mylenia  ¿adne ze stworzeñ nie
jest mniej wartociowe w oczach Boga, gdy¿ ka¿de obdarzone jest godnoci¹
i posiada swoj¹ wartoæ: Wszystkie Bo¿e stworzenia w Bo¿ym przymierzu staj¹
siê jego partnerami. Ka¿de ¿ywe stworzenie musi byæ uznane i traktowane przez
ludzi jako partner Boga w przymierzu. Ka¿dy, kto niszczy naturê, niszczy tym
samym siebie samego. Ktokolwiek rani godnoæ zwierz¹t rani Boga10.
Zdaniem Moltmanna, Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka (uchwalon¹
w roku 1948) nale¿y poszerzyæ o Powszechn¹ Deklaracjê Praw Natury. Szczególnie istotne wydaj¹ siê byæ cztery pierwsze punkty tej deklaracji, ze wzglêdu
na postulaty ochrony ¿ycia:
1. Natura  o¿ywiona czy nie  posiada prawo do istnienia, a to oznacza
tak¿e prawo do przetrwania i rozwoju.
2. Natura posiada prawo do ochrony wszystkich ekosystemów, gatunków
i populacji w ich wzajemnych wewnêtrznych odniesieniach.
3. Natura o¿ywiona posiada prawo do zachowania i rozwoju potencja³u
genetycznego.
4. Istoty ¿ywe posiadaj¹ prawo do ¿ycia swego gatunku, w³¹cznie z rozmna¿aniem siê w ramach swoich ekosystemów11.
Ekofilozofowie wywodz¹cy swe pogl¹dy z prawos³awia równie¿ opowiadaj¹ siê za teocentryzmem. Analogicznie do katolicyzmu i protestantyzmu w myli prawos³awia obecnie odrzuca siê pojmowanie cz³owieka jako pana natury
(Rdz 1,28). Taka wizja zak³ada³aby przecie¿ pomniejszenie roli Boga: To
w w³anie w Nim, Panu i Stwórcy wszystkiego, mamy odniesienie do siebie
wzajemnie i do pozosta³ych stworzeñ12. Cz³owiek posiada swoje specjalne
miejsce poród stworzeñ  jest obrazem Boga. Ta wyj¹tkowa godnoæ nak³ada
nañ wielk¹ odpowiedzialnoæ za losy innych stworzeñ: rodowisko otaczaj¹ce
cz³owieka to dzie³o Boga, w które sam Bóg wprowadzi³ cz³owieka, rz¹dcê
i pana, co sta³o siê organiczn¹ czêci¹ jego misji13.
9 List pasterski biskupów amerykañskich, cyt za: J. £ukomski, Solidarnoæ cz³owieka
z przyrod¹, Radom 1994, s. 25.
10 J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995, s. 532.
11 Ibidem, s. 534.
12 E. Theokritoff, Prawos³awie a ochrona rodowiska naturalnego, [w:] Prawos³awie. ród³o
wiary i zdrój dowiadczenia, pod red. K. Leniewskiego, J. Leniewskiej, Lublin 1999, s. 286.
13 ¯urna³ Moskowskoj Patriarchii 1990, nr 4, cyt. za: W. Kwaskow, Stosunek Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej do przyrody i problemów ekologii, [w:] Religia a ruchy ekofilozoficzne, Olsztyn 1996, s. 103.
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W myli prawos³awia mo¿na wyró¿niæ dwa sposoby ujmowania relacji cz³owieka do Boga i wiata. Pierwszy zak³ada, i¿ jego pozycja ma s³u¿yæ objawianiu chwa³y Boga i poredniczeniu w jej przekazywaniu reszcie naturalnego wiata. Leoncjusz z Cypru mówi: [...] poprzez wszystkie stworzenia widzialne
i niewidzialne oddajê czeæ Stwórcy i Panu wszystkich rzeczy. Stworzenia nie
oddaj¹ czci Panu bezporednio i same z siebie, lecz w³anie przeze mnie niebiosa oznajmiaj¹ chwa³ê Boga [...], przeze mnie fale i strumienie deszczu, krople
rosy i wszystkie stworzenia czcz¹ Boga i wys³awiaj¹ Go14. Stwórca odczuwa
wiê ze wszystkimi stworzeniami, lecz to w³anie cz³owiek ma ostatecznie wype³niæ Bo¿¹ chwa³ê.
Drugie rozumienie omawianej relacji uwzglêdnia postulat dostrzegania blinich nie tylko w ludziach, ale tak¿e we wszystkich stworzeniach. wiat jest organiczn¹ jednoci¹, wobec tego istoty ludzkie bêd¹ce jego czêci¹ nie mog¹ siê
czuæ kim z zewn¹trz15. Rosyjski filozof, Miko³aj Bierdiajew, pisa³: Moje zbawienie i przemiana s¹ zwi¹zane nie tylko ze zbawieniem i przemian¹ innych ludzi, lecz tak¿e zwierz¹t, rolin i minera³ów, z ich w³¹czeniem do Królestwa Bo¿ego, które zale¿y od moich wysi³ków16.
Przedstawione chrzecijañskie rozumienie ochrony ¿ycia nie ogranicza siê
wiêc wy³¹cznie do umieszczonego w Dekalogu zakazu zabijania, zostaje poszerzone o nakazy mi³oci bliniego, przy czym pojêcie bliniego uwzglêdnia byty
pozaludzkie. Proponowane przez ks. Tadeusza lipkê przypisanie wewnêtrznej
wartoci wszystkim bytom stworzonym przez Boga znajduje swoje odbicie
w koncepcjach mylicieli prawos³awnych i protestanckich. W ekofilozoficznych
pogl¹dach Moltmana widaæ wiêkszy nacisk na teocentryczne pojmowanie wiata. Analogicznie postrzegaj¹ rzeczywistoæ przedstawiciele prawos³awia. Cz³owiek pomimo swej wyj¹tkowoci stanowi element szerszej wspólnoty bytów
stworzonych, a jego pozycja w hierarchii bytów nak³ada nañ obowi¹zek troski
i odpowiedzialnoci za wiat, w którym ¿yje.
Zasada ochrony ¿ycia ma równie¿ swoje podstawy w holistycznym17 pojmowaniu wiata. Wspó³czesny norweski filozof Arne Naess, twórca ekologii g³ê14
15
16
17

Cyt. za: E. Theokritoff, op. cit., s. 287.
T. pidlík, Myl rosyjska. Inna wizja cz³owieka, Warszawa 2000, s. 247.
M. Bierdiajew, Rosyjska idea, Warszawa 1987, s. 132.
Holizm (gr. holos  ca³y, zupe³ny oraz holon  ca³oæ) to stanowisko filozoficzne,
traktuj¹ce wszechwiat jako ca³oæ, na któr¹ sk³adaj¹ siê rozwijaj¹ce siê dynamicznie czêci;
wynikiem tej ewolucji s¹ nowe czêci i nowe jakoci (A. Podsiad, Holizm, [w:] S³ownik terminów..., s. 347). W rozumieniu ontologicznym, o naturze poszczególnych sk³adników bytu
(ich zró¿nicowaniu, wzajemnym powi¹zaniu i swoistej dynamice) decyduje byt jako ca³oæ.
G³osi siê tu tezê o pierwotnoci ca³oci wobec czêci i struktury wobec jej elementów
(J. Dêbowski, Holizm, [w:] Ma³a encyklopedia filozofii. Pojêcia, problemy, kierunki, szko³y,
Bydgoszcz 1996). Wed³ug W³adys³awa Krajewskiego, rozwój wiata jest uwarunkowany
przez ca³ociowy czynnik determinuj¹cy, który ma charakter niematerialny i prowadzi do powstawania nowych jakoci (W. Krajewski, Holizm, [w:] S³ownik pojêæ..., s. 83).
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bokiej, przyznaje prawo do ¿ycia wszystkim bytom nale¿¹cym do biosfery. Pojêcie ¿ycia ma szerokie znaczenie  ¿yj¹ bowiem nie tylko ludzie i zwierzêta,
ale tak¿e roliny, krajobrazy, tj. wszelkie elementy ekosytemu. Takie pojmowanie ¿ycia bliskie jest tradycji Wschodu  myli indyjskiej, a szczególnie d¿inizmowi18. Wed³ug Naessa, b³êdne jest szeregowanie bytów ze wzglêdu na ich
wewnêtrzn¹ organizacjê i posiadanie pierwiastka duchowego, charakterystyczne
dla koncepcji chrzecijañskich. Ma on tu na myli nastêpuj¹ce stopniowanie:
1) byt posiadaj¹cy wieczn¹ duszê jest bardziej wartociowy ni¿ byt ograniczony czasowo lub nie posiadaj¹cy duszy;
2) byt zdolny do mylenia ma wiêksz¹ wartoæ ni¿ byt, któremu brak rozumu lub taki, który nie myli;
3) byt wiadomy siebie, zdolny do dokonywania wyborów ma wiêksz¹ wartoæ ni¿ taki, któremu brak takiej wiadomoci;
4) byt bêd¹cy wy¿szym w sensie ewolucji zwierzêciem ma wiêksz¹ wartoæ
ni¿ ten, który jest ni¿ej w skali ewolucji19.
Powy¿sze wartociowanie bytów jest odrzucane przez zwolenników ekologii g³êbokiej. Naees w swojej autorskiej koncepcji ekozofii T przyznaje wszystkim bytom wartoæ immanentn¹  niezale¿n¹ od jakiejkolwiek wiadomoci,
zainteresowania lub oceny przez istotê rozumn¹20. Ludzie s¹ jednym z elementów ekosfery, a wszystkie byty s¹ równe. Mówi¹c o wartoci ¿ycia, warto nawi¹zaæ do filozofii indyjskiej  zgodnie z prawem ahinsy wszystkie byty maj¹
prawo do ¿ycia, a w wiecie obowi¹zuje zakaz krzywdzenia jakichkolwiek istot
(nie mówi¹c ju¿ o odbieraniu ¿ycia). Wed³ug Naessa nale¿y ahinsê interpretowaæ jako rodzaj wspó³czesnej demokracji, w której mówimy o sprawiedliwoci nie tylko w kontekcie ludzkiego bytu, ale równie¿ zwierz¹t, rolin i krajobrazów21. Postulowana przez ekologów g³êbokich sumiennoæ i zachowania
altruistyczne sk³aniaj¹ do przeformu³owania jednej z maksym s³ynnego imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta: Nigdy nie u¿ywaj innego bytu o¿ywionego jedynie jako rodka, zawsze jako celu22.
Rewerencja dla wszystkich przejawów ¿ycia stanowi fundament pogl¹dów
filozoficznych jednego z wspó³czesnych polskich ekofilozofów Henryka Skolimowskiego. Swój postulat czci dla ¿ycia wyprowadza on z tezy zak³adaj¹cej, i¿
wiat jest doskona³ym, ewoluuj¹cym, harmonijnym, przesi¹kniêtym wiadomo18

Wed³ug wyznawców d¿inizmu (d¿ina  zwyciêzca, owiecony) dusze, a wiêc i ¿ycie
posiadaj¹ ludzie, zwierzêta, roliny, ska³y, kamienie, woda i inne obiekty przyrody. W cia³ach
nieorganicznych dusza (wiadomoæ) znajduje siê w stanie upienia, nie mo¿na jednak traktowaæ jej jako mniej wartociowej.
19 Por. A. Naess Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge 1989, s. 16; B. Devall,
G. Sessions, Ekologia g³êboka, Warszawa 1995, s. 100.
20 B. Devall, G. Sessions, op. cit., s. 100.
21 A. Naess, op. cit., s. 173.
22 Ibidem, s. 174.
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ci¹ sanktuarium. Skolimowski traktuje ca³ociowoæ jako podstawowy atrybut
bytu. Jego koncepcja nawi¹zuje do filozofii Pierrea Teilharda de Chardin  ewolucja rozumiana jest jako proces wy³aniania siê wiadomoci23. Celem ewolucji
kosmosu jest tworzenie nowych bytów o coraz wiêkszej z³o¿onoci, wiadomoci, inteligencji i wra¿liwoci.
Pogl¹dy Skolimowskiego bliskie s¹ pojmowaniu kosmosu przez filozofiê indyjsk¹. Zarówno zwolennicy hinduizmu, jak i buddyzmu przyznaj¹, ¿e najwa¿niejsze jest prawo dharmy. Pojêcie dharmy posiada wiele znaczeñ, a samo s³owo t³umaczy siê jako trzymaæ, dzier¿yæ24. Najstarsze znaczenie tego terminu
znajdujemy w datowanej na XII w. p.n.e. Rygvedzie, w której okrela siê w ten
sposób kosmiczny porz¹dek, prawo boskie i naturalne, podtrzymywane przez
jednostkowe dzia³ania. Cz³owiek jest tylko elementem, drobin¹ w gigantycznym
organizmie kosmosu, nie mo¿e przeciwstawiaæ siê zasadom tu rz¹dz¹cym. Jego
zadaniem jest podtrzymywanie tego boskiego porz¹dku poprzez m¹dre i odpowiedzialne ¿ycie w harmonii z natur¹. Analogiczne pogl¹dy mo¿na znaleæ
w ekofilozofii g³osz¹cej jednoæ cz³owieka i kosmosu. Skolimowski pisze: Moje
cia³o, moja skóra, moje oczy  to macki wszechwiata, poprzez które wkracza ¿ycie, poprzez które ws³uchujemy siê w muzykê ewolucji, któr¹ jestemy sami25.
I tak, postulowana przez Skolimowskiego rewerencja dla ¿ycia wynika
z traktowania przez niego wiata jako sanktuarium. W zwi¹zku z tym czci¹ objête s¹ wszelkie gatunki ¿yj¹ce na naszej planecie. Postawê tê porównuje on do
indyjskiej tradycji wspó³odczuwania i ¿yczliwoci, zwi¹zanej z zakazem krzywdzenia jakichkolwiek istot ¿ywych (prawo ahinsy). Skolimowskie odwo³uje siê
do pogl¹dów g³oszonych przez Alberta Schweitzera, który mówi: Afirmacja
¿ycia jest duchowym aktem, poprzez który cz³owiek przestaje ¿yæ nierefleksyjnie i zaczyna odnosiæ siê do siebie i do swego ¿ycia z rewerencj¹, aby z niego
uczyniæ prawdziw¹ wartoæ. Afirmowaæ ¿ycie to znaczy pog³êbiaæ je, to znaczy
uczyniæ je bardziej wewnêtrznym, to znaczy apoteozowaæ wolê ¿ycia26.
Podstaw¹ rewerencji dla ¿ycia jest wspó³odczuwanie, którego opis przedstawi³ Skolimowski w Medytacjach: Gdy siê wmylê w siebie, to jestem ryb¹
23

Jeli nasz wiat jest rzeczywicie czym, co siê organizuje, to ¿ycia we wszechwiecie nie mo¿emy uznaæ za zjawisko przypadkowe i nieistotne; musimy sobie uwiadomiæ jego
wszechobecn¹ ekspansywnoæ sprawiaj¹c¹, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e ono wtargn¹æ, nawet
przez najmniejsz¹ szczelinê w dowolne miejsce kosmosu, a gdy siê ju¿ pojawi, skorzysta
z ka¿dej szansy, z ka¿dego sposobu, aby osi¹gn¹æ kres mo¿liwoci, zmierzaj¹c w swych
aspektach zewnêtrznych do maksymalnej z³o¿onoci, a w aspektach wewnêtrznych do maksymalnego spotêgowania wiadomoci (P. Teilhard de Chardin, Cz³owiek i inne pisma, £ód
1984, s. 31).
24 Ma³y s³ownik klasycznej myli indyjskiej, Warszawa 1992, s. 30.
25 H. Skolimowski, Medytacje o prawdziwych wartociach cz³owieka, który poszukuje
sensu ¿ycia, Wroc³aw 1991, s. 63.
26 Cyt. za: ibidem, s. 75.
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i ptakiem, i ¿ó³wiem, i hipopotamem. [...] Gdy wmylê siê g³êbiej w ³añcuch mojego istnienia, to jestem (ty te¿) robakiem i koralem, i prawieczn¹ zup¹ organiczn¹, z której to wszystko powsta³o. Gdy siê wmylê jeszcze g³êbiej, co przychodzi z niezwyk³¹ trudnoci¹, to znajdujê lub te¿ pó³mglicie wyczuwam, ¿e jestem
pierwiastkiem, które siê pra¿y³ w koronie s³oñca, aby daæ pocz¹tek ¿yciu. Jestem
¿yciem poprzez wszystkie jego stadia i wcielenia. I ty jeste ¿yciem, ogarniaj¹cym wszystkie jego stadia i wcielenia27.
Czêci¹ afirmacji ¿ycia jest nadzieja, traktowana przez Skolimowskiego jako
kategoria ontologiczna: Nadzieja to sposób naszego istnienia. ¯yæ to bytowaæ
w stanie nadziei28. Mo¿na j¹ rozpatrywaæ na dwóch poziomach:
 jako konieczny czynnik rozwoju ewolucji na poziomie cz³owieczeñstwa
(daje wolê rozwoju umys³u uczestnicz¹cego);
 jako czynnik podtrzymuj¹cy wiarê w sens ludzkiego ¿ycia, opartego na takich wartociach, jak afirmacja, wspó³czucie, solidarnoæ, odwaga, odpowiedzialnoæ.
Holistyczne pojmowanie rzeczywistoci i potrzeba ochrony ¿ycia stanowi¹
tak¿e fundament koncepcji filozoficznej ekofeminizmu29. Bazuj¹c na filozofii
taoistycznej, zwolennicy tego kierunku przeciwstawiaj¹ siê dualnemu postrzeganiu wiata. Tak jak sztuczny jest podzia³ na pierwiastki mêskie i ¿eñskie (bêd¹ce
w istocie jedynie aspektami tej samej ca³oci), tak samo sztuczne jest oddzielanie
cz³owieka od wiata natury. G³ównym postulatem tej koncepcji jest postrzegania
wiata jako harmonii wszystkich bytów. Ekofeminizm opiera swe koncepcje budowy wiata na chiñskiej tradycji taoistycznej oraz ksiêdze wró¿b I Ching. Asymilacja g³ównych tez ontologicznych tej chiñskiej filozofii stanowi podstawê
okrelenia miejsca i roli cz³owieka w wiecie.
Taoizm klasyczny jest zespo³em idei o charakterze ponadreligijnym, jest filozofi¹ przyrody. Podstawowym pojêciem tej filozofii jest zmiana bêd¹ca atrybutem i zasad¹ bytu, której cyklom podlega ca³y wszechwiat. Jest ona ród³em
¿ycia i ma charakter progresywny. Zasada zmiany, obecna w ca³ym wszechwiecie, uwzglêdnia tak¿e cz³owieka. W myli taoizmu wiat jest harmoni¹ dwóch
przeciwstawnych pierwiastków Yin i Yang  si³ dzia³aj¹cych w przyrodzie. Si³a
mêska Yang kojarzona jest z jasnoci¹, niebem, dniem i lekkoci¹. Ma ona cha27
28

Ibidem, s. 63.
H. Skolimowski, Filozofia ¯yj¹ca. Ekofilozofia jako drzewo ¿ycia, Warszawa 1992, s. 29.
29 Feminizm jest bardzo wewnêtrznie zró¿nicowanym ruchem spo³ecznym, którego zwolennicy staraj¹ siê wydobyæ na jaw zwi¹zki miêdzy wszystkimi postaciami opresji, jakiej dowiadczaj¹ ludzie (R. Putnam Tong, Myl feministyczna, Wprowadzenie, Warszawa 2002,
s. 323 i n.). Uwzglêdnienie problematyki ekologicznej wskazuje na bliskie powi¹zanie losu
kobiet z losami Ziemi i ich g³êbokie zaanga¿owanie w ochronê rodowiska naturalnego. Tradycyjny feminizm zosta³ wzbogacony o duchowoæ oraz o krytykê antropocentryzmu i wszelkich podzia³ów rasowych, wiekowych, klasowych, a tak¿e wszelkich form ucisku.
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rakter pozytywny w przeciwieñstwie do ciemnej i przygniataj¹cej si³y ¿eñskiej
Yin, która tworzy ziemiê. Mówi¹c o Yang, natychmiast przywo³uje siê Yin, gdy¿
s¹ one nieroz³¹czne, a jedno nie mo¿e istnieæ bez drugiego30. Dziêki swoim przeciwieñstwom, pozbawione konfliktu, tworz¹ universum, którego podstaw¹ jest
zasada zmiany31. Zachodz¹ca w ca³ym wszechwiecie zmiana polega na wzajemnym wy³anianiu siê: tak jak po nocy nastêpuje dzieñ, a z ciszy wy³ania siê
dwiêk. Chiñski dualizm bytu wyra¿a zatem ukryt¹ jednoæ32. Jeden Yin i jeden Yang tworz¹ Tao33, a ich dynamiczny wzajemny zwi¹zek to model wszechwiata. We wszechwiecie nic nie istnieje samo w sobie, a tylko i wy³¹cznie
w sprzê¿eniu z innymi: jeli pozwoli siê wszystkim rzeczom dzia³aæ we w³asny sposób, wtedy harmonia uniwersum bêdzie zachowana34.
W wietle ¿ycia cz³owieka zasada ta wyra¿a siê w dzia³aniu w relacji z innymi (ludmi, bytami), gdy¿ rozwój wewnêtrzny zale¿y od harmonii otoczenia.
Cz³owiek niszcz¹c rodowisko, niszczy samego siebie. W³aciwe ¿ycie jest zgodne z zasad¹ wu-wei, t³umaczon¹ jako nie-dzia³anie (wu  nie; wei  byæ, robiæ, produkowaæ, symulowaæ, imitowaæ, fa³szowaæ). Zasada ta polega na zakazie wymuszania i forsowania rzeczy nienaturalnych. Dzia³anie powinno polegaæ
na poddaniu siê naturze, tak jak p³yniêcie z nurtem czy poddawanie siê falom.
To tak¿e odnalezienie w³asnej natury i dzia³anie zgodnie z ni¹. W koncepcji ekofeminizmu wiat traktowany jest raczej jak wielka rodzina, a pomimo ¿e istniej¹ cechy charakterystyczne dla obojga p³ci (analogicznie do chiñskich pierwiastków Ying i Yang), nie mog¹ one byæ podstaw¹ do jakiejkolwiek dyskryminacji.
Krytyka dyskryminacji dotyczy nie tylko stosunków miêdzyludzkich, ale tak¿e
wiata natury (przewagi ludzi nad przyrod¹) czy te¿ materii (przewaga ducha nad
materi¹). W zwi¹zku z powy¿szym jednym z kluczowych problemów rozwa¿anych przez przedstawicieli ekofeminizmu bêdzie krytyka kultury patriarchalnej
jako ród³a hierarchizacji spo³ecznej, a co za tym idzie  odrzucenie rasizmu,
seksizmu, szowinizmu gatunkowego i imperializmu. Cz³owiek z³o¿ony z tych
samym pierwiastków co wszechwiat i podlegaj¹cy takim samym cyklom zmia30

Warto nawi¹zaæ w tym miejscu do koncepcji dualizmu hilemorficznego Arystotelesa
 jego koncepcji formy i materii tworz¹cych ca³oæ substancji. Analogicznie do potencji
i aktu w taoistycznej filozofii chiñskiej wiat buduj¹ wy³¹cznie z³o¿enia Yin i Yang.
31 Por. T. Zysk, J. Kryg, I Ching. Ksiêga wró¿b, Bydgoszcz 1990, s. 9.
32 J. Kryg, Tao zmieniaj¹cej siê przyrody, s.144.
33 Pojêcie Tao jest wieloznaczne. Dla Lao-tsy Tao to prawo przyrody, dla Konfucjusza
to prawo spo³eczne. Mistrz Chan poucza: Tao nie nale¿y ani do wiedzy, ani do niewiedzy.
Wiedza to fa³szywe rozumienie, niewiedza to lepa ignorancja. Je¿eli rzeczywicie rozumiesz
Tao poza wszelkimi w¹tpliwociami, jest ono jak puste niebo. I chocia¿ Tao jest nienazwane,
manifestuje siê w ca³ym wszechwiecie, mo¿na je osi¹gn¹æ, chocia¿ nie mo¿na zobaczyæ. Nie
jest jednak abstrakcyjne, bo to ono tworzy podstawy bytu i jest energi¹ wszechwiata (ibidem, s. 145).
34 Ibidem, s. 146.
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ny nie ma prawa przeciwstawiaæ siê naturze, powinien d¹¿yæ do harmonijnego
wspó³istnienia. Szczególnie cenione przez ekofeminizm wartoci, jakimi s¹ dobroæ, wspó³czucie, kompromis, troska o otaczaj¹cy wiat, pozwalaj¹ na odbudowê zaburzonej relacji cz³owieka ze rodowiskiem naturalnym.
* * *
Twórcy przedstawionych w artykule wspó³czesnych koncepcji filozoficznych, których istotnym elementem jest postulat ochrony ¿ycia, nie ograniczaj¹
swoich pogl¹dów do teoretycznych rozwa¿añ. Wyprowadzaj¹c zakaz zabijania
z przes³anek ontologicznych, przenosz¹ swoje rozwa¿ania do sfery aksjologicznej
i promuj¹ okrelone systemy wartoci, tworz¹c czêsto ich kodyfikacje w formie
dekalogów, deklaracji, programów. Zasada ochrony ¿ycia obecna jest w cytowanej wy¿ej Deklaracji Praw Natury Jurgena Moltmanna. O mi³oæ do wszystkich
stworzeñ apelowa³ w. Franciszek, a jego dekalog stanowi podstawê zebranych
przez Stanis³awa Ziêbê i adresowanych do m³odych ludzi Katechez Ekologicznych35:
1. B¹d cz³owiekiem poród stworzenia, bratem miêdzy braæmi.
2. Odno siê z mi³oci¹ i czci¹ do wszystkich istot stworzonych.
3. Ziemia zosta³a ci powierzona jako ogród; zarz¹dzaj ni¹ m¹drze.
4. Z mi³oci do siebie samego troszcz siê o cz³owieka, zwierzêta, roliny,
o wodê i powietrze, aby ziemia nie zosta³a ich pozbawiona.
5. U¿ywaj rzeczy oszczêdnie, poniewa¿ marnotrawstwo nie zapewnia przysz³oci.
6. Twoim zadaniem jest ods³aniaæ tajemnicê po¿ywienia w taki sposób, aby
¿ycie karmi³o siê ¿yciem.
7. Rozwi¹¿ wêze³ przemocy, aby zrozumia³, jakie s¹ prawa ¿ycia i istnienia.
8. Pamiêtaj, ¿e stworzenie nie odzwierciedla twojego tylko podobieñstwa,
lecz jest wyobra¿eniem Najwy¿szego Boga.
9. cinaj¹c drzewo, pozostaw jego pêd, aby ca³kowicie nie niszczyæ jego
¿ycia.
10. Z szacunkiem st¹paj po kamieniach, bo ka¿da rzecz ma swoj¹ wartoæ.
W Dekalogu Ekologicznym, sformu³owanym przez ¿ydów i chrzecijan
w 1982 r. na konferencji w Halling Hong, czytamy: Jam jest, Pan Bóg twój,
który stworzy³ niebo i ziemiê. We pod uwagê, ¿e w tym stworzeniu jeste moim
partnerem. Obchod wiêc siê troskliwie z powietrzem, wod¹, ziemi¹ i zwierzêtami tak, jakby byli to twoi bracia i siostry36. Pytanie: Czy szanujê ¿ycie
w ka¿dej postaci?  zosta³o w³¹czone do ekologicznego rachunku sumienia37.
35
36

Katechezy ekologiczne, pod red. S. Ziêby, Lublin 1993, s. 145.
Ibidem.
37 Zob. [online] <www.cyf-kr.edu.pl/~zykalino/ekologia_rachunek.htm>.
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Henryk Skolimowski postuluje okrelone zasady etyczne: nie krzywd swojej spo³ecznoci, nie krzywd swego sanktuarium, nie krzywd samego siebie,
nie krzywd Ziemi, nie krzywd swoich braci i sióstr...38. W Medytacjach zawar³ nastêpuj¹ce zasady: postêpuj tak, aby zachowaæ i spotêgowaæ ewolucjê
w jej rozwoju, albowiem jeste jej czêci¹; [...] postêpuj tak, aby zachowaæ i spotêgowaæ ¿ycie we wszelkich jego formach39.
Zwolennicy koncepcji Arne Naessa deklaruj¹ ¿ycie zgodne zasadami ekologii g³êbokiej, której podstawê stanowi stwierdzenie, i¿ pomylnoæ oraz rozwój
ludzkiego i pozaludzkiego ¿ycia na Ziemi to wartoci same w sobie, niezale¿ne
od u¿ytecznoci pozaludzkich form ¿ycia dla cz³owieka.
Celem przedstawionych w tym artykule rozwa¿añ na temat ekofilozoficznych
przes³anek dotycz¹cych ochrony ¿ycia jest podkrelenie potrzeby uwra¿liwienia
i uduchowienia wspó³czesnego cz³owieka w celu odbudowy harmonijnej relacji
z otaczaj¹cym go wiatem. Autorzy zaleceñ etycznych afirmuj¹cych ¿ycie przeciwstawiaj¹ siê pogl¹dowi niemieckiego filozofa Hansa Jonasa, wed³ug którego
cz³owiek jest elementem natury, ale zarazem natura nie mog³a ci¹gn¹æ na siebie wiêkszego ryzyka ni¿ tworz¹c cz³owieka: wraz z jego pojawieniem siê potencjalnie zak³óci³a sw¹ wewnêtrzn¹ równowagê i pozwoli³a, by wzrastaj¹cy
impet ludzkiego rozwoju faktycznie siê dokona³40.

38
39
40

Cyt. za: H. Skolimowski, Medytacje..., s. 75.
Ibidem, s. 98.
H. Jonas, Zasada odpowiedzialnoci, Kraków 1996, s. 252.
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Streszczenie

Abstract

Niniejsza praca powiêcona jest pozycji
cz³owieka we wspó³czesnym wiecie. Autor
wychodzi od przedstawienia status quo Milana Kundery. Nastêpnie omawia takie zagadnienia jak wolnoæ jest czynnikiem bezpieczeñstwa, w³asnoæ i wolnoæ. Jego zdaniem
wolnoæ i bezpieczeñstwo nie mog¹ byæ przeciwstawiane. Pewne bezpieczeñstwo nie mo¿e
byæ rozumiane z perspektywy praw cz³owieka
i wolnoci. Uwa¿a on, ¿e wolnoæ jest atrybutem istoty ludzkiej, a humanizm entelechi¹
ludzkiej natury. Porównuje liberalne has³o
w³asnoæ jest wolnoci¹ z definicj¹ ekonomiczn¹ p³aca jest to¿sama z w³asnoci¹ prywatn¹.
Autor analizuje Fabrykê os Iaina Banksa
oraz Pachnid³o Patricka Süskinda. Uwa¿a, ¿e
obydwie powieci opowiadaj¹ o braku mi³oci,
a ciesz¹ siê tak¹ popularnoci¹, poniewa¿ niewielu ludzi potrafi kochaæ, ale ka¿dy chce wiedzieæ, co to znaczy kochaæ i byæ kochanym.
Powieci na swój sposób zawiadczaj¹, ¿e bez

This paper deals with the human position
in the contemporary world. The author starts
from Milan Kunderas description of status
quo. Then he discusses such topics as freedom is a factor of security, property and
freedom. In his opinion, freedom and security cannot be opposite each other. A reliable
security should not be realized on account of
human rights and freedom. He believes that
freedom is an attribute of the human being and
humanism is an entelechy of human nature.
The author compares a liberal idea property
is freedom with an economic definition
wage is identical to private property.
Also, he analyzes the novels The Wasp
Factory by Iain Banks and Perfume by Patrick
Süskind. According to his conclusion, both
novels tell about the lack of love among people. Those books are so popular since only
a few can love, but everyone wants to know
what it means to love and to be beloved. The
novels testify in their specific manner: perso-
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mi³oci zanika osobowoæ, ¿e to mi³oæ czyni
cz³owieka ludzkim.
Autor utrzymuje, ¿e pojmowanie cz³owieka jako istoty stwarzaj¹cej sprawia, ¿e czynienie ostatecznych s¹dów o nim jest wysoce problematyczne. Poza czysto teoretycznymi
ujêciami, morderstwo, samobójstwo, kara
mierci, do¿ywocie, eutanazja, wojna, ludobójstwo oraz inne metody mog¹ siê do nich zaliczaæ. Takie dzia³ania kategoryczne s¹ na porz¹dku dziennym we wspó³czesnym wiecie.
Z tego powodu zasadniczo eleganckie, spekulatywne usprawiedliwienie stoi za brutaln¹
przemoc¹ fizyczn¹. Jednoczenie autor proponuje metafizyczny argument przeciwko karze
mierci. Jego zdaniem ostateczne wyroki na
istotach ludzkich s¹ niedopuszczalne.

nality disappears without loving, love makes
the human to be human.
Then he argues that the final definitions of
human beings are mistaken. The understanding
of humans as homo creans makes final judgments about them highly problematical. The
sorts of final estimations are various. Besides
purely theoretical definitions, murder, suicide,
death penalty, life imprisonment, euthanasia,
war, genocide and other methods in the dispersion of humans can be counted among them.
Such categorical actions are everyday practice of the contemporary world. By this, as
a rule, an elegant speculative justification
stands behind the rough physical violence. On
the contrary, the author suggests a metaphysical argument against death penalty. In his opinion, the final verdicts on living humans are
inadmissible.

Ïî çàìå÷àíèþ Ì. Êóíäåðû, åñëè ÷àñòíûé ðàçãîâîð âñåíàðîäíî
òðàíñëèðóåòñÿ ïî ðàäèî, òî ìîæåò ëè ýòî îçíà÷àòü ÷òî-ëèáî èíîå, êðîìå
òîãî, ÷òî ìèð ïðåâðàòèëñÿ â êîíöëàãåðü?. È äàëåå ïèñàòåëü ïðîäîëæàåò
ñâîé ðàññêàç:
Òåðåçà ïîëüçîâàëàñü ýòèì ñëîâîì ÷óòü ëè íå ñ äåòñòâà, êîãäà õîòåëà âûðàçèòü, êàêîé
ïðåäñòàâëÿåòñÿ åé æèçíü â åå ñåìüå. Êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü  ýòî ìèð, ãäå ëþäè
æèâóò áîê î áîê ïîñòîÿííî, äåííî è íîùíî. Æåñòîêîñòü è íàñèëèå ëèøü
âòîðîñòåïåííàÿ (è âîâñå íåîáÿçàòåëüíàÿ) åãî ÷åðòà. Êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü  ýòî
ïîëíîå óíè÷òîæåíèå ëè÷íîé æèçíè. [...] Òåðåçà æèëà â êîíöëàãåðå, êîãäà íàõîäèëàñü
ó ìàòåðè. Ñ òîé ïîðû îíà çíàåò, ÷òî êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü  íå ÷òî-òî
èñêëþ÷èòåëüíîå, âûçûâàþùåå óäèâëåíèå, íàïðîòèâ  ýòî íå÷òî äàííîå, îñíîâíîå,
ýòî ìèð, â êîòîðûé ìû ðîæäàåìñÿ è îòêóäà ìîæåì âûðâàòüñÿ ëèøü ïðè âåëè÷àéøåì
óñèëèè1.

À âîò îïèñàíèå îäíîãî ñíîâèäåíèÿ:
Îíà ìàðøèðîâàëà âîêðóã áàññåéíà ãîëàÿ âìåñòå ñî ìíîæåñòâîì äðóãèõ ãîëûõ
æåíùèí. Òîìàø ñòîÿë â êîðçèíå, ïîäâåøåííîé ïîä ñâîäîì êóïàëüíè, êðè÷àë íà íèõ
è çàñòàâëÿë ïåòü è äåëàòü ïðèñåäàíèÿ. Åñëè êàêàÿ-íèáóäü æåíùèíà ïðèñåäàëà
íåëîâêî, îí óáèâàë åå, ñòðåëÿÿ èç ïèñòîëåòà.
[...] Ñîí áûë óæàñåí ñ ñàìîãî íà÷àëà. Ìàðøèðîâàòü â ñòðîþ ãîëîé  äëÿ Òåðåçû
îñíîâíîé îáðàç óæàñà. Êîãäà îíà æèëà äîìà, ìàòü çàïðåùàëà åé çàïèðàòüñÿ â âàííîé.
Ýòèì îíà êàê áû õîòåëà ñêàçàòü åé: òâîå òåëî òàêîå æå, êàê è îñòàëüíûå òåëà; ó òåáÿ
íåò íèêàêîãî ïðàâà íà ñòûä; ó òåáÿ íåò íèêàêîãî ïîâîäà ïðÿòàòü òî, ÷òî ñóùåñòâóåò
â ìèëëèàðäàõ îäèíàêîâûõ ýêçåìïëÿðîâ. Â ìàòåðèíñêîì ìèðå âñå òåëà áûëè
îäèíàêîâû, è îíè ìàðøèðîâàëè äðóã çà äðóæêîé â ñòðîþ. Íàãîòà äëÿ Òåðåçû
1

Ì. Êóíäåðà, Íåâûíîñèìàÿ ëåãêîñòü áûòèÿ: Ðîìàí, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2002, ñ. 165166.
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ñ äåòñòâà áûëà çíàìåíèåì íåïðåëîæíîãî åäèíîîáðàçèÿ êîíöåíòðàöèîííîãî ëàãåðÿ;
çíàìåíèåì óíèæåíèÿ2.

Êóíäåðà òàê îöåíèâàë ñâîé ðîìàí Íåâûíîñèìàÿ ëåãêîñòü áûòèÿ (1984):
Ðîìàí  íå àâòîðñêàÿ èñïîâåäü, à èññëåäîâàíèå òîãî, ÷åì ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü â òîé ëîâóøêå, â êàêóþ ïðåâðàòèëñÿ ìèð. È ýòà çàïàäíÿ
î÷åíü ñèëüíî íàïîìèíàåò êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü.
Ìû íå ñêëîííû ñ÷èòàòü äàííîå ñðàâíåíèå ëèòåðàòóðíûì ïðåóâåëè÷åíèåì. Ñðåäè ñöåíàðèåâ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ âïîëíå
âåðîÿòíûì îêàçûâàåòñÿ òóïèê ãëîáàëüíîãî òîòàëèòàðèçìà. Ê ïðèìåðó, âû
óâåðåíû â òîì, ÷òî îáðåëè íîâóþ ñòåïåíü ñâîáîäû, êîãäà ñ âàñ ñíèìàþò
îòïå÷àòêè ïàëüöåâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ âèçû èëè çàãðàíè÷íîãî ïàñïîðòà?

1. Ñâîáîäà êàê ôàêòîð áåçîïàñíîñòè
Ìåæäóíàðîäíàÿ áîðüáà ñ òåððîðèçìîì ñòàâèò ìíîæåñòâî âîïðîñîâ,
â òîì ÷èñëå âîïðîñ î ïðåäåëàõ ñâîáîäû ëè÷íîñòè. Â ýòîé ñâÿçè âñå ÷àùå
ïîÿâëÿþòñÿ íàñòðîåíèÿ, îðèåíòèðîâàííûå íà åå îãðàíè÷åíèå. Òàê,
7 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà ×. Êëàðê, ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Âåëèêîáðèòàíèè,
âûñòóïèë ïåðåä äåïóòàòàìè Åâðîïàðëàìåíòà â Ñòðàñáóðãå. Îí ïðåäëîæèë
ÅÑ îãðàíè÷èòü ïðàâà ÷åëîâåêà, ÷òî ïîòðåáóåò âíåñåíèÿ èñïðàâëåíèé
â Åâðîïåéñêóþ Êîíâåíöèþ î ïðàâàõ ÷åëîâåêà3.
Ñåãîäíÿ ïðàâèòåëüñòâà ðàçíûõ ñòðàí óáåæäàþò ñâîèõ ãðàæäàí, ÷òî
óñèëåíèå áåçîïàñíîñòè íåèçáåæíî ñâÿçàíî ñ îãðàíè÷åíèåì ïðàâ è ñâîáîä
è ÷òî áåç òàêîãî îãðàíè÷åíèÿ ñäåëàòü æèçíü áîëåå áåçîïàñíîé íåâîçìîæíî.
Îäíàêî, ïî óòâåðæäåíèþ À. Àóçàíà, Ïðåçèäåíòà Èíñòèòóòà íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà Îáùåñòâåííûé äîãîâîð, íåâåðíî, ÷òî çà áåçîïàñíîñòü ìîæíî ïëàòèòü òîëüêî ïðàâàìè. Ýòî îäèí èç âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ, íî îí ìàëîýôôåêòèâåí
è íåñåò â ñåáå çíà÷èòåëüíûé ðèñê. Ïî åãî ñëîâàì, íàïðèìåð, âûìåíèâàÿ
áåçîïàñíîñòü íà îãðàíè÷åíèå ïðàâ, âû òî÷íî ïîëó÷èòå óñèëåíèå îïàñíîñòè
ïðîèçâîëà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ4.
Ìû õîòåëè áû ïîääåðæàòü ýòó ïîçèöèþ. Íà íàø âçãëÿä, óâåëè÷èâàÿ
áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí, íåëüçÿ óìåíüøàòü èõ ñâîáîäó, ïîñêîëüêó òàêîå
îãðàíè÷åíèå îêàçûâàåòñÿ ôàêòîðîì ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè è, ñëåäîâàòåëüíî, îïàñíîñòè. Åñëè äî ñèõ ïîð íåïðåìåííûì êðèòåðèåì
2

Ibidem, ñ. 70-71.
Ô. Ðóìÿíöåâ, Â. Ñåðãååâ, À. Çàéöåâ, Ïðèâèâêà íåñâîáîäû, [online] <www.gazeta.ru/
2005/09/07/oa_169980.shtml>.
4 À. Àóçàí, Å. Íàòàðîâ, Êîëïàê áåçîïàñíîñòè, [online] </www.gazeta.ru/comments/
2005/12/07_x_492071.shtml>.
3
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ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà ïðèçíàâàëîñü ïîâûøåíèå ñòåïåíè ñâîáîäû, òî
íàìåðåííîå óìåíüøåíèå àðåàëà ÷åëîâå÷åñêîé ñâîáîäû êëàäåò íà÷àëî
îáðàòíîìó ïðîöåññó  ñîöèàëüíîé èíâîëþöèè.
Ñâîáîäà è áåçîïàñíîñòü íå ìîãóò ïðîòèâîïîñòàâëÿòüñÿ äðóã äðóãó.
Îáåñïå÷åíèå íàäåæíîé áåçîïàñíîñòè íå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò
ïðàâ è ñâîáîä ëè÷íîñòè.
Ñâîáîäà åñòü àòðèáóòèâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÷åëîâåêà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
áåç ñâîáîäû ÷åëîâåê ïåðåñòàåò áûòü ÷åëîâåêîì. Â àíòè÷íîñòè ðàáîâ
íàçûâàëè ãîâîðÿùèìè îðóäèÿìè, èì îòêàçûâàëè â ïðàâå áûòü ëþäüìè.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñâîáîäà ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì óñëîâèåì ÷åëîâå÷åñêîãî
áûòèÿ. Ñâîáîäà îáðàçóåò öåííîñòü ëè÷íîñòè, êîòîðîé â òàêîì ñëó÷àå
íåçà÷åì ñòàíîâèòüñÿ àãðåññèâíîé è ñêëîííîé ê òåððîðó. Òàêèì îáðàçîì,
ñâîáîäà ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì è ãàðàíòîì áåçîïàñíîñòè. Êóëüòèâèðóÿ ñâîáîäó
â îáùåñòâå, ìû îáåñïå÷èâàåì áåçîïàñíîñòü è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå äàííîãî
îáùåñòâà.

2. Ñîáñòâåííîñòü è ñâîáîäà
Èäåîëîãèÿ êàïèòàëèñòè÷åñêîãî îáùåñòâà íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîêëàìàöèè:
ñîáñòâåííîñòü åñòü ñâîáîäà. Ñîáñòâåííîñòü ÷àñòíîãî ëèöà åñòü ÷àñòíàÿ
ñîáñòâåííîñòü. Êàê ïèñàë Ô.À. Õàéåê:
[...] ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ãàðàíòèåé ñâîáîäû, ïðè÷åì íå òîëüêî
äëÿ òåõ, êòî âëàäååò ýòîé ñîáñòâåííîñòüþ, íî è äëÿ òåõ, êòî åþ íå âëàäååò. Ëèøü
ïîòîìó, ÷òî êîíòðîëü íàä ñðåäñòâàìè ïðîèçâîäñòâà ðàñïðåäåëåí ìåæäó ìíîãèìè íå
ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé ñîáñòâåííèêàìè, íèêòî íå èìååò íàä íèìè áåçðàçäåëüíîé
âëàñòè, è ìû êàê èíäèâèäû ìîæåì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è äåéñòâîâàòü
ñàìîñòîÿòåëüíî. Íî åñëè ñîñðåäîòî÷èòü âñå ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà â îäíèõ ðóêàõ,
áóäü òî äèêòàòîð èëè íîìèíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè âñåãî îáùåñòâà, ìû òóò æå
ïîïàäåì ïîä ÿðìî àáñîëþòíîé çàâèñèìîñòè5.

Õàéåê ïî-ñâîåìó ïðàâ. Îäíàêî çäåñü èìååòñÿ è äðóãàÿ ñòîðîíà.
Ïðèìåì èñõîäíóþ ïðåäïîñûëêó: ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü åñòü îñíîâà
ñâîáîäû ëè÷íîñòè. Îòñþäà ñ íåîáõîäèìîñòüþ âûòåêàåò, ÷òî áîëüøàÿ
÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü îáåñïå÷èâàåò áîëüøóþ ñòåïåíü ñâîáîäû åå
âëàäåëüöó, à ìàëàÿ ÷àñòíàÿ ñîáñòâåííîñòü äàåò ëèøü ìàëóþ òîëèêó
ñâîáîäû. Îòñóòñòâèå æå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè âñåãäà îçíà÷àåò
îòñóòñòâèå ñâîáîäû ëè÷íîñòè. Ñëåäîâàòåëüíî, óñòîé÷èâàÿ èíòåíöèÿ
îáëàäàòü ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ îçíà÷àåò ÷åëîâå÷åñêîå ñòðåìëåíèå
îáðåñòè ñâîáîäó.
5

Ô.À. Õàéåê, Äîðîãà ê ðàáñòâó, Ìîñêâà 1992, ñ. 83.
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Åñëè æå èìåòü â âèäó, ÷òî çàðàáîòíàÿ ïëàòà èäåíòè÷íà ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè6, òî âûõîäèò, ÷òî ðàçìåð ìîåé çàðïëàòû îïðåäåëÿåò ðàçìåð
ìîåé ïåðñîíàëüíîé ñâîáîäû. Ñëåäîâàòåëüíî, òå áèçíåñìåíû è ðóêîâîäèòåëè, êîòîðûå íå âûïëà÷èâàþò ñâîèì ðàáîòíèêàì çàðïëàòó, ëèøàþò èõ
ñâîáîäû, ò.å. ïðåâðàùàþò ëþäåé â ðàáîâ è âûñòóïàþò ïðîòèâ îñíîâíîãî
ïðèíöèïà êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ: ñîáñòâåííîñòü åñòü ñâîáîäà.
Íàçíà÷åíèå æå ìèçåðíîé çàðïëàòû åñòü îáûêíîâåííîå èçäåâàòåëüñòâî íàä
äîñòîèíñòâîì ëè÷íîñòè è òàêæå ðàâíîñèëüíî ëèøåíèþ ñâîáîäû. Îäíèì
ñëîâîì, òàêèå ïðåäïðèíèìàòåëè ñóòü ðåòðîãðàäû, ìåøàþùèå áóðæóàçíîé
ýâîëþöèè îáùåñòâà.
Ñ ýòîé ëèáåðàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ ïåðâîå óñëîâèå äîñòèæåíèÿ ñâîáîäû
â ñîâðåìåííîé Ðîññèè  ýòî çíà÷èòåëüíîå è ïîñòîÿííîå óâåëè÷åíèå ðàçìåðà
çàðàáîòíîé ïëàòû. Íåêîòîðûå ïðîïàãàíäèñòû ïîñïåøíî çàÿâëÿþò, ÷òî ìû
íå âûäåðæàëè èñïûòàíèÿ ñâîáîäîé è ïîòîìó íàì íóæíà íîâàÿ äèêòàòóðà.
Íà íàø âçãëÿä, ñîöèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíàÿ: ìû åùå íå
çíàëè ñâîáîäû, îòâå÷àþùåé ÷åëîâå÷åñêîìó äîñòîèíñòâó. Òàêèì îáðàçîì,
âîïðîñ ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû åñòü âîïðîñ íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèé,
íî ãëóáîêî ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèé è, òàê ñêàçàòü, àíòðîïîëîãè÷åñêèé,
ïîñêîëüêó â êîíå÷íîì ñ÷åòå ñâÿçàí ñî ñâîáîäîé ÷åëîâåêà. Èíà÷å ãîâîðÿ,
ñîãëàñíî ëèáåðàëüíîé êîíöåïöèè, äîñòîèíñòâî ëè÷íîñòè èçìåðÿåòñÿ
äîñòîéíûì ñ÷åòîì â áàíêå.
Åñëè ñâîáîäà åñòü àòðèáóò ëè÷íîñòè, òî áåç ñâîáîäû (ñëåäîâàòåëüíî, êàê
óòâåðæäàåò ëèáåðàëèçì, áåç ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè) íåò è ëè÷íîñòè. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ îáùåñòâî, ãäå îñíîâíàÿ ìàññà íàñåëåíèÿ ïîëó÷àåò íèùåíñêóþ
çàðïëàòó, ÿâëÿåò ñîáîé íå ÷òî èíîå, êàê îáùåñòâî ñîâðåìåííûõ ðàáîâ. Âîò
ïî÷åìó ëèáåðàëèçì ñ åãî àêöåíòóàöèåé íà ñâîáîäå åñòü âåñüìà ïîëåçíàÿ âåùü.
Âìåñòå ñ òåì ñëåäóåò îòìåòèòü è òåîðåòè÷åñêóþ îãðàíè÷åííîñòü
ëèáåðàëèçìà. Íàïðèìåð, â ðóññêîé ðåëèãèîçíîé ôèëîñîôèè âñòðå÷àåòñÿ
áîëåå òîíêîå ïîíèìàíèå ÷åëîâåêà. Òàê, ñîãëàñíî Í.À. Áåðäÿåâó (18741948),
ó÷åíèå î ÷åëîâåêå åñòü ïðåæäå âñåãî ó÷åíèå î ëè÷íîñòè. Ëè÷íîñòü æå íå
ðîæäàåòñÿ, îíà òâîðèòñÿ Áîãîì. Ëè÷íîñòü åñòü öåëîñòíîñòü è åäèíñòâî,
îáëàäàþùåå áåçóñëîâíîé è âå÷íîé öåííîñòüþ7.
Â ýòîé ñâÿçè ïîä÷åðêíåì: èäåÿ ëè÷íîñòè îòìåíÿåò èäåþ ðàáà. Äðóãèìè
ñëîâàìè, åñëè ìû îñìåëèìñÿ â êàæäîì ÷åëîâåêå âèäåòü ëè÷íîñòü, òî ìû íå
ïîñìååì åãî äåðæàòü çà ðàáà. Ðàçóìååòñÿ, èäåÿ ëè÷íîñòè ìîæåò èìåòü
è ñâåòñêîå îáîñíîâàíèå. Ìû îñòðî íóæäàåìñÿ â ìåòàôèçèêå óâàæåíèÿ
ê ÷åëîâåêó.
6

Ê. Ìàðêñ, Ýêîíîìè÷åñêî-ôèëîñîôñêèå ðóêîïèñè 1844 ãîäà, [â:] Ê. Ìàðêñ, Ô. Ýíãåëüñ,
Ñî÷èíåíèÿ, 2-å èçä., ò. 42, Ìîñêâà 1974, ñ. 97.
7 Í.À. Áåðäÿåâ, Î íàçíà÷åíèè ÷åëîâåêà, Ìîñêâà 1993, ñ. 62.
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Êðîìå òîãî, ìû ñïëîøü è ðÿäîì ïðàêòèêóåì ðàáñòâî ïî ïðè÷èíå
ïðèìèòèâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíîøåíèé. Î. Òîôôëåð â ñâîå âðåìÿ
ïèñàë:
[...] Òðóä áûë ãðóáûì è æàëêèì â îòðàñëÿõ Âòîðîé âîëíû, äàæå êîãäà îíè áûëè
âûñîêîäîõîäíûå. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ãðóáî ñòü òðóäà áûëà îáÿçàòåëüíîé
ñîñòàâëÿþùåé ïðèáûëåé. ×åì áîëüøå âû âûæèìàëè ïîòà èç ëþäåé, òåì áîëüøå
äåíåã âû äåëàëè8.

Ïî îöåíêå àìåðèêàíñêîãî ñîöèîëîãà, åñëè â ñòàðîì ìàññîâîì ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå ãëàâíûì áûëè ìóñêóëû, òî â ðàçâèòûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëÿõ ãëàâíûìè ÿâëÿþòñÿ èíôîðìàöèÿ
è òâîð÷åñòâî, è ýòî èçìåíÿåò âñå. Ãðóáîñòü â ïðîöåññå ðàáîòû óæå áîëåå íå
ÿâëÿåòñÿ ïðèáûëüíîé  îíà íåïðîèçâîäèòåëüíà. Êîìïàíèè Òðåòüåé âîëíû
íå óâåëè÷èâàþò ñâîè ïðèáûëè ïîñðåäñòâîì âûæèìàíèÿ ïîòà èç ñâîèõ
ðàáî÷èõ. Îíè äîñòèãàþò ñâîåé öåëè íå òåì, ÷òî äåëàþò òðóä áîëåå
òÿæåëûì, à òåì, ÷òî ðàáîòàþò áîëåå óìåëî9.
Âñå èçâåñòíûå ïðèìåðû ïðîöâåòàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò ïðåæäå âñåãî îá
óñïåøíîé òåõíîëîãè÷åñêîé ðåâîëþöèè. Áóäóùåå Ðîññèè íåðàçðûâíî
ñâÿçàíî ñ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì. Åñëè ìû è âïðàâäó ïîéäåì ïî
ýòîìó ïóòè, òî äåéñòâèòåëüíî ïîïàäåì â íîâóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ýïîõó
ñ íîâûìè ñîöèàëüíûìè ñòðóêòóðàìè è íîâûì êà÷åñòâîì æèçíè.

3. Ìàêñèìàëüíî ÷åñòíî è íåñ÷àñòíî
Îäèí èç ñåìèíàðîâ Ëàáîðàòîðèè ôèëîñîôñêî-àíòðîïîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé â Âîëãîãðàäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå áûë
ïîñâÿùåí îáñóæäåíèþ ðîìàíîâ È. Áýíêñà Îñèíàÿ ôàáðèêà (1984)
è Ï. Çþñêèíäà Ïàðôþìåð (1985). Ïîâûøåííûé èíòåðåñ âûçâàë âîïðîñ
Êàêèå ôàêòîðû óïðàçäíÿþò ëè÷íîñòü?. Íà ìîé âçãëÿä, íàçâàííûå ðàáîòû
ãîâîðÿò îá îäíîì ãëîáàëüíîì ôàêòîðå, êîòîðûé óíè÷òîæàåò ÷åëîâåêà,
ïðåâðàùàåò åãî â áîëüíîå ñóùåñòâî. Ïîçèöèÿ àâòîðà Îñèíîé ôàáðèêè
âûðàæàåòñÿ ôðàçîé åå ãåðîÿ, êîòîðûé ïðèçíàåòñÿ íàåäèíå ñ ñîáîé: Çäåñü
ìîæíî ãîâîðèòü ìàêñèìàëüíî ÷åñòíî è íåñ÷àñòíî. Êñòàòè, îáà àâòîðà
 è Îñèíîé ôàáðèêè, è Ïàðôþìåðà ãîâîðÿò ìàêñèìàëüíî ÷åñòíî
è íåñ÷àñòíî. Èõ ãîëîñ  ãîëîñ ñîâðåìåííîãî ìèðà.
Íå áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî îáà ïðîèçâåäåíèÿ óæå ñòàëè
êëàññèêîé. Äóìàåòñÿ, ýòî ïðîèçîøëî ïîòîìó, ÷òî âî âñåì ìèðå íå õâàòàåò
8

Î. Òîôôëåð, Áóäóùåå òðóäà, [â:] Íîâàÿ òåõíîêðàòè÷åñêàÿ âîëíà íà Çàïàäå, ïîä
ðåä. Ï.Ñ. Ãóðåâè÷à, Ìîñêâà 1986, ñ. 254.
9 Ibidem.
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òîãî æèâîãî ñâîéñòâà, êîòîðîå çîâåòñÿ ëþáîâüþ. ×åëîâåê íóæäàåòñÿ
â ëþáâè. À äâà ðîìàíà ðàññêàçàëè ìàêñèìàëüíî ÷åñòíî è íåñ÷àñòíî îá
îòñóòñòâèè ýòîé ñàìîé ëþáâè. Â òàêîì ñëó÷àå íàïðàøèâàåòñÿ ïåðâûé
âûâîä: ðîäèòåëè îòâåòñòâåííû çà ñâîèõ äåòåé íå ïîòîìó, ÷òî îíè äàþò èì,
ê ïðèìåðó, áîãàòñòâî, à ïðîñòî çà ñâîþ ëþáîâü ê íèì. Ïàðåíü èç Îñèíîé
ôàáðèêè ôàíòàñòè÷åñêè ïðåçèðàåò ñâîþ ìàòü, îíà ðèñóåòñÿ êàêîé-òî è ãäåòî ïîðõàþùåé áàáî÷êîé; ðåáåíîê íåíàâèäèò åå àäåêâàòíî, ïîñêîëüêó îíà
ñîâåðøåííî ê íåìó áåçðàçëè÷íà. Âñå åãî ïîâåäåíèå äåòåðìèíèðîâàíî ýòîé
íåëþáîâüþ.
Îòåö æå ðåáåíêà âèäèò â íåì òîëüêî îäíî  îáúåêò äëÿ ñâîèõ ýêñïåðèìåíòîâ. Íî âåäü ýòî àáñóðä. Äîïóñòèì, ÷òî âåñü ìèð æèâåò ïî àíàëîãè÷íîìó ðåöåïòó: äåòè ñóòü ëèøü îáúåêòû íàøèõ ýêñïåðèìåíòîâ, ê ïðèìåðó, äëÿ ïðîâåðêè îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Ìû ñìîòðèì íà æèâûõ
ëþäåé êàê íà ïðåäìåò ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ. À òåïåðü ñïðîñèì: êàê áóäåò
îòíîñèòüñÿ êî ìíå òîò îáúåêò, íà êîòîðîì ÿ ñòàâëþ îïûòû? Áýíêñ ïîêàçàë:
êîãäà ìû ýêñïåðèìåíòèðóåì íà ëþäÿõ, ìû ïîëó÷àåì îñèíóþ ôàáðèêó.
Â ðîìàíå Ïàðôþìåð çàïàõ ÷åëîâåêà åñòü íå òîëüêî íåêàÿ ñóùíîñòü
÷åëîâåêà, íî è ñóáñòàíöèÿ ëþáâè. Ïðåäñòàâüòå, êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ÷òîòî â ñåáå, çà ÷òî åãî ëþáÿò, à Ïàðôþìåð îäèí âî âñåì ìèðå íå èìåë ýòîãî
êà÷åñòâà. Íî îí ïûòàëñÿ ëþáèòü äðóãèõ, îí ÷óâñòâîâàë íå÷òî ñâÿòîå, ÷èñòîå
(íå îò âñåõ ëþäåé, âñå ëþäè âîíÿþò), èäóùåå îò äåâóøåê,  èìåííî îò íèõ
øëî ÷òî-òî óíèêàëüíî ñâåæåå, è âîò èìåííî ýòî îí õîòåë ñóáñòàíòèâèðîâàòü,
óâåêîâå÷èòü.
Êàêîå æå ýòî íåñ÷àñòüå: ÷åëîâåê æèâåò-æèâåò, à íå ìîæåò ïîëþáèòü;
÷åëîâåê æèâåò-æèâåò, íî åãî íå ìîãóò ïîëþáèòü  îí â ñåáå íå èìååò òîãî
çàïàõà, ò.å. òîé ñóùíîñòè, çà êîòîðóþ ìîæíî ïîëþáèòü. Ýòî íè ñ ÷åì íå
ñðàâíèìàÿ áåäà. Åñëè æå ìû íå õîòèì ñîãëàñèòüñÿ ñ äàííûì òåçèñîì,
 õóäîæíèê íàì äîêàçûâàåò, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî áåäà.
Ïàðôþìåð â ïîñëåäíåé ñöåíå âûëèâàåò íà ñåáÿ ôëàêîíû çàïàõîâ,
êîòîðûå âûçûâàþò ëþáîâü, ò.å. îí êàê áû ïðèêëåèâàåò ê ñåáå ñóáñòàíöèþ
ëþáâè, è åãî ñæèðàþò îò ëþáâè. Çäåñü ëþáîâü ïîíèìàåòñÿ êàê îáëàäàíèå,
îäíàêî, ñîãëàñíî Ý. Ôðîììó, ýòî ëîæíîå ïîíèìàíèå ëþáâè. Íî âîò ýòî
ëîæíîå ïîíèìàíèå è ïðèâîäèò ê ïîåäàíèþ. Îêàçûâàåòñÿ, ëþáèòü-òî íåëüçÿ,
îäíîâðåìåííî ïîåäàÿ ïðåäìåò ñâîåé ëþáâè. Âîçíèêàåò âîïðîñ: à êàê
ìîæíî? êàê ìîæíî ëþáèòü êîãî-òî, ÷òîáû åãî â òî æå âðåìÿ íå ïîåäàòü?
À Ïàðôþìåð ïîåäàë. Â òîì ñìûñëå, ÷òî îí óáèâàë äåâóøåê è ïðèñâàèâàë
èõ çàïàõ-ñóùíîñòü. Îí, âèäèìî, ïîëàãàë, ÷òî ëþáèò. Êñòàòè ãîâîðÿ, îí è íå
ìîã ëþáèòü èíà÷å. Â ýòîì åãî íåñ÷àñòüå. Îí íå ìîæåò ëþáèòü, è åãî íå
ìîãóò ëþáèòü. Ïàðôþìåð ñòðàäàë îòòîãî, ÷òî îí íå ðîæäåí ñ òåì, çà ÷òî
åãî ìîæíî áûëî ïîëþáèòü. Îêàçûâàåòñÿ, ÷åëîâåêó äëÿ íîðìàëüíîãî áûòèÿ
íóæíû îïðåäåëåííûå êà÷åñòâà, ÷òîá åãî ïðîñòî ëþáèëè.
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Ïî÷åìó æå ýòà êíèãà ñòîëü ïîïóëÿðíà? Íà ìîé âçãëÿä, ïîòîìó, ÷òî ìàëî
êòî ìîæåò ëþáèòü, íî âñå õîòÿò çíàòü, ÷òó çíà÷èò ëþáèòü è áûòü ëþáèìûì.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ëþäåé â ìèðå íå çíàþò, ÷òî ýòî òàêîå.
Îêàçûâàåòñÿ, ìû ìîæåì ëèøü îáëàäàòü äðóãèì, ïîæèðàòü äðóãîãî è òóò æå
çàÿâëÿòü, ÷òî ìû åãî ëþáèì. Íèùèå, ñîæðàâøèå Ïàðôþìåðà, ïðèçíàëèñü:
Ìû õîòÿ áû îäíî ÷òî-òî ñäåëàëè â ýòîì ìèðå îò ëþáâè.
Òàê ÷òî æå íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû óïðàçäíèòü ëè÷íîñòü? Îíà óïðàçäíÿåòñÿ îòñóòñòâèåì ëþáâè. Áåç ëþáâè èñ÷åçàåò ëè÷íîñòü.
Îáà íàçâàííûõ ðîìàíà ìîæíî îáúåäèíèòü ýòîé òåìîé. Â íèõ íåñ÷àñòüå
÷åëîâå÷åñêèõ ñóùåñòâ îáóñëîâëåíî îòñóòñòâèåì ëþáâè, òàì íåò óâàæåíèÿ
ê ÷åëîâåêó. Îáà ðîìàíà ïî-ñâîåìó ñâèäåòåëüñòâóþò: ëþáîâü äåëàåò
÷åëîâåêà ÷åëîâåêîì.
Ãóìàíèçì åñòü ýíòåëåõèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ïðèðîäû. Äâå ïå÷àëüíûõ
ïîâåñòè ïî-ñâîåìó ïîäòâåðæäàþò ýòîò ìîé ïîñòóëàò. Åñëè íå ñòàíåì
îòíîñèòüñÿ ñ óâàæåíèåì ê ÷åëîâåêó, åñëè ó íàñ íå áóäåò îáûêíîâåííîãî
÷óâñòâà ëþáâè, òî ìû íåïðåìåííî áóäåì ïîëó÷àòü óðîäîâ ïî èìåíè Ãðåíóé
è ïð. Îäíàêî ëþáîâü  ýòî íå îáëàäàíèå, íå ïîæèðàíèå, à íå÷òî äðóãîå.
Àíòðîïîôàãèÿ íå òîæäåñòâåííà ëþáâè.
Íåñëó÷àéíî Ôðîìì ãîâîðèò îá èñêóññòâå ëþáâè, êîãäà â îòíîøåíèÿõ
ñîõðàíÿåòñÿ ñâîáîäà, àâòîíîìíàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü è â òî æå âðåìÿ
åäèíñòâî ìåæäó ëþäüìè. È åñëè ñåãîäíÿ òàêîå èñêóññòâî îòñóòñòâóåò èëè
ñîñòàâëÿåò âåëè÷àéøóþ ðåäêîñòü, òî ìû íåèçáåæíî ïîëó÷àåì íåãàòèâíûå
ðåçóëüòàòû, è íå òîëüêî â õóäîæåñòâåííîì èçîáðàæåíèè. Î÷åâèäíî, ëþáîâü
íå ìîæåò è íå äîëæíà ïðèâîäèòü ê óïðàçäíåíèþ äðóãîãî ÷åëîâåêà. Ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ Îòåëëî íå ëþáèò Äåçäåìîíó, ïîñêîëüêó åå ãóáèò.
À ñîæðàâøèå Ãðåíóÿ ÿêîáû îò ëþáâè ïðîñòî íå âåäàëè, ÷òî òâîðèëè. È åñëè
ïîäîáíàÿ ïðàêòèêà èìååò øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå, òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
ìíîãèå â ýòîì ìèðå íå óìåþò ëþáèòü. Ìû íå çíàåì ìåòàôèçèêè óâàæåíèÿ
ê ÷åëîâåêó.

4. Ïðèðîäà ÷åëîâåêà è îêîí÷àòåëüíûå ñóæäåíèÿ î íåì
Ïîíèìàíèå ÷åëîâåêà êàê homo creans äåëàåò âåñüìà ïðîáëåìàòè÷íûìè
îêîí÷àòåëüíûå ñóæäåíèÿ î íåì. Âèäû îêîí÷àòåëüíûõ îöåíîê ðàçíîîáðàçíû.
Ïîìèìî ÷èñòî òåîðåòè÷åñêèõ îïðåäåëåíèé ê íèì ìîæíî îòíåñòè óáèéñòâî,
ñàìîóáèéñòâî, ñìåðòíóþ êàçíü, ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå, ýâòàíàçèþ, âîéíó,
ãåíîöèä è ïðî÷èå ïðèåìû ðàñïûëåíèÿ ëþäåé. Ýòè è äðóãèå êàòåãîðè÷åñêèå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâñåäíåâíîé ïðàêòèêîé ñîâðåìåííîãî ìèðà.
Ïðè ýòîì, êàê ïðàâèëî, çà ãðóáûì ôèçè÷åñêèì íàñèëèåì ñòîèò èçÿùíîå

Ïîòðåáíîñòü â ìåòàôèçèêå óâàæåíèÿ ê ÷åëîâåêó

185

ñïåêóëÿòèâíîå îáîñíîâàíèå. Îäíàêî ïîäîáíûå âåðäèêòû íåäîïóñòèìû
ñ òî÷êè çðåíèÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé ôèëîñîôñêîé àíòðîïîëîãèè. Ñóùåñòâóþò
ìåòàôèçè÷åñêèå àðãóìåíòû ïðîòèâ êàêèõ-ëèáî îêîí÷àòåëüíûõ îöåíîê
ëè÷íîñòè, â òîì ÷èñëå ïðîòèâ ñìåðòíîé êàçíè, êîòîðàÿ ñïðàâåäëèâî
òðàêòóåòñÿ êàê ïðåäåëüíîå îò÷óæäåíèå îáùåñòâîì ñâîåé ÷àñòèöû ñàìûì
äèêèì ïóòåì.
4.1. Ìåòàôèçè÷åñêèé àðãóìåíò ïðîòèâ ñìåðòíîé êàçíè
Ìû íè÷åãî íå ñóìååì ñäåëàòü,
åñëè íå áóäåì çíàòü, èìååì ëè ïðàâî
óáèâàòü áëèæíåãî èëè äàâàòü
ñâîå ñîãëàñèå íà åãî óáèéñòâî.
À. Êàìþ

×åëîâå÷åñêàÿ ìûñëü íàêîïèëà íåìàëî ñâèäåòåëüñòâ ïðîòèâ ñìåðòíîé
êàçíè. Ïåðâûì èñòîðè÷åñêè çíà÷èìûì âûñòóïëåíèåì ïðîòèâ íåå ñ÷èòàåòñÿ
êíèãà èòàëüÿíñêîãî þðèñòà ×. Áåêêàðèà Î ïðåñòóïëåíèÿõ è íàêàçàíèÿõ
(1764). Àâòîð èñõîäèò èç òîãî, ÷òî âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò íå ñòîëüêî
ñòðîãîñòü íàêàçàíèÿ, ñêîëüêî åãî íåèçáåæíîñòü. Îí ñïðàøèâàåò: ×òî ýòî çà
ïðàâî óáèâàòü ñåáå ïîäîáíûõ, ïðèñâîåííîå ëþäüìè?. Ïî åãî ìíåíèþ,
ñìåðòíàÿ êàçíü íå îñíîâàíà íà ïðàâå, à ÿâëÿåòñÿ âîéíîé íàöèè
ñ ãðàæäàíèíîì, ñ÷èòàþùåé íåîáõîäèìûì èëè ïîëåçíûì óíè÷òîæèòü åãî
æèçíü10.
Áåêêàðèà ïðèâîäèò ñëåäóþùèå äîâîäû â ïîëüçó îòìåíû ñìåðòíîé êàçíè.
Âî-ïåðâûõ, ïðè ñïîêîéíîì ãîñïîäñòâå çàêîíîâ, ïðè òàêîì îáðàçå ïðàâëåíèÿ, êîòîðûé îòâå÷àåò æåëàíèÿì âñåé íàöèè, íåò íåîáõîäèìîñòè
óíè÷òîæàòü ãðàæäàíèíà. Âî-âòîðûõ, îïûò âåêîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî ñìåðòíàÿ
êàçíü íå îñòàíàâëèâàëà ïðåñòóïíèêîâ. Ïîýòîìó îíà íå ìîæåò áûòü
äåéñòâåííûì ñðåäñòâîì óñòðàøåíèÿ è óäåðæàíèÿ äðóãèõ îò ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ. Â-òðåòüèõ, ñìåðòíàÿ êàçíü ïîäàåò ëþäÿì ïðèìåð æåñòîêîñòè
è òåì ñàìûì ñïîñîáñòâóåò ñîâåðøåíèþ íîâûõ ïðåñòóïëåíèé. Â-÷åòâåðòûõ,
íåîáõîäèìîñòü ñìåðòíîé êàçíè íåëüçÿ îáîñíîâûâàòü òåì, ÷òî îíà
ñóùåñòâîâàëà ïî÷òè âî âñå âðåìåíà. ×åëîâå÷åñêèå æåðòâîïðèíîøåíèÿ áûëè
â îáû÷àå ïî÷òè ó âñåõ íàöèé, íî êòî æå îñìåëèòñÿ îïðàâäûâàòü èõ?11
Ïîçæå Áåêêàðèà äîáàâèë åùå îäèí àðãóìåíò: ñóäåáíàÿ îøèáêà ïðè
ñìåðòíîì ïðèãîâîðå, â îòëè÷èå îò äðóãèõ âèäîâ íàêàçàíèÿ, íå ñìîæåò áûòü
èñïðàâëåíà. Âìåñòå ñ òåì Áåêêàðèà ñ÷èòàë, ÷òî áûâàþò òàêèå
îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ ñìåðòíàÿ êàçíü ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ:
10
11

×. Áåêêàðèà, Î ïðåñòóïëåíèÿõ è íàêàçàíèÿõ, Ìîñêâà 1939, ñ. 314315.
Ibidem, ñ. 316331.
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êîãäà íàöèÿ âîçâðàùàåò èëè òåðÿåò ñâîþ ñâîáîäó, âî âðåìÿ àíàðõèè, êîãäà
áåñïîðÿäîê çàìåíÿåò çàêîíû12.
Ðóññêèå þðèñòû, ïîëèòèêè è ïèñàòåëè, âûñòóïàâøèå çà îòìåíó
ñìåðòíîé êàçíè, íå òîëüêî àêòèâíî èñïîëüçîâàëè àðãóìåíòû Áåêêàðèà, íî
è ïðåäëàãàëè ñâîè äîâîäû. Òàê, Â.Ñ. Ñîëîâüåâ (18531900) äîêàçûâàë, ÷òî
ñìåðòíàÿ êàçíü åñòü äåéñòâèå íå÷åñòèâîå, áåñ÷åëîâå÷íîå è ïîñòûäíîå.
Âî-ïåðâûõ, ñìåðòíàÿ êàçíü íå÷åñòèâà, òàê êàê ïî ñâîåé
áåçîòíîñèòåëüíîñòè è îêîí÷àòåëüíîñòè îíà åñòü ïðèñâîåíèå ÷åëîâå÷åñêîé
þñòèöèåé òîãî àáñîëþòíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûé ìîæåò ïðèíàäëåæàòü
òîëüêî ñóäó Áîæèþ. Ïðåäíàìåðåííî è îáäóìàííî âû÷åðêèâàÿ ýòîãî
÷åëîâåêà èç ÷èñëà æèâûõ, îáùåñòâî çàÿâëÿåò: ÿ çíàþ, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê
áåçóñëîâíî âèíîâåí â ïðîøåäøåì, áåçóñëîâíî íåãîäåí â íàñòîÿùåì
è áåçóñëîâíî íåèñïðàâèì â áóäóùåì. À òàê êàê íà ñàìîì äåëå íå òîëüêî
î áóäóùåé íåèñïðàâèìîñòè ýòîãî ÷åëîâåêà, íî è î åãî ïðîøåäøåé
âèíîâíîñòè îáùåñòâó íè÷åãî âïîëíå äîñòîâåðíî íåèçâåñòíî, ÷òî äîñòàòî÷íî äîêàçûâàåòñÿ ìíîãèìè ñóäåáíûìè îøèáêàìè, òî ýòî åñòü ÿâíî íå÷åñòèâîå ïîñÿãàòåëüñòâî íà ïðåäåëû âå÷íûå è ñëåïîå áåçóìèå ÷åëîâå÷åñêîé ãîðäîñòè, ñòàâÿùåé ñâîå îòíîñèòåëüíîå çíàíèå è óñëîâíóþ
ñïðàâåäëèâîñòü íà ìåñòî âñåâèäÿùåé ïðàâäû Áîæåñòâåííîé.
Âî-âòîðûõ, ñ÷èòàåò Ñîëîâüåâ, ñìåðòíàÿ êàçíü áåñ÷åëîâå÷íà. Â ÷åëîâåêå
èìååòñÿ ïðåäåë, íåïðèêîñíîâåííûé è íåóïðàçäíÿåìûé èçâíå: ýòî  æèçíü
÷åëîâåêà. Íî, ñïðàâåäëèâî óæàñàÿñü ïåðåä óáèéñòâîì, îáùåñòâî îòâå÷àåò
ñìåðòíîé êàçíüþ, ò.å. íîâûì óáèéñòâîì. Ïî êàêîé æå ýòî ëîãèêå
 ïîâòîðåíèå çëà åñòü äîáðî?  ñïðàøèâàåò ôèëîñîô. Ïî åãî îïðåäåëåíèþ,
ñìåðòíàÿ êàçíü åñòü óáèéñòâî êàê òàêîâîå, àáñîëþòíîå óáèéñòâî, òî åñòü
ïðèíöèïèàëüíîå îòðèöàíèå êîðåííîãî íðàâñòâåííîãî îòíîøåíèÿ
ê ÷åëîâåêó.
Â-òðåòüèõ, ñìåðòíàÿ êàçíü èìååò ïîñòûäíûé õàðàêòåð, êàê ýòî âèäíî èç
âñåîáùåãî ïðåçðåíèÿ ê ïàëà÷ó, êîòîðûé, íè÷åì íå ðèñêóÿ, óáèâàåò çàðàíåå
îáåçîðóæåííîãî è ñâÿçàííîãî ÷åëîâåêà13.
Äàëåå Ñîëîâüåâ óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ñìåðòíàÿ êàçíü îòðèöàåò ïðàâî
â ñàìîì åãî ñóùåñòâå. Ïî åãî ìíåíèþ, ñóùíîñòü ïðàâà ñîñòîèò
â ðàâíîâåñèè äâóõ èíòåðåñîâ: ëè÷íîé ñâîáîäû è îáùåñòâåííîãî áëàãà.
Îòñþäà âûòåêàåò, ÷òî èíòåðåñ îáùåãî áëàãà ìîæåò òîëüêî îãðàíè÷èâàòü
ëè÷íóþ ñâîáîäó êàæäîãî, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå óïðàçäíÿòü åå, èáî òîãäà
âñÿêîå ðàâíîâåñèå ìåæäó íèìè èñ÷åçàåò. Ïîýòîìó çàêîíû, äîïóñêàþùèå
12 Ñì.: Ô.Ì. Ðåøåòíèêîâ, Ñìåðòíàÿ êàçíü â êàïèòàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ (èñòîðèÿ
è ñîâðåìåííîñòü), [â:] Ñìåðòíàÿ êàçíü: çà è ïðîòèâ, Ïîä ðåä. Ñ.Ã. Êåëèíîé, Ìîñêâà
1989, ñ. 466467.
13 Â.Ñ. Ñîëîâüåâ, Î ñìåðòíîé êàçíè, [â:] ibidem, ñ. 176180.
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ñìåðòíóþ êàçíü èëè ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå, íå ìîãóò áûòü îïðàâäàíû
ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ14.
Ñóùåñòâóþò è äðóãèå âåñîìûå àðãóìåíòû ïðîòèâ ñìåðòíîé êàçíè,
êîòîðàÿ â ðóññêîé ëèòåðàòóðå îöåíèâàëàñü êàê ïðåñòóïëåíèå (À.È. Ãåðöåí),
êàê îñòàòîê ñòàðîãî âàðâàðñòâà (Â.Ä. Íàáîêîâ), êàê óáèéñòâî ðàäè
óáèéñòâà (Ñ.Í. Áóëãàêîâ). Ñîãëàñíî Áåðäÿåâó, ñìåðòíàÿ êàçíü óáèâàåò íå
òîëüêî ÷åëîâåêà, íî è Áîãà 15. Â ñîâðåìåííûõ äèñêóññèÿõ óêàçûâàþò,
íàïðèìåð, íà òî, ÷òî ñìåðòíàÿ êàçíü íå ÿâëÿåòñÿ íàêàçàíèåì â ñîáñòâåííîì
ñìûñëå ñëîâà, òàê êàê î íàêàçàíèè (ïðèíóæäåíèè) ìîæíî ãîâîðèòü ëèøü äî
òîãî ìîìåíòà, ïîêà ñóùåñòâóåò îáúåêò ïðèíóæäåíèÿ. Êàçíü òàêîé îáúåêò
ëèêâèäèðóåò.
Ìåæäó òåì âûñøàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ,
äèñêóññèè ïî ýòîé ïðîáëåìå àêòóàëüíû è â Ðîññèè. Â äîïîëíåíèå
ê èìåþùèìñÿ äîâîäàì ìîæíî ïðåäëîæèòü ìåòàôèçè÷åñêèé àðãóìåíò
ïðîòèâ ñìåðòíîé êàçíè. Åãî ñóòü çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì.
Âî-ïåðâûõ, ÷åëîâåê îáëàäàåò òâîð÷åñêèì èìïóëüñîì, áëàãîäàðÿ ÷åìó îí
ñïîñîáåí ê ñàìîðàçâèòèþ. ×åëîâåê åñòü ïîñòîÿíñòâî-â-ñòàíîâëåíèè. Ïîêà
ìû æèâåì, ó íàñ âñåãäà ñîõðàíÿåòñÿ ÷óäåñíàÿ âîçìîæíîñòü òâîðèòü ñåáÿ
è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñîçèäàíèè âíåøíåãî ìèðà. Âî-âòîðûõ, îêðóæàþùàÿ
ñðåäà ïîñòîÿííî ïðåäîñòàâëÿåò ÷åëîâåêó íîâûå îáúåêòèâíûå âîçìîæíîñòè.
Êîíå÷íî, ýòè âîçìîæíîñòè íåðàâíîöåííû â ðàçíîå âðåìÿ è â ðàçëè÷íûõ
óñëîâèÿõ, íî âàæíî òî, ÷òî îíè âñåãäà èìåþòñÿ. Ïîëíîå îòñóòñòâèå
âîçìîæíîñòåé îçíà÷àëî áû ïîëíîå îòñóòñòâèå áûòèÿ. Â-òðåòüèõ, ÷åëîâåê
âçàèìîäåéñòâóåò ñ èçìåíÿþùåéñÿ ñðåäîé, è áóäóùèå ðåçóëüòàòû ýòîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ íå ïðåäîïðåäåëåíû è çàðàíåå íå ìîãóò áûòü òî÷íî
èçâåñòíû. Âìåñòå ñ ðàçâèòèåì èíäèâèäîâ èçìåíÿþòñÿ èõ ñóùåñòâîâàíèå
è ñóùíîñòü. ×åëîâåê ñòàíîâèòñÿ òåì, êåì îí ñòàíîâèòñÿ.
Òàêèì îáðàçîì, íèêòî â ýòîì ìèðå íå ìîæåò äàâàòü îêîí÷àòåëüíûõ
îöåíîê ÷åëîâåêó, ïîêà îí æèâ. Ñìåðòíàÿ êàçíü ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ
òàêèõ îöåíîê. Ñëåäîâàòåëüíî, ñìåðòíûõ ïðèãîâîðîâ áûòü íå äîëæíî. Îíè
îøèáî÷íû ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåòàôèçèêè óâàæåíèÿ ê ÷åëîâåêó.
4.2. Ôèíàëüíûå îïðåäåëåíèÿ è ãóìàíèçì
Êîíå÷íî, ðåøàþùèì îñíîâàíèåì íåäîïóñòèìîñòè îêîí÷àòåëüíûõ
îöåíîê ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ åãî òâîð÷åñêàÿ ïðèðîäà (÷åëîâåê åñòü homo creans). Åñëè ÷åëîâåê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèøü èíåðòíûé ìåõàíèçì, òî êàêèì
áû íè áûë êàëåéäîñêîï âíåøíèõ âîçìîæíîñòåé, ïàññèâíîå ñóùåñòâî íå
â ñîñòîÿíèè èõ èñïîëüçîâàòü, âîçäåéñòâîâàòü íà ìèð, èçìåíÿòü åãî è ñåáÿ.
14
15

Ibidem, ñ. 180181.
Í.À. Áåðäÿåâ, Êàçíü è óáèéñòâî, [â:] ibidem, ñ. 202.
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Ìåæäó òåì îêîí÷àòåëüíûå ïðèãîâîðû âåñüìà ðàñïðîñòðàíåíû. Çà íèìè
ñòîèò îïðåäåëåííàÿ ìåòîäîëîãèÿ. Èçâåñòíà äóõîâíàÿ òðàäèöèÿ, êîòîðàÿ
÷åëîâåêó îñòàâëÿåò òîëüêî ïàññèâíîñòü è ñòðàäàíèå, à àêòèâíîñòü
è òâîð÷åñòâî ïðèïèñûâàåò íåêîåìó ñâåðõ÷åëîâåêó.
Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ÷åëîâåê åñòü ãëèíà, îí íå èìååò îáúåêòèâíîé
öåííîñòè, ïîñêîëüêó îí âñåãî ëèøü òâàðü, à íå òâîðåö. Ïîýòîìó äëÿ ñâîåãî
èçáàâëåíèÿ ÷åëîâåêó ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåêðàòèòü ñâîå áåñïåðñïåêòèâíîå
ñóùåñòâîâàíèå è ñòàòü ñâåðõ÷åëîâåêîì.
Ñ äàííîé òðàäèöèåé ñâÿçàíî òåîðåòè÷åñêîå íàïðàâëåíèå (ïîæàëóé, ñî
âðåìåíè Äåêàðòà), êîòîðîå âèäèò â ÷åëîâåêå ìàøèíó, íåêèé ñëîæíûé
ìåõàíèçì, íàêîíåö, êîìïüþòåð. Îäíàêî ôèëîñîôèÿ, íèçâîäÿ ÷åëîâåêà äî
óðîâíÿ ìàøèíû, ïîñòóïàåò âåñüìà îïðîìåò÷èâî. Âî-ïåðâûõ, îíà îòðèöàåò
÷åëîâåêà ðàíüøå âñåõ äðóãèõ íèãèëèñòîâ. Íàïðèìåð, êîãäà óáèéöà
íàñòèãàåò ñâîþ æåðòâó èëè ãîñóäàðñòâî êàçíèò ïðåñòóïíèêà, òî îíè â ñâîåì
äåëå ìîãóò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ äîñòàòî÷íî ñïîêîéíî: îíè ðàñïðàâëÿþòñÿ íå
ñ ÷åëîâåêîì, íî ñ íåêèì ìåõàíèçìîì. Ôèëîñîôèÿ ðàíüøå âñåõ èíñòàíöèé
óïðàçäíèëà ÷åëîâåêà â ÷åëîâåêå, îíà ðåäóöèðîâàëà åãî äî óðîâíÿ
ìåõàíèçìà, à çàòåì îáúÿâèëà: Ecce Homo. Íî ïðè ýòîì òåîðèÿ çàáûâàåò, ÷òî
ñâîåé ñîáñòâåííîé ðåäóêöèåé îí óæå óáèëà æèâîãî ÷åëîâåêà.
Âî-âòîðûõ, ôèëîñîôñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ, íèçâîäÿ ÷åëîâåêà ê äðóãîìó
îáúåêòó, òåðÿåò ñâîé ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ, ñâîþ îðèãèíàëüíîñòü. Èíà÷å
ãîâîðÿ, êîãäà àíòðîïîëîãèÿ òåîðåòè÷åñêè óíè÷òîæàåò ÷åëîâåêà, îíà
óïðàçäíÿåò ñàìó ñåáÿ, ò.å. îñóùåñòâëÿåò reductio ad absurdum.
Èòàê, ôèëîñîôèÿ, îáúÿâëÿÿ ÷åëîâåêà ïîëóìåðòâûì ìåõàíèçìîì,
ñàíêöèîíèðóåò ñîîòâåòñòâóþùåå ïðàêòè÷åñêîå îòíîøåíèå ê íåìó. Åñëè
÷åëîâåê ïîíèìàåòñÿ êàê ãëèíà èëè êîìïüþòåð, òî îí ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
íåæèâîé. Êîãäà ôèëîñîôèÿ îòêàçûâàåò ÷åëîâåêó â ñïîñîáíîñòè òâîðèòü
ñåáÿ, îíà ñàíêöèîíèðóåò åãî ðàñïûëåíèå. Â ñàìîì äåëå, ñ òàêèì
ñóùåñòâîì ìîæíî îáðàùàòüñÿ äîñòàòî÷íî ïðîèçâîëüíî: âåäü ïåðåä íàìè
â ëó÷øåì ñëó÷àå  ïîëó÷åëîâåê. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷åëîâåê ñàì ïî ñåáå
ëèøàåòñÿ âíóòðåííåé öåííîñòè, è ïîýòîìó åãî ìîæíî ëåãêî ëèêâèäèðîâàòü,
ñëîâíî èñïîð÷åííûé êàëüêóëÿòîð.
Îäíàêî ÷åëîâåê  íå ãëèíà è íå êîìïüþòåð. ×åëîâåê åñòü ÷åëîâåê, è åãî
íóæíî ïîíÿòü èìåííî êàê ÷åëîâåêà. Ýòà çàäà÷à ãîðàçäî ñëîæíåå, ÷åì
ïðàêòèêà óïðîùåíèÿ. Êîíå÷íî, ìîæíî íàéòè îïðàâäàíèå: ñîöèàëüíûå
îáñòîÿòåëüñòâà äåëàþò èç ÷åëîâåêà ãîâîðÿùåå îðóäèå èëè ìóòàíòà, à ó÷åíûå
ëèøü äîáðîñîâåñòíî ïðîòîêîëèðóþò äàííîå ïîëîæåíèå. Íî ýòî îïðàâäàíèå
íå ñîâñåì óáåäèòåëüíî. Åñëè ó÷åíûå äîãàäûâàþòñÿ îá èñêàæåíèè ÷åëîâå÷åñêîé ñóùíîñòè âíåøíèìè ôàêòîðàìè, òî çà÷åì ïðèðîäó ÷åëîâåêà âñåöåëî
ñâîäèòü ê ýòîìó èñêàæåíèþ? Ó÷åíûì ñëåäóåò èçó÷àòü è çíàòü òå îêðóæàþùèå
óñëîâèÿ, êîòîðûå îïòèìàëüíû äëÿ ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, à íå ðîáîòà.
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Ðàçóìååòñÿ, ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå ñîöèàëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå,
ïîëèòè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû, òîëêàþùèå ÷åëîâåêà íà
óáèéñòâî èëè ñàìîóáèéñòâî. Íå íóæíî ïðåâðàùàòü ÷åëîâåêà â íè÷òî,
è òîãäà íå ïðèäåòñÿ óäèâëÿòüñÿ, êóäà ïîäåâàëîñü åãî òâîð÷åñêîå íà÷àëî.
Ïîýòîìó íå òîëüêî ôèëîñîôèÿ, íî òàêæå è ôèëîñîôèÿ îòâåòñòâåííà çà
îêîí÷àòåëüíûå îöåíêè ïîëèòèêîâ, ñóäåé, âðà÷åé è äðóãèõ àðáèòðîâ.
Åñëè ôèëîñîôèÿ íå õî÷åò íåñòè íà ñåáå ýòîò ãðåõ, åé íå ñëåäóåò õîòÿ
áû êîñâåííî, îòäàëåííî, íàìåêîì (ò.å. ñâîèìè èñõîäíûìè àêñèîìàìè)
óòâåðæäàòü â ìèðå íàñèëüñòâåííîå, èñêóññòâåííîå ïðåêðàùåíèå æèçíè.
Ôèëîñîôèÿ íå äîëæíà áûòü ïîìîùíèêîì ñìåðòè, îíà äîëæíà áûòü ñîòâîðöîì æèçíè. Ïîíèìàíèå ÷åëîâåêà êàê homo creans çàïðåùàåò
îêîí÷àòåëüíûå ñóæäåíèÿ î íåì. Ïîýòîìó ôèëîñîôèè ëó÷øå âîçäåðæèâàòüñÿ
îò îêîí÷àòåëüíûõ îöåíîê æèâîãî ÷åëîâåêà (÷åëîâå÷åñòâà), îíà íå äîëæíà
âûíîñèòü åìó ñâîé îêîí÷àòåëüíûé, ò.å. ôàêòè÷åñêè ñìåðòíûé ïðèãîâîð.
Â ýòîì âîçäåðæàíèè áóäåò âûðàæàòüñÿ íå ñëàáîñòü ìåòàôèçèêè èëè
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà, íî èõ ñèëà è ìóäðîñòü, óâàæåíèå ê ÷åëîâåêó
è áåñêîíå÷íîé ïðèðîäå.
Ì. Øåëåð ðàçäåëÿë ìíåíèå Ë. ôîí Ðàíêå: ×åëîâå÷åñòâî íåñåò â ñåáå
íåîãðàíè÷åííîå ÷èñëî âîçìîæíîñòåé ðàçâèòèÿ  îíî òàèíñòâåííåå
è âåëè÷åñòâåííåå, ÷åì îáû÷íî äóìàþò. Ïî Øåëåðó, ÷åëîâåê  íå âåùü, îí
åñòü íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ ñàìîãî óíèâåðñóìà, ñàìîé åãî îñíîâû16.
Òåìà îêîí÷àòåëüíûõ ñóæäåíèé î ÷åëîâåêå òåñíî ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìîé
ñâîáîäû âîëè. Ïî ìíåíèþ Ôðîììà, òðàäèöèîííàÿ òðàêòîâêà âîïðîñà
î ñâîáîäå âîëè ñòðàäàëà îò íåäîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ýìïèðè÷åñêèõ
ïñèõîëîãè÷åñêèõ äàííûõ. Âñëåäñòâèå ýòîãî ïðîáëåìà ðàññìàòðèâàëàñü
â ñàìîì îáùåì âèäå. Ôðîìì ïðåäëàãàåò ïîä ñâîáîäîé âîëè ïîíèìàòü
ñâîáîäó âûáîðà. Â òàêîì ñëó÷àå âîïðîñ ñâîäèòñÿ ê òîìó, ñâîáîäåí ëè
÷åëîâåê âûáèðàòü ìåæäó àëüòåðíàòèâíûìè âîçìîæíîñòÿìè.
Îòâåò ïñèõîàíàëèòèêà óòâåðäèòåëåí: ×åëîâåê ìîæåò âûáèðàòü ìåæäó
äâóìÿ âîçìîæíîñòÿìè: èäòè íàçàä èëè äâèãàòüñÿ âïåðåä. Íà êàæäîé
ñòóïåíè ðàçâèòèÿ ïåðåä ÷åëîâåêîì âîçíèêàþò íîâûå ïðîòèâîðå÷èÿ, êîòîðûå
ïðèíóæäàþò åãî èñêàòü íîâûå ðåøåíèÿ. Ýòîò ïðîöåññ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ,
ïîêà ÷åëîâåê íå äîñòèãíåò ñâîåé êîíå÷íîé öåëè  ñòàòü ïîëíîñòüþ
÷åëîâå÷íûì17.
Ó÷åíûé ïîëàãàåò, ÷òî êàæäûé îòäåëüíî âçÿòûé ÷åëîâåê è êàæäàÿ ãðóïïà
èíäèâèäîâ â ëþáîé òî÷êå ñâîåãî ðàçâèòèÿ ìîæåò ëèáî ðåãðåññèðîâàòü, ëèáî
ïðîãðåññèðîâàòü. Òîëüêî îêîí÷àòåëüíî äîáðûé èëè îêîí÷àòåëüíî çëîé
÷åëîâåê íå èìååò áîëüøå âûáîðà18. Ñîãëàñíî Ôðîììó, â êàæäîì ÷åëîâåêå
16
17
18

Ì. Øåëåð, Èçáðàííûå ïðîèçâåäåíèÿ, Ìîñêâà 1994, ñ. 105.
Ý. Ôðîìì, Äóøà ÷åëîâåêà, Ìîñêâà 1992, ñ. 86, 87.
Ibidem, ñ. 88.
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ñêðûâàåòñÿ ïîòåíöèàë àðõàè÷åñêèõ ñèë, à íåêîòîðûå ëþäè äî òàêîé ñòåïåíè
ðàçðóøèëè âñÿêèå âîçìîæíîñòè ïîëîæèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ, ÷òî ïîòåðÿëè
ñâîáîäó âûáîðà, ò.å. ñâîáîäó ðåøèòüñÿ íà ïðîãðåññèâíîå äåéñòâèå.
Ôðîìì ðàçäåëÿåò òðàäèöèþ Ñïèíîçû, Ôðåéäà, Ìàðêñà, ñîãëàñíî
êîòîðîé [...] ÷åëîâåê äåòåðìèíèðîâàí çàêîíàìè ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ,
îäíàêî îí ìîæåò ñîçäàòü ñôåðó ñâîáîäû è ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàòü åå
ïîñðåäñòâîì ðàñøèðåíèÿ ñîçíàíèÿ è ïðàâèëüíûõ äåéñòâèé. Ïðåäïîñûëêîé
îñâîáîæäåíèÿ äîëæíî áûòü íå òîëüêî îñîçíàíèå, íî òàêæå àêòèâíàÿ âîëÿ
è ãîòîâíîñòü ê áîðüáå. Ó÷åíûé îòìå÷àåò, ÷òî ïîäîáíàÿ òî÷êà çðåíèÿ òàêæå
ïðåäñòàâëåíà â êëàññè÷åñêîì áóääèçìå è ïðîðîêàìè Âåòõîãî çàâåòà.
×åëîâåê èìååò âûáîð ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ, íî ìîæåò íàñòóïèòü
òàêîé ìîìåíò, â êîòîðîì âîçâðàò óæå íåâîçìîæåí, åñëè èíäèâèä ñëèøêîì
äîëãî ìåäëèò ñ âûáîðîì æèçíè19.
Ïñèõîàíàëèòèê óòâåðæäàåò, ÷òî íàøà ñïîñîáíîñòü ïðèíèìàòü ðåøåíèå
âñåãäà íàõîäèòñÿ â ñâÿçè ñ íàøåé æèçíåííîé ïðàêòèêîé. ×åì ÷àùå ìû
ïðèíèìàåì èñòèííûå ðåøåíèÿ, òåì «ìÿã÷å», æèâåå ñòàíîâèòñÿ íàøå
ñåðäöå; ÷åì äîëüøå ìû ïðèíèìàåì íåïðàâèëüíûå ðåøåíèÿ, òåì áîëüøå
îæåñòî÷àåòñÿ íàøå ñåðäöå. Ïîýòîìó ìû, êàê ïðàâèëî, íå ñâîáîäíû
â ïîñëåäíåì ðåøåíèè. Íî íà áîëåå ðàííåì ýòàïå, êîãäà ìû åùå íå
çàïóòàëèñü òàê ãëóáîêî â íàøèõ ñòðàñòÿõ, ó íàñ åñòü ñâîáîäà âûáîðà.
Ýòè ðàññóæäåíèÿ èëëþñòðèðóþòñÿ ðàçëè÷íûìè ïðèìåðàìè, â òîì ÷èñëå
èãðîé â øàõìàòû. Ïðåäïîëîæèì, äâà îäèíàêîâûõ ïî ñèëå èãðîêà (À è Á)
íà÷èíàþò ïàðòèþ, ñîîòâåòñòâåííî îíè èìåþò ðàâíûå øàíñû íà âûèãðûø
(ïðåèìóùåñòâî áåëûõ â äàííîì ñëó÷àå íàñ íå äîëæíî çàíèìàòü). Äðóãèìè
ñëîâàìè, êàæäûé èç íèõ îäèíàêîâî ñâîáîäåí âûèãðàòü ïàðòèþ. Íî ïîñëå
ïÿòè õîäîâ ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò óæå èíà÷å. Îáà åùå ìîãóò âûèãðàòü, íî À,
ñäåëàâøèé ëó÷øèé õîä, èìååò áîëüøå øàíñîâ íà âûèãðûø. Íî è Á âñå åùå
ñâîáîäåí âûèãðàòü. Ïîñëå íåñêîëüêèõ äàëüíåéøèõ õîäîâ, êîòîðûå áûëè
ñäåëàíû À, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü âïîëíå îïðåäåëåííî, ÷òî À âûèãðàåò, íî
òîëüêî ïî÷òè. Á âñå åùå ìîæåò âûèãðàòü. ×åðåç íåñêîëüêî õîäîâ èãðà
çàêàí÷èâàåòñÿ. Åñëè Á õîðîøèé èãðîê, îí ïîéìåò, ÷òî áîëüøå íå ñâîáîäåí
âûèãðàòü, åùå äî ïîëó÷åíèÿ ìàòà îí ïîéìåò, ÷òî ïðîèãðàë. Ïëîõîé èãðîê,
íå óìåþùèé ïðàâèëüíî îöåíèòü ðåøàþùèå ôàêòîðû èãðû, ïðîäîëæàåò
ïèòàòü èëëþçèþ, ÷òî îí ìîæåò åùå âûèãðàòü, äàæå ïîñëå òîãî, êàê îí íå
ñâîáîäåí áîëüøå ýòîãî ñäåëàòü. Èç-çà ýòîé èëëþçèè îí èãðàåò âïëîòü äî
ãîðüêîãî êîíöà è ïîçâîëÿåò ïîñòàâèòü ñâîåìó êîðîëþ ìàò20.
Èòàê, ñîãëàñíî Ôðîììó, ÷åëîâåê ñêëîíåí ê äîáðó èëè çëó. Êîãäà îáå
ñêëîííîñòè åùå íàõîäÿòñÿ â ðàâíîâåñèè, îí ñâîáîäåí âûáèðàòü.
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Áîëüøèíñòâî ëþäåé ìîãóò âûáèðàòü. Òî, êàê îíè äåéñòâóþò, çàâèñèò îò
ñèëû òåõ èëè èíûõ ïðîòèâîðå÷èâûõ ñêëîííîñòåé èõ õàðàêòåðà. Îäíàêî åñëè
ñêëîííîñòè ÷åëîâåêà áîëüøå íå óðàâíîâåøåíû, îí áîëüøå íå ñâîáîäåí
â âûáîðå. Ïîñëåäíåå ðåøåíèå îáû÷íî íå äàåò âîçìîæíîñòè ñâîáîäíîãî
âûáîðà. Íàèëó÷øèé è íàèõóäøèé èíäèâèäû íå èìåþò ñâîáîäû âûáîðà, îíè
ïîòåðÿëè ñïîñîáíîñòü äåéñòâîâàòü â ïîëüçó çëà èëè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîáðîì.
Íà íàø âçãëÿä, íåò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî îáúåì ñâîáîäû âûáîðà
ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ â õîäå æèçíåííîé ïðàêòèêè. Åñëè ìû îáëàäàåì
âûñîêîé ìåðîé ñâîáîäû ðåøàòüñÿ â ïîëüçó äîáðà, òî ýòîò âûáîð ñòîèò íàì
ìåíüøèõ óñèëèé. Åñëè ñòåïåíü íàøåé ñâîáîäû íåçíà÷èòåëüíà, òî ýòî
òðåáóåò áîëüøèõ óñèëèé, ïîìîùè äðóãèõ è áëàãîïðèÿòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Åñòåñòâåííî òàêæå, ÷òî íàøà ïåðâàÿ ïîáåäà äåëàåò ëåã÷å âñå ïîñëåäóþùèå.
Îäíàêî â ðàññóæäåíèÿõ Ôðîììà âûçûâàåò ñîìíåíèå òåìà, òàê ñêàçàòü,
îêîí÷àòåëüíûõ ëþäåé, ò.å. íàèëó÷øèõ (îêîí÷àòåëüíî äîáðûõ)
è íàèõóäøèõ (îêîí÷àòåëüíî çëûõ) èíäèâèäîâ. Ôèëîñîô çàêëþ÷àåò: Åñëè
÷åëîâåê ðàâíîäóøåí ê æèçíè, òî áîëüøå íåò íàäåæäû, ÷òî îí âûáåðåò
äîáðî. Åãî ñåðäöå äåéñòâèòåëüíî îæåñòî÷èëîñü íàñòîëüêî, ÷òî åãî »æèçíü«
çàêîí÷èëàñü21.
Òåîðåòèê ñîâåðøåííî ïðàâ â òîì, ÷òî äëÿ íàèõóäøåãî (ðàâíî êàê è äëÿ
íàèëó÷øåãî) èíäèâèäà æèçíü ôàêòè÷åñêè çàâåðøèëàñü. Îêîí÷àòåëüíî
äîáðûé èëè îêîí÷àòåëüíî çëîé ÷åëîâåê  ýòî óæå íå ÷åëîâåê, à êàêîå-òî
èíîå ñóùåñòâî: ëèáî àíãåë, ëèáî çâåðü. Â ëþáîé èç ýòèõ êðàéíîñòåé homo
sapiens çàêîí÷èëñÿ, îí òðàíñôîðìèðîâàëñÿ â èíîå, íå-÷åëîâå÷åñêîå, íàä÷åëîâå÷åñêîå ñîñòîÿíèå. Äðóãèìè ñëîâàìè, äîñòèæåíèå ñîñòîÿíèé
àáñîëþòíîãî äîáðà èëè àáñîëþòíîãî çëà îçíà÷àåò óìèðàíèå ÷åëîâåêà. Íî
æèâîé ÷åëîâåê íå ìîæåò áûòü àáñîëþòíî çëûì èëè äîáðûì. Ïîýòîìó,
âîïðåêè ìíåíèþ Ôðîììà, äëÿ æèâîãî ÷åëîâåêà èäåàë îêîí÷àòåëüíî
äîáðîãî èëè îêîí÷àòåëüíî çëîãî íåïðèåìëåì.
Îêîí÷àòåëüíî çëîìó èíäèâèäó íå äàíî ÷òî-ëèáî èçìåíèòü â ñâîåé
æèçíè, ïîñêîëüêó îí ñòàë îêîí÷àòåëüíûì íàâñåãäà. Ôàêòè÷åñêè òàêîé
ïðåäåëüíûé ÷åëîâåê åñòü ìåðòâûé ÷åëîâåê, à ìåðòâûå íå ñïîñîáíû
ê ðàçâèòèþ. Ïîýòîìó âîçâðàò ê æèçíè, ê äîáðó íåâîçìîæåí òîëüêî äëÿ íèõ.
Îäíàêî ó æèâûõ âñåãäà åñòü øàíñ, è ñîâåðøåííî íå ñëó÷àéíî, ÷òî íàøà
íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé.
Êîãäà ïîñòàâëåí îêîí÷àòåëüíûé äèàãíîç, ÷åëîâåêó îñòàåòñÿ òîëüêî îäíî
 ñîâåðøèòü ñàìîóáèéñòâî, ïîñêîëüêó îáúÿâëåíî, ÷òî îí áîëüøå íå
ñâîáîäåí âûáèðàòü è ÷òî åãî æèçíü çàêîí÷èëàñü.
Ñëåäóåò òàêæå èìåòü â âèäó, ÷òî îêîí÷àòåëüíàÿ îöåíêà ñàìà ïî ñåáå
îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ÷åëîâåêà, ñïîñîáñòâóåò åãî ðåàëüíîé
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äåãðàäàöèè è óìèðàíèþ. Âûíîñÿ îêîí÷àòåëüíûé ïðèãîâîð ÷åëîâåêó, ìû
ôàêòè÷åñêè ñòàâèì òî÷êó â ïðîöåññå åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ò.å. ìû
ïðåêðàùàåì åãî æèçíü. Íî êòî äàë íàì ýòî ïðàâî?
Ôðîìì äîïóñêàåò ìåòàôèçè÷åñêóþ è ïñèõîëîãè÷åñêóþ îøèáêó, âûñêàçûâàÿ ñâîè îêîí÷àòåëüíûå ñóæäåíèÿ î ÷åëîâåêå. Ñîñòîÿíèå àáñîëþòíîãî äîáðà èëè àáñîëþòíîãî çëà ñóùåñòâóåò ëèøü â âîîáðàæåíèè.
Â äåéñòâèòåëüíîñòè, ðåøàÿñü â ïîëüçó äîáðà, ìû âûáèðàåì æèçíü, áûòèå;
à ñîâåðøàÿ çëî, ìû óìíîæàåì ñìåðòü, íè÷òî. Ìåæäó òåì ñàìà æèçíü
ïðåäïîëàãàåò ñìåðòü (ìû æèâåì è óìèðàåì îäíîâðåìåííî), à äîáðî
ïðåäïîëàãàåò çëî. Òâîðèòü äîáðî, æèçíü  çíà÷èò ïðîòèâîñòîÿòü çëó, ñìåðòè,
òåñíèòü, îòîäâèãàòü èõ.
Îäíàêî ìû íå ìîæåì îòìåíèòü ñìåðòü îêîí÷àòåëüíî. Ýòî îçíà÷àëî áû
òàêæå ðàç è íàâñåãäà ïîêîí÷èòü ñ æèçíüþ. ×åëîâåê ñìåðòåí, íî èìåííî
ïîýòîìó îí îáðå÷åí íà ïðîòèâîñòîÿíèå ñìåðòè (çëó), åñëè îí õî÷åò
îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì. Â ýòîì åãî ïðîñòîòà è âåëè÷èå, â ýòîì êðàñîòà çâàíèÿ
×åëîâåê. È ýòî îòíþäü íå àáñóðäíàÿ áîðüáà áåç íàäåæäû íà óñïåõ, êàê
ñ÷èòàë Êàìþ. Ýòî  áîðüáà, ïðèíîñÿùàÿ ïëîäû, äåëàþùàÿ ÷åëîâåêà
(÷åëîâå÷åñòâî) ðàçóìíåå, ìîãóùåñòâåííåå è áëàãîðîäíåå.
Îäíàêî âåðíåìñÿ ê âîïðîñó À ñóäüè êòî?. Êòî ìîæåò áåçóïðå÷íî òî÷íî
îïðåäåëèòü, ÷òî äàííûé èíäèâèä áîëüøå íå ñïîñîáåí òâîðèòü, ñîçèäàòü
(â òîì ÷èñëå ñàìîãî ñåáÿ), áîëüøå íèêîãäà íå ìîæåò äåëàòü äîáðî è ÷òî åãî
æèçíü çàêîí÷èëàñü? Íàóêà, íåêèé âûñøèé êîíñèëèóì ó÷åíûõ? À ìîæåò
áûòü, ïåäàãîãè, þðèñòû, âðà÷è, ñâÿùåííèêè èëè ïîëèòèêè? Êòî ýòîò
âåðõîâíûé ñóäüÿ? Íåò òàêîãî ñóäüè. È áûòü íå ìîæåò. Íèêòî â ýòîì ìèðå
íå ìîæåò äàâàòü îêîí÷àòåëüíûå îöåíêè æèâîìó ÷åëîâåêó.
Äîïóñòèì, ÷òî ñåãîäíÿøíÿÿ íàóêà ïîëó÷èëà îïðåäåëåííûå ìåòîäèêè,
ïîçâîëÿþùèå âûñòàâëÿòü îêîí÷àòåëüíûå îöåíêè ÷åëîâåêó. Íî ãäå ãàðàíòèÿ,
÷òî ýòè ìåòîäèêè è ðåçóëüòàòû áåçóïðå÷íû? Îøèáêà, äîïóùåííàÿ íàóêîé,
íå ïåðåñòàåò áûòü îøèáêîé. Íàóêà íå ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà àáñîëþòíóþ
èñòèíó, ïîñêîëüêó òàêîé èñòèíû ïîïðîñòó íå ñóùåñòâóåò. Òåðìèí
àáñîëþòíàÿ èñòèíà ìîæåò îçíà÷àòü òîëüêî îäíî  áåñêîíå÷íàÿ èñòèíà.
Ê ïðèìåðó, êîãäà âðà÷è ãîâîðÿò î áåçíàäåæíîì ïîëîæåíèè áîëüíîãî, òî
ýòî åùå íå îçíà÷àåò äåéñòâèòåëüíóþ áåçíàäåæíîñòü. Ïîñòàâëåííûé äèàãíîç
ñêîðåå ñâèäåòåëüñòâóåò î ñëàáîñòè ìåäèöèíû ïåðåä áîëåçíüþ. Âîò,
â ÷àñòíîñòè, ïî÷åìó íàóêå, ñîçíàþùåé ñâîè ïðåäåëû, ëó÷øå
âîçäåðæèâàòüñÿ îò áåçàïåëëÿöèîííîãî äèàãíîçà îòíîñèòåëüíî æèâîãî
÷åëîâåêà. Îêîí÷àòåëüíûé ïðèãîâîð óáèâàåò ÷åëîâåêà ðàíüøå, ÷åì íàñòóïèò
åãî åñòåñòâåííàÿ ñìåðòü. Íî òî, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ñìåðòè, íå ìîæåò
áûòü èñòèíîé.
Âîçäåðæàíèå îò îêîí÷àòåëüíûõ ñóæäåíèé î æèâîì íå åñòü ñêåïñèñ èëè
ïðèçíàê õðîíè÷åñêîé ñëàáîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà. Ïîäîáíîå
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âîçäåðæàíèå ïðîèñõîäèò èç óâàæåíèÿ ê îáúåêòèâíîé ìóäðîñòè è ñëîæíîñòè
÷åëîâåêà è æèçíè, ê èõ ÷óäåñíûì âîçìîæíîñòÿì. Ñâîèìè æå ïîñïåøíûìè
îêîí÷àòåëüíûìè îöåíêàìè î æèâîì ÷åëîâåêå íàóêà ëèøü óêîðà÷èâàåò åìó
æèçíü è òåì ñàìûì óìíîæàåò ñìåðòü. Åñëè ãîâîðèòü ÿçûêîì ðåëèãèîçíîé
òðàäèöèè, êòî ïîääåðæèâàåò è óêðåïëÿåò æèçíü, òîò ñëóæèò Áîãó, à êòî
ñïîñîáñòâóåò ñìåðòè  ïîìîãàåò äüÿâîëó.
Íàóêà ñî ñâîèìè îêîí÷àòåëüíûìè ïðåòåíçèÿìè ïðåâðàùàåòñÿ
â äåìîíè÷åñêóþ ñèëó, â òèðàíèþ, êîòîðàÿ ïðèêðûâàåò ñëàáîñòü èëè ëåíîñòü
÷åëîâå÷åñêîãî óìà. Òåì ñàìûì òàêàÿ íàóêà åùå áîëüøå îñëàáëÿåò èíòåëëåêò
è, ñëåäîâàòåëüíî, ñàìîãî ÷åëîâåêà. Íàðöèññèçì ðàçóìà óïðàçäíÿåò
â êîíå÷íîì ñ÷åòå è ñàì ðàçóì. Èìåííî ê òàêîé íàóêå ìîæíî îòíåñòè ñëîâà
Åêêëåñèàñòà: Êòî óìíîæàåò ïîçíàíèÿ, óìíîæàåò ñêîðáü.
Ñðàâíåíèå Ôðîììà æèçíåííîé ïðàêòèêè ñ èãðîé â øàõìàòû äîïóñòèìî,
íî íå ñîâñåì óäà÷íî. Â âèäå øàõìàòíîé ïàðòèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü âñþ
÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü; â ýòîé èãðå êàæäûé ÷åëîâåê â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå
ïîëó÷àåò ìàò, ò.å. ðàíî èëè ïîçäíî ïåðåõîäèò â ìèð èíîé. Äåíü ðîæäåíèÿ
ñòàíîâèòñÿ íà÷àëîì óìèðàíèÿ. Êàæäûé ÷àñ íàøåãî áûòèÿ ïðèáëèæàåò íàñ
ê íåèçáåæíîìó êîíöó. Ïîñêîëüêó ñ âîçðàñòîì íàøè âîçìîæíîñòè
èçìåíÿþòñÿ è óìåíüøàþòñÿ, òî åñòåñòâåííî, ÷òî ó ïîñëåäíåé ÷åðòû ìû
ñëèøêîì íå ñâîáîäíû âûáèðàòü. Îäíàêî êàê ïîñòóïèòü òîìó, êòî óæå
â äåòñòâå óçíàåò, ÷òî îí ñìåðòåí? Åñëè â ëþáîì ñëó÷àå îí ïîëó÷èò ìàò,
òî çà÷åì ïðîäîëæàòü æèòü?
Ïî Ôðîììó, õîðîøèé èãðîê äîëæåí âûéòè èç ýòîé èãðû, ïîñêîëüêó
åãî ãîðüêèé ôèíàë òî÷íî èçâåñòåí. Áîëåå òîãî, õîðîøèé èãðîê äîëæåí
ïðåäëîæèòü íàèëó÷øèé ðåöåïò: íå ðîæäàòüñÿ ñîâñåì, ò.å. íå íà÷èíàòü
èãðó, êîòîðàÿ èìååò ëåòàëüíûé èñõîä. Òàêèì îáðàçîì, ëþäè, çíàþùèå
î ñâîåì ïå÷àëüíîì óäåëå è òåì íå ìåíåå ïðîäîëæàþùèå æèòü, îáðàçóþò
ìíîæåñòâî ïëîõèõ èãðîêîâ. Ïðàâäà, ó íèõ åñòü îäíî ïðåèìóùåñòâî: îíè
æèâóò, ò.å. èãðàþò ñâîþ ïàðòèþ. À ñàìûå ëó÷øèå èãðîêè (òå, êîòîðûå íå
ðîæäàþòñÿ) íå ïðèíèìàþò ó÷àñòèÿ â ýòîé èãðå è ïîòîìó íå ÿâëÿþòñÿ
èãðîêàìè ñîâñåì.
Åñëè æå ïðèìåð ñ øàõìàòíîé èãðîé ïðèëîæèòü ê ÷åëîâåêó,
çàïóòàâøåìóñÿ â ñâîèõ ñòðàñòÿõ, òî ñîâåò äîñðî÷íî âûéòè èç èãðû (ò.å.
ïðåêðàòèòü ñîïðîòèâëåíèå) ðàâíîçíà÷åí ïðåäëîæåíèþ ïðåêðàòèòü
ñîáñòâåííóþ æèçíü, ò.å. ñîâåðøèòü ñàìîóáèéñòâî. Íî êàê ìîæíî îïðåäåëèòü,
÷òî ñêëîííîñòü èíäèâèäà ê çëó (ê äåñòðóêòèâíîñòè) îêîí÷àòåëüíî ïîáåäèëà
åãî ñêëîííîñòü ê äîáðó, ê æèçíè? Êòî îäíàæäû ýòî êîíñòàòèðóåò, òîò
äîëæåí ïðèçíàòü, ÷òî äàííûé ÷åëîâåê ôàêòè÷åñêè ìåðòâ, èëè, êàê ïèøåò
Ôðîìì, åãî æèçíü çàêîí÷èëàñü.
Ìåæäó òåì î æèâîì ÷åëîâåêå ýòîãî ñêàçàòü íåëüçÿ ïî îïðåäåëåíèþ.
Ëþáîé ñóäüÿ, âûíîñÿùèé ÷åëîâåêó îêîí÷àòåëüíûé ïðèãîâîð, òåì ñàìûì
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äîñðî÷íî óìåðùâëÿåò åãî. Âîïðåêè îðèåíòàöèè íà îêîí÷àòåëüíûå
ñóæäåíèÿ î ÷åëîâåêå ìû óòâåðæäàåì: ïîêà ÷åëîâåê æèâ, ê íåìó
íåïðèìåíèìû îêîí÷àòåëüíûå îöåíêè; îíè âîçìîæíû î ìåðòâîì, à íå î æèâîì, î çàêîí÷åííîì, à íå î òåêóùåì ïðîöåññå. Ñîâà Ìèíåðâû íà÷èíàåò
ñâîé ïîëåò ëèøü ñ íàñòóïëåíèåì ñóìåðåê,  ãîâîðèë Ãåãåëü. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ÷åëîâåê íà÷èíàåò ïîíèìàòü ñóòü ÿâëåíèé è ñîáûòèé, êîãäà îíè
çàâåðøàþòñÿ. Òîëüêî ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ æèâîãî ïðîöåññà íàñòóïàåò ïîðà
îêîí÷àòåëüíîãî îñìûñëåíèÿ. Íî è â ýòîì ñëó÷àå ñäåðæàííîñòü íå
ïîìåøàåò, ïîñêîëüêó ïîñëåäóþùàÿ èñòîðèÿ òàêæå ìîæåò âíîñèòü ïîïðàâêè
â íàøè îöåíêè. Êòî æå ñïåøèò ñ îêîí÷àòåëüíûìè çàêëþ÷åíèÿìè, òîò
ïðåæäåâðåìåííî îìåðòâëÿåò æèâîå è óìíîæàåò ñêîðáü.
Òâîð÷åñòâî ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïîì, íåîòúåìëåìûì ñâîéñòâîì óíèâåðñóìà.
Áëàãîäàðÿ òâîð÷åñòâó áûòèå ÿâëÿåòñÿ áûòèåì, æèçíü ÿâëÿåòñÿ æèçíüþ,
à ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåêîì. Áëàãîäàðÿ òâîð÷åñêîìó íà÷àëó ÷åëîâåê
ñïîñîáåí ïðîòèâîñòîÿòü ñìåðòè, ó íåãî âñåãäà èìååòñÿ øàíñ òâîðèòü æèçíü
è, ñëåäîâàòåëüíî, äåëàòü äîáðî. Ïîýòîìó êàæäûé èíäèâèä (èëè íàðîä)
âñåãäà ìîæåò èçìåíèòü ñâîþ ñóäüáó, õîòÿ, êîíå÷íî, åñëè ìû ñëèøêîì äîëãî
øëè íåïðàâèëüíîé äîðîãîé, ò.å. ñëèøêîì äîëãî ïðàêòèêîâàëè óìèðàíèå,
ïîòðåáóþòñÿ âåëèêèå óñèëèÿ è ïîìîùü äðóãèõ.
Èòàê, åñëè ìû îäíàæäû ðåøèì ïîíèìàòü ÷åëîâåêà êàê èçíà÷àëüíî
òâîð÷åñêîå ñóùåñòâî, íàì áóäåò òðóäíî ñîãëàñèòüñÿ ñ îêîí÷àòåëüíûìè
ñóæäåíèÿìè î ÷åëîâåêå. Ðàññìîòðåííàÿ ïîçèöèÿ Ôðîììà ñâèäåòåëüñòâóåò
ñêîðåå î òîì, ÷òî äàæå ãóìàíèñòè÷åñêàÿ äîêòðèíà íå âñåãäà àäåêâàòíî
ïîíèìàåò ÷åëîâåêà è ìèð, â êîòîðîì îí æèâåò. Òåì íå ìåíåå òîëüêî
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ìåòàôèçèêè óâàæåíèÿ ê ÷åëîâåêó áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
ïðîÿñíåíèþ åãî ñóùíîñòè è, ñëåäîâàòåëüíî, ðàçâèòèþ ñîâðåìåííîãî
÷åëîâå÷åñòâà.
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SZCZÊCIE JAKO (NAJWY¯SZY) SPOSÓB BYCIA
CZ£OWIEKA
(Arystoteles, Etyka nikomachejska 1098 a 718)
Happiness as the (Highest) Human Way of Being
(Aristotle, Nicomachean Ethics 1098 a 718)
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Streszczenie

Abstract

Wed³ug Arystotelesa szczêcie jest osi¹galne, bo jest dzie³em cz³owieka; takim dzia³aniem, którego po co osi¹gane jest równoczenie z nim samym: wtedy, gdy dzia³anie
jest w³anie dokonywane. Odpowied natomiast na pytanie, jakie to jest dzia³anie, zwi¹zane jest z ontologi¹ ¿ycia cz³owieka, ze sposobem, w jaki winno byæ dokonywane, aby
by³o sob¹. I by sob¹ by³ cz³owiek. Zwi¹zane
jest zatem z odpowiedzi¹ na pytanie, kim jest
cz³owiek i jakie jest jego miejsce poród innych bytów, a przede wszystkim jakie jest jego
odniesienie z jednej strony do innych istot ¿yj¹cych  rolin i zwierz¹t, z drugiej  do Boga.
Usytuowanie cz³owieka w pewnego rodzaju
pomiêdzy okrela sposób jego ¿ycia, a wiêc
tak¿e dzia³anie, które ów sposób bycia (¿ycia)
najlepiej charakteryzuje. Problematyka szczêcia cz³owieka najlepiej za owo pomiêdzy
wyra¿a i naznaczona jest jego ambiwalencj¹,
dwiga jej brzemiê.

According to Aristotle happiness can be
achieved, because  it is an act and activity of
human being; such sort of activity the purpose of which is achieved together with the very
fact of realizing this activity: at the time of its
fulfilling. The answer to the questioning about
what kind of action it is, seems to be connected
with the ontology of human life, with the way
it should be lived to become itself. And for
human being to be himself. Thus it is connected
also with the question who a man is, what is
his place among and between other beings,
first of all what is his relation on one hand to
other living creatures  plants and animals
 on the other, what is his relation to God. Situating man in a sort of between determines
his way of life, and thus determines also his
activity and action, which that way of being
(of living) characterizes best. Problematic of
human happiness expresses this between
character in the fullest way and is marked with
its ambivalence. It carries its burden.
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Szczêcie sytuuje siê na szczycie ludzkich starañ, jest tym, o co zabiegaj¹
ludzie najbardziej, dok³adaj¹c wszelkich starañ, by je osi¹gn¹æ. Jest celem, który spina w jedno wszystkie ludzkie dzia³ania maj¹ce na wzglêdzie to w³anie,
by byæ szczêliwym. I o ile istnieje powszechna zgoda co do tego, ¿e jest ono
najwy¿szym dobrem, najwy¿szym celem, o który warto i trzeba zabiegaæ, to
trudno o ni¹ wzglêdem tego, czym szczêcie w istocie swej jest. St¹d te¿ Arystoteles, staj¹c w obliczu wieloci odpowiedzi na to pytanie, zaczyna swój namys³ nad szczêciem od okrelenia, w czym wyra¿a siê funkcja cz³owieka, przekonany o tym, ¿e odpowied na pytanie o dzie³o-dzia³anie (ñãïí) swoiste dla
cz³owieka ukierunkuje w³aciwie równie¿ poszukiwanie odpowiedzi na pytanie
 dla cz³owieka, a st¹d te¿ dla etyki, dotycz¹cej w³anie ludzkich spraw  najwa¿niejsze: pytanie o szczêcie. Wzgl¹d na naturê jako istotê bytu zdaje siê byæ
tu wzglêdem zasadniczym, jako ¿e z natury wyp³ywa jego doskona³oæ. Natura,
d¹¿¹c do tego, co najlepsze, powierzaj¹c cz³owiekowi w³aciwe dlañ zadanie,
powierzy³a tak¿e zdolnoæ jego spe³niania. Dlatego, pytaj¹c o szczêcie, pyta
Arystoteles najpierw o tak¹ w³anie, w³aciw¹ cz³owiekowi, naturaln¹ funkcjê
i o to, co j¹ spe³nia. Wszak w przypadku wszystkich rzeczy, które pe³ni¹ jak¹
funkcjê, dobre spe³nienie tej funkcji jest rzeczy tej dobrem, mo¿emy st¹d nazwaæ
rzecz dobr¹ lub z³¹ w zale¿noci od tego, czy dobrze lub le spe³nia to, co do
niej nale¿y. Jako ¿e i ludzie nie mog¹ byæ bezczynni i stworzeni do pró¿niactwa (¢ñãÕí ðÝfõêåí)1, tak¿e im przypadaæ musi w udziale pewna funkcja
(ñãïí); dobre za spe³nianie tej funkcji sprawia, ¿e równie¿ ¿ycie cz³owieka staje siê dobre. Co jest jednak funkcj¹, tj. natur¹ cz³owieka?
Tym, co okrela cz³owieka, jest rozum: ëüãïò. Dzia³anie wiêc  pod³ug niego b¹d nie bez niego  wykorzystuj¹ce ow¹ istotn¹ zdolnoæ cz³owieka wyznacza równie¿ jego funkcjê, charakteryzuje w³aciwe i jako zadanie mu powierzone dzia³anie. Te bowiem dwa sposoby rozumienia ñãïí przek³adaj¹ siê na dwa
sposoby jego t³umaczenia: jako funkcja b¹d jako charakterystyczne dzia³anie. Mo¿na jednak dzia³aæ i mo¿na dzia³aæ dobrze, podobnie jak mo¿na  przywo³uje w tym miejscu Arystoteles porównanie z kitarzyst¹  graæ na kitarze
i mo¿na graæ na niej piêknie. I tylko tego kitarzystê, który robi to, co do niego
nale¿y, dobrze, rzec mo¿na  z wirtuozeri¹, gdy robi to pod³ug cnoty, okreliæ mo¿emy mianem óðïõäáÈïò. Cnota daje przewagê dobremu kitarzycie. Gdy
bowiem do dzia³ania przy³¹cza siê, jak t³umaczy s³owa Etyki nikomachejskiej
Daniela Gromska, ów wy¿szy stopieñ powodowany dzielnoci¹, dzia³anie dokonywane jest dobrze. Cnota udoskonala dzia³anie, doprowadzaj¹c je do swego
spe³nienia, sprawiaj¹c, ¿e ma ono wszystko to, co doskona³e dzia³anie mieæ powinno: nie tylko wiêc to, ¿e jest dokonywane, ale ¿e jest dokonywane dobrze
i piêknie.
1

Arystoteles, Etyka nikomachejska 1097 b 30 (dalej jako Et. nik.).
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Cz³owiek óðïõäáÈïò jest w swym dzia³aniu skuteczny, przyk³ada siê do tego,
co robi, robi¹c to gorliwie, starannie; dok³ada trudu, starañ i powagi do wykonywanej czynnoci, a zarazem dokonuje jej skwapliwie i szybko, bez oci¹gania
siê, z chêci¹ doprowadzenia swego dzia³ania do pomylnego koñca. Jest cz³owiekiem dostojnym, potrafi¹cym to, co robi, robiæ piêknie. W s³owie óðïõäáÈïò
s³yszymy zatem pewnego rodzaju ³atwo-trudnoæ dzia³ania wed³ug cnoty: trud,
który w³o¿yæ trzeba w dobre wykonanie dzia³ania, ale te¿ umiejêtnoæ takiego
dzia³ania, która czyni je  na ile to mo¿liwe  ³atwym i skutecznym.
Jeli za jest cnota pewnego rodzaju doskona³oci¹, wykoñczeniem rzeczy2 , która jest tym, czym mia³a byæ, jeli dzia³aj¹cy mo¿e za dopi¹æ celu,
mo¿e wygl¹dowi jego dzia³aj¹cej cnoty niczego nie brakowaæ3 , jeli mo¿na
okreliæ go mianem óðïõäáÈïò, to dlatego, ¿e dzia³aj¹cy jest tym, kim jest. ¯e
to najpierw on, dzia³aj¹cy, jest tym, co do doskona³oci, do kresu jest doprowadzone; za spraw¹ dzia³ania, które jego bycie-u-celu wyra¿a. Potrafi dzia³aæ skutecznie i nie ma w nim ¿adnego braku. Pisze wszak Arystoteles w Metafizyce,
¿e jeli nie mo¿na czego zrobiæ ³atwo i piêknie, mo¿emy tê trudnoæ b¹d nie³atwoæ uznaæ za pewien brak, tak jakby nieumiejêtnoæ zrobienia czego dobrze
i z ³atwoci¹ równoznaczna by³a z nieumiejêtnoci¹  czy te¿ wrêcz: niemo¿noci¹  tego zrobienia4. Sama ju¿ greka zwraca nasz¹ uwagê na ³atwoæ szczêcia: to, ¿e dobro (ôÕ åã) jest trudne, poprzedzone najsampierw jest tym, ¿e jest
³atwe (åã). £atwoæ zak³ada za pewn¹ tendencjê, nadaje kierunek. Porywa cz³owieka ku sobie samemu. Ku swemu szczêciu zatem, ku temu, co najbardziej
jego bycie-sob¹ wyra¿a. Staj¹c siê, staje siê szczêcie trudem przychodzenia
tego, co przychodzi ³atwo. Naj³atwiej. Najtrudniej? Bo te¿ tkwi w owej wyk³adni szczêcia pewna trudnoæ dla filozofa: jak mo¿e bowiem opuciæ cz³owieka,
skoro zawsze-ju¿ go w sposób najistotniejszy okrela?
Porównanie do kitarzysty wyjawia istotn¹ cechê dzielnoci  przejawia siê
ona poprzez i w samym wykonywaniu dzia³ania, do którego usposabia. I nie inaczej. Jak bowiem inaczej wyjawiæ sw¹ szczególn¹ umiejêtnoæ gry na kitarze,
jeli nie poprzez piêkne na niej granie? Nie bêdzie te¿ dobrym kitarzyst¹ kto,
komu granie sprawia (jeszcze) trudnoæ, ale ten, kto wykonuje utwór z ³atwoci¹. By za bieg³oæ gry osi¹gn¹æ, d³ugo trzeba wprzódy æwiczyæ. Nabieraæ
wprawy. Cnota  jak i umiejêtnoæ  by mog³a rosn¹æ, wymaga wielokrotnego
powtarzania tego samego, niestrudzenie, nawet jeli natura kogo do jakiego
dzia³ania szczególnie uzdolni³a. Dopiero wtedy dodaje do dzia³ania to, co najpierw do niej samej dodawane byæ musia³o, oddaje dzia³aj¹cemu trud, który
w roniêcie jej w³o¿y³, poprzez ³atwoæ wedle siebie czynienia. Czy mo¿na st¹d
2
3

Arystoteles, Metafizyka 1021 b 2021 (dalej jako Met.).
Por. Met. 1021 b 2325.
4 I tak na przyk³ad za nie do przeciêcia uwa¿amy nie tylko to, czego nie mo¿na przeci¹æ,
ale i to, czego nie mo¿na przeci¹æ ³atwo i piêknie. Por. Met. 1023 a 24.
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powiedzieæ, skoro doskona³oæ intensyfikuje siê w byciu-u-celu, ¿e kiedy siê
u celu ju¿ jest, ³atwiej do niego zmierzaæ? Czy mo¿e jednak ³atwoæ i trudnoæ
rosn¹ wtedy pospo³u? Czy¿ to nie ich wspó³istnienie, wyra¿aj¹ce siê ³atwoci¹
wykonywania tego, co najtrudniejsze, nazywamy mistrzostwem? Doskona³oci¹
dzia³ania?
Podobnie jest z ludzk¹ cnot¹. Jeli funkcj¹ cz³owieka jest ¿ycie wype³nione
czynnociami duszy i dzia³aniami z rozumem, to funkcj¹ cz³owieka szlachetnego  ¿ycie polegaj¹ce na spe³nianiu tych dzia³añ w sposób szczególnie dobry
i piêkny. Wtedy to, powiedzieæ mo¿na, ¿ycie takiego cz³owieka jest ¿yciem doprowadzonym do swej doskona³oci, bo doskona³ym jest ten, kto ¿yciem tym
¿yje. Jest za doskona³y, bo dzia³a pod³ug cnoty doskona³oæ ¿ycia okrelaj¹cej.
T³umaczeniu Danieli Gromskiej zarzuciæ mo¿na, ¿e przes¹dza o sposobie odczytywania tego fragmentu5, przek³adaj¹c óðïõäáÈïò jako cz³owiek etycznie wysoko stoj¹cy; mo¿na bowiem zapytaæ: czy Arystoteles istotnie ma tu na myli
dzielnoæ etyczn¹? A nawet w pytaniu iæ jeszcze dalej: czy o etycznoci
w Etyce nikomachejskiej w ogóle jest mowa? Tym samym wszak przymiotnikiem okrela dobroæ cz³owieka i kitarzysty, a trudno przecie¿ rozpatrywaæ grê
na kitarze w kontekcie jej etycznoci, a za chwilê te¿ powie o cnocie najlepszej i najdoskonalszej  b¹d cnocie zawieraj¹cej w sobie wszystkie cnoty,
o czym za chwilê  któr¹ niew¹tpliwie jest w cz³owieku cnota mylenia. Kiedy
jednak przywo³uje Stagiryta porównanie do óðïõäáßïõ êéJáñéóôïÞ, odwo³uje siê
do dzia³ania, którego podejmuje siê kitarzysta  do dzia³ania charakteryzuj¹cego istotê bycia kitarzyst¹ i przynale¿ne mu zadanie, które nie tylko wykonuje,
ale wykonuje dobrze, jeli jest kitarzyst¹ dobrym. Na dobroci kitarzysty zasadza siê bowiem mo¿noæ dobrego grania. I dot¹d te¿ wydaje siê siêgaæ ta analogia: funkcj¹ óðïõäáßïõ êéJáñéóôïÛ jest dobre granie na kitarze (ôÕ åã
êéJáñ zåéõ), funkcj¹ za óðïõäáßïõ ¢íJñþðïõ jest dobre ¿ycie (ôÕ åã æ®í).
I jeli na rozum, i wraz z nim czy nie bez niego dzia³anie, wskazuje Arystoteles
jako na to, co okrela cz³owieka w swoistoci jego dzia³ania, w cz³owieku
óðïõäáÈïò dostrzega kogo, kto robi to dobrze. Kto robi to pod³ug cnoty6. I tak
jak mówimy o cnocie kitarzysty, tak te¿ mo¿emy mówiæ o cnocie cz³owieka jako
cz³owieka. Jak jednak rozumieæ tê analogiê, skoro czynnoci¹, która wyra¿a cz³owieka jako cz³owieka, jest samo jego ¿ycie? I jak¹ cnotê okrelaj¹c¹ funkcjê cz³owieka ma Arystoteles na myli, skoro óðïõäáÈïò to kto, kto j¹ posiada?
5 Zob. artyku³ Leszka Skowroñskiego, Zarzut systematycznego b³êdu interpretacyjnego
w t³umaczeniu Etyki nikomachejskiej, Przegl¹d Filozoficzny (Nowa Seria) 2007 (16),
nr 1(61), s. 49-66.
6 W (Pseudo)Platoñskich Definicjach znajdujemy równie¿ takie w³anie okrelenie
sðïõäáÅïò: ÓðïõäáÅïò Ô ôåëåßùò ãáJüò. Ô ÷ùí ô«í áÚôïÞ ñåôÞí  to kto, kto jest doskonale dobry, posiadaj¹cy swoj¹ [przynale¿n¹ sobie] cnotê. Zob. Pseudo-Platon, Definicje
415 e 1.
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Szczêcie  jako spe³nienie ñãïí  staje siê celem nam zadanym, zadaniem
nie tyle do wykonania, co do wykonywania. Nie mo¿emy siê st¹d zastanawiaæ
siê nad tym, czy mamy byæ szczêliwi, tylko nad tym, jak szczêcie osi¹gn¹æ,
choæ i tutaj nie samo zastanawianie siê jest w³aciwym celem etycznych rozwa¿añ, ale to, bymy szczêliwymi siê stawali. Nie mo¿emy nie pragn¹æ szczêcia,
tak jak nie mo¿emy nie pragn¹æ urzeczywistnienia pe³ni swej natury, staj¹c zatem zawsze-ju¿ przed obowi¹zkiem bycia tym, kim jestemy, stajemy przed swoim ñãïí jako czym najpe³niej obowi¹zek ten wyra¿aj¹cym, bêd¹cym czym,
co stoi poza i ponad obowi¹zkami szczegó³owymi: stajemy przed obowi¹zkiem,
jaki posiadamy wobec samych siebie, i którego wype³nienie polega na prowadzeniu ¿ycia doskona³ego7.
Musimy jednak w tym miejscu zwróciæ uwagê na to, ¿e z jednej strony wi¹¿e Arystoteles funkcjê z natur¹ cz³owieka, z drugiej za na to  nie sposób nie
zgodziæ siê w tym miejscu z Tugendhatem  ¿e odwo³ywanie siê w tym wzglêdzie do natury wymaga du¿ej ostro¿noci, a¿eby nie wyczarowywaæ z natury
czynników normatywnych jako moralnych konsekwencji8. Zauwa¿my jednak, ¿e
pewnego rodzaju normatywnoæ w ñãïí jest wpisana. Okrelaj¹c, czym jest
funkcja cz³owieka, odwo³uje siê Arystoteles do tego, kim jest cz³owiek. Chodzi
wiêc raczej Stagirycie o ontologiê ¿ycia, o odpowied na pytanie, czym charakteryzowaæ siê winno ¿ycie cz³owieka, aby mo¿na je by³o uznaæ za udane, za
piêkne  za spe³niaj¹ce zatem swoj¹ funkcjê. Chodzi mu o sposób bycia cz³owieka, który dochodzi do pe³ni siebie wtedy, gdy dzia³a rozumnie. Ów ëüãïò,
który umo¿liwia cz³owiekowi rozumn¹ aktywnoæ i  równoczenie  bycie poród innych, przys³uguje za cz³owiekowi z natury, natura z kolei nie jest czym,
co przeciwstawiane byæ mog³o ludzkiej umowie czy obyczajowi; jaka normatywnoæ zwi¹zana by³aby zatem z teleologicznym jej planem, bo przecie¿
wszystkie na wiecie rzeczy, do swego koñca, do którego s¹ od natury postanowione, maj¹ siê9.
Jak jednak najw³aciwiej okreliæ ñãïí cz³owieka, skoro spe³nia dusza ludzka wiele funkcji? Z tej problematycznoci okrelenia, jakim dzia³aniem spe³nia
siê funkcja cz³owieka, czyli z tzw. argumentu ñãïí bior¹ swój pocz¹tek dwa
sposoby odpowiedzi na pytanie, co jest wed³ug Arystotelesa szczêciem cz³owieka. Mo¿na bowiem ów spór o sposób po³¹czenia ¿ycia kontemplacyjnego i praktycznego cz³owieka sprowadziæ do pytania o to, czy gatunek okrelany jest przez
swoje najlepsze dzia³anie, czy te¿ zakres dzia³añ, które s¹ urzeczywistnianiem
naturalnych jego dyspozycji10, czy zatem ñãïí spe³nia siê w ca³oci funkcji
7

Zob. P. Ricoeur, Drogi rozpoznania, prze³. J. Margañski, Kraków 2004, s. 70.
E. Tugendhat, Wyk³ady o etyce, prze³. J. Sidorek, Warszawa 2004, s. 257258.
S. Petrycy, Przydatki do Etyki Arystotelesowej, opracowa³ W. W¹sik, wstêpem poprzedzi³ K. Grzybowski, [w:] idem, Dzie³a wybrane, t. I, Kraków 1956, s. 18.
10 Por. T. Nagel, Aristotle on Eudaimonia, Phronesis 1972, nr 17, s. 252259.
8
9
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i dzia³añ, jakie zdolny jest podejmowaæ cz³owiek, czy te¿ tylko w jego funkcji
najlepszej. I do pytania o to, co oznacza okrelenie ñßóôç êá ôåëåéïôÜôç ñåôÞ
w dalszej czêci argumentu ñãïí: jak t³umaczyæ, jak okreliæ zatem, ow¹ cnotê. Arystoteles okrela dobro, a wiêc i ñãïí cz³owieka, jako dzia³anie duszy
wedle jej cnoty, jeli za cnót tych by³o wiêcej, jako dzia³anie wedle cnoty
ñßóôç êá ôåëåéïôÜôç, najlepszej i najdoskonalszej, dzielnoci zarazem ïÃêåßa,
doskona³oci w³asnej, w³aciwej, przynale¿nej  takiej, która pozwala cz³owiekowi dochodziæ do swego koñca-doskona³oci. Czy zatem by³oby to dzia³anie
pod³ug jednej jedynej cnoty  tej, która jest najbardziej ôëåéa-doskona³a? Czy
te¿ by³oby to dzia³anie pod³ug cnoty najbardziej ôëåéa-kompletnej, czyli dzia³anie, które obejmowa³oby sob¹ wszystkie te dzia³ania, które na ow¹ kompletnoæ siê sk³adaj¹? W tych dwu kierunkach id¹ dwie zasadnicze interpretacje argumentu ñãïí: intelektualna, zwana te¿ dominuj¹c¹, i inkluzywna11.
W interpretacji inkluzywnej dobro cz³owieka jest dobrem z³o¿onym, zasadzaj¹cym siê na dzia³aniu etycznym i kontemplacji, w myl za intelektualnej
czy te¿ dominuj¹cej interpretacji tego fragmentu istnieje tylko jedno dzia³anie, które jest dobrem cz³owieka i jest nim kontemplacja. Intelektualici mówi¹ wiêc, ¿e wyra¿enie ñßóôç êá ôåëåéïôÜôç ñåôÞ sugeruje, i¿ istnieje pewna
hierarchia doskona³oci, a dzia³anie pod³ug tej sporód nich, która jest w³anie
ñßóôç êá ôåëåéïôÜôç, pod³ug jednej jedynej doskona³oci, pierwszej wród
wszystkich doskona³oci, stanowi o dobru cz³owieka; odczytuj¹c w taki sposób
ten fragment, w kontemplacji, dzia³aniu pod³ug dzielnoci najlepszej i najdoskonalszej upatruj¹ szczêcia cz³owieka, równie¿ najlepszego i najdoskonalszego,
najlepsza cnota mo¿e byæ bowiem cnot¹ najlepszej czêci duszy. Inkluzywici
twierdz¹ za, ¿e ten koñcowy fragment argumentu ñãïí jest tylko powtórzeniem
wczeniejszego  opisanego przez Arystotelesa w siódmym rozdziale I ksiêgi
Etyki nikomachejskiej  kryterium kompletnoci; wed³ug nich dzielnoæ
ôåëåéïôÜôç obejmowa³aby zatem sob¹ wszystkie dzielnoci, pod³ug których dzia³anie sk³ada³oby siê na szczêcie, i dopiero ta z³o¿onoæ jej z cnót poszczególnych sprawia³aby, ¿e staje siê cnot¹ najbardziej kompletn¹.
Rozbie¿noci w stwierdzaniu, czym jest szczêcie, wynikaj¹ bowiem z ró¿nych interpretacji kryteriów szczêcia wyra¿onych przez Arystotelesa w 7 rozdziale ksiêgi I i w rozdzia³ach 68 ksiêgi X, wzajemnego ich zwi¹zku i ró¿nicach miêdzy nimi, a z kolei trudnoæ wykazania, jak dalece kryteria te siê ró¿ni¹,
zwi¹zana jest w³anie z dwojak¹ interpretacj¹ fragmentu I, 7.
11 Zob. na ten temat choæby artyku³ H. J. Curzera, Criteria for happiness in Nicomachean Ethics I 7 and X 68, Classical Quarterly 1990, nr 40, s. 421432. Wyró¿nia siê inclusivist interpretation (comprehensivist interpretation) i intellectualist interpretation, która
nazywana jest tak¿e dominant (dominant end interpretation), bo rozumie siê w niej szczêcie
jako konkretn¹ czynnoæ, któr¹ jest dzia³anie-kontemplacja. Wed³ug tzw. inkluzywistów
szczêcie jest za nazw¹ najlepszego kompleksu dzia³añ sporód tych, które s¹ dostêpne
cz³owiekowi w czasie ¿ycia.

Szczêcie jako (najwy¿szy) sposób bycia cz³owieka...

201

Porównaæ mo¿na duszê cz³owieka do piêciok¹ta12: tak jak w nim wirtualnie
zawarty jest trójk¹t i kwadrat, nie w taki jednak sposób, ¿e piêciok¹t jest równoczenie trójk¹tem i kwadratem, ale tak, ¿e piêciok¹t zawiera w sobie to, co
zawiera trójk¹t i kwadrat i co jeszcze, a to co jeszcze, charakterystyczne tylko dla piêciok¹ta, sprawia, ¿e jest on w³anie piêciok¹tem, tak te¿ ludzka dusza
dzia³a to, co sprawia dusza wegetatywna i zmys³owa, i co jeszcze, co powoduje, ¿e jest ona dusz¹ formuj¹c¹ cz³owieka  jedn¹, odpowiadaj¹c¹ za wzrost,
za postrzeganie i za mylenie, wszelako obecnoæ w niej pierwiastka rozumnego, owo co jeszcze, odró¿nia cz³owieka od rolin i zwierz¹t niemyl¹cych.
W ró¿nicy tej wyra¿a siê istota cz³owieka, funkcja zatem ró¿nicê tê wyra¿aj¹ca i podejmuj¹ca by³aby te¿ funkcj¹ w³aciw¹ cz³owiekowi. Jeli wiêc ¿ycie
w odniesieniu do ka¿dej istoty ¿ywej oznacza ¿ycie w okrelony sposób, co okrela sposób ¿ycia cz³owieka? W³adze, które posiada, s¹ zale¿ne od kontekstu jednoci funkcyjnej, której nie pojmuje Arystoteles jako struktury warstwowej czy
ustopniowanej. W³adze nie le¿¹ jedna na drugiej jako samodzielne warstwy,
z których ka¿da wykonuje swoj¹ funkcjê niezale¿nie od w³adz pozosta³ych, ale
pozostaj¹ wzglêdem siebie w relacji aktu i mo¿noci. Funkcja wy¿sza ka¿dorazowo zawiera w sobie funkcje ni¿sze, które  jako realne mo¿noci  podnoszone
s¹ w jedn¹ jedyn¹ rzeczywistoæ: dusza rozumna przejmuje mo¿noæ dzia³ania
duszy zmys³owej i wegetatywnej, podnosz¹c j¹ w jedn¹ jedyn¹ rzeczywistoæ, jak¹
jest mo¿noæ dzia³ania rozumnego  ¿ycie ¿yciem rozumnym. Jest dusza substancjaln¹ form¹ cia³a, którego jest ¿yciem13; stan czuwania ma siê za do duszy tak, jak ma siê aktualne widzenie do zdolnoci widzenia, jak ma siê czynnoæ do spoczynku.
Cz³owieka odró¿nia od innych istot ¿ywych nie tylko wiêc to, ¿e posiada
dodatkow¹ mo¿noæ dzia³ania, ¿e dysponuje w³adz¹, której nie posiadaj¹ zwierzêta i roliny, ale to, ¿e owa dodatkowa w³adza specyfikuje ich sposób bytowania  okrela w ca³oci sposób jego ¿ycia. W ten sposób to, co dzia³ane, odciska swój kszta³t na ¿yciu, formuje je  ¿ycie prze¿ywane rozumowo dochodzi
do swej formy, która jest rozumna; tylko dzia³aj¹c wed³ug rozumu, spe³nia dusza swoj¹ funkcjê. Tak wiêc na przyk³ad ludzkie widzenie nie jest procesem, który dokonuje siê jedynie na poziomie zmys³ów; cz³owiek patrz¹c, nie tylko odbiera wra¿enia, ale odbiera je w okrelony, rozumny sposób. Podobnie rzecz siê
12
13

Por. Arystoteles, O duszy 414 b 2832.
Pisze Inciarte: Jeli wymieniê duszê, wymieniê tym samym cia³o, tzn. jednak, ¿e wymieniê obydwa, ale nie jako duszê i cia³o (wymieniê wszak¿e tylko duszê), lecz wymieniê
obydwa (1) jako to samo i (2) wymieniê »jedno i to samo«, które jest obiema, nie w jakikolwiek sposób, lecz w sposób najwy¿szy, w który mogê nazywaæ oba jednoczenie. F. Inciarte,
Forma formarum. Strukturmomente der thomistischen Seinslehre im Rückgriff auf Aristoteles,
Freiburg 1970, s. 48. T³um. za: B. Wald, Jednoæ osoby i pojêcie duszy u Arystotelesa, prze³.
A. Kruszewicz i R. Otsason, [w:] Zadania wspó³czesnej metafizyki, t. 7: Analogia w filozofii,
red. nauk. A. Maryniarczyk SDB, K. Stêpieñ, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 402.
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ma z jedzeniem i piciem  tylko cz³owiek mo¿e byæ pod tym wzglêdem nieumiarkowany i mo¿e byæ cnotliwy, tak jakby jedzenie i picie by³y w jego przypadku tak¿e dzia³aniem. Dzia³aniem, w którym ukazuje siê jedna rzeczywistoæ
bytu cz³owieka14.
W jaki sposób okreliæ mo¿emy wiêc szczêcie jako pewien sposób bycia
cz³owieka? Odwo³uje siê Arystoteles, zastanawiaj¹c siê nad tym, co jest szczêciem, do powszechnej zgody co do tego, ¿e jest ono najwy¿szym ze wszystkich dóbr, które mo¿na osi¹gn¹æ za spraw¹ dzia³ania, i ¿e byæ szczêliwym to
to samo, co dobrze ¿yæ i dobrze siê mieæ15. Jeli za ¿ycie dla istot ¿yj¹cych
jest istnieniem16 , szczêcie okreliæ mo¿na jako dobre istnienie: ôÕ åã åÍíáé,
jako dobroæ istnienia przejawiaj¹c¹ siê w dokonywaniu pewnego rodzaju dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do dobrego-mienia-siê, wszak åã ðñÜôôåéí dla staro¿ytnych oznacza³o zarazem dobrze dzia³aæ i dobrze siê mieæ, jak bymy tyle
mieli (z) siebie, ile potrafimy zdzia³aæ. Zdolny jest zatem cz³owiek, moc¹ swojego dzia³ania, okrelaæ swoje istnienie: w byciu-w-dzia³aniu (íñãåéá) na sposób szczêcia wyjawia siê doskona³oæ bycia tego, kto owego dzia³ania dokonuje. Wszak istniejemy wszyscy dziêki swemu dzia³aniu, dziêki temu bowiem, ¿e
¿yjemy i dzia³amy17 , ¿yjemy  dzia³aniem, w dzia³aniu. Istnienie polega na
dzia³aniu i to w dwojakim sensie: w samym jego dokonywaniu, a tak¿e  zdaj¹c siê niejako na to, co w swym przebiegu dzia³anie wytwarza, wraz z sob¹.
Dzia³anie i byt staj¹ siê wrêcz jednoci¹.
Chocia¿ wiêc dzia³anie i istnienie przys³uguj¹ czemu ¿ywemu w zgo³a odmienny sposób, istnienie jest wszak czym, co siê zastaje i czego siê nie ustanawia, dzia³anie za zale¿y od dzia³aj¹cego, staje siê jego dzie³em, w dzia³aniu na
sposób szczêcia dzia³anie i istnienie zwi¹zuj¹ siê ze sob¹ tak cile, i¿ przez
dzia³anie wyra¿a siê doskona³oæ istnienia. Wyra¿a siê doskona³oæ tego, kto
¿yje doskona³ym ¿yciem. Owo doskona³e istnienie, szczêcie, przys³uguj¹ce
dzia³aj¹cemu tak jak ¿ycie, a zarazem przemo¿nie zale¿ne od niego samego, nie
przestaje byæ przezeñ czym dokonywanym. Dokonuj¹c za, podejmuj¹c siê trudu dope³nienia tego, co doskona³e, staje siê dzia³aj¹cy dla siebie zadaniem, które ma dokonaæ. Wype³niaj¹c je, spe³nia siebie, ujawnia doskona³oæ swego istnienia, które jest przecie¿ nim samym. Cz³owiek, zastaj¹c siebie jako istotê
o w³aciwym sobie sposobie istnienia, poprzez swoje dzia³anie mo¿e swe istnienie dope³niæ b¹d roztrwoniæ, nie pozwalaj¹c mu wydarzaæ siê, przez co  jak
gdyby  odmawiaæ sobie siebie. Chodzi bowiem o to, by nie tylko ¿yæ, ale
14
15
16

B. Wald, op. cit., s. 404406.
ôÕ ä! åã æ®í êá ôÕ åã ðñÜôôåéí ôáÙôÕí [...] ôÕ åÙäáéìïíåÈí (Et. nik. 1095 a 1920).
ôÕ ä æ®í ôïÅò æíóé ôÕ åÍíáß óôéí (O duszy 415 b 13).
17 óìí ä! íåñãåßv· ôø æ®í ã£ñ êá ðñÜôôåéí (Et. nik. 1168 a 67). O tej wa¿nej ró¿nicy miêdzy íñãåéa (w nominativie) a íåñãåßv (w dativie) zob.: T. Scaltsas, Substratum,
Subject, and Substance, [w:] A. Preus, J. P. Anton (eds.), Essays in Ancient Greek Philosophy V:
Aristotles Ontology, New York 1992, s. 192.
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 ¿yæ piêknie (ôÕ åã æ®í)18. Skoro cnota jest przede wszystkim stanem charakteru, z którego wyp³ywa okrelone dzia³anie, to kwestia szczêcia dotyczy
wyboru, czy i jak kszta³towaæ charakter, skoro ma on wp³yw na ca³oæ naszego
¿ycia19. Wydaje siê st¹d, ¿e ró¿nica miêdzy cz³owiekiem dzielnym a niegodziwym siêga nie tylko ich charakterów, ale sposobu ich istnienia. W ten sposób
w³anie etyka staje siê ontologi¹ ¿ycia.
¯ycie jest byciem cz³owieka. Istnieæ wszak znaczy to samo, co ¿yæ. Nie jest
za ¿ycie cech¹ czy w³asnoci¹, któr¹ mo¿emy orzekaæ o bycie jako raz mu przys³uguj¹c¹, innym razem  nie. Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e dusza, która jest
przyczyn¹ istnienia-¿ycia, w nie taki sam sposób le¿y u podstaw ró¿nych czynnoci cz³owieka. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e jeli chodzi o czynnoci ¿yciowe, ¿ycie przys³uguje cz³owiekowi póty, póki ¿yje, jeli za wemiemy pod
uwagê ¿ycie rozumne  a takie przecie¿ okrela cz³owieka  to ¿yje on wtedy
tylko, gdy z rozumu swego korzysta. Bo chocia¿ na pytania, dlaczego cz³owiek
¿yje i dlaczego postrzega i myli, udzieliæ mo¿na tej samej odpowiedzi: za spraw¹ duszy, to jednak odpowied ta nie oznacza w obu przypadkach tego samego; dusza nie jest przyczyn¹ istnienia i przyczyn¹ postrzegania i mylenia w tym
samym sensie. Funkcje ¿yciowe nie dopuszczaj¹ przerw  byt o¿ywiony ¿yj¹c,
¿yje; ¿ycie nie mo¿e za byæ nieci¹g³e. Dlatego te¿ przyczynowanie duszy musi
byæ w tym wypadku bezporednie i ci¹g³e, bo takim te¿ musi byæ ¿ycie. Inaczej
rzecz siê ma z postrzeganiem i myleniem: te akty charakteryzuj¹ siê z kolei nieci¹g³oci¹. Za aktami widzenia stoi na przyk³ad odpowiednia w³adza, bêd¹ca
funkcj¹ duszy, jednak¿e nieci¹g³oæ procesu widzenia, jego przeplatanie siê
z niewidzeniem, wskazuje na poredni¹ formê aktualizacji tej w³adzy  widzenie nie jest wszak zale¿ne tylko od odpowiedzialnej za nie w³adzy duszy, ale tak¿e od niezale¿nych od tej w³adzy innych czynników, na przyk³ad od odpowiedniego owietlenia. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e moc w³adzy (äýíáìéò) przynale¿na
jest naturze bytu o¿ywionego, jej natomiast u¿ycie (íñãåéa), aktualizacja w³adzy, nastêpuje za spraw¹ tego, kto w³adzê tê posiada, a tak¿e zale¿na jest jeszcze od innych czynników. Dlatego te¿ nie zawsze aktualnie trwa. Mo¿e siê nawet tak zdarzyæ, ¿e w³adza nigdy nie bêdzie mia³a mo¿liwoci urzeczywistnienia
dzia³ania, jeli nie bêdzie cz³owiek z niej korzysta³20. Ta nieci¹g³oæ dzia³ania
uwidacznia siê jeszcze bardziej w przypadku dzia³ania rozumnego, które przecie¿ okrela cz³owieka.
W pismach Arystotelesa zauwa¿yæ mo¿na wspó³istnienie dwóch koncepcji
cz³owieka: w pierwszej o cz³owieku stanowi jego rozum, w drugiej  jest cz³o18

Arystoteles, Polityka 1257 b 411258 a 1. Nie dosyæ jest cz³owiekowi, aby na wiecie by³, ale aby dobrze by³ i ¿y³: S. Petrycy, Przydatki do Etyki Arystotelesowej..., s. 25.
19 T. Irwin, Cnoty w filozofii greckiej, [w:] Etyka a charakter, wybra³ i prze³o¿y³ J. Jatal, Kraków 2004, s. 7981.
20 Por. B. Wald, op. cit., s. 399400.
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wiek po³¹czeniem duszy i cia³a21. Dlatego wydaje mi siê, ¿e sporu o najwy¿sze
szczêcie nie da siê rozstrzygn¹æ na p³aszczynie, na jakiej siê go toczy. I ¿e obie
interpretacje usi³uj¹ rozstrzygn¹æ ostatecznie co, co nie jest rozstrzygalne, i co
sam Stagiryta wola³ w nierozstrzygniêciu, w zawieszeniu niejako pozostawiæ,
przeczuwaj¹c jakby, ¿e w owym nierozstrzygniêciu wyra¿a siê tak¿e istota etyki. Ka¿da ze stron przytacza wiele argumentów, s³usznych zreszt¹, dla poparcia
swego stanowiska, obie jednak cechuje to samo: usi³uj¹ domkn¹æ to, co Arystoteles chce pozostawiæ otwartym, usi³uj¹ zatem rozwi¹zaæ nierozwi¹zywalne.
Dotykamy tu bowiem aporii, na której zasadza siê etyka, chroni¹c w cz³owieku
to, co stanowi jego ´Jïò. Chc¹c bowiem jednoznacznie okreliæ, na czym polega wed³ug Arystotelesa szczêcie cz³owieka, musielibymy najpierw znaleæ
w jego pismach jednoznaczn¹ odpowied na pytanie, kim jest cz³owiek. A tej
nie znajdujemy. Stagiryta szuka³ wci¹¿ odpowiedzi na to pytanie, odpowiedzi
coraz lepszej, bo te¿ taki by³ sposób jego filozofowania: patrzenie na problem z
wielu perspektyw.
Dotykamy tu sedna etyki Arystotelesa i aporii, które, jak siê wydaje, tkwi¹
u samych jej podstaw. Dotykamy nierozstrzygalnego. Jednoczesnoci mo¿liwoci i niemo¿liwoci. Chronieniem jednoci z bogami i z nimi nieprzekraczalnej
ró¿nicy. Czy¿ nie tym te¿ jest etyka?
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Raz bowiem Arystoteles pisze, ¿e rozum bardziej ni¿ cokolwiek innego jest cz³owiekiem (Et. nik. 1178 a 67), innym razem  ¿e jest cz³owiek po³¹czeniem duszy i cia³a
(Et. nik. 1177 b 29).
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Sources in Linguistics
S ³ o w a k l u c z o w e: teoria i filozofia jêzyka, metodologia badañ lingwistycznych, paradygmaty filozofii jêzyka, style naukowe (kognitywne).

K e y w o r d s: theory and philosophy of language, methodology of linguistic research, paradigms of the philosophy of language, (cognitive) scientific styles.

Streszczenie

Abstract

ród³a w jêzykoznawstwie s¹ rozpatrywane z punktu widzenia funkcjonalnej teorii kultury B. Malinowskiego. Typologia róde³ ma
charakter zespo³u opozycji dychotomicznych,
które zawieraj¹ takie kategorie, jak (ród³a)
lingwistyczne vs. jêzykowe, eksplicytne vs.
implicytne, naturalne vs. sztuczne itd. Specjaln¹ uwagê powiêca siê czynnikom odmiennoci róde³ lingwistycznych, a mianowicie takim jak: 1) wewnêtrzna dyferencja dyscyplin
lingwistycznych; 2) dynamika paradygmatów
lingwistyczno-filozoficznych; 3) specyfika stylów naukowych w tradycjach narodowych
i geokulturowych.

Sources in linguistics are considered from
the viewpoint of B. Malinowskis functional
theory of culture. The typology of sources has
a nature of a group of dichotomous oppositions which include such categories as linguistic vs. language sources, explicit vs. implicit
sources, natural vs. artificial sources etc. Special attention is paid to the factors of linguistic
sources distinctness, that is: 1) inner differentiation of linguistic disciplines; 2) linguistic
and philosophical paradigms dynamics; 3) specificity of scientific styles in different national
and geo-cultural traditions.

I.
Zgodnie z funkcjonaln¹ teori¹ kultury B. Malinowskiego funkcja kultury polega na nadawaniu symbolicznych znaczeñ ludzkim zachowaniom i intencjom.
Elementy kultury maj¹ formê i funkcjê, czyli treæ. Forma rzeczywistoci kulturowej to konkretny rodzaj zachowania charakteryzuj¹cy wszelkie spo³eczne wiêzi1,
tzn. zespó³ uczestników wspó³dzia³ania, okrelony typ ich zachowania w rodo1

B. Malinowski, Dzie³a, t. 9: Kultura i jej przemiany, Warszawa 2000, s. 15.
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wisku, uwzglêdnienie okrelonych konwencji spo³ecznych, wykorzystanie przedmiotów, czynnoci motoryczne itd. Funkcje kulturowe polegaj¹ na tym, ¿e zastosowanie przedmiotu jako czêci technicznie, prawnie lub rytualnie okrelonego
zachowania prowadzi istotê ludzk¹ do zaspokojenia pewnych potrzeb. [...] Funkcja oznacza zatem zawsze zaspokojenie potrzeby, od najprostszej czynnoci jedzenia do aktu sakramentalnego2.
Na przyk³ad funkcj¹ rodziny jest dostarczanie spo³ecznoci obywateli i edukacja, funkcj¹ samorz¹dów  organizacja us³ug publicznych oraz wspólnego
wykorzystania bogactw terytorialnych, funkcj¹ plemienia  organizacja si³y dla
utrzymania porz¹dku, obrony i agresji. Ka¿da instytucja, wed³ug Malinowskiego, zwykle zaspokaja zespó³ potrzeb.
Jêzykoznawstwo zdaje siê idealnie nadawaæ siê do takiego, funkcjonalnego
traktowania kultury, szczególnie  pocz¹tki nauki o jêzyku, która, jak wiadomo,
powsta³a na potrzeby t³umaczenia staro¿ytnych tekstów (z tych lub innych wzglêdów uznawanych za kluczowe dla danej wspólnoty kulturowej). Taki charakter
mia³a staroindyjska gramatyka, czyli tzw. Omioksi¹g Paniniego z VIV w. p.n.e.
czy te¿ prace aleksandryjskiej szko³y filologicznej, której podstawowym celem
by³o redagowanie, komentowanie i objanianie tekstów klasycznej literatury
greckiej, przede wszystkim Iliady i Odysei Homera.
Tu wyranie nale¿y podkreliæ, ¿e u pocz¹tków jêzykoznawstwa le¿y koniecznoæ opisu tekstów, które w jakim aspekcie by³y traktowane jako obce: by³y
to teksty w jêzykach obcych lub teksty archaiczne, które pod wp³ywem czasu
stawa³y siê niezrozumia³e, jak to by³o na przyk³ad w wypadku staro¿ytnych (nieraz pochodz¹cych przypuszczalnie nawet z XV w. p.n.e.) ksi¹g wiedzy  podstawowego ród³a gramatyki Paniniego. W staro¿ytnej Grecji jeszcze w V w n.e.
nie by³o przyjête nauczanie jêzyka ojczystego: czêciowo dlatego, ¿e jêzyk potoczny i jêzyk literacki nie ró¿ni³y siê w sposób istotny, a czêciowo dlatego, ¿e
gramatykê pojmowano jedynie jako umiejêtnoæ czytania i pisania3. Najwa¿niejszym bodcem powstania badañ lingwistycznych  podobnie jak w staro¿ytnych
Indiach  by³a potrzeba komentowania tekstów literackich, napisanych w jêzyku przestarza³ym b¹d w jego formach dialektalnych, ma³o zrozumia³ych wspó³czesnemu czytelnikowi. Takie teksty wymaga³y przede wszystkim komentowania leksykalnego, ale tak¿e fonetycznego, morfologicznego, sk³adniowego.
Zainicjowano gromadzenie i opisanie tzw. glos (w dzisiejszej terminologii
 agnonimów), tj. wyrazów starych, ma³o u¿ywanych, niezrozumia³ych.
Ciekawe, ¿e Grecy praktycznie nie uwzglêdniali innych jêzyków, rzadko porównywali nawet grecki i ³aciñski. Uwa¿ano, ¿e ró¿nice miêdzy jêzykami dotycz¹ jedynie fonetyki, co do semantyki  wszystkie jêzyki s¹ jednakowe.
2

Ibidem, s. 16.
È. Òðîöêèé, Ïðîáëåìû ÿçûêà â àíòè÷íîé íàóêå, [w:] Àíòè÷íûå òåîðèè ÿçûêà
è ñòèëÿ (àíòîëîãèÿ òåêñòîâ), ðåä. Î. Ì. Ôðåéäåíáåðã, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1996, s. 15.
3
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Póniejszy rozwój jêzykoznawstwa, szczególnie w XX w., istotnie rozszerzy³
zakres ontologiczny badañ lingwistycznych, jak równie¿ ich heurystykê. ród³a
w jêzykoznawstwie mo¿na przedstawiæ jako zespó³ opozycji, zob. schemat 1:
0. ród³a
w lingwistyce

1. Lingwistyczne

1.1. Tekstowe

1.2. Nietekstowe

1.1.1. Leksykalne

2. Jêzykowe

2.1. Eskplicytne

2.2. Implicytne

2.1.1. Kodowe

2.1.1.1. Naturalne

1.1.2. Gramatyczne

2.1.1.1.1.
Teksty pisane
2.1.1.1.1.1.
Teksty klasyczne
2.1.1.1.1.2.
Teksty uzualne
2.1.1.1.2.
Teksty ustne

2.1.1.2.
Eksperymentalne

2.1.2. Konsytuacyjne

Schemat 1

UWAGI:
1. Opozycja (1) i (2) dotyczy róde³ o charakterze pierwotnym, tzn. bêd¹cych elementami jêzyka naturalnego lub stanowi¹cych produkt dzia³alnoci lingwistycznej, na przyk³ad w postaci gramatyk, s³owników, glosariuszy, komentarzy itd. O ile pierwsze praktyki jêzykoznawcze by³y bezporednio zwi¹zane
z potrzeb¹ kultywowania okrelonych tekstów jêzykowych, to w póniejszych
okresach badacze coraz bardziej skupiaj¹ siê na autorefleksji, a wiêc jako ród³a s¹ wykorzystywane produkty dzia³alnoci lingwistycznej. W pewnym stop-
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niu takie nastawienie metaopisowe, tzn. polegaj¹ce na opisie opisu, przyczyni³o siê do kreowania negatywnego obrazu jêzykoznawcy jako oderwanego od
rzeczywistoci scholastyka4.
2. Opozycja (1.1) i (1.2) dotyczy róde³ tekstowych, czyli zarejestrowanych
w formie tekstów jêzykowych opracowañ leksykograficznych b¹d gramatycznych, oraz róde³ nietekstowych, które pojawi³y siê doæ póno, bo g³ównie
w XX w.  chodzi na przyk³ad o niezbêdne w badaniach fonetycznych rentgenogramy, labiogramy i in.
3. Opozycja (2.1) i (2.2) pozwala rozró¿niæ, z jednej strony, ród³a jêzykowe eksplicytne, tzn. wystêpuj¹ce w postaci materialnie manifestowanych jednostek jêzykowych: fonemów, morfemów, leksemów, grup wyrazowych, zdañ i tekstów, jak równie¿ sytuacji ich u¿ycia, a z drugiej strony  ród³a implicytne, tzn.
rezultaty analizy intuicji jêzykowej. Metoda introspekcji ju¿ od czasów staro¿ytnych by³a stosowana w refleksjach lingwistyczno-filozoficznych, szczególnie za
rozpowszechni³a siê w drugiej po³owie XIX w. pod wp³ywem kierunku psychologicznego w jêzykoznawstwie, zw³aszcza niemieckiej szko³y W. Wundta.
W du¿ym stopniu introspekcja odrodzi³a siê w drugiej po³owie XX w.
i w pierwszej dekadzie XXI w. w ramach tzw. kognitywizmu. Nic dziwnego, ¿e
jeden z polskich autorytetów w tej dziedzinie  krakowska anglistka E. Tabakowska  pisze o lingwistyce kognitywnej jako o propozycji dla ludzi z wyobrani¹:
Jêzykoznawstwo kognitywne to propozycja dla ludzi z wyobrani¹. Dla ludzi,
którzy  dostrzegaj¹c zalety rygorystycznej formalizacji  chcieliby wyjæ poza
sztywne ramy strukturalistycznego obiektywizmu, siêgn¹æ dalej ni¿ siêga mêdrca szkie³ko i oko, którzy w twórcy i u¿ytkowniku jêzyka widz¹ nie tylko genialny mechanizm do produkowania s³ów i zdañ, ale i kwintesencjê jego cz³owieczeñstwa, niepowtarzalnoæ osobowoci, nieprzewidywalnoæ reakcji, oryginalnoæ
spojrzenia na wiat, s³owem wszystko to, co w po³¹czeniu z uwarunkowaniami
kulturowymi i spo³ecznymi decyduje o sposobie, w jaki cz³owiek u¿ywa swojego
jêzyka  genialnego narzêdzia, którego jest zarówno twórc¹, jak i niewolnikiem5.
Krytycy kognitywizmu w jêzykoznawstwie (na przyk³ad znany rosyjski badacz A. T. Krivonosov6) podkrelaj¹ natomiast spekulatywny, niezweryfikowany, a nawet nieweryfikowalny charakter kognitywistycznych modeli jêzyka naturalnego, jego semantyki leksykalnej oraz gramatycznej, oderwanie od tradycji
psycholingwistyki, opartej na badaniach eksperymentalnych.
4 Zob. A. Kiklewicz, Zrozumieæ jêzyk. Szkice z filozofii jêzyka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej, £ask 2007, s. 28 i n.
5 E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do jêzykoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995, s. 5.
6 À. Ò. Êðèâîíîñîâ, Ñèñòåìà êëàññîâ ñëîâ êàê îòðàæåíèå ñòðóêòóðû ÿçûêîâîãî
ñîçíàíèÿ. Ôèëîñîôñêèå îñíîâû òåîðåòè÷åñêîé ãðàììàòèêè, Ìîñêâà  Íüþ-Éîðê 2001,
s. 291 i n.
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4. Opozycja (2.1.1) i (2.1.2) dotyczy róde³ kodowych i konsytuacyjnych.
O ile pierwsze stanowi¹ elementy systemu jêzyka lub formy jego manifestacji,
to drugie  sytuacje u¿ywania znaków jêzyka w celach komunikacyjnych (najczêciej) lub niekomunikacyjnych7. Zainteresowanie otoczeniem dzia³alnoci jêzykowej, czyli  zgodnie z okreleniem D. Hymesa  kontekstualizacj¹ wypowiedzi, pojawi³o siê i na szerok¹ skalê rozpowszechni³o w jêzykoznawstwie
dopiero w XX w. Jednym z prekursorów socjologii jêzyka by³ V. N. Voloinov,
autor s³ynnej ksi¹¿ki Marksizm a filozofia jêzyka (1929). Zaproponowa³ on now¹,
jak na pocz¹tek XX w., platformê metodologiczn¹  badanie aktów mowy jako
zjawiska komunikacji spo³ecznej. Jednym z podstawowych pojêæ tego nowego
kierunku nauki o jêzyku jest audytorium spo³eczne8, do którego nale¿y ka¿da
osoba mówi¹ca i pod wp³ywem którego powstaj¹ wewnêtrzne racje, motywy,
oceny i inne9. Prymatowi jêzyka w teorii strukturalizmu Voloinov przeciwstawia prymat kontekstów ideologicznych. Forma jêzykowa dana jest mówi¹cemu
zawsze w okrelonym kontekcie ideologicznym (¿yciowym). Z tego punktu
widzenia Voloinov rozpatruje kryterium poprawnoci wyra¿eñ jêzykowych jako
kryterium czysto ideologiczne, oparte na takich charakterystykach, jak prawdziwoæ,
k³amliwoæ, artystycznoæ, wulgarnoæ itp. Podstawowe za³o¿enie socjologicznej teorii jêzyka Voloinova brzmi: Prawdziw¹ realnoci¹ jêzyka-mowy jest wiêc nie
abstrakcyjny system form jêzykowych, nie izolowana wypowied monologowa,
nie psychofizjologiczny akt jej realizacji, lecz spo³eczny fakt wzajemnego oddzia³ywania jêzykowego urzeczywistniany przez wypowied i wypowiedzi10.
5. Opozycja (2.1.1.1) i (2.1.1.2) obejmuje ród³a naturalne, tzn. teksty i ich
elementy wystêpuj¹ce w naturalnej komunikacji spo³ecznej, oraz sztuczne, wykreowane przez badacza. W tym drugim wypadku najczêciej chodzi o metodê
eksperymentu, która m.in. pozwala na psycholingwistyczne potwierdzenie hipotez lingwistycznych (teoretycznych). Metoda eksperymentu szeroko rozpowszechni³a siê w XX w., w du¿ym stopniu pod wp³ywem teorii generatywizmu
N. Chomskyego. Jako jeden z pierwszych o eksperymencie w jêzykoznawstwie
pisa³ L. V. èerba, choæ traktowa³ eksperyment raczej w duchu introspekcji
Wundta11.
6. Opozycjê (2.1.1.1.1) i (2.1.1.1.2) tworz¹ (jako ród³a) teksty pisane i teksty ustne. Przez d³u¿szy czas jêzykoznawstwo opiera³o siê g³ównie na tekstach
7 O komunikacyjnych i niekomunikacyjnych funkcjach jêzyka zob.: A. Kiklewicz, Dwanacie funkcji jêzyka, LingVaria II, 2008, s. 9 i n.
8 Por. wspólnotê jêzykow¹ we wspó³czesnych badaniach socjolingwistycznych, np.
S. Grabias, Jêzyk w zachowaniach spo³ecznych, Lublin 1997, s. 114 i n.
9 W. N. Wo³oszynow, Wzajemne oddzia³ywanie jêzykowe, Przegl¹d Humanistyczny
IX, 1977, s. 145.
10 Ibidem, s. 152.
11 Ë. Â. Ùåðáà, ßçûêîâàÿ ñèñòåìà è ðå÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü, Ëåíèíãðàä 1974, s. 32 i n.
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pisanych, co zosta³o ufundowane przez tradycjê staro¿ytn¹ (zarówno wschodni¹,
jak i europejsk¹), w której gramatykê traktowano jako umiejêtnoæ pos³ugiwania siê w³anie tekstami pisanymi (zob. wy¿ej). Ju¿ wspomniany Voloinov pisa³ o dominacji filologicznej tradycji w naukach o jêzyku, zgodnie z któr¹ obiekt
refleksji stanowi¹ jedynie jêzyki martwe w ich formie pisanej. Pod wp³ywem filologii, jak uwa¿a³ rosyjski badacz, swoje metody i kategorie lingwistyka
wypracowywa³a, badaj¹c martw¹ wypowied monologow¹, czy, dok³adniej, seriê takich wypowiedzi, po³¹czonych dla lingwisty tylko wspólnot¹ jêzyka [...].
Pierwszymi filologami i pierwszymi lingwistami zawsze i wszêdzie byli kap³ani. Dzieje nie znaj¹ ani jednego historycznego narodu, którego pismo wiête czy
tradycja legendowa nie by³yby w jakiej mierze obcojêzyczne i niezrozumia³e
dla profana. Ods³aniaæ tajemnicê wiêtych s³ów, to by³o zadanie kap³anów-filologów [...]. Jest to cecha uderzaj¹ca: od najg³êbszej staro¿ytnoci po dzieñ dzisiejszy filozofia s³owa i mylenie lingwistyczne opieraj¹ siê na swoistym postrzeganiu obcego, innojêzycznego s³owa i na zadaniach, które stawia
wiadomoci w³anie obce s³owo  odgadn¹æ i nauczyæ rozwi¹zania12.
7. Ostatnia z wyeksponowanych opozycji (2.1.1.1.1.1) i (2.1.1.1.1.2) dotyczy wykorzystania jako róde³ tekstów klasycznych (wzorcowych) i tekstów
uzualnych. W tym zakresie tak¿e da siê dostrzec pewn¹ ewolucjê róde³: pocz¹tkowo uwzglêdniane by³y jedynie teksty o charakterze kluczowym dla danej kultury
 w sensie sakralnym b¹d profetycznym/apostolskim, i w³anie tym siê t³umaczy
panowanie w europejskiej przestrzeni kulturowej przez ponad 1000 lat ³aciny jako
jêzyka klasycznego13. Za cechê demokratyzacji w naukach humanistycznych nale¿y uznaæ uwzglêdnienie przez badaczy innych jêzyków narodowych, dialektów
(od XIX w.) oraz socjolektów, które systemowo zaczêto badaæ jedynie w XX w.

II.
Zró¿nicowany charakter wykorzystywanych w lingwistyce róde³ uwarunkowany jest kilkoma czynnikami. Do nich przede wszystkim nale¿¹:
1) wewnêtrzna dyferencja dyscyplin lingwistycznych;
2) specyfika stylów naukowych w tradycjach narodowych i geokulturowych;
3) dynamika paradygmatów lingwistyczno-filozoficznych.
Pierwszy czynnik jest najbardziej oczywisty: chodzi o powszechnie przyjête
rozró¿nienie miêdzy jêzykoznawstwem materia³owym i teoretycznym14. Pierw12 W. N. Wo³oszynow, Jêzyk, mowa i wypowied, Przegl¹d Humanistyczny II, 1977,
s. 6365.
13 O pojêciu jêzyka klasycznego zob.: Í. Á. Ìå÷êîâñêàÿ, Îáùåå ÿçûêîçíàíèå.
Ñòðóêòóðíàÿ è ñîöèàëüíàÿ òèïîëîãèÿ ÿçûêîâ, Ìîñêâà 2001, s. 141 i n.
14 Zob. A. Heinz, Dzieje jêzykoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978, s. 85.
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szy kierunek badañ lingwistycznych dotyczy ekscerpcji (wyodrêbnienia, rejestracji), opisu oraz interpretacji faktów jêzykowych, które zgodnie z teori¹ systemów
mo¿na poklasyfikowaæ na:
1) jednostki (elementy) podstawowe;
2) relacje to¿samoci/podobieñstwa (tj. relacje paradygmatyczne);
3) regu³y kompozycji (tj. relacje syntagmatyczne).
Pojêcie fakt jêzykowy okazuje siê jednak doæ rozmyte: dla ró¿nych formacji naukowych istniej¹ odmienne standardy pojêciowe i w szczególnoci odmienne wyobra¿enie o tym, co jest faktem jêzyka (a co nim nie jest). O ile jêzykoznawstwo materia³owe zajmuje siê opisem i interpretacj¹ faktów jêzykowych,
to jêzykoznawstwo teoretyczne  ogólnie rzecz bior¹c  okreleniem tego, co
nale¿y uznawaæ za fakt. Jest oczywiste, ¿e w tym pierwszym wypadku dominuj¹ ród³a jêzykowe, empiryczne, a w drugim  ród³a lingwistyczne i ogólnie
 scjentystyczne.
Drugi czynnik dotyczy stylów naukowych, które w du¿ym stopniu s¹ przyporz¹dkowane okrelonym tradycjom narodowym. Tak wiêc badacze uwa¿aj¹
polski styl nauk humanistycznych za rodzaj teutoñskiej tradycji intelektualnej15.
Dla tego stylu charakterystyczna jest dominuj¹ca orientacja na tworzenie teorii,
analizê paradygmatów, podczas gdy dane empiryczne s¹ traktowane jako drugorzêdne, s³u¿¹ce jedynie do weryfikacji teorii. Odwrotnie, tzw. styl saksoñski zak³ada w du¿ym stopniu analizê dokumentowych faktów ród³owych.
Trzeci czynnik  paradygmaty lingwistyczno-filozoficzne  jest najbardziej
skomplikowany. Ogólnie mo¿na twierdziæ (i to zasadniczo nie budzi w¹tpliwoci), ¿e w ró¿nych formacjach jêzykoznawstwa s¹ preferowane odmienne pojêcia ród³a. Mo¿na tu wyodrêbniæ dwa skrajne ujêcia: oparte na indukcji oraz
oparte na dedukcji. Szczególnie podkrela to I. Bobrowski, który jako pierwszy
paradygmat w jêzykoznawstwie wyodrêbni³ indukcjonizm, przypadaj¹cy na XIX w.
oraz pierwsz¹ po³owê XX w., charakterystyczny na przyk³ad dla jêzykoznawstwa
porównawczo-historycznego. Wed³ug Bobrowskiego cech¹ tego paradygmatu
by³o dochodzenie od faktów i zdañ bardziej szczegó³owych do uogólnieñ16.
(Por. znan¹ tezê L. Bloomfielda: Jedynie zdroworozs¹dkowe uogólnienia dotycz¹ce jêzyka to uogólnienia indukcyjne17.) Bobrowski pisze o istniej¹cych do
dzi indukcjonistach naiwnych, którzy wierz¹, ¿e nie tylko da siê budowaæ
15 S. Gajda, Jêzyk nauk humanistycznych, [w:] Polszczyzna 2000. Orêdzie o stanie jêzyka
na prze³omie tysi¹cleci, pod red. W. Pisarka, Kraków 1999, s. 21; A. Duszak, Tekst, dyskurs,
komunikacja miêdzykulturowa, Warszawa 1998; K. Ïðîêîï÷óê, Ê âîïðîñó î ïðèíàäëåæíîñòè ïîëüñêîãî íàó÷íîãî ñòèëÿ ê òàê íàçûâàåìîìó òåâòîíñêîìó èíòåëëåêòóàëüíîìó
ñòèëþ, [w:] Ïàëàí³ñòûêà  Ïîëîíèñòèêà  Polonistyka 2006, ðýä. À. Ê³êëåâ³÷, Ñ. Âàæí³ê,
Ì³íñê 2006, s. 236 ³ n.
16 I. Bobrowski, Zaproszenie do jêzykoznawstwa, Kraków 1998, s. 34.
17 Cyt. za: Â. À. Çâåãèíöåâ, ßçûê è ëèíãâèñòè÷åñêàÿ òåîðèÿ, Ìîñêâà 1973, s. 98.
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naukê na zasadzie indukcji, ale te¿, ¿e jest to najlepszy sposób  szczególnie
w naukach humanistycznych18.
Kolejny paradygmat  weryfikacjonistyczny  jest, jak pisze Bobrowski, odwrotnoci¹ indukcjonizmu: jego istot¹ jest weryfikowanie, tj. potwierdzanie
zdañ ogólnych zdaniami szczegó³owymi. Klasycznym przyk³adem zastosowania
tej zasady uprawiania lingwistyki jest teoria glossematyki L. Hjelmsleva. Wed³ug
Hjelmsleva lingwistyka musi opisywaæ jêzyk jako system wewnêtrznych regu³,
czyli jako strukturê. W ten sposób da³oby siê odró¿niæ opis lingwistyczny jêzyka od innych, nielingwistycznych: psychologicznego, socjologicznego, kulturologicznego itd. W procesie takiego opisu jêzyk rozcz³onkowuje siê na podsystemy oraz kategorie i subkategorie jednostek, które wzajemnie wp³ywaj¹ na siebie
i których siê nie da opisaæ poza tymi relacjami. Regu³y jêzyka w glossematyce
wprowadza siê apriorycznie, bez odniesienia do konkretnych danych jêzykowych; po zdefiniowaniu regu³ weryfikuje siê je na materiale ród³owym. Na tym
polega stosowana przez glossematyków i ogólnie przez strukturalistów metoda
weryfikacyjna.
Relacje jednostek jêzykowych maj¹, wed³ug Hjelmsleva, charakter uniwersalny. Wobec tego dane empiryczne s¹ fakultatywne w stosunku do teorii  jedynie okrelaj¹ jej stosowalnoæ czy te¿ trafnoæ. Dla teorii, jak j¹ rozumia³a
szko³a duñska, nie jest w sumie wa¿ne, czy jest reprezentatywna, czy nie. Najwa¿niejszy warunek, który musi spe³niaæ teoria naukowa, to jej logiczna niesprzecznoæ. W zwi¹zku z tym nasuwa siê aluzja do wypowiedzenia francuskiego projektanta mody Pierrea Cardina: Przy projektowaniu nie muszê mieæ cia³a
do ubierania. W modzie tworzenie polega na tym, ¿e ubranie mo¿na w³o¿yæ na
butelkê.
W du¿ym stopniu powy¿sze za³o¿enia racjonalistyczne19 s¹ charakterystyczne tak¿e dla lingwistyki generatywnej N. Chomskyego, który odrzuci³ postulaty lingwistyki empirycznej, w szczególnoci w postaci behawiorystycznego modelu jêzyka B. F. Skinnera, na korzyæ lingwistyki racjonalnej, trzymaj¹c siê
zasady: Najpierw teoria, potem fakty (i oczywicie  ród³a)20.
Odwrotnie, wspó³czesne, zorientowane komunikacyjnie jêzykoznawstwo
integracyjne, jak pisze K. Kor¿yk, kontynuuje tradycjê socjologii jêzyka pierwszej po³owy XX w., zak³adaj¹c, i¿ obiektem badañ lingwistycznych ma byæ rodowisko komunikacyjne, tzn. porozumiewaj¹cy siê ludzie, rezultaty ich dzia³alnoci komunikacyjnej  wypowiedzi oraz konsytuacje21. Powo³uj¹c siê na teoriê
18
19

s. 21.

20
21

I. Bobrowski, op. cit., s. 35.
O opozycji empiryzmu i racjonalizmu w jêzykoznawstwie: Â. À. Çâåãèíöåâ, op. cit.,

Ibidem, s. 70 i n.
K. Kor¿yk, Jêzyk i gramatyka w perspektywie komunikatywizmu, [w:] Gramatyka
komunikacyjna, pod red. A. Awdiejewa, Warszawa  Kraków 1999, s. 14.

ród³a w jêzykoznawstwie

213

amerykañskiego badacza V. H. Yngvego22, Kor¿yk pisze, ¿e lingwistyka komunikacyjna traktuje opisywane jednostki jako realnie istniej¹ce obiekty, podobnie jak to jest w naukach przyrodniczych. Za ród³a informacji lingwistycznej
s¹ przy tym uwa¿ane komunikacyjne (nie tylko jêzykowe) i interpretacyjne zachowania mówi¹cych w konkretnych aktach porozumiewania siê  tylko bowiem
w odniesieniu do nich mo¿na zrozumieæ i wyjaniæ poznawcz¹ i jêzykow¹ (inter)aktywnoæ mówi¹cych/s³uchaczy i jedynie w zwi¹zku z nimi mo¿na uznawaæ
jej wytwory  zjawiska znacz¹ce  za wypowiedzi23.

III.
We wspó³czesnej filozofii jêzyka jest przyjêta zasada modelu aksjomatycznego, zgodnie z którym w jêzykoznawstwie decyduj¹c¹ rol¹ odgrywaj¹ nie odkrycia nowych faktów, jak to siê dzieje w naukach przyrodniczych, lecz zmiany
stylów mylenia: przyjêta przez spo³ecznoæ naukow¹ doktryna okrela, co jest
faktem, a wiêc okrela tak¿e zespó³ niezbêdnych róde³ materia³owych.
Tego rodzaju teoriocentryzm w odniesieniu do jêzykoznawstwa nie jest jednak w ca³oci trafny, w rzeczywistoci bowiem zmiana paradygmatów lingwistyczno-filozoficznych w du¿ym stopniu ma te¿ charakter ontologiczny, tzn.
oparta jest na sukcesywnym rozszerzaniu, a nawet rozmywaniu granic jêzyka24.
Jakkolwiek standardowym obiektem opisu w gramatykach tradycyjnych, a tak¿e w badaniach komparatystycznych by³y jednostki najbardziej elementarne
(w terminologii H. Jachnowa  organizacyjne), a mianowicie fonemy i morfemy, to wspó³czesne jêzykoznawstwo zwróci³o siê do jednostek znakowych
 leksemów jako podstawowych jednostek nominacji w jêzyku (typowych nazw)
oraz zdañ/wypowiedzi jako podstawowych jednostek komunikacji.
Strukturalizm w pierwszej kolejnoci sta³ siê domen¹ systematycznych badañ sk³adniowych, poniewa¿ zdanie jako jednostka kompozycyjna by³a najbardziej podatna na zastosowanie metod analizy strukturalnej. Opracowanie problematyki sk³adniowej, w tym tzw. sk³adni wewnêtrznej, czyli struktury
semantycznej s³owa, jest uznawane za jedno z g³ównych osi¹gniêæ strukturalizmu. Nieprzypadkowo wybitny rosyjski filozof jêzyka J. S. Stepanov w odniesieniu do strukturalizmu w jêzykoznawstwie zastosowa³ okrelenia: paradygmat
syntaktyczny oraz filozofia predykatu25. Rzeczywicie, dopiero w XX w.
w Europie i w USA pojawi³y siê powa¿ne teorie sk³adniowe: sk³adnia zale¿noci L. Tesniérea, sk³adnia komunikacyjna V. Mathesiusa, sk³adnia transforma22
23

V. H. Yngve, Linguistics and a Science, Bloomington  Indianapolis 1986.
K. Kor¿yk, op. cit., s. 15.
24 Zob.: A. Kiklewicz, Aspekty teorii wzglêdnoci lingwistycznej, Olsztyn 2007, s. 41.
25 Þ. Ñ. Ñòåïàíîâ, Â òðåõìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ÿçûêà, Ìîñêâà 1985, s. 127.
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cyjno-generatywna N. Chomskyego, sk³adnia semantyczna Ch. Fillmora, sk³adnia na bazie pojêcia konotacji C. Piernikarskiego.
W dobie jêzykoznawstwa otwartego, tzn. antropologicznie zorientowanego, na szerok¹ skalê rozpoczêto (szczególnie poczynaj¹c od lat 60. XX w.) badania nad tekstem, a tak¿e nad dyskursem pojmowanym jako interakcja podmiotów realizowana za porednictwem komunikatów werbalnych.
Ogólny kierunek zmian w jêzykoznawstwie teoretycznym okreliæ mo¿na
jako stopniowy wzrost formatu podstawowych (uznawanych za fakty) jednostek jêzyka: od fonemu i morfemu jako jednostek konstrukcyjnych do leksemu jako
jednostki nominatywnej, a póniej do zdania, tekstu, dyskursu i wreszcie  sytuacji
jêzykowej (sfery komunikacyjnej). Zgodnie z t¹ dynamik¹ obiektów lingwistycznych zmienia³y te¿ ród³a tej nauki: ród³a, które mo¿na okreliæ jako interioralne, stopniowo ustêpuj¹ przed ród³ami eksterioralnymi (zob. schemat 2)26.
Fonem, morfem
Paradygmat formalistyczny
Leksem
Paradygmat nominatywny
Zdanie
Paradygmat strukturalny
Tekst/dyskurs
Paradygmat antropologiczny

Schemat 2

IV.
Miêdzy jêzykoznawstwem a matematyk¹ istniej¹ podobieñstwa i ró¿nice.
Podobieñstwo polega m.in. na tym, ¿e zarówno w lingwistyce, jak i w matematyce obiekt i narzêdzie opisu s¹ jednakowe. Ró¿nica jednak dotyczy tego, ¿e jêzyk naturalny istnieje obiektywnie, niezale¿nie od badaczy, podczas gdy matematyk w pewnym stopniu bada pojêcia, które sam tworzy. Innymi s³owy,
w jêzykoznawstwie w odró¿nieniu od matematyki obiekt opisu nie jest to¿samy
z jego ród³em, choæ relacja ta  z perspektywy historycznej dynamiki paradygmatów lingwistyczno-filozoficznych  jest zmienna. Mo¿na tu rozró¿niæ dwie
tradycje: nomotetyczn¹ oraz idiograficzn¹. Pierwsza polega na tym, ¿e obiektem
26

A. Kiklewicz, Aspekty teorii..., s. 44.
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opisu w jêzykoznawstwie jest jêzyk jako spo³ecznie relewantny, idealny, abstrakcyjny system znaków, a droga do jego poznania (i opisu) le¿y poprzez badanie
ró¿nych form manifestacji jêzyka wystêpuj¹cych w tekstach jêzykowych, które
(jedynie) stanowi¹ ród³a dociekañ lingwistycznych. Na tej idei jest ufundowana
teoria strukturalizmu. W uproszczonej formie mo¿na to przedstawiæ nastêpuj¹co:
realnym (bli¿szym) obiektem opisu s¹ ród³a tekstowe, a obiektem docelowym
jest system jêzyka. W ten sposób w jêzykoznawstwie XX w. rozpowszechni³a siê
idea modelowania, tzn. hipotetycznego przedstawienia struktury jêzyka na podstawie analizy danych tekstowych (parole). Idea ta znalaz³a wyraz m.in.
w s³ynnej metaforze jêzyka jako czarnej skrzynki.
Model idiograficzny zak³ada (w wiêkszym lub mniejszym stopniu) zasadnicz¹ to¿samoæ obiektu i ród³a: za obiekt refleksji lingwistycznych s¹ uwa¿ane
realnie istniej¹ce byty, takie jak na przyk³ad wiadomoæ/intuicja jêzykowa ludzi, któr¹ w myl wczeniej ju¿ wspomnianego Wundta mo¿na poznaæ drog¹
bezporedniej introspekcji. Podobne za³o¿enia zosta³y przyjête przez przedstawicieli wspó³czesnej lingwistyki komunikacyjnej (zob. wy¿ej). Tu miejsce jêzyka samego w sobie, o którym pisa³ F. de Saussure i któr¹ komunikatywici
oceniaj¹ jako hipostazê, zajmuje jêzyk jako narzêdzie dzia³alnoci komunikacyjnej lub mylowej (poznawczej), a mianowicie realnie istniej¹ce komunikaty.
Nawi¹zuj¹c do W. von Humboldta, prekursora tego kierunku nauki o jêzyku,
wspó³czesny teoretyk lingwistyki komunikacyjnej R. Harris wprost okrela jêzyk jako rodzaj dzia³alnoci27. Zasadniczo zmienia to te¿ charakter stosowanych
róde³: teraz do sfery zainteresowañ lingwistów wchodzi szeroki zakres ró¿nych
odmian dzia³alnoci jêzykowej: komunikacja w rodzinie, komunikacja w kawiarni, poci¹g jako rodowisko komunikacji jêzykowej itd.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e ród³a w jêzykoznawstwie przez epoki historyczne ewoluowa³y. Po pierwsze, w tym zakresie zachodzi swego rodzaju proces demokratyzacji: pocz¹tkowo ród³a maj¹ szczególny status kulturowy,
s¹ to presti¿owe teksty religijne, teksty klasyczne, ogólnie  teksty pisane; póniej jêzykoznawcy zaczynaj¹ kierowaæ swoje zainteresowanie w stronê komunikacji uzualnej, w rezultacie czego status róde³ przybieraj¹ teksty dialektalne,
socjolektalne, a nawet wrêcz koliduj¹ce z norm¹.
Po drugie, w miarê gromadzenia informacji lingwistycznej stopniowo zachodzi scjentyzacja, czyli unaukowienie róde³: opis (s³ownikowy, gramatyczny)
jêzyka, jak równie¿ jêzyk opisu jêzyka staje siê samodzielnym obiektem opisu,
27

R. Harris, The Language Myth, London 1981, s. 4.
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a w pewnych tradycjach (na przyk³ad tzw. teutoñskiej) nawet uwa¿a siê za wzór
uprawiania humanistyki.
Po trzecie, mo¿na twierdziæ o eksterioryzacji róde³: format badanych jednostek jêzyka staje siê coraz wiêkszy, a na pierwszy plan badañ lingwistycznych
wysuwa siê otoczenie dzia³alnoci jêzykowej: wspólnota jêzykowa i jej standardy kulturowe, sytuacja komunikacyjna, psychiczne procesy konceptualizacji danych dowiadczalnych i typy ich magazynowania w pamiêci jêzykowej.
Po czwarte, nastêpuje coraz wiêksza technologizacja róde³, która polega na
tym, ¿e badacze jêzyka naladuj¹ przedstawicieli innych dziedzin nauki, szczególnie nauk przyrodniczych. W taki sposób w jêzykoznawstwie zadomowi³a siê
metoda eksperymentu, a w ostatnich latach w obrêbie lingwistyki komputerowej
szczególnie rozpowszechni³y siê internetowe korpusy jêzykowe (tzw. konkordansy), a tak¿e lingwistyczne bazy danych: s³owniki jedno-, dwu- i wielojêzyczne,
s³owniki frekwencji, kolokacji, poradniki, translatory i in.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ dotyczy treci oraz perspektyw
rozwoju filozofii jêzyka, zawieraj¹cej metodologiczne zasady badañ nad jêzykiem. Autorka
przedstawia przegl¹d formacji lingwistyczno-filozoficznych w historii filozofii, jak równie¿
w dziejach jêzykoznawstwa, wskazuje ród³a
wspó³czesnych teorii lingwistyczno-filozoficznych. Analizuje ponadto w³aciwoci jêzyka
jako systemu postrzegania wiata, co znajduje
wyraz przede wszystkim w jego funkcji kultywuj¹cej. System gramatyczny i leksykalny
akumuluje bowiem zdobyte w procesie rozwoju kulturowo-historycznego dowiadczenia
okrelonej wspólnoty etniczno-kulturowej.
Mo¿liwoæ badania jêzyka w z punktu widzenia filozofii jest uwarunkowana tym, ¿e jêzyk
ma istotê znakow¹, s³u¿y jako narzêdzie dzia³alnoci poznawczej cz³owieka, a jednoczenie
jako narzêdzie komunikacji. Autorka wyra¿a
przekonanie, ¿e struktura, treæ i funkcje jêzyka w spo³eczeñstwie s¹ uwarunkowane jego
rozwojem historycznym zgodnie z prawami
dialektyki, obowi¹zuj¹cymi tak¿e w wiecie
rzeczy materialnych. W zastosowaniu tych

In the article the author considers the content and ways of the development of philosophy of a language as methodological principles of its study.
A brief review of lingua-philosophical directions in the history of philosophy and linguistics
is presented, scientific sources of modern lingua-philosophical studies are named as well.
The author analyzes a peculiar feature of
a language as a system of peoples world
outlook. It finds expression in the ability of
a language to accumulate the cultural and historical experience of ethno-cultural community.
Possibility of studying a language in
a philosophical aspect is conditioned, the author
thinks, by the nature of a language itself that serves as a means of world cognition, storage of
cultural heritage and a means of communication.
As for philosophicness of a language as
a means of peoples world outlook the author
considers that the structure, matter and functions of a language is conditioned by dialectical laws of its social development, its role in
the process of peoples world cognition.
That is the methodological significance of
philosophy of a language.
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Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ÿçûê  ýòî íå òîëüêî ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ è ïåðåäà÷è ìûñëè, ñðåäñòâî îáùåíèÿ, ýòî òàêæå õðàíèëèùå îïûòà êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ, íîñèòåëåé ÿçûêîâ. Â ÿçûêå îòðàæàåòñÿ
ìíîãîâåêîâàÿ ñèñòåìà ìèðîïîíèìàíèÿ è ìèðîîñìûñëåíèÿ íàðîäà, åãî
êàðòèíà ìèðà. Íà ïðîòÿæåíèè ñòîëåòèé ÷åëîâåê ïîçíàâàë ìèð, îòêðûâàë äëÿ
ñåáÿ çàêîíû åãî ðàçâèòèÿ, ïî-ñâîåìó èíòåðïðåòèðîâàë èõ. Ýòîò ïðîöåññ
ïðîäîëæàåòñÿ è ïîíûíå. Âåëèêà ðîëü íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ â îòðàæåíèè
è çàêðåïëåíèè êîãíèòèâíî-îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà â ñåìàíòèêå
ÿçûêîâûõ åäèíèö, ÷òî îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ìåæïîêîëåííîé ïåðåäà÷è
îïûòà ïîçíàíèÿ. Ï. Õàðòìàí, îñíîâàòåëü êîãíèòèâíîé ëèíãâèñòèêè, òîíêî
ïîäìåòèë, ÷òî èçó÷åíèå ÿçûêà  ýòî íåêèé êîñâåííûé ïóòü èçó÷åíèÿ
ïîçíàíèÿ1.
Èñòîêè íàóêè î ÿçûêå âîñõîäÿò ê ãëóáîêîé äðåâíîñòè. Íå ñëó÷àéíî
àâòîðàìè ïåðâûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, àâòîðàìè ïåðâûõ
ãðàììàòèê áûëè ôèëîñîôû, ïîòîìó ÷òî èìåííî ôèëîñîôèÿ êàê íàóêà
ñôîðìèðîâàëàñü ñ öåëüþ îñìûñëåíèÿ ÷åëîâåêîì îêðóæàþùåãî ìèðà  åãî
ñòðîåíèÿ, ñâîéñòâ, çàêîíîâ ðàçâèòèÿ, êà÷åñòâ ìàòåðèè êàê îñíîâû áûòèÿ
âñåãî ñóùåãî íà Çåìëå. Óæå ìûñëèòåëè Äðåâíåãî ìèðà çàäóìûâàëèñü
î ïðîèñõîæäåíèè ÿçûêà, åãî ñïîñîáíîñòè ïåðåäàâàòü èíôîðìàöèþ î ìèðå
(Ïàíèíè, Áõàðòõàðè  â äðåâíåèíäèéñêîì ÿçûêîçíàíèè, Äèîãåí, Ëóêðåöèé,
ïîçæå Àðèñòîòåëü, Ãåðàêëèò Ýôåññêèé, Ïëàòîí, ñòîèêè  â ãðåêî-ðèìñêîì
ÿçûêîçíàíèè, Õàëèë-àëü-Ôàðàõèäè, Ñàãàíû, àëü Ôèðóçàáàäè  â àðàáñêîì
ÿçûêîçíàíèè). Óæå òîãäà ñîçäàâàëèñü ïåðâûå èäåîãðàôè÷åñêèå ñëîâàðè,
ñòàâÿùèå öåëüþ ñèñòåìàòèçèðîâàòü íå ñòîëüêî ëåêñèêó, à íàêîïëåííûå
íàðîäîì çíàíèÿ îá îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, çàêðåïëåííûå â ëåêñèêå
ÿçûêà.
Âîçíèêíóâ êàê ñðåäñòâî îáùåíèÿ è ïîçíàíèÿ ìèðà, ôîðìèðîâàíèÿ
è ïåðåäà÷è ìûñëè, ÿçûê íå ìîã íå îòðàæàòü â ñâîåé ñåìàíòèêå è ñòðóêòóðå
ñóùíîñòè çàêîíîâ ðàçâèòèÿ ñàìîãî îáúåêòèâíîãî ìèðà. Áîëüøèíñòâî
ÿçûêîâåäîâ ïðèçíàåò òîò ôàêò, ÷òî ÿçûê  ýòî ðåçóëüòàò îïðåäåëåííûõ
ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé ëþäåé (ïîòðåáíîñòü ñîâìåñòíîãî òðóäà ïîðîäèëà
ïîòðåáíîñòü îáùåíèÿ), à ïîòîìó åãî ðàçâèòèå îïðåäåëÿåòñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü îáùåñòâåííûì ðàçâèòèåì. Ýòî îáóñëîâëèâàåò èçìåíåíèÿ â ëåêñèêå
(ïîÿâëåíèå â ÿçûêå íîâîé ëåêñèêè è óñòàðåâàíèå îòäåëüíûõ ñëîâ è ãðóïï
ñëîâ, ðàçâèòèå ñåìàíòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ñëîâà), ñîöèàëüíîå ðàññëîåíèå
ÿçûêà (ôîðìèðîâàíèå ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà è äèàëåêòîâ, ïðîñòîðå÷èÿ,
æàðãîíîâ), ðàçâèòèå ôóíêöèîíàëüíûõ ñòèëåé è ò.ä. Â òî æå âðåìÿ, ÿâëÿÿñü
êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêèì ÿâëåíèåì, ñîçäàííûì homo sapiens, ÿçûê êàê
1
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ñòðóêòóðíî îðãàíèçîâàííàÿ, ïîëèôóíêöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ïîñòîÿííî
ñàìîñîâåðøåíñòâóåòñÿ  ìåíÿþòñÿ åå ñòðóêòóðà, ñîäåðæàíèå, îòíîøåíèÿ
ìåæäó îòäåëüíûìè ñîñòàâëÿþùèìè. Â ýòîì ñëó÷àå ìû ãîâîðèì î âíóòðèÿçûêîâîì ðàçâèòèè. Òàêèì îáðàçîì, ðàçâèòèå ÿçûêà îáóñëîâëåíî, âî-ïåðâûõ,
âíåøíèìè ïðè÷èíàìè (èçìåíåíèÿ îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè,
îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà, ìûøëåíèÿ ÷åëîâåêà è íàöèîíàëüíîãî ìåíòàëèòåòà),
âî-âòîðûõ, âíóòðåííèìè ïðè÷èíàìè èëè çàêîíàìè âíóòðèñèñòåìíîãî ïîðÿäêà
(èçìåíåíèå ãðàììàòè÷åñêèõ êàòåãîðèé, âíóòðèñèñòåìíûõ îòíîøåíèé,
ìîäåëåé ïîñòðîåíèÿ ñëîâ, ñëîâîñî÷åòàíèé è ïðåäëîæåíèé è äð.).
Ñïîñîáíîñòü ÿçûêà âûñòóïàòü ñíà÷àëà èíñòðóìåíòîì, à â êîíå÷íîì
ñ÷åòå ïðîäóêòîì êîãíèòèâíî-îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â ïðîöåññå îñâîåíèÿ
ìèðà ÷åëîâåêîì ôîðìèðóåò òàêîå åãî ñâîéñòâî, êàê ôèëîñîôè÷íîñòü, òî
åñòü âîçìîæíîñòü ñòðóêòóðèðîâàòü ÿçûêîâûìè ñðåäñòâàìè íàöèîíàëüíîå
ìèðîâîñïðèÿòèå, ñèñòåìó ìèðîâîççðåíèÿ íàðîäà. Âçãëÿä íà ÿçûê åñòü
âçãëÿä íà ìèð2. Â ñâîåì ñîçíàíèè ÷åëîâåê ìîæåò îïåðèðîâàòü òîëüêî òåìè
ïîíÿòèÿìè, êîòîðûå ôèêñèðóþòñÿ ÿçûêîì. Â õîäå ðàçâèòèÿ îáúåêòèâíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè ÿçûê òàêæå ðàçâèâàåòñÿ, ïðè÷åì ïî äèàëåêòè÷åñêèì
çàêîíàì ìàòåðèàëüíîãî ìèðà, àêêóìóëèðóåò â ñâîåé ñòðóêòóðå è ñåìàíòèêå
îïûò ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, çàêðåïëÿÿ ñàìîå öåííîå èç
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî îïûòà ðàçâèòèÿ íàðîäà, íîñèòåëÿ ÿçûêà. Èìåííî
áëàãîäàðÿ ýòèì ôóíêöèÿì â æèçíè èíäèâèäóóìà è îáùåñòâà â öåëîì ÿçûê
ñòàíîâèòñÿ ñðåäñòâîì îðèåíòàöèè â ìèðå äëÿ âñåõ íîñèòåëåé íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî ãîâîðèòü î òàêîì ñâîéñòâå ÿçûêà, êàê
ôèëîñîôè÷íîñòü  ñâîéñòâå âûñòóïàòü ìèðîâîççðåíèåì íàðîäà.
Ôèëîñîôè÷íîñòü ÿçûêà îáóñëîâëåíà, íà íàø âçãëÿä, åãî ñïîñîáíîñòüþ:
 ðàçâèâàòüñÿ ïî äèàëåêòè÷åñêèì çàêîíàì îáúåêòèâíîãî ìèðà,
 ôîðìèðîâàòü ÿçûêîâûå êàòåãîðèè, îòðàæàþùèå ìûñëèòåëüíûå
ïðîöåññû â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà êàê homo sapiens,
 îòðàæàòü öåëîñòíóþ êàðòèíó ìèðà â ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé
ïëîñêîñòè,
 àêêóìóëèðîâàòü íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé îïûò íàðîäà, íîñèòåëÿ
ÿçûêà,
 âûñòóïàòü èäåîëîãèåé ÿçûêîâîãî ñîîáùåñòâà,
 ôóíêöèîíèðîâàòü â êà÷åñòâå ñðåäñòâà îðèåíòàöèè ÷åëîâåêà
â ðåàëüíîì ìèðå.
Êàê âèäèì, èìåííî èç ôèëîñîôè÷íîñòè ÿçûêà âûòåêàåò âîçìîæíîñòü
èçó÷åíèÿ åãî ñòðóêòóðû è ñåìàíòèêè äëÿ îáúÿñíåíèÿ ïóòåé ðàçâèòèÿ ìèðà
è ñàìîãî ÷åëîâåêà. Ôàêò ôîðìèðîâàíèÿ ÿçûêà êàê ñðåäñòâà âûðàæåíèÿ
è ïåðåäà÷è ìûñëåé îïðåäåëÿåò öåëü ÿçûêîâîé àêòèâíîñòè ÷åëîâåêà. Ýòî
2
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îáùåíèå â ïðîöåññå ïîçíàíèÿ ìèðà è ñàìîãî ñåáÿ êàê åãî ÷àñòè.
Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ ÿçûêîâîé ñèñòåìû ëåæàò â îñíîâå
ôèëîñîôèè ÿçûêà êàê êîíöåïòóàëüíîé ïëàòôîðìû åãî îïèñàíèÿ.
Â ñîâðåìåííîé íàóêå ôèëîñîôèÿ ÿçûêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñàìîì îáùåì
âèäå êàê òàêîé ïîäõîä ê ÿçûêó, ïðè êîòîðîì ôèëîñîôñêèå ïîëîæåíèÿ
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îáúÿñíåíèÿ íàèáîëåå îáùèõ çàêîíîâ ÿçûêà, à äàííûå
ÿçûêà, â ñâîþ î÷åðåäü, äëÿ ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ ôèëîñîôñêèõ ïðîáëåì,
âûäâèãàåìûõ êîíêðåòíûì âðåìåíåì.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî îäíîçíà÷íî ñêàçàòü, ÷òî ôèëîñîôñêèå àñïåêòû
èçó÷åíèÿ ÿçûêà óæå ïðåäîïðåäåëåíû ñàìîé ñóùíîñòüþ ÿçûêà êàê
îáùå÷åëîâå÷åñêîãî ôåíîìåíà, à çàêîíû åãî ðàçâèòèÿ ñîîòíîñÿòñÿ ñ çàêîíàìè ðàçâèòèÿ îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè. Â îñíîâå èçó÷åíèÿ ÿçûêà êàê
ðåçóëüòàòà êîãíèòèâíî-îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà ëåæèò ìåòîäîëîãèÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ïðèíöèïîâ è çàêîíîâ ìàòåðèàëèñòè÷åñêîé äèàëåêòèêè, èçó÷àþùåé çàêîíû ðàçâèòèÿ ìàòåðèàëüíîãî ìèðà, îíòîëîãè÷åñêèå
è ãíîñåîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ ìûøëåíèÿ è ïîçíàíèÿ. Ýòà ìåòîäîëîãèÿ è íàçûâàåòñÿ ôèëîñîôèåé ÿçûêà.
Îñíîâû ôèëîñîôèè ÿçûêà áûëè ðàçðàáîòàíû â òðóäàõ âûäàþùåãîñÿ
íåìåöêîãî ó÷åíîãî XIX â., îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, îñíîâàòåëÿ Áåðëèíñêîãî
óíèâåðñèòåòà Â. ôîí Ãóìáîëüäòà. Ãëàâíîé èäååé ó÷åíèÿ Ãóìáîëüäòà ÿâëÿåòñÿ
ïðèçíàíèå ÿçûêà è åãî ôîðìû êàê âûðàæåíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñîçíàíèÿ
íàðîäà. Â Ðîññèè ïðîáëåìû ïñèõîëîãèçìà â ÿçûêîçíàíèè ïðåäñòàâëåíû
â òðóäàõ âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ  îñíîâàòåëÿ Õàðüêîâñêîé ëèíãâèñòè÷åñêîé
øêîëû À.À. Ïîòåáíè, ïðåäñòàâèòåëåé Êàçàíñêîé ëèíãâè-ñòè÷åñêîé øêîëû
È.À. Áîäóýíà äå Êóðòåíå, Â.À. Áîãîðîäèöêîãî, Í.Â. Êðóøåâñêîãî.
Ãîâîðÿ î ôèëîñîôñêèõ àñïåêòàõ èçó÷åíèÿ ÿçûêà, íåëüçÿ îáîéòè
âíèìàíèåì âûäàþùèõñÿ ôèëîñîôîâ ÕIÕÕÕ â., â òðóäàõ êîòîðûõ çàëîæåíû
ìíîãèå èäåè, ðàçðàáàòûâàåìûå ñåãîäíÿ è ôèëîñîôàìè, è ëèíãâèñòàìè.
Îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå ôèëîñîôèè ÿçûêà âíåñëè âûäàþùèåñÿ
íåìåöêèå ôèëîñîôû.
Çíàêîâîé ôèãóðîé â íåìåöêîé ôèëîñîôèè áûë Ë. Âèòãåíøòåéí, ó÷åíûé
ðàçíîñòîðîííèõ èíòåðåñîâ. Â åãî ôóíäàìåíòàëüíîì òðóäå Ôèëîñîôñêèå
èññëåäîâàíèÿ îñìûñëåíà êîððåëÿöèÿ ìèð  ëîãèêà (ÿçûê, ïîçíàíèå). ßçûê,
ïî ìíåíèþ ôèëîñîôà, âïëåòåí â ìíîãîîáðàçíûå ôîðìû æèçíè ëþäåé
è ðåàëèçóåòñÿ â ðå÷åâûõ àêòàõ, òîãäà êàê â ñòàòèêå îí óòðà÷èâàåò ñâîþ ñóòü.
Òàêèì îáðàçîì, ôèëîñîôèÿ äëÿ Ë. Âèòãåíøòåéíà ñáëèæàëàñü ñ âûÿñíåíèåì
ìåõàíèçìîâ ÿçûêà, ðîëè ÿçûêà â ôîðìèðîâàíèè ñìûñëà. Ãðàíèöû ÿçûêà äëÿ
ôèëîñîôà  ýòî îíòîëîãè÷åñêèå ãðàíèöû: Ãðàíèöû ÿçûêà (åäèíñòâåííîãî
ÿçûêà, êîòîðûé ïîíèìàþ ÿ)  ãðàíèöû ìîåãî ìèðà3. Â òðóäå Ëîãèêî3
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-ôèëîñîôñêèé òðàêòàò ó÷åíûé âûñêàçàë óáåæäåíèå, ÷òî ôèëîñîôèÿ
êîðåíèòñÿ â ñëîæíûõ ëàáèðèíòàõ ÿçûêà, à â åãî ôèëîñîôñêèõ èñêàíèÿõ
íàáëþäàåòñÿ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê ÿçûêîâûì ïðîáëåìàì. Ñâÿçü ÿçûêà
ñ ìèðîì è çíàíèåì, çàâóàëèðîâàííûå â ÿçûêå êàê ôóíêöèè ïîíÿòèé (ÿçûê
ïåðåîäåâàåò ìûñëè), âûÿâëåíèå ëîãè÷åñêîé ãðàììàòèêè ÿçûêà äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ëîãè÷åñêîãî êàðêàñà ìèðà è ìíîãèå äðóãèå âîïðîñû,
ïîñòàâëåííûå Âèòãåíøòåéíîì, ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè ïðîáëåìàìè ôèëîñîôèè ÿçûêà äî ñèõ ïîð.
Ðîëü ÿçûêà â ôîðìèðîâàíèè ìèðîâîççðåíèÿ îñâåùàåòñÿ è â òðóäàõ âûäàþùåãîñÿ ñîâðåìåííîãî àâñòðèéñêîãî ôèëîñîôà Ì. Õàéäåããåðà. Ðàçðàáàòûâàÿ ñâîå ôèëîñîôñêîå ó÷åíèå, îí ñîçäàåò ñâîåîáðàçíóþ êîíöåïöèþ
ÿçûêà è ðå÷è. ßçûê, ïî Õàéäåããåðó, ýòî ñïîñîá ñóùåñòâîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ4, à ÷åëîâåê åñòü ÷åëîâåê, ïîñêîëüêó îí îòäàí
â ðàñïîðÿæåíèå ÿçûêà è ïîëüçóåòñÿ èì (ÿçûêîì) äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîâîðèòü
íà íåì, íå ñóùåñòâóåò îòäåëüíî ìèðà è ÷åëîâåêà ñ åãî ÿçûêîì, îíè
îáðàçóþò åäèíñòâî. Ó÷åíèå Õàéäåããåðà î áûòèè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òåîðèþ
ãåðìåíåâòè÷åñêîãî òîëêîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ âî âñåé åãî
ìíîãîñòîðîííîñòè, ôóíäàìåíòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ÿçûê.
Âåëè÷àéøèì ó÷åíûì, ôèëîñîôîì, ôèëîëîãîì XX â. íå òîëüêî â Ðîññèè,
íî è â ìèðå áûë À.Ô. Ëîñåâ. Â åãî ôóíäàìåíòàëüíûõ ôèëîñîôñêî-ëèíãâèñòè÷åñêèõ òðóäàõ ðàçðàáîòàíû âàæíåéøèå âîïðîñû ëîãè÷åñêîé ýâîëþöèè
ÿçûêà, â òîì ÷èñëå òåîðèÿ ÿçûêîâîãî çíàêà. Â èññëåäîâàíèÿõ Çíàê. Ñèìâîë.
Ìèô, Ìèô. ×èñëî. Ñóùíîñòü è íåêîòîðûõ äðóãèõ àâòîð ïðåäñòàâèë
ÿçûêîâîé çíàê êàê ñèíòåç ëè÷íîñòè êàê èäåàëüíîãî ïðèíöèïà è åå
ïîãðóæåííîñòè â íåäðà èñòîðè÷åñêîãî ñòàíîâëåíèÿ5.
Â 3060 ãîäàõ XX â. ðàçðàáàòûâàþòñÿ íîâûå àñïåêòû ëèíãâèñòèêè
 ñèëüíû ïîçèöèè ëèãâèñòè÷åñêîãî ëîãèçìà è ïñèõîëîãèçìà, àêòóàëüíû
ïðîáëåìû ôèëîñîôñêîé îñíîâû ÿçûêîçíàíèÿ. Ýòî äåÿòåëüíîñòü Ïðàæñêîãî
ëèíãâèñòè÷åñêîãî êðóæêà, Ìîñêîâñêîé ëèíãâèñòè÷åñêîé øêîëû.
Èçó÷åíèå îíòîëîãè÷åñêèõ è ãíîñåîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
è ðàçâèòèÿ ÿçûêà â ñîâðåìåííîé ëèíãâèñòèêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íåñêîëüêèì
íàïðàâëåíèÿì.
Ïî-ïðåæíåìó ðàçðàáàòûâàåòñÿ ëîãè÷åñêèé àíàëèç ÿçûêà, êîòîðûé
ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïðèðîäó ÿçûêà. Ôîðìèðîâàíèå
ÿçûêîâûõ êàòåãîðèé áàçèðóåòñÿ íà ïîíÿòèÿõ è êàòåãîðèÿõ äèàëåêòè÷åñêîé
ëîãèêè, ÷òî îáóñëîâëåíî âûïîëíåíèåì ÿçûêîì ôóíêöèè ôîðìèðîâàíèÿ
è ïåðåäà÷è ìûñëè. Íàïðèìåð, â îñíîâå ïîëèñåìèè, ñèíîíèìèè, îìîíèìèè
è âàðèàòèâíîñòè ëåêñåì ëåæèò ïðèíöèï òîæäåñòâà, â îñíîâå àíòîíèìèè
4
5

Ì. Õàéäåããåð, Ðàçãîâîð íà ïðîñåëî÷íîé äîðîãå. Ñá. ñòàòåé, Ìîñêâà 1991, ñ. 172.
À.Ô. Ëîñåâ, Ìèô. ×èñëî. Ñóùíîñòü, Ìîñêâà 1994, ñ. 193.

222

Rajsa Kh. Khayrullina

 ïðèíöèï ïîëÿðíîñòè, â îñíîâå àêñèîëîãè÷åñêîé (îöåíî÷íîé) îêðàøåííîñòè
ÿçûêîâûõ åäèíèö  ïðèíöèï ïîëîæèòåëüíîãî è îòðèöàòåëüíîãî, â îñíîâå
ñåìàíòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çíà÷åíèÿ ñëîâà  ñîîòíîøåíèå àáñòðàêòíîãî
è êîíêðåòíîãî.
Îäíèì èç øèðîêî ðàçðàáàòûâàåìûõ íàïðàâëåíèé ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå
ÿçûêîâîé êàðòèíû (ìîäåëè) ìèðà êàê ðåçóëüòàòà êîãíèòèâíî-îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. Âûÿñíåíèå ìîäåëüíûõ ôóíêöèé ïîçíàâàòåëüíûõ
îáðàçîâ â ïðîöåññàõ âçàèìîäåéñòâèÿ íåïîñðåäñòâåííîãî è îïîñðåäîâàííîãî
ïîçíàíèÿ  îäíà èç âàæíåéøèõ ãíîñåîëîãè÷åñêèõ çàäà÷.
Èñïîëüçîâàíèå ôåíîìåíà êàðòèíà/ ìîäåëü ìèðà â ÿçûêîçíàíèè äàåò
âîçìîæíîñòü âûÿâèòü íàó÷íî-ôèëîñîôñêóþ ñèñòåìó ïðåäñòàâëåíèé îá
îáùèõ ñâîéñòâàõ è çàêîíîìåðíîñòÿõ ìèðà, ïðèðîäû, ñîöèàëüíîé ñðåäû
â ïðèçìå ÿçûêà êàê êóëüòóðîíîñíîé ñèñòåìû çíàêîâ.
Íàöèîíàëüíûå ÿçûêîâûå êàðòèíû ìèðà â èçâåñòíîé ñòåïåíè âûðàæàþò
ñèñòåìó íàöèîíàëüíîãî ìèðîâîççðåíèÿ, îòðàæàþò îáúåêòèâíóþ
äåéñòâèòåëüíîñòü ÷åðåç ïðèçìó íàöèîíàëüíîãî ìèðîâèäåíèÿ. Â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ ôåíîìåí «êàðòèíà ìèðà» àêòèâíî ðàçðàáàòûâàåòñÿ â ëèíãâèñòèêå, ëèíãâîêóëüòóðîëîãèè, ýòíîëèíãâèñòèêå è ïñèõîëèíãâèñòèêå (ñì. Í.Ä. Àðóòþíîâà, À.Ä. Øìåëåâ, Ò.Â. Öèâüÿí, Ð.Õ. Õàéðóëëèíà, Ç.Ì. Äóäàðåâà è äð.).
Àíòðîïîöåíòðè÷åñêèé õàðàêòåð ìèðîïîíèìàíèÿ òîãî èëè èíîãî íàðîäà
ïîëó÷àåò âûðàæåíèå â ñåìàíòèêå ÿçûêîâûõ åäèíèö, â ÿçûêîâûõ ÿâëåíèÿõ
íà ðàçíûõ óðîâíÿõ. Òåìàòèêî-èäåîãðàôè÷åñêèé ïðèíöèï ñèñòåìàòèçàöèè
ëåêñèêî-ôðàçåîëîãè÷åñêîãî ôîíäà ÿçûêà ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ìåõàíèçì
âåðáàëèçàöèè ðåàëèé îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè. Îïèñàíèå ñòðîåíèÿ
ìèðà, ïîíèìàíèå âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà, êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà, õàðàêòåðèñòèêà ôëîðû è ôàóíû, ÷åëîâåêà  åãî òåëà, ÷óâñòâ, ìûñëåé è ïðåäñòàâëåíèé,
äåéñòâèé è ïîñòóïêîâ  âñå ýòî ñèñòåìàòèçèðîâàíî â åäèíîé êàðòèíå ìèðà
êàê ìíîãîñëîéíîé (ïî îïðåäåëåííûì èñòîðè÷åñêèì ïåðèîäàì) ìîäåëè
ìèðîîïèñàíèÿ.
Ñëåäóþùåå íàïðàâëåíèå, òåñíî ñâÿçàííîå ñ ïåðâûì,  èçó÷åíèå
ïðîöåññîâ êîíöåïòóàëèçàöèè îáúåêòîâ ðåàëüíîãî ìèðà. Ïðîöåññ
îñìûñëåíèÿ ìèðà ÷åëîâåêîì íàõîäèò âûðàæåíèå â ôîðìèðîâàíèè
êîíöåïòîñôåð, ñîâîêóïíîñòü êîòîðûõ îáðàçóåò êîíöåïòóàëüíóþ êàðòèíó
ìèðà êàê ñìûñëîâóþ áàçó ÿçûêîâîé êàðòèíû ìèðà. Äëÿ èññëåäîâàíèÿ
íàöèîíàëüíîãî ñâîåîáðàçèÿ ìèðîâèäåíèÿ íàðîäà ó÷åíûìè ìîãóò
àíàëèçèðîâàòüñÿ îòäåëüíûå êóëüòóðíûå êîíöåïòû (íàïðèìåð, ïîëå, äîðîãà,
äóøà  äëÿ âûÿâëåíèÿ ðóññêîãî ìèðîïîíèìàíèÿ, êîíü, ñòåïü  áàøêèðñêîãî
ìèðîïîíèìàíèÿ). Â öåëÿõ âîñïðîèçâåäåíèÿ öåëîñòíîé êàðòèíû àíàëèçèðóþòñÿ
íå òîëüêî îòäåëüíûå êîíöåïòû, íî è êîíöåïòîñôåðû.
Êîíöåïòóàëüíûé àíàëèç ÿçûêà  ýòî èíòåðïðåòàöèÿ ãëóáèííûõ ñìûñëîâ
â çíà÷åíèÿõ ÿçûêîâûõ åäèíèö, à ñàì êîíöåïò  ýòî ñìûñë èìåíè êàê

Î ôèëîñîôèè ÿçûêà è åãî ôèëîñîôè÷íîñòè
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ÿçûêîâîãî çíàêà, â êîòîðîì çàêëþ÷åíû îáùèå äîîïûòíûå çíàíèÿ.
Â ïðîöåññå ïîçíàíèÿ ìèðà ÷åëîâåêîì íà ïåðâîì ýòàïå åãî îñìûñëåíèÿ
ïðîèñõîäèò åãî êîíöåïòóàëèçàöèÿ  ôîðìèðîâàíèå îáùèõ ïîíÿòèé
î ðåàëèÿõ îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, à óæå çàòåì êàòåãîðèçàöèÿ,
êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â îñìûñëåíèè çàêîíîìåðíîñòåé ðàçâèòèÿ ìèðà è ôîðìèðîâàíèè ïîíÿòèéíûõ êàòåãîðèé êàê èäåàëüíûõ îáîáùàþùèõ ìûñëèòåëüíûõ
ñóáñòàíöèé. Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ àáñòðàãèðóþùàÿ êëàññèôèöèðóþùàÿ
äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ïîëó÷àþùàÿ âûðàæåíèå â ÿçûêå.
Áîëüøîé èíòåðåñ ó èññëåäîâàòåëåé âûçûâàåò íàïðàâëåíèå, ïîÿâèâøååñÿ
â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ,  ýòî èçó÷åíèå ÿçûêà íà ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêîé îñíîâå. Ìåòîäè÷åñêè îíî âîñõîäèò ê êîíöåïöèè ïðåïîäàâàíèÿ
èíîñòðàííîãî ÿçûêà. Èññëåäîâàíèå ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ ÿçûêîâûõ åäèíèö
(ïðåæäå âñåãî ëåêñèêè, ôðàçåîëîãèè è ïàðåìèîëîãèè) â ïðèçìå íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ðîëü âíåÿçûêîâûõ çíàíèé â ðàçâèòèè
ÿçûêîâîé ñèñòåìû, ÷òî ñïîñîáñòâóåò áîëåå îñîçíàííîìó óñâîåíèþ ÿçûêà
è  ãëàâíîå  àäåêâàòíîé ìåæêóëüòóðíîé êîììóíèêàöèè.
Ãíîñåîëîãè÷åñêèå îñíîâû èçó÷åíèÿ ÿçûêà ïðåäïîëàãàþò èññëåäîâàíèå
âåðáàëüíîãî âûðàæåíèÿ óíèâåðñàëüíûõ ôèëîñîôñêèõ êàòåãîðèé,
îòðàæàþùèõ ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíîãî ìèðà. Ýòî êàòåãîðèè âðåìåíè,
ïðîñòðàíñòâà, ìåðû è ñòåïåíè, êà÷åñòâà è äðóãèå êàòåãîðèè. Îíè ìîãóò
ïîëó÷àòü âûðàæåíèå â ÿçûêå îäíîâðåìåííî â ñåìàíòèêå åäèíèö ðàçíûõ
óðîâíåé. Íàïðèìåð, êàòåãîðèÿ âðåìåíè ïîëó÷àåò âûðàæåíèå â ëåêñèêå è
ôðàçåîëîãèè (ãðóïïû åäèíèö ñ âðåìåííûì çíà÷åíèåì), â ñëîâîîáðàçîâàíèè
(ìîðôåìû ñ âðåìåííûì çíà÷åíèåì), â ìîðôîëîãèè (ñèñòåìà ãëàãîëüíûõ
âðåìåí, ñëóæåáíûå ÷àñòè ðå÷è äëÿ âûðàæåíèÿ âèäî-âðåìåííûõ
îòíîøåíèé), â ñèíòàêñèñå (ñïîñîáû âûðàæåíèÿ âðåìåíè â ïðåäëîæåíèÿõ
ðàçíîãî òèïà, â òåêñòå).
Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â òåîðèè ÿçûêà íå îñëàáåâàåò èíòåðåñ
ê ëèíãâîôèëîñîôñêèì ïðîáëåìàì. Ëèíãâîôèëîñîôñêèå î÷åðêè Â. Ñ. Þð÷åíêî6
ïîñâÿùåíû èññëåäîâàíèþ ñîîòíîøåíèÿ ÿçûêà è ôèëîñîôñêèõ àñïåêòîâ
ìèðîçäàíèÿ, ìèðîâîñïðèÿòèÿ ÷åëîâåêà. Íà íàø âçãëÿä, òðóäû ó÷åíîãî
ÿâëÿþò ñîáîé çàìåòíóþ âåõó â èñòîðèè ëèíãâîôèëîñîôñêîé ìûñëè.
Ðàçâèòèå òàêèõ íàïðàâëåíèé, êàê áèîôèëîñîôèÿ, ñèíåðãåòèêà,
áèîñåìèîòèêà  â ðàìêàõ àêòóàëüíîé â ïîñëåäíåå âðåìÿ àíòðîïîöåíòðè÷åñêîé
ïàðàäèãìû, íàïðàâëåíî íà èçó÷åíèå îáúåêòèâíîãî ìèðà ÷åðåç ïðèçìó
âîñïðèÿòèÿ åãî ÷åëîâåêîì â ÿçûêå è ïîñðåäñòâîì ÿçûêà, à ÷åëîâåê ïðåäñòàåò
êàê ÷àñòü ìèðà  æèâàÿ ñèñòåìà â ðÿäó äðóãèõ ñàìîîðãàíèçóþùèõñÿ
è ñàìîðàçâèâàþùèõñÿ ñèñòåì (ñì. èññëåäîâàíèÿ Ð.Ì. Ôðóìêèíîé,
Â.È. Àðøèíîâà, Í.Í. Áîëäûðåâà, Â.Ç. Äåìüÿíêîâà è äð.).
6

Â. Ñ. Þð÷åíêî, Ôèëîñîôèÿ ÿçûêà...
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Êàê âèäèì, íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ëèíãâîôèëîñîôñêîé ìûñëè
íåèçìåííî àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû âçàèìîñâÿçè ÿçûêà è ìèðà
âåùåé, ÿçûêà è ìûøëåíèÿ, êîíöåïòóàëèçàöèè è êàòåãîðèçàöèè îïûòà
ïîçíàíèÿ îáúåêòèâíîé äåéñòâèòåëüíîñòè, ôîðìèðîâàíèÿ êàðòèíû ìèðà
íàðîäà, íîñèòåëÿ ÿçûêà, êàê âûðàæåíèÿ íàöèîíàëüíîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ
è ìèðîïîíèìàíèÿ. È ýòî íå ñëó÷àéíî: ðàçâèâàåòñÿ ÷åëîâåê è åãî ìûøëåíèå,
è â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîäîëæàåòñÿ ýâîëþöèÿ ïîçíàíèÿ.
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Streszczenie

Abstract

Przekaz legendarnego Orfeusza ju¿ przez
autorów staro¿ytnych identyfikowany by³
z niejasn¹ i trudn¹ symbolik¹. Jêzyk ten, pomimo swej niejasnoci, by³ najlepsz¹ drog¹ do
komunikacji pomiêdzy bogami a ludmi. Niniejszy artyku³ jest kolejn¹ prób¹, na podstawie staro¿ytnych przekazów, wspó³czesnej literatury krytycznej i refleksji autora, opisania
orfizmu: staro¿ytnego fenomenu ³¹cz¹cego ze
sob¹ przekaz religijny, filozoficzny, antropologiê i teologiê. Zjawisko to wci¹¿ nie jest dostatecznie rozumiane, mimo ¿e odgrywa kluczow¹ rolê w kszta³towaniu siê mentalnoci
i duchowoci wspó³czesnego cz³owieka. Orfizm
jako staro¿ytna via-regia do zbawienia i samopoznania wymaga nieustaj¹cych studiów bazuj¹cych wy³¹cznie na oryginalnych greckich
tekstach, stanowi¹cych niezg³êbion¹ kopalniê
wiedzy na temat religijnoci staro¿ytnych Greków.

The message of legendary Orpheus, just
by ancient authors was identified with dark
and difficult symbolism. Orphic language although being unclear, was the best way for
communication between gods and man. This
article is the next prove, on the base on ancient
texts, modern critic literature, and authors
reflexions, to describe Orphism as ancient
Greek phenomenon, which joined together religious message, philosophy, anthropology and
early theology. There is a lot of articles dedicated to this problem, but its still unknown or
misunderstood although being a really keystone in the forming of modern mentality and spirituality. Orphism as ancient via regia to Gods
and eternal life for everyone, has to be endlessly
studied, not only with ancient, original texts,
but also regarding on modern reflexion of
anthropology.

226

Daniel Zarewicz
Kto chce umys³em swoim zg³êbiæ rzeczywistoæ
musi udoskonaliæ czu³oæ swoich zmys³ów na wp³ywy na nas dzia³aj¹ce.
Metafizyk wiêc szukaj¹cy odpowiedzi na najg³êbsze pytania pierwszej filozofii
winien byæ cz³owiekiem pe³nym, otwartym na wszelkie materialne i duchowe sprawy;
interesuje go rzeczywistoæ a nie problemy, zajmowaæ siê bêdzie rzeczami a nie filozofi¹,
bêdzie usi³owa³ coraz bardziej wzbogaciæ swe cz³owieczeñstwo,
chroniæ siê bêdzie przed niebezpieczeñstwem pedanterii i sztywnej umys³owoci profesorskiej.
Jacques Maritain
Jêzyk mitu odznacza siê zatem kunsztownoci¹ s³owa i stylu
a poezja jest jego naturaln¹ form¹ wypowiedzi.
Wies³aw Juszczak

Nie istnieje pe³na i oryginalna wersja mitu o Orfeuszu. Wszystko, co wiemy o legendarnym piewaku przypomina rozbit¹ figurkê, pieczo³owicie wprawdzie posklejan¹ z porozrzucanych fragmentów, lecz mimo to przekazan¹ potomnoci w postaci wielce niekompletnej1. W tym artykule postaram siê przybli¿yæ
i scharakteryzowaæ postaæ legendarnego piewaka, opieraj¹c siê na najwczeniejszych przekazach (VIIV w. p.n.e.). Ju¿ archaiczny poeta Ibikos z Region zna³
jego legendê i dlatego obdarza³ przydomkiem  tego o s³awnym imieniu. Wiedzê tê czerpa³ najprawdopodobniej z wczeniejszej tradycji ustnej, z przekazów,
które by³y dobrze znane, ale nie zachowa³y siê w formie pisemnej. Póniej
o Orfeuszu pisa³ Simonides, widz¹c w nim towarzysza wyprawy Argonautów
i tego artystê, który sw¹ pieni¹ porywa³ ryby i ptaki do lotu. Pindar wymienia³
go w swych odach jako tego, który posiada z³ot¹ lirê i jest potomkiem Apollona
lub Ojgarosa. Nastêpnie Ajschylos w Agamemnonie napisa³, ¿e prowadzi³ on
wszystkich dziêki mocy swego jêzyka. W tych najwczeniejszych wiadectwach
Orfeusz jawi siê jako ojciec pieni, legendarny piewak, obdarzony nadnaturalnymi mo¿liwociami muzycznymi. Mo¿liwoci te i ich nadzwyczajna moc pozwala³a Orfeuszowi wzruszaæ nie tylko ludzi, ale tak¿e ca³oæ ziemskiego i boskiego stworzenia.
W staro¿ytnoci ¿ywe by³y dyskusje na temat starszeñstwa i istnienia dwóch
tradycji: wywodz¹cej siê od Homera i Hezjoda oraz od Orfeusza i Muzajosa.
Jako pierwszy problem ten pisemnie podj¹³ Herodot i w opozycji do wczeniejszej tradycji sk³ania³ siê do uznania starszeñstwa pierwszej pary poetów. W innym miejscu grecki historyk podj¹³ kwestiê zakazu wnoszenia do wi¹tyni okrelonych przedmiotów, co  jak pisze  jest w zgodzie ze znanymi mu rytami
orfickimi, egipskimi i pitagorejskimi. Pierwszy raz jest tu mowa o hieroi logoi
i o religijnym charakterze pism orfickich. Postaæ Orfeusza pojawia siê dalej
1

S. ¯erañska-Kominek, Portret wenusiañskiego artysty w balladzie Roberta Henrysona
Orpheus and Eurydice, [w:] idem (red.), Mit Orfeusza, Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2003, s. 57.
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w twórczoci Eurypidesa, którego identyfikuje j¹ na kilku poziomach: jako tego
legendarnego m³odzieñca, który moc¹ swej pieni pokona³ bramy mierci (Alkestis), oraz jako autora trackich tabliczek, których dzia³anie zbli¿one jest do
leczniczych w³aciwoci Asklepiosa (Alkestis). W tragedii Hipolit Orfeusz identyfikowany jest jako autor pism nakazuj¹cych wegetarianizm, czysty orficki tryb
¿ycia. W tragedii Hypsipile jest towarzyszem Argonautów oraz legendarnym
wychowawc¹ Euneosa i Toasa, a w Imfigenii w Aulidzie  magiem, który moc¹
swej pieni potrafi poruszaæ kamienie. Podobnie w Bachantkach przedstawiona
jest jego moc i umiejêtnoæ jednoczenia si³¹ muzyki drzew i dzikich zwierz¹t.
Jak widaæ, Eurypidesowi znanych by³o kilka wersji orfickiego mitu, a sam Orfeusz spe³nia³ w umys³owoci tragika istotn¹ rolê.
Postaæ Orfeusza pojawia siê w Ptakach Arystofanesa, gdzie jest on ukazany
jako twórca misteriów i ten, który zakaza³ rozlewania krwi. Jego towarzysz
Muzajos patronuje sztuce wyzwalania siê od chorób. Orfeusz, zakazuj¹c rozlewania krwi, sprzeciwia siê odwiecznym prawom Polis i krwawej ofiary jako niezbêdnego elementu kultu. Podobn¹ rolê przyjmuje w przypisywanym Eurypidesowi Rezusie.
Najwiêkszy grecki filozof, Platon, jest wiadom istnienia dwóch tradycji literackich: jednej wywodz¹cej siê od Orfeusza i Muzajosa, drugiej za od Homera i Hezjoda (Ion). Czêsto odwo³uje siê do legendarnego Orfeusza, wnosz¹c
istotne wiadomoci. Nawet mieræ wydaje mu siê s³odka i dobra, jeli  jak pisze w Apologii  na tamtym wiecie spotka Orfeusza i Muzajosa. W Protagorasie ukazuje Orfeusza jako sofistê doskona³ego, który prowadzi ludzi oczarowanych jego g³osem. W innym miejscu tego dialogu t³umaczy istotê misteriów
orfickich i uwa¿a je za jeden ze sposobów ochrony prawdziwej m¹droci.
W Kratylosie dowiadujemy siê o zwi¹zku cia³a i duszy  jednej z najwa¿niejszych idei orfickich. Wyznawcy nauki Orfeusza g³osz¹, ¿e cia³o dopóty bêdzie
grobem dla zamkniêtej w niej duszy, dopóki cz³owiek nie odkupi winy za pradawny grzech Tytanów i ostatecznie nie wyzwoli siê z cia³a. W tym samym dialogu Platon odwo³uje siê do Orfeusza jako do twórcy pradawnej teogonii, ró¿ni¹cej siê od tej opisanej przez Homera czy Hezjoda.
Teogonia ta rozpoczyna siê Czasem (Chronos) symbolizowanym przez skrzydlatego wê¿a. Czas ³¹czy siê z Koniecznoci¹ (Ananke), co skutkuje pojawieniem siê Eteru i Chaosu. W Eterze rodzi siê janiej¹ce z³ote jajo, z którego wykluwa siê Protogonos  wiatotwórcze bóstwo zwane tak¿e Fanes, Metis,
Erikepaios, Bromios, Dzeus. Bóstwo to nosi z³ote skrzyd³a, g³owy koz³a, byka,
lwa i wê¿a. Protogonos jest tak janiej¹cy, i¿ widzi go tylko Noc, bêd¹ca równoczenie jego matk¹. Fanes jest hermafrodyt¹ i nosi w sobie nasienie wszystkich bogów. Z siebie samego rodzi Echidnê  potwora o twarzy kobiety i ciele
wê¿a, a efektem wspó³¿ycia z Noc¹ s¹ Niebo i Ziemia. Fanes jest pierwszym
w³adc¹ kosmosu, który ber³o w³adzy przekazuje Nocy, ta za oddaje go Niebu
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(Uranos), które ³¹czy siê z Ziemi¹ (Gaia), w wyniku czego powstaj¹ Centaurowie, Moiry i Cyklopi. Uranos wiedz¹c, ¿e bêdzie zdetronizowany przez swoich
synów, str¹ca ich do Tartaru. Ziemia rodzi Tytanów i nak³ania ich do wykastrowania ojca, w wyniku czego Kronos zostaje nowym w³adc¹ wszechwiata.
W obawie, ¿e podzieli los swojego ojca, po³yka swoje dzieci. Jednak jego ¿ona
Rea, przybrawszy imiê Demeter, ratuje jednego z jego synów  Dzeusa. M³ody
Dzeus wychowany zostaje przez dwie nimfy, Adrastejê i Idê, i jest strze¿ony
przez tañcz¹cych wokó³ niego Kuretów. Noc powiadamia go, i¿ zostanie pi¹tym
w³adc¹ wszechwiata i radzi, jak obaliæ Kronosa. Rea-Demeter przygotowuje
ucztê, podczas której Kronos upija siê miodem, a kiedy zasypia, syn pozbawia
go przyrodzenia. Dzeus po³yka Fanesa (prawdopodobnie korzystaj¹c z rad Kronosa), a jako ¿e ten zawiera³ w sobie nasienie wszystkich bogów, to obejmuje
wszystko w swym wnêtrzu: eter, niebo, morze, ziemiê, ocean, Tartar, rzeki,
wszystkie boginie i bogów, tych, co siê ju¿ urodzili lub dopiero maj¹ urodziæ.
Dzeus rodzi wszystko, staj¹c siê równoczenie ca³ym wiatem. Jego g³owa jest
niebem, w³osy gwiazdami, z³ote rogi wschodem i zachodem, oczy s³oñcem,
umys³ eterem, pier powietrzem, ¿o³¹dek ziemi¹, pas morzem, stopy za Tartarem. Aby za wszystkie rzeczy by³y jednoci¹, a równoczenie ka¿da z nich by³a
odrêbna, Noc doradza mu otoczyæ wszystko eterem, w rodku umieciæ niebo,
a nastêpnie zwi¹zaæ to wszystko mocnym wêz³em, zawieszaj¹c na eterze z³oty
³añcuch. Dzeus jest teraz w³adc¹ bogów i p³odzi potomstwo z wieloma boginiami. ciga Reê i ³¹czy siê z ni¹ pod postaci¹ wê¿a, daj¹c ¿ycie Persefonie i p³odz¹c Dionizosa Zagreusa. Tak jak ojciec Dionizos jest pilnowany przez Kuretów, a jeszcze jako dziecko otrzymujeu ber³o w³adzy nad wszechwiatem i Dzeus
og³asza go królem kosmosu. Z rozkazu Hery Tytani zwabiaj¹ m³odego Dionizosa zabawkami (astragal, pi³ka, krêc¹cy siê b¹k, lustro, welon), zabijaj¹ i rozszarpuj¹ na siedem czêci, nastêpnie gotuj¹ go i zjadaj¹. Jedynie serce Dionizosa
ratuje Atena i przekazuje je Dzeusowi. Ten zabija Tytanów piorunem, a z pozosta³ej po nich sadzy i serca Dionizosa powstaj¹ ludzie2.
W Uczcie Platon przypomina znany mu mit zejcia Orfeusza po ukochan¹
do królestwa cieni. Wymiewa go jednak i porównuje do Alkestis, która nie waha³a siê umrzeæ z mi³oci za Admeta. Za próbê wejcia do Hadesu Orfeusz zosta³ rozszarpany przez kobiety. W Republice Platon pisze, i¿ Orfeusz odrodzi³
siê w ciele ³abêdzia  ptaka bêd¹cego symbolem Apollona. W innym fragmencie Orfeusz przedstawiony jest jako autor oczyszczeñ i wyroczni umo¿liwiaj¹cych wtajemniczanym w nie ludziom zbawienie po mierci. W tajemniczym passusie z Fileba pojawia siê jeszcze w¹tek Orfeusza-muzyka, mówi siê tam
o szeciu boskich pokoleniach i kresie orfickiej pieni w szóstej ich generacji.
W Timajosie Platon w domyle wspomina o Orfeuszu jako o tym poecie, który
2
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by³ potomkiem bogów i dobrze zna³ swoich przodków. O zwyczajach orfickich
explicite mówi w Prawach, podkrelaj¹c wegetarianizm i specjalne praktyki religijne, a tak¿e wymienia znane mu hymny orfickie.
Legenda orficka krzewi³a siê tak¿e po Platonie, a Orfeusz pojawia siê
w mowie Buzyrys autorstwa Izokratesa. Mówca wspomina o nim jako o tym,
który wyprowadzi³ martwych z Hadesu, ale za g³oszenie straszliwych rzeczy
o bogach zosta³ rozszarpany. O poematach orfickich wspomina Arystoteles
w kontekcie badanych przez niego teorii zwi¹zanych z powstawaniem nowego
¿ycia. Orfeusz jako twórca liter opisywany by³ przez Alkidamasa, a Teofrast ironicznie wspomina³ o tzw. Orfeotelestai  wielbicielach oczyszczeñ, którym w³aciwy jest opisywany przez niego charakter zabobonnoci. Demostenes, mówca
z IV w. p.n.e., w mowie O wieñcu bardzo sugestywnie opisuje obrzêdy, które
maj¹ znamiona misteriów orfickich.
Kim zatem by³ dla Greków Orfeusz, ewentualnie: po co jego postaæ zosta³a
przez nich stworzona? W wietle tych pytañ znamienne s¹ uwagi Wies³awa Juszczaka, i¿: poezja nie tworzy mitu jako »zmylenia«, lecz mit tworzy poezjê. Na
pocz¹tku jest mit. Istnieje jak istniej¹ bogowie, których istnienie jest przejawem,
»znakiem«3. Jak pisze dalej: mitu nie mo¿na uto¿samiaæ z poezj¹, ma on w³asn¹, odrêbn¹ istotê i odrêbny charakter. Mit, trzeba podkreliæ mocno, nie nale¿y do dziedziny ludzkiego tworzenia. W pochodzeniu swym jest nadludzki. Jego
pocz¹tki s¹ niedosiê¿ne dla nas4.
Orfeusz jako syn Apollona i Kalliope to przede wszystkim objawiciel boskiego s³owa, którego symbolami s¹ jego rodzice. Orfeusz by³ par excellence dzieckiem s³owa, dlatego te¿ w tej dziedzinie posiada³ nadnaturalne w³aciwoci. Jak
pisze Pindar, by³ on ojcem pieni, a jego atrybut to z³ota lira. W najstarszych
wiadectwach Orfeusz jawi siê przede wszystkim jako heros zwi¹zany z mow¹,
muzyk¹ i pieni¹. To w³anie dziêki pieniom móg³ komunikowaæ bogów z ludmi, zwierzêtami i rolinami, to muzyka otworzy³a mu bramy podziemnego wiata, a Argonauci bezpiecznie zrealizowali swoje zadanie. Muzyce Orfeusza przypisywane s¹ zatem w³aciwoci magiczne, pozwalaj¹ce na rzeczywiste
oddzia³ywanie na otaczaj¹cy go wiat. Religijny charakter twórczoci Orfeusza
mo¿e przejawiaæ siê przez pryzmat jego pism zwanych wiêtymi hieroi logoi,
które opowiada³y o pocz¹tkach bogów i ludzi, a tak¿e nios³y za sob¹ mistyczny
przekaz dotycz¹cy ¿ycia po mierci i regu³, które dotyczy³y wtajemniczonych.
Wegetarianizm i zwi¹zane z nimi misteria orfickie by³y czym przedziwnym
w strukturze polis, bowiem krwawa ofiara podczas rytua³ów religijnych by³a
czym koniecznym i naturalnym. Orfeusz by³ wiêc potrzebny Grekom, co powiadczaj¹ ¯aby Arystofanesa, gdzie zakazuje on rozlewania krwi. Orfeusz, a za
3
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nim jego wielbiciel Hipolit, nakazuj¹c powstrzymywanie siê od miêsa, s¹ odszczepieñcami i sprzeciwiaj¹ siê pradawnym prawom patria, a to budzi naturalny sprzeciw i oburzenie Tezusza. Byæ mo¿e zatem ju¿ wczeniej istnia³y tendencje w strukturze polis do redukowania roli krwawej ofiary i wyró¿niania czystego
orfickiego trybu ¿ycia. Mog³oby to sugerowaæ tak¿e, i¿ sam orfizm jest starszy od
religii homeryckiej, gdzie krwawa ofiara by³a podstaw¹ rytua³u ofiarnego.
Szamanizm pojawia w wiêkszoci kultur prymitywnych, a szaman to postaæ
³¹cz¹c¹ w sobie wiele spo³ecznych funkcji. Orfeusz zatem jako szaman5 posiada³ wspominan¹ ju¿ zdolnoæ komunikowania siê z ró¿nymi poziomami rzeczywistoci, a znane Eurypidesowi trackie tabliczki orfickie mia³y lecznicz¹ si³ê
równ¹ mocy Asklepiosa. Sam Orfeusz przekroczy³ granice podziemnego wiata
w poszukiwaniu swej ukochanej. ¯ycie, mieræ, sytuacja graniczna  ³¹cz¹cym
je ogniwem jest mi³oæ. G³êbokie zaanga¿owanie seksualne w proces psychicznego odrodzenia poprzez mieræ jest bezsporne i daje siê zilustrowaæ licznymi
przyk³adami z dziedziny antropologii, historii, mitologii i psychiatrii klinicznej6.
Podziemna wyprawa Orfeusza ma znamiona szamañskiej podró¿y, której celem
jest zdobycie wiedzy i wgl¹du w prawdê o wiecie boskim i ludzkim. Wedle tradycji zosta³ on za tak¹ katabazê zabity przez kap³anki Dionizosa. Co zatem siê
z nim sta³o po wyjciu na powierzchniê ziemi? Jaka nast¹pi³a w nim przemiana? Byæ mo¿e zmieni³ p³eæ lub  jak podaj¹ póniejsze wiadectwa  sta³ siê
homoseksualist¹, mo¿e dowiedzia³ siê czego, co sk³oni³o go do ustanowienia
misteriów oczyszczaj¹cych dla ludzi. Wyjawia³ przecie¿ boskie tajemnice, wybieraj¹c za swego pana Apollona, a lekcewa¿¹c Dionizosa, za co zosta³ rozszarpany przez Menendy. W micie o Orfeuszu mo¿na odnaleæ elementy magiczne,
muzyka bowiem pozwala³a mu zaczarowywaæ bogów, ludzi, zwierz¹t i roliny.
Grecy potrzebowali Orfeusza jako charyzmatyczn¹ postaæ obdarzon¹ nadnaturalnymi w³aciwociami magicznymi, szamana, intermediariusa, znajduj¹cego
pos³uch na wszystkich poziomach bytu i poziomy te integruj¹cego.
Orfeusz by³ dla staro¿ytnych Greków archetypem kochanka gotowego udaæ
siê do krainy mierci w celu odzyskania swojej mi³oci. Eros ³¹czy siê tu z Thanatosem, a kluczem pozwalaj¹cym na poruszanie siê w Hadesie jest geniusz jego
muzyki. Rozstanie kochanków piêknie przedstawia p³askorzeba, a co do wiadectw pisemnych, to z tego okresu zachowa³a siê wzmianka w Alkestis Eurypidesa i w Platoñskiej Uczcie. W postawie Orfeusza ucielenia siê jedna z naczelnych idei orfickich, a mianowicie idea mi³oci. W formie osobowej wyra¿a siê
ona w mi³oci transcendentnej, czyli takiej, która opiera siê mierci i na zawsze
³¹czy kochanków. Mi³oæ uniwersalna przejawia siê w umi³owaniu ca³ego stworzenia i umiejêtnoci przemawiania do niego. Jeli nauki Orfeusza nazwaæ pierw5
6
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sz¹ filozofi¹, to z pewnoci¹ w dantejskim znaczeniu tego terminu. Autor Boskiej Komedii pisze bowiem, i¿ filozofia nie jest niczym innym jak: amoroso
luso di sapienza, co t³umaczyæ mo¿na jako pe³ne mi³oci pos³ugiwanie siê
m¹droci¹. Orfeusz zatem to tak¿e mêdrzec, który moc¹ swej muzyki pod wp³ywem mi³oci potrafi³ przekroczyæ bramy mierci.
Grecy widzieli w Orfeuszu towarzysza wyprawy Argonautów po Z³ote Runo.
Ten marynistyczny mitologem w jego historii jest bardzo wyrany i cile ³¹czy
siê z temperamentem samych Greków  narodu odkrywców i ¿eglarzy. Orfeusz
jednak nie pe³ni³ roli wiolarza, poniewa¿ i w tym przypadku dochodzi³y g³osu
jego nadnaturalne umiejêtnoci muzyczne. S³awa Orfeusza jako Argonauty znana nam jest z w¹tku skarbca Sykioñczyków, gdy ratuje towarzyszy z opresji
dziêki swojej muzyce, a trud ¿eglowania uprzyjemnia im opiewaniem pocz¹tków
bogów i ludzi. Orfeusz by³ wiêc potrzebny Grekom, aby opisaæ teogonie, które
ró¿ni³y siê od tych znanych z poematów Homera i Hezjoda. To w³anie w poematach Orfeusza na pocz¹tku wszelkiego stworzenia znajduje siê Protogonos,
Fanes czy Erikepaios, uto¿samiany tak¿e z Dzeusem czy Hadesem. Orfizm by³
najprawdopodobniej religi¹ starsz¹ od homeryckiej, dlatego te¿ naczeln¹ rolê
spe³niaj¹ w nim bóstwa chtoniczne, jak Persefona, Dzeus chtoniczny czy Dionizos Zagreus. Wedle niektórych wiadectw to w³anie pod ziemi¹ dusze zamar³ych by³y s¹dzone przez Minosa, Ajakosa, Tripolemosa i Radamandysa, jak pisze o tych podziemnych sêdziach Platon w Gorgiaszu7. Rola podziemnego
wiata by³a równie istotna w misteriach eleuzyñskich, a jego poznanie dawa³o
wgl¹d w prawdê o ludzkim istnieniu. Prawdy o boskim i ludzkim porz¹dku wiata, ich teogonie i kosmogonie wypiewywa³ Orfeusz w swoich wiêtych orêdziach hieroi logoi.
Intryguj¹ce jest tak¿e to, i¿ pozornie s³aby muzyk staje siê reformatorem religijnym, postaci¹, która przenika greck¹ kulturê. Orfeusz, podobnie jak Hipolit, jest inny ni¿ wszyscy, bo zdezintegrowany na poziomie zwyk³ego ¿ycia, skupiony na orfickich praktykach  dlatego w³anie nie zosta³ akceptowany przez
konserwatywnych bogów i ludzi. Obaj wnosz¹ jednak jaki powiew wie¿oci
w religijne doznania ich wyznawców, ³ami¹ sztywne i nudne zwyczaje wyznaniowe w polis. Hipolit jest przecie¿ uczniem Orfeusza, który ustanowi³ dla ludzi misteria. Wyp³ywa³y one z potrzeby indywidualnego kontaktu z bóstwem,
uwolnienia siê od cierpienia i trosk, które przynosi codzienne ¿ycie. Uczestnictwo w tego rodzaju rytua³ach dawa³o nadziejê na pomiertn¹ apoteozê, redukowa³o lêki oddalaj¹ce cz³owieka od boga, przypomina³o o nakazach i zakazach
zwi¹zanych z jego kultem.
Oczywicie misteria greckie s¹ obecnie jedynie wspomnieniem, ale mimo
wszystko pamiêæ o ich ulotnoci i nietrwa³oci mo¿e uwiadomiæ nam dzisiaj,
7
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w obliczu wielkich religii panuj¹cych na wiecie, wielk¹ rolê wolnoci wyznaniowej w staro¿ytnej Grecji, mo¿e daæ wiadectwo ¿ywotnoci tamtejszej wra¿liwoci religijnej i pokazaæ, ¿e istota religijnoci w ¿aden sposób nie jest zwi¹zana z instytucj¹ pañstwa, ale przynale¿na osobowemu sercu cz³owieka na jego
drodze do boskoci. O osobach innych, zdezintegrowanych, ale przez to silnych
rozwojowo i w swej postawie przekraczaj¹cych ró¿ne poziomy rzeczywistoci
pisze wybitny polski psycholog i psychiatra, Kazimierz D¹browski: Co pewien
czas obserwujemy zjawisko w du¿ej mierze uwarunkowane konstytucjonalnie.
Mianowicie przychodz¹ na wiat dzieci »inne«, subtelne, o wzmo¿onej pobudliwoci, z inhibicjami, o d¹¿eniach niestereotypowych, o rednich czy nawet wybitnych uzdolnieniach twórczych, humanistycznych czy cile naukowych, o innym stosunku do problematyki rodzinnej, do ¿ycia indywidualnego
i spo³ecznego. Zjawia siê nagle kto inny, podejrzewany czêsto o dziwacznoæ,
a nawet nienormalnoæ, kto po jakim czasie w odczuciu niektórych cz³onków
najbli¿szego rodowiska zaczyna siê wydawaæ wartociowym i takim, który
mo¿e przynieæ chlubê swojej rodzinie czy grupie8. Sylwetka Orfeusza odpowiada temu opisowi. W jego postawie dominuj¹ uczucia, które s¹ miejscem dla
prawdziwego prze¿ycia religijnego. Tylko bowiem w gor¹co pragn¹cym ubóstwienia sercu mo¿e zrodziæ siê pragnienie realnego kontaktu z bogami. Opisuje to piêknie Wies³aw Juszczak: Przesz³oæ obrzêdów tak przepe³niona jest
obecnoci¹ bóstwa, ¿e nie odzwierciedlaj¹ce one ¿adnych postaw i dzia³añ ludzkich, lecz istotê i czyny samych bogów. Kult jako tworzenie jest naladowaniem
boskich dzia³añ. [...] Bóg staj¹c siê nagle w ca³ej swej potêdze, w pe³ni splendoru przed oczekuj¹c¹ go mierteln¹ istot¹, udzielaj¹c jej siebie razem z tajemnic¹ swoich dziejów, sk³ania j¹ tym spe³nieniem do wdziêcznoci czystej, która
wyra¿a siê w oddaniu i pokorze modlitwy, w zapamiêta³ym uwielbieniu. Tak
budzi siê pierwszy odruch kultu i wyra¿aj¹cy te uczucia gest. Je¿eli to w³anie
postrze¿emy jako »tworzenie«, oddajemy mo¿e do g³êbi egzystencjalny charakter. [...] W tym wiêc pierwszym stadium rytua³, kult, obrzêd jest  powtarzamy
 tworzeniem, to znaczy: nie utrwala niczego poza sob¹, jest jedynie procesem
¿ycia o szczególnie ukierunkowanym i nieustannie podtrzymywanym, w tym
zwróceniu siê ku jednemu celowi, napiêciu9. Warto zatem pamiêtaæ o tym, i¿
Orfeusz by³ dla Greków byæ mo¿e w³anie takim o¿ywczym duchem w dziedzinie s³owa i zwi¹zanego z nim kultu. £ami¹c odwieczne prawa nakazuj¹ce krwaw¹ ofiarê, by³ orêdownikiem nowego trybu ¿ycia, a ustanawiaj¹c wtajemniczenia, da³ Grekom szansê na prawdziwy kontakt z bóstwem. Pomaga³y w tym hieroi
logoi  wiête orêdzia, dziêki którym ludzie dowiadywali siê o boskich prawach
rz¹dz¹cych kosmosem, a tym samym i nimi. Wiedza ta dawa³a pocieszenie,
8
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a wraz ze wskazówkami dla duszy mia³a prowadziæ do pomiertnej apoteozy
wtajemniczonego w misteria.
Wy¿ej przytoczone s³owa Wies³awa Juszczaka oddaj¹ istotê kultu, rytua³u i prze¿ycia religijnego. Bo nie chodzi przecie¿ o to, by bezmylnie oddawaæ
siê kultowi pañstwowego bo¿ka, ale o to, by poczuæ boskoæ tego wiata i spontanicznie zatopiæ siê w tej boskoci. Z jednej strony pewna niewinnoæ i s³aboæ,
a z drugiej  wielki charyzmat Orfeusza mia³y tajemnicz¹ moc rozbudzania ludzi ku spontanicznemu kultowi boga ¿yj¹cego w nich samych, gdy¿ to ich dusze stanowi¹ boski pierwiastek. Pierwotna m³odoæ i wie¿oæ Orfeusza stale
intryguje ludzi. Zazwyczaj bowiem: kiedy pierwotne czyny kultu przemieniaj¹
siê w skanonizowane, rygorystycznie powtarzane formu³y obrzêdowe, ronie w
swej formularnej »definitywnoci« jasnoci i jednoznacznoci mowa mitu.
W tym procesie nie mo¿na upatrywaæ jeszcze objawów obumierania religijnych
postaw i uczuæ, ale jest ju¿ dostrzegalne znamiê rosn¹cego dystansu miedzy cz³owiekiem a bogami. Zanika pierwotna pomiêdzy nimi bliskoæ, coraz mocniejsza
staje siê potrzeba poredniczenia i porednika10. Orficki modus vivendi przypomina o koniecznoci emocjonalnego kontaktu z bóstwem, o codziennym i ¿ywotnym oddawaniu czci boskiemu dzia³aniu, co przejawia siê w czytaniu wiêtych pism, powstrzymywaniu siê od jedzenia miêsa i ¿yciu w rytualnej czystoci.
Orficki piew jest darem Apollona i muzy Kalliope, jednak opiewa losy Dionizosa Zagreusa, chtonicznego bóstwa stanowi¹cego podstawê ¿ycia. Czy mo¿na
mówiæ zatem o orfickiej syntezie dionizyjskoci i apolliñskoci? Dionizyjskie
i apoliñskie motywy w micie zdaj¹ siê sugerowaæ splot tych dwóch boskich postaci w tajemniczym trackim muzyku, bo przecie¿  jak pisze Wies³aw Juszczak
za Walterem Fridrichem Otto: czy potrafimy wzbudziæ w sobie wiarê w Apolla
i Muzy, czy nie, przyznaæ musimy, ¿e najgórniejszy, najbardziej autentyczny
twórczy akt ³¹czy siê ze wiadomoci¹, z poczuciem obecnoci jakiego wy¿szego, przerastaj¹cego cz³owieka Bytu, a przeto ¿adna ocena fenomenu twórczoci
nie bêdzie prawdziwa czy nawet tylko prawid³owa, jeli nie potraktujemy z powa¿aniem tego faktu. Skoro ju¿ nie potrafimy braæ inwokacji Homera i Hezjoda do boskich istot czuwaj¹cych nad narodzinami i ¿yciem pieni z nale¿yt¹
temu czci¹ i upatrujemy w tym wy³¹cznie poetyckiej ozdoby, wytartej tradycyjnej formu³y bez g³êbszego uzasadnienia, spróbujmy wzi¹æ na nowo uwagê Goethego, ¿e nie ludzkim rêkom winnimy okazywaæ wdziêcznoæ za ludzkie dzie³a, poniewa¿ tworzenie i twórczoæ maj¹ byæ przyjmowane przez cz³owieka
z takim uczuciem, na jakie zas³uguje ³aska i dar11.
W tym kontekcie Orfeusz jest tu archetypem artysty inspirowanego, porednikiem boskich przekazów, a jego opowieæ jest niczym innym jak ukazaniem
10
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losów boga ¿ywego, którego nasz wiat jest inkarnacj¹. W tym miejscu nale¿y
podkreliæ kolosaln¹ rolê s³owa i poezji w kulturze archaicznej. Wies³aw Juszczak w Jêzyku mitu poddaje analizie i dyskusji ksi¹¿kê Poetic Diction Owena
Barfielda, która wywar³a ogromny wp³yw m.in. na Lewisa i Tolkiena. Mówi siê,
¿e jêzyk orfickiego mitu zawarty by³ w niejasnych symbolach. Z pewnoci¹ chodzi tu o dziwny praludzki wiat, o rzeczywistoæ, która zdominowana by³a przez
bogów i ich hipostazy. Jêzyk mitu nie jest logiczny, nie stanowi spójnego dyskursu filozoficznego, jest bowiem poezj¹ i jako taki daleki jest od scjentystycznej precyzji.
Orfizm jako religia jest najprawdopodobniej starszy od religii homeryckiej,
na co zwróci³ ju¿ uwagê polski hellenista Adam Krokiewicz w ksi¹¿ce Moralnoæ Homera i etyka Hezjoda. Homer zna³ wierzenia orfickie, ale z tego nie
wynika, jakoby sam by³ orfikiem lub wielbicielem orfizmu. Ruch ten by³ zapewne w VIII w. p.n.e. ju¿ bardzo potê¿ny, ale Homer uleg³ jego wp³ywom w stopniu stosunkowo ma³ym, jak wskazuje przede wszystkim eschatologia poety, odtwarzaj¹ca rozpowszechnion¹ w wy¿szych ko³ach greckich eschatologiê
przeddionizyjsk¹. Zdaje siê, ¿e Homera interesowa³o g³ównie  podobnie jak
dawnych zdobywców Peloponezu i Krety  doczesne ¿ycie ludzkie. Orficyzm
i cechuj¹ca go wiara w pomiertne szczêcie cz³owieka ³agodzi³y dorany ból.
Homer idealizowa³ natomiast mykeñsk¹ przesz³oæ greck¹ i tak¿e szuka³ pociechy. Znalaz³ j¹ nie w nadziei lepszego bytu po mierci, lecz w przewiadczeniu,
¿e doczesnym ¿yciem cz³owieka kieruje sprawiedliwa Mojra, wraz z pe³ni¹cymi jej wolê bogami. Mojra nie tylko karze za zbrodnie, ale tak¿e im zapobiega12. Krokiewicz, dostrzegaj¹c orfickie elementy w kulturze mykeñskiej13, podkrela ogromn¹ popularnoæ poezji wród przedgreckich mieszkañców Krety,
których religia nie zosta³a ca³kowicie wyparta, mimo podbicia wyspy przez Greków z Peloponezu: Zabytki kultury kreteñskiej, szczególnie z jej religijnej dziedziny (np. sarkofag z Hagia Triada), pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e pierwotni
mieszkañcy Krety lubowali siê we wspomnianych ju¿ spekulacjach eschatologicznych i w ogóle w metafizyce, co mo¿e os³abi³o zdolnoæ bojow¹ i u³atwi³o
zwyciêstwo Grekom14.
Orfizm, Orfeusz, i poezja orficka swe ród³o znajduj¹ byæ mo¿e w³anie
w Grecji przedhomeryckiej, a bóstwem orfików jest chtoniczny bóg Dionizos
Zagreus, którego mo¿na identyfikowaæ z jakim pradawnym bóstwem kreteñskim15. Poezja orficka, mimo zdominowania jej przez religiê homeryck¹, nadal
istnia³a i znajdowa³a swoich kontynuatorów: dzi trudno wczuæ siê w ogromne
12
13
14

A. Krokiewicz, Moralnoæ Homera i etyka Hezjoda, PAX, Warszawa 1959, s. 194.
Ibidem, s. 189194.
Ibidem, s. 192.
15 Ibidem, s. 192.

O orfickim jêzyku mitu

235

znaczenie, jakie w ¿yciu staro¿ytnych Greków mia³a poezja, ich najwiêksza pocieszycielka i broñ najskuteczniejsza w walce z nieszczêciami mierci, chyba
¿e zdo³amy sobie uprzytomniæ ca³¹ grozê czczej egzystencji dusz w Homerowej
krainie umar³ych16. W takim ujêciu zatem orfizm i sam Orfeusz  pierwszy
grecki poeta i poeta par excellence  byæ mo¿e wyroli na gruncie kreteñskich
wierzeñ i eschatologii. Jego przekaz zatem pochodzi ze wiata, w którym jak
pisze Barfield: ka¿de s³owo nios³o pewne o¿ywione treci, gdzie nie by³o niczego czysto abstrakcyjnego ani wy³¹cznie dos³ownego, snucie opowieci o bogach rz¹dz¹cych ¿ywio³ami i krocz¹cymi po ziemi by³o czym najzupe³niej naturalnym17.
Tym pierwotnym artyst¹ snuj¹cym opowieci o bogach i ich przypadkach by³
w³anie Orfeusz. Jest on na równi realny jak nierealny, spekulacje nale¿y pozostawiæ uczonym, istotna jest jego realnoæ w wiadomoci Greków, jego istnienie transcendentalne, czyli przekraczaj¹ce biologiczne i scjentystyczne klasyfikacje i od nich niezale¿ne. Jak pisze autor Poetic Diction: [...] element poetycki
jest i by³ zawsze skutkiem indywidualnych usi³owañ i prób, lecz nie to by³o najwa¿niejsze, ale w³anie anonimowa twórczoæ i wynalazczoæ w zakresie poetycko-semantycznym, charakterystyczna dla archaicznego okresu18. Mówi¹c o jêzyku poezji archaicznej, nale¿y mieæ wiadomoæ niebagatelnej roli jêzyka
w kulturach pierwotnych. Wieloznacznoæ s³ów powodowa³a, ¿e takie terminy
jak chocia¿by spiritus mia³y pojêciowo potrójne znaczenie: w pocz¹tkach jêzyka, twierdzi³ Barefiled, mówi¹cy nie rozró¿niali znaczenia s³ownego i metaforycznego, ale u¿ywali s³ów w sposób, który mo¿na by nazwaæ mitologicznym.
Na przyk³ad kiedy dzi t³umaczymy termin spiritus, zale¿nie od kontekstu musimy rozró¿niæ, czy chodzi o p³yn, oddech czy ducha, jednak pocz¹tkowo u¿ytkownicy jêzyka nie musieli dokonywaæ tego rodzaju wyborów. Dla nich takie
s³owo jak spiritus oznacza³o co w rodzaju »p³yno-oddecho-ducha«. Kiedy powia³ wiatr, nie by³o to tak jakby kto odetchn¹³. To by³ oddech boga. A gdy
mówca u¿ywa³ s³owa spiritus, mówi¹c o swojej duszy, nie porównywa³ jej
z oddechem, dla niego ona tym w³anie by³a  oddechem ¿ycia. Opowieci mitologiczne by³y po prostu tym samym, tylko w narracyjnej formie19.
Trzeba mieæ ca³y niemal czas na wzglêdzie to, i¿ poezja w czasach pierwotnych mia³a status boski, a s³owo by³o odpowiednio obci¹¿one gatunkowo. Mówi
o tym Ireneusz Kania w dyskusji nad Realnoci¹ Bogów: Oni [Grecy] mieli do
jêzyka czeæ religijn¹ wrêcz. Jest to bardzo archaiczny, stary motyw, wspólny
starym kulturom, wi¹¿¹cy siê prawdopodobnie z tym, ¿e w bardzo wielu starych
systemach religijnych, powiedzmy w indyjskim, ¿ydowskim, egipskim, równie¿
16
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jêzyk by³ uwa¿any nie tylko za wytwór, a jak¹ emanacjê boskoci, za co rzeczywicie boskiego w tym sensie, ¿e od bogów pochodzi, ale tak na przyk³ad
by³o u Hindusów w epoce wedyjskiej i przedwedyjskiej i u ¯ydów. Jêzyk by³
wrêcz konsubstancjalny z substancj¹ wiata, z materi¹ wiata, a u ¯ydów wrêcz
z substancja boga. w zwi¹zku z tym staro¿ytni mieli do jêzyka niebywale nabo¿ny stosunek, oddawali mu prawie religijn¹ czeæ i nies³ychanie go szanowali20. Orfeusz mo¿e byæ zatem kim w rodzaju pierwszego ju¿ nie tylko mêdrca
par excellence, ale pierwszego ontologa, który za pomoc¹ swej poezji i moc¹
swej pieni urzeczywistnia³ w poetyckim s³owie realnoæ bogów i boskie prawa
rz¹dz¹ce wiatem. Orfeusz ¿y³ na pograniczu rzeczywistoci i nierzeczywistoci, by³  jak pisze Platon  poet¹ najbli¿szym bogom, a zatem: trzeba wierzyæ
tym, którzy dawniej o tym mówili, a byli potomkami bogów, jak twierdzili,
a musieli przecie¿ dobrze znaæ swoich przodków. Niepodobna nie wierzyæ synom bo¿ym, chocia¿ mówi¹ bez dowodów prawdopodobnych i pewnych, oni
twierdz¹, ¿e og³aszaj¹ swoje sprawy domowe, wiêc trzeba siê poddaæ prawu
i uwierzyæ. Mitologiczne opisywanie rzeczywistoci by³o poetyckim opisaniem
dowiadczenia kontaktu z rzeczywistoci¹, która jawi³a siê opisuj¹cemu, jawi³a
siê autorowi, jawi³a siê ludziom doczesnym jako nieskoñczenie ich przekraczaj¹ca, a wiêc rzeczywistoæ par excellence, jako rzeczywistoæ ta najprawdziwsza, najbardziej rzeczywista rzeczywistoæ21.
Pod imieniem Orfeusza przekazywane by³o zatem objawienie boskie, które
podlega³o ewolucji. Trudno jednak mówiæ w przypadku jego poezji o jakim
credo, wyznaniu wiary i to nie tylko z tego powodu, i¿ orfizm nie by³ religi¹
powszechn¹ (przejawia³ siê w formie misteryjnej), ale mo¿e przede wszystkim
z powodu jawnej oczywistoci istnienia bogów. W staro¿ytnej Grecji nie brakowa³o boskich epifanii i wydaje mi siê, ¿e na porz¹dku dziennym by³a tam ¿ywa
obecnoæ bogów miêdzy ludmi. Wra¿liwoæ religijna Greków wrêcz domaga³a
siê takiej rzeczywistoci, w której na psychologicznie równych prawach wspó³istnieli bogowie i ludzie, a wiêtoæ dostêpna by³a uczestnikom ró¿norodnych
misteriów. Wierzono w dokonuj¹ce siê cuda, a taka wspólna wiara powodowa³a,
¿e to, co niemo¿liwe, stawa³o siê mo¿liwe, chore przekszta³ca³o siê w zdrowe,
brzydkie w piêkne, nieszczêliwe w szczêliwe. Uzdrowienia, zmartwychwstania,
nawiedzenia, wyzwolenia i uleczenia mia³y statut codziennych wydarzeñ, a wyrocznie i misteria ogniskowa³y ludzi spragnionych takich dowiadczeñ. Dlatego
w przypadku religii pierwotnej nie jest w³aciwe stwierdzenie credo quia absurdum, gdy¿ obecnoæ i dzia³anie bóstwa nale¿a³y do najbardziej oczywistych faktów. W dawnych czasach wiara w ogóle nie by³a potrzebna, wierzymy, musimy wierzyæ w to, czego nie widzimy, w to, o czym nie wiemy w gruncie rzeczy,
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czego nie znamy. Natomiast wtedy, w archaicznej Grecji, objawienie dla tych
ludzi by³o czym konkretnym, [...] ci ludzie po prostu wiary nie potrzebowali,
bo widzieli, bo wiedzieli, bo dla nich bóstwa, boskoæ, wy¿sza rzeczywistoæ
by³a czym najzupe³niej konkretnym22. Tak zatem pierwsz¹ form¹ wypowiadania siê o wiecie, pierwsz¹ metod¹, za pomoc¹ której ludzie mówili o otaczaj¹cej ich rzeczywistoci, by³a w³anie poezja. To nie m¹droæ pozytywistyczna (na
szczêcie wtedy jeszcze nie istniej¹ca), ale m¹droæ poetycka  jak pisze Vico
 pozwala³a na prawdziwie syntetyczny, czyli intelektualno-uczuciowy wgl¹d w
istotê wiata: M¹droæ poetycka (sapienza poetica) mia³a byæ [...] pierwsz¹ forma ogarniania wiata, pierwsz¹ metafizyk¹ ludzi pierwotnych, ca³kowicie niezdolnych do rozumowania, obdarzonych ogromn¹ zmys³owoci¹ i bogat¹ wyobrani¹. By³a ona poezj¹, to znaczy p³ywa³a z ich zdolnoci wrodzonej, sama
natura bowiem obdarzy³a ich takimi zmys³ami i tak¹ wyobrani¹. Zdolnoæ ta
rodzi³a siê z nieznajomoci przyczyn: wszystkie zjawiska, których przyczyn nie
znali, budzi³y w nich zdziwienie i g³êboki podziw. Poezja by³a z pocz¹tku »boska«, wyobra¿ali sobie bowiem, ¿e to bogowie s¹ przyczyn¹ wszystkiego, co
spostrzegaj¹ i podziwiaj¹23.
Jeszcze raz podkreliæ nale¿y przewagê postawy emocjonalnej nad racjonaln¹ w kulturze pierwotnej. Dopiero z biegiem czasu, z wykszta³ceniem siê jêzyka filozoficznego, kiedy mythos zast¹piony zostaje przez logos, ta sytuacja zmienia siê i rola uczucia w wypowiadaniu prawdy o wiecie przestaje mieæ dawne
znaczenie. W dawnej mowie bowiem dominowa³ wyobra¿eniowy i emocjonalny ogl¹d rzeczywistoci, który wyprzedza³ oparty na dzia³aniach intelektu racjonalny czy abstrahuj¹cy od niej stosunek. Znamienne s¹ tutaj s³owa Plotyna, który w szóstej Enneadzie tak pisze: Boga nie mo¿na sobie uwiadomiæ ani
za spraw¹ wiedzy, ani za spraw¹ mylenia, lecz tylko za spraw¹ obecnoci, która jest wy¿sza od wiedzy. Temu panpoetyckiemu ogarnianiu rzeczywistoci
sprzyja³o opisane ju¿ pochodzenie Orfeusza. By³ boskim dzieckiem Apollona
i muzy Kalliope, w swych poematach opiewa³ za dzieje Dionizosa, z którym to
by³ spl¹tany na wielu poziomach. W tym momencie istotne wydaje mi siê sformu³owanie tezy, i¿ Orfeusz za pomoc¹ swej apolliñskiej pieni opisywa³ cierpienia Dionizosa, dramat istnienia rozszarpanego boga, ukryty w doskona³ej formie
pe³nej mi³osnego czaru. W osobie Orfeusza manifestuje siê tak¿e indywidualistyczna i powszechna natura obu bogów. Orfeusz przemawia do ca³ej natury, ale
w jego misteriach bior¹ udzia³ tylko nieliczni. Tragiczne i okrutne w swej istocie losy kosmosu zostaj¹ wyra¿one w apolliñskim, ³abêdzim piewie Orfeusza,
który za wyjawianie ludziom prawdy o intelligibilnoci i fenomenalnoci bytu
zostaje zabity na polecenie stra¿nika tej prawdy  Dionizosa.
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Orfeusz karze nie domykaæ drzwi do zakrystii osobowej duszy cz³owieka,
bo tylko wtedy mo¿liwe bêdzie poznanie praw rz¹dz¹cych tym wiatem, zbawienie duszy po mierci, pomiertna apoteoza i powrót do stanu jednoci. W postaci Orfeusza ogniskuj¹ siê cztery rodzaje sza³u opisywanego przez Platona w
Fajdrosie, a zatem jest to sza³ muzyczny, wzniecany przez muzy, sza³ profetyczny, którego przyczyn¹ jest Apollo, mistyczny sza³ dionizyjski i wreszcie sza³
erotyczny, pozwalaj¹cy temu prakochankowi na dokonanie niemo¿liwej wyprawy do wiata zmar³ych. W postaci kruchego Orfeusza ogniskuj¹ siê zatem filary greckiej kultury. Jako boski intermediarius Orfeusz ³¹czy, integruje ze sob¹
cztery duchowe tradycje: muzyczn¹ (artystyczn¹), profetyczn¹ (m¹drociow¹),
mistyczn¹ (religijn¹) i erotyczn¹ (mi³osn¹), a tym samym staje siê wzorem artysty inspirowanego, który w równej mierze dozna³ duchowego objawienia, posiad³
wysublimowan¹ elokwencjê i ponadludzkie uczucie  namiêtnoæ. Historia Orfeusza symbolizuje tak¿e zwyczajne dylematy artysty na jego drodze w poszukiwaniu prawdy. Orficki piew, boski przekaz, wymaga zupe³nej swobody. Czy
zatem mo¿liwe by³o pogodzenie mi³oci ziemskiej z bosk¹ sztuk¹?
Orfeusz, ten kosmiczny sierota (orphanos), zap³aci³ najwy¿sz¹ cenê za korzystanie z daru swojego geniuszu. W imiê mi³oci prawdziwej pokona³ mieræ,
a mimo to utraci³ ukochan¹, w imiê zbawienia ludzkoci wyjawi³ ludziom misteria, za co zosta³ zamordowany przez Menandy. Zosta³a po nim niemiertelna
legenda i wieczna moc jego pieni, odnawia siê za ka¿dym razem, gdy artysta,
intelektualista, kap³an czy kochanek w swym nieskrêpowanym, spontanicznym
i szczerym dzia³aniu ociera siê o boskoæ  ród³o ka¿dego ¿ycia. Zatem jeli
takiego rodzaju dzia³anie mo¿na by porównaæ do odprawiania kultu w dziedzinie swojej sztuki, to doskona³¹ nazwê daje temu obrzêdowi Walter Friedrich Otto
w swym dziele Bogowie greccy: Kult jest uobecnion¹ form¹ (mitu), odtworzeniem zdarzenia archetypowego, umieszczonego w przesz³oci, lecz wiecznego
w istocie. A chwila, gdy mit siê urzeczywistnia, jest uroczystoci¹ na czeæ bogów, wiêtym dniem powracaj¹cym w ustalonym odstêpie. W owym dniu ca³a
pamiêæ wielkiego dziedziczonego dowiadczenia znów jest prawdziwa i obecna. Bogowie s¹ blisko, jak byli u pocz¹tku czasu, nie tylko jako majestatyczne
postacie domagaj¹ce siê czci, lecz jako to, czym s¹: najwy¿szymi realnociami
tego co tu i teraz, pierwotnym objawieniem siê biegu bytu, tworz¹cymi i cierpi¹cymi mocami ¿ywej chwili, która tak¿e zawiera w sobie mieræ. Bez mierci
nie mo¿e byæ ¿ycia; bez umierania p³odnoci24.
Na koniec pragnê jeszcze powiedzieæ o czwartym i byæ mo¿e najwa¿niejszym rodzaju szaleñstwa Orfeusza  szaleñstwie erotycznym, czyli zes³anym
przez Erosa. W tym wypadku mi³oæ nie jest b³ah¹ przygod¹, ale metafizyczn¹
24
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mi³oci¹, ¿ywio³ow¹ i silniejsz¹ od karbów indywidualnego bytu i od mierci.
Takie prawdziwe uczucie sprawia, ¿e cz³owiek przestaje byæ kalek¹, czyli odosobnionym w swej wiadomoci kawa³kiem wiata, ¿e tworzy razem z drugim
cz³owiekiem doskonalsz¹ od ka¿dego z nich obu ca³oæ, ¿e budzi siê w nim poczucie rdzennego zwi¹zku z reszt¹ wszechwiata, ¿e wstêpuje na drogê indywidualnego szczêcia i swobody, bo zrzuca jarzmo indywidualnego ubóstwa i wzbogaca niejako drug¹ oddan¹ mu jani¹ jañ w³asn¹. Ludzie, którzy tak naprawdê
kochaj¹, tworz¹ jednoæ duchow¹, mimo cia³ odrêbnych, przy czym ich jednoæ
duchowa jest bardziej istotna ni¿ odrêbnoæ czy wieloæ cielesna. Pragn¹ ¿yæ
razem i w razie mierci jednego z nich powstaje nieznone uczucie wewnêtrznej pustki. Grecy k³adli nacisk, ¿e prawdziwa mi³oæ musi jednoczyæ, musi byæ
wzajemna i musi byæ silniejsza od trwogi przed mierci¹25. W tym wypadku
znamienne jest to stwierdzenie, które Wies³aw Juszczak znajduje w Helenie Eurypidesa: o theoi: theos gar to gignoskein filous. Rzecz¹ bowiem bosk¹ jest moment rozpoznania siê kochanków. Dostrze¿enie boskoci w osobie partnera staje
siê wówczas wgl¹dem w ca³y karmiczny rozwój indywidualnej duszy, u podstaw
wspólnoty duchowej i cielesnej istnieje bowiem pierwotna jednoæ, która czyni³a ludzi równych bogom. Istotê tej relacji stanowi mi³oæ. Jest ona najwiêksz¹
rewelatork¹ bytu jani i jej mocy. Gdy mi³oæ po³¹czy choæ dwie janie nadprzyrodzonym wêz³em, do³¹cza siê do nich wszechmocny duch trzeci. Powstaje
ognisko skupiaj¹ce janie. Mi³oæ jest s³onecznoci¹ ogarniaj¹c¹ inne janie,
promieniuje z ka¿dej jani na ca³y wszechwiat [...]. Jañ jest przyczyn¹ i jedn¹ z twórczych mocy wiata, jest woln¹ i wszechmocn¹ w swym wiekuisty
istnieniu26.
Trzeba stwierdziæ, ¿e pierwsi orficy uprzytomnili Grekom twórcz¹ potêgê
mi³oci, pojêtej jako metafizyczne ród³o wszelkiego ¿ycia i piêkna. Idealizm
Platona, jego nauka o »oku duszy«, które powstaje dziêki mi³oci prawdziwej
i dziêki któremu cz³owiek mo¿e ogl¹daæ cudowne piêkno niecielesnych idei za
¿ycia, jego niezapomniane s³owa o »misteriach« i dobrodziejstwach Erosa
w Biesiadzie i w Fajdrosie, a tak¿e opisane przez Plotyna w Enneadach wizje
umys³owego wiata, wszystkie te osi¹gniêcia i rozpoznania filozofii greckiej
maj¹ orfickie korzenie27. Przytoczê jeszcze fragment Antygony Sofoklesa (781
i nast.), bêd¹cy prawdziwym hymnem na czeæ Erosa:
Erosie! Któ¿ tobie oprzeæ siê zdo³a
gdy niespodzianie spadasz na ofiarê
A wie¿ym czarem
Spoczniesz na licach dziewczêcych.
Latasz po morzu, po chatach i stodo³ach,
25
26
27

A. Krokiewicz, Studia..., s. 59.
T. Kobierzycki, Filozofia osobowoci, Eneteia, Warszawa 2001, s. 63.
Ibidem, s. 60.
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I ani cz³owiek doczesny, ani ¿aden z bogów
Uciec przed tob¹ nie mog¹,
Lecz w twej niedoli s¹ jakby szaleñcy.
I sprawiedliwych z serca z twej podniety
Na w³asna zgubê w z³ych plami¹ siê czynach:
Jak teraz syna
Z ojcem zwani³e w tym sporze.
Ale zwyciê¿y uroczej kobiety
Mi³oci pe³ne spojrzenie, co swym majestatem
Obok praw w³ada nad wiatem
A z Afrodyt¹ nikt walczyæ nie mo¿e28.

Istotê i ¿ywotny rdzeñ orficyzmu stanowi zespó³ trzech g³ównie idei, a mianowicie: idei zwi¹zku wieloci z jednoci¹, idei niemiertelnoci dusz ludzkich,
ich nagrody i kary oraz wêdrówki w miertelnych cia³ach ziemskich, a wreszcie
idei mi³oci. Wszystkie te idee przenika³y siê wzajemnie, a wystêpuj¹c w zespole, zwiêksza³y moc swojego dzia³ania. Adam Krokiewicz s¹dzi, ¿e poeci orficcy przejêli ów zespó³ kultury minojskiej, przy czym oni dopiero rozwinêli nale¿ycie ideê mi³oci. W pa³acach i na naczyniach kreteñskich s¹ malowid³a
zdradzaj¹ce wnikliw¹ obserwacjê ¿ycia nie tylko ludzi i zwierz¹t l¹dowych, ale
tak¿e zwierz¹t wodnych i rolin, jakby istnia³a wówczas wiadomoæ lub przynajmniej wyczucie tej fundamentalnej nauki orfickiej, ¿e ka¿de ¿ycie na ziemi
ma wspóln¹ osnowê, a wiat stanowi jednoæ mimo swej wieloci. Orficyzm jest
bodaj g³ównym ogniwem pomiêdzy kultur¹ minojsk¹ i duchow¹ kultur¹ helleñsk¹29. Znamienne jest jeszcze to, co na temat sztuki kreteñskiej pisze inny badacz tej kultury, Karl Kereni: sztuka kreteñska nie zna³a owego przera¿aj¹cego
dystansu pomiêdzy cz³owiekiem a transcendencj¹, dystansu, który móg³by jej
podsun¹æ pokusê szukania ucieczki przed czasem i przestrzeni¹. Obca jej by³a
równie¿ wspania³oæ i znikomoæ cz³owieczych, skrêpowanych czasem poczynañ30.

28
29
30

T³um. M. Bro¿ka.
A. Krokiewicz, Studia..., s. 61.
K. Kereni Dionizos, Wyd. Baran i Suszczyñski, Kraków 1997.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ dyskutuje z teori¹ amerykañskiego politologa Samuela Huntingtona, który w
swojej s³ynnej ksi¹¿ce Zderzenie cywilizacji
stwierdzi³, ¿e istnieje cywilizacja islamska.
Autor artyku³u omawia historiozoficzne analizy islamu, które przeprowadzili: Oswald Spengler, Feliks Koneczny i Arnold Toynbee; wszyscy ci trzej myliciele twierdz¹, ¿e istnieje
jedna cywilizacja wi¹¿¹ca siê z islamem (za
wyj¹tkiem Konecznego). Zdaniem autora artyku³u mo¿emy tê cywilizacjê nazywaæ orientaln¹. Artyku³ prezentuje równie¿ teoriê orientalnej cywilizacji wedle wymienionych klasyków
historiozofii.

The paper argues with the conception of
Samuel Huntington from the book The Clash
of civilizations, where he claimed, there is
Islam-civilization. The author refers to the
historiosophical analysis of Oswald Spengler,
Feliks Koneczny and Arnold Toynbee, who
claimed (generally) there is only one civilization in the discussed part of Asia and North
Africa. In the opinion of author  we can give
name Orient for this civilization. The paper
contains theories of the Orient civilization
according to the cited thinkers.

Europa, której kulturowy charakter, w zale¿noci od danego pañstwa czy regionu, mo¿na okreliæ jako chrzecijañsko-laicki, dziêki zjawisku imigracji sta³a siê tak¿e w ostatnich latach ojczyzn¹ dla milionów muzu³manów. Arabskie
i tureckie dzielnice z meczetami, których mieszkañcy dumni s¹ ze swych odmiennych zwyczajów, tradycji i religii, stanowi¹ widok, do którego Niemcy,
Anglicy czy Francuzi w zasadzie ju¿ siê przyzwyczaili. Co nie znaczy oczywi-
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cie, ¿e zniknê³y obawy i konflikty, a tak¿e ró¿ne powa¿ne problemy wynikaj¹ce z poszukiwañ modelu integracji czy te¿  lepiej by³oby powiedzieæ  wspó³istnienia ze sob¹ (a nie tylko obok siebie) wspólnot kontynentalnych ze rodowiskami muzu³mañskimi. W tym kontekcie powraca tak¿e dyskusja toczona ju¿
zreszt¹ od wielu lat i budz¹ca liczne kontrowersje, dotycz¹ca w³¹czenia Turcji
do Unii Europejskiej.
We wszystkich tych sprawach podstawowy problem stanowi tak bezporednie stykanie siê ze sob¹ przedstawicieli dwóch wielkich cywilizacji. D³uga lista
wzajemnych upokorzeñ i krzywd doznanych przez obie strony na skutek ci¹g³ej
rywalizacji i wojen implikuje, jak mo¿na s¹dziæ, jedno z najbardziej istotnych
wyzwañ dla wspó³czesnej Europy: koegzystencji z islamem.
Autor tej pracy nie ma kompetencji, aby prowadziæ w tym miejscu skomplikowane analizy polityczno-spo³eczne dotycz¹ce relacji miêdzy wiatem Zachodu a wiatem muzu³mañskim, jednak¿e postara siê ukazaæ ogólny obraz tej tak
ró¿nej od naszej cywilizacji  wedle koncepcji uznanych historiozofów: Oswalda Spenglera, Feliksa Konecznego, Arnolda Toynbeeego i Samuela Huntingtona.
Aby bowiem wyrobiæ sobie racjonalny pogl¹d na problematykê np. imigracji, najpierw trzeba siê dobrze zastanowiæ, co w³aciwie stanowi istotê owej odmiennej
cywilizacji? Jakie s¹ g³ówne ró¿nice, lecz tak¿e punkty styczne miêdzy nimi
a nami? I czy w ogóle nazwa cywilizacja islamska jest uzasadniona?
Uczeni dostrzegaj¹ w Azji oraz w Afryce Pó³nocnej spo³ecznoæ i kulturê,
na któr¹ z³o¿y³y siê ró¿norodne ludy, tradycje i religie. Chocia¿ liczne odmiennoci zosta³y ze sob¹ zespolone i wymieszane w jednym tyglu, to po dzi dzieñ
wiele miejsc w tej czêci globu dotyka kryzysy to¿samoci i brak poczucia jednoci kulturowej. Konflikty, ci¹gn¹ce siê niemal od czasów staro¿ytnych, od¿ywaj¹ raz po raz wci¹¿ wród poszczególnych narodów i grup etnicznych. Dlatego, byæ mo¿e, zamiast spopularyzowanego przez Zderzenie cywilizacji
Huntingtona okrelenia cywilizacja islamska znacznie trafniej i precyzyjniej
by³oby u¿ywaæ pojêcia cywilizacja orientalna. Z oczywistym zastrze¿eniem,
¿e nie wliczamy do niej prawos³awnej Rosji, Dalekiego Wschodu czy cywilizacji hinduskiej.

Poetycka wizja kultury magicznej
Historiozofia Oswalda Spenglera (18801936) ma charakter poetycki; sam jej
twórca powiada³, ¿e kultury  niczym roliny i zwierzêta  nale¿¹ do ¿ywej natury (lebendige Natur) Goethego, nie za do martwej natury Newtona1. Wczu1 Zob. O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, skrót dokonany przez Helmuta Wernera, t³um. J. Marzêcki, KR. Warszawa 2001, s. 41.
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wanie siê, ogl¹danie, porównywanie, bezporednia pewnoæ wewnêtrzna, cile
zmys³owa imaginacja  oto rodki, za pomoc¹ których [Goethe] zbli¿a³ siê do
tajemnicy poruszaj¹cych siê zjawisk. Otó¿ s¹ to rodki badañ historycznych jako
takich  i nie ma ¿adnych innych2.
Pomimo tego, ¿e Spengler3 nie by³ pierwszym historiozofem w dziejach
myli ludzkiej, uwa¿a³, ¿e jego filozofia jest prze³omowa. Twierdzi³, ¿e dokonuje wrêcz przewrotu kopernikañskiego; za ptolemejski system historii uwa¿a³ przekonanie, ¿e Zachodnia Europa stanowi centrum ca³ego historycznego
dziania siê, podczas gdy inne kultury s¹ wobec nas podrzêdne: ,,[...] zast¹pienie go [ptolemejskiego systemu wartoci  A.S.] w tej ksi¹¿ce nowym systemem,
w którym Staro¿ytnoæ i kultura zachodnia nie zajmuj¹ ¿adn¹ miar¹ uprzywilejowanej pozycji wobec Indii, Babilonu, Chin, Egiptu, kultury arabskiej i meksykañskiej  odrêbnych wiatów historycznego stawania siê, które w ca³ociowym obrazie dziejów maj¹ równy ciê¿ar gatunkowy, czêsto przewy¿szaj¹c antyk
wspania³oci¹ duchowych koncepcji i potêg¹ uniesieñ  uwa¿am za kopernikañski przewrót w sferze historii4.
W interesuj¹cym nas przypadku intuicja poetycka okaza³a siê jak najbardziej
trafna, poniewa¿ Spengler jako pierwszy zda³ sobie sprawê z istnienia kultury
magicznej, która spoczywa pod powierzchni¹ wielu form historycznych, form
przykrywaj¹cych j¹ obcym jêzykiem. Odkrycie tej kultury przypisali niemieckiemu historiozofowi uczeni tej miary co wielki staro¿ytnik Eduard Meyer
i wybitny znawca islamu C. H. Becker. Chodzi mianowicie o kulturê po³o¿on¹
geograficznie i historycznie najbardziej rodkowo w grupie wy¿szych kultur, która pod wzglêdem przestrzeni i czasu styka siê bezporednio prawie ze wszystkimi innymi. Kultura magiczna  wedle Spenglera  obejmuje Fenicjan, ¯ydów,
Chaldejczyków, Persów i inne narody; sporód religii m.in. judaizm, mitraizm,
zaratusztrianizm, wczesne chrzecijañstwo5 (w odró¿nieniu od chrzecijañstwa
redniowiecznego i nowo¿ytnego); natomiast swoj¹ finalizacjê kultura ta osi¹2
3

Ibidem, s. 44.
Zob. A. Ko³akowski, Spengler, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, s. 5759: Wedle
Spenglera, sens i treæ wiatu przemijaj¹cych form nadaje zjawisko wielkich kultur. Kultury
za to organizmy, ¿ywe cia³a odrêbnych dusz, realizacje ich mo¿liwoci. I tak jak ¿yj¹ce organizmy maj¹ one swe narodziny, rozkwit i zgon, zawarte w przedziale czasowym licz¹cym
przeciêtnie tysi¹c lat. Kultur tych wyró¿nia osiem: babiloñsk¹, egipsk¹, chiñsk¹, hindusk¹,
meksykañsk¹, antyczn¹, zachodnioeuropejsk¹ oraz rodz¹c¹ siê dopiero kulturê rosyjsk¹.
(A. Ko³akowski pomin¹³ kulturê arabsk¹; zreszt¹ wyst¹pi³o tutaj te¿ pewne pomieszanie pojêæ. Mianowicie, Spengler wyró¿nia jeszcze trzy dusze kultur: apolliñsk¹, faustyczn¹ i magiczn¹; tê ostatni¹ nazywa te¿ dusz¹ arabsk¹. Jednak pisze równie¿ o odrêbnej cywilizacji
arabskiej, której prehistoria zwi¹zana jest tak¿e z pozosta³ymi ludami i religiami tej czêci
wiata, tj. Fenicjanami, ¯ydami, Chaldejczykami, Persami i in.).
4 O. Spengler, op. cit., s. 37.
5 Spengler dzia³alnoæ i naukê Jezusa ³¹czy z mandeizmem  religi¹ wywodz¹c¹ siê od
Jana Chrzciciela, Zob. ibidem, s. 315.
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gnê³a w islamie (nie traktowa³ wiêc tej religii jako zupe³nie nowego pocz¹tku),
staj¹c siê wówczas cywilizacj¹ arabsk¹6. Ca³oæ tych religii od Armenii a¿ do
Arabii Po³udniowej i Aksum oraz od Persji do Bizancjum i Aleksandrii posiada
raczej  mimo wszelkich ró¿nic w szczegó³ach  artystyczny wyraz o du¿ej jednolitoci. W chrzecijañskich bazylikach, synagogach hellenistycznych ¯ydów
i sanktuariach Baala, w mitrejonach, mazdeistycznych wi¹tyniach ognia i meczetach istnieje co, co mówi o podobnej duchowoci: poczucie jaskini7.
Najczystszy wyraz magicznego poczucia wiata wyra¿a architektura kopu³y
centralnej. Hagia Sophia przekszta³cona w meczet mia³a zostaæ niejako odzyskana dla swej pierwotnej kultury, której artystyczne centrum le¿a³o zdecydowanie
w trójk¹cie miast Odessa  Nisibis  Amida. Emanacj¹ magicznego cz³owieczeñstwa s¹ podboje wyznawców Proroka; Syria zosta³a zdobyta (czy wrêcz wyzwolona) w 634 r., póniej Ktesifon, Egipt, dalej Arabowie docieraj¹ tak¿e do Indii,
Kartaginy, Samarkandy, Hiszpanii, a w 732 r. stoj¹ ju¿ pod Pary¿em8. Islam
wniós³ do tego wiata  w koñcu i o wiele za póno  wiadomoæ jednoci,
i tym siê t³umaczy oczywisty charakter jego zwyciêstw, a tak¿e konsekwentna,
prawie mimowolna aprobata w oczach wielu chrzecijan, ¯ydów oraz Persów9.
Prehistoria kultury arabskiej le¿y ca³kowicie w zasiêgu prastarej cywilizacji
babiloñskiej; jej okres merowiñski cechuje dyktatura perskiej grupy plemiennej. Dopiero od 300 r. p.n.e. nastêpuje wielkie przebudzenie ludów aramejskojêzycznego wiata od Synaju a¿ do gór Zagros: Nowy stosunek cz³owieka do
Boga, ca³kowicie nowe poczucie wiata, przenika  tak jak w dobie wojny trojañskiej i cesarzy saskich  wszystkie istniej¹ce religie, bez wzglêdu na to, czy
g³osz¹ chwa³ê Ahura Mazdy, Baala, czy te¿ Jahwe10.
Pseudomorfoza z kolei zaczyna siê od bitwy pod Akcjum, która by³a jakby
walk¹ miêdzy nie narodzon¹ jeszcze kultur¹ arabsk¹ a sêdziw¹ cywilizacj¹ antyczn¹. Klêska Antoniusza to triumf ducha apolliñskiego nad duchem magicznym
 wówczas magiczny krajobraz zosta³ wt³oczony w sztywne ramy cesarstwa11.
wiat rozpocieraj¹cy siê przed magiczn¹ rozbudzon¹ wiadomoci¹ posiada pewien rodzaj rozci¹g³oci, który mo¿na okreliæ mianem jaskiniowej. W jaskini wiata trwa nierozstrzygalne zmaganie miêdzy dobrem a z³em, miêdzy
mocami, które siê nieustannie zwalczaj¹. Grupa religii magicznych stanowi nierozdzieln¹ jednoæ ducha i rozwoju; nie sposób zrozumieæ jakiejkolwiek z tych
religii z pominiêciem pozosta³ych. Ich powstanie, ewolucja i wewnêtrzne utrwalenie obejmuje okres lata 050012. Sam rdzeñ nauk prorockich jest ju¿ magicz6
7
8
9
10
11
12

Por. ibidem, s. 300 oraz J. Marzêcki, Przedmowa, [do:] ibidem, s. 1617 .
O. Spengler, op. cit., s. 139.
Ibidem, s. 141142.
Ibidem, s. 276.
Ibidem, s. 300.
Ibidem, s. 301.
Ibidem, s. 329 i 339.
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ny: istnieje jeden prawdziwy Bóg jako zasada dobra  czy bêdzie to Jahwe, Ahura Mazda czy mo¿e Marduk-Baal  inne bóstwa s¹ niemocne lub z³e. Jest to podstawowa idea magiczna: zak³ada ona odwieczn¹ wiatowo-historyczn¹ walkê
miêdzy dobrem a z³em, ze z³em panosz¹cym siê w epoce rodkowej i finalnym
triumfem dobra w dniu S¹du Ostatecznego. Ta moralizacja historii powszechnej
jest wspólna Persom, Chaldejczykom i ¯ydom13.
Pierwszym zwiastunem tej duszy by³y religie profetyczne, które powsta³y
oko³o 700 r. p.n.e. jako zjawisko równie¿ ogólnoaramejskie. Spengler twierdzi,
¿e Izajasz i Jeremiasz, a z drugiej strony  Zaratusztra s¹ postaciami pokrewnymi, a ró¿ni¹ ich g³ównie nie nowe wierzenia, lecz obiekty ataków. W ka¿dej religii magicznej punkt ciê¿koci le¿y nie w kulcie, lecz w doktrynie, w wyznaniu wiary, poniewa¿ dla ka¿dego wiernego tylko jeden Bóg mo¿e byæ prawdziwy
i dobry, bogowie za innych ludów s¹ li i fa³szywi. Kolejna idea wspólna  to
idea Boskiego Porednika, tego, który przekszta³ca sytuacjê udrêki w stan b³ogoci. Wreszcie, idea ³aski  tkwi¹ca u podstaw wszystkich sakramentów tej
kultury (nade wszystko w chrzcie) i stanowi¹ca najg³êbszy kontrast z faustowsk¹ ide¹ pokuty14.
Islam zostaje uznany za purytanizm ca³ej grupy wczesnomagicznych religii,
w czym ma siê kryæ tajemnica jego bajecznych sukcesów. Doszukuj¹c siê za
homologii i analogii miêdzy odleg³ymi spo³ecznociami, autor Zmierzchu... dowodzi, ¿e Pitagoras, Mahomet i Cromwell ucieleniaj¹ jeden i ten sam nurt
w trzech kulturach. Pitagoras mia³ nie byæ filozofem, lecz wiêtym i prorokiem,
za³o¿ycielem fanatycznie religijnego Zwi¹zku Pitagorejskiego, który narzuca³
otoczeniu swe prawdy przy u¿yciu wszelkich politycznych i militarnych rodków. Cromwell za, przywódca purytañskich radyka³ów, pragn¹³ u swych przeciwników wytêpiæ nie tylko b³êdn¹ doktrynê, lecz i wieckie usposobienie15.
Nie wszystkie intuicje Spenglera s¹ na pewno uzasadnione z punktu widzenia dzisiejszej nauki. W Zmierzchu... znajdujemy liczne, mia³e i artystyczne
porównania pomiêdzy odleg³ymi zarówno w czasie, jak i w przestrzeni wydarzeniami czy zjawiskami. Jeli nawet niektóre z owych analogii pozostaj¹
w okrelonym stopniu trafne, tym niemniej wobec wiêkszoci z nich mo¿na wysuwaæ zastrze¿eñ bez liku. Nie ma wiêc raczej sensu wnikliwie analizowaæ tych
koncepcji, wystarczy, ¿e przytoczylimy ju¿ sposób mylenia niemieckiego filozofa  i po prostu pozostawiamy czytelnikowi decyzjê, czy akceptuje tak¹ wizjê historii i perspektyw cywilizacji wiata.
Najcenniejsz¹ wszak¿e ide¹ Spenglera, z punktu widzenia prowadzonych
analiz, wydaje siê byæ jego pionierskie przekonanie o istnieniu na Bliskim
Wschodzie, w Afryce Pó³nocnej i Azji Centralnej tylko jednej kultury  w³anie
13
14
15

Ibidem, s. 312.
Ibidem, s. 309311, 331333.
Ibidem, s. 346, 368369.
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magicznej (arabskiej). Jednak¿e, bior¹c pod uwagê wynikaj¹cy z dowiadczeñ
przesz³oci stopieñ skonfliktowania i wzajemnych uprzedzeñ miêdzy Arabami
a ¯ydami, miêdzy szyitami a parsami w Iranie czy miêdzy Turkami a Ormianami i Kurdami, nie jest to zapewne pogl¹d bezkrytycznie do akceptowania.

Czy przeobra¿amy siê w mieszankê cywilizacji?
Polski historiozof Feliks Koneczny16 najwy¿ej ze wszystkich cywilizacji ocenia³ cywilizacjê ³aciñsk¹ (tj. zachodni¹), a wród jej najwa¿niejszych cech wymienia³ chrzecijañstwo oraz naukê i dzia³alnoæ Kocio³a katolickiego. Z tego
punktu widzenia ocenia³ inne cywilizacje i pisa³ o zagro¿eniu wiata zachodniego w nastêpuj¹cy sposób: Gdzie¿ tedy kryje siê owa cywilizacya ³aciñska? Albowiem na obszarach jej kie³kuje w niejednym punkcie co, co raczej wygl¹da
na odmianê cywilizacyi turañskiej, czasem chiñskiej! [...] Ca³a Europa choruje
obecnie na pomieszanie cywilizacyj: oto przyczyna wszystkich a wszystkich
»kryzysów«17.
Autor ten dostrzega³, ¿e na obszarze Europy rozwijaj¹ siê obce cywilizacje,
nios¹ce ze sob¹ wartoci sprzeczne z nauk¹ Kocio³a i z zasadami szanowanymi przez ludzi Zachodu. Nie by³ to w¹tek, któremu powiêci³ najwiêcej rozwa¿añ, tym niemniej warto zastanowiæ siê nad tym dzi, w kontekcie imigracji,
a mo¿e równie¿ potêgi politycznej i gospodarczej, jak¹ sta³a siê ChRL. Czy rzeczywicie jest tak, ¿e w Europie zaczn¹ dominowaæ wartoci i postawy zwi¹zane z cywilizacj¹ islamsk¹ i (lub) chiñsk¹? Nie ma tu oczywicie miejsca na to,
by rozwodziæ siê nad tym problemem, jednak zwraca on uwagê na oryginaln¹
16 Feliks Koneczny (18621949) stworzy³ naukê o cywilizacji, która wychodz¹c od danych historycznych, dochodzi³a do abstrakcyjnych zasad ogólnych. By³ zwolennikiem metody
indukcyjnej, jednak metody dedukcyjnej ca³kiem nie przekrela³. W jednej ze swoich ostatnich prac napisa³: Histori¹ rz¹dz¹ abstrakty, a na pierwszym miejscu wród abstraktów
znajduje siê stosunek cz³owieka do Boga, który bywa osobisty lub gromadny. Abstrakty wiod¹ nas w górê. Dlatego ci, którzy pragn¹ ograniczyæ ich rolê w umys³owoci ludzkiej, krocz¹
ku przepaci. Polski badacz uznaje g³êbok¹ ró¿nicê miêdzy si³ami materialnymi i fizycznymi
a duchowymi i moralnymi. Ocena si³ duchowych i moralnych umo¿liwi³a odkrycie tego
wszystkiego, czego nie widz¹ biologici.
Nauka o cywilizacji Konecznego wychodzi³a wiêc od jednostkowych faktów, za celem
jej by³y abstrakcyjne zasady ogólne  tzw. prawa dziejowe. Przy czym trzeba podkreliæ, ¿e
prawa te s¹ imperatywami moralnymi, prawami docelowymi i normatywnymi, a nie koniecznociami biologicznymi. Zob. J. Skoczyñski, Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego, Wyd.
UJ, Kraków 1991, s. 2930; F. Koneczny, O ³ad w historii. Z dodatkami o twórczoci i wp³ywie Konecznego, Nortom, Wroc³aw 2004, s. 1618; A. Hilckman, O Feliksie Konecznym,
[w:] F. Koneczny, O ³ad w historii..., s. 52.
17 F. Koneczny, O wieloci cywilizacyj, Gebethner i Wolff, Kraków 1935 (reprint: Wyd.
WAM Ksiê¿a Jezuici, Kraków 1996), s. 310 i 315.
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definicjê cywilizacji polskiego historiozofa. Mianowicie, pojêcie cywilizacji zosta³o tutaj oderwane od przywi¹zania do przestrzeni; dla Konecznego cywilizacje s¹ raczej czym jak fluidy duchowe, które bujaj¹ nad przestrzeniami. S¹
zamkniête tylko logicznie, w tym sensie, i¿ nie mo¿na bezkarnie wprowadzaæ
do nich elementów przeciwnych z innych cywilizacji18. S¹ one raczej czym
w rodzaju tchnienia w atmosferze, czym ponadterytorialnym, faluj¹cym, co stara siê rozszerzaæ, jak wszystko to, co jest duchem19.
Polski badacz uwa¿a³, ¿e ka¿da cywilizacja sk³ada siê z mozaiki ró¿norodnych elementów, wyrastaj¹cych historycznie na bardzo ró¿nych pod³o¿ach: geograficznym, stanowym, politycznym czy wyznaniowym20. Ka¿da sk³ada siê te¿
z szeregu kultur, np. polskiej, niemieckiej czy w³oskiej: Cywilizacja to najwiêkszy zakresowo od³am ludzkoci, o którego wspólnocie decyduje metoda ¿ycia
zbiorowego, swym zasiêgiem kodyfikuj¹ca wszelkie przejawy ¿ycia ludzkiego,
tworz¹c tym samym autonomiczn¹, samowystarczaln¹ i nie podlegaj¹c¹ wp³ywom innych cywilizacji ca³oæ. Ka¿da z wielu historycznie wytworzonych cywilizacji jest sum¹ odmian zwanych kulturami, które w p³aszczynie zjawiskowej tworz¹ wielokszta³tnoæ postaci macierzystej cywilizacji21 . A wiêc
cywilizacja to suma wszystkiego, co pewnemu od³amowi ludzkoci jest wspólne, a zarazem suma tego wszystkiego, czym taki od³am ró¿ni siê od innych22.
O zas³ugach Kocio³a katolickiego dla rozwoju ¿ycia cywilizacyjnego na ca³ym wiecie Koneczny pisa³ nastêpuj¹co: Nie ustanawiaj¹c ¿adnej cywilizacyi
sakralnej, mieci atoli katolicyzm w sobie silne popêdy cywilizacyjne i to
wszechstronne. wiadectwa tego wszêdzie, choæby np. w historii sztuki, w dziejach filozofii i tylu nauk, w rozwa¿aniu wszystkiego, co ludzkie; wszêdzie i we
wszystkiem zaszczepia katolicyzm pierwiastki etyczne23. Koció³ sam stworzy³
cywilizacjê Europy i wychowywa³ jej narody. Katolicyzm jest przy tym religi¹
najbardziej filozoficzn¹, poniewa¿ aby j¹ w pe³ni zrozumieæ, trzeba byæ dobrze
18
19
20

A. Hilckman, op. cit., s. 104.
Ibidem, s. 56.
L. Gawor, O wieloci cywilizacji. Filozofia spo³eczna Feliksa Konecznego, Wyd.
UMCS, Lublin 2002, s. 51.
21 Ibidem, s. 50.
22 F. Koneczny, O wieloci cywilizacyj..., s. 154. Wedle Konecznego, cywilizacja to równie¿ sposób organizacji ¿ycia spo³ecznego, który polega na ukszta³towanym historycznie,
identycznym w okrelonej zbiorowoci pojmowaniu i respektowaniu w praktyce ¿ycia spo³ecznego, fundamentalnych wartoci ludzkiego ¿ycia: Dobra, Prawdy, Piêkna, Zdrowia i Dobrobytu (tzw. piêciomianu  quincunx). Piêciomian tworzy aksjologiczno-normatywn¹ strukturê wewnêtrzn¹ ka¿dej bez wyj¹tku spo³ecznoci ludzkiej. Analizuj¹c cywilizacje, Koneczny
wskazuje na ich braki i defekty w strukturze formalnej, a nie skupia siê na analizie ich przesz³oci. Twierdzi, ¿e ka¿da cywilizacja d¹¿y do ekspansji i wyparcia innych, natomiast syntezy cywilizacji wywo³uj¹ chaos, gdy¿ stanowi¹ pomieszanie wartoci. Ca³a historia to walka
miêdzy cywilizacjami.
23 Ibidem, s. 266.
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wykszta³conym. W stosunku do ¿ycia zbiorowego niesie etyka katolicka ze sob¹
cztery postulaty; s¹ to niejako cztery kliny, które Koció³ wbija w ka¿d¹ cywilizacjê: ma³¿eñstwo monogamiczne do¿ywotnie, d¹¿enie do zniesienia niewolnictwa,
zniesienie zemsty i przekazanie jej s¹downictwu publicznemu, wreszcie  niezawis³oæ Kocio³a od w³adzy pañstwowej, w imiê niezawis³oci czynnika duchowego od si³y fizycznej. Dzia³alnoæ Kocio³a katolickiego jest wiêc pañstwowotwórcza  w³anie poprzez postulat znoszenia zemsty i tworzenia s¹downictwa24.
W zwi¹zku z zaprezentowanymi wy¿ej pogl¹dami Koneczny daje doæ
uproszczony obraz religii niechrzecijañskich, co sprowadza siê do ich krytyki
z punktu widzenia najwy¿szej cywilizacji, jak¹ mia³ wytworzyæ katolicyzm.
¯ydzi  jego zdaniem  tworz¹ odrêbn¹ cywilizacjê, która jest sakralna. Przedstawiaj¹c rozwój judaizmu (Kaba³ê, Talmud, chasydyzm) dowodzi on, ¿e w zasadzie trudno powiedzieæ, czy jest to jedna, czy mo¿e a¿ cztery religie ¿ydowskie? 25 Prawos³awie omawia w podrozdziale Chrzecijañstwo oryentalne
³¹cznie z monofizytami, nestorianami itp. wyznaniami. Pisze: Stoi te¿ prawos³awie cywilizacyjnie blisko chrzecijañstwa azyatyckiego, a czy¿ kultura Rusi
nie pozostaje w cis³ym zwi¹zku historycznym z cywilizacyami mongolsk¹ i turañsk¹ w ogóle? Moskwa przejê³a pojêcia pañstwowe od Mongo³ów, od Tatarów administracyê, od kazañskich obyczaj warstwy wy¿szych (tieremy itp.).
Budownictwo cerkiewne wywodzi siê z Oryentu azyatyckiego26.
Zdaniem Konecznego wszêdzie na Wschodzie pierwiastek moralny podporz¹dkowany jest sile materialnej (tak by³o nawet w Bizancjum). Kategorycznie
stwierdza, ¿e choæ prawos³awie jest teologicznie bardzo bliskie katolicyzmowi,
tym niemniej cywilizacyjnie miêdzy Kocio³em a Cerkwi¹ pozostaj¹ ogromne
ró¿nice. Cywilizacjê bizantyñsk¹ natomiast uwa¿a za twór kompromisowy pomiêdzy Rzymem, Grecj¹ a Orientem azjatyckim, przy czym szczególnie zawa¿yæ na niej mia³y wp³ywy syryjskie. Pañstwo bizantyñskie opar³o siê nie na spo³eczeñstwie, lecz na biurokracji27. Cywilizacja ta  wedle niego  bezpowrotnie
ju¿ przeminê³a; pomijaj¹c pr¹dy kulturowe, spo³eczne lub nawet style przewodzenia pañstwu (np. Bismarcka), które wywodzi³ z Bizancjum.
Oryginalna koncepcja polskiego historiozofa dotyczy³a cywilizacji turañskiej,
do której oprócz Mongo³ów wyznaj¹cych buddyzm, w³¹cza³ tak¿e prawos³awnych Rosjan. W turañskiej cywilizacji zawsze w³adca stanowi³ jedyne ród³a
prawa w pañstwie; ¿ycie publiczne jest tam  zdaniem F. Konecznego  wrêcz
bezetyczne28.
24

Por. ibidem, s. 265272.
Por. ibidem, s. 240248.
Ibidem, s. 262.
27 Ibidem, s. 293.
28 Ibidem, s. 296.
25
26
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Wed³ug Konecznego, braminizm i buddyzm maj¹ wspólne m.in. to, ¿e uwa¿aj¹ ¿ycie zasadniczo za z³o, a nie zmierzaj¹ nawet do usuwania przejawów z³a.
Buddyzm jego zdaniem jest ponadto acywilizacyjny, gdy¿ pozostaje obojêtny
wobec piêciu kategorii ¿ycia29. Mnich buddyjski poprzez swoje ubóstwo g³osi,
¿e nie d¹¿y do niczego w wiecie zewnêtrznym, a jedynie do pozazjawiskowej,
niejasnej nirwany, dlatego buddyzm nie mo¿e wytwarzaæ ¿adnej cywilizacji,
a jedynie do ka¿dej siê przystosowuje30; kultura czynu jest tutaj wykluczona,
mnichowi nie wolno pragn¹æ niczego, doskonalenie za polega na zaniku kategorii ¿ycia.
Okazuje siê wiêc, ¿e sporód wszystkich innych religii  obok chrzecijañstwa (katolicyzmu)  autor O wieloci cywilizacyj najwy¿ej ceni w³anie islam.
Czytamy: Nie mo¿na atoli twierdziæ, jakoby w Koranie nie by³o nakazów wywieraj¹cych wp³yw na ustrój ¿ycia zbiorowego. Koran pe³en jest przepisów
z zakresu hygieny, zawiera dok³adne prawo familijne i maj¹tkowe, wchodz¹c
w drobne nawet szczegó³y; mieci te¿ system etyczny. Ze sztuk piêknych wymierza u¿ytek cile, jakkolwiek po wiêkszej czêci negative. A zatem dotyka
Koran kategoryi zdrowia, dobrobytu, piêkna, dobra. W kategoryi Prawdy zajmuje siê nadprzyrodzon¹ niewiele (teologia nad wyraz nik³a!), a przyrodzon¹ niemal nic [...]31 . Gdzie islam natrafi³ na grunt cywilizacyjnie ¿yzny, i gdzie górê
wziê³a ta interpretacja Koranu, jako dopuszczalne jest wszytko, co w nim wyranie nie zakazane  tam islam o¿ywia³ cywilizacye bujnie. Tak powsta³a cywilizacya arabska, kwiat islamu, nazwana tak od jêzyka arabskiego [...]. Ale jêzyk ich, dziêki Koranowi, sta³ siê jêzykiem wietnej cywilizacyi, wykraczaj¹cej
znacznie poza ramy Koranu, b³yszcz¹cej nauk¹32. W ka¿dym razie muzu³manin ma znacznie wiêcej wskazañ religijnych w dziedzinie cywilizacyjnej, ni¿
katolik33.
Koneczny pisze o wielkiej ró¿norodnoci ustrojowej i kulturowej ludów wyznaj¹cych islam (znacznie wiêkszej ni¿ ta, która wystêpuje w obrêbie judaizmu
i braminizmu). W wiecie muzu³mañskim wyró¿nia generalnie dwie szko³y,
z których pierwsza g³osi, ¿e prawowiernemu dozwolone jest to tylko, na co Koran wyranie zezwala; podczas gdy druga szko³a uczy, ¿e dozwolone jest wszystko to, czego Koran wyranie nie zakazuje. Ta druga interpretacja, przynajmniej
teoretycznie, nadaje ¿yciu zbiorowemu swobodê niemal chrzecijañsk¹34. Ponad29

Jak ju¿ wspomniano, wedle Konecznego piêæ kategorii ¿ycia to Dobro, Prawda, Piêkno, Zdrowie i Dobrobyt.
30 Zob. ibidem, s. 255: Taki buddyzm, jaka gdzie cywilizacya. Nie cywilizacye stosuj¹
siê do buddyzmu, lecz on do nich. Teoretycznie nie mieci w sobie pod wzglêdem cywilizacyjnym nic, a w praktyce wszystko.
31 Ibidem, s. 258.
32 Ibidem, s. 259260.
33 Ibidem, s. 275.
34 Ibidem.
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to w arabskiej cywilizacji prawo publiczne jest wywiedzione z prawa prywatnego i oparte na Koranie35. Koneczny zarzuca Koranowi, ¿e ma³o jest w nim teologii, a poza tym sankcjonuje niewolnictwo i poligamiê36.
Polski historiozof sporo miejsca powiêca tak¿e analizom obyczajów panuj¹cych na wiecie. W cywilizacji arabskiej  podobnie jak w turañskiej, chiñskiej i bramiñskiej  trwa wci¹¿ niewzruszenie ustrój rodowy; obowi¹zuje tam
poligamia ca³kowita lub po³owiczna. Koneczny tymczasem nieporównanie wy¿ej stawia monogamiê ni¿ poligamiê  tak¿e w sensie wp³ywu form ¿ycia ma³¿eñskiego na rozwój cywilizacyjny37. Tylko przy monogamii zdwajaj¹ siê si³y
spo³eczne w wyniku wspó³zawodnictwa kobiet. Poligamiczne spo³eczeñstwa stanowi³y zawsze ni¿sze szczeble w rozwoju historycznym; przy takim ustroju bowiem upada duch i umys³ zarówno kobiety, jak i mê¿czyzny. Kategorie Prawdy
i Piêkna rozwijaj¹ siê niemal wy³¹cznie w spo³eczeñstwach monogamicznych.
Zdaniem polskiego uczonego, dopiero po³owiczni poligamici zak³adaj¹ znaczniejsze pañstwa, lecz tak¿e oparte tylko na ustroju rodowym (np. Chiny).

Spo³ecznoæ muzu³mañska wobec Zachodu
Arnold J. Toynbee (18891975) zdefiniowa³ cywilizacje jako najmniejsze
jednostki studiowania historii, gdy¿ schodzenie ku mniejszym od cywilizacji
obiektom studiów historycznych uniemo¿liwia w³aciwe zrozumienie procesów
dziejowych. Toynbee sformu³owa³ koncepcjê wyzwañ i odpowiedzi jako wartociowe narzêdzie badania si³ napêdowych przemian cywilizacyjnych. Wykazywa³ te¿, ¿e niezwyk³e osi¹gniêcia cywilizacji zachodniej w ostatnich stuleciach
pozwalaj¹ obecnie traktowaæ j¹ jako globaln¹, maj¹c¹ przes³anie i perspektywy
odmienne od pozosta³ych cywilizacji. Autor ten uwa¿a³, ¿e nauka Jezusa przedstawia najg³êbsze rozumienie losu ludzkiego, za o perspektywach cz³owieka
objêtego procesem cywilizacji decyduje nie tylko tryb relacji cz³owieka z blinimi i ze sob¹ samym, lecz nade wszystko z Bogiem, jego Zbawc¹38.
Toynbee modyfikuje nieco, w pojêciach w³asnej historiozofii, koncepcjê kultury magicznej Spenglera; tym niemniej zachowuje podstawowy pogl¹d autora Zmierzchu..., g³osz¹cy istnienie zasadniczo jednej cywilizacji w Afryce Pó³nocnej i w Azji (chocia¿ z³o¿y³o siê na ni¹ wiele ró¿norodnych ludów),
odrêbnej od wiata hellenistycznego, która znalaz³a swój najpe³niejszy wyraz
w islamie.
35
36
37

Ibidem, s. 290.
Ibidem, s. 256257.
Ibidem, s. 118.
38 A. Toynbee, Studium historii, skrót dokonany przez D.C. Sommervella, t³um. J. Marzêcki, PIW, Warszawa 2000, s. 720
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Islamskim pañstwem uniwersalnym39 by³ kalifat abbasydzki w Bagdadzie.
Kocio³em uniwersalnym jest oczywicie sam islam. Völkerwanderung, która
zala³a domeny kalifatu w okresie jego upadku, wziê³a pocz¹tek od tureckich
i mongolskich koczowników ze stepów eurazjatyckich, berberyjskich koczowników z pó³nocnej Afryki oraz arabskich koczowników z Pó³wyspu Arabskiego. Interregnum wype³nione przez te Völkerwanderung obejmuje mniej wiêcej trzy stulecia  miêdzy 975 a 1275 r., a tê ostatni¹ datê mo¿na przyj¹æ
za pocz¹tek takiej spo³ecznoci islamskiej, jak¹ znajdujemy w dzisiejszym
wiecie40.
Na gruncie cywilizacji syryjskiej, która powsta³a oko³o tysi¹c lat przed Chrystusem, wyros³y dwie bliniacze spo³ecznoci: arabska i irañska (podobnie jak
z cywilizacji hellenistycznej wywodzi siê spo³ecznoæ zachodnia i prawos³awna). Na tym podobieñstwa siê nie koñcz¹. Toynbee dowodzi, ¿e cywilizacja islamska, która wy³oni³a siê w strefie persko-tureckiej (irañskiej), wykazuje pewne podobieñstwo do naszej cywilizacji zachodniej, podczas gdy druga spo³ecznoæ,
która wy³oni³a siê w tzw. strefie arabskiej, nosi pewne podobieñstwo do cywilizacji chrzecijañstwa prawos³awnego. Miêdzy innymi dlatego podbój i wch³oniêcie islamskiej spo³ecznoci strefy arabskiej przez islamsk¹ spo³ecznoæ strefy irañskiej w XVI w. mia³ swój odpowiednik w agresji zachodniego wiata
chrzecijañskiego przeciw chrzecijañstwu prawos³awnemu w czasie krucjat41.
Polityczn¹ emanacj¹ cywilizacji syryjskiej42 by³o imperium Achemenidów,
którego geneza jest podobna do genezy Cesarstwa Rzymskiego. Destruktywn¹
rolê w dziejach tego imperium odegra³a m.in. Asyria, jednak ostatecznie w sposób pokojowy jêzyk akadyjski oraz inne elementy asyryjskiej kultury zosta³y
wyeliminowane przez jêzyk i alfabet aramejski43. Spo³ecznoæ babiloñska z kolei zosta³a wcielona do spo³ecznoci syryjskiej po podboju jej pañstwa uniwersalnego, imperium Nabuchodonozora, przez perskiego w³adcê Cyrusa; od tego
39 Pañstwo uniwersalne (np. Cesarstwo Rzymskie) powstaje w okresie dezintegracji danej cywilizacji i ma za zadanie powstrzymaæ rozk³ad spo³ecznoci, czego jednak nie potrafi
dokonaæ. Pañstwa uniwersalne daj¹ jedynie z³udzenie niemiertelnoci, a poza tym wytwarzaj¹ wiele u¿ytecznych instytucji, wspólnych dla du¿ego obszaru: usprawniaj¹ komunikacjê,
ujednolicaj¹ jêzyk, pismo, prawo itp. Kocio³y uniwersalne z kolei  pe³ni¹ podobn¹ rolê co
pañstwa uniwersalne w danej spo³ecznoci, jednak w odniesieniu do religii. W czasach upadku Cesarstwa Rzymskiego jego Koció³ uniwersalny stanowi³o chrzecijañstwo.
40 Ibidem, s. 32.
41 Ibidem, s. 33.
42 Toynbee podkrela, ¿e Syria oraz basen Oksusu-Jaksartesu to wyj¹tkowe miejsca,
gdy¿ styka³y siê tam ze sob¹ i nawi¹zywa³y wzajemne kontakty niemal wszystkie cywilizacje
i gdzie powsta³y wy¿sze religie (mahajana, prawdopodobnie te¿ zaratusztrianizm, chrzecijañstwo, judaizm i wreszcie islam). Te wyj¹tkowo aktywne zwi¹zki wzajemne miêdzy cywilizacjami t³umacz¹ w³anie fenomen niezwyk³ej koncentracji narodzin wy¿szych religii na tych
dwóch obszarach. Zob. ibidem, s. 599600.
43 Por. ibidem, s. 3435.
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czasu kultura babiloñska zaczê³a ju¿ stopniowo odchodziæ w zapomnienie44.
Dopiero islam odniós³ sukces tam, gdzie jego poprzednicy doznali niepowodzenia  mianowicie, przeprowadzi³ gruntown¹ eksmisjê hellenizmu z syryjskiego
wiata45.
Mahomet urodzi³ siê wród arabskiego zewnêtrznego proletariatu46 w okresie, gdy stosunki miêdzy Cesarstwem a Arabi¹ dochodzi³y do punktu zwrotnego. Na prze³omie VI i VII w. Arabia by³a ju¿ maksymalnie nasycona rzymskimi
wp³ywami kulturowymi. W czasach Mahometa uwidacznia³y siê szczególnie
dwie cechy w ¿yciu spo³ecznym Cesarstwa, które w Arabii by³y nieobecne.
Pierwsz¹ z nich stanowi³ religijny monoteizm, drug¹ za  prawo i porz¹dek
w zakresie rz¹dów. Dzie³o ¿yciowe Mahometa polega³o na transpozycji ka¿dego z tych elementów spo³ecznej struktury na rodzim¹ wersjê arabsk¹ oraz ucielenieniu zarówno zarabizowanego monoteizmu, jak i zarabizowanego imperium
w jednej uniwersalnej instytucji  wszechogarniaj¹cej instytucji islamu. Okaza³o siê, ¿e ten nowy system rozsadzi³ granice Pó³wyspu Arabskiego i zniewoli³ ca³y wiat syryjski  od wybrze¿y Atlantyku do obrze¿y stepów eurazjatyckich47.
Islam zdo³a³ staæ siê Kocio³em uniwersalnym rozk³adaj¹cej siê spo³ecznoci syryjskiej. Toynbee wylicza przyczyny sukcesu szybkiego rozprzestrzenienia
siê nowej religii. Rytua³ przynale¿noci do religii Proroka, egzekwowany przez
nastêpców Mahometa, ogranicza³ siê do wype³niania ma³ej liczby niezbyt uci¹¿liwych praktyk zewnêtrznych. W podbitych prowincjach imperiów rzymskiego
i sasanidzkiego proponowan¹ mo¿liwoci¹ by³ wybór nie islam lub mieræ,
lecz islam lub dodatkowy podatek. Ta wiat³a polityka nie rodzi³a nienawici
u niemuzu³mañskich poddanych arabskiego kalifatu za rz¹dów Umajjadów.
W wiecie chrzecijañskim generalnie przecenia siê wiêc zakres u¿ycia si³y
w krzewieniu islamu. W sercach by³ych chrzecijan i zaratusztrian przyjmuj¹cych now¹ religiê islam sta³ siê wiar¹ nader ró¿n¹ od tej, jak¹ uprzednio by³
w wydaniu arabskich wojowników48. Nowi niearabscy konwertyci przystosowali j¹ do w³asnego intelektualnego wiatopogl¹du, przek³adaj¹c szorstkie i nie44
45
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Ibidem, s. 245.
Ibidem, s. 140.
Proletariat wewnêtrzny  obejmuje ludzi wyzutych z dawnej pozycji maj¹tkowej
i spo³ecznej, w wyniku okrelonych przemian polityczno-gospodarczych, niezadowolonych ze
swojego miejsca w spo³eczeñstwie i d¹¿¹cych zwykle do przeprowadzenia okrelonych zmian
ustrojowych. Proletariat zewnêtrzny za  to plemiona i ludy znajduj¹ce siê poza krêgiem danej cywilizacji, jednak aspiruj¹ce do uczestnictwa w niej i wchodz¹ce z ni¹ w ró¿norodne
kontakty, (handlowe, polityczne, wojenne itp.). Dla cywilizacji hellenistycznej proletariatem
zewnêtrznym by³y po prostu plemiona barbarzyñskie.
47 A. Toynbee, op. cit., s. 209.
48 Ibidem, s. 423424. Na temat krucjat oraz kontaktów miêdzy redniowiecznym Zachodem a wiatem syryjskim zob. te¿: ibidem, s. 634638.
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systematyczne twierdzenia Proroka na subtelne i spójne kategorie chrzecijañskiej teologii i helleñskiej filozofii; w tym te¿ przebraniu islam móg³ siê staæ jednocz¹c¹ religi¹ wiata syryjskiego, który ulega³ dot¹d ponownemu scaleniu jedynie na powierzchownym planie politycznym, dziêki zakrojonym na szerok¹
skalê arabskim podbojom militarnym49.
Twórczy zarodek tkwi¹cy w islamie nie by³ czynnikiem obcym, lecz rodzimym
dla spo³ecznoci syryjskiej. Za³o¿yciel islamu czerpa³ sw¹ inspiracjê przede wszystkim z judaizmu, religii rdzennie syryjskiej, a wtórnie z nestorianizmu, odmiany
chrzecijañstwa, w której element syryjski zyska³ przewagê nad helleñskim50.
Na prze³omie XV i XVI w. nowo¿ytny Zachód geograficznie oskrzydli³
i okr¹¿y³ wiat islamski, który do tej pory panowa³ na drogach morskich. Sto
lat póniej potêga pañstw chrzecijañskich sta³a siê jasna dla samych wyznawców Proroka. Tym niemniej w 1952 r. dar al-islam by³ w zasadzie nietkniêty,
odarto go bowiem tylko z kilku oddalonych prowincji. Centralny rdzeñ  od
Egiptu do Afganistanu i od Turcji a¿ po Jemen  by³ wolny od obcej politycznej
dominacji, a nawet kontroli. Wtedy to ju¿ Egipt, Jordania, Liban, Syria i Irak wy³oni³y siê ponowie spod zalewu brytyjskiego i francuskiego imperializmu; sercu
wiata arabskiego grozi³o jeszcze tylko niebezpieczeñstwo z powodu niepotrzebnych, gdy¿  jak siê zdaje  mo¿liwych do unikniêcia, konfliktów z Izraelem51.
Gdy wp³yw nowo¿ytnej kultury zachodniej stawa³ siê najwa¿niejszym problemem dla ludów muzu³mañskich, pozostawa³y one nadal politycznie niezale¿ne; by³y tak¿e dziedzicami wielkiej militarnej tradycji, gwarantuj¹cej wartoci
w³asnej cywilizacji. Dlatego nag³e wykazanie ich póniejszej militarnej dekadencji przez niezbit¹ logikê pora¿ki na polu walki w równym stopniu ich zaskoczy³o, co i upokorzy³o. W wiecie osmañskim na prze³omie XVIII i XIX w.  podobnie jak sto lat wczeniej w wiecie rosyjskim  pok³osiem klêski zadanej
przez nowo¿ytn¹ zachodni¹ machinê wojenn¹ by³ ruch odgórnej westernizacji,
poczynaj¹c od przemodelowania si³ zbrojnych; jednak polityka osmañska i polityka Piotrowa w tym wzglêdzie bardzo siê ró¿ni³y: W Turcji [...] niechêtni
konwertyci na politykê westernizacji osmañskich si³ zbrojnych ¿ywili nadal 
pomimo bolesnych demaskacji ich z³udzeñ  iluzjê, ¿e w ramach przyswajania
sobie obcej kultury mo¿na grymasiæ. [...] Dopiero w 1919 r. Mustafa Kemal
i jego towarzysze rozpoczêli bez ograniczeñ  na wzór Piotrowy  politykê pe³nej westernizacji52.
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Ibidem, s. 424; zob. te¿ s. 506.
Ibidem, s. 35.
Ibidem, s. 618. Na temat konfliktu ¿ydowsko-arabskiego w XX w. zob. te¿: ibidem,
s. 625626. O dyplomatycznych kulisach wojny Jom Kippur z 1973 r. zob. H.A. Kissinger,
Kryzys. Anatomia dwóch kryzysów: Wojna Jom Kippur (1973) i wycofanie siê USA z Wietnamu (1975), t³um. W. Bokaj³o, J. Orska, Wyd. Dolnol¹skie, Wroc³aw 2005.
52 A. Toynbee, op. cit., s. 619.
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Zdaniem Toynbeeego, w po³owie XX w. zwesternizowane tureckie pañstwo
narodowe tworu Mustafy Kemala wygl¹da³o na udane osi¹gniêcie. Niczego podobnego nie stworzono jednak jak dot¹d w innych czêciach islamskiego wiata. Perspektywy tej cywilizacji bêd¹ wiêc zale¿eæ od wyniku próby si³ miêdzy
Zachodem a Rosj¹, które wziê³y wiat wyznawców Proroka w dwa ognie (dzisiaj, po upadku porz¹dku zimnowojennego, dodalibymy jeszcze do tej listy
rozgrywaj¹cych tak¿e przynajmniej Chiny). G³ówny przyrost ekonomicznych
zasobów pañstw muzu³mañskich by³ oczywicie owocem odkrycia i wykorzystania podziemnych z³ó¿ ropy naftowej. Z tego w³anie powodu wynik³a rywalizacja miêdzy mocarstwami wiatowymi o wp³ywy w tym regionie, szczególnie bliskowschodnim. Ponadto wiat islamski sta³ siê punktem wêz³owym
globalnych szlaków komunikacyjnych53.

Czy uda nam siê unikn¹æ konfrontacji z islamem?
Zacznijmy ten podrozdzia³ s³owami samego Huntingtona54, którego teoriê
tutaj omówimy: To nie islamski fundamentalizm stanowi problem dla Zachodu, lecz islam, odmienna cywilizacja, której przedstawiciele s¹ przekonani
o wy¿szoci swojej kultury i maj¹ obsesjê na punkcie w³asnej s³aboci. Dla islamu problemem nie jest CIA ani amerykañski Departament Obrony, lecz Zachód, odmienna cywilizacja, przekonana o wy¿szoci swojej kultury i o tym, ¿e
jej przewa¿aj¹ca, choæ s³abn¹ca potêga zobowi¹zuje j¹ do szerzenia tej kultury
na ca³ym wiecie. To w³anie te czynniki podsycaj¹ konflikt miêdzy islamem
a Zachodem55.
Ambitnymi rywalami Zachodu sta³y siê szczególnie cywilizacje azjatyckie
oraz cywilizacja islamska. Odrodzenie Islamu56 (piszemy wielk¹ liter¹, bo to tak
53
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Ibidem, s. 619620.
Zob. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, t³um. H. Jankowska. Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2003, s. 1551. Po upadku komunizmu straci³ znaczenie podzia³ na
wiat pierwszy, drugi i trzeci. Amerykañski politolog dowodzi wiêc, ¿e politykê wiatow¹
zdominowa³y teraz zderzenia miêdzy cywilizacjami. Ani ideologie, ani gospodarka nie s¹ ju¿
ród³ami konfliktów miêdzynarodowych. Staj¹ siê nimi ró¿nice kulturowe, wywodz¹ce siê w
znacznej mierze z podzia³ów religijnych i przes¹dzaj¹ce o to¿samoci narodów. Dlatego g³ówna teza ksi¹¿ki Huntingtona brzmi: kultura i to¿samoæ kulturowa, bêd¹ca w szerokim pojêciu
to¿samoci¹ cywilizacji, kszta³tuj¹ wzorce spójnoci, dezintegracji i konfliktu w wiecie, jaki
nasta³ po zimnej wojnie. Osi¹ polityki wiatowej jest obecnie interakcja miêdzy potêg¹ i kultur¹ Zachodu a potêg¹ i kultur¹ pozosta³ych cywilizacji. wiat, jaki siê wy³oni³ po upadku
komunizmu, jest wiêc wiatem siedmiu lub omiu wielkich cywilizacji; s¹ to cywilizacje: zachodnia, latynoamerykañska, prawos³awna, afrykañska, islamska, hinduistyczna, buddyjska,
chiñska i japoñska.
55 Ibidem, s. 372.
56 Ibidem, s. 172190.
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wa¿ne wydarzenie jak Rewolucja Amerykañska czy Reformacja) to wielki ruch
intelektualny, kulturalny, spo³eczny i polityczny, ogarniaj¹cy ca³y wiat muzu³mañski. Islamski fundamentalizm to tylko jeden z jego sk³adników. Najistotniejsze by³o powstanie religijnych organizacji spo³ecznych oraz przejmowanie
ju¿ istniej¹cych przez ugrupowania muzu³mañskie. Trzeba przyznaæ, ¿e niepowodzenie liberalnej demokracji w krajach muzu³mañskich to zjawisko trwa³e
i powtarzaj¹ce siê w ci¹gu ca³ego stulecia. Kultura islamu i muzu³mañskie spo³eczeñstwo nie tworz¹ sprzyjaj¹cego rodowiska dla wywodz¹cych siê z Zachodu koncepcji liberalnych, obserwuje siê tam równie¿ islamizacjê prawa. Bogate
pañstwa wykorzystuj¹ swe zasoby naftowe do pobudzania i finansowania Odrodzenia Islamu, sprzyja temu te¿ wielki przyrost ludnoci w tych krajach.
Przywódcy Turcji, Meksyku i Rosji podjêli próbê westernizacji swoich spo³eczeñstw i w³¹czenia ich do Zachodu. Ich dowiadczenia dowodz¹ jednak z ca³¹
moc¹, jak wielka jest si³a, elastycznoæ i lepkoæ rodzimych kultur, które potrafi¹ siê odnawiaæ, stawiaæ opór zachodnim zapo¿yczeniom i adaptowaæ je. Kraje
niezachodnie, jeli maj¹ siê zmodernizowaæ, musz¹ to uczyniæ na w³asny sposób. Bior¹c przyk³ad z Japonii, powinny oprzeæ siê na rodzimej tradycji, instytucjach i systemie wartoci. Przywódcy polityczni, którzy wyobra¿aj¹ sobie, i¿
mog¹ gruntownie przeobraziæ kulturê swoich krajów, skazani s¹ na niepowodzenie. Z drugiej strony, gdy zachodni wirus usadowi siê ju¿ w jakim kraju, trudno go usun¹æ. Wirus pozostaje, ale nie jest zabójczy  pacjent prze¿yje, lecz straci integralnoæ. Skutkiem tych politycznych dzia³añ s¹ kraje na rozdro¿u, nie za
nowe zachodnie spo³eczeñstwa57.
Paradygmat cywilizacyjny g³osi, ¿e Europa koñczy siê tam, gdzie koñczy siê
zachodnie chrzecijañstwo, a zaczyna islam i prawos³awie58. Dlatego zapewne
Turcja wci¹¿ nie jest w Unii Europejskiej, chocia¿ nale¿y do NATO.
W wiecie islamu59, jak stwierdzi³ Ira Lapidus: dwie podstawowe, pierwotne i trwa³e struktury to z jednej strony rodzina, klan i plemiê, z drugiej za jednostki kulturowe, religijne i jeszcze wiêksze od nich imperium. W ca³ym wiecie islamu lojalnoæ obowi¹zywa³a przede wszystkim wobec ma³ej grupy i wobec
wielkiej, religijnej wspólnoty, plemienia i ummy. Pañstwo narodowe mniej siê
liczy³o. Istniej¹ce pañstwa maj¹ wiêc problem z legitymizacj¹, powsta³y bowiem
w wiêkszoci na mocy dzia³añ i planów europejskich imperialistów. Chocia¿
koncepcja ummy zak³ada nieprawomocnoæ pañstwa narodowego, to umma mo¿e
zostaæ zjednoczona tylko poprzez dzia³ania jednego lub wiêcej silnych pañstworodków, których w wiecie muzu³mañskim na razie nie ma. Rolê t¹ mog³aby
odegraæ Turcja.
57
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Ibidem, s. 254.
Ibidem, s. 265.
Zob. wiêcej: ibidem, s. 292301.
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Na styku niektórych cywilizacji konfliktów mo¿e byæ wiêcej. W skali mikro
najbardziej konfliktogenne linie graniczne miêdzy cywilizacjami to te, które oddzielaj¹ w³anie wiat islamu od prawos³awnych, hinduskich, afrykañskich
i chrzecijañskich (zachodnich) s¹siadów. W skali makro g³ówny podzia³ przebiega z kolei miêdzy Zachodem i ca³¹ reszt¹, przy czym najgwa³towniejsze konflikty wybuchaj¹ miêdzy krajami muzu³mañskimi i azjatyckimi z jednej a Zachodem z drugiej strony. Niebezpieczne starcia, do jakich dojdzie w przysz³oci,
wynikn¹ najpewniej z wzajemnego oddzia³ywania arogancji Zachodu, nietolerancji islamu i chiñskiej pewnoci siebie60.
Rozprzestrzenianie siê broni nuklearnej i innej broni masowej zag³ady to jeden z g³ównych przejawów powolnego, lecz nieuchronnego procesu dyfuzji si³y
w wiecie, na który sk³ada siê wiele cywilizacji61. M. Elmandjra pierwsz¹ wojnê
w Zatoce Perskiej (tj. o Kuwejt) okreli³ jako pierwsz¹ wojnê miêdzy cywilizacjami. Zasadniczo jednak pierwsz¹ tak¹ wojn¹ by³ konflikt radziecko-afgañski
(19791989). Obie zaczê³y siê od bezporedniej inwazji jednego kraju na drugi,
przekszta³caj¹c siê jednak potem w wojny miêdzy cywilizacjami. By³y to w istocie rzeczy wojny okresu przejciowego, które zapocz¹tkowa³y epokê konfliktów
etnicznych i wojen kresowych miêdzy grupami nale¿¹cymi do ró¿nych cywilizacji.
Do pañstw i regionów objêtych wojnami kresowymi zaliczamy: Filipiny, Sri Lankê, Kaszmir, Sudan, Tad¿ykistan, Boniê, Czeczeniê, Tybet czy Wschodni Timor.
Wyznawcy islamu stanowi¹ mniej wiêcej jedn¹ pi¹t¹ ludnoci wiata, lecz
w latach dziewiêædziesi¹tych byli uwik³ani w konflikty miêdzygrupowe w znacznie wiêkszym stopniu ni¿ ludzie z innych krêgów kulturowych62. Przyczynami
tego stanu rzeczy s¹ historia, demografia i polityka. Generalnie, niemal od czasu narodzin, islam jest religi¹ miecza; ³¹czy bowiem religiê z polityk¹. Brak pañstwa-orodka (core states) cywilizacji islamskiej tak¿e rodzi konflikty i destabilizuje pokój, poniewa¿ pañstwa aspiruj¹ce do tego przywództwa rywalizuj¹
miêdzy sob¹ o wp³ywy w wiecie muzu³mañskim. Wreszcie, eksplozja demograficzna  ogromna liczba m³odzie¿y mêskiej w wieku 1530 lat, czêsto pozostaj¹cej bez pracy, stwarza naturalne ród³o destabilizacji i przemocy63.
Chocia¿ autor tej pracy nie ma wykszta³cenia w naukach politycznych, nasuwa siê mu jednak istotna refleksja, ¿e nowa administracja amerykañska posiada du¿e szanse na wprowadzenie nowej jakoci w relacje miêdzy wiatem
muzu³mañskim a Zachodem. Prezydent Barack Obama, który przez kilka lat
w dzieciñstwie mieszka³ w Indonezji, jest bowiem osob¹, z któr¹  jak wykazuj¹ liczne sonda¿e  wielkie nadzieje na poprawê stosunków miêdzycywilizacyjnych wi¹¿¹ tak¿e mieszkañcy krajów Orientu.
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Truizmem bêdzie stwierdzenie, ¿e wiat islamu jest zró¿nicowany, a relacje
miêdzy Zachodem a wyznawcami Proroka s¹ skomplikowane. Nie ka¿dy jednak
rozumie, ¿e budowanie satysfakcjonuj¹cych obie strony modeli wspó³istnienia
obok siebie spo³ecznoci muzu³mañskiej z pañstwami Unii Europejskiej i USA
na rodzimym gruncie oraz na wiecie  to jedno z najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed tymi dwiema wielkimi cywilizacjami. Tym bardziej ¿e nie da siê
tych spraw zaprojektowaæ i rozwi¹zaæ w ci¹gu kilku czy kilkunastu lat, poniewa¿ przez ca³e dziesiêciolecia bêd¹ wymaga³y wsparcia ze strony politycznych
decydentów i kontroli w wielu aspektach ¿ycia spo³ecznego. Jednak, niew¹tpliwie dzisiaj dziêki nauce, jak nigdy wczeniej, kontakty miêdzy Zachodem
a muzu³manami nie musz¹ ju¿ siê opieraæ na emocjach i przes¹dach.
Autor Zderzenia cywilizacji pisze, ¿e g³ówne religie wiata  zachodnie
chrzecijañstwo, prawos³awie, hinduizm, buddyzm, islam, konfucjanizm, taoizm,
judaizm  bez wzglêdu na to, jak dzieli³yby ludzkoæ, maj¹ te¿ wspólne podstawowe wartoci. Dlatego obok zasady powstrzymywania siê i zasady wspólnej
mediacji trzeci¹ regu³¹ pozwalaj¹c¹ zachowaæ pokój w wielocywilizacyjnym
wiecie jest zasada wspólnych cech (commonalities rule): ludzie z wszystkich
krêgów kulturowych powinni szukaæ wspólnych wartoci, instytucji i zwyczajów oraz staraæ siê poszerzaæ ich zakres64.
Nie wszystkie przytoczone w tym artykule opinie wybranych klasyków historiozofii dotycz¹ce wiata Orientu doczekaj¹ siê akceptacji ze strony muzu³manów. Zreszt¹ sami przywo³ani tutaj myliciele prezentuj¹ bardzo ró¿ne koncepcje tej tak bliskiej, a jednak wci¹¿ egzotycznej i nieznanej nam cywilizacji.
Sporód dziesi¹tek sprzecznych opinii nale¿y jednak wybieraæ te, które nie budz¹ specjalnych kontrowersji i s³u¿¹ wzajemnemu zbli¿eniu siê i poznaniu.
Koniecznoæ wspó³dzia³ania miêdzy spo³ecznoci¹ muzu³mañsk¹ a Zachodem wynika dzisiaj natomiast z szeregu problemów wymagaj¹cych sprawnego
rozwi¹zania w³anie w drodze wspó³pracy miêdzycywilizacyjnej (o czym nie
wszyscy pamiêtaj¹). A s¹ to m.in. globalizacja gospodarki, imigracja, ocieplenie klimatu, nêdza i g³ód w wielu czêciach wiata, demografia, terroryzm, zorganizowana przestêpczoæ. Zaniechanie wspó³pracy miêdzynarodowej nawet w
kilku sporód wymienionych dziedzin mo¿e przynieæ katastrofalne skutki nie
tylko dla cywilizacji Zachodu czy cywilizacji islamskiej (wzglêdnie orientalnej),
lecz nawet dla ca³ego wiata. Z psychologii natomiast (lecz tak¿e z historii) wiadomo, ¿e nic tak nie zbli¿a do siebie równie¿ skonfliktowanych grup ludzkich,
jak praca na rzecz wspólnego dobra, kolejnych pokoleñ, dla za¿egnania tych
potê¿nych zagro¿eñ, które wyranie dostrzegamy w pocz¹tkach XXI w.
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ROZWA¯ANIA DOTYCZ¥CE PODSTAWOWEJ
ZASADY PRAWA NATURALNEGO
 WRAZ Z ANEKSEM
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DOKTORA FILOZOFII I OBU PRAW.
WYDANE W LIPSKU PRZEZ G.J. GÖSCHENA 17851
W naukach, których przedmiot da siê pomyleæ wy³¹cznie za pomoc¹ pojêæ
rozumu, takich jak te, które nale¿¹ do dziedziny praktycznej filozofii, chwalebnie jest siêgaæ nie tylko do pierwotnych, podstawowych pojêæ i zasad, lecz
z powodu ¿e czêsto siê zdarza, i¿ tym ostatnim brakowaæ mo¿e prawomocnoci
i obiektywnej realnoci  które w niektórych przypadkach nie mog¹ byæ dostatecznie udowodnione przez samo tylko kryterium poprawnoci  róde³ ich szukaæ w samym rozumie; pan Hufeland podj¹³ siê tego zadania w odniesieniu do
prawa naturalnego. W dziesiêciu rozdzia³ach [swej rozprawy] prezentuje on
przedmiot prawa naturalnego, rozwój pojêcia prawa, konieczne w³asnoci jego
podstawowej zasady, a nastêpnie przedstawia ró¿norodne systemy prawne oraz
[przeprowadza ich] weryfikacjê, przy czym tego pierwszego [dokonuje] z historyczn¹ systematycznoci¹, tego drugiego za z krytyczn¹ dok³adnoci¹. Prezentuje siê tu podstawowe zasady [proponowane przez] Grotiusa, Hobbesa, Pufendorfa, Thomasiusa, Heinricha i Sam. von Cocceji, Wolffa, Gundlinga, Beyera,
Treuera, Köhlera, Claprotha, Schmaußa, Achenwalla, Sulzera, Federa, Eberharda, Platnera, Mendelssohna, Garvego, Höpfnera, Ulricha, Zöllera, Hamanna, Sellea, Flauta, Schlettweina. Nikt chyba nie zostaje wiêc tu pominiêty, co [dla czytelnika], który chcia³by ogarn¹æ wszystko, co siê w tej dziedzinie wydarzy³o oraz
dokonaæ jej przegl¹du, stanowi pomocne u³atwienie. Autor szuka przyczyn ró¿1 Niniejszy tekst stanowi klasyczny przyk³ad trudnego stylu pisarskiego Kanta. Oprócz
d³ugich fraz, na trudnoæ tê sk³ada siê równie¿ charakterystyczna dla recenzji lakonicznoæ
wypowiedzi merytorycznych. Prezentowany tu przek³ad  dokonany dla celów dydaktycznych
 ma ukazaæ tê specyfikê stylu w formie mo¿liwie wiernej, dos³ownej i surowej, czasem nawet za cenê stylistyki polskiej. Chodzi po prostu o wnikniêcie w specyfikê jêzyka i toku myli Kanta. Wersja bardziej odpowiadaj¹ca stylistyce polskiej uka¿e siê wkrótce w VI tomie
Dzie³ zebranych Kanta [przyp. t³um.].
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nic owych podstawowych zasad, po czym ustanawia formalne warunki prawa
naturalnego. Wywodzi jego podstawow¹ zasadê ze stworzonej przez samego siebie teorii. Dok³adnie okrela wynikaj¹ce z owego naturalnego prawa zobowi¹zania i koñczy swe dzie³o wynikaj¹cymi z niego konkluzjami, do których do³¹cza
jeszcze w aneksie szczególne sposoby zastosowania owych pojêæ i podstawowych
zasad. Przy tak wielkiej ró¿norodnoci materia³u, uwagi dotycz¹ce pojedynczych
punktów musia³yby byæ równie rozwlek³e jak bezcelowe. Wystarczy wywieæ
naczeln¹ zasadê le¿¹c¹ u podstaw systemu, którego charakter opisuje omawiane
dzie³o pocz¹wszy od rozdzia³u ósmego, za ród³o owego systemu ukazaæ jednoczenie jako jego okrelenie. Autor uwa¿a mianowicie zasady, okrelaj¹ce
wy³¹cznie formê wolnej woli, niezale¿nie od wszelkich obiektów za niewystarczaj¹ce do stworzenia praktycznego prawa, a wiêc i do tego, by wywodziæ z nich
[jak¹ formê] zobowi¹zania. Dlatego dla owych formalnych zasad poszukuje on
materii, czyli obiektu, który jako najwy¿szy cel wyznaczony istocie rozumnej
przez naturê rzeczy, móg³by zostaæ przyjêty jako postulat bêd¹cy dla owej istoty postulatem jej udoskonalenia. Wynika st¹d najwy¿sza praktyczna zasada:
przyczyniaj siê do doskona³oci wszystkich odczuwaj¹cych, a przede wszystkim
rozumnych istot, czyli równie¿ twojej w³asnej. St¹d wynika teza: przeciwdzia³aj umniejszaniu [owej doskona³oci] u innych a przede wszystkim u samego siebie (jeli inni mogliby byæ tego przyczyn¹). To za ³¹czy siê z oporem i przymusem.
Specyfika systemu Hufelanda polega na tym, ¿e sprowadza on podstawê
wszelkiego prawa naturalnego i wszelkich uprawnieñ do jakiego poprzedzaj¹cego naturalnego zobowi¹zania i ¿e cz³owiek, jego zdaniem, dlatego jest uprawniony do przymuszania innych, bo (zgodnie z ostatni¹ czêci¹ zasady) stanowi
to jego obowi¹zek. W inny sposób  uwa¿a autor  nie da siê uzasadniæ uprawnienia do przymusu. Opiera on ca³¹ naukê praw naturalnych na [zasadzie] zobowi¹zania, przestrzegaj¹c, aby nie rozumieæ przez to zobowi¹zania innych do
czynienia zadoæ naszemu prawu (ju¿ Hobbes zauwa¿y³, ¿e tam gdzie przymus
towarzyszy naszym ¿¹daniom nie mo¿na sobie wyobraziæ ¿adnych zobowi¹zañ,
moc¹ których nale¿y temu przymusowi podlegaæ). St¹d Hufeland wnioskuje, ¿e
nauczanie o obowi¹zku wynikaj¹cym z prawa naturalnego jest zbyteczne i czêsto prowadzi na manowce. W tej kwestii recenzent chêtnie zgadza siê z autorem. Bo pytanie dotyczy tu tylko zagadnienia, pod jakimi warunkami mogê wywieraæ przymus bez sprzeniewierzenia siê ogólnym zasadom prawa. Natomiast
kwestia czy kto inny opieraj¹c siê na tych samych, podstawowych zasadach ma
zachowywaæ siê pasywnie, czy te¿ ma prawo reagowaæ stanowi ju¿ problem,
który on sam musi ju¿ rozwi¹zaæ, jeli wszystko ma byæ rozpatrywane w perspektywie stanu naturalnego. W spo³eczeñstwie obywatelskim z prawem orzekanym na korzyæ jednej strony koresponduj¹ bowiem zobowi¹zania strony przeciwnej. Uwaga ta jest bardzo przydatna w prawie naturalnym, pozwala bowiem
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unikn¹æ zamieszania w obrêbie w³aciwych podstaw praw przez dodanie pytañ
etycznych. Jednak¿e to, ¿e uprawnienie do przymusu musi mieæ za podstawê
nawet zobowi¹zanie do niego, bêd¹ce nakazem natury, dla recenzenta nie jest ju¿
jasne, zw³aszcza ¿e podstawa taka zawiera wiêcej ani¿eli do owego wniosku
by³oby konieczne. Bo z tego zdaje siê wynikaæ, ¿e nie mo¿na zrezygnowaæ
z ¿adnego sporód swoich praw, i ¿e w tym celu dozwolony jest przymus, jako
¿e wspomniane zezwolenie polega na wewnêtrznym zobowi¹zaniu, by bezwzglêdnie, w razie potrzeby u¿ywaj¹c nawet przemocy wywalczyæ sobie odbierane nam [d¹¿enie] do doskona³oci. Wydaje siê, ¿e równie¿ os¹dzenie czy mam
do czego prawo, nawet w najpospolitszych ¿yciowych sprawach wypaæ musi
w sposób tak sztuczny, ¿e najbardziej bieg³y umys³ zmagaæ bêdzie siê ustawicznie z dylematem, a nawet zupe³n¹ niemo¿noci¹ pewnego ustalenia, jak daleko
to jego prawo siêga.
Je¿eli chodzi o prawo do rekompensaty autor utrzymuje, ¿e w surowym stanie natury nie ma ono miejsca jako prawo przymusu, przyznaje jednak, ¿e musi
je pomin¹æ tylko z tego powodu, i¿ jak mniema trudno mu je udowodniæ.
W podobnym sensie zaprzecza on tak¿e [pojêciu] poczytalnoci, bo nie mo¿e byæ
tu ¿adnego sêdziego.
Niektóre wskazówki w zakresie stosowania owego prawa podaje autor
w aneksie, gdzie mówi o pierwszym nabyciu [praw], o umowach, prawie pañstwowym i narodowym, a ostatecznie proponuje now¹ konieczn¹ naukê, która
mog³aby zape³niæ lukê pomiêdzy prawem naturalnym a prawem stanowionym.
Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e w dziele tym zawiera siê wiele nowych, g³êboko
przemylanych a równoczenie prawdziwych [treci]. Przede wszystkim za,
zmierza siê w nim do odkrycia kryteriów prawdy dla zasad prawa naturalnego,
jak równie¿ do okrelenia granic w³aciwego im pod³o¿a. Tym niemniej recenzent liczy na przysz³e dopracowanie przez autora jego zasad w trakcie wyk³adów. Bo ten rodzaj eksperymentu, nie jest w ¿adnym rodzaju poznania czysto
pojêciowego tak konieczny, a równoczenie tak wykonalny, jak w pytaniu dotycz¹cym prawa, które powo³uje siê na czysty rozum. I nikt te¿ nie mo¿e podj¹æ
tego rodzaju badañ w sposób bardziej ró¿norodny i bardziej trafny ani¿eli ten,
kto ma mo¿liwoæ sprawdzenia przyjêtej przez siebie zasady w odniesieniu do
tylu mo¿liwych skutków ile wyniknie w ca³ym jego systemie.
By³oby nie na miejscu wysuwaæ przeciwko jakiej rozprawie twierdzenia,
oparte na innym okrelonym systemie, który odnonie tego samego przedmiotu
stworzy³ sobie sam recenzent. Jego kompetencja nie siêga wy¿ej ani¿eli do tego,
by rozstrzygn¹æ czy przedstawione twierdzenia s¹ w stosunku do siebie spójne
i czy s¹ takie w relacji do prawd, co do których mo¿e za³o¿yæ, ¿e autor je reprezentuje. Dlatego nie pozostaje nam nic innego ani¿eli pochwaliæ tu ¿ywotnego,
dociekliwego ducha autora, od którego w przysz³oci mo¿na wiele oczekiwaæ,
a podobne wysi³ki tak w tej jak i w innych opartych na rozumie naukach, tro-
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skliwie uj¹æ w zasady, co w pe³ni odpowiada³oby smakowi a byæ mo¿e te¿ powo³aniu naszej epoki i dlatego zas³ugiwa³oby na powszechn¹ pochwa³ê.
T³umaczenie: Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie pod kierunkiem Miros³awa ¯elaznego w sk³adzie: Anna
Borkowska, Agnieszka Bronowicka, Julianna Dmochowska, Kinga Furtek, Magdalena
Grzyb, Monika Krawczak, Micha³ Krzy¿ówek, Joanna Kuczyñska, Emilia Rataj, Katarzyna
Ossowska, Anna Strzy¿ewska, Przemys³aw Szatkowski, Przemys³aw Tomaszewski, Bartosz
¯egad³o.
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METAFIZYKA A OBJAWIENIE
 CZYLI KONFLIKT MIÊDZY STWORZONYM
A NIESTWORZONYM
1. Stan skrzywiony, czyli upad³a cie¿ka metafizyki
Pozorny koniec metafizyki, czyli w rzeczywistoci pocz¹tek zarówno jej g³êbokiego stanu kenotycznego, jak i upad³ego, jeli jest w³aciwie prze¿yty,
otwiera zupe³nie nieoczekiwane perspektywy mylowe. Najpierw jednak rozpatrzmy stan skrzywiony. Obiektem skrzywienia jest podstawowe sprzê¿enie ontologii wyra¿ane w s³ynnym równowa¿niku zdania byt jako byt, które w³aciwie nale¿y sformu³owaæ jako:
Byt (z dowiadczenia) = Byt (opanowany)
Sformu³owanie byt jako byt jest w rzeczywistoci wielkim projektem cywilizacji Zachodu, którego duchow¹ ruinê w³anie widzimy. Mimo to, obecnie
podejmowane s¹ dalsze próby metafizycznego opanowania Bytu  sytuacja rozwija siê w kierunku przewidzianym przez Heideggera, czyli w kierunku cybernetyczno-postmodernistycznym. Drugim g³ównym nurtem jest nurt antropologiczny, który z kolei niejawnie prowadzi do opanowania cz³owieka. Oba te nurty
po³¹cz¹ siê w przysz³oci w tzw. cywilizacjê mi³oci, która jednak z Królestwem
Bo¿ym ma niewiele wspólnego.
Dlaczego? Wprowadmy hipotetyczny model przysz³oci, która nast¹pi po
cywilizacji mi³oci, czyli uniwersum funkcjonalne. Ten proces ju¿ siê rozpocz¹³  nadu¿ywanie czasownika funkcjonowaæ zamiast ¿yæ, s³owa dialog
zamiast rozmowa, psychika zamiast dusza, ekumenizm zamiast pojednanie itd. wiadczy o g³êbokim przeprojektowywaniu pierwotnego sprzê¿enia,
które mo¿na zapisaæ jako:
Byt (nieudanie-opanowany) = Byt (funkcjonalny/ inteligentny)
wiadczy o tym pojawienie siê takich paradygmatów jak inteligentny
projekt, globalna sieæ informacji, osobliwoæ technologiczna, filozofia dialogu itp. Uniwersum funkcjonalne jest rodzajem meta-paradygmatu, który le-
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piej by³oby okreliæ jako parodiê dogmatu o stworzeniu z nicoci przez mi³uj¹cego Boga  tylko, ¿e w tym przypadku chodzi o stworzenie z intelektu. Jak
wiadomo, jest taki jeden, który wierzy w swój intelekt i uwielbia parodiowaæ
Boga  i nie chodzi mi tu o prymitywne parodie... Dochodzimy teraz do nastêpnego przekszta³cenia sprzê¿enia:
Byt (z intelektu) = Byt (ognia)
Tu ju¿ dochodzimy do analizy przysz³oci. W skrajnym wypadku nast¹pi
pomieszanie intelektu z materi¹ (co jest praktycznie niemo¿liwe, bo Bóg do tego
chyba nie dopuci), co jest czêciowo praktykowane na Wschodzie, np. w zaawansowanej jodze mamy do czynienia z wp³ywem umys³u na proces przemiany materii w ciele. Swoj¹ drog¹, jak wiadomo, Heidegger pod koniec sk³ania³
siê ku Wschodowi  nie widzia³ wyjcia z impasu.
Ale wróæmy do g³ównego w¹tku  materiê przekszta³camy narzêdziami, wiêc
grozi nam, ¿e poch³on¹ nas nasze zbyt silne narzêdzia. Zacznie siê ogieñ materialny  apokaliptyczne jezioro ognia. Ale to najgorszy mo¿liwy scenariusz.

2. Wola panowania
a niejawna identyfikacja stworzeñ z Bytem
Bêdziecie jako bogowie  echo upadku objawia siê w niejawnym samookreleniu cz³owieka mianem stworzenia (w domyle: materialnego)  to siê
szczególnie tyczy teologii katolickiej. Zachodzi tu grube nieporozumienie  uni¿enie przed Bogiem nie polega na materialistycznym redukcjonizmie nas samych.
Bóg jest przede wszystkim mi³onikiem cz³owieka, a nie stwórc¹ stworzeñ w naszym rozumieniu. Po prostu rozumiemy s³owa stwarzaæ i stworzenie ontoteologicznie, jak ju¿ wiadomo po Heideggerze.
Wynika to z nieufnoci (serca) w stworzenie nas przez Boga  pewnoæ da³oby tylko zrodzenie, ale to przywilej Syna. Dlatego Nikodem us³ysza³, ¿e trzeba nam siê narodziæ na nowo. Lecz kto wtedy panuje (nad sob¹ i bytem)? I jak
wygl¹da modalnoæ panowania? Poddanie siê Duchowi jest paradoksem
 w Nim nastêpuje rozwi¹zanie antynomii pana i niewolnika, choæ w pe³ni nast¹pi to dopiero w eschatologii.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e nasz intelektualny stosunek do stworzeñ (Kosmosu,
zwierz¹t, narzêdzi) tak¿e musi zostaæ zbawiony, poniewa¿ nie rozumiemy materii (cokolwiek tutaj znaczy rozumienie) i w zwi¹zku z tym nie rozumiemy ró¿nicy i ³¹czenia miêdzy stworzeniem a zrodzeniem. Personalizm cywilizacji mi³oci nie jest zbawieniem tego stosunku. Staje siê on nastêpn¹ z kolei ideologi¹,
w przeciwieñstwie do praktyka³u Krzy¿a.

Metafizyka a Objawienie  czyli konflikt miêdzy stworzonym a niestworzonym

267

3. Ojciec dziewiczy i skromny,
czyli dogmat paradoksalny
Jestem przekonany z perspektywy metafizyka i teologa, ¿e w Kociele katolickim brakuje dogmatu o w. Józefie, który by³ jedynym dziewiczym ojcem
w historii  dziêki ³asce dziewiczego Ojca w Wiecznoci. To ju¿ jest podgl¹danie Ducha w., ale nie przez przypadek do kanonu Mszy w. wesz³o po Vaticanum II odwo³anie do w. Józefa.
Tutaj ma³e wtr¹cenie  Heidegger zapyta³ o mylenie. Otó¿ mamy dwa rodzaje mylenia: projektowanie i odkrywanie. Dogmaty s¹ odkrywane jako tajemnice, plany s¹ projektowane. Co jest wa¿ne  tylko dogmaty katolickie s¹ odkrywane, ca³a pozosta³a dzia³alnoæ ludzkiego umys³u to projektowanie. Kiedy
Orwell pisa³ Rok 1984, to tak naprawdê projektowa³ przysz³oæ, kiedy Mi³osz
pisa³ Zniewolony umys³, to go tak¿e (ten umys³) projektowa³ w przysz³oæ,
¿eby móg³ byæ u¿yty w ramach uniwersum funkcjonalnego. ¯e tak powiem,
przechowa³ go na podstawie czterech przypadków, czyli zobiektywizowa³ w sensie Bierdajewowskim i wrzuci³ do jani kolektywnej, ale to temat na osobny artyku³ (w ka¿dym razie zachowa³ siê jak winia). Projekcja intelektualna, czyli
rzutowanie w przysz³oæ, to próba przecigniêcia historii i jest to nastêpny aspekt
woli panowania. Poza tym sam to czêciowo robiê w tym artykule (na swoje
usprawiedliwienie mogê tylko dodaæ, ¿e pokazujê drogê wyjcia).
Jak mo¿na wyjæ z takiej projekcji? w. Pawe³ wspomnia³ o poddaniu wszelkiego umys³u w pos³uszeñstwo Chrystusowi  proszê zauwa¿yæ, ¿e k³adzie nacisk na umys³. W zwi¹zku z tym metafizyka tak¿e musi siê poddaæ Chrystusowi, ale dopiero wtedy, gdy zaistnieje dogmat o w. Józefie  w przeciwnym
wypadku dojdzie do tragicznego rozminiêcia siê.
Wracaj¹c do w¹tku  myl¹c o roli opiekuna Syna, zapominamy o roli opiekuna bytu (wszak by³ ciel¹). Poniewa¿ by³ dziewiczy, jego stosunek do narzêdzi by³ jakociowo ró¿ny od stosunku normalnych ojców, którzy przekszta³canie materii ³¹cz¹ z erotyk¹ czy wrêcz seksualnoci¹. Rodzi siê tu zreszt¹ pytanie
o normalnoæ ojca  ludzki ojciec zazwyczaj jest rozdwojony miêdzy materi¹
a kobiet¹  i to mu bardzo zaburza odniesienie do Boga. W Stwórcy nie ma takiego rozdwojenia.
I teraz dochodzimy do paradoksalnego dogmatu: przecie¿ on jeszcze nie istnieje  musi dopiero zostaæ odkryty! ¯eby jednak zosta³ od-kryty, czyli aby
jego zakrycie zosta³o przezwyciê¿one, muszê znaleæ klucz do skromnoci ojca.
Tak¿e do skromnoci Boga-Ojca, choæ bogactwo wiata stworzonego sugeruje
co zupe³nie innego. Nale¿y jednak zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e Bóg niejako
nie chce nas przestraszyæ swoj¹ wszechmoc¹ i gdyby chcia³, móg³by stworzyæ
wiat wrêcz olniewaj¹cy i powalaj¹cy swoj¹ pe³ni¹  tylko, ¿e nikt by tego nie
prze¿y³. Ale co to znaczy, ¿e nikt by nie prze¿y³? Czy pe³niê mo¿na prze¿yæ?
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W pe³ni Boga mo¿na tylko ¿yæ, nie odró¿nialibymy wiêc siebie od Boga. I to
jest podstawowy problem metafizyki  metafizyka upad³a nie odró¿nia Boga
od Bytu, ani Bytu od stworzeñ  a co za tym idzie, ca³y czas mylimy, ¿e jestemy bogami. Bóg natomiast nie chce, ¿ebymy byli bogami w naszym rozumieniu tego s³owa. Wiêc w jakim? W sensie Józefowym, ale to ju¿ przysz³oæ.
Poza tym hipotetyczny dogmat o w. Józefie jest jedynym dogmatem/ planem, w którym ³¹czy siê projektowanie i odkrywanie. Jest punktem styku miêdzy dwoma sposobami mylenia, o których wspomnia³em. Jest zarazem punktem styku miêdzy histori¹ ludzkiej pracy a odpocznieniem w Wiecznoci.
Wspomnia³em, ¿e Stwórca nie jest rozdwojony  analogicznie w. Józef nie
by³ rozdwojony miêdzy materiê a kobietê, oczywicie nie od urodzenia
 zosta³ do tego wychowany przez Boga. Skoro nie by³ rozdwojony, oznacza to,
¿e to on osobicie stanowi³ ziemski dom Boga, w przeciwieñstwie do normalnych? rodzin, gdzie kobieta jest stra¿niczk¹ ogniska domowego  ognia materialnego. Kobiety strzeg¹ ognia materialnego, natomiast w. Józef strzeg³ ognia
mi³oci  gdy ofiarowa³ Jezusa w wi¹tyni.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e katolicka mistyka ognia w przewa¿aj¹cej wiêkszoci jest
kobieca, nawet w. Jan od Krzy¿a (¿ywy p³omieñ mi³oci) by³ na pocz¹tku
poddany w. Teresie z Avila przy reformie Karmelu  która notabene by³a
wielk¹ czcicielk¹ w. Józefa i jego obiera³a na patrona swych dzie³. Dopiero gdy
oderwa³ siê od jej planów, zrodzi³a siê w nim koncepcja nocy ciemnej (ale i tak
by³ ju¿ duchowo zaburzony jako mê¿czyzna). Natomiast Chrystus duchowo nigdy nie by³ poddany Maryi, dlatego jego duchowoæ by³a bezporednio po³¹czona z Ojcem.
A teraz szokuj¹ca hipoteza  reforma Karmelu nie jest doprowadzona do
koñca, poniewa¿ Karmel poprzesta³ na nocy, a mo¿na zejæ jeszcze g³êbiej. Ale
Karmel nie mo¿e zejæ g³êbiej, poniewa¿ brakuje tego dogmatu i panuje noc
duchowa, w której bardzo s³abo widaæ. Noc ciemna jest cile sprzê¿ona z brakiem tego dogmatu.
Zasadnicze pytanie: dlaczego brakuje tego dogmatu? Poniewa¿ Bóg nie
wszystko rozstrzygn¹³ w swoim stosunku do cz³owieka. To od nas zale¿y, jak
wyjdziemy z tej sytuacji. Czy podejmiemy (i jak) odpowiedzialnoæ za nasze
otoczenie? Ale co to jest odpowiedzialnoæ? Odpowiedzialnoæ to odpowied
udzielona Bogu na pytania w sprawach powa¿nych.
Bóg pyta o to, jak rozumiemy przybrane synostwo Bo¿e, czyli: jaki chcemy
mieæ stosunek do materii, jak wspó³¿yæ ze zwierzêtami, jak rozumiemy ojcostwo,
co to jest pojednanie, czy erotyka mo¿e byæ zbawiona itd. Ale zostawmy to na
razie.
Porównajmy duchowoæ w. Józefa z duchowoci¹ w. Jana od Krzy¿a. w.
Józef pokornie ustanawia³ dom dla ¿ywego ognia mi³oci za dnia, w. Jan od
Krzy¿a wszed³ w oczyszczaj¹cy ogieñ mi³oci wewn¹trz nocy (nawiasem mó-
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wi¹c, ¿ywy p³omieñ mi³oci jest postulatem eschatologicznym dla Karmelu).
w. Józef ¿y³ za dnia Oblubieñca, jednak wraz ze mierci¹ Jezusa na Krzy¿u
zapad³a noc.
Widzimy wiêc, ¿e aby wypracowaæ / odkryæ dogmat o w. Józefie, nale¿y najpierw pojednaæ duchowoæ w. Józefa z duchowoci¹ w. Jana od
Krzy¿a, poprzez nawietlenie nocy ciemnej, nastêpnie poprzez pe³n¹ kenozê intelektualn¹ w sensie w. Jana od Krzy¿a zbudowaæ most do nowej metafizyki, która bêdzie poddana duchowoci w. Józefa, ale któr¹ trzeba bêdzie dopiero wypracowaæ. Czyli pogodziæ na nowo mê¿czyzn i ich panowanie
ze w. Józefem. Dopiero wtedy bêdzie mog³o nast¹piæ pojednanie ludzkoci
z Bogiem. Czyli z Pokornym-Ojcem poprzez pokornego-ojca.
Nastêpny w¹tek: skoro w. Józef stanowi³ dom dla Syna Bo¿ego, wiêc móg³
widzieæ przez Syna Dom Ojca, czego nie mog³a widzieæ Maryja, wpatrzona w
Syna. Móg³ widzieæ, poniewa¿ nie widzia³ w Synu siebie, jak widzi to przeciêtny ojciec, ale widzia³ syna poddanego Bogu. Proszê jeszcze raz zwróciæ uwagê
na ró¿nicê: normalny ojciec widzi w swoim synu siebie jako boga i uczy go panowania, natomiast w. Józef uczy³ go poddania siê Bogu i pokory wobec wiata. Natomiast Maryja widzia³a w Synu samodzielnego Boga, w przeciwieñstwie
do normalnych matek, które udzielaj¹ synom swojej duchowoci, któr¹ jest widzenie w mê¿u boga przez ma³e b.
Jest to zasadnicza ró¿nica duchowoci mêskiej i kobiecej oraz duchowoci
w. Rodziny i rodziny normalnej. Tutaj trzeba jeszcze odró¿niæ kenozê w. Jana
od Krzy¿a od pokory w. Józefa. Kenoza nocy ciemnej to jeszcze nie jest ca³kowita pokora w sensie Józefowym (dla mê¿czyzny, gdy¿ kobietom pokora przychodzi ³atwiej, ale ma inny, maryjny charakter). w. Józef jako patron dobrej
mierci  rozumiem to dos³ownie, postulujê natomiast rozumienie tego sformu³owania jako patronatu nad dobr¹ mierci¹ wiata.
Kluczem jest dziewiczoæ ojca  nasz erotyczny stosunek do szeroko pojêtych narzêdzi coraz bardziej wykrzywia kierunek rozwoju technologii ku pseudoekstazie materialnej. Jak to okrelaj¹ postmodernici  ku apokalipsie technologicznej.

4. Stan kenotyczny metafizyki  byt jako dar czy
przeznaczenie?
Bóg, czyli Ojciec Wszechmog¹cy, przekaza³ panowanie Synowi. Rozpatrzmy na pocz¹tek, w jaki sposób przejawia³o siê panowanie przed Wcieleniem.
Panowanie by³o cile ograniczone kodeksem Prawa  w Starym Przymierzu tylko Bogu przys³ugiwa³o tworzenie z Mi³oci, cz³owiek by³ zarz¹dc¹ i dopiero w.
Józef by³ pierwszym ¯ydem, który sta³ siê opiekunem. De facto oznacza to, ¿e
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musia³o siê w nim dokonaæ przygotowanie do przezwyciê¿enia tworzenia i panowania wed³ug Prawa (analogicznie w. Jan Chrzciciel przygotowa³ przezwyciê¿enie mi³oci wed³ug Prawa), którego dokona³ Jezus Chrystus.
Rozpatrzmy przejcie od zarz¹dcy do opiekuna, czy te¿ u¿ywaj¹c nowoczesnego jêzyka: od cybernetyka panuj¹cego nad bytem do stró¿a bytu. Czy to jest
w ogóle mo¿liwe o ludzkich si³ach?
W pewnym sensie ³aska rodzi siê z konania fa³szywego obrazu Ojca (zniekszta³conego przez pychê) w Synu. Taki jest sens zwrotu Bóg uczyni³ Go grzechem  na³o¿y³ na Syna ¿ydowski (raczej faryzejski/ spo³eczny) obraz Boga.
Konanie kolektywnego obrazu Boga (zbiorowego idola) jest w rzeczywistoci
otworzeniem drogi do wspólnotowego prze¿ywania Boga. Czyli ³aska jest przede
wszystkim pojednaniem, a pojednanie jest pokor¹ (lub na odwrót).
Zapytam wiêc o metafizykê pokorn¹ wobec Boga, czy te¿ metafizykê pojednan¹ z Bogiem, czy te¿ metafizykê w porz¹dku ³aski (¿art jêzykowy: o metafizykê w porz¹dku wobec ³aski).
Od czasu Wcielenia, wszechmoc Boga tak¿e jest w stanie kenotycznym
i zostanie nam objawiona jako odnowiona w Królestwie Bo¿ym (Jezus bêdzie
odnowiony w Królestwie). Ale przecie¿ zgodnie z tomizmem Bóg jest niezmienny! Jak wszechmoc mo¿e byæ zmienna? Dlaczego Bóg siê uni¿y³? Musimy wiêc
szukaæ metafizyki g³êbszej ni¿ tomistyczna.
Wszechmoc Boga wyp³ywa z Bóstwa, w którym Ojciec znajduje odpocznienie od tworzenia w swej skromnoci. Analogicznie erotyczna namiêtnoæ wyp³ywa z dziewictwa.
Po po³¹czeniu intuicji widaæ, ¿e po Krzy¿u znajdujemy siê w kenotycznym
siódmym dniu stworzenia, który tym siê ró¿ni od biblijnego dnia stworzenia, ¿e
prawdopodobnie Bóg obecnie odrywa swoj¹ wszechmoc od materii po to, aby
ten wiat móg³ w koñcu umrzeæ (wtedy oderwa³, aby móg³ zacz¹æ ¿yæ). Czy Bóg
jest zawiedziony? Chrystus ucisza³ wiatry s³owem, my sadzimy ciany lasów
 jestemy beznadziejnie uzale¿nieni od technologii i sytuacja coraz bardziej siê
pogarsza.
Byt mo¿na rozpatrywaæ jako trudny dar lub jako ³atwe przeznaczenie.

5. Czy Bóg w koñcu dopuci metafizykê do teologii?
Trzeba zapytaæ Pana Boga :-)
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OGRÓD, OGRÓDKI DZIA£KOWE I RODOWISKO
1. Dlaczego ogród i ogródki?
Uwa¿a siê, ¿e wspó³czesnym punktem odniesienia dla estetyki i praktyki
kszta³towania rodowiska naturalnego mo¿e i powinien byæ ogród. Tak bowiem
w historii kultury siê zdarzy³o, ¿e praktyczne, materialne stosunki cz³owieka do
przyrody kszta³towa³y siê m.in. poprzez tworzenie ogrodów.
W nich traci³a ona grozê, spontanicznoæ i nieobliczalnoæ swych przyrodzonych ¿ywio³ów. Wpisywa³a siê w ³ad ró¿norodnych ogrodowych konstrukcji.
Stawa³a siê natur¹ ucz³owieczon¹, która harmonijnie wspó³istnia³a z reszt¹ wiata. Dlatego nie traktowano ogrodów jako tworów sztucznych, ale jako prawdziw¹ przyrodê; mikrokosmos, w którym przegl¹da siê Bóg.
Mo¿e wiêc warto zabiegi takie podejmowaæ dzisiaj wobec rodowiska? Tylko czy jest to mo¿liwe, gdy nasz stosunek do przyrody radykalnie siê zmieni³,
sztuka ogrodnicza podupad³a, za estetyczne wartoci ogrodów funkcjonuj¹ nie
w kulturze wysokiej, lecz popularnej, jako np. atrakcje turystyczne? Jednoczenie uwa¿a siê, ¿e m³odszym, siermiê¿nym krewnym ogrodów s¹ dzisiaj ogródki dzia³kowe, w których ludzie tak¿e obcuj¹ z przyrod¹ i bezpretensjonalnie organizuj¹ przestrzeñ dla obecnoci jej tworów. Napawaj¹ siê równie¿ ich swoist¹
estetycznoci¹ i zabiegaj¹ o jej eksponowanie.
Czy wiêc zdegradowane przez cywilizacjê przemys³ow¹ jakoci ogrodów nie
spotykaj¹ siê dzisiaj z jakociami owych ogródków na tej samej p³aszczynie
aksjologicznej, wspó³tworz¹c bezstylowoæ naszego wiata? A jeli tak, to co
z tego wynika dla praktyki kszta³towania rodowiska? Warto siê nad tym zastanowiæ.

2. Ogród jako Raj i natura
S¹dzi siê oto doæ powszechnie, ¿e gdy cz³owiek zosta³ wygnany z Raju,
zst¹pi³ do ogrodu. I najchêtniej by go nigdy nie opuszcza³. Zdawa³ mu siê on
bowiem zarazem idealnym odbiciem Kosmosu i Ksiêg¹, z której odczytaæ mo¿na Wszechwiat, chocia¿ tylko z jego dobrej strony. To za, co by³o znojem pra-

272

Jan Kurowicki

cy, chorób, prozaicznoci ¿ycia i mierci, tli³o siê gdzie poza jego horyzontem.
Jednoczenie ogród zdawa³ siê analogi¹ Biblii. Stanowi³ tekst, w który wpisana
by³a boska wola1.
Ten cz³owiek wszak¿e to w³aciciel bawi¹cy siê i odpoczywaj¹cy w ogrodzie. Chocia¿ nie nale¿y braæ tego dos³ownie. Samo posiadanie ogrodu by³o bowiem oznak¹ bogactwa. Cena jego utworzenia bywa³a wiêksza ni¿ pa³acu. Je¿eli wiêc nawet w³aciciel rzadko oddawa³ siê jego urokom, to ogród sam w sobie
pe³ni³ tê sam¹ rolê, co kap³an wobec Boga. Jakby powiedzia³ T. Veblen: pró¿nowa³ zamiast niego. A jeli pró¿nowa³, to i to, co w nim by³o, mog³o nale¿eæ przede wszystkim do wy¿szego porz¹dku estetycznego.
Dlatego przebywanie w ogrodzie odwie¿aæ mia³o duszê ludzk¹; brak za
takiej mo¿liwoci sprawia³, ¿e nawet najbardziej wznios³e budowle i pa³ace zdawa³y siê jeno prymitywnym wytworem ludzkich r¹k. Wiêc to w nim w³anie od
tysi¹cleci starannie przygotowywano ziemiê. Dbano, by by³a ona odpowiednio
nawodniona i nawo¿ona. Uprawy za dostosowano do klimatu. Troszczono siê
te¿, by mia³y one w³aciwe wiat³o i cieñ. Aby znajdowa³y siê w nich starannie
dobrane kwiaty, krzewy, drzewa, ptaki i zwierzêta, z których ka¿de stanowi³o
wyraz istotnych dla ludzi wartoci, a ca³oæ uosabia³a obfitoæ i pe³niê ¿ycia.
Ogród by³ tak¿e ozdob¹ natury. I nic w tym dziwnego. Ju¿ wtedy bowiem,
gdy cz³owiek tylko z natury wychyn¹³, pocz¹³ zdobiæ siebie, narzêdzia pracy
i walki, przedmioty i rodki zaspokajania potrzeb, obiekty kultu oraz swe bli¿sze i dalsze otoczenie. Zacz¹³ te¿ ozdoby wytwarzaæ, aby jego cia³o by³o czym
wiêcej ni¿ tylko cia³em, a rzeczy mu niezbêdne  czym innym ni¿ jedynie rodkami pracy, przemocy i konsumpcji. Dziêki temu wszystko przestawa³o byæ tym,
czym z natury jest, i stawa³o siê cz¹stk¹ jego dobrego bytu, do pe³ni którego
bezustannie zmierza³ i zmierza. Wiêcej: kiedy tylko osi¹ga³ okrelony pu³ap zaspokojenia potrzeb-koniecznoci, to w pierwszym rzêdzie zd¹¿a³ do tego, by
nowymi postaciami zdobienia i ozdób daæ choæby tylko intencjonalny wyraz
obecnoci nadmiaru, zbytku, w którym dobry byt rozkwita doskona³ym blaskiem
swych walorów2. Jego za wyrazem zawsze by³y i s¹ ogrody.
Sprawi³o to, ¿e  gdy nawet ogrodowa natura ulega³a w czasach nowo¿ytnych odczarowaniu, trac¹c z wolna sensy sakralne i znaczenia mityczne  nadal
stanowi³ ogród okrelon¹ jakoæ estetyczn¹, niezale¿nie od wielu, wielu innych,
które w nim (lub dziêki niemu) dochodzi³y do g³osu. St¹d te¿  co podkrela³
w XVII w. sam F. Bacon  jego tworzenie i pielêgnowanie wymaga³o najwiêkszych umiejêtnoci i finezji3.
Style ogrodowe natomiast i ich odmiany zdawa³y siê przez wieki czym
wprost wyrastaj¹cym z porz¹dku natury, choæ prezentowa³y one tylko mo¿liwo1
2

D. Lichaczow, Poezja ogrodów, Wroc³aw 1991, s. 17.
Szerzej [w:] J. Kurowicki, Dlaczego ozdoba zdobi?, Warszawa 2006, esej tytu³owy.
3 F. Bacon, O ogrodach, [w:] idem, Eseje, Warszawa 1959.
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ci twórcze cz³owieka, jego idee, sposoby ukszta³towania siê wyobrani przedstawiaj¹cej i stan oraz mo¿liwoci w³aciwych mu si³ wytwórczych. Odpowiada³y wiêc charakterowi okrelonej praktyki spo³ecznej i kultury. Inspirowa³y te¿
filozofów, pisarzy, plastyków do obrazowania ró¿norodnych swych aspektów,
jako esencji natury.
Wyobra¿ano sobie zreszt¹, ¿e owa esencja zaspokaja wszystkie cz³owiecze
zmys³y. Nie tylko wzroku, ale te¿ smaku (st¹d w ogrodach owoce i jagody), s³uchu (to wyjania obecnoæ ptaków, koncertów ogrodowych, zak³adanie szumi¹cych wodospadów i harf Eola), wêchu (dlatego stale hodowano tam pachn¹ce
kwiaty, zio³a, troszczono siê o kwitn¹ce drzewa i krzewy) i dotyku (co by³o doæ
skomplikowane: trzeba by³o na przyk³ad uwzglêdniæ kaprysy pogody i zmiany
sezonów i dostosowaæ do nich koniecznoæ spacerów  tak, aby dostarcza³y one
przebywaj¹cemu w ogrodzie cz³owiekowi maksimum przyjemnoci)4.
Z têsknoty za za Edenem np. w epoce redniowiecza i renesansu starano siê,
by wystrój ogrodów przypomina³ Raj w miniaturze czy te¿ Arkadiê  sielsk¹
krainê, w obrêbie której nie dzia³a³o prawo pañszczyniane; za jak powiada
D. Lichaczow: zatrudniona w nim s³u¿ba, zupe³nie jak w teatrze japoñskim, nie
bra³a udzia³u w grze; wysoko urodzeni w³aciciele sami prowadzili swoje gospodarstwo, wykonywali prace ogrodnicze i hodowali byd³o, wiod¹c wieniaczy
¿ywot kilka godzin dziennie  tyle, ile trwa³o przedstawienie)5. Ta praca
w ogrodzie jednak, nawet niezbyt intensywna i niesta³a, by³a czym wiêcej ni¿
zwyk³¹, chwilow¹ fanaberi¹ lub powtarzaj¹cym siê przedstawieniem. Stanowi³a
bowiem przejaw swoistej sprzecznoci cechuj¹cej uczestników bytu ogrodu.
Z jednej oto strony ogrodowy wszechwiat pozwala³ im na dystans wobec klas
pracuj¹cych; wobec ich ¿ycia, trudu i jego konkretnego przyrodniczego otoczenia. Stwarza³ te¿ odpowiedni¹ atmosferê i nastrój ideowy, jak wi¹zy naprzeciwko okien pa³acu czy srebrz¹ce siê azjatyckie roliny, w których mieszka³y chmary ptactwa. Z drugiej wszak¿e chciano siê tego dystansu stwarzanego przez
ogród pozbyæ i nawi¹zaæ z przyrod¹ wiê bezporedni¹. Ale  paradoksalnie
 mia³o siê to dokonaæ z a j e g o porednictwem, jakby by³ on naturalnym jej
przed³u¿eniem. Na przyk³ad tak, jak wyobra¿a³ to sobie dziewiêtnastowieczny,
romantyczny pisarz rosyjski Karamzin w powieci Wie: B¹dcie b³ogos³awione, spokojne wiejskie ustronia  czytamy w niej  gêste, kêdzierzawe gaje, pachn¹ce ³¹ki i pola z³otym k³osem bujne! B¹d pozdrowiona cicha rzeczko i wy
szemrz¹ce strugi w niej przep³ywaj¹ce! Przyby³em do was, by poszukaæ wytchnienia. [...] Na wsi sprzeciw wywo³uje wszystko, co sztuczne. £¹ki, lasy, rzeka, jar czy wzgórze milsze s¹ ni¿ francuskie i angielskie ogrody. [...] Natura wie
lepiej od nas, gdzie ma rosn¹æ d¹b, wi¹z, lipa; cz³owiek wym¹drza siê i psuje
4
5

D. Lichaczow, op. cit., s. 16.
Ibidem, s. 226.
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wszystko. Nie, nie! Nigdy nie bêdê przyozdabia³ przyrody. Wie moja powinna
byæ wsi¹-pustkowiem. Dzikoæ jest dla mnie wiêta; podnosi ona miê na duchu.
Zagajniki moje pozostan¹ nienaruszone  niech porasta je wysoka trawa! Pastusz¹ca dziewczyna pójdzie szukaæ zb³¹kanej owieczki i wydrepcze dla niej cie¿kê6.
Nie chodzi tu wszak¿e wcale o wie prawdziw¹, lecz tak¹, która potrafi sprostaæ temu, co w danym momencie jest potrzebne cz³owiekowi ukszta³towanemu
przez romantyczny byt ogrodowy, który, w przekonaniu bohatera, jest ju¿ sam¹
natur¹. Idzie mu wiêc mniej wiêcej o to, ¿e: Rzeczka szemrzy i nêci mnie
 zbli¿am siê do brzegów jej  rzeczne strugi oczarowuj¹, wo³aj¹ mnie  nie
mogê przeciwstawiæ siê pokusie i rzucam siê w nurt ciek³ego kryszta³u. Dwie
iwy wyplataj¹ nade mn¹ altanê [...]. Us³u¿ny ogrodnik przynosi mi koszyk wonnych malin [...]. Upa³ zel¿a³  wyruszam na ³¹kê botanizowaæ7. Czyli  dopowiedzmy za bohatera  duchowo i emocjonalnie wkraczamy w przyrodê sam¹
w sobie i odkrywamy dla siebie jej naturê. Dziêki ogrodowi!
Alici nie zawsze tak by³o. Przez d³ugie wieki przyroda i ogrody pozostawa³y wyranie odgraniczone. Najpierw wiêc ogrody tworzono jako obszary wydzielone i zamkniête. Otacza³ je mur albo jakie inne ogrodzenie. Stopniowo jednak otwiera³y siê na otaczaj¹ce je przestrzenie oraz na ich wizualn¹, przyrodnicz¹
i wieniacz¹ zawartoæ. Powoli te¿ zadomawia³y siê w ich obrêbie nie tylko znajduj¹ce siê na zewn¹trz nich drzewa i roliny, ale i naturalne ukszta³towanie przestrzeni oraz dzikie (a niekiedy i hodowlane) zwierzêta i ptactwo. I by³o to traktowane na równi z ró¿norodn¹ egzotyczn¹ flor¹ i faun¹ do nich sprowadzan¹,
wypielêgnowan¹ i udomowion¹ ze wzglêdu na ich byt ogrodowy, to znaczy:
z uwagi na zaplanowane dla nich miejsca i role w ogrodowej konstrukcji oraz
funkcje wobec jego u¿ytkowników.
Wreszcie (w³anie w okresie romantyzmu) ogrody, nic przy tym nie trac¹c
ze swej stylowej i estetycznej osobliwoci, otwieraj¹ siê, pozornie bezgranicznie, na bezporednio otaczaj¹ce okolice, czyni¹c je swym przed³u¿eniem i czêci¹. Owo za otwarcie dokonuje siê w sferze wizualnej dziêki m.in. wiadomie
projektowanym punktom widokowym, cie¿kom i dró¿kom w przyleg³ych do
ogrodów polach i lasach, czy nad brzegami rzek lub jezior; dziêki ³aweczkom
w uznanych za urokliwe miejscach, a tak¿e samym ogrodowym drogom, zdaj¹cym siê biegn¹æ w nieskoñczonoæ.
To pierwotne zamkniêcie ogrodów i dokonuj¹ce siê w historii stopniowe ich
otwieranie siê, a¿ do anektowania przestrzeni pozaogrodowych jako w³asnych
momentów, powinno dawaæ do mylenia. Przede wszystkim: ich zamkniêcie oddziela³o od przyrody, widzianej i pojmowanej jako skomplikowane domeny tworów i si³ tajemnych, dzikich, nieobliczalnych i niebezpiecznych. Trzeba siê by³o
przed nimi broniæ i chroniæ.
6
7

Cyt. za: ibidem, s. 262263.
Ibidem, s. 263.
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Ogrodzenia za lub mury by³y te¿ widomym znakiem dystansu w³aciciela
i innych u¿ytkowników ogrodu nie tylko wobec grozy zewnêtrznej natury, ale
i wobec wiata ludzkiego. Stwarza³y utrudnienie dla prób zaw³adniêcia ich rajsk¹ aur¹, pe³ni¹ i dostatkiem. To natomiast, co znajdowa³o siê w ich obrêbie, stanowi³o przyrodê godn¹ cz³owieka. By³o piêkne, dobre i prawdziwe. Gdy jednak
w czasach nowo¿ytnych nasili³y siê procesy pacyfikacji przyrody (powstaje infrastruktura komunikacyjna, doskonal¹ rodki podró¿owania i obrony przed
zwierzêtami i rabusiami), powoli zmieniaj¹ siê i otwieraj¹ ogrody. A ró¿norodne ich style umo¿liwiaj¹ nie tylko obecnoæ flory i fauny wczeniej wykluczanej, lecz tak¿e wp³ywaj¹ na charakter ogrodzeñ.
Przychodzi wreszcie moment otwarcia. Nie znaczy to jednak, ¿e ogrody siê
po prostu w przyrodê wtapiaj¹, zatracaj¹c sw¹ to¿samoæ. Przeciwnie: anektuj¹
i zaw³aszczaj¹ przestrzenie poza ich ustalonymi granicami i nadaj¹ im w³asne
znamiona. To za, co pozornie trac¹ na zacieranych granicach fizycznych, zyskuj¹ w wymiarze duchowym i kulturowym. To one bowiem  jak ju¿ wy¿ej
powiedzia³em  uosobia³y rajsk¹ aurê; by³y (a przynajmniej roci³y sobie ku
temu pretensje) sam¹ jej istot¹, j¹drem pe³ni i samowystarczalnoci przyrody.
By³y skrysztaleniem czystej naturalnoci. Ich otwieranie siê na zewnêtrzne okolice w gruncie rzeczy polega³o przecie¿ na hierarchicznym podporz¹dkowaniu
przyrody dziewiczej i im nie podleg³ej; b¹d te¿ wi¹za³o siê z widzeniem i wartociowaniem przyrody (a tak¿e ówczesnej wsi) poprzez ukszta³towane w ich
obrêbie formy postrzegania.
Mo¿e to wiêc dziêki temu w³¹czano do natury i zaliczano do wolnego piêkna przyrody  jak czyni³ to ju¿ Schiller  wszystko, co istnieje spontanicznie na
mocy w³asnych, niezmiennych praw? Obok wiêc rolin, ska³, zwierz¹t, krajobrazów itp. dodawano doñ tak¿e dzieci, ludzi pierwotnych i wieniaków, od wiek
wieków kultywuj¹cych swe trwa³e, powtarzalne obyczaje oraz pomniki dawnych
czasów. Upodobanie za do nich mia³o mieæ charakter nie tylko estetyczny, lecz
tak¿e moralny. Ju¿ jednak autor Zbójców wiedzia³, ¿e owo upodobanie do niej
nie ma w sobie nic naturalnego. Jest ono, wedle niego, jeno wyrazem takiego
stanu kultury i stosunków spo³ecznych, które coraz to mocniej i dotkliwiej zniewalaj¹ cz³owieka. Utrzymuj¹ go bowiem w nieustannych konfliktach, sk³aniaj¹c do ucieczki tam, gdzie  jak mu siê zdaje  istnieje b³ogi spokój moralnego
³adu i cichy, koj¹cy powiew wolnoci. Naturalnoæ ta zatem (i zwi¹zane z ni¹
piêkno wolne) stanowi³a utopijn¹ niszê, ogrodowy substytut Raju na ziemi,
w którym wolni ludzie oddychaj¹ estetyczn¹ aur¹, a ró¿norodne dobra same do
nich sp³ywaj¹. Ten Raj wszak¿e móg³ istnieæ jedynie jako realnoæ idei estetycznych. Poza nimi za nie mia³ ¿adnej racji bytu. By³ utopi¹, któr¹ usi³owano zrealizowaæ m.in. w ogrodach romantycznych i formach spêdzania w nich czasu.

276

Jan Kurowicki

3. Sens tego, co ma³e
Istnieje jednak wspó³czenie co, choæ w postaci aksjologicznie zdegradowanej, co chce byæ tym, czym by³y dawne ogrody, bez pretensji jednak, by waloryzowaæ estetycznie ca³e rodowisko naturalne cz³owieka. Jest to zarazem co
znamiennego dla naszej kultury i co, co na swój sposób utrwala w nas owo
dawne, ogrodowe ujmowanie natury. Ale  jak powiedzia³em  tak ma siê do
nich, jak kultura popularna do wysokiej.
Oto którego wiosennego popo³udnia spacerowa³em rozs³onecznion¹ drog¹
wród podmiejskich ogródków dzia³kowych. Ptaszki wiergoli³y. Leniwie trwa³a w cieple powietrza woñ kwitnienia. Zieleñ, czerwieñ, biel, ¿ó³æ, ró¿owoæ
i fiolet sprzecza³y siê ze sob¹ i zarazem godzi³y. To tu, to tam poszczekiwa³y
psy na przechodz¹cych drog¹ ludzi, ostrzegaj¹c przed wkroczeniem na ich terytoria. A nad tym wszystkim sta³o niebo ze spokojnie przesuwaj¹cymi siê pierzastymi chmurami. Nic, tylko siê zachwycaæ!
Przysz³a mi wtedy myl, ¿e mo¿e warto spróbowaæ uchwyciæ sens i urodê
tego wszystkiego. By³o w tym bowiem co, co w Historiach o panu K. dostrzega³ niegdy B. Brecht w zwyczajnie rosn¹cym drzewie: naturalnoæ, istnienie
poza codziennoci¹, niezwyk³y stopieñ realizmu, obecny nawet w pozornie
zwyk³ych obiektach, gdy s¹ one wy³¹czone z porz¹dku funkcjonowania towarów8. A takimi podczas spaceru zda³y mi siê zarówno te ogródki, jak i krz¹taj¹cy siê przy grz¹dkach ludzie.
Zajmowanie siê jednak filozoficznym sensem czy nawet osobn¹ estetyk¹
ogródków dzia³kowych i ich zawartoci wygl¹da na czyst¹ prowokacjê lub kpinê. Co innego rozmylaæ nad ogrodami! Choæby tak, jak czyni³ to Kant,
a zw³aszcza Schiller. Ale jak mo¿na bez ironii zastanawiaæ siê, powiedzmy, nad
egzystencjaln¹ funkcj¹ altanki lub znaczeniem dla cz³owieka spo³eczeñstwa obywatelskiego urody rzodkiewki, piêkna grz¹dki z koperkiem, harmonii krzaków
z agrestem czy wdziêku kupy kompostu? Wprawdzie zdarzaj¹ siê nam zaczarowania kwitnieniem drzew owocowych itp., itd., ale nie jest to zjawisko typowe
tylko dla ogródków. Nad czym tu wiêc myleæ?
Oto w pierwszej chwili zda³o mi siê, ¿em siê nadto bezwiednie podda³ banalnemu nastrojowi i chcê wyssaæ zeñ sens, jak dziecko s³odycz z cukierka.
Machn¹³em wiêc na to wszystko rêk¹. Niebawem zapomnia³em te¿ i o ca³ym
tym spacerze. Jego treæ wszak¿e wróci³a do mnie teraz, gdy zaj¹³em siê ogrodami i znaczeniem ich estetyki dla rodowiska naturalnego. Owe ogródki bowiem zdaj¹ siê ucieleniaæ co, czego jego wielkie i znamienite poprzedniczki
nie posiada³y: naturalnoæ estetyczn¹, jako swoist¹ i wa¿n¹ dla kultury wspó³8 B. Brecht, Historie o panu K., [w:] idem, Opowiadania z kalendarza, Warszawa 1953,
s. 100.
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czesnej jakoæ, któr¹ zreszt¹ niedawno przedstawi³em w innym miejscu9. Ukazujê tam, ¿e ludzie pragn¹ naturalnoci, jak niegdy Raju poprzez bytowanie
w ogrodach, mimo i¿ skutkiem industrialnych praktyk przyroda uleg³a denaturalizacji. Straci³a bytow¹ samoistnoæ. Ale owa nowa, wtórna niejako naturalnoæ pojawia siê dzisiaj nie tylko jako w³aciwoæ tworów przyrody, lecz równie¿ w postaci jakoci estetycznej, wcielaj¹cej siê równie dobrze w obiekt
naturalny, w okrelony znak lub w odpowiednio ukonstytuowany substytut tworu przyrody. Ludzie godz¹ siê jednak na to, bo zdaje siê im to jednym z istotnych warunków zadomowienia siê w wiecie. I w tym w³anie kontekcie powróci³y do mnie impresje i myli z owego spaceru.
W dzia³kowym ogródku mamy bowiem do czynienia z prawdziwym, spo³ecznym królestwem naturalnoci estetycznej. ¯adna wprawdzie rosn¹ca w nim
rolina, drzewo, okalaj¹cy p³ot lub siatka czy ludzkie czynnoci wokó³ ich pielêgnacji, gdy widzimy je osobno, nie tworz¹ jakiej zastanawiaj¹cej swoistoci.
Nieobecna jest tam tak¿e dawna, wspania³a ogrodowa natura. Rozk³ad oraz
kszta³t grz¹dek i rabatek z kwiatami  wszêdzie mniej wiêcej jest taki sam, jak
przedstawiaj¹ to ksi¹¿kowe, standardowe poradniki i pisma dla dzia³kowiczów.
S¹ mniej lub bardziej udan¹ ich kalk¹. Ludzie za krz¹taj¹cy siê na dzia³ce zdaj¹ siê zwykli, podobnie jak ich codziennoæ. Przewa¿aj¹ wród nich dojrzali lub
starzy, jakby dzia³ka by³a dla nich tylko miejscem spokojnego dogorywania.
A jednak to poprzez ogródkow¹ ma³oæ przewituj¹ interesuj¹ce mnie tutaj
rzeczy i sprawy. Ogródek dzia³kowy bowiem zdaje siê stanowiæ nie przyrodnicz¹, ale kulturowo-spo³ecznie ukonstytuowan¹ cz¹stkê dobroczynnego ³ona natury, co autonomicznego wzglêdem ca³ej prozy istnienia, a zarazem wpisanego w porz¹dek codziennoci. Rezultaty za wykonywanych w nim czynnoci
zdaj¹ siê wartociami same dla siebie. Kwiaty, krzewy ozdobne, trawa, drzewa
owocowe, a nawet (z drobnymi zastrze¿eniami) niewielkie warzywniaki maj¹
podobny status, co amatorskie malarstwo czy majsterkowanie. Unosi siê nad
nimi duch bezinteresownoci. I na dobr¹ sprawê nie tyle pracuje siê w nim
(w znaczeniu produkcyjnym lub dzia³añ przynosz¹cych dochód albo zysk), co
wype³nia swymi czynnociami czas. Jak w wiêta czy podczas zabawy.
Nale¿y dlatego zauwa¿yæ, ¿e naturalnoæ ogródkowych wytworów, tak na
pierwszy rzut oka oczywista i zrozumia³a sama przez siê, jest nie naturalna, lecz
ca³kowicie sztuczna. Wiêcej! Sztuczna te¿ jest ziemia, na której jest on usytuowany. I to nie tylko dlatego, ¿e miejsca przeznaczone nañ s¹ najczêciej rezultatem arbitralnych decyzji urzêdniczych, lecz z tego powodu, ¿e jest ona starannie przygotowywana, aby stanowiæ pod³o¿e dzia³ki. Zastana za struktura gleby
 zmieniona lub poprawiona tak, by mog³y rosn¹æ na niej takie, a nie inne roliny. Dlatego odpowiednio j¹ siê nawozi, zapewnia w³aciwe nawodnienie, z po9
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wierzchni usuwa siê chwasty  mechanicznie i chemicznie, kszta³tuje siê grz¹dki, a roliny sadzi tak, by sobie wzajemnie nie przeszkadza³y w dostêpie do s³oñca itd.
Ogródki dzia³kowe s¹ wiêc ¿ywym uosobieniem sytuacji, w której cz³owiek,
jak dawniej w ogrodzie, znajduje siê w dystansie wobec przyrody, ale jednoczenie zdaje siê mu, ¿e zyskuje maksymaln¹ wobec niej bezporednioæ, a rezultaty jego pracy uobecniaj¹ naturalnoæ  jak twory przyrody powstaj¹ce w efekcie ¿ywio³owego dzia³ania jej si³. Jest za dok³adnie na opak.
Oto, dla przyk³adu, nie uprawia siê dzia³ki go³ymi rêkoma. Kupuje siê narzêdzia, nasiona, nawóz. Z poradników dzia³kowicz nauczy³ siê sposobów jej
uprawy i pielêgnacji rolin, kszta³towania grz¹dek, rabatek, budowania klatek dla
królików. Jego altanka zbudowana zosta³a z prefabrykatów, desek, cementu, cegie³ kupionych w odpowiednich magazynach i hurtowniach. Jej wyposa¿enie
nabywa siê w sklepie ogrodniczym. Na dzia³kê, gdy jest mocno oddalona od
miejsca zamieszkania, przyje¿d¿a siê samochodem, rowerem lub motorowerem
itp., itd. Za ka¿dym ze wskazanych tu momentów, jak i licznymi innymi, które
s¹ niezbêdne do uprawiania dzia³ki, kryje siê spo³eczny podzia³ pracy, z³o¿one
relacje wiata produkcji, rynek i panuj¹ce na nim stosunki towarowo-pieniê¿ne;
nawet polityczne, których dzia³kowicz nie ogarnia, skupiony na bezporednim
znaczeniu u¿ytkowym potrzebnych mu rzeczy. Wra¿enie bezporednioci natomiast pochodzi st¹d, ¿e rezultat jego pracy w ogródku (kwiat, owoc, warzywo)
ma charakter jakby przez niego samego ukszta³towanej ca³oci, gdy tymczasem
wszystko, co powstaje skutkiem jego dzia³alnoci zawodowej, ma charakter elementu lub prefabrykatu i jest pozbawione znaczenia bez powi¹zania z innymi
elementami lub prefabrykatami, których przeznaczeñ i mo¿liwych funkcji nie
ogarnia.
Jedyne, co tu wydaje siê naturalne, to cz³owiek, a w³aciwie jego praca
w czasie wolnym od roboty zarobkowej. Owo zarabianie bowiem rozumie siê
jako nienaturalne, ale konieczne. Wolny od niego cz³owiek zdaje siê i sobie
samemu wolny. I tê wolnoæ urzeczywistnia np. przez dziabanie motyk¹. Przekopywanie grz¹dek, spulchnianie ziemi, sianie trawy, kwiatów, warzyw, pielenie chwastów, zrywanie malin, porzeczek, agrestu; znoszenie rolinnych resztek
na kompostowisko itp., itd.  to formy pracy, która nie zawsze lub przynajmniej
nie do koñca traktowana jest jako praca, podobnie jak ³owienie ryb wêdk¹ nie
uchodzi za rybo³ówstwo. W³aciwsze okrelenie tych czynnoci to nazwanie ich
zakorzenieniem, udomowianiem w (zdenaturalizowanej) przyrodzie.
Swoistoci ogródkom dzia³kowym w Polsce nadaje bowiem to, ¿e uprawiaj¹ca je nasza klasa robotnicza i inteligencja s¹ historycznie m³ode, wyros³e
z wiejskich imigrantów, którzy po wojnie lub dziesiêæ, piêtnacie lat póniej poszli do miast za robot¹ i chlebem. Zdarza³o siê, ¿e niektórzy z nich, zanim stali
siê dzia³kowiczami, próbowali (nawet w Warszawie!) w ³azienkowych wannach
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hodowaæ prosiaki, a na podwórzach stawiali kurniki, budowali szopy; trzymali
w nich króliki. W ma³ych za miastach i miasteczkach (zw³aszcza na Ziemiach
Zachodnich) dzier¿awili ziemiê uprawn¹; mieli konie, krowy, owce, kozy, a nawet podwórka niekiedy przekszta³cali w co w rodzaju przydomowych ogródków. I nie by³o w tym nic dziwnego: id¹c do miast, szli tam z wpojonymi od
dzieciñstwa sposobami zdobywania rodków do ¿ycia i wzorami zachowañ,
funkcjonowania w wiecie. ¯ycie dla wielu z nich by³o wiêc niewyobra¿alne bez
tych rodków i wzorów. Dlatego starali siê stworzyæ warunki ich urzeczywistniania. Dopiero z czasem, niekiedy po latach pracy produkcyjnej czy biurowej
uleg³y one zatarciu, posiadanie za ogródków dzia³kowych i ich uprawianie sta³o siê dla nich mo¿liwoci¹ (czêciowego) ¿ycia jak dawniej, choæ tylko
w miniaturze. I to z nich zw³aszcza rekrutuj¹ siê najbardziej zapaleni i wytrwali
dzia³kowicze.
Owe ogródki by³y dla nich miejscem obcowania z czym swojskim, co dawa³o o sobie znaæ wiatrem, zapachem ziemi, poczuciem przestrzeni, nawet gdy
ogranicza³a siê ona do ogrodzonych siatk¹ lub p³otem kilkuset metrów powierzchni. A to, co na nich wytwarzali, wprawdzie nie musia³o byæ jakociowo
lepsze od tego, co mogli kupiæ w warzywniaku, ale sytuowa³o siê aksjologicznie wy¿ej. Mia³o inny smak. Urodê. Sobie w³aciw¹ wie¿oæ. Budzi³o nawet
inne wra¿enia dotykowe. Czas oczywicie robi³ swoje; wiêc z jego up³ywem stawali siê jak inni, ale co z tego wszystkiego zosta³o i trwa po chwilê obecn¹.
W ogródku dzia³kowym oto  poniek¹d tak, jak w dawnym ogrodzie  nie
ma miejsca na dowolnoæ. Nie wszystko wiêc mo¿e w nim byæ posadzone czy
zasiane. Jest tam miejsce na okrelone kwiaty, warzywa, roliny ozdobne, krzewy i drzewa owocowe, nawet na jaki ¿ywop³ot czy okalaj¹c¹ go drucian¹ siatkê. Nie ma natomiast na chwasty, perz, samosiejki drzew, które rosn¹ samopas
np. w lasach, parkach czy przy drogach. Ogródek ma byæ ³adny, ale sam dla
siebie, jako ogródek. Ma byæ te¿ wy³¹czony dla obcych i intruzów. Dostêpny jest
tylko dla swoich, co go uprawiaj¹ lub zostali doñ zaproszeni.
Owa ³adnoæ ogródka z kolei ma jedno ograniczenie: nie mo¿e byæ ekspozycyjna, wystawna jak kwiaty lub warzywa na straganie lub w kiosku, lecz ma
byæ taka sama dla siebie. Po prostu: swoja w³asna, ogródkowa. Odpowiada ona
w ca³oci, jak siê zdaje, niezwyk³emu stopniowi realnoci drzewa z Historii
o panu K. Brechta, które istnieje dla siebie, ale zarazem musi siê wi¹zaæ z pozaekonomicznym ¿yciem swych w³acicieli. Stanowi bowiem wizualne przed³u¿enie codziennoci, a w³aciwie  ¿ycia domowego, jego zwyk³ych funkcji i wyobra¿enia schludnoci.
Z drugiej za strony jest czym wiêcej: miejscem i oznak¹ nagromadzonej
(lub zapowiadanej) obfitoci i nadmiaru dóbr uzyskiwanych od natury, które stanowi¹ wartoci dla siebie. Uosabia  jak dawniej ogród  dobry byt, którego
pe³ni brakuje w ¿yciu codziennym. I nawet, gdy zbiera siê jego bogactwo w po-
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staci wini, agrestu, szczypiorku czy ogórków, gdy zrywa siê kwiaty, aby umieciæ je w wazonie w mieszkaniu  wszystko to stanowi jakby przenoszenie
ogródkowej aury do ¿ycia domowego; jego wzbogacanie o co, czego nie ma
w ¿adnym innym miejscu; czego nie mo¿na kupiæ w sklepie czy na rynkowym
straganie lub w kiosku z kwiatami. Momenty tego bogactwa maj¹ w siebie wcielon¹ jakoæ: ogródkowoæ i zdaj¹ siê nie posiadaæ nawet znamion towarowoci.
Ogródek dzia³kowy pe³ni³ jednak kiedy wa¿n¹ funkcjê ekonomiczn¹ dla ludzi z klas pracuj¹cych. By³ istotny, podobnie jak hodowane w szopie kozy i króliki. Dostarcza³ dodatkowej ¿ywnoci dla rodziny. Dziêki temu jedni mogli prze¿yæ w miarê bez g³odu, inni za rodki, których nie wydali na jedzenie, mogli po
robocie napiæ siê piwa, wódki albo taniego wina. Latem lub jesieni¹ czynili to
zreszt¹ te¿ w ogródku, zw³aszcza w sobotnie popo³udnia. Potem mogli zdrzemn¹æ siê w altanie, w oddali od skrzeku bab i dzieciêcego ha³asu, skubn¹æ owoc,
nakarmiæ króliki, wydoiæ kozê, wreszcie wróciæ do mieszkania, zjeæ kolacjê
i po³o¿yæ siê spaæ przed zbo¿nym znojem kolejnego dnia roboczego.
Umacnia³o to na swój sposób rodzinê i czyni³o przejrzystymi stosunki ma³¿eñskie oraz miêdzy rodzicami i dzieæmi. Pozwala³o te¿ ¿ywiæ z³udzenie, ¿e czas
po pracy jest czym g³êbszym ni¿ reprodukcj¹ si³y roboczej. Zdawa³o siê, ¿e
¿ycie jest pewn¹ ca³oci¹, której momenty nie daj¹ siê przeliczyæ na pracê zarobkow¹; ¿e alkohol, powiew wiatru, zapach koperku, kwiatów, nawet woñ kozich i króliczych bobków to co wiêcej ni¿ to, co jawi siê bezporednio. By³a to
bowiem prawie pe³nia ¿ycia. A gdyby tylko zarobki by³y wy¿sze, mog³aby siê
ona wydarzyæ w ka¿dej chwili. Tymczasem trzeba tylko powyrywaæ chwasty,
wyrównaæ grz¹dki, zebraæ ogórki na mizeriê i zrobiæ bukiet kwiatów do domu...
Praca dzia³kowicza jest bowiem ¿ywym uosobieniem nieustannego balansowania miêdzy krain¹ u¿ytecznoci i istnienia wród sytuacji oraz rzeczy trwaj¹cych dla siebie. Dla samego trwania. O jej podejmowaniu lub te¿ zaniechaniu
decyduje on samodzielnie, je¿eli tylko nie ma innych obowi¹zków, a pora roku
i dnia, pogoda s¹ odpowiednie i nie nêka go jaka dolegliwoæ. Zale¿nie od nastroju i chêci mo¿e swe czynnoci ogródkowe wykonywaæ szybciej lub wolniej;
mo¿e te¿ robiæ d³u¿sze lub krótsze przerwy w pracy. Przynajmniej teoretycznie,
bo w praktyce ró¿nie to bywa; czêsto wszak pracuj¹ w ogródku ca³e rodziny,
wtedy zdarza siê, ¿e ¿ona pogania mê¿a lub oboje pokrzykuj¹ na dzieci, by siê
nie leni³y.
Ale mimo to nad tempem, charakterem i jakoci¹ ich dzia³añ nie ci¹¿y ten
przymus, który cechuje rygory produkcji fabrycznej czy regulamin urzêdu lub
jakiejkolwiek instytucji, gdzie cz³owiek jest tylko rzecz¹ u¿ytkow¹, sterowan¹
i manipulowan¹ przez mniej lub bardziej bezosobowy system zarz¹dzania. W ich
bowiem obrêbie nikt i nic nie istnieje dla siebie, a wartoæ wykonywanych czynnoci okrelaj¹ parametry techniczne lub pragmatyczne, w ostatecznym za rachunku p³aca robocza.
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W dzia³alnoci ogródkowej to wszystko znika. Wprawdzie te¿ dzia³a siê tu
celowo i planowo, podlega siê koniecznociom przyrody i organizuje siê pracê,
oczekuje siê równie¿ okrelonych jej owoców, lecz cz³owiek sam siebie tutaj
u¿ywa zgodnie z w³asn¹ wol¹, a nie jest u¿ywany. Sam te¿ siebie dyscyplinuje
lub folguje sobie. Dlatego miast systemów i rygorów odczuwa swobodê trwania, nawet gdy mêczy go podejmowany wysi³ek. Wysi³ek ten wszak¿e mo¿e byæ
porównywany nie z robot¹ zarobkow¹, a z trudem kogo, kto siê podejmuje np.
górskiej wspinaczki albo przep³yniêcia wp³aw jeziora podczas wakacji. I jak tu
nagrod¹ jest znalezienie siê na szczycie czy na drugim brzegu, tak tam dorodna
sa³ata czy marchew albo cudnie kwitn¹ce kwiatki na rabatce. One za nie stanowi¹ zap³aty (choæ przecie¿ maj¹ te¿ wartoæ pieniê¿n¹), lecz s¹ widomym znakiem spojenia dzia³kowicza z ogródkiem i z naturalnoci¹ (estetyczn¹), która siê
mieni ró¿nymi odcieniami tego, co swojskie i bliskie.
Moja ¿ona, która prowadzi pracowniê plastyczn¹ dla amatorów, opowiedzia³a
mi kiedy co, co to wszystko pozwala dobitnie uwyraniæ. Oto jedna z uczestniczek jej pracowni przez kilka ostatnich miesiêcy letnich i jesiennych malowa³a wszystko, co znajduje siê na jej dzia³ce. Nie tylko ³adne kwiatki, ale i konewkê, altankê, rozsypuj¹ce siê wiklinowe fotele, cie¿ki, chwasty, krzewy itp.
Przedtem za, nim podda³a siê tej dziwnej pasji, bardzo starannie wybiera³a
obiekty do swych malarskich przedstawieñ. Teraz, gdy zajê³a siê przedstawianiem swego ogródka  w³aciwie jak leci. Na pytanie: dlaczego?  odpowiedzia³a, ¿e jej dzia³ka, wraz z s¹siednimi, ma byæ zlikwidowana, bo uznano, ¿e to
doskona³y teren pod szosê, a ona chcia³aby j¹ dla siebie zachowaæ. Przynajmniej
w obrazach.
Co jednak faktycznie utrwala³a farb¹ na p³ótnie? Co, co nie ma w³aciwie
postaci wizualnej: bliskoæ, której dowiadcza³a w godzinach pracy na niej, nieobecne ju¿ momenty gawêdzenia z przyjació³mi, zanurzanie r¹k w krzewy agrestu itp., czyli co takiego, co istnia³o jeno w relacji miêdzy ni¹ i ogródkiem, w ich
spojeniu ze sob¹. To za wszystko by³o naturalne  naturalnoci¹ estetyczn¹, bo
inna ¿yje dzi tylko w mitach i utopii.
Ju¿ Wolter w swym Kandydzie zachêca³, by ka¿dy z nas tylko uprawia³ swój
ogródek i o nic wiêcej siê nie troszczy³. Mo¿e by wiêc nawet nie wybrzydza³,
gdyby to by³a uprawa tylko ogródka dzia³kowego, choæ ten, uprawiany przez
niego, by³ zapewne ogrodem na miarê historycznego czasu i mo¿liwoci bohaterów utworu. Jeli jednak mówiê o dzia³kowym w³anie, to z jednej strony, by
podkreliæ jego uwodzicielsk¹ moc, której uleg³em podczas wspomnianego tu
wiosennego spaceru, z drugiej, ¿e i ten dzia³kowy w³anie na dobr¹ sprawê tylko kpi z nas sobie sztucznoci¹ naturalnoci (jeno) estetycznej, o której Wolter
nawet nie wiedzia³. Pragn¹³ za i wierzy³ w powrót do natury, której ³ad da to,
czego nie ma w spo³ecznym wiecie stwarzanym przez ludzi. My jednak ju¿
wiemy, ¿e nie ma z niego ucieczki.
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4. Przyroda i rodowisko naturalne
Ogrody i ogródki dzia³kowe co ³¹czy i zarazem dzieli. £¹czy to, ¿e dla
swych w³acicieli i u¿ytkowników maj¹ w sobie co rajskiego. Dlatego, jak powiedziano na pocz¹tku, gdy cz³owiek wygnany zosta³ z Raju, zst¹pi³ do ogrodu. Chocia¿ faktycznie  w imieniu wszystkich ludzi i za nich  dokonywa³ tego
tylko okrelony cz³owiek z klas panuj¹cych. Potem za, wspó³czenie, jego niebogaty i podporz¹dkowany nowym klasom panuj¹cym, ich nastêpca  zst¹pi³ do
ogródka dzia³kowego. W obu jednak przypadkach tak samo uobecnia siê natura
i jej wzrostowe si³y, przynosz¹ce im okrelone owoce.
Cz³owiek zdaje siê tu przed³u¿eniem i dope³nieniem tych si³. Gdy wiêc postêpuje zgodnie z ich prawami, natura mu sprzyja, nie ma w sobie niczego z³owrogiego i obcego. Jest mu przyjazna i objawia  chcia³oby siê rzec  ludzki
charakter. Praca na ogródkach dzia³kowych za nie jest ani nu¿¹cym trudem, od
którego zale¿y utrzymanie siê przy ¿yciu, ani te¿ form¹ przemocy na przyrodzie,
wymuszaj¹cej na niej wiadczenie dóbr. Wszelka bowiem dzia³alnoæ w³acicieli
lub u¿ytkowników nale¿y do zakresu dobrowolnych, bezinteresownych czynnoci; równie swobodnych jak beztroska rozmowa czy zabawa. Dlatego ogrody
i ogródki stanowi¹ domeny wolnoci, obfitoci i beztroski, w których nie mo¿e
pojawiæ siê nuda jednostajnej codziennoci, gra materialnych interesów czy prozaicznoæ produkcyjnej pracy dla zarobku.
Ogrody i ogródki dzia³kowe co wszak¿e i dzieli. Przede wszystkim to, ¿e
gdy patrzymy na nie z historycznego punktu widzenia, pierwsze stanowi¹ obszary i wytwory w y d a r t e przyrodzie i ucywilizowane  jako zbytek, oznaka
bogactwa, w³adzy i teren do danego przez Boga prawa do pró¿nowania. Drugie
za to puste obszary (chwilowo) z m a r g i n a l i z o w a n y c h urbanistycznie lub
produkcyjnie miejsc, które  dziêki du¿emu nak³adowi prostej pracy ¿ywej i wytworzonym fabrycznie rodkom uprawy i pielêgnacji rolin  p r z y b i e r a j ¹
tylko postaæ wycinka natury, aby s³u¿yæ w³aciwie efektywnej reprodukcji si³y
roboczej i (czêsto) obni¿aniu jej ceny.
Ka¿da bowiem historyczna odmiana ogrodu, jako miejsca zastêpuj¹cego Raj,
stanowi³a niegdy jednoæ kilku podstawowych dlañ momentów: (1) wyobra¿enia dobrego bytu klas i stanów panuj¹cych, którego ogród, jako zbytek, by³
wyrazem; (2) wiod¹cych wyobra¿eñ wiatopogl¹dowych, okrelaj¹cych sposób
rozumienia i okrelania wartoci cz³owieka i natury, ich przyrodzonych determinant i form ich ³adu; (3) mo¿liwoci technicznych i technologicznych, w³aciwych dla cywilizacji danego czasu, których zastosowanie umo¿liwia³o dan¹ konstrukcjê ogrodow¹. Jednoæ za tych momentów trwa³a dopóty, dopóki obecne
by³o spo³eczeñstwo tradycjonalne, z w³aciwym dlañ rolnictwem i rzemios³em.
Wraz z rewolucjami przemys³owymi od drugiej po³owy XIX w. po chwilê obecn¹ ogrodowe formy Raju, uto¿samiane z natur¹, rozkwitaj¹ jednak w ca³ej pe³ni
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ju¿ tylko w muzeum wyobrani i w kompendiach z zakresu sztuki ogrodniczej.
Ich za ró¿norodne formy wizualne istniej¹ w supermarketach kultury, sk¹d wyci¹gaj¹ je zawodowi lub domoroli architekci zieleni, by je ponownie wcielaæ
wokó³ wspó³czesnych willi i pa³aców, choæ z tych wcieleñ zawsze wyparowuje
duch i aura pierwowzorów. To za, co z nich ocala³o, niszczeje lub dziczeje albo,
po recyklingu, nale¿y do domeny szacownych zabytków i stanowi coraz bardziej
zbanalizowane atrakcje turystyczne. Ogródki dzia³kowe za trwaj¹ i dalej s¹ miar¹ siermiê¿nej obfitoci dla swych w³acicieli.
Mimo wiêc pewnych zbie¿noci bytowania w ogrodach i ogródkach, ró¿nica miêdzy nimi jest zasadnicza. W pierwszym bowiem przypadku ogród by³ form¹ z a d o m o w i e n i a w przyrodzie; gdy w drugiej jeno jego cywilizacyjnie
stworzonym pozorem. To zapewne dziêki temu w³anie wszystko, co z ogrodów
pochodzi³o (lub mog³o mieæ z nimi zwi¹zek), nabiera³o swoistej barwy aksjologicznej i promienia³o estetycznie. Zawiera³y wiêc tê swoistoæ zarówno kwiaty,
jak i owoce, aleje drzew i ³¹ki, piewaj¹ce ptaki i cie¿ki, gin¹ce gdzie w odleg³ej przestrzeni za horyzontem. Gdy za sz³o o przedstawianie przyrody poza
nimi i mylenie o niej  rzeczywistoæ ogrodowa by³a punktem odniesienia
i kryterium jej treci, sensów i jakoci estetycznej. Szukano w niej w³anie tego,
co znane by³o z ogrodów lub z nimi kojarzy³o siê. W ten sposób ogrody traci³y
granice nie tylko realnie, lecz równie¿ intencjonalnie. I z czasem wszystko stawa³o siê ogrodem.
Ogródek natomiast to miejsce zajmowane przez okrelony cywilizacyjny
wytwór, powo³ywany do istnienia ¿mudn¹ prac¹ u¿ytkowników. Wytworem tym
jest swoista naturalnoæ wtórna, estetyczna, której obecnoæ zak³ada siê wszêdzie, gdzie istnieje choæby z³udzenie dzia³ania wzrostowych si³ natury. Przyroda za znika tu w grze ogródkowych obiektów, które uosabiaj¹ tê naturalnoæ.
A cz³owiek korzystaj¹cy z nich staje siê tylko w y k o r z e n i o n ¹ z p r z yr o d y, zdenaturalizowan¹ funkcj¹ ekonomicznych stosunków i relacji. Tym bardziej ¿e zawsze, kiedy tylko obszary ogródkowe oka¿¹ siê atrakcyjne pod zabudowê komunikacyjn¹, mieszkaln¹, handlow¹ lub produkcyjn¹, on, jako
w³aciciel, zostaje prêdzej lub póniej pozbawiony prawa do nich. Natomiast
dawne ogrody zawsze pozostawa³y sob¹, przynajmniej jako oznaki bogactwa.
Zmieniali siê jeno nosiciele takich oznak.
Kiedy wiêc ju¿ w XIX w. pojawi³ siê problem ochrony rodowiska naturalnego, estetyka ogrodów stanowi³a podstawê do tworzenia kategorii opisuj¹cych
jego jakoci i wzór dla podejmowanych wobec niego dzia³añ. To w ich bowiem
rozmaitych zak¹tkach powstawa³y np. kantowskie idee estetyczne bezinteresownego, wolnego piêkna rozmaitych tworów przyrody; to tutaj cz³owiek, czuj¹c siê
momentem i cz¹stk¹ trwania natury, doznawa³ wznios³oci, gdy mierzy³ siê z jej
obecnoci¹. Kiedy zatem powstawa³y programy uchronienia przyrody przed dewastacj¹, jak¹ powodowa³o uprzemys³owienie; gdy mylano te¿ o przywróceniu
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jej stanu pierwotnego, ogrodowe pojêcie natury i jakoci estetycznych zda³o siê
oczywistym punktem wyjcia do refleksji nad przyrod¹ i do podejmowanych
dzia³añ ochronnych i rekultywacji. Dlatego wiele znaczy³ (i wci¹¿ znaczy) pogl¹d, ¿e nie tylko ratunkiem, ale i zbawieniem dla niej mo¿e byæ, mimo wszelkie przeszkody, jej uogrodowienie. Znajduje on wielu entuzjastów zarówno
wród estetyków10, jak i teoretyków oraz praktyków zielonej architektury11.
O ogródkach za w ogóle wród nich nie ma mowy.
Nic dziwnego. Kszta³towanie siê bowiem wszelkich kulturowych wzorów
dzia³ania zaczyna siê zawsze od przyswojenia wartoci i idei, które g³ównie
przywieca³y warstwom panuj¹cym. Tak samo jest i w tym przypadku, kiedy to
miar¹ recyklingu przyrody czyni siê dawne, ogrodowe miary natury. Bo to w³anie, jak siê zdaje, w ogrodach mielimy do czynienia ze wiadom¹ gr¹ ró¿nymi postaciami naturalnoci i planow¹ ich organizacj¹. One to uchodzi³y (a w niektórych ujêciach uchodz¹ po dzi dzieñ) za naturê sam¹ w sobie, pozbawion¹
jeno ba³aganu, brudu i mieci dziewiczej przyrody. Ogrody tedy, jeli mo¿na tak
powiedzieæ, to uporz¹dkowana przyroda z wygodami, które stworzy³ cz³owiek,
a w które nie zechcia³ je wyposa¿yæ Stwórca po wygnaniu z Raju Ewy i Adama.
Dlatego te¿ przywracanie rodowisku naturalnemu stanu pierwotnego, zdegradowanego przez przemys³ i urbanizacjê, oznacza nie tyle dzia³ania na rzecz
jego przyrodniczej dziewiczoci, lecz  jak niegdy w ogrodach  o nadanie mu
kszta³tu owej przyrody z wygodami. Niekiedy za punktem wyjcia tych dzia³añ s¹ w³anie zakrzep³e w historii sztuki modele dawnych ogrodów. One bowiem, pozbawione swych spo³ecznych kontekstów i kulturowych odniesieñ, rozkwitaj¹ gdzie na kopalnianych ha³dach, wyrobiskach czy innych nieu¿ytkach,
zale¿nie od potencja³u ekonomicznego, politycznej si³y przebicia konkretnych
ruchów ekologicznych oraz w zale¿noci od wyobrani, inteligencji i talentu specjalistów i urzêdników od zagospodarowania przestrzeni i architektury zieleni.
Zapomina siê jeno o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ¿e tworzone przez tysi¹clecia ogrody by³y, jak powiedzia³em, obszarami wydartymi przyrodzie dziewiczej, formami odró¿nienia od niej rzeczywistoci ludzkiej. Istnia³y jednak w jej
kontekcie, jako przeciwieñstwo i wyraz dystansu. Taka wszak¿e przyroda ju¿
od dawna nie istnieje. Zosta³a przekszta³cona. Jej za ka¿dorazowy stan jest
wyrazem kalkulacyjnych mocy wiata produkcji, którym podporz¹dkowane zosta³y (choæ nie do koñca) samoczynne niegdy si³y natury. I nie da siê zmieniæ
tego ani sztuk¹, ani te¿ sztuczkami ogrodowymi. Wszelka w zwi¹zku z tym naturalnoæ mo¿e byæ, jeli chodzi o jej istotê, taka jeno, jak w ogródkach dzia³kowych: naturalnoci¹ wtórn¹, estetyczn¹.
10

Dla przyk³adu: G. Boehme, Znaczenie ogrodu angielskiego i jego teorii dla rozwoju
ekologicznej estetyki przyrody, [w:] Filozofia i estetyka przyrody, Warszawa 2002.
11 Zob. np. J. Wines, Zielona architektura, Taschen 2008.
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Po drugie ogrody, jakie zna historia kultury, nale¿¹ do wytworów spo³eczeñstwa stabilnoci (tradycjonalnego), które z wolna odchodzi w przesz³oæ,
a pojawia siê inne: spo³eczeñstwo mobilnoci. W pierwszym ¿ycie konkretnej
jednostki przebiega w okrelonej przestrzeni, za miejsce zamieszkania jest
w miarê trwa³e. W nim lub w jego okolicy zdobywa ona wykszta³cenie, pracuje, gromadzi ¿yciowy dorobek i zdobywa okrelone oznaki presti¿u, do których
nale¿y posiadanie ogrodu albo mo¿liwoæ uczestniczenia w bycie ogrodowym.
W drugim natomiast znika koniecznoæ stabilizacji przestrzennej. Cz³owiek nie
tylko traci korzenie, ale te¿ potrzebê trwa³ego przebywania w jednym, niezmiennym Raju obfitoci i pe³ni naturalnej. Wyrazem stanu posiadania jest nie tyle
obiekt czy ich zbiór, ile konto bankowe. Im za to konto wy¿sze, tym bardziej
wzrastaj¹ mo¿liwoci obcowania z wszelkimi ogrodami wiata, jakie stworzono
w dziejach, zachowano lub odrestaurowano. Co wiêcej  dla posiadaczy kont
najobfitszych przemys³ kulturowy i turystyczny uogrodawia nawet najbardziej
niedostêpne zak¹tki wiata. Tylko dla ni¿szych warstw klas pracuj¹cych mobilnoæ jest s³abo dostêpna. I dla nich w³anie s¹ ogródki dzia³kowe, choæ stabilnoæ ich posiadania jest niepewna, bo okrelaj¹ j¹ interesy i kaprysy urbanizacji, handlu i uprzemys³owienia.
Alici i jedni, i drudzy mog¹ czuæ siê posiadaczami wiata jako zbioru cudownych ogrodów, gdy siedz¹ przed telewizorami i ch³on¹ piêkno przyrody.
Wtedy dla wszystkich jest ona Rajem, do którego zstêpuje cz³owiek.
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HENRYK TOMASZEWSKI1
 PANTOMIMA I ¯YCIE

Ze Stefanem Kayserem2 rozmawia Patrycja Samson3
Henryk Tomaszewski by³ twórc¹ Wroc³awskiego Teatru Pantomimy, tam
Pan go spotka³?
Zetkniêcie siê z Henrykiem Tomaszewskim to by³ szereg przypadków. To
ca³a historia, jak ja trafi³em do Wroc³awia. By³em tancerzem w Poznaniu.
W Operze Poznañskiej mia³a odbyæ siê premiera, a scenografiê i kostiumy robi³
W³adys³aw Wigura. Sam upina³ na mnie jakie futro, zapamiêta³ mnie. W tym
czasie do Poznania przyjecha³ Wroc³awski Teatr Pantomimy z przedstawieniem
Mena¿eria cesarzowej Filissy. Gdy szed³em do Opery, po drugiej stronie ulicy
szli Henryk Tomaszewki, Jerzy Koz³owski i W³adys³aw Wigura, który zwróci³
uwagê Henryka na mnie. Wieczorem W³adek Wigura powiedzia³, ¿e chcia³by
mnie poznaæ z Henrykiem Tomaszewskiemu.
Ja oczywicie nie mia³em pojêcia o pantomimie, nie wiedzia³em, kto to jest
Tomaszewski, ale zgodzi³em siê. Spotkalimy siê na kawie. Pamiêtam, ¿e kiedy
zamawia³em kawê przy barze, widzia³em, jak jaka staruszka jad³a tort, a jaka
³achmaniarka z drugiej strony wyjada³a go jej. W³acicielka tortu siedzia³a jaka odrêtwia³a. Potem, gdy pytali Henryka Tomaszewskiego, jak mymy siê poznali, on odgrywa³ tê scenê.
Podczas pierwszego spotkania s³ucha³em go uwa¿nie, ale absolutnie nie zdawa³em sobie sprawy, z kim rozmawiam. Obieca³em, ¿e przyjadê na audycje do
Wroc³awia i przyjecha³em. Odegra³em scenkê o Narcyzie, zosta³em przyjêty. To
by³ pierwszy rok pracy  ³atwo to przysz³o, lecz ja tego nie doceni³em. Tomaszewski traktowa³ mnie bardzo powa¿nie, a ja m³ody  tak b³aho. I on mi w³anie uwiadomi³ po roku: Ty bardziej jeste tancerzem, ciebie bardziej poci¹ga
taniec, to musisz odejæ.
1

Henryk Tomaszewski (19192001)  tancerz, mim, re¿yser, za³o¿yciel i dyrektor Wroc³awskiego Teatru Pantomimy.
2 Stefan Kayser  tancerz i mim Wroc³awskiego Teatru Pantomimy.
3 Patrycja Samson  mgr pedagogiki baletu, nauczycielka w Ogólnokszta³c¹cej Szkole
Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie, doktorantka w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
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Odszed³em z ¿alem, ale nauczy³em siê szacunku do pracy. Wielka przyjañ
nast¹pi³a potem, kiedy dojrza³em i zrozumia³em. I dopiero wówczas ci¹gn¹³
mnie do teatru ponownie. Nie wiem, czy jestem w³aciwym cz³owiekiem, by mówiæ o Mistrzu, bo nie jestem obiektywny. Pomijam fakt bliskiego kontaktu,
przyjani, bo tak to pan Henryk nazwa³. Ja by³em i jestem z tego bardzo dumny, bo to jest najcenniejsze okrelenie, jakiego mog³em doznaæ od tego cz³owieka.
Pana Henryka i mnie ³¹czy³ Poznañ. Obaj urodzilimy siê w Poznaniu i bardzo du¿o o nim rozmawialimy. Znalimy wszystkie k¹ty poznañskie. Nasze
wspomnienia z dzieciñstwa uzupe³nia³y siê. To zbli¿y³o nas do siebie. Pan Henryk mieszka³ na £azarzu, a ja w ródmieciu przy Garbarach. Z takim przek¹sem mówi³: Ach ta ródka, Chwaliszewo. To by³y takie dzielnice trochê jakby ni¿ej stoj¹ce w hierarchii. On to mówi³ szalenie dowcipnie i ciep³o, bez
z³oliwoci. By³ wietnym psychologiem i doskonale potrafi³ s³uchaæ. I te¿ ceni³ dowcip.
Jaki by³ Henryk Tomaszewski jako cz³owiek  w domu, a jaki w teatrze?
Ca³e Jego ¿ycie toczy³o siê miêdzy Wroc³awiem a Karpaczem. Reszta to by³a
ciê¿ka praca w teatrze, której oddawa³ siê bez reszty. Natomiast dom to by³ azyl,
zw³aszcza Karpacz, gdzie móg³ pracowaæ, gdzie siedzia³ sobie przy biurku.
Chcia³, aby do domu nie wchodzili nieproszeni gocie  w ten sposób chroni³
swoj¹ prywatnoæ.
Bardzo nie lubi³ niespodziewanych wizyt. Kiedy przyjecha³a jaka wa¿na
pani z Berlina, a on powiedzia³: Ja jej nie zaprasza³em, nie chce jej widzieæ.
Pan Henryk rzadko zaprasza³ aktorów do Karpacza, musia³ kogo ceniæ i to by³o
rzeczywicie wyró¿nienie. Ceni³ bardzo swoj¹ prywatnoæ i nie chcia³ przek³adaæ relacji z teatru na grunt prywatny. Bycie za pan brat kolidowa³o z prac¹,
a w teatrze musi byæ jednak ten g³ówny herszt.
To by³ cz³owiek, który ca³y czas ¿y³ piêknem. Musia³ siê otaczaæ piêknem.
I bardzo kocha³ przyrodê. Nie pozwala³ ¿adnego krzaczka ruszyæ, mimo ¿e ogród
by³ strasznie zaroniêty. Uwa¿a³, ¿e natura ma swój porz¹dek i cz³owiek nie powinien w niego ingerowaæ.
Kiedy na przyk³ad podczas nieobecnoci pana Henryka przycina³em jak¹
ga³¹ uszkadzaj¹c¹ dach, najpierw by³a wielka awantura, a potem mówi³: No
ju¿ dobrze, dobrze. Zawsze wszystko zauwa¿y³, bo by³ bacznym obserwatorem
i mia³ wietn¹ pamiêæ. Wszystko pamiêta³, ale stara³ siê wyrzucaæ z pamiêci
przykre momenty, aczkolwiek bola³ nad tym.
Przykre momenty w ¿yciu i w teatrze, w tym sensie, ¿e w teatrze te¿ jest ró¿nie. Bo to jest zbiór ludzi maj¹cych ró¿ne temperamenty, charaktery, ró¿ne zapatrywania albo brak zapatrywania na sztukê. On to wszystko akceptowa³, dopóki to nie konfliktowa³o jego pogl¹dów z teatrem, z prac¹. Je¿eli by³ jaki
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konflikt z prac¹, to wtedy by³ bezlitosny. Jego spala³a ca³kowicie sztuka, by³
cz³owiekiem teatru  oddany bez reszty.
Trudnym dowiadczeniem by³o dla niego to, jeli zawiód³ go kto, w kim
pok³ada³ nadziejê. Jeli by³ to kto utalentowany, to ¿egna³ siê z wielkim bólem.
W tym by³ a¿ do bólu szczery. Mia³ wietne okrelenie: Lepiej rozstaæ siê z nieprzyjemnociami, ni¿ mieæ nieprzyjemnoci do koñca. Bola³, je¿eli kto zdolny odchodzi³ z teatru. Ale godzi³ siê z tym, mówi³: Takie jest ¿ycie. Oprócz
wielkiego artysty by³ te¿ cz³owiekiem.
Jaki by³ Henryk Tomaszewski w pracy artystycznej  jako choreograf i re¿yser?
W jego pracy artystycznej by³y czasami trudne momenty, gdy dawa³ upust
swojej z³oci. Na przyk³ad próba generalna Syna marnotrawnego, którego premiera najpierw by³a w Niemczech. Pan Henryk jeszcze raz bardzo dok³adnie
próbowa³ spektakl w Polsce, przechodz¹c  scena po scenie  bo na przyk³ad
jaki jeden gest by³ w niej bardzo istotny. Wtedy poprawiali go kilkanacie razy.
Podczas takiej próby nagle wyszed³ wielki mim Jerzy Koz³owski, bez charakteryzacji. I pan Henryk pyta: A dlaczego nie ma pan charakteryzacji?, Koz³owski odpowiada: A co? Pan nas nie widzia³ w charakteryzacji?. Mymy os³upieli. Pan Henryk wsta³, przeszed³ przez scenê, kopn¹³ wiecznik (który siê
rozlecia³) i powiedzia³: A róbcie sobie sami ten teatr. I wyszed³.
Asystent Rozlach dokoñczy³ próbê i wszyscy siê rozeszlimy. Wieczorem
wielka feta, koniec przedstawienia, brawa. Pytaj¹, gdzie Henryk Tomaszewski,
bo bukiety kwiatów s¹ dla niego. Ja wiedzia³em, ¿e potrzebuje spokoju, to nie
kontaktowa³em siê z nim. Okaza³o siê, ¿e w garderobie zostawi³ kartkê: Zadzwoñ do Karpacza. Od razu po tej próbie pojecha³ do Karpacza i tam odreagowa³ tê z³oæ za g³upie odezwanie. Gdyby to powiedzia³ adept, to on by mu
to wybaczy³, a jeli mu to odpowiedzia³ taki wielki aktor, on nie móg³ tego zrozumieæ, ¿e zachowa³ siê zupe³nie nieprofesjonalnie.
Wielki twórca prze¿ywa wiat mocniej. Jak Pan to widzia³? Czego siê Pan
nauczy³ od Henryka Tomaszewskiego?
Henryk Tomaszewski nie by³ idealny, mia³ wady  potrafi³ byæ te¿ bardzo
przykry. Potrafi³ bardzo siê irytowaæ. Czêsto na wyjazdach by³y momenty, kiedy dawa³ upust swojej z³oci. Ja bola³em nad tym, bo on musia³ koniecznie siê
wy³adowaæ. To trwa³o jak¹ godzinê, pó³torej, zanim siê otrz¹sn¹³.
Jego emocje przenosi³y siê przez ca³y spektakl, by³ tak napiêty. W Teatrze
Polskim we Wroc³awiu stawa³ z ty³u sali i wykonywa³ gesty postaci, przepuszcza³ przez siebie ca³y spektakl. Widzowie patrzyli na niego i du¿a ich czeæ chodzi³a, by ogl¹daæ go w akcji  te jego miny, grymasy. Nie kontrolowa³ siê, to
by³o silniejsze od niego.
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Henryk Tomaszewski nie by³ sentymentalny. Na przyk³ad mymy Wigiliê
spêdzali we dwójkê, to przy ³amaniu siê op³atkiem, ¿eby pokryæ swoje wzruszenie, odwraca³ uwagê  O! musimy pog³askaæ Pandora. Nie znosi³ byæ sentymentalnym. Uczucia okazywa³, ale nie w sposób otwarty. Na przyk³ad, jak urz¹dza³
mi urodziny, a obchodzê je 6 grudnia, czêsto bylimy na tournée. Mieszka³em wtedy zawsze w pokoju z jakim koleg¹ i on zawsze znajdowa³ sposób, ¿eby gdzie
mnie wyci¹gn¹³ ten kolega i w tym czasie przygotowywa³ niespodziankê urodzinow¹. Naprawdê nie wiedzia³em, jak on organizowa³ tak¹ wspania³¹ niespodziankê. Z kolei mia³em problem ze zrobieniem prezentu panu Henrykowi, poniewa¿ bardzo czêsto ³apalimy siê na tym, ¿e wybieramy tê sam¹ rzecz.
Nauczy³ mnie te¿ tego, ¿e dawanie prezentów to nie jest tylko takie odbêbnienie czego, ale to musi sprawiaæ radoæ. Pokaza³ mi, ¿e bardzo drobna rzecz,
ale dana ze znajomoci¹ tej osoby, ze s³uchania tej osoby, ma wartoæ. On mnie
tego nauczy³ i to teraz procentuje i jak mam komu zrobiæ prezent, to mam
jego mylenie. Nie wiem, czy to jest kwestia wielkiej znajomoci, czy powi¹zania.
Bardzo du¿o i bardzo ciep³o opowiada³ mi o swoich rodzicach, zw³aszcza
o mamie. Mama by³a tak¹ gospodyni¹ w domu, ale to by³ taki dom zasobny, niczego nie brakowa³o. Ojciec pracowa³ jako nauczyciel historii i to on zapewnia³
stabilizacjê. Pan Henryk ten okres dzieciñstwa bardzo czêsto i mi³o wspomina³,
gdy¿ by³o ono radosne. Bardzo du¿o z jego domu rodzinnego przesz³o do domów w Karpaczu i we Wroc³awiu, chocia¿by ta jego têsknota za wiêtami. Na
przyk³ad opracowuj¹c rolê Gertrudy w Hamlecie z Urszul¹ Hasiej, chcia³, aby
pewien moment by³ bardziej wiarygodny i poprosi³ j¹, aby przytrzyma³a korale
w ten sposób, jak jego mama przytrzymywa³a ¿abot, pij¹c kawê.
Henryk Tomaszewski by³ znakomitym obserwatorem ¿ycia. Na czym budowa³ swój pantomimiczny teatr?
Pan Henryk potrafi³ umiejêtnie przetransponowaæ gesty z ¿ycia wziête na
postaci, pantomima operuje gestami. Kiedy zwróci³ mi uwagê na zdjêcie dwóch
królowych siadaj¹cych równoczenie, jedna patrzy³a na drug¹, ¿eby usi¹æ równoczenie. Ja tego nie zauwa¿y³em, a Henryk  tak i od razu widzia³ dalej tê
sytuacjê. Jego obserwacja ¿ycia przenosi³a siê na scenê i dziêki temu te sceny
by³y takie prawdziwe. Te postaci mia³y bardzo ludzkie cechy, gdy¿ one rodzi³y
siê z obserwacji ¿ycia. Na ogó³ nie przenosi³ sytuacji ze swojego ¿ycia na scenê. Inaczej to wygl¹da³o w dramacie, gdzie operuje siê przed wszystkim s³owem,
a inaczej w pantomimie, gdzie operuje siê obrazami.
Na przyk³ad wymylone przez niego dwie minuty bezruchu  muzyka brzmi,
a na scenie tak naprawdê mamy ruch w bezruchu. Tak by³o w Kaprysie, gdzie
w scenie u Ksiêcia ca³y dwór siedzi  w bezruchu. To wszystko by³o bardzo
przemylane i logiczne. Je¿eli mówi³ co, to okrela³ to bardzo precyzyjnie. Bar-
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dzo precyzyjnie dobiera³ s³owa. Jeli mówi³ o kim lub o czym, to okrela³ go
bardzo dok³adnie. On by³ dobrym psychologiem.
Potrafi³ wietnie wybieraæ postacie. Mia³ wietn¹ intuicjê, której nabra³ ju¿
studiuj¹c u Iwo Galla w Krakowie. Du¿o mówi³ o Gallu, o tej pracy czysto aktorskiej w Krakowie. To by³o na pocz¹tku. Poniewa¿ on bacznie obserwowa³
wszystko, co siê dzieje, co siê mówi i mia³ zwyczaj notowania. I te notatki sporz¹dza³ do samego koñca. One by³y coraz mniej czytelne ze wzglêdu na zdrowie, niemniej notowa³ do samego koñca.
Z mimów najwy¿ej ceni³ Marka Oleksego, jeli chodzi o podejcie do teatru,
sztuki, pracy  bardzo go ceni³ za powiêcenie i oddanie sztuce. Marek Oleksy
o tyle by³ m¹dry, ¿e wszystko notowa³, aby potem powtórzyæ. Te gesty najpierw
by³y poparte d³ugimi dyskusjami, a potem ju¿ by³y wykonywane. Nie ka¿dy
móg³ wypracowaæ tak¹ postaæ, bo to by³y godziny æwiczeñ.
W teatrze pantomimy, jak jeden aktor zachoruje, wali siê wszystko. Wtedy
jest siê na pograniczu pewnej histerii. Nagle gdzie to musi wybuchn¹æ. Henryk
Tomaszewski nigdy nie okazywa³ tego, t³umi³ w sobie i dopiero w domu  by³
to monolog jego wyrzutów, ale te¿ bólu.
Inspiracjê i tworzenie dzie³ pantomimicznych Henryka Tomaszewskiego obserwowa³ Pan z bliska?
To, jak Henryk Tomaszewski dochodzi³ do swoich dzie³, to by³a przede
wszystkim intuicja. To by³o czêsto nag³e olnienie i on to od razu zapisywa³.
W swoich zeszytach, jeli zapisa³ czyje s³owa, to zaznacza³, a jeli to by³y jego
przemylenia to pisa³ ja. W tym by³ bardzo precyzyjny i uczciwy. Wszystkie
jego pomys³y rodzi³y siê d³ugo miesi¹cami, czasem latami.
Jak pan Henryk robi³ Sukniê, to przy tej sztuce s¹ zapiski do zupe³nie innej
sztuki. O takim rzemielniku, który szyje suknie dla jakiej damy, w której siê
zakochuje. W notatkach pana Henryka od razu s¹ ro¿ne precyzyjne odniesienia
do tematu.
Najpiêkniejsza by³a dla mnie mo¿liwoæ poznawania sztuki od samego pocz¹tku. Gdy pan Henryk bra³ jak¹ sztukê, to potrzebowa³ kogo naiwnego, kogo przed kim móg³ opowiedzieæ tê sztukê, kto zareagowa³by jak normalny widz.
By³em cz³owiekiem, z którym jedz¹c zupê, móg³ mówiæ o rzeczach dla niego
wa¿nych. Ja to intuicyjnie wyczuwa³em, ¿e nie bêd¹c na tyle intelektualnie wykszta³conym, mog³em odbieraæ to, co tworzy, jako przeciêtny cz³owiek. Ca³okszta³tu oceny oczekiwa³ od recenzentów.
Jak Leszek Ko³akowski obejrza³ Traktat o marionetkach, to zostawi³ jedno
zdanie i to by³o najcenniejsze zdanie dla pana Henryka. To by³o wa¿ne, w jaki
sposób taki intelektualista odczyta³ jego sztukê. Poszlimy kiedy do teatru Studio na Fabulatione i gra³ £omnicki. Siedzielimy naprzeciw £omnickiego,
a sztuka zaczyna³a siê tak, ¿e £omnicki drzema³ w fotelu. Ale wiedzia³, ¿e jest
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Henryk Tomaszewski. Po spektaklu czeka³, kiedy do niego przyjdzie i powie
swoje zdanie. Potem by³a dyskusja dwóch wielkich.
Henryk Tomaszewski potrafi³ rozmawiaæ z ka¿dym na jego poziomie intelektualnym. Nie przeszkadza³o mu to, ¿e kto nie potrafi³ siê wys³owiæ. A w zespole by³y osoby niewykszta³cone, ale bardzo naturalne na scenie, to by³y wrêcz
brylanty. Takich tancerzy Henryk Tomaszewski szczególnie ceni³, bo oni mieli
to, co dawa³a natura, co by³o nieska¿one, a na scenie by³o bardzo cenne. I te¿
to odkrywanie w cz³owieku tego, ¿e kto potrafi zaoferowaæ widzowi to, co jest
bardzo osobiste, tylko jemu dane, nie zniszczone i nie zmanierowane. Niewiele
osób ma dan¹ taka naturalnoæ, któr¹ pan Henryk ceni³.
Pocz¹tkowy okres Wroc³awskiego Teatru Pantomimy to by³ okres dowiadczeñ. Wieczór sk³ada³ siê z kilku etiud, mimodramów  jak to nazywa³ Henryk
Tomaszewski. Te wielkie widowiska powstaj¹ce od 1970 wymaga³y innego spojrzenia na ludzi pracuj¹cych w teatrze. Bardzo uwa¿nie czyta³ recenzje, zw³aszcza te krytyczne. Kiedy po wystêpie w Berlinie przeczyta³ taki nag³ówek: Jak
kulturyci robi¹ sztukê. Ka¿dy artysta, jak siê go krytykuje, to ma odruch obronny, a on to wnikliwie analizowa³. Denerwowa³y go recenzje tylko pochlebne, bo
krytyka dawa³a mu pole do dalszej pracy i pracy nad sob¹. A on przede wszystkim pracowa³ nad sob¹. To nie by³ cz³owiek, który mówi³, ¿e ju¿ wszystko osi¹gn¹³, wrêcz przeciwnie.
Choreodramy Henryka Tomaszewskiego s¹ piêkne  ruch, sceny, scenografia...
Pan Henryk bardzo lubi³ kino, zw³aszcza nieme. Zbiera³ zdjêcia gwiazd,
wówczas wykonywane inn¹ technika, w specjalnym wietle. Na tym Tomaszewski te¿ siê opiera³. Te stare filmy z Gret¹ Garbo, Marlen¹ Dietrich to on mia³
ponagrywane. Na podstawie m.in. filmu Ludzie z hotelu chcia³ zrobiæ pantomimê  XXV program.
Sceny Henryk Tomaszewski obmyla³ nieustannie. Fascynowa³ siê Hauptmanem i kiedy zainteresowa³a go poetycka sztuka A Pippa tañczy, ju¿ obmyla³
sceny. Czêsto przy jedzeniu opowiada³ mi pierwsz¹ scenê: Wiesz wyobra¿am
sobie to w jakiej sieni pa³acu na l¹sku. Arystokracja zamawia kryszta³owe
puchary. I przywo¿¹ takie skrzynie i oni z niecierpliwoci¹ otwieraj¹, wyrzucaj¹ to siano, wyci¹gaj¹ te piêknie lni¹ce kielichy w blasku wiec i nalewaj¹ ju¿
sobie wino. Najpierw jest piêkno, a ju¿ potem dalszy ci¹g. On potrafi³ pokazaæ, zarysowaæ tê scenê w swojej ma³ej kuchence. Chcia³bym kiedy tê sztukê
zobaczyæ (a jest to moja ulubiona) zrobion¹ przez kogo, kto ma podobne spojrzenie jak pan Henryk. We wspó³czesnym teatrze brakuje mi tego prawdziwego
piêkna, tym bardziej ¿e ¿ycie jest brutalne. Najpierw, ¿eby do czego dojæ, jest
ciê¿ka praca, a efekt potem i czas to weryfikuje.
Pan Henryk mawia³, ¿e w sztuce trzeba mieæ ³ut szczêcia, du¿o talentu i intuicjê. Jak pyta³em pana Henryka, czy osi¹gn¹³ sukces, a on mówi³: Sukces to
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rzecz bardzo wzglêdna, doceniam to, ¿e widz chodzi na moje spektakle i wtedy
jest sukces, spe³nienie. Te jego sztuki realizowane w oparciu o dramaty wymaga³y pewnej znajomoci tematu.
Kiedy wystêpowalimy w Jeleniej Górze, przysz³a pewna plastyczka, mia³a swoj¹ wizjê kostiumu. Nic nie wiedzia³a o sensie sztuki, ona tylko wiedzia³a,
¿e jaka suknia nie jest na tyle strojna, jak powinna byæ. Pan Henryk nie chcia³
jej t³umaczyæ i wyjaniaæ dlaczego w³anie jest tak jak jest, mia³ przecie¿ swojego scenografa. By³ zirytowany. Mówi³, ¿e najlepiej jakby sobie posz³a do operetki. Tam mia³aby pióra, cekiny i nie wiadomo co jeszcze. Ta scenografka nie
widzia³a tej g³êbi, o co chodzi³o w tym dramacie.
Pan Henryk bardzo czêsto, je¿eli wybiera³ sobie scenografów, to takich, którzy byli wierni, mieli zaufanie do niego, bo on bardzo precyzyjnie okrela³, jak
mia³ wygl¹daæ dany kostium. Tym bardziej ¿e teatr by³ teatrem objazdowym
i ta scenografia musia³a byæ mobilna i funkcjonalna, ale te¿ nios¹ca w sobie
treæ, a nie tylko efekt dla efektu. Tak jak na przyk³ad w Hamlecie, gdzie za
pomoc¹ poruszaj¹cych siê (za sprawa mimów) parawanów tworzone by³y labirynty, komnaty i te bardzo proste elementy dzia³a³y na wyobraniê widza. Kostium by³ bardzo wa¿ny.
Opowiada³, ¿e jako dziecko bawi³ siê w teatr. Obserwuj¹c procesje w kociele robi³ procesje w domu, a mama by³a przekonana, ¿e Henio bêdzie ksiêdzem,
skoro bawi siê w procesje. Ten ca³y teatr religijny gdzie siê przeniós³ w fantazje dziecka. Pan Henryk widzia³ w tym jak¹ teatralnoæ. Opowiada³, jak wzi¹³
star¹ sukniê swojej mamy i narzuci³ jako kapê, a mama patrzy³a pob³a¿liwie na
tê zabawê. Przysz³a s¹siadka i pokaza³, co wymyli³, a mama spostrzeg³a, ¿e on
poprzyczepia³ na niej koraliki, które wisia³y przy ¿yrandolu. On mia³ ro¿ne scenograficzne pomys³y.
Co oprócz pantomimy interesowa³o Henryka Tomaszewskiego? Co lubi³,
a czego nie lubi³?
Pan Henryk zajmowa³ siê tak¿e filozofi¹, du¿o czyta³. Zg³êbia³ filozofów
i robi³ sobie notatki, ale nie mia³ swojego ulubionego filozofa. Interesowa³a go
filozofia w stosunku do ¿ycia, szczególnie osiemnasto- i dziewiêtnastowieczna
i jak ona ma siê do naszego czasu. Albo zastanawia³ siê, jak bêdzie zast¹piona
pustka po upadku komunizmu. Do tej pory by³a ideologia komunistyczna, ale
wiat siê zmienia³. On bacznie obserwowa³, co siê dzieje w Europie i zastanawia³ siê, jak bêdzie wygl¹da³o to nowe ¿ycie, te relacje.
Pomimo ¿e by³ ewangelikiem, lubi³ kocio³y. Lubi³ ogl¹daæ architekturê,
malarstwo, rzebê, ca³¹ sztukê zwi¹zan¹ z sacrum. Myla³ te¿ o tym, jak bêdzie
wygl¹da³o to nowe spojrzenie na XXI wiek i ¿e to musi nieæ pewien prze³om.
W³aciwie polityk¹ najmniej siê interesowa³. Tak jak analizujê, kto go tego nauczy³, to ojcu to zawdziêcza³. Jego ojciec mówi³ mu o historii i on dociekliwie
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bada³. Pan Henryk zaszczepi³ mi poznawanie historii. Wtedy, gdy bylimy
w Karpaczu, to ja wo³a³em takiego cz³owieka s³uchaæ, ni¿ czytaæ ksi¹¿ki.
Mia³ maniê kupowania i to jest nawyk osób, które prze¿y³y wojnê. Mymy
z tych tournée wieli cukier, mas³o, bo ci¹gle by³o widmo, ¿e zabraknie i nie
bêdzie. Bardzo lubi³ kultywowaæ wiêta i dla niego wiêta bez obfitoci to nie
by³y wiêta. Sta³em godzinami po karpia, ¿eby tej tradycji sta³o siê zadoæ.
Bardzo go denerwowa³o s³owo tolerancja. On uwa¿a³, ¿e u¿ywanie s³owa
tolerancja (zw³aszcza przez polityków b¹d hierarchów Kocio³a) do pewnych
zjawisk jest niew³aciwe. Sprawdza³ w s³owniku znaczenia s³ów, by moc potem
ich w³aciwie u¿ywaæ.
Henryk Tomaszewski spotyka³ siê z Tadeuszem Ró¿ewiczem. Po mierci
mima poeta zadedykowa³ mu wiersz Dom lalek.
Rok po mierci pana Henryka spotka³em siê z Tadeuszem Ró¿ewiczem.
Chcia³ co napisaæ refleksyjnego po odejciu pana Henryka. Spotkalimy siê w
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Powiedzia³: Gdyby pan znalaz³ jakie
notatki, takie osobiste o sztuce przemylenia, bo mnie jest potrzebny taki impuls,
by napisaæ o panu Henryku.
Pobieg³em do domu, na biurku le¿a³o mnóstwo ksi¹¿ek, notatek. Wzi¹³em
jeden zeszyt, przejrza³em i dos³ownie przypadkowo jaka kartka wypad³a. Biorê tê kartkê, a tam modlitwa Ojcze nasz  s³owo po s³owie interpretacja pana
Henryka. Przychodzê z tym notatnikiem i pan Ró¿ewicz przegl¹da: O, tego filozofa znam, tego te¿. I dajê mu tê interpretacjê, a on mówi: Wie pan, to jest
co przedziwnego, bo ja w³anie z panem dyrektorem Kulikiem, czego s¹ dowody, w³anie rozmawia³em o mojej interpretacji Ojcze nasz i te¿ mam takie
przemylenia. To jest dla mnie interesuj¹ce, jeli to mogê sobie przypisaæ.
To jest te¿ charakterystyczne dla osób, które dokona³y czego wielkiego
w ¿yciu. Tworz¹ swoje filozofie, ¿e ich losy siê splataj¹. Ci panowie wiele ze
sob¹ rozmawiali, przebywali i to by³y takie dyskusje.
Jak mam okreliæ reakcje pana Henryka, to ten wielki cz³owiek trochê siê ba³
tego spotkania z panem Tadeuszem Ró¿ewiczem. Ba³ siê na zasadzie, ¿e móg³by
nie sprostaæ temu wielkiemu intelektualicie, poecie, którego bardzo ceni³. Pamiêtam jak mówi³: Nie uciekaj od razu z t¹ herbat¹, poczekaj trochê. Jemu by³
potrzebny taki cz³owiek, który chodzi³ z psem na spacery, gotowa³ (pan Henryk
te¿ gotowa³), ¿eby roz³adowaæ rozmowê na tematy o wielkich rzeczach. Podejrzewam, ¿e pan Tadeusz Ró¿ewicz te¿ mia³ podobne przemylenia. Jak siê spotyka dwójka dojrza³ych artystów, to siê nie da ich oszukaæ. Tu nie potrzeba kokieterii, ale szczeroci, przyjani. Pan Henryk bardzo powa¿nie podchodzi³ do
rozmów z panem Ró¿ewiczem, ale nie tak, ¿eby siê jako specjalnie przygotowywa³.
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Na jakie wartoci, które pozostawi³ nam Henryk Tomaszewski, zwróci³by
Pan uwagê?
Pan Henryk uwa¿a³, ¿e z jego odejciem jego teatr siê skoñczy. On nie uwa¿a³, ¿e w twórczoci jest jaka kontynuacja. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e np. Aleksander Sobiszewski4 co kontynuuje. On po prostu tworzy swoj¹ sztukê, opart¹
na innej estetyce, to s¹ dwie ró¿ne osoby. Trzeba mówiæ o teatrze autorskim.
Przecie¿ nie na darmo po Kantorze  a jest wielu plastyków  nikt nie bêdzie
robi³ tego, co on, bo to by³oby kontynuowanie czego, co nie jest jego w³asnoci¹. Trudno teraz odpowiedzieæ, czy pan Henryk by³by zadowolony z tego, jak¹
drog¹ idzie jego teatr.
Pytany czêsto, kogo widzi jako swojego nastêpcê, widzia³ na tym miejscu
Marka Oleksego. Jakie 15 lat temu pan Henryk zaprosi³ w tym celu Marka
Oleksego do Karpacza, a ten przyjecha³ jak zwykle z gitar¹. Ja robi³em jakie
placki ziemniaczane, donosi³em te placki bez koñca, a panowie siedzieli w du¿ym pokoju. I wtedy pan Henryk zaproponowa³ Markowi zrobienie sztuki. Panie Marku  powiedzia³  ja zdaje sobie sprawê z tego, ¿e potrzebny jest jaki
zastêpca i ja widzê tylko pana w takiej roli. Po to, ¿eby pan móg³ przej¹æ teatr,
¿eby pan móg³ poprowadziæ ten teatr, powinien pan wyre¿yserowaæ jak¹ sztukê. Ja panu dam klucz, dam tak¹ sztukê, któr¹ pan mo¿e zrealizowaæ, pomogê.
I da³ mu takie krótkie opowiadanie zwi¹zane z kocio³em w Gdañsku, a Marek
powiedzia³, ¿e musi to jeszcze przemyleæ.
Pan Henryk dobrze wiedzia³, do kogo to mówi, komu to powierza. I proszê
sobie wyobraziæ, w tej komfortowej sytuacji on odpowiedzia³: Panie Henryku,
ja nie dam rady, ja nie jestem w stanie. I to jest ta uczciwoæ Marka. Uderzy³a
mnie wtedy ta szczeroæ i prawda jednego do drugiego.
Je¿eli mo¿na mówiæ o mi³oci jako takiej, to zda³em sobie z tego sprawê, ¿e
odszed³ kto bardzo wa¿ny nie w chwili mierci pana Henryka, ale w trakcie tych
ostatnich lat, kiedy Henryk by³ chory. Nagle uzmys³owi³em sobie, ¿e jest wielkim szczêciem opiekowaæ siê nim. Bo oprócz tego, ¿e by³ wielkim re¿yserem
i wspania³ym artyst¹, by³ te¿ bezbronnym cz³owiekiem potrzebuj¹cym umycia
nóg, okrycia ko³dr¹. W Karpaczu mia³ swoj¹ sypialniê, obok by³a moja.
W ostatnim okresie wiedzia³em od lekarzy, ¿e muszê uwa¿aæ na niego i drzwi
by³y otwarte. Ka¿dy niepokoj¹cy moment, na przyk³ad brak chrapania, powodowa³, ¿e wstawa³em na równe nogi i szed³em do sypialni zobaczyæ, czy wszystko w porz¹dku. Wtedy zda³em sobie sprawê z tego, jakim darem jest mi³oæ jako
uczucie do cz³owieka. Nie chcê teraz wartociowaæ, ale niewielu ludzi ma okazjê prze¿yæ prawdziw¹ mi³oæ.
Wydaje mi siê, ¿e los oprócz tego, ¿e da³ mi mo¿liwoæ zetkniêcia siê z wielkim artyst¹, to tak¿e da³ mi dar mi³oci, który oczywicie mia³em odwzajemnia4
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ny. Ciekawi mnie to, jak widz¹ pana Henryka inne osoby, bo ja mia³em to szczêcie byæ z najdro¿sz¹ mi osob¹. To jest wspania³e, ¿e mo¿na ogl¹daæ tak wielkiego artystê jako zwyk³ego cz³owieka, co gotuje zupê, czyta ksi¹¿ki, pope³nia
ludzkie b³êdy. Jak jest siê wiele lat razem w tych pieleszach domowych, to trudno udawaæ. Zreszt¹ o udawaniu nie ma mowy i nie by³o potrzeby udawania kogo innego  bo po co? On nie cierpia³ ¿adnej maniery w ¿yciu i na scenie.
Obawiam siê, ¿e nie jestem cz³owiekiem na tyle obiektywnym, by mówiæ
o Henryku Tomaszewskim, gdy¿ ja go widzê zupe³nie inaczej. Ja go widzê bez
wad i têskniê za cz³owiekiem, którego nie ma.
Wroc³aw, 17 stycznia 2006
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FILOZOFIA INNEGO  PODMIOT PRELOGICZNY,
MAGICZNY I MISTYCZNY W NAUCE Z. FREUDA
Andrzej Leder, Nauka Freuda w epoce Sein und
Zeit, Fundacja Aletheia, Warszawa 2007, ss. 391.
Andrzej Leder w pierwszej czêci (Psychoanaliza  myl bezdomna, s. 1957)
swojej rozprawy habilitacyjnej Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit zarysowuje sposób, w jaki dokona lektury dzie³ Freuda. Odrzuca ich interpretacje naukowe, naturalistyczne, medyczne, przyrodnicze, wielokrotnie odnosz¹c siê do
ksi¹¿ki Grunbauma, do opinii Rosiñskiej, Dybla czy Eysencka. I konstatuje:
Przyrodoznawstwo? Nie, dziêkujê (s. 24).
Autor lekko odrzuca lektury pozytywistyczne i empiryczne argumenty odnoszone do teorii Freuda i ma za sob¹ grupê wsparcia: Poppera, który uwa¿a³, ¿e
twierdzenia psychoanalizy nie poddaj¹ siê falsyfikacji, Ko³akowskiego, który
dekonstruuje interpretacjê mitu Edypa, Ricouera, który czyta psychoanalizê
w duchu empiryzmu, Skinnera, który uwa¿a, ¿e psychoanaliza jest powrotem do
spirytualizmu. I nic tu nie pomog¹ opinie Kandela (Nagroda Nobla z medycyny
i fizjologii w 2000 r.), który uwa¿a ¿e biologia (neurofizjologia) i psychoanaliza mog¹ byæ traktowane komplementarnie. Doktora Ledera bardziej interesuje
opinia psychiatry Reisera, ¿e nauki o umyle i nauki o ciele u¿ywaj¹ dwóch ró¿nych jêzyków, pojêæ, narzêdzi i technik, i nijak siê ich nie da rozumnie po³¹czyæ, i trzeba do nich podchodziæ jak do dwu odrêbnych królestw. Tak te¿ myli psychoanalityk Edelson. St¹d wniosek, ¿e na gruncie przyrodoznawstwa nic
m¹drego o psychoanalizie powiedzieæ siê nie da. Nawet nic specjalnie m¹drego
w tym jêzyku nie powiedzia³ sam Freud, skazany na schematy dziewiêtnastowiecznej nauki, która psu³a mu dyskurs i samozrozumienie w³asnej myli.
Dalej doktor Leder cytuje (za Zofi¹ Rosiñsk¹) zdanie Julii Sowy: Istota hipotetycznego modelu Freuda polega na tym, ¿e jest on wiadomociow¹, fenomenalistyczn¹, introspekcyjn¹ alegori¹ dla psychiki w tej naturze, która jest w³anie nieintrospekcyjna, niefenomenalistyczna, niewiadoma (s. 33). Przy okazji
zmienia autorce imiê i p³eæ. Nie mogê tego skomentowaæ inaczej  jest to pomy³ka freudowska. Ten brak i ta ma³a pomy³ka mog³yby byæ impulsem do odrêbnego wyk³adu, czego bym sobie jako recenzent ¿yczy³. Powrócê do tego na
zakoñczenie recenzji.
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Wprawdzie autor przytacza opiniê Wróbla na temat paralelizmu w psychologii i koniecznoci jego odrzucenia, a tak¿e postulat Dybla na temat trzeciej
drogi (lingwistycznej) w badaniu tekstów Freuda, ale to chyba za ma³o. Nie na
wiêcej zas³u¿y³ Karl Jaspers, który pierwszy dostrzeg³ w psychoanalizie rodzaj
hermeneutyki. Opiniê tê Andrzej Leder cytuje za Dyblem, sam maj¹c ma³e dla
tego tropu zainteresowanie. W konwencji dystansowania siê od znanych pogl¹dów znajdujemy odniesienie do stanowisk Lorenzera, Szko³y Frankfurckiej
i Paula Ricoeura, którzy podkrelaj¹ znaczenie warstwy energetycznej teorii i jej
znaczenie fenomenologicznie. Lorenzer traktuje przedstawienia niewiadome za
pomoc¹ kategorii stereotypu (w tekcie kliszy), który ma charakter popêdowy,
pozajêzykowy i pozawiadomy, nie da siê go zwi¹zaæ treciami wiadomymi,
a wiêc z powa¿nie rozumian¹ psychoanaliz¹. Co innego Paul Ricoeur, który
bada, jak energetyczne przek³ada siê na hermeneutyczne i myl ta bêdzie eksploatowana przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê ku temu okazji w ca³ej recenzowanej
rozprawie. Motyw dystansu wobec naturalizmu jeszcze raz pojawia siê przy okazji wzmianki o pogl¹dach Jurgena Habermasa i znowu nastêpuje atak na Grunbauma (z którym doktor Leder walczy jak Dawid humanistycznego freudyzmu
z Goliatem freudowskiego naturalizmu).
Uczyniwszy sobie pole negatywnych odniesieñ, autor zarysowuje pole mo¿liwych odniesieñ pozytywnych. Oto Ricoeur traktuje psychoanalizê w sposób
hermeneutyczny, bliski wiedzy o symbolach i nauce o jêzyku (s. 37). Oto Lacan
opisuje wszelkie obiekty przyrodnicze jako konstrukty okrelonych dyskursów.
Oto Grunbaum twierdzi, ¿e przyczyny nie musz¹ mieæ fizykalnego charakteru
(b³¹d ontologicznej redukcji). Szkoda, ¿e autor nie zauwa¿y³ tu pierwszeñstwa
Karla Gustawa Junga (jak np. na ss. 231, 246, 250, 254). Na pocieszenie jest
Artur Schopenhauer z jego czworakim korzeniem zasady racji dostatecznej.
I opinia Paw³a Dybla, ¿e psychoanaliza to zamaskowana hermeneutyka.
Niekiedy mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e wszystko, co istnieje, poprzedza jêzyk,
s³owo albo pismo. Na psychoanalitycznej scenie pisma pojawia siê Derrida.
Jemu i Lacanowi powiêca doktor Leder miejsce uprzywilejowane. I tak zostanie do koñca habilitacyjnej narracji. Scenê ontologii zdominuje Heidegger, a scenê aksjologii Slavoj ¯i¿ek i Emanuel Levinas. W tle pojawia siê Hans Georg
Gadamer. Z bliskich samemu Freudowi badaczy wspominków doczekaj¹ siê
Anna Freud i Melania Klein (por. s. 230), a z dalszych  Erich Fromm.
W ramach intelektualnego oczyszczania pola dla w³asnej operacji analitycznej, Andrzej Leder krytykuje Kartezjusza i jego dualistyczn¹ teoriê substancji oraz Berkeleya za jego solipsyzm, i Lockea, który naiwnie myla³, ¿e wra¿enia wiernie odzwierciedlaj¹ rzeczy. Autor rozprawy twierdzi, ¿e to nie jest
zgodne z duchem psychoanalizy (s. 44).
W czêci drugiej omawianej rozprawy (Krytyka poznania, strona podmiotowa, s. 59110) doktor Leder robi krok w stronê Martina Heideggera i jego epoki
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Sein und Zeit, co zaczyna od zdania: Nigdy dot¹d nie odkryto [...], w jaki sposób obecnoæ Innego przenosi siê na ca³okszta³t wiata, nadaj¹c mu dopiero sens
obiektywnoci (Edmund Husserl). Jak zwykle Husserl przesadza. Podobnego
odkrycia dokona³ ju¿ G. W.F. Hegel w Fenomenologii ducha, wprowadzaj¹c
pojêcie Innobytu. Wprowadzone przez Lacana pojêcie Innego, obojêtnie
 wielkiego czy ma³ego, daje siê doæ ³atwo czytaæ w tym kontekcie, który autor pomija. Dlatego traci te¿ korzyci, jakie p³yn¹ z odkrytego tropu stoickiego psychoanalizy (np. ss. 313, 353), który nie mo¿e byæ w pe³ni filozoficznie objaniony bez analizy wiadomoci stoickiej Hegla.
Dalej Leder przechodzi do bardziej istotnych pytañ Freuda, zw³aszcza do
tego, jak mo¿liwe jest szaleñstwo? Zaczyna od negatywnej dla psychoanalizy
teorii Kartezjusza (s. 51-52), od historii szaleñstwa opisanej przez Michela Foucaulta, by dojæ do pytania o mo¿liwoæ konstytucji sensów jako okrelonych
zjawisk psychicznych, operacji i struktur wy³aniaj¹cych znaczenia oraz o mechanikê mylenia i dowiadczenia przedmiotowego, sposób wy³aniania siê myli
i ich splotów jako formacji i znaczeñ. Wnioski s¹ takie, ¿e w szaleñstwie obserwujemy apodyktyczn¹ pewnoæ, brak w¹tpliwoci, przekonanie, ¿e to nie ja
myli, utratê poczucia jednoci i jedynoci podmiotowej (I. Kant), a w efekcie
rozdwojenie jani (schizofrenia).
Psychoanaliza jest zwi¹zana z badaniem roli wyobrani w poznaniu i konstruowaniu znaczenia podmiotu, zagadnienia wiadomoci i niewiadomoci.
Kant pisa³: Posiadamy wiêc czyst¹ wyobraniê jako podstawow¹ zdolnoæ duszy ludzkiej, znajduj¹cej siê a priori u podstaw wszelkiego poznania. Problem
wyobrani wi¹¿e siê tu z zagadnieniem zmys³owoci i naocznoci, które przeciwstawiaj¹ siê poznaniu noetycznemu. Zwróci³ na to uwagê Arystoteles, który
uwa¿a³, ¿e dusza nie myli nigdy bez wyobra¿enia. Faktem jest, ¿e absolutyzacja roli wyobrani w strukturze podmiotu zdominowa³a refleksjê filozoficzn¹
i psychologiczn¹ XIX i XX w. I ¿e s³u¿y³ jej transcendentalizm Kanta, który
w fenomenologii Husserla zosta³ przekszta³cony w teoriê ducha. Z monstrualnym transcendentalizmem Husserla próbowali poradziæ sobie filozofowie niemieccy i francuscy, siêgaj¹c do Kanta. Uczynili s³usznie. Bo trzeba by zbudowaæ jak¹ mistykê (czystej) mistyki, czego próbowali jego niektórzy uczniowie,
na szczêcie bez powa¿nego skutku. Swoistej redukcji transcendentalnej, a nawet jego dekonstrukcji próbowali dokonaæ tak¿e g³ówni bohaterowie dyskursu
Andrzeja Ledera  Heidegger, Ricoeur, Lacan, Derrida, Levinas.
Heidegger, g³ówna postaæ epoki Sein und Zeit, z jego analityk¹ dotycz¹c¹
Kanta nie móg³ znieæ transcendentalnej mistyki Husserla, wobec tego zbudowa³ w³asn¹ ontologiê, odwo³uj¹c siê do s³ownika filozoficznego Heraklita. Leder przytacza kilka wa¿nych cytatów z Heraklita i zdaje siê akceptowaæ w miarê analitykê egzystencjaln¹ Heideggera, nazywan¹ tu ontologi¹. G³ównie
przytaczane s¹ tu uwagi, czego to Kant nie zrobi³. Heidegger tworzy podstawy
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swoistej metafizyki otch³ani. Doktor Leder znajduje ten trop jako wygodny
sposób dowodzenia swojej tezy g³ównej, dotycz¹cej czego co okrela jako obcoæ w sobie, a której strukturê stanowi¹: szaleñstwo, sen i z³udzenie, przejêzyczenie itp. Ogromn¹ iloæ miejsca powiêca autor rozprawy koncepcji czasu,
czasowoci, czasowania i bezczasu  opisywanych przez Heideggera. Ta kairologia czy swoista Sein-Zeitologia (a nawet Sein-Zeitomania) sk³ania do ontologizacji wiadomoci i niewiadomoci.
Andrzej Leder wpad³ na pomys³ analizy niewiadomoci tak, jak filozofia
XX w. analizowa³a wiadomoæ. Ukaza³ jej analogiczny status epistemiczny
i ontyczny, ³¹cz¹c to, co dotychczas by³o dzielone i przeciwstawiane. Zastosowa³ z powodzeniem jeden z postulatów analizy metafizycznej, poszukuj¹c
wszechobecnej zasady jednoci. Zainspirowa³a go kategoria wielojedni Heraklita i zastosowa³ to odkrycie z powodzeniem, unikaj¹c (choæ nie zawsze) pantohenistycznej pu³apki. Jest to jaka wersja tropu Deleuzea, który opisuje niewiadomoæ jako wyraz transcendencji w immanencji, bez teistycznych
konotacji (por. s. 102). Ale i od tego tropu autor stara siê póniej zdystansowaæ.
Mylê, ¿e warto by by³o skorzystaæ ze studiów np. Blandziego na temat henologii staro¿ytnej lub uwyraniæ, a nawet domyleæ Kantowskie rozró¿nienie
miêdzy konglomeratami (ca³ociami z³o¿onymi z czêci) i ca³ociami (jednociami) czy nawet rozró¿nienie Filona z Aleksandrii na temat pierwszego i jednego. Nie wystarczy tu te¿ kategoria jednoznacznego Arystotelesa, Oparcie siê
tylko na Heideggerze czy Lacanie jest niewystarczaj¹ce i mo¿e nawet myl¹ce.
W czêci trzeciej (Krytyka poznania, strona przedmiotowa, s. 111200)
w formie lekkiego naukowego ¿artu autor przytacza trzy mo¿liwoci interpretacji jednej z dramatycznych historii opisywanych przez Kafkê, formu³uj¹c mo¿liwe na ni¹ reakcje Husserla i psychoanalityka. Pierwsza mia³aby przes³anie
wmontowane w pojêcie nadziei i Boga; druga  w pojêcie b³êdu i nieosi¹galnego lub pustki, nicoci itp. Tak czy owak, przywo³ane w metaforze postacie to
wiat znaczeñ, z którym stale mamy do czynienia (s. 113). I ca³a czêæ rozprawy habilitacyjnej kr¹¿y wokó³ tego zagadnienia, wci¹gaj¹c w analizê semiotykê, lingwistykê, g³ównie strukturalistyczn¹, interpretacjologiê, retorykê, metaforologiê, gramatologiê, topologiê i sensologiê.
Fenomenologia ukazuje wiat jako kontinuum sensów bezporednio danych. Nie jest tak zawsze  na co zwróci³ uwagê Freud. Dla uchwycenia sensu
potrzebna jest jednoznacznoæ, ale nie jest ona oczywista (Arystoteles, Descartes, Heidegger, Freud). Niepewny status pojêcia jednoznacznoæ Andrzej Leder zastêpuje za hermeneutyk¹ i lingwistyk¹ Ferdynanda de Saussurea pojêciem
odes³anie. Potem wyp³ywa na husserliañskie wody nieskoñczonych odes³añ
na drodze do prawdy (trop odes³ania jest tak¿e u Ricoeura w teorii symbolu).
Leder twierdzi, ¿e Freud dokonuje nietzscheañskiego odwrócenia wartoci
(s. 118). Dlaczego? Bo umo¿liwia cz³owiekowi lepsze samozrozumienie nie tyl-
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ko poprzez to, co spójne, ale i przez niespójnoci, niejednoznacznoci, które nie
s¹ grone, gdy¿ odsy³aj¹ do innego porz¹dku (innej historii). Przyjazna postawa
Freuda wobec niejednoznacznoci ogranicza mo¿liwoæ wykluczania, os³abia
dominacjê tego, co jawne, wiadome i zwyciêskie. Za bliskie Freudowi autor
uznaje podejcie Ernesta Cassirera, który podporz¹dkowuje jednemu pojêciu
(das Symbolische) wszystkie funkcje mediatyzuj¹ce pomiêdzy podmiotem a realnym. I z tego powodu traktuje to podejcie jako bliskie Freudowi. Dalej wskazuje na antycypacje Freuda teorii de Saussurea i jego koncepcji signifiant i signifie na d³ugo przed ich metodycznym opisaniem.
W poszukiwaniu lingwistycznych podstaw teorii niewiadomoci Leder cytuje Lacana, ¿e niewiadomoæ jest ustrukturowana jak jêzyk i przytacza opinie,
¿e jednak trzeba przeformu³owaæ definicje de Saussurea, bo mo¿e to nie niewiadomoæ jest ustrukturowana jak jêzyk, tylko jêzyk w wiadomoci. Poznajemy te¿ opiniê Nasio, ¿e jêzykowe jest uwarunkowane przez pozajêzykowe
(biologiczne, fizyczne itp.). Podejcie egzegetyczne i mistyczne powinno mieæ
swoje odbicie w praktyce psychoanalitycznej, w której ka¿dy analizowany jest
Tor¹, a egzegeza znaczeñ mo¿e byæ nieskoñczona, jak interpretacja Boga (por.
Wróbel, s. 126). Doktor Leder postuluje przejcie od ontologii Heraklita (logosu i wielojedni) do ontologii Parmenidesa (jednoznacznoci).
Wed³ug Freuda Niewiadomoæ to w³aciwie realna psychicznoæ, pod³ug
swej natury wewnêtrznej nieznana nam w równym stopniu, jak realnoæ wiata
zewnêtrznego, dana nam pod³ug danych w wiadomoci w sposób równie niepe³ny, jak wiat zewnêtrzny dany jest nam pod³ug danych naszych narz¹dów
zmys³owych (Freud, Objanianie marzeñ sennych, s. 512). Niewiadomoæ nie
jest wiêc samoistna ontologicznie (Heidegger) ani ontologicznie pierwotna, jak
chc¹ Karl Reich i Herbert Marcuse (s. 129). Niewiadomoæ w rozmaitych swoich formach to psychicznoæ, a psychicznoæ to ci¹g³a praca syntezy, która zapewnia jej wielojednoæ. Ta za zbudowana jest z rozmaitych fragmentów treci
i relacji, które przep³ywaj¹ i s¹ w konflikcie, bo przep³yw bez konfliktu nie jest
uwiadamiany. Technika wolnych skojarzeñ u³atwia krystalizowanie siê nastêpstwa znaczeñ. A to wymusza ruch (s. 140). Osobicie jestem podejrzliwy wobec u¿ytego tu s³ówka wymusza, gdy¿ tam, gdzie siê co wymusza, mamy
do czynienia z czym s³abym, tak¿e intelektualnie.
Zgadzam siê, ¿e s³owo jest znacznikiem kierunku ruchu-mylenia, i ¿e niewiadomoæ ma charakter narracji, jest konstrukcj¹ znaczeñ po³¹czonych czasowymi relacjami wynikania (s. 141). Ciekawe i prawdziwe jest spostrze¿enie, ¿e
Husserl, choæ szed³ od wiadomoci i doszed³ do niewiadomoci (brak s³ów),
to chyba nie umia³ nic z tym zrobiæ. Co znaczy jego dr¹¿enie w ró¿nych kierunkach podziemnych chodników czy retencja i protencja znaczeñ? Autor
recenzowanej rozprawy wyjania to zaskakuj¹co trafnie: retencja to tracenie
okrelonoci (u Freuda obsadzenie), a protencja to nadawanie znaczenia, któ-
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re ma szanse staæ siê wiadome. W tej dziedzinie przemylenia Freuda nadaj¹
g³êbi uwagom Husserla. Retencja i protencja to mo¿e byæ nie tylko obsadzenie
czy uwiadamianie, ale pole konfliktu, tak¿e pobojowisko, gdzie rozbite fragmenty myli musz¹ znaleæ swoje miejsce i poznaæ swoje znaczenie. To proste,
ale i nieproste, tak jak nieproste jest przejcie znaczeñ z niewiadomoci do
wiadomoci lub odwrotnie.
W ciê¿kich chwilach analizy psychoanalizy doktor Leder odwo³uje siê do
etyki: Freud jest piewc¹ przegranych (s. 148), a nawet do ontoetyki Anaksymandra: win¹ tego, co istnieje, jest to, co zaistnieæ nie mog³o (s. 149). Trapi¹c siê tym, jak wyjaniæ przejcie od konfliktu do jednoci (od Heraklita do
Parmenidesa), odwo³uje siê do uwagi Freuda na temat istnienia przymusu ³¹czenia w jedno wszystkich róde³ pobudzaj¹cych powstanie marzenia sennego.
I wyci¹ga wniosek, ¿e Objanianie marzeñ sennych jest traktatem o syntezach,
a operacjami ³¹czenia s¹: (1) przesuniêcie, (2) odwrócenie, (3) kondensacja.
I operacje te piêknie na kilku stronach analizuje i omawia. To mo¿na jednak znaleæ w wielu podrêcznikach psychoanalizy, s³ownikach literackich, encyklopediach. Nie mo¿na jednak znaleæ tam tak ciekawej analizy metafory, jakiej dokonuje Lacan: Metafora sytuuje siê dok³adnie w tym punkcie, w którym sens
wytwarza siê w nonsensie (J. Lacan, Ecrits, s. 508). Nonsens nie jest pustk¹ lub
chaosem, lecz nieprawid³owym u¿yciem s³owa, które pozwala mu znaczyæ co
nowego (s. 154). Leder dodaje swoje  metafora to jedno s³owo zamiast bezs³owia. I dalej bierze siê za analizê kompleksu Edypa jako konstrukcji wewn¹trzpsychicznej, bêd¹cej konsekwencj¹ sytuacji edypalnej. Za kluczowe uwa¿am
stwierdzenie, ¿e na poziomie teorii poznania kompleks Edypa opisuje logiczn¹
genezê mylenia (s. 156). Jest oczywiste, ¿e ta geneza ma charakter dramatyczny. Ma ona nastêpuj¹ca strukturê: (1) krystalizacja Ja, (2) odejcie od Ja (to¿samoci) do obsadzenia, (3) odejcie od obsadzenia pod grob¹ kastracji, (4) dojcie do nowego przedmiotu poznania. Leder przywo³uje tak¿e opiniê Arendt, która
uwa¿a³a, ¿e metafora pozwala przenieæ niewidzialne w sferê widzialnego. Doda³bym, ¿e tak¿e z niefizycznego (psychicznego) w fizyczne (somatyczne), pod warunkiem ¿e niewidzialne stanie siê obiektem. Ale ju¿ Arystoteles, w swojej Fizyce (317 b) mówi³, ¿e [...] w pewnym znaczeniu [rzeczy] powstaj¹ z prostego
niebytu, w innym znaczeniu z czego, co istnieje zawsze. Tu a¿ siê prosi o odes³anie do teorii archetypów Junga, ale autor rozprawy go tu nie uwzglêdnia.
W dalszej czêci pracy autor jakby siê z tego odkrycia wycofuje lub je
os³abia, koncentruj¹c swoj¹ uwagê na problemie syntezy przez s³owo (Paul Ricoeur, Roland Barthes). Dyskutuje przy okazji znaczenie zwi¹zku lub jego braku miêdzy obrazem i s³owem, cytuj¹c radykalne zdanie Kanta, ¿e ogl¹danie nie
wymaga mylenia (I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, w. 191). W syntezie
przypomina opiniê Lacana, ¿e niewiadomoæ jest warunkiem lingwistyki i Derridy, ¿e sens nie wy³ania siê z nonsensu tylko z innego porz¹dku.
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Doktor Leder w czwartej czêci swojej rozprawy (Ontologia, od strony filozofii pierwszej, s. 201-311) próbuje zarysowaæ problematykê ontologiczn¹ wpisan¹ w pisma Freuda. Pierwszy obszerny fragment dotyczy kategorii popêdu
jako egzystencja³u, a nastêpny kategorii Ja. Obydwa problemy opisywane by³y
w historii filozofii w konwencji paralelizmu psychofizycznego (psychosomatycznego). Pozosta³a czêæ tekstu redefiniuje problematykê podmiotu.
Popêd jako pojêcie odgranicza to, co psychiczne, od tego, co somatyczne,
w rozmaity sposób (patrz. John Locke, George Berkeley, Wilhelm Leibniz, Malebranche, Benedykt Spinoza, Rene Descartes). Dopiero Johann Fichte wydedukowa³ popêd z absolutnego Ja. Popêd jest zaporedniczeniem (por. heglowskie
 Vermittlung) Ja i nie-Ja. Jest to sama siebie wytwarzaj¹ca d¹¿noæ, która kiedy jest czym trwale ustanowionym, okrelonym i pewnym, nosi miano popêdu. Popêd jest relacj¹ pozaempiryczn¹, transcendentalno-wolicjonaln¹. Artur
Schopenhauer i Fryderyk Nietzsche okrelali go jako si³ê wytwarzaj¹c¹ nie-Ja,
a nie zaporedniczaj¹c¹. O usuniêcie problematyki popêdu z filozofii zabiega³
Kant. Freud traktowa³ popêd jako psychiczn¹ reprezentacjê napiêæ pochodz¹cych
z wnêtrza cia³a. Kiedy indziej uto¿samia³ go z pobudzeniem biologicznym, które jest nastêpnie reprezentowane w psychice. Pierwotny popêd jest skierowany
ku materii nieo¿ywionej, w stronê mierci, ale jego samorealizacja ma charakter
okrê¿ny. Pojêcie popêdu opisuje si³y tkwi¹ce w istocie ¿ywej, które s¹ ulokowane pomiêdzy somatycznym a psychicznym.
Celem popêdu Thanatosa jest likwidowanie zwi¹zków i niszczenie rzeczy,
a popêdu Erosa  tworzenie wiêkszych ca³oci. Popêdy maj¹ charakter regresywny, d¹¿¹ do powtórzenia wczeniejszego stanu. Leder dokonuje klasyfikacji popêdu i okrela go jako: odniesienie do..., siêganie poza immanencjê, egzystencjê Ja, powtórzenie, relacjê siebie samym sob¹ i relacjê metafizyczn¹. Popêd
powinien byæ okrelony ontologicznie, tak jak w teorii Heideggera lub podobnie jak uczyni³ to ¯i¿ek, który zak³ada³, ¿e freudowskie pojêcie popêdu jest [...]
inn¹ nazw¹ radykalnego ontologicznego zamkniêcia. Doktor Leder przyjmuje
tu postawê poredni¹, wprowadzaj¹c pojêcie wyosobnienia (s. 230) jako relacjê,
która ma charakter otwarcia i zamkniêcia. Popêd to relacja, w któr¹ wchodzi byt
wyosobniony. Za³o¿enie to wzmacnia przekonanie, ¿e sytuacje i relacje s¹ trwalsze i bardziej pierwotne ni¿ obiekty. Dowody na takie ujêcie daje teoria relacji
z obiektem (Melanie Klein) i koncepcja przestrzeni potencjalnej (Donalda Winnicotta).
Rezygnacja z obiektowego rozumienia popêdów prowadzi do zmiany w ujmowaniu ich przeciwieñstw, ich redukcji lub anihilacji. Leder zak³ada celowociowe ukierunkowanie popêdów, gdy¿ to pozwala pomyleæ innoæ i transcendencjê oraz wolnoæ. Nie trzeba mówiæ, ¿e to ujêcie z klasycznie rozumian¹
filozofi¹ pierwsz¹ ³¹czy siê w sposób umiarkowany i wybiórczy, gdy¿ pomija
rozró¿nienie kategorii istnienia gatunkowego i jednostkowego (to on i ho on),
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bazuj¹c na teorii relacji, która jest rozwijana np. w metafizyce tomistycznej
(chcia³oby siê dowcipnie po freudowsku powiedzieæ to-mistycznej). Ona to
w³anie najlepiej opracowa³a teoriê relacji i partycypacji od strony filozofii
pierwszej, ale doktor Leder nie widzi jej na drzewie poznania, ale na drzewie
wiadomoci dobrego i z³ego.
Doæ nieoczekiwanie do redefinicji pojêcia popêdu jako egzystencja³u Andrzej Leder wykorzystuje ujêcie Levinasa, który opisuje popêd ¿ycia jako relacjê ró¿ni¹c¹ (s. 233). Za takim ujêciem popêdu idzie nowe ujêcie antropologii
p³ci jako ró¿nicy ró¿nic, co tak¿e przecie¿ nurtowa³o Freuda. Popêd jako egzystencja³ jest chyba w zbyt du¿ym stopniu zidentyfikowany z ca³kiem fizycznym pojêciem rozkoszy (bo co to by by³a np. rozkosz transcendentalna?, czy to
tylko zwyk³a metafora rozkoszy?, ale mo¿e siê mylê). Tak czy inaczej, pojawiaj¹ siê okrelenia o przyt³oczeniu sob¹ i relacji erotycznej, która wywraca podmiotowoæ, czyli mêskie i heroiczne Ja (dla symetrii trzeba by by³o cos napisaæ o kobiecym Ja). Bli¿sza jest mi tu umiarkowana formu³a Martina Heideggera,
¿e erotyzm jest d¹¿eniem do siebie przez innego, ni¿ ca³kiem mistyczna formu³a Emanuela Levinasa, ¿e erotyzm jest d¹¿eniem do absolutnej innoci. Jednak
zabieg ten ma tê zaletê, ¿e pozwala wci¹gn¹æ ca³kiem empiryczne dowiadczenia Freuda w obrêb mistycznej metafizyki. I tu bym widzia³ przejcie do formu³
nastêpnych, ¿e dla obydwu mylicieli punktem wyjcia jest podmiot (Ja) oraz
jego ekstazy  to¿samoæ i innoæ.
Psychoanaliza wychodzi zatem poza fenomenologiczny horyzont, poza teren,
na którym poruszaj¹ siê M. Heidegger, J.P. Sartre i E. Levinas (s. 238). Miêdzy
innymi i dlatego, ¿e ¿adna relacja nie mo¿e byæ opisywana jako samoistna, np.
pojawia siê problem narcyzmu, a ja doda³bym i autyzm i ca³¹ klinikê psychiatryczn¹, która w rozdziale o ontologii powinna byæ jako przynajmniej skomentowana, a nie jest. To, co psychopatologiczne, nagle znika! Jakby nie by³o problemem dla ontologii podmiotu. Ginie chyba za spraw¹ zbytniego zawê¿enia
pola do problemów czystych lub oczyszczonych aksjologicznie (np. ca³y problem sublimacji) poza kilkoma przyk³adami klinicznymi, które j¹ zawê¿aj¹. S³abo jest opracowany problem psychotycznoci (s. 294). Tu chyba przyda³aby siê
odwaga w komentowaniu psychopatologii, tak jak u ¯i¿ka, na którego tak¿e powo³uje siê to studium. Ale nie mam o to pretensji do autora, który i tak wykona³ pracê heroiczn¹. Niemniej jednak tekst rozprawy dotycz¹cy ontologii traktujê tylko jako zarys lub konspekt pe³en ciekawych zagadek, które warto by
rozwin¹æ w zupe³nie odrêbne opracowanie, bo na razie jest to tylko pobudzaj¹ca do mylenia refleksja.
A jest co komentowaæ i rozwijaæ, jak np. zdanie, ¿e w psychoanalizie to,
co przygodne, odgrywa g³ówn¹ rolê (s. 240) i ¿e za³o¿enie takie ³amie kanon
klasyczny, i¿ to, co ogólne, jest obowi¹zuj¹ce (np. kontra Hegel). Ciekawe jest
odkrycie, ¿e formacje psychiczne s¹ korelatami oporów i udro¿nieñ, a te s¹ po
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prostu opisane jako popêdy (s. 255). Czy podlegaj¹ce dyskusji zdanie, ¿e nauka
Freuda czytana jako transcendentalizm przekracza kantowskie antynomie. Andrzej Leder nigdzie nie przedstawia jednak mo¿liwej listy freudowskich antynomii (mo¿e dlatego, ¿e rozprawa nie ma formalnego zakoñczenia, choæ ma formalny wstêp) itd., itp. Tak czy owak, panuje tu przekonanie, ¿e ród³owa relacja
tworzy, kontroluje, wiêzi, wyzwala i zbawia cz³owieka, ma bowiem swój aspekt
ontologiczny i etyczny.
Pi¹ta czêci rozprawy (Monoteizm i politeizm. Od strony historii idei, s. 305370)
przenosi naukê Freuda na teren szeroko rozumianej kultury i w¹sko rozumianej
teologii. Na pocz¹tku autor odwo³uje siê do opinii pani Delsol, która twierdzi,
¿e dzi chrystianizm jest zastêpowany przez stoicyzm. I powtarza stereotypowe
kl¹twy skierowane przeciw szerz¹cemu siê panteizmowi, a zw³aszcza przeciw
pozbawieniu wspó³czesnej kultury pierwiastka nadziei. Zauwa¿y³ to ju¿ wczeniej Michel Foucault, ¿e po prawie dwóch tysi¹cach lat panowania religii monoteistycznych zmienia siê efekt nadziei. Andrzej Leder wcale siê tym nie
martwi, bo widzi, ¿e nauka Freuda jako ukryta metafizyka porz¹dkuje chaos
i nadaje sens. Jest te¿ swego rodzaju projektem nowego wyznania, którego kluczami mylowymi s¹: wyparcie, boscy rodzice, uraz, przeniesienie, seksualnoæ.
A wiêc Freud bada mo¿liwoæ przywrócenia jednoci opisowi wiata po jego
duchowym i umys³owym podziale dokonanym przez Kartezjusza i Kanta
(s. 307). W nauce Freuda zawarta jest ludzka têsknota do sprzeciwu wobec wykluczenia i krzywdy, jest to projekt nie tylko metafizyczny, ale i etyczny. Monizm Freuda nie odnawia monizmu chrzecijañskiego czy judaistycznego, ale
stoicki. Freud to stary stoik(Gay).
Monizm stoicki i monizm freudowski budz¹ wprawdzie niepokój i opór,
ale cz³owiek wspó³czesny nie ma wielkiego wyboru. Bo za nimi jest ju¿ tylko
sceptycyzm, który kryje apologiê si³y bezwzglêdnego losu. Póne teksty Freuda
wskazuj¹ na porzucenie iluzji nadziei religijnej lub pacyfistycznej i nawet nadziei kulturowej. Zamiast tego promowana jest odwaga myli, która ukazuje
szczêcie i nieszczêcie jako wspó³zale¿ne, dobro okupione z³em, a rozkosz okupion¹ bólem. Egzystencja ludzka nie ma ¿adnych wieczystych gwarancji: Wy³ania siê ona na krótki czas z nicoci i istnieje w olniewaj¹cy sposób w³anie
poprzez sw¹ jedynoæ, przez to, ¿e za chwilê zniknie i trwaæ bêdzie tylko w pamiêci (s. 370). No w³anie! Brak analizy kategorii pamiêci w rozdziale o ontologii freudowskiej uwa¿am za istotny brak tej rozprawy. A przecie¿ mo¿na by³o
skorzystaæ z materia³ów seminarium profesor Zofii Rosiñskiej na ten temat,
choæby w przypisie.
Autor rozprawy zauwa¿a, ¿e konieczne jest badanie psychoanalizy nie tylko w wietle ontologii czy teorii wiadomoci, ale tak¿e w wietle struktur wiary, w sytuacji, kiedy wyprowadza ona kulturê z dominacji monoteistycznych religii transcendencji i konfrontuje z politeistycznym immanentyzmem (Lyotard,
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Klossowski). Trzeba uwa¿aæ, ¿eby dokonuj¹c demistyfikacji, nie popaæ w pu³apkê nowej mistyfikacji, w której traktaty o polifonii kultury zamieniaj¹ siê
w be³kotliwe manifesty si³y i przemocy. Czy¿ np. istot¹ be³kotu psychozy nie
jest brutalnoæ i walka  jak twierdzi³ J. Lacan? Konieczne jest wiêc zbadanie
hierarchii wpisanej w wielog³os narracji. Potrzebne jest to po to, aby nie nast¹pi³ powrót do formacji archaicznych, sprzed czasów objawieñ proroków ¿ydowskich i chrzecijañskiego Mesjasza. Jest to trudne, poniewa¿ dystrybucja dyskursów odbywa siê te¿ w pozadyskursywnym porz¹dku. Jak wiadomo, archaiczny
politeizm zamieni³ siê w stoicyzm imperialny, w którym dokona³o siê oderwanie sakralnoci od wiata widzialnego i skupienie jej w jednym centrum oraz
w transcendencji (st¹d religijny i polityczny monoteizm).
Rozdzielenie siê sacrum i profanum w kulturze i w osobowoci ma charakter uporczywy i trwa³y, a próby jego wykorzystania dla utrzymywania spójnoci kultury maj¹ charakter represywny. Ustanowiony w ten sposób monoteizm
wyklucza pojawianie siê innych mo¿liwoci, gdy¿ tak dzia³aj¹ca ekonomia sacrum dzia³a jak brzytwa Ockhama. Kiedy ród³o sensów zosta³o udostêpnione
dla ka¿dego, dokona³a siê delegitymizacja ró¿norodnoci organizacji wiata. Dla
utrzymania hierarchicznej jednoci nastêpuje uto¿samienie ludzkiej i boskiej racjonalnoci, której z powodzeniem dokonuj¹ w. Augustyn i w. Tomasz. Ta linia trwa od Leibniza do Husserla. Ale obserwujemy te¿ procesy odwrotne. Przez
Ockhama, Lutra, Kalwina, Schopenhauera i Nietzschego  idzie linia kwestionuj¹ca racjonalny charakter ród³a znaczeñ, postuluj¹ca arbitraln¹ wolê jako jedyn¹ zasadê t³umacz¹c¹ wiat. Pewn¹ alternatyw¹ jest koncepcja Innego znajduj¹ca siê w wywodach opartych na tradycji judaizmu (Rosenzweig, Buber,
Levinas), choæ i ona kwestionuje uto¿samienie ród³a sensu z ludzk¹ racjonalnoci¹. Niczyja wola nie mo¿e byæ ród³em znaczeñ, mo¿e nim byæ natomiast
dialog. I ten rys dialogiczny jest obecny w myli Freudowskiej.
Nie zamierzam dalej komentowaæ studium Nauka Freuda w epoce Sein und
Zeit, bo napisane jest b³yskotliwie, ¿ywo, kompetentnie. Zgadzam siê z ka¿dym
jego zdaniem i postulowa³bym odrêbne jego opublikowanie np. w zbiorze dotycz¹cym filozofii religii. Doktor Leder nie daje formalnego zakoñczenia, wiêc
pos³u¿ê siê jego wstêpem, w którym recepcjê psychoanalizy w Polsce oceni³
nader krytycznie. Zauwa¿y³, ¿e w krêgach humanistów, filozofów dzia³aj¹ schematy i uprzedzenia bodaj¿e z okresu miêdzywojennego; najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ takiej agnozji jest to, ¿e do niedawna korpus dzie³ Freuda nie by³ na polski przet³umaczony i dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.
przet³umaczono Objanianie marzeñ sennych (t³um. Robert Reszke, 1996). Praktyka psychoanalityczna unicestwiona zosta³a przez II wojnê wiatow¹, gdy¿ psychoanalitycy (g³ównie ¿ydowskiego pochodzenia) zostali wymordowani lub
wyjechali, w latach piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych stalinowski komunizm
traktowa³ psychoanalizê jako pr¹d reakcyjny i idealistyczny, a po prze³omie
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politycznym 1956 r. nieliczni praktycy psychoanalizy wyjechali z Polski, za
koniec lat szeædziesi¹tych i pocz¹tek siedemdziesi¹tych z powodu antysemickich nastrojów równie¿ nie sprzyja³ badaniom myli ostatniego proroka Starego Testamentu. Jak pisze doktor Leder, dopiero w latach osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych XX w. nowe pokolenie psychoanalityków, wykszta³cone
czêsto poza Polsk¹ odtworzy³o rodowisko, w którym myl psychoanalityczna
znowu jest ¿ywa (s. 1718). To wszystko prawda i szkoda, ¿e choæby na trzech
stronach autor nie przypomnia³ nazwisk lub nie opublikowa³ listy ich publikacji. Szkoda, ¿e zabrak³o choæby odwo³ania do medycznego nurtu refleksji o psychoanalizie w dwudziestowiecznej Polsce (np. G. Bychowski, M. Bornstein,
A. Dryjski, T. Bilikiewicz, K. D¹browski, A. Kêpiñski, J. Aleksandrowicz,
A. Jakubik) czy nurtu pedagogicznego (np. B. Suchodolski, W. Szewczuk,
J. Reykowski, K. Obuchowski, K. Pospiszyl), nurtu kulturoznawczego (np.
L. Ko³akowski, J. Sowa, Z. Rosiñska, J. Borgosz P. Wieczorek) czy literaturoznawczego (D. Danek, P. Dybel, Cz. Dziekanowski).
Autor chêtnie powtarza, ¿e badanie to ujawnianie tego, co przemilczane
i skryte, ¿e jest warte zachodu i ma swoj¹ wartoæ. A jednak przemilczana tu
zosta³a niemal ca³a polska narracja o Freudzie, która jest skrytym mówc¹ samodzielnego przecie¿ dzie³a Andrzeja Ledera. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e recenzowana rozprawa spe³nia wymogi merytorycznej nowoci, jakiej trzeba spodziewaæ siê po tego typu tekstach w Polsce. Dzie³o to jest w swoim przes³aniu doæ
jasne.
Nauka Freuda nie mo¿e byæ postawiona ni¿ej ni¿ dzie³a jego g³onych krytyków i komentatorów. Rozprawa Ledera wzmacnia coraz silniejszy g³os polskich filozofów kultury, którzy ceni¹ myl Mêdrca z Berggasse i widz¹ w nim
kogo wiêcej ni¿ tylko klinicystê i ojca europejskiej psychoanalizy. Potrzebne
jest teraz uwyranienie tego g³osu w polskiej recepcji Freuda i tego dokonuje
rekomendowana tu przeze mnie publikacja Andrzeja Ledera.
Tadeusz Kobierzycki
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KONIEC NIEMIECKICH MARZEÑ
O SPRAWIEDLIWYM SPO£ECZEÑSTWIE?
Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen. Das Ende
vom Traum einer gerechten Gesellschaft, Carl
Hanser Verlag, München 2008, ss. 141.
Profesor Heinz Bude, urodzony w 1954 r. w Wuppertalu, pracowa³ naukowo od roku 1992 w hamburskim Institut für Sozialforschung, gdzie w latach
19972000 kierowa³ pracami badawczymi nad spo³eczeñstwem Republiki Federalnej, a w 2000 r. obj¹³ stanowisko profesora socjologii (Lehrstuhl für Makrosoziologie) na Uniwersytecie w Kassel. Jego najnowsza publikacja powiêcona
jest przeobra¿eniom spo³eczeñstwa niemieckiego, narastaniu wykluczenia i rozwarstwienia spo³ecznego i  jak to autor stwierdza w podtytule z wyran¹ rezygnacj¹  koñcu marzeñ o sprawiedliwym spo³eczeñstwie.
Ksi¹¿ka powsta³a nie tyle dla rodowiska naukowego, ile jako g³os w publicznej dyskusji, jako element publicznej socjologii (öffentliche Soziologie  s. 7),
z myl¹ o obywatelkach i obywatelach, którym le¿¹ na sercu sprawy publiczne.
Zdaniem prof. Bude publiczna socjologia ma ró¿niæ siê i dystansowaæ od
stosowanych dotychczas powszechnie badañ socjologicznych, gdy¿ nie chce byæ
nauk¹ prowadzon¹ jedynie na zamówienie polityczne (Dabei hält die öffentliche
Soziologie Distanz zu den sozialwissenschaftlichen Forschungen im Dienste
eines politischen Auftrags), jako ¿e obecnie wyniki i obraz badañ socjologicznych zak³ócaj¹ nie tyle komercyjni, co instytucjonalni zleceniodawcy (s. 7). Nie
mo¿e te¿ nadal chodziæ o to, by wci¹¿ jedynie badaæ, jak robiæ to, co dotychczas, tylko lepiej, a jeszcze mniej o to, by dostarczaæ usprawiedliwieñ aktorom wystêpuj¹cym na scenie politycznej pod sztandarami, na których wypisane
s¹ has³a przemian spo³ecznych zgodnych z ich programowymi wizjami (s. 8).
Fenomen zainteresowania socjologi¹ i jej si³a polega, zdaniem autora, nadal na
nieoznaczonoci obiektu spo³ecznego, a przede wszystkim na fakcie, ¿e stara
siê ona ukazaæ, i¿ sprawy tocz¹ siê zazwyczaj ca³kiem inaczej, ni¿ tego oczekiwano, i ¿e wszystko odbywa siê inaczej, ni¿ ktokolwiek by sobie móg³ tego
¿yczyæ. Jedynie maj¹c stale wiadomoæ tego faktu, jestemy w stanie poj¹æ, ¿e
wszystko mo¿e potoczyæ siê inaczej (s. 8).
Oczywicie stwierdzenie, i¿ nie wszystko wygl¹da tak, jak nam siê dotychczas wydawa³o, a w³aciwie nie tak, jak nas do tej pory nauczano, nie jest
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mo¿e czym nadzwyczaj oryginalnym, szczególnie zwa¿ywszy na fakt, z jak¹
intensywnoci¹ prowadzono niedawno w Republice Federalnej Niemiec dyskusje na temat konsekwencji i przemian w wiadomoci spo³ecznej, wywo³anych
przez ruchy spo³eczne i pr¹dy intelektualne okrelane has³owo jako rok 1968,
niemniej nale¿y przyznaæ, ¿e w ca³ej ksi¹¿ce autor wyranie demonstruje gotowoæ do krytycznej analizy rzeczywistoci i otwartego prezentowania swych
przemyleñ, a przede wszystkim daleki jest od wszelkiej apologetyki.
Profesor H. Bude zastrzega, ¿e pisz¹c ksi¹¿kê z zamiarem dotarcia do szerokiego krêgu czytelników, rezygnuje z drobiazgowego instrumentarium naukowego i redukuje do minimum liczbê przypisów, ale tym bardziej trzeba zwracaæ na
nie uwagê, gdy¿ ju¿ pierwszy przypis stanowi prawdziwe wyzwanie dla dotychczasowej dyskusji nad demokratycznym systemem politycznym i mo¿liwociami równych szans partycypacji w ¿yciu spo³ecznym. Oto 50% gospodarstw domowych w Niemczech dysponuje jedynie 4% rodków finansowych netto (bez
uwzglêdniania wartoci przedsiêbiorstw), a 10% najlepiej sytuowanych kontroluje a¿ 47%. Przy czym udzia³ owych 10% najlepiej sytuowanych zwiêkszy³ siê
w okresie pomiêdzy 1998 a 2003 r. o ponad 2% (s. 133), jak wynika z oficjalnego raportu (Armuts- und Reichstumbericht des Bundesregierung von 2005)
przygotowanego dla rz¹du federalnego. Oznacza to, i¿ bogaci stali siê bogatsi,
a biedni biedniejsi. I tendencja ta  o czym przekonany jest autor  utrzymywa³a siê w kolejnych latach po roku 2003: by³oby to jeszcze do strawienia, gdyby nie towarzyszy³o temu zjawisku jednoczenie tracenie przez kolejne grupy
spo³eczne kontaktu z g³ównym nurtem (mainstream) spo³eczeñstwa. Jak pisze
prof. Bude: wprawdzie s¹ oni jeszcze z nami, ale nie maj¹ ju¿ adresu w naszym
spo³ecznym kolektywnym »samoodczuciu« (Selbstauffassung) i nie s¹ ju¿ identyfikowani z »my« (s. 9).
Ta intuicja autora znajduje potwierdzenie w reakcjach i ocenach, z jakimi
spotka³o siê zaprezentowanie 25 sierpnia 2008 r. przez Federalny Urz¹d Statystyczny aktualnej tablicy podatku dochodowego. Okazuje siê, ¿e w Niemczech
uiszcza³o ten podatek w 2004 r. 35 020 509 osób od rednich dochodów wynosz¹cych 30 055 euro, a rednia skala podatkowa wynosi 20,03%1. Poniewa¿ za
granicê ubóstwa przyjêto w metodologii niemieckich badañ spo³ecznych dochody nie siêgaj¹ce granicy 60% rednich dochodów, to za takie osoby nale¿a³oby
oficjalnie uznaæ p³atników o przychodach poni¿ej 18 tys. euro, czyli prawie 40%
ogó³u niemieckich podatników, nawet jednak jeli uznaæ za biednych jedynie
tych, o dochodach poni¿ej 10 tys. euro rocznie, to i tak jest takich osób ponad
10 mln i stanowi¹ oni 28,8% ogó³u p³atników. Je¿eli natomiast podzieliæ p³atników na cztery grupy, to oka¿e siê, ¿e 9 mln najlepiej sytuowanych osób o naj1

G. Bohsem, Die deutsche Krankheit, Über das Steuersystem lassen sich nicht alle Problemme lösen, Süddeutsche Zeitung z 26.08.2008, s. 17.
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wy¿szych przychodach wp³aca 80% podatków, podczas gdy pozostali, czyli 3/4
ogó³u, jedynie 20%2. Pozostali, czyli owe 75% ogó³u (z ³ezk¹ w oku wspomina
siê w takiej sytuacji prowadzone przed laty dyskusje programuj¹ce podzia³ spo³eczeñstwa rozwiniêtego kapitalizmu na tych reprezentuj¹cych potrzebne
2/3 i zbêdne 1/3), to dzi ju¿ ci ma³o istotni, których mo¿na raczej traktowaæ jako potencjalnych kandydatów na wykluczonych. Analizy dochodów
z pracy w Niemczech za lata 19952006 wykaza³y, ¿e o ile lepiej zarabiaj¹cy
zwiêkszyli w tym okresie rednio swe dochody (po uwzglêdnieniu inflacji)
o 3,5%, o tyle osoby z grupy zarabiaj¹cych poni¿ej redniej krajowej musia³y
zanotowaæ realny spadek dochodów o 13,7%3.
Przeobra¿enia gospodarcze powoduj¹ sta³e zmiany i tu prof. H. Bude cytuje klasyka tematyki wykluczenia, Wiliama Juliusa Wilsona4: Ci, którzy mieszkaj¹ nadal tam, gdzie nie ma ju¿ pracy, pozostaj¹ bez szans, aby dodaæ: wszêdzie, czy w Ditroit, w Walii, czy Katowicach mamy do czynienia z tym samym
kompleksem przemian i trudnoci (s. 21). Novum jest jednak to, ¿e w dzisiejszych Niemczech wykluczenie narasta nie z powodu znikania przemys³u, ale
z powodu jego dalszego nadzwyczajnego rozwoju. Prof. H. Bude u¿ywa na
okrelenie tej sytuacji terminu hiperindustrializacja (Hyperindustrialisierung),
a opisuje j¹ w nastêpuj¹cy sposób: to skrajna specjalizacja, to nowe metody
kontroli jakoci, a wiêc ca³kiem nowy re¿im technologiczny, prowadzi do wykluczenia. Obecnie nawet takie zagadnienia, jak prowadzenie magazynu, które
kiedy ogranicza³y siê do przys³owiowego, »zapakuj i za³aduj na paletê«, zosta³y do tego stopnia poddane procesom informatycznym, ¿e na ka¿dym stanowisku wymagana jest wysoce specjalistyczna wiedza i kompetencja (s. 22). Widoczna jest równie¿ zmiana w podejciu do kwestii zatrudnienia: Mamy do
czynienia z paradoksaln¹ sytuacj¹: oto z jednej strony s³yszy siê ci¹gle wko³o
utyskiwania, ¿e brakuje zmotywowanych, wykwalifikowanych pracowników,
a jednoczenie narasta wyranie gotowoæ do wykluczania wielu tych, którzy je
posiadaj¹5. Jak dodaje autor, sytuacja, w której mówi siê ci¹gle o kwalifikacjach, nie zmienia faktu, ¿e: Tak jak brak, tak i nadmiar kwalifikacji mo¿e stanowiæ problem. Oto matematyk, pracownik naukowy uniwersytetu, te¿ mo¿e
z jakiego formalnego powodu nie móc przed³u¿yæ zatrudnienia na uczelni po
2

B. Finke, A. Slavik, Neun Millionen Deutsche schultern den Haushalt. Die Belastung
durch Lohn und Einkommensteuern ist ungleich- ein Viertel der zahlenden kommt für 80 Prozent der Einnahmen auf, Süddeutsche Zeitung, 26.08. 2008, s. 17.
3 B. Taffertshofer, Wer hat, dem wird gegeben, Süddeutsche Zeitung 27.08.2008, s. 26.
4 W. J. Wilson, When Work Diesappears. The World of the New Urban Poor, New York
1996.
5 Deklaracje i zapewnienia o wadze podnoszenia kwalifikacji nale¿¹ w opinii wielu ekspertów jedynie do »kanonów ¿yczeniowego patrzenia na wiat«, gdy¿ jeli chodzi o szkolenia, to pracownicy po ukoñczeniu 40. roku ¿ycia nie interesuj¹ ju¿ przedsiêbiorstw i nie chc¹ one zajmowaæ siê ju¿ ich szkoleniem. Krasse Lohnstücke auf dem Land, Einblick 2008, nr 14, s. 2.
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12 latach pracy i jest w tym momencie traktowany, przez rynek pracy równie¿,
jako kto zbêdny (s. 28).
Sytuacja niepewnoci obecna jest ca³y czas w naszym ¿yciu, ale wszelkie
recepty, odwo³ywanie siê do teorii czy t³umaczenie strategii i kalkulacji celów
zasadami okrelanymi przez koncepcjê cz³owieka rozumianego jako homo economicus, nie daj¹ dzi wiarygodnej odpowiedzi, nie daj¹ gwarancji na sukces.
Tak¿e ¿adne doradztwo pedagogiczne nie jest w stanie odpowiedzieæ z pewnoci¹ na oczekiwania rodziców, którzy chcieliby wiedzieæ dzi, czy lepiej bêdzie
jeli pol¹ swe dziecko do szko³y prowadzonej przez antropozofów (Waldorfschule), czy szko³y wyznaniowej zarz¹dzanej przez który z Kocio³ów, czy te¿
do normalnej szko³y publicznej (s. 30).
Niepewnoæ i strach to zdaniem prof. H. Bude elementy stale obecne w ¿yciu spo³ecznym, ale od pewnego poziomu stres mo¿e zacz¹æ dos³ownie rz¹dziæ
ludmi. Aktualna sytuacja w Niemczech nie wygl¹da przy tym wcale zbyt dobrze, gdy¿ a¿ 63% badanych w po³owie 2006 r. obywateli Republiki Federalnej
przyznaje siê, i¿ przemiany spo³eczne napawaj¹ ich strachem, a 46% okrela
swe ¿ycie jako nieustann¹ walkê o przetrwanie. Prawie tyle samo, bo 44%,
uznaje, ¿e pañstwo opuci³o ich, pozostawi³o samych w obliczu problemów
zwi¹zanych z dniem codziennym, 59% musi ograniczaæ swe wydatki, a 49%
obawia siê, ¿e nie bêdzie w stanie utrzymaæ dotychczasowego standardu ¿ycia
(s. 44). Jednoczenie prof. H. Bude cierpko komentuje te wyniki, stwierdzaj¹c:
Inaczej ni¿ w badaniach PISA [chodzi o miêdzynarodowe porównanie sprawnoci systemu edukacyjnego w grupie 15-latków, w których szko³y niemieckie
nie odnosz¹ jakich spektakularnych sukcesów  J.P.] w tym przypadku chodzi³o o badania na reprezentatywnej próbie 3000 uprawnionych do g³osowania Niemców. A wiêc obcokrajowcy i emigranci o nie uregulowanym statusie, którzy nie
maj¹ praw wyborczych, nie zostali w nich uwzglêdnieni (s. 45).
Profesor H. Bude wyró¿nia w spo³eczeñstwie niemieckim, uwzglêdniaj¹c
wiek, wykszta³cenie, pozycjê zawodow¹, dochody oraz deklaracje preferencji
politycznych, trzy g³ówne grupy interesu i przedstawia  jak to okrela  Tableau politischer Typen (s. 47). Obejmuj¹ca górne grupy dochodowe 1/3 spo³eczeñstwa posiada zdecydowanie liberalne pogl¹dy i pozytywne nastawienie do demokracji, któremu towarzyszy zarówno wra¿liwoæ i gotowoæ do zaanga¿owania
w kwestiach spo³ecznych, jak i wiadomoæ niedostatków w tym zakresie (kritische Bewusstsein). W tej górnej warstwie prof. Bude wyodrêbnia trzy podgrupy:
1) ok. 15% (17% na Zachodzie i 7% na Wschodzie) to zajmuj¹cy eksponowane stanowiska ludzie sukcesu (etablierte Leistungsträger), którymi s¹ dla
niego wy¿si urzêdnicy, przedsiêbiorcy i odnosz¹cy sukces przedstawiciele wolnych zawodów. Mo¿na uznaæ ich za prawdziwe podpory spo³eczeñstwa
(Stützen der Gesellschaft). Czêæ z nich przekonana jest do obiektywnoci praw
wolnego rynku (Naturgesetzen des Marktes), który wynagradza tych, którzy siê
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staraj¹, a karze tych, którym jest wszystko jedno, tych, którzy nie chc¹ siê zaanga¿owaæ. Pozostali maj¹ w tej kwestii mniej stanowcze pogl¹dy i s¹ przekonani, ¿e zwyciêzcy w tym wspó³zawodnictwie nie powinni jednak zapominaæ
o przegranych i wspieraæ ich, aby nie dopuciæ do rozbicia ca³oci;
2) ok. 9% (9% na Zachodzie i 8% na Wschodzie) identyfikowana jest przez
autora jako nastawiona krytycznie elita intelektualna (kritische Bildungselite),
która skupia ludzi w wiêkszoci m³odych, o wysokich kwalifikacjach i doæ silnie lewicowych przekonaniach. S¹ to za¿arci polemici, ale nie ma wród nich
ju¿ nastawienia na poszukiwanie radykalnej alternatywy, a nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e swe niezadowolenie i krytycyzm wyra¿aj¹ zazwyczaj w³anie z powodu jej braku. Informacje o rozszerzaniu siê obszarów nêdzy czy biedy oraz rosn¹cej polaryzacji spo³eczeñstwa potwierdzaj¹ ich podstawowe pogl¹dy
i znajduj¹ wród nich du¿y rezonans;
3) ok. 10% (11% na Zachodzie i 6% na Wschodzie) to zaanga¿owane
mieszczañstwo (engagierte Bürgertum). Tê grupê zdaniem autora cechuje du¿a
wra¿liwoæ moralna (moralische Empfidsamkeit), nadreprezentacja kobiet i pracowników sektora us³ug i s³u¿b publicznych, albowiem wród lekarzy, terapeutów i nauczycieli kwestie zwi¹zane z rozwarstwieniem spo³ecznym dyskutowane s¹ w³aciwie nieustannie, gdy¿ niezale¿nie od osobistej wra¿liwoci nale¿¹
do centralnych zagadnieñ codziennej pracy.
Z kolei w centrum spo³eczeñstwa, w rodkowej grupie, autor wyodrêbnia
dwie zasadnicze podgrupy tworz¹ce zagro¿one centrum tradycyjnych rodowisk
robotniczych. S¹ nimi M³odzi  ok. 16% (15% na Zachodzie, i odpowiednio
18% na Wschodzie) oraz Starzy  ok. 13% (14% na Zachodzie i 8% na
Wschodzie) pracownicy, którzy wszystkie uwagi o narastaniu tendencji do wykluczenia spo³ecznego odbieraj¹ przede wszystkim jako ich w³anie dotycz¹ce.
Ta bardzo silna identyfikacja powoduje, ¿e w ogóle nie przyjmuj¹ do wiadomoci, ¿e zagro¿enie mog³oby dotyczyæ jeszcze kogo wiêcej. Jednoczenie
zasadnicze pogl¹dy i wartoci rodowisk klasycznie robotniczych pokrywaj¹ siê
z wartociami ludzi sukcesu. Dominuje przewiadczenie, ¿e to praca i zaanga¿owanie stanowi drogê do sukcesu, choæ oczywicie mo¿na te¿ mieæ w ¿yciu
pecha (s. 47). rodkow¹ grupê uzupe³niaj¹ jeszcze stanowi¹cy ok. 13% przedstawiciele rodowisk pracowników zatrudnionych na pe³ny etat (Vollerwerbsmitte), na których postawie moralnej, zdaniem autora, mo¿na w pe³ni polegaæ (auf
deren moralischen Sinn man bauen kann).
Tak¿e w dolnej grupie dochodowej prof. Bude wyodrêbnia dwa typowe rodowiska. S¹ nimi stanowi¹cy 11% (12% na Zachodzie i 10% na Wschodzie)
nastawieni na siebie samych i wystarczaj¹cy sobie tradycjonalici (selbstgenügsame Traditionalisten), którzy nie maj¹ zaufania do tych na górze (denen da oben), a jednoczenie domagaj¹ siê pañstwa opiekuñczego, które ma
troszczyæ siê o ich potrzeby i zapewniaæ porz¹dek. S¹ oni z zasady przekona-
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nymi wyznawcami zasady gry o sumie zerowej, czyli uwa¿aj¹ ¿e wszystko
to, co dostaj¹ inni, zosta³o w³anie im zabrane i skupiaj¹ nisko kwalifikowanych robotników i rencistów. Drug¹ 7-procentow¹ podgrupê (7% na Zachodzie,
5% na Wschodzie) stanowi¹ nastawieni autorytarnie nisko kwalifikowani (Autoritäts-orientierten Geringqualifiezierten). Profesor H. Bude widzi w nich
przedstawicieli defensywnego terytorializmu (defensiven Territorialismus),
którzy nie chc¹ ws³uchiwaæ siê w globalizacyjne kazania, jakie odprawia siê
w mediach, nauce i polityce i zarzucaj¹ w zwi¹zku z tym dziennikarzom, naukowcom i politykom, ¿e nie chc¹ oni dostrzegaæ tego, co dzieje siê tu, na miejscu. To w³anie nastawieni autorytarnie nisko kwalifikowani s¹ wrogami obcych, gdy¿ widz¹ w nich zagro¿enie i rywali stale obecnych w ich codziennym
¿yciu (s. 47).
Jako zagro¿enie dla spo³eczeñstwa w procesie przemian prof. Bude identyfikuje dwie grupy, przy czym od razu podkrela, ¿e rodowiska te reprezentowane s¹ bardzo silnie w nowych landach. To indywidualici nastawieni na sukces (Leistungsindividualisten) oraz nie zwi¹zani zbyt z spo³eczeñstwem, niejako
odczepieni ludzie z trudnociami (Abgehängten Prekariats). Ci pierwsi stanowi¹ 11% (przy czym na Wschodzie 15%, a na Zachodzie 10%), podczas gdy
drudzy to ok. 8% (ale na Wschodzie a¿ 25%, a na Zachodzie jedynie 4%). Nastawieni na sukces indywidualici to krytycy pañstwa, które narzuca wszelkie
mo¿liwe ograniczenia ich inicjatywie, to zwolennicy amerykañskiego szybkiego zatrudnienia i zwalniania (hire and fire), a zarazem nieprzejednani krytycy
zamkniêtego, jak pisze autor, niejako zabarykadowanego systemu umów zbiorowych, dziêki którym bêd¹cy ju¿ wewn¹trz, posiadaj¹cy pracê, mog¹ byæ ca³kiem obojêtni wobec tych wykluczonych, którzy jej nie maj¹ (s. 48). Natomiast
odczepieni ludzie z trudnociami to przede wszystkim bezrobotni o d³ugim sta¿u i przedstawiciele rodowiska pracuj¹cych biedaków (working poor)  ludzi aktywnych i chc¹cych pracowaæ, ale zatrudnionych na warunkach czêsto
okrelanych mianem nowoczesnego niewolnictwa. Zdaniem prof. H. Bude,
trudno jednoznacznie przewidzieæ, czy przedstawiciele tej grupy gotowi s¹ bardziej g³osowaæ na ugrupowania skrajnie lewicowe, czy skrajnie prawicowe, ale
wydaje siê, ¿e dostrzegalna jest wród nich tendencja do radykalizmu. Zarówno indywidualici, jak i odczepieni nie maj¹ zaufania do oficjalnych reform,
które odbieraj¹ jako manipulacjê realizowan¹ przez ³upieszczych polityków
(Beutepolitiker), którzy pracuj¹ w interesie tych dobrze ustawionych i ju¿ dawno zapomnieli o potrzebach prostego cz³owieka (s. 49).
Istotnym fenomenem przemian spo³ecznych w Niemczech w ostatnich latach
jest utrwalanie siê procesu emancypacji kobiet. Wyrazem tego jest sta³y wzrost
poziomu ich wykszta³cenia. Od 1995 r., kiedy to przekroczy³y 50% wród zaczynaj¹cych studia, ich udzia³ stale ronie. Obecnie m³ode kobiety to ju¿ ok. 53%
ogó³u studentów (s. 90). Szczególnie analiza zachowañ m³odego pokolenia
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mieszkañców by³ej NRD pozwala sformu³owaæ jednoznacznie tezê o powolnych m³odzieñcach i szybkich dziewczêtach (langsamen Jungen und fixen
Mädchen). Mimo ¿e w obaleniu muru berliñskiego widziano przez pewien czas
receptê na grobê wyludnienia NRD, to sytuacja pe³nego prawnego otwarcia po
1990 r. nie powstrzyma³a bynajmniej mieszkañców tzw. wschodnich landów
przed ich opuszczeniem. Jak podkrela prof. H. Bude: w nowej sytuacji to w³anie m³ode kobiety decydowa³y siê o wiele szybciej ni¿ m³odzi mê¿czyni na zwijanie swych namiotów. Wród wêdrowców na Zachód m³ode kobiety stanowi³y
63% i dzi brak w nowych landach wród m³odych ludzi ponad 10% kobiet.
Nierównowaga demograficzna uwidocznia siê w ostatnich latach jeszcze bardziej w ogromnym, bo prawie 50-procentowym spadku urodzeñ na terenie by³ej
NRD w porównaniu do koñca lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, a w obszarze codziennej polityki demonstruje siê w atrakcyjnoci, jak¹ cieszy siê wród
m³odych  jak z cierpk¹ ironi¹ pisze autor  opuszczonych przez siostry bezrobotnych mê¿czyzn partia NPD. Chocia¿ jednoczenie w³anie ta radykalna prawicowa partia deklaruje, ¿e chce dotrzeæ do tych, którzy maj¹ jeszcze co do
stracenia, a nie byæ reprezentantem jedynie tych, którzy spisali siê ju¿ na straty (s. 92). Nale¿y podkreliæ, ¿e nacjonalistyczne wezwania Niemcy dla Niemców znajduj¹ najwiêkszy pos³uch w³anie na tych obszarach, które nie maj¹
intensywnych codziennych kontaktów z istotnie liczebnymi rodowiskami cudzoziemskimi. Nie przekraczaj¹ one bowiem na tych terenach 2% populacji6.
Zdaniem prof. H. Bude, niezale¿nie od ca³ego zaanga¿owania, jakie demonstrowane jest przez zdecydowan¹ wiêkszoæ spo³eczeñstwa niemieckiego
w zwalczaniu NPD i jej prawicowej retoryki, a tak¿e  jak to ma miejsce w zachodniej czêci Republiki Federalnej  krytyki tendencji do popierania radykalnych ugrupowañ islamskich, narastaj¹cej wród m³odych mê¿czyzn ze rodowisk
muzu³mañskich, chodzi w istocie o bardzo podobne zjawiska, o problem, który
mo¿na okreliæ jako koszty wynikaj¹ce dla ogó³u w zwi¹zku z poszukiwaniem
przez wykluczonych sensu egzystencji oraz szukaniem przez nich wspólnoty
i identyfikacji. I tu, i tam pod ca³kiem ró¿nymi sztandarami pojawiaj¹ siê ugrupowania, które pozwalaj¹ wy³adowaæ siê antysystemowej i postkapitalistycznej
energii, oferuj¹ uczestnikom mo¿liwoæ pozytywnej autoprezentacji i prezentowania siê wobec wiata zewnêtrznego w roli przedstawicieli awangardy nowych czasów (s. 92)
Ksi¹¿kê zamyka krótkie podsumowanie zatytu³owane Biedni jutra (Die
Armen von morgen), w którym autor nie ukrywa swych obaw co do dalszego
zaostrzania siê problemów na rynku pracy. W wielu obszarach us³ug nast¹pi
6 Maria Böhmer (CDU), przedstawicielka rz¹du federalnego do spraw integracji (Integrationsbeauftrakte der Bundesregierung), twierdzi, ¿e problemy z integracj¹ obcokrajowców
wystêpuj¹ najostrzej w Saksonii-Anhalt, gdzie udzia³ obcokrajowców wynosi 1,9%, i w Meklemburgii Vorpommern  odpowiednio 1,8%. Wenig Ausländer im Osten, FAZ, 2.07.08, s. 4
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spadek poziomu p³ac realnych, co bêdzie prowadziæ do rozszerzania siê rodowisk pracowniczych, które nawet przy pe³noetatowym zatrudnieniu nie bêd¹
w stanie zapewniæ sobie minimalnego standardu ¿ycia (s. 129). Autor ocenia,
¿e inicjatywy takie, jak Ein-Euro Jobs, które mia³y wywo³aæ entuzjazm i zaanga¿owanie, sta³y siê przys³owiowym gwodziem do trumny i ostatecznie
skrêci³y kark bardzo wielu ludziom, gdy¿ udowodni³y im, ¿e s¹ nikomu niepotrzebni. Co wiêcej, oto okaza³o siê, ¿e praca mo¿e nie dawaæ pieniêdzy ani teraz, ani nie zapewnia przysz³ej renty. Tak¿e dotychczasowe dowiadczenia
z postêpowymi rozwi¹zaniami, np. przejmowaniem obowi¹zków wychowawczych i domowych przez mê¿czyzn, którzy chcieli w ten sposób umo¿liwiæ
utrzymanie zatrudnienia swoim ¿onom, okaza³o siê jak dot¹d ca³kowicie nieproduktywne. Mimo ¿e mê¿czyni ci s¹ jeszcze z regu³y doæ m³odzi i dobrze wykszta³ceni, to kilkuletni okres przebywania na urlopie wychowawczym staje siê
w praktyce olbrzymi¹ barier¹ przy próbie powrotu na rynek pracy i w³aciwie
bêd¹ oni w przysz³oci ca³kowicie zale¿ni finansowo od wysokoci renty, jak¹
wypracuj¹ ich ¿ony.
Nawet osoby nale¿¹ce do lepiej zarabiaj¹cych musz¹ byæ absolutnie przygotowane na to, ¿e nie bêd¹ mog³y zapewniæ sobie w przysz³oci odpowiedniego
komfortu ¿ycia. Ostatnie s³owa ksi¹¿ki brzmi¹ prawie jak memento: Kto nie
bêdzie mia³ dzieci gotowych siê nim opiekowaæ, musi wiedzieæ, ¿e ani wysoka
renta, ani dodatkowe ubezpieczenie czy oszczêdnoci nie bêd¹ w stanie pokryæ
w pe³ni wysokich kosztów opieki w podesz³ym wieku. Oczywicie mo¿na cieszyæ siê dzi estetycznym wygl¹dem pokoju i urokiem du¿ego parku otaczaj¹cego orodek pobytu, a tak¿e sympatycznymi relacjami z personelem opiekuñczym, ale w pewnym momencie nast¹pi taka eksplozja zdañ i kosztów
zwi¹zanych z opiek¹, ¿e nie bêdzie mog³o byæ ju¿ mowy o tym, by mo¿na je
by³o pokryæ z w³asnych rodków. Trzeba bêdzie polubiæ standardow¹ powszechn¹ opiekê na poziomie dla wszystkich. Nawet wysoka renta nie obroni przed
samotnoci¹ i bied¹.
Nie chcia³bym podejmowaæ jakiej szerszej polemiki z tezami autora recenzowanej ksi¹¿ki, ograniczê siê jedynie do stwierdzenia, ¿e w tym kontekcie
symbolicznego znaczenia nabiera przytaczane ju¿ we wstêpie sformu³owanie:
sprawy tocz¹ siê zazwyczaj ca³kiem inaczej, ni¿ tego oczekiwano, a wszystko
odbywa siê inaczej, ni¿ ktokolwiek by sobie móg³ tego ¿yczyæ.
Jerzy Pabian
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NIETZSCHEGO RADOSNA WIEDZA
Friedrich Nietzsche, Radosna wiedza (La gaya
scienza), prze³. M. £ukasiewicz, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2008, ss. 73.
W serii Biblioteka Mnemosyne w ubieg³ym roku ukaza³ siê nowy przek³ad
jednego z wa¿niejszych pism w dorobku Friedricha Nietzschego, Radosnej wiedzy. Autork¹ spolszczenia jest Ma³gorzata £ukasiewicz. Wród jej wczeniejszych przek³adów  co warto odnotowaæ  znajduj¹ siê równie¿ Nietzscheañskie
Niewczesne rozwa¿ania, wydane przez Znak w 1996 r. W obu przypadkach podstaw¹ translacji by³y znane krytyczne wydania pism Nietzschego, przygotowane przez Giorgio Colliego i Mazzino Monitariego. Poetycka czêæ Radosnej wiedzy zosta³a skompilowana z przek³adów Andrzeja Kopackiego (¯art, fortel
i zemsta  Prolog) oraz m³odopolskich t³umaczeñ Leopolda Staffa (Dodatek do
Pieni ksiêcia Lekkoducha1). Uzupe³nieniem pracy s¹ historyczno-literackie objanienia t³umaczki, które odnosz¹ siê do kilkunastu paragrafów tekstu Nietzschego. Pe³ny przek³ad dope³nia kronika ¿ycia Nietzschego z lat 18811882 autorstwa
Colliego i Montinariego. Obok informacji o charakterze biograficznym szczególn¹ uwagê zwrócono w niej na aktywnoæ intelektualn¹ filozofa, jego lektury, korespondencjê oraz prace nad rêkopisem Die fröhliche Wissenschaft. Mo¿na dziêki
temu poznaæ atmosferê, w jakiej kszta³towa³y siê najwa¿niejsze idee z pocz¹tku
lat osiemdziesi¹tych XIX stulecia, poprzedzaj¹ce bezporednio powstanie To rzek³
Zaratustra. Niew¹tpliwe oba teksty powsta³y w okresie najwiêkszej aktywnoci
intelektualnej Nietzschego. Warto wspomnieæ, ¿e za ¿ycia filozofa Radosna wiedza ukazywa³a siê dwukrotnie, w 1882 oraz 1887 r., poszerzona wówczas m.in.
o now¹ przedmowê, ksiêgê pi¹ta oraz przywo³ywane ju¿ Pieni ksiêcia Lekkoducha.
Doskona³y przek³ad Ma³gorzaty £ukasiewicz wype³nia coraz mniejsz¹ lukê,
jaka istnieje wród wspó³czesnych spolszczeñ pism autora Zaratustry. Warto
wspomnieæ na wstêpie, i¿ pochodz¹ca z 1882 r. Radosna wiedza by³a dot¹d jednym z niewielu tekstów Nietzschego dostêpnych jedynie w starym, m³odopolskim t³umaczeniu Leopolda Staffa. Trzeba na marginesie dodaæ, i¿ ponownego
1

W oryginale: Anhang. Lieder der Prinzen Vogelfrei, [w:] F. Nietzsche, Sämtliche Werke.
Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden, Bd. 3, hrsg. v. G. Coli und M. Montinari, DTV
& de Gruyter, Berlin  New York 1988, s. 639.
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spolszczenia wymagaj¹ jeszcze Menschliches, Allzumenschliches oraz Morgenröthe. Przemawiaj¹ za tym przynajmniej dwa wzglêdy: po pierwsze, dawne
przek³ady m³odopolskie maj¹ g³ównie charakter literacki, a nie stricte filozoficzny, ich jêzyk zd¹¿y³ ju¿ siê zestarzeæ; po drugie, ich podstaw¹  co zupe³nie zrozumia³e  by³y pochodz¹ce z pocz¹tku XX w. wydania pism Nietzschego, przygotowywane pod egid¹ komitetu powo³anego i faktycznie kierowanego przez
E. Förster-Nietzsche. Trudno wspó³czenie mówiæ o ich krytycznym charakterze. Warto przypomnieæ, i¿ wydane nak³adem J. Mortkowicza dzie³a Nietzschego by³y na pocz¹tku XX w. jednym z pierwszych kompletnych przek³adów
w Europie i na wiecie, wspó³czenie jednak z wielu powodów dezaktualizuj¹
siê i z koniecznoci trac¹ na znaczeniu.
Odrêbny problem wród przek³adów stanowi nietzscheañski Nachlaß, przy
którym od kilku lat trwaj¹ prace translatorskie grupy germanistów i filozofów. Jak
mo¿na s¹dziæ, w niedalekiej przysz³oci zakoñcz¹ siê publikacj¹ spolszczonych
rêkopisów myliciela. Wiadomo, i¿ ich ³¹czna objêtoæ zdecydowanie przekracza
zbiór oficjalnych tekstów Nietzschego, s¹ wiêc one drugim niezwykle wa¿nym
ród³em w systematycznych badaniach nad filozofi¹ niemieckiego nihilisty.
W autobiograficznym szkicu Ecce homo. Jak siê staje, czym siê jest Nietzsche lakonicznie przyznaje, ¿e Radosna wiedza powsta³a w szczególnie sprzyjaj¹cych warunkach. Podobnie jak Jutrzenka, by³a ona dowodem kszta³tuj¹cej siê
postawy afirmatywnej, stopniowego przezwyciê¿enia pesymizmu i dekadentyzmu oraz rozwijaj¹cej siê intelektualnej samodzielnoci2. Nawet z perspektywy
wielu lat styczeñ 1882 r. by³ pamiêtany przez Nietzschego jako moment szczególnie radosny, twórczy i znamionuj¹cy powrót si³ witalnych po okresie g³êbokiego kryzysu. Trzeba podkreliæ, i¿ jak w wielu innych pismach Nietzschego,
tak i tutaj w¹tki stricte filozoficzne splataj¹ siê z kwestiami osobistymi, dyskurs
filozoficzny ³¹czy siê z próbami poetyckimi oraz obrazami antycypuj¹cymi póniejszego Zaratustrê. Pod wzglêdem formy Radosna wiedza jest zró¿nicowana
i niespójna. Ukazuje autora jako filozofa, literata, cz³owieka o nieprzeciêtnej
wra¿liwoci estetycznej i moralnej. Dowodzi zarówno jego warsztatowej wszechstronnoci, jak i potêguj¹cej siê sk³onnoci do bezkompromisowych rozstrzygniêæ. Otwarty interpretacyjnie aforyzm miesza siê w niej z d¹¿eniem do wnikliwego zrozumienia podejmowanych zagadnieñ i problemów.
Wed³ug samego autora, utwór znamionuje saturnalia ducha i ozdrowienie.
Nic wiêc dziwnego  jak pisze  ¿e wówczas do g³osu dochodzi i nierozumnoæ, i b³azeñstwo, i ochocza czu³oæ, trwoniona nawet na problemy szorstko2

Por. F. Nietzsche, Ecce homo. Jak siê staje, czym siê jest, prze³. B. Baran, Wyd. Baran
i Suszczyñski, Kraków 1996, s. 9394. R. Safranski pisze: miech w Wiedzy radosnej nie
jest oskar¿aj¹cy. Ten miech uznaje wynalazczoæ cz³owieka, a nawet cieszy siê ni¹. Ale na
chwilê nie mo¿na zapomnieæ o tym, ¿e w grê tu wchodz¹ wynalazki. Nietzschemu nie chodzi
o oszczerstwo, lecz o ulgê. R. Safranski, Nietzsche. Biografia myli, prze³. D. Stroiñska,
Czytelnik, Warszawa 2003, s. 270271.
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w³ose [...]. Ca³a ta ksi¹¿ka jest wy³¹cznie rozochoceniem po d³ugim czasie wyrzeczeñ i bezsilnoci, radoci¹, jak¹ daj¹ powracaj¹ce si³y, na nowo obudzona
wiara w jutro i pojutrze, nag³e poczucie i przeczucie przysz³oci, bliskich przygód, znowu otwartych mórz, znowu mo¿liwych, znowu wiarygodnych celów
(s. 7). Znamienne, ¿e nie wczeniejsz¹ Jutrzenkê, lecz w³anie Radosn¹ wiedzê
Nietzsche uczyni³ osobliwym znakiem zasadniczej wewnêtrznej przemiany, jaka
siê w nim dokonywa³a. Jej wyrazem  jak s¹dzi³  by³a deklarowana wola porzucenia starych wzorców i sposobów mylenia. Równoczenie zapowiada³a
(choæ mo¿e jeszcze niekiedy doæ mglicie) to, co przez nastêpnych blisko dziesiêæ lat stanie siê punktem ciê¿koci Nietzscheañskiego filozofowania3. Dwa
ostatnie fragmenty Ksiêgi czwartej (341. Najciê¿sze brzemiê i 342. Incipit tragedia), stanowi¹ce zakoñczenie pierwszego wydania Radosnej wiedzy, zapowiadaj¹ fundamentalne kwestie nietzscheanizmu: prawdê wiecznego powrotu tego
samego, dynamistyczny antropocentryzm czy zaratustriañsk¹ wizjê przemiany.
Wzmiankuj¹ to, co z czasem oka¿e siê oparciem jego stanowiska.
Znamienne, ¿e Nietzsche, przygotowuj¹c drugie wydanie swojej ksi¹¿ki jesieni¹ 1886 r., dostrzeg³ siln¹ potrzebê potwierdzenia i wzmocnienia tego, co
uprzednio wypowiedzia³. Z perspektywy kilku lat  po To rzek³ Zaratustra
(18831885), po Poza dobrem i z³em (1886) i po powsta³ej na tej samej fali pracy Z genealogii moralnoci (1887), a wiêc po wyk³adzie zasadniczych idei i celów swojej filozofii  ¿arliwoæ Nietzschego nie zmala³a. Niekiedy mo¿e siê
wydawaæ nawet wiêksza. G³êbsza wydaje siê równie¿ wiadomoæ dokonuj¹cego siê prze³omu: wyczerpania wartoci prawdy, nauki, wiedzy metafizycznej,
moralnoci czy historii. Zasadnicze problemy zosta³y rozpoznane, choæ przez to
nie zniknê³y. Jak pisa³ Nietzsche: wypali³o nas, ostudzi³o i zahartowa³o zrozumienie, ¿e na tym wiecie nie dzieje siê nic po bo¿emu, ba, nie dzieje siê te¿
wedle ludzkiej miary rozumu, mi³osierdzia albo sprawiedliwoci; wiemy, ¿e
wiat, w którym ¿yjemy, jest nieboski, niemoralny, »nieludzki«, zbyt d³ugo wyk³adalimy go fa³szywie i k³amliwie, za to zgodnie z tym, czego sobie ¿yczy³a
nasza sk³onnoæ do uwielbiania, czyli zgodnie z nasz¹ p o t r z e b ¹ (s. 234235).
W tej deklaracji wyra¿a siê trwa³a dyspozycja Nietzschego do podejrzliwego
przygl¹dania siê temu, co w kulturze, nauce, ¿yciu duchowym sta³o siê niemal
oczywiste, zyska³o aksjologiczny wyraz czy spo³eczne uznanie. Czy w takiej
sytuacji mo¿liwe jest przekonanie kogokolwiek do pozornoci wszelkich wyobra¿eñ ³adu i porz¹dku wiata, sensu zdarzeñ i procesów? Z w¹tpliwoci wynikaj¹cych z tej sytuacji wywodzi siê przekonanie Nietzschego, i¿  jak ju¿ siê
3 Je¿eli uwzglêdni siê fakt, i¿ powstanie Radosnej wiedzy zbieg³o siê z ¿yciowymi prze³omami, zwi¹zanymi m.in. ze znajomoci¹ z Lou Salome i Paulem Ree, napiêciami rodzinnymi, przysz³ymi planami, s¹dziæ mo¿na, i¿ Nietzsche znajdowa³ siê w szczególnym momencie
swojego ¿ycia. Dowodzi tego np. list do wieloletniej znajomej, Malvidy von Meysenbug, zamieszczony w Kronice ¿ycia Nietzschego od lata 1881 do jesieni 1882 (por. s. 315316).
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okazywa³o  pozostaje mylicielem nie na czasie, g³osicielem najtrudniejszych
prawd, które nie zawsze znajduj¹ pos³uch (szukamy s³ów, mo¿e szukamy te¿
uszu, s. 234) lub nie s¹ w³aciwie rozumiane.
Dopisana do drugiego wydania Radosnej wiedzy Ksiêga pi¹ta, zatytu³owana
My nieustraszeni, obejmuje zbiór przemyleñ, które na pierwszy rzut oka koncentruj¹ siê na charakterystycznych i znanych problemach Nietzscheañskiego
filozofowania. Z perspektywy kilku lat stanowisko Nietzschego uleg³o wyostrzeniu i radykalizacji. Wród wa¿niejszych przejawów mo¿na wymieniæ zasadnicz¹ nieufnoæ w jakkolwiek metafizycznie pojêty ³ad wiata i niewiarê w wartoæ poznania naukowego, sceptycyzm w stosunku do historycznie ugruntowanej
moralnoci (por. s. 242) czy fundamentalnej dla cz³owieka wiadomoci. Tê
ostatni¹ usi³uje t³umaczyæ z perspektywy fizjologii, a równoczenie traktuje jako
jeden z przejawów rozlicznych fikcji towarzysz¹cych ¿yciu cz³owieka. W ka¿dym razie uznaje wiadomoæ za wynik fa³szywej generalizacji, wynikaj¹cej ze
spo³ecznych form ludzkiej egzystencji. Jak pisa³, wiadomoæ to w³aciwie tylko sieæ powi¹zañ miêdzy ludmi  tylko jako taka musia³a siê rozwin¹æ [...].
Tak rozumiana wiadomoæ odpowiada jednemu z silniej rozpowszechnionych
mitów o istnieniu odrêbnej od cia³a (organizmu) trwa³ej, autarkicznej struktury, bêd¹cej fundamentem i warunkiem samookrelenia siê i rozumienia cz³owieka. Dalej za dodaje: wiadomoæ nie nale¿y w³aciwie do indywidualnej egzystencji cz³owieka, raczej do tego, co jest w nim natur¹ wspólnotow¹ i stadn¹;
wiadomoæ zatem rozwija siê i wyrabia tylko proporcjonalnie do u¿ytecznoci
wspólnotowej i stadnej, a przeto ka¿dy z nas mimo najlepszej woli, aby z r oz u m i e æ siebie tak indywidualnie, jak to mo¿liwe, »poznaæ samego siebie«,
uwiadomiæ sobie zawsze tylko akurat to, co w nim nieindywidualne, »przeciêtne«; samo nasze mylenie stale jest m a j o r y z o w a n e przez charakter wiadomoci, przez rz¹dz¹cy ni¹ »geniusz gatunku« i przek³adane z powrotem na
perspektywê stada (s. 245246). Ów genealogiczny socjocentryzm i socjologizm wskazuje na jeden z istotniejszych aspektów pochodzenia i treci ludzkich
wiadomych prze¿yæ. Spo³eczne bytowanie jednostek staje siê ród³em znaków
i relacji, dziêki którym cz³owiek jest zdolny okreliæ siebie. Nietzsche po raz kolejny dowodzi g³êbokiej wiadomoci roli i znaczenia spo³eczeñstwa dla to¿samoci ludzkiego indywiduum. Warto tak¿e dodaæ, i¿ w drugiej po³owie XIX w. tego
rodzaju antycypacja funkcjonalizmu i wiadomoæ semiotycznego aspektu miêdzyludzkiej komunikacji mog³a zaskakiwaæ lub skutkowaæ pos¹dzeniem o osobliwy redukcjonizm, w praktyce jednak pozwala³a Nietzschemu objaniæ nie tylko sens  jak uwa¿a³  koniecznego perspektywizmu, lecz równie¿ radykalnego
krytycyzmu wobec optyki zbiorowoci. G³osz¹c skrajny indywidualizm, demaskowa³ wszelkie ród³a i formy wyobra¿eñ, w których przejawia³a siê nadrzêdnoæ spo³eczeñstwa nad jednostk¹. Ich mnogoæ wiod³a do wszechstronnej krytyki idea³ów i wytworów zbiorowej egzystencji (por. 246).
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Wród innych kwestii ostatniej ksiêgi Radosnej wiedzy Nietzsche podejmuje reprezentatywny dla jego zainteresowañ problem ducha niemieckiej kultury i filozofii. Poszukuj¹c ich swoistoci, w syntetycznym spojrzeniu wskazuje
na g³ówne tendencje XVIII- i XIX-wiecznej filozofii, bêd¹cej soczewk¹ niemieckiego ¿ycia duchowego. Motyw to nienowy, lecz  jak widaæ  niezwykle nony i wyra¿aj¹cy trwa³e przekonanie myliciela o jego z³o¿onym i schy³kowym
charakterze. Wród wielu ich znamion Nietzsche wymienia m.in. ateizm, paradoksalne umoralnienie nauki, narastanie fali sceptycyzmu godz¹cego w metafizycznie pojêty ³ad wiata. Od tego co niemieckie, Nietzsche przechodzi do tego
co europejskie (s. 254 i n.). Jednak w obu przypadkach dostrzega znamiona tego
samego upadku: rozk³ad chrzecijañstwa, które w dalekosiê¿nych skutkach reformacji przeistacza siê w osobliwe plebejstwo ducha.
Warto wspomnieæ, i¿ Radosna wiedza by³a kolejn¹ okazj¹ do przestawienia
rozsianych wród ró¿nych pism idei historiozoficznych Nietzschego. Nie stanowi³y one  jak s¹dzê  spójnej koncepcji, lecz doskonale obrazowa³y sposób rozumienia rzeczywistoci spo³ecznej, politycznej i dziejowej. Nietzsche, oprócz
generalnej krytyki klasycznych ju¿ odmian XVIII- i XIX-wiecznej filozofii dziejów, usi³uje uzasadniæ wizjê historii pojêtej w kategoriach walki (wojny), bêd¹cej zarazem formu³¹ przysz³ego rozwoju (s. 261). Postaci¹ prze³omow¹ pozostaje
w jego przekonaniu Napoleon, symbolizuj¹cy wejcie w klasyczn¹ epokê
wojny. Poza czysto politycznym odczytaniem zwi¹zanych z nim wydarzeñ,
Nietzsche dostrzega³ w nim osobowoæ dostojn¹, kieruj¹c¹ siê ca³kowicie odmiennymi tablicami wartoci ani¿eli te, które wyznawa³o mieszczañstwo. Jak
pisa³: oto m ¹ ¿ znowu zatriumfowa³ nad kupcem i filistrem (s. 261). Przywo³any przyk³ad dowodzi konsekwencji Nietzschego w d¹¿eniu do dynamistycznej interpretacji podejmowanych kwestii. Filozofia dziejów okazuje siê kolejnym obszarem dociekañ, stanowi¹cym wynik rozumienia rzeczywistoci jako
nieustannego stawania siê, okrelonego przez wysi³ek przezwyciê¿ania tego, co
zastane.
Tego rodzaju tezy, bêd¹ce reprezentatywnymi za³o¿eniami filozofii Nietzschego, dowodz¹ jej spójnego i wzglêdnie jednolitego charakteru. Mimo zachodz¹cej w kolejnych latach ewolucji w wiatopogl¹dzie filozofa, mo¿na zasadnie
przyj¹æ przekonanie o trwa³oci i spójnoci fundamentalnych tez jego myli.
Oprócz przywo³anych przyk³adów, jednoæ i konsekwencjê widaæ np. w d¹¿eniu do zakwestionowania wartoci poznania naukowego. Antycypuj¹c postmodernistyczn¹ tezê o kresie wielkich narracji (w tym nauki), Nietzsche wykazuje
jednostronnoæ i konwencjonalnoæ, schematycznoæ, formalizm poznania naukowego. Nie neguje go jako takiego, d¹¿y jednak do wykazania jego ograniczonoci (jako aspektowoci, przedmiotowoci), czêstych przejawów redukcjonizmu (np. o pod³o¿u mechanistycznym i metodologicznym, s. 274). Warto
podkreliæ, i¿ negatywna reakcja Nietzschego ma niew¹tpliwie wymowê histo-
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ryczn¹  wyra¿a stosunek myliciela do wzorców XIX-wiecznej idei naukowoci, lecz zawiera równie¿ uwagi o charakterze uniwersalnym. Przedmiotowoæ,
metodycznoæ, instrumentalizm  stanowi¹ce charakterystyczne znamiona wszelkiej dzia³alnoci naukowej  mog¹ w szczególnych warunkach byæ czynnikami
skutecznie hamuj¹cymi ludzkie poznanie. W intuicjach Nietzschego kryj¹ siê
w¹tpliwoci, które dojd¹ do g³osu tak¿e w póniejszych koncepcjach kontestuj¹cych swoistoæ i wartoæ nauki (np. w anarchizmie metodologicznym). Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, i¿ tak jak akustyka nie wyczerpuje fenomenu muzyki, podobnie fenomenu ¿ycia cz³owieka nie wyjaniaj¹ wy³¹cznie prawa
fizjologii. Muzyka jako sztuka zaczyna siê tam, gdzie wiedza i doznania przekraczaj¹ granice akustyki, analogicznie jak cz³owieczeñstwo w ró¿norakim rozumieniu okazuje siê nieredukowalne do zasad fizjologii.
W generalnym nastawieniu Nietzschego przejawia siê trwa³a tendencja do
podejrzliwoci i stricte filozoficznego namys³u nad kluczowymi aspektami ludzkiego ¿ycia. To w tym kontekcie zapytuje: jak¿e moglibymy, po takich widokach i z takim niedosytem sumienia i wiedzy, zadowoliæ siê cz³owiekiem
wspó³czesnym? Có¿ poradziæ, ¿e na jego najszacowniejsze cele i nadzieje spogl¹damy z kiepsko zachowan¹ powag¹, a mo¿e nawet wcale nie spogl¹damy.
Inny przywieca nam idea³, przedziwny, uwodzicielski, niebezpieczny idea³, do
którego nikogo nie chcemy przekonywaæ [...] (s. 284). Kolejne prace Nietzschego w znacznym stopniu bêd¹ wysi³kiem zrozumienia wspomnianego idea³u.
Ostatni¹ czêæ pracy stanowi¹ wspomniane wczeniej Pieni ksiêcia Lekkoducha w starym przek³adzie Leopolda Staffa. Jak s¹dzê, specyfika poezji wymaga innych kompetencji i innej wra¿liwoci ni¿ przek³ad tekstu stricte filozoficznego, dlatego pozostawienie w tym miejscu kunsztownych, m³odopolskich
translacji Staffa by³o zupe³nie zrozumia³e. Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden szczegó³ ksi¹¿ki. Autorka przek³adu, Ma³gorzata £ukasiewicz, ma istotny
wk³ad w uprzystêpnienie tekstu Nietzschego, opracowa³a bowiem objanienia (s.
305 i n.), w których doskonale uwidacznia siê g³êbokie uwik³anie myli Nietzschego w ró¿ne dziedziny i aspekty kultury, historii, filozofii, literatury czy nawet muzyki. Dziêki nim mo¿na dostrzec aluzyjnoæ, liczne nawi¹zania, cytowania i zapo¿yczenia. Tego rodzaju gra jest czêci¹ osobliwego stylu Nietzschego,
który zmusza czytelnika do nieustannej uwagi, do wczytywania siê w jego s³owa, a tak¿e do interpretacyjnej otwartoci, ostro¿noci i rozwagi. Tego rodzaju
szczególna erudycja uzmys³awia przy okazji to, jak dalece Nietzsche wiadomie
porzuci³ akademicki sposób filozofowania (a mo¿e nigdy go nie pozna³ lub nie
zrobi³ nic, by weñ wnikn¹æ i go sobie przyswoiæ). W ka¿dym razie zasadnicze
tezy jego filozofii przybra³y postaæ aforystyczn¹, dalek¹ od tradycyjnego dyskursu, niejednokrotnie skry³y siê za licznymi metaforami, porównaniami, obrazami. W mnogoci typowo literackich rodków wyrazu wyra¿a siê jeden z zupe³nie niepowtarzalnych aspektów jego filozofii.
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Rozwa¿aj¹c nietzscheañsk¹ inicjatywê wydawnictwa s³owo/obraz terytoria, w wyniku której ukaza³ siê przek³ad Radosnej wiedzy oraz praca Nietzsche.
Zapiski przyjaciela Franza Overbecka, s¹dzê, i¿ wart wysi³ku by³by równie¿
przek³ad i publikacja wspomnianych przeze mnie wczeniej pism Nietzschego.
Na zakoñczenie warto zwróciæ uwagê na zaskakuj¹c¹ informacjê w stopce
redakcyjnej, i¿ ta ksi¹¿ka to podrêcznik akademicki dotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Jest to zapewne tylko dowód finansowego
wspó³udzia³u i instytucjonalnej partycypacji MNiSW w publikacji tekstu, w ¿adnym bowiem razie dzie³o Nietzschego nie nosi znamion podrêcznika, choæ dla
historii filozofii XIX stulecia mo¿e byæ postrzegane jako kanoniczne.
Andrzej Kucner
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NIETZSCHE I OVERBECK  LADY PRZYJANI
Franz Overbeck, Nietzsche. Zapiski przyjaciela,
prze³. T. Zatorski, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk
2008, ss. 73.
Nak³adem gdañskiego wydawnictwa s³owo/obraz terytoria ukaza³ siê
w ubieg³ym roku polski przek³ad niewielkiej, lecz szczególnej pracy Franza
Overbecka. Jest ona lakonicznym zapisem jego wspomnieñ i przemyleñ opartych na wieloletniej, za¿y³ej znajomoci z Friedrichem Nietzschem. Ju¿ na wstêpie warto zwróciæ uwagê na szalon¹ dysproporcjê miêdzy niezwykle powci¹gliwym stylem pisarskim Overbecka a histori¹ jego wieloletniej znajomoci
z niemieckim filozofem. Z tego powodu mo¿na odnieæ wra¿enie pewnego niedosytu, i¿ tak niewiele ostatecznie autor zdo³a³ ujawniæ.
Trudno o jednoznaczn¹ klasyfikacjê i ocenê pracy Overbecka. Nie jest ona
ani typow¹ biografi¹ Nietzschego, ani wy³¹cznie zbiorem wspomnieñ. Nie jest
te¿ kompletn¹, krytyczn¹ analiz¹ pogl¹dów filozofa czy te¿ ich komentarzem.
Dominuje w niej selektywny i nieskrywanie subiektywny punkt widzenia Overbecka. Jego przemylenia koncentruj¹ siê ró¿norodnych kwestiach. Mo¿e siê
nawet wydawaæ, i¿ niekiedy pozornie doæ przypadkowych lub ma³o istotnych.
Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ w ka¿dym przypadku zapiski Ovebecka s¹ odzwierciedleniem autentycznej znajomoci wraz ze wszystkimi wynikaj¹cymi z tego
konsekwencjami. Ich wartoæ wyra¿a siê przede wszystkim w tym, i¿ dokumentuj¹ wieloletnie, bliskie, bezporednie i szczególne pod wieloma wzglêdami kontakty obu intelektualistów1. Warto wiedzieæ, i¿ ich zasiêg w praktyce dalece
przekracza³ to, co zwykle bywa kojarzone z typow¹ znajomoci¹. Dzieli³a ich
siedmioletnia ró¿nica wieku, ró¿ni³y naukowe kompetencje i droga ¿yciowa,
1

Losy przyjani Nietzschego i Overbecka ju¿ dawno sta³y siê odrêbnym problemem badawczym biografów i historyków filozofii. Zob. np. C.A. Bernoulli, Franz Overbeck und
Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft, Bd. 12, Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena 1908.
W póniejszych biografiach Nietzschego postaæ Overbecka tak¿e zajmuje istotne miejsce (por.
C. P. Janz, Friedrich Nietzsche. Biographie, Bd. 13, Carl Hanser Verlag, München Wien
1978). Dzieje ich znajomoci bada³ równie¿ Tadeusz Zatorski., t³umacz tomiku i autor pos³owia: Overbeck und der Freund, Aufklärung und Kritik 1999, nr 1, s. 155162 (rec.); A. Urs
Sommer, Der Geist der Historie und das Ende des Christentums. Zur Waffengenossenschaft
von Friedrich Nietzsche und Franz Overbeck, Berlin Akademie Verlag 1997.
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a mimo tego ich losy splata³y siê w wielu wa¿nych momentach. W dodanym do
wspomnieñ pos³owiu t³umacz pracy, Tadeusz Zatorski, przypomina Stefana Zweiga, który Overbecka nazwa³ m.in. najwierniejszym z wiernych, wiecznym
pocieszycielem czy jedynym sta³ym punktem w chwiejnej egzystencji Nietzschego (por. s. 47).
wiadomoæ szczególnej wiêzi i roli, jak¹ w ¿yciu Nietzschego odgrywa³
Overbeck, jest niemal powszechnie uznawana, lecz ró¿nie komentowana. Swoje
zdanie w tej kwestii mia³ m.in. Karl Jaspers. Jak podkrela³, od chwili poznania
w Bazylei Overbeck by³ dla Nietzschego kim stale obecnym, osob¹ godn¹ najwiêkszego zaufania, z czasem za swego rodzaju ostoj¹: Overbeck jest jak pewny okrêt na falach przyp³ywu i odp³ywu osób i rzeczy2. R.J. Hollingdale zauwa¿a, i¿ obu ³¹czy³a g³êboka przyjañ i mimo licznych ró¿nic miêdzy nimi (w kwestii
pochodzenia czy wiatopogl¹du), okazywa³a siê czym fenomenalnym3.
W jeszcze inny sposób  co zupe³nie zrozumia³e  zwi¹zek z Nietzschem
postrzega³ sam Overbeck. W swoich wspomnieniach z dat¹ 16 grudnia 1899 r.
pisa³: Jest fenomenem, przed którym zawsze pochyla³em g³owê, a tego, ¿e tak
w³anie czyni³em, nie ¿a³ujê i dzisiaj. wiadomie powiadam: »pochyla³em g³owê«, albowiem wynosiæ siê ponad niego  w³anie niedorzecznoæ tego rodzaju
zawsze by³a mi czym ca³kiem obcym, tyle ¿e teraz pojmujê j¹ lepiej tak¿e jako
niedorzecznoæ. Nieuleczalnie skomplikowa³oby moje relacje z Nietzschem
i mnie samego wprawi³o w beznadziejne pomieszanie, gdybym pokusie takiej
kiedykolwiek uleg³ (s. 5). Overbeck dostrzega³ zarówno egocentryzm, jak i postêpuj¹c¹ z wiekiem megalomaniê Nietzschego. Odczuwa³ zarówno przywi¹zanie, duchow¹ bliskoæ, jak i dystans wynikaj¹cy ze zderzenia diametralnie ró¿nych typów osobowoci. Mimo i¿ wiadomie wola³ pozostawaæ w cieniu
Nietzschego, spogl¹da³ na niego krytycznie i mimo znanych mu wielu obcych
ocen, mia³ wyrobion¹ o nim w³asn¹ opiniê.
Wnikliwsza analiza przemyleñ Overbecka wymaga kilku zdañ komentarza.
Jego praca powstawa³a w czasie, gdy kszta³towa³a siê tzw. legenda Nietzschego, zawieraj¹ca wiadomie zafa³szowany, zniekszta³cony obraz myliciela i g³oszonych przez niego idei. Kontrowersje wywo³ywa³a z jednej strony jego choroba, rzucaj¹c cieñ na faktyczn¹ wartoæ jego twórczoci, z drugiej za
pozostawiona spucizna w formie rêkopisów i listów, wymagaj¹ca uporz¹dkowania i krytycznych badañ. Jak pokaza³y kolejne lata, przez d³ugi okres nie istnia³a w Niemczech atmosfera sprzyjaj¹ca rzetelnemu, wolnemu od rozmaitych
uprzedzeñ oraz niejasnych intencji prowadzeniu badañ nad pozostawionym dorobkiem. Ów problem widaæ w spostrze¿eniach Overbecka, który rozwa¿aj¹c
2

K. Jaspers, Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, prze³. D. Stroiñska,
Wyd. KR, Warszawa 1997, s. 67.
3 Por. R.J. Hollingdale, Nietzsche, prze³. W. Je¿ewski, PIW, Warszawa 2001, s. 6567.
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np. kwestiê chrzecijañskoci Nietzschego, zasadnie kwestionuje deklaracje siostry filozofa (por. s. 1112). Zreszt¹ warto podkreliæ, i¿ przy wielu okazjach widoczne s¹ mniej lub bardziej mia³e próby przeciwstawiania siê zafa³szowanemu obrazowi, upowszechnianemu przez Elisabeth Förster-Nietzsche. Ju¿
wówczas Overbeck mia³ wiadomoæ negatywnych skutków powstaj¹cej legendy Nietzschego. Niekiedy usi³owa³ nawet z tym walczyæ (por. s. 13). O nieskrywanej niechêci do E. Förster-Nietzsche wiadczy³ tak¿e jego konsekwentny dystans do powsta³ego g³ównie z jej inicjatywy naumburskiego Archiwum
Nietzschego, przeniesionego nastêpnie do Weimaru (por. s. 64).
Obraz Nietzschego wy³aniaj¹cy siê ze wspomnieñ i ocen Overbecka jest wielobarwny. Wybitny talent jego przyjaciela  jak s¹dzi³  ujawni³ siê w szczególnej pasji krytycznej, której ostrze Nietzsche zwróci³ ostatecznie przeciwko sobie. Wed³ug Overbecka ten akt sta³ siê g³ówn¹ przyczyn¹ jego samozniszczenia
(s. 6). Nietzsche dokona³ autodestrukcji w poczuciu najwy¿szej uczciwoci wobec siebie samego, takiej, jak¹ mo¿na by³o spotkaæ np. u Pascala. Ich duchowe
powinowactwo wydaje siê Overbeckowi bezdyskusyjne. Zapewne Nietzsche
przy wielokrotnie deklarowanej niechêci do pascalowskiego zepsucia religi¹ odrzuci³by ocenê swego przyjaciela, jednak szczególny autentyzm g³oszonych pogl¹dów jest wspóln¹ cech¹ jego postawy i stanowiska myliciela z Port-Royal.
Za wyj¹tkow¹ cechê Nietzschego Overbeck uzna³ zupe³nie niespotykan¹ na
tê skalê sk³onnoæ do samoprzezwyciê¿enia. W tym przypadku jedna z fundamentalnych zasad jego filozofii sta³a siê jego w³asn¹ zasad¹ postêpowania czy
nawet uniwersaln¹ norm¹ ¿ycia, tak trafnie dostrze¿on¹ przez Overbecka.
Wieloletnie kontakty utrzymywane z Nietzschem przez Overbecka, a z czasem równie¿ przez jego ¿onê, Idê, pozwala³y ledziæ nie tylko ewolucjê jego
wiatopogl¹du czy g³oszonych idei, ale tak¿e dokonuj¹ce siê przemiany osobowoci. wiadomoæ ich istoty umo¿liwia³a rozumienie Nietzschego w zupe³nie
inny sposób ani¿eli przez badaczy czy komentatorów jego filozofii. Niew¹tpliwie Overbeck g³êbiej rozumia³ szczególny zwi¹zek miêdzy ¿yciem a zasadami
g³oszonego stanowiska. Wed³ug niego, wiadomy wybór roli eremity w wiêkszym stopniu odzwierciedla³ sk³onnoæ Nietzschego do teatralizacji w³asnego
¿ycia ni¿ z pewnymi wyj¹tkami g³êbok¹ potrzebê samotnoci czy izolacji. Overbeck dostrzega³ równie¿ eskaluj¹ce napiêcie w okresie prac nad Radosn¹ wiedz¹ oraz To rzek³ Zaratustra i jego stopniowy spadek w kolejnych latach poprzedzaj¹cych bezporednio za³amanie nerwowe.
Z wielu wzglêdów Overbeck doskonale rozumia³ z³o¿onoæ sytuacji, jaka
z czasem wytworzy³a siê wokó³ Nietzschego. Stara³ siê przy tym zachowaæ dystans do pojawiaj¹cych siê licznych kontrowersji i zarzutów. Mia³ wiadomoæ,
i¿ mnogoæ i zazwyczaj skrajnoæ formu³owanych ocen wymaga rozwa¿nego
komentarza. Problematyczne wydawa³o mu siê np. pos¹dzenie Nietzschego
o antysemityzm. Overbeck zakwestionowa³ je z jednej strony z powodu niechê-
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ci ich obu do jakiegokolwiek fanatyzmu, z drugiej natomiast  jak pisze: to
moje i Nietzschego zniesmaczenie antysemityzmem najmocniej wyra¿a³o siê
pewnie w tym, ¿e  na po³y z przekory  wprawdzie czasem o nim rozmawialimy, ale nigdy z pasj¹; w zasadzie nie traktowalimy go nigdy »powa¿nie«, uwa¿aj¹c za nie zas³uguj¹c¹ w istocie na d³u¿sz¹ refleksjê modê naszych czasów
(s. 8). Ta pozorna bagatelizacja odnosi³a siê do realiów schy³ku XIX w. i  jak
s¹dzê  nie powinna byæ oceniana z perspektywy form i skutków ca³kowicie innego antysemityzmu dwudziestowiecznego. Overbeck wiedzia³, i¿ na Nietzschem ci¹¿y³ zarzut antysemityzmu, lecz sam unika³ wydawania jednoznacznych
ocen. Uwa¿a³ przy tym, i¿ zdecydowanie wiêkszym problemem byli antysemici
w otoczeniu Nietzschego, ani¿eli brzemienna w skutkach mog³a byæ jego rzekoma wrogoæ do ¯ydów. Jak pisa³: Nietzsche by³ namiêtnym przeciwnikiem
antysemityzmu takiego, jakim go pozna³. Co nie przeszkadza wcale, ¿e tam,
gdzie mówi szczerze, jego s¹dy o ¯ydach sw¹ ostroci¹ pozostawiaj¹ daleko
w tyle wszelki antysemityzm. [...] Jego antychrystianizm ma przede wszystkim
antysemicki fundament (s. 29). Trzeba przyznaæ, i¿ to ostatnie spostrze¿enie
mo¿e siê wydawaæ doæ kontrowersyjne, Overbeck tymczasem pozostawi³ je bez
jakiegokolwiek komentarza. Czy rzeczywicie (nawet radykalna w formie) krytyka ¿ydowskiej kultury i zawartych w niej wzorców religijnoci stanowi o istocie antysemityzmu?
Zupe³nie inny charakter posiada³ wywo³uj¹cy kontrowersje problem rzekomej polskoci Nietzschego. Jak wiadomo, w ca³kowicie zmitologizowanym, fantastycznym wyobra¿eniu Nietzsche t³umaczy³ swoje pochodzenie polskimi korzeniami. Overbeck  jak przyznaje  nigdy nie uwierzy³ w legendê o swoim
przyjacielu jako potomku polskiej szlachty. Traktowa³ j¹ wy³¹cznie jako czêæ
romantycznego wizerunku filozofa. Jak siê jednak okaza³o, z przekonania o
polskim rodowodzie inni uczynili cel niewyszukanych ataków. By³o ono wykorzystywane szczególnie przez przeciwników Nietzschego oraz niemieckich nacjonalistów (s. 3536).
Bogactwo idei, które sta³y siê wytworem Nietzschego, wymaga krytycznego
spojrzenia na ich autora. Tutaj s¹d Overbecka jest jasny: Nietzschego  jak
stwierdza  nie sposób braæ powa¿nie jako uczonego, bardzo powa¿nie trzeba
go za to traktowaæ jako myliciela (s. 10). Typ umys³owoci, który reprezentowa³ Nietzsche, czyni³ z niego oryginalnego twórcê, nie za g³osiciela prawd uniwersalnych, spe³niaj¹cego kanony akademickoci. Z nich siê sukcesywnie wyzwala³ i z czasem do nich by³o mu niew¹tpliwie najdalej. Naukowe wzorce
poznania odrzuci³ jako nieautentyczne i pozorne, pozbawione indywidualnoci
i niepowtarzalnoci.
Mimo tej wielokrotnie deklarowanej niechêci do idea³ów nauki, Overbeck
dostrzeg³ równie¿ g³êbokie pokrewieñstwo Nietzschego z szeroko rozumian¹ intelektualn¹ tradycj¹ europejsk¹. Doszed³ nawet do wniosku, ¿e w takim kontek-
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cie oryginalnoæ i niepowtarzalnoæ tez Nietzschego mo¿e siê wydawaæ problematyczna. Mia³ on zarówno ideowych poprzedników, jak i bliskich mu wspó³czesnych intelektualistów (np. niemal zupe³nie zapomnianego Heinricha von Steina, por. s. 15).
Wieloletnia przyjañ obu intelektualistów by³a  w przekonaniu Overbecka
 zjawiskiem szczególnym. Jak sam przyzna³, uleg³a jedynie przemocy okolicznoci (s. 18), za z jednym wyj¹tkiem by³a wed³ug niego wolna od wszelkich
cieni. Zastrzega jednak, i¿ nieco inaczej mog³a wygl¹daæ od strony Nietzschego,
który w sytuacjach konfliktowych zdolny by³ do otwartej, bezkompromisowej krytyki czy bezporednich oskar¿eñ. Ta sk³onnoæ wynika³a nie tylko ze splotu zdarzeñ, lecz równie¿ ekspansywnej oraz impulsywnej osobowoci Nietzschego.
Traumatyczny charakter mia³o odkrycie przez Overbecka za³amania i choroby swojego przyjaciela, a szczególnie  co warto podkreliæ  stopniowe uwiadomienie sobie, i¿ ich dotychczasowe relacje sta³y siê definitywnie zjawiskiem
historycznym. Overbeck przyzna³ siê do g³êbokiego przygnêbienia oraz poczucia straty kogo bardzo mu bliskiego. Po swoich ostatnich spotkaniach z Nietzschem, który przeszed³ terapie w zak³adach dla ob³¹kanych w Bazylei i Jenie,
Overbeck uzmys³owi³ sobie, i¿  jak pisa³  ta nasza koinfidencja karmi³a siê
wy³¹cznie jeszcze przesz³oci¹, z czasem za ich drogi siê rozesz³y, a wieloletnia przyjañ, mimo widocznych nadal znamion wzajemnego przywi¹zania, uleg³a nieuchronnemu rozk³adowi (por. s. 2124).
Obraz nakrelony przez Overbecka nosi wprawdzie znamiona sentymentalnoci, nie jest jednak p³ytki ani te¿ przesadnie emocjonalny. Doskonale rozumia³
on, i¿ znajomoæ z Nietzschem by³a dla niego rodzajem wyzwania. Mimo ró¿nicy wieku, mimo wiadomoci intelektualnej i moralnej przewagi Nietzschego,
Overbeck widzia³ w nim przyjaciela, przed którym wielokrotnie pokornie chyli³
g³owê. Nie by³ jednak lepym wyznawc¹ jego pogl¹dów, nie ulega³ te¿ pokusie
pró¿nego schlebiania, szczególnie wówczas, gdy s³awa Nietzschego sta³a siê faktem (s. 28). Niezale¿nie od wiêzów przyjani, Overbeck by³ krytykiem pogl¹dów Nietzschego. Sceptycznie odnosi³ siê do idei nadcz³owieka, z dystansem
przypatrywa³ siê równie¿ myli o wiecznym powrocie tego samego (s. 38 i n.).
Uzna³ ostatecznie, ¿e najbardziej rozpoznawalne elementy filozofii Nietzschego
(nadcz³owiek i myl o wiecznym powrocie) s¹ najwiêkszymi jego pora¿kami,
wynikaj¹cymi ze sk³onnoci do skrajnych rozstrzygniêæ, z osobliwego intelektualnego ekstremizmu: rekultywacjê ludzkoci, jak¹ on podj¹³, podj¹æ mo¿na
jedynie pod znakiem desperacji  Nietzsche dowodzi tego doæ sugestywnie pomys³em uto¿samienia siê z nadcz³owiekiem oraz praktycznym urzeczywistnieniem tego¿ pomys³u w swoim ¿yciu (s. 42), a nastêpnie przez uznanie, i¿ przysz³oæ staje siê jedyn¹ miar¹ wartoci g³oszonych idei, swój pomys³ upodobni³
do rozstrzygniêæ wspó³czesnych teologów (najbardziej desperacka niedorzecznoæ). Sceptycyzm Overbecka nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoci.
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Warto dodaæ, i¿ osobliwym znakiem czasu w jego pracy s¹ rozwa¿ania nad
wartoci¹ i dostêpnoci¹ nietzscheañskiego Nachlaß-u, który w tamtym okresie
wywo³ywa³ wród pierwszych badaczy ogromne kontrowersje (por. s. 30). Interesuj¹ce s¹ spostrze¿enia Overbecka na temat okolicznoæ powstania koncepcji
wiecznego powrotu, które w jakim stopniu burz¹ znany mit o mistycznym doznaniu, jakiego mia³by dowiadczyæ Nietzsche w Sils Maria4 .
Praca Overbecka jest wynikiem zamierzonego, subiektywnego spojrzenia na
cz³owieka, jego osobowoæ i g³oszone idee. Ze stworzonego obrazu wy³ania siê
taki Nietzsche, jakim postrzegano go na prze³omie XIX i XX w. Jest kontrowersyjn¹ osobowoci¹, intelektualnym skandalist¹, antychrzecijaninem. Jego obraz
pozbawiony jest jeszcze zasadniczego dystansu, choæ w wielu przemyleniach
Overbecka potrzeba owego dystansu staje siê wyranie wyczuwalna. Przyjaciel
Nietzschego wielokrotnie podkrela nonsensownoæ dos³ownego rozumienia licznych deklaracji i radykalnych ocen wyg³aszanych przez filozofa. Nietzsche niew¹tpliwie czêsto móg³ szokowaæ form¹ swoich wypowiedzi, lecz ich znaczenie
nie zawsze sz³o w parze ze skrajnoci¹ okreleñ.
Przemylenia Overbecka nie mog¹ byæ traktowane jako wyk³adnia filozofii
czy te¿ miarodajne ród³o wiedzy o problematycznych watkach biografii Nietzschego. Sam autor ma tego wiadomoæ. S¹ one raczej prób¹ rozrachunku
z cz³owiekiem oraz problemami, które z czasem symbolizowa³ (m.in. antysemityzmem, chorob¹, spucizn¹, legend¹). Stosunkowo nik³e znaczenie ma w pracy
Overbecka filozofia Nietzschego. Wiele sk³adaj¹cych siê na ni¹ istotnych idei,
np. nadcz³owieka czy wiecznego powrotu, zosta³o przez niego podwa¿onych lub
uznanych za problematyczne (por. s. 32). Widaæ, ¿e Overbeck generalnie dystansowa³ siê do wiêkszoci pozytywnych za³o¿eñ twórcy Zaratustry. Widzia³ w nim
fenomenalnego sceptyka, którego wysi³ek zmierza³ do osi¹gniêcia niezwyk³ej
rzetelnoci w myleniu. Równoczenie w g³oszonych ideach filozoficznych silniej ni¿ gdziekolwiek indziej wyra¿a³a siê kontrowersyjna, neurasteniczno-histeryczna (jak s¹dzi³ np. krytykowany tu Paulsen) osobowoæ samego twórcy
(s. 33). Overbeck stara³ siê zachowaæ dystans do tego rodzaju ocen, mia³ jednak
wiadomoæ, i¿ przy ca³ej stronniczoci nie by³y one ca³kowicie chybione. Nietzsche niew¹tpliwie prowokowa³ licznych przeciwników form¹ swoich myli.
Czêstokroæ zastêpowa³a ona g³êbszy namys³ nad tym, o czym mówi³.
Warto zauwa¿yæ, i¿ spogl¹daj¹c na ca³oæ ¿ycia i twórczoci Nietzschego,
Overbeck nie by³ niekiedy zbyt powci¹gliwy w swoich ocenach. Ogóln¹ sytuacjê ¿yciow¹ swego przyjaciela okreli³ ostatecznie mianem zlepku nieszczêæ
(s. 42). Z jej analizy wy³oni³ siê obraz cz³owieka wyobcowanego, niezdolnego
4

Por. np. list Nietzschego do Petera Gasta (Heinricha Köselitza) z 14 sierpnia 1881 r.:
F. Nietzsche, Werke in drei Bänden, hrsg v. K. Schlechta, Bd. 3, Carl Hanser Verlag,
München 1956, s. 117.
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do trwa³ych i g³êbszych relacji rodzinnych ani z matk¹, ani z siostr¹. Namiastk¹
tych relacji sta³ siê za ca³kowicie zmylony obraz przedwczenie zmar³ego ojca,
który w przekonaniu Overbecka najsilniej inspirowa³ Nietzschego. W podsumowaniu autor zapisków dzieli siê gorzk¹, ale  jak pokaza³ czas  przynajmniej
czêciowo chybion¹ refleksj¹, i¿ wartoæ g³oszonych przez Nietzschego idei nie
siêga zbyt daleko. Mo¿e nawet nie warto by³o szerzej ich upowszechniaæ z powodu ca³kowitej abstrakcyjnoci oraz odrealnienia: W rzeczy samej  jak pisa³
 có¿ w granicach zdrowej myli, to znaczy myli poruszaj¹cej siê w granicach
dowiadczenia, uczyniæ mo¿na na serio z pojêciem nadcz³owieka, skoro ¿adne
dowiadczenie nie uczy nas o nim niczego? Znamy jak¹ ludzkoæ jako gatunek,
a w jej ramach niezliczone jednostki o najró¿niejszej gradacji ich znaczenia, poród których jednak nawet ta znajduj¹ca siê najwy¿ej nie bêdzie nadcz³owiekiem.
O tej istocie dowiadczenie nie mówi nam jako takie nic. Jeli my sami nie uznamy siê bez oporów za nadcz³owieka, to poród nas, ludzi, nie mo¿na w¹tpiæ
w to, ¿e nie ma takiej istoty, któr¹ znamy w ogóle tylko dziêki wyabstrahowaniu jej ze stworzonego przez nas pojêcia ludzkoci (s. 44).
Jednoznacznoæ tego podsumowania pozwala widzieæ w Nietzschem oryginalnego wizjonera, któremu jednak zabrak³o w pewnym momencie poczucia rzeczywistoci i w rezultacie tego jego koncepcja nie przekroczy³a granic mylowego eksperymentu bez jakiegokolwiek prze³o¿enia na realia spo³eczne, historyczne
czy te¿ na wiedzê o psychicznych uwarunkowaniach ludzkiej egzystencji.
Literatura wspomnieniowa powiêcona Nietzschemu jest stosunkowo bogata. Na w³asne rekonstrukcje znajomoci z filozofem zdobyli siê m.in. Paul Deussen, Lou Andreas-Salome czy Paul Ree. Z wieloci tych spojrzeñ wy³ania siê
obraz zró¿nicowany i niejednoznaczny, ³¹czy je jednak jedno  w ka¿dym przypadku niezbêdne jest uznanie rozmaicie pojêtej niezwyk³oci Nietzschego, by
upubliczniaæ w³asne dowiadczenia, odczucia i przemylenia zwi¹zane z jego
osob¹. Praca Overbecka tak¿e powsta³a z takiej inspiracji.
Na zakoñczenie warto zwróciæ uwagê na niezwykle rzetelny, krytyczny przek³ad niemieckiego tekstu, dokonany przez Tadeusza Zatorskiego. Swoje spolszczenie t³umacz uzupe³ni³ wartociowym pos³owiem, powiêconym g³ównie
Overbeckowi i roli, jak¹ odegra³ w ¿yciu Nietzschego. Trzeba przy okazji podkreliæ, i¿ dzieje znajomoci Nietzschego i Overbecka, jak równie¿ twórczoæ
tego niemieckiego teologa stanowi¹ odrêbny przedmiot zainteresowania i badañ
T. Zatorskiego.
Andrzej Kucner
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ODPOWIEDZIALNOÆ ZA MORALNOÆ
DZIENNIKARSK¥
Jan Pleszczyñski, Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007, ss. 263.
Refleksja nad etyk¹ dziennikarsk¹ ma swoich zwolenników, ale tak¿e przeciwników. Nie wszyscy s¹ przekonani do sensu i skutecznoci teoretycznego namys³u nad moralnymi aspektami pracy dziennikarskiej. Sami zainteresowani,
dziennikarze, rzadko orientuj¹ siê w kodeksach moralnych swojej profesji. Bardziej ufaj¹ intuicji moralnej, lecz czy wszyscy z nich takow¹ posiadaj¹?
Jan Pleszczyñski podj¹³ siê zadania wa¿nego i potrzebnego  napisa³ ksi¹¿kê z zakresu etyki dziennikarskiej. Oczywicie, to nie pierwsza tego typu pozycja na polskim rynku wydawniczym, ale ju¿ dawno nie ukaza³a siê na tyle aktualna, pod¹¿aj¹ca za rozwojem mediów publikacja z tej dziedziny.
Etykê dziennikarsk¹ mo¿na uprawiaæ co najmniej na trzy sposoby:
1) skoncentrowaæ siê na historycznych koncepcjach etycznych traktuj¹cych
o wartociach moralnych istotnych dla etyki dziennikarskiej;
2) opisywaæ i analizowaæ konkretne przyk³ady z dowiadczeñ moralnych
dziennikarzy;
3) teoriê i praktykê tak po³¹czyæ, by dostrzec zwi¹zki miêdzy nimi zachodz¹ce.
Pleszczyñskiemu uda³o siê sprawnie zastosowaæ trzeci sposób prezentacji.
Bowiem na etykê dziennikarsk¹ sk³adaj¹ siê trzy elementy: analiza filozoficzna
 stanowi¹ca ród³o wiedzy na temat cnót dziennikarskich, analiza konkretnych
przypadków  daj¹ca obraz rzeczywistych problemów moralnych dziennikarstwa, ujawniaj¹ca aktualne dylematy wymagaj¹ce dyskusji oraz kodeksy etyki
dziennikarskiej  porz¹dkuj¹ce wiedzê z tego zakresu. Konteksty filozoficzne
jawi¹ siê w nieprzymuszony sposób jako osnowa analizy konkretnych dowiadczeñ dziennikarskich.
Nie bez znaczenia dla jakoci ksi¹¿ki pozostaje fakt, ¿e Pleszczyñski jest jest
z jednej strony wykszta³conym filozofem, z drugiej  dowiadczonym dziennikarzem. W latach 19902003 pracowa³ w Gazecie Wyborczej Lublin, publikowa³ tak¿e w Rzeczypospolitej, Tygodniku Solidarnoæ i Przegl¹dzie Powszechnym. Zawodowe dowiadczenie sprawia, ¿e autor z w³aciwym
dystansem odnosi siê zarówno do teoretycznego namys³u, jak i praktyki dziennikarskiej. Umiejêtnie pokazuje ich wzajemn¹ zale¿noæ.
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Ksi¹¿ka sk³ada siê z jedenastu rozdzia³ów. Dotycz¹ one aksjologii i etyki
dziennikarskiej. Wyjaniane s¹ w nich terminy, a tak¿e wyznaczana przestrzeñ
wartoci moralnych.
W pierwszym rozdziale autor uzasadnia potrzebê refleksji nad moralnoci¹
dziennikarsk¹. Przy czym rozró¿nia etykê dziennikarsk¹ od etyki mediów. Pocz¹tkowe watpliwoci dotycz¹ce precyzowania tych pojêæ ustêpuj¹, gdy okazuje siê, ¿e dziêki takiemu zabiegowi wiedza z zakresu obu etyk jest bogatasza.
Drugi rozdzia³ ma charakter stricte filozoficzny. Nale¿y go potraktowaæ jako
obowi¹zkowy wstêp do dalszych rozwa¿añ, poniewa¿ zawarta jest w nim wiedza z zakresu etyki ogólnej. Pleszczyñski podkrela, ¿e w przeciwieñstwie do
amerykañskiego sposobu analiz zasad etycznych na przyk³adach, w jego koncepcji punktem wyjcia jest analiza filozoficzna.
Trzeci i czwarty rozdzia³ dotycz¹ samego dziennikarstwa i s¹ prób¹ odpowiedzi na pytania, czym s¹ media, dziennikarstwo, jaka jest ich rola w spo³eczeñstwie, a tak¿e poruszaj¹ kwestie charakteru, znaczenia i sensu licencji dziennikarskich, o których dyskutuje siê ju¿ od kilku lat. Pleszczyñski za Kunczikiem
i Zipflem pisze: Dziennikarstwo jest profesj¹, a wiêc oprócz sprawnoci warsztatowych i wiedzy ogólnej do jej uprawiania wymagana jest specyficzna etyka
zawodowa. Przy takim zdefiniowaniu profesji problem licencji nie istnieje.
Wprowadzenie licencji by³oby w jakim stopniu uzasadnione, gdyby za niektórymi medioznawcami profesjê definiowaæ jako zawód, do którego dostêp jest
kontrolowany oraz istnieje organizacja reprezentuj¹ca na zewn¹trz interesy wykonuj¹cych tê profesjê (s. 76).
Pi¹ty rozdzia³ porusza problem etyki normatywnej. Kodeksy obowi¹zuj¹ce
w Polsce, a tak¿e na wiecie zwykle nie wype³niaj¹ swoich funkcji. Pleszczyñski zwraca uwagê na nastêpuj¹ce problemy zwi¹zane z kodyfikacj¹ norm moralnych: Czy normy etyczne dla dziennikarzy maj¹ charakter powszechny? Kto
jest dziennikarzem, a wiêc kogo obowi¹zuj¹ normy zawarte w kodeksach etyki
dziennikarskiej? Czy normy obowi¹zuj¹ bezwzglêdnie, w ka¿dej sytuacji niezale¿nie od miejsca i czasu? Kto powinien ustalaæ normy etyki dziennikarskiej?
Kodeksy etyczne odnosz¹ siê do grupy zawodowej. Prawnik czy lekarz, naruszaj¹c etykê zawodow¹, mog¹ byæ wykluczeni z korporacji profesjonalnej.
Dziennikarzom, o ile nie nale¿¹ np. do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
takie sankcje nie gro¿¹. W¹tpliwoci budz¹ tak¿e niektóre zapisy rodzimych kodeksów. Pleszczyñski zwraca uwagê na absurdalnoæ niektórych z nich, np.
Wiarygodnoæ i niezale¿noæ dziennikarska jest nie do pogodzenia z przyjmowaniem prezentów o wartoci przekraczaj¹cej 200 z³ (zapis w Kodeksie Etyki
Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich).
Kolejne trzy rozdzia³y (VI, VII, VIII) traktuj¹ o rzeczy nader wa¿nej, a mianowicie zale¿noci miêdzy dobrem profesjonalnym a dobrem moralnym. Pleszczyñski pisze, ¿e media s¹ rodowiskiem wiedzy (s. 131), a etyka dziennikar-
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ska wi¹¿e siê z wiedz¹ i informacj¹. Filarem nie tylko profesjonalnego, ale tak¿e etycznego dziennikarstwa jest wiadomoæ, czym jest wiedza i na ile jest ona
to¿sama z informacj¹ oraz co to jest prawda. Zadaniem dziennikarza jest zebranie znacznej liczby faktów i opinii, które dokumentuj¹ przekaz i najlepiej odzwierciedlaj¹ postawê moraln¹ dziennikarza oraz wyselekcjonowanie ich. Wed³ug
autora ksi¹¿ki prawda ma wiele aspektów, jednak Wydaje siê, ¿e powinno im
przywiecaæ najogólniejsze rozumienie prawdy oddawane przez grecki termin
aletheia, t³umaczony jako »nie-skrytoæ«. Nieskrytoæ w dziennikarstwie oznacza, ¿e autor publikacji nie ma z³ych intencji, nie manipuluje, jest szczery
(s. 176). Takie rozumienie prawdy ma ewidentnie kontekst etyczny. Jej jakoæ
bowiem zale¿y od postawy moralnej dziennikarza. Na jakoæ informacji istotny
wp³yw ma jej obiektywny charakter. Pojêcie obiektywizmu w dziennikarstwie
sprawia wiele problemów. Pleszczyñski polemizuje z jego uproszczonym rozumieniem jako bezstronnoci. Powo³uje siê na Kapuciñskiego, który w duchu
popperowskim pisze o zbli¿aniu siê do poznania prawdziwego i obiektywnego,
pozostaj¹cego nieosi¹galnym idea³em.
Rozdzia³ dziewi¹ty powiêcony zosta³ odpowiedzialnoci, która jest g³ówn¹
wartoci¹ moraln¹ w ka¿dej sytuacji komunikacyjnej. Pleszczyñski podkrela, ¿e
nie istnieje uniwersalna etyka dziennikarska. W zwi¹zku z tym nie ma jednej odpowiedzialnoci. Za Jonasem wymienia nastêpuj¹ce rodzaje odpowiedzialnoci:
negatywn¹ (formaln¹) i pozytywn¹ (materialn¹, substancjaln¹). Pierwsza z nich
dotyczy sytuacji, gdy dziennikarz pod wzglêdem warsztatowym nie pope³ni³ ¿adnych uchybieñ, lecz podaj¹c informacjê, wyrz¹dzi³ krzywdê. Natomiast odpowiedzialnoæ pozytywna dotyczy czynnoci, które maj¹ byæ dokonane lub zaniechane. Jest to odpowiedzialnoæ ze wzglêdu na wiadome konsekwencje publikacji.
Refleksj¹ nad tym, czym jest etyka dziennikarska, Pleszczyñski podsumowuje swoje rozwa¿ania. Maj¹c wiadomoæ popularnoci za³o¿enia o wrodzonych
cnotach etycznych odwo³uje siê do Arystotelesa, który w Etyce nikomachejskiej
pisa³ o predyspozycjach cz³owieka do nabywania cnót i rozwijania ich dziêki
przyzwyczajeniu. Autor ksi¹¿ki jest g³êboko przekonany do tego, ¿e jak dziecko jest wychowywane do cnót, tak dziennikarz musi byæ wychowywany do specyficznych, zawodowych cnót dziennikarskich (s. 214). Dlatego te¿ nie normy,
lecz cnoty decyduj¹ o moralnym dziennikarstwie. M¹droæ, odwaga, niezale¿noæ okrelaj¹ etyczny charakter dziennikarstwa i mediów w ogóle. One tak¿e
s¹ wiadectwem profesjonalnego dziennikarstwa.
Ostatni z rozdzia³ów zosta³ powiêcony przyk³adom z praktyki. Jak podkrela autor, ta czêæ ksi¹¿ki ma charakter osobisty. Jest to barwna ilustracja prezentowanej wczeniej teorii, ujawniaj¹ca zarazem z³o¿onoæ i trudnoæ teoretycznego namys³u nad etyk¹ dziennikarsk¹. Sam Pleszczyñski apeluje do swych
czytelników o samodzielnoæ i krytycyzm, gdy¿ ksi¹¿ki tej nie mo¿na absolutnie traktowaæ jak instrukcji obs³ugi etycznego dziennikarstwa.
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Ka¿da pojawiaj¹ca siê na rynku wydawniczym ksi¹¿ka z zakresu etyki dziennikarskiej powinna budziæ du¿e zainteresowanie zarówno rodowiska akademickiego, jak i dziennikarskiego. Rzeczywistoæ spo³eczna podlegaj¹ca nieustaj¹cym
zmianom prowokuje do okrelonego ustosunkowania siê do niej dziennikarzy.
Jeli tê profesjê pojmiemy jako misjê spo³eczn¹, polegaj¹c¹ na wiarygodnym
informowaniu i interpretowaniu tego, co nas otacza, odpowiedzialnoæ dziennikarzy jest ich g³ówn¹ cnot¹ moraln¹. Konsekwencj¹ tego jest uwiadomienie tym
wszystkim, którzy s¹ odpowiedzialni za jakoæ mediów, potrzeby nieustaj¹cego
kszta³cenia siê w sprawach etycznych. Pog³êbiona wiadomoæ problemów moralnych czwartej w³adzy to lepsza jakoæ mediów.
O wartoci prezentowanej tu Etyki dziennikarskiej decyduje bogactwo zarówno teorii, jak i dowiadczenia. Ksi¹¿ka jest ciekaw¹ propozycj¹ dla badaczy
etyki dziennikarskiej, a tak¿e dla samych dziennikarzy, studentów i wszystkich
tych, których niepokoi kondycja moralna polskich mediów.
Beata Zielewska-Rudnicka
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MIÊDZY RZECZYWISTOCI¥ A UTOPI¥
David Boaz, Libertarianizm, prze³. D. Juru, Zysk
i S-ka, Poznañ 2005, ss. 383.
Libertarianizm Davida Boaza to bogate kompendium z zakresu podstawowych za³o¿eñ filozofii libertariañskiej, rozpatrywanych pod k¹tem mo¿liwoci
ich funkcjonowania zarówno w polityce amerykañskiej, jak i wiatowej. Adresatem ksi¹¿ki  jak wskazuje we Wstêpie do polskiego wydania Boaz  jest czytelnik amerykañski, mimo to wiêkszoæ stawianych w niej tez odnieæ mo¿na do
niejednego zachodniego spo³eczeñstwa. Jest to jedna z nielicznych pozycji o tej
tematyce prze³o¿ona na jêzyk polski i jednoczenie jedyna tego¿ autora. Dlaczego, jego zdaniem, polski czytelnik powinien j¹ poznaæ? Powody s¹ dwa: pierwszy  wiêkszoæ idei napêdzaj¹cych wspó³czesny wiat ma swe korzenie w nurcie libertariañskim; drugi  nurt ów niesie ze sob¹ obietnicê pokoju, wzrostu
gospodarczego i spo³ecznej harmonii.
Libertarianizm zarówno dla pocz¹tkuj¹cego, jak i dowiadczonego badacza
stanowiæ mo¿e niezwykle cenne ród³o dotycz¹ce szeregu kwestii zwi¹zanych
z filozofi¹ libertariañsk¹. Poniewa¿ z oczywistych wzglêdów nie sposób podj¹æ
wszystkich w¹tków, które pojawiaj¹ siê w pracy  i nie temu recenzja s³u¿y
 o niektórych wspomnê lapidarnie, a zatrzymam siê jedynie na moim zdaniem
najistotniejszych.
W rozdziale pierwszym zatytu³owanym Wiek libertarianizmu Boaz, staraj¹c
siê udowodniæ tezê, i¿ libertarianizm jest najw³aciwszym kierunkiem zmian dla
Ameryki, odpowiada na pytania: kogo i dlaczego libertarianizm przyci¹ga, z jakiego powodu nie jest wy³¹cznie reliktem przesz³oci i  co za tym idzie  jakie
s¹ powody jego renesansu. Rozdzia³ drugi pt. Korzenie libertarianizmu to prezentacja historycznych róde³ zasadniczych idei omawianego nurtu. Autor wnikliwie analizuje podstawowe prawa naturalne uznawane przez libertarian: prawo do samoposiadania (prawo do ¿ycia, czyli dzia³añ na rzecz szeroko pojêtego
samorozwoju), równej wolnoci i do w³asnoci, wskazuje na ca³¹ gamê konsekwencji, jakie implikuj¹ (rozdzia³ trzeci: Jakie posiadamy prawa?). W kilku
kolejnych rozdzia³ach odnajdujemy próbê odpowiedzi na pytanie o przyczyny
tworzenia przez jednostki skomplikowanych sieci stowarzyszeñ i powi¹zañ we
wspó³czesnym wiecie. Autor udziela jej, odnosz¹c siê do takich zagadnieñ, jak:

340

Recenzje i omówienia

godnoæ jednostki, pluralizm i tolerancja, prawo i konstytucja. Omawia równie¿
czysto ekonomiczny aspekt tej kwestii (s. 127238).
Boaz niezwykle du¿o uwagi powiêca coraz bardziej ekspansywnemu charakterowi rz¹du, który utrudnia realizacjê g³ównych za³o¿eñ opisywanego nurtu. Rola rz¹du minimalnego, za którym siê opowiada, sprowadza siê do ochrony podstawowych praw, sformu³owanych przez ojca liberalnej filozofii Johna
Lockea, b¹d wykracza niewiele ponad tê przestrzeñ. Zdaniem autora wiêkszoæ
rz¹dów nie tylko nie wywi¹zuje siê z tych zadañ, ale ingeruje w coraz to rozleglejsze obszary ¿ycia obywateli. Faktycznie krytyka nadmiernej rozbudowy rz¹du pokrywa siê tu z  wielokrotnie ju¿ podejmowan¹  krytyk¹ nieudolnoci
demokratycznej formy rz¹dów (s. 239-268). Demokracja jest najlepsz¹ z mo¿liwych odmian sprawowania w³adzy, ale jak¿e niedoskona³¹.
Wed³ug Boaza, biurokratyczny Lewiatan podkopuje funkcjonowanie spo³eczeñstwa obywatelskiego, tak jego instytucji, jak i moralnego charakteru. Przede
wszystkim jednak zbyt rozbudowane funkcje w³adzy pañstwowej stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie dla wolnoci obywateli. Z tego te¿ powodu niæ przewodni¹
formu³owanych tez stanowi za³o¿enie, i¿ konkurencyjny rynek jest naturalnym
i najbardziej efektywnym instrumentem reguluj¹cym stosunki niemal¿e we
wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. A zatem, w jaki sposób uzdrowiæ
opiekê zdrowotn¹?  sprywatyzowaæ; jak podnieæ poziom edukacji?  poddaæ
j¹ prywatyzacji; jak rozwi¹zaæ problem w³asnoci publicznej?  oddaæ j¹ w rêce
prywatne. Sposobem na wiêkszoæ utrapieñ wspó³czesnego wiata ma byæ regulacja ¿ycia spo³ecznego na wzór wolnych kontraktów, dzia³aj¹cych na wolnym
rynku gospodarczym. Niestety, po niespe³na trzech stuleciach poczucia tryumfu, historia ironicznie znów pogrywa nam na nosie... A skoro leg³ w gruzach
fundament, to jak wierzyæ, ¿e budowla na nim wznoszona bêdzie trwa³a? Oczywiste jest, jak g³osi autor, ¿e polityka zawiod³a, jednak  w dobie obecnego za³amania siê gospodarki wolnokonkurencyjnej  wci¹¿ problematyczne pozostaje to, czym j¹ zast¹piæ.
Boaz traktuje libertarianizm jak remedium na wszelkie bol¹czki wspó³czesnego wiata, m.in. na wzrastaj¹ce podatki (libertariañska polityka podatkowa zak³ada redukcjê wszystkich podatków z wyj¹tkiem tych, które s³u¿¹ uzasadnionym funkcjom pañstwa, takim jak policja, s¹dy i wojsko), niepewnoæ emerytur
(libertarianie proponuj¹, by co tak istotnego, jak zabezpieczenia emerytalne,
wyrwaæ z r¹k zbiurokratyzowanego systemu politycznego, pozostawiaj¹c je
w gestii samych obywateli), konflikty rasowe (pojawia siê tu postulat pañstwa
neutralnego, spo³ecznej odnowy moralnej opartej na odpowiedzialnoci i szacunku dla innych), degradacja rodowiska naturalnego (nacisk na indywidualn¹
odpowiedzialnoæ, decentralizacjê zarz¹dzania, prywatyzacjê tzw. dóbr wspólnych) (s. 269-327). Niniejsze postulaty maj¹ wiadczyæ o tym, i¿ wspó³czesne
pañstwo sta³o siê przestarza³e i jak najszybciej powinnimy dokonaæ jego grun-
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townej reformy. Nawet ci, którzy do tej pory uwa¿ali, ¿e rz¹d powinien dostarczaæ tego typu us³ug, stwierdzaj¹, i¿ sposoby, w jakie to czyni, s¹ nieudolne
i przestarza³e. Dlaczego rz¹d ma robiæ tak wiele rzeczy, które lepiej zrobi¹ obywatele? (s. 328)  pyta autor w rozdziale Przestarza³e pañstwo.
Libertarianizm jest star¹ filozofi¹, lecz podstawy, które tworzy dla wolnoci w ramach prawa i postêpu gospodarczego, czyni¹ go szczególnie odpowiednim dla dynamicznego wiata  jakkolwiek ten wiat nazwiemy: er¹ informacji,
trzeci¹ fal¹ czy trzeci¹ rewolucj¹ przemys³ow¹ (s. 14). Teza ta wydaje siê stanowiæ najciekawszy w¹tek scalaj¹cy podjêty przez autora dyskurs na temat libertarianizmu; najciekawszy, lecz jednoczenie budz¹cy najwiêcej w¹tpliwoci,
i to nie tylko z tego wzglêdu, ¿e historia brutalnie go zweryfikowa³a. O ile podstawowe prawa uznawane przez libertarian, jeli nie wszystkich przekonuj¹, to
przynajmniej nie wywo³uj¹ wielu kontrowersji, o tyle proponowane rozwi¹zania, choæ w pewnych punktach budz¹ euforiê, w innych mog¹ niepokoiæ. ledz¹c wnikliw¹ analizê (jakiej dokonuje autor) podstawowych praw, na które powo³uj¹ siê libertarianie, ma siê ochotê obwieciæ: jestem libertarianinem!, co
w wiêkszoci przypadków potwierdzi³by test sprawdzaj¹cy zamieszczony w
Dodatku na koñcu ksi¹¿ki. Jednak praktyka okazuje siê du¿o bardziej skomplikowana. Nie z racji tego, i¿ realizacja podstawowych praw jest nierealna, lecz
ze wzglêdu na to, ¿e nie mamy gwarancji pozytywnych konsekwencji ich wprowadzenia.
Libertarianie mówi¹ czasem: »Konserwatyci chc¹ byæ twoim tatusiem,
wskazuj¹c ci, co robiæ, a czego nie robiæ. Libera³owie chc¹ byæ twoj¹ mamusi¹,
karmi¹c¹ ciê i wycieraj¹c¹ ci nos. Libertarianie chc¹ ciê traktowaæ jak cz³owieka doros³ego«. Libertarianizm jest rodzajem indywidualizmu odpowiedniego dla
wolnego spo³eczeñstwa, w którym traktuje siê doros³ych jako dojrza³ych ludzi, zezwalaj¹c im  nawet jeli pope³niaj¹ b³êdy  na ich w³asne decyzje
i ufaj¹c, ¿e znajd¹ oni swoj¹ najlepsz¹ drogê ¿yciow¹ (s. 139). To prawda
 wiêkszoæ z nas nie potrzebuje ani despotycznego tatusia, ani nadgorliwej
mamusi... Osobicie jednak chcia³abym mieæ wiêksz¹ gwarancjê (np. w przypadku zalegalizowania broni) ni¿ tylko nadzieja na to, ¿e szaleniec ganiaj¹cy
z broni¹ po ulicy bêdzie mia³ w sobie na tyle poczucia odpowiedzialnoci, ¿e
nie zabije mojego dziecka  czy to dla zabawy, czy przez przypadek  za tzw.
rogiem.
Wydaje siê, ¿e Boaz opiera siê (nie do koñca konsekwentnie) na zbyt skrajnej postaci optymizmu antropologicznego. Tym, co mo¿e tu raziæ i dziwiæ zarazem, to zderzenie dwóch sprzecznych obrazów ilustruj¹cych naturê cz³owieka.
Mamy tu oto, z jednej strony, wiarê w dojrza³¹, rozs¹dn¹, godn¹ zaufania i odpowiedzialn¹ jednostkê, która  jeli tylko nie bêdziemy ograniczaæ jej wolnoci  zdolna jest samodzielnie wieæ tzw. dobre ¿ycie; z drugiej  egoistycznych,
nastawionych wy³¹cznie na w³asny interes urzêdników i polityków, których
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czym prêdzej nale¿y odsun¹æ od w³adzy, bo sk³onni s¹ ostatni grosz podatników
wcisn¹æ sobie do kieszeni.
Podkrelê raz jeszcze, Libertarinizm Boaza to cenny przewodnik po libertariañskiej filozofii, ale przede wszystkim to ksi¹¿ka, która pobudza do refleksji; to ksi¹¿ka, która wrêcz nakazuje myleæ  i to jest w niej najbardziej wartociowe.
Jadwiga B³ahut-Prusik
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PASJA NA NOWO ODKRYTA
Ewa Syku³a, Pasja wed³ug Pasierba, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2004, ss. 240.
Postaæ i dzie³o poetyckie Janusza Stanis³awa Pasierba (19291993) jest g³êboko wpisane w kulturê Europy drugiej po³owy XX w. Wiele wskazuje na to,
¿e ksi¹dz poeta, a tak¿e teolog, historyk sztuki, myliciel i naukowiec, wywar³
wp³yw swoj¹ osob¹ i twórczoci¹ na ten niezmiernie interesuj¹cy, wewnêtrznie
zró¿nicowany pod wzglêdem ideowym, okres w dziejach cywilizacji europejskiej. Odcisn¹³ piêtno zarówno na wiadomoci literacko-estetycznej, jak i spo³eczno-politycznej swoich wspó³czesnych, zw³aszcza Polaków. Zg³êbianie jego
myli, analiza nurtuj¹cych go problemów i dylematów jest przybli¿eniem do
prawdy o Bogu, wiecie i cz³owieku. Tego rodzaju przewiadczenie leg³o równie¿, jak siê wydaje, u podstaw zamierzeñ badawczych Ewy Syku³y, autorki rozprawy Pasja wed³ug Pasierba.
Praca ta stanowi próbê przedstawienia sposobu rozumienia i postrzegania
pasji przez poetê. Autorka chcia³a nadaæ jej zarówno walory naukowe, jak i dydaktyczno-wychowawcze. Wszystkie przybli¿enia interpretacyjne maj¹  zdaniem E. Syku³y  nie tylko swój wymiar naukowy, ale dla wnikliwego czytelnika poezji ksiêdza Pasierba stanowi¹ punkt wyjcia do tego, by od jej lektury
intelektualnej przejæ do lektury egzystencjalnej (s. 9). Zapowiedziany w rozdziale pierwszym  zawieraj¹cym równie¿ precyzacjê tematu, przegl¹d najistotniejszych stwierdzeñ badawczych z zakresu problematyki pasji w twórczoci
autora Czarnej skrzynki, a tak¿e informacje o metodologii analiz róde³ (spucizny Pasierba)  problemowy sposób uporz¹dkowania i wyk³adu rozpatrywanych
kwestii le¿y u podstaw podzia³u ksi¹¿ki na piêæ czêci (rozdzia³ów). Wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e motywy pasyjne maj¹ u Pasierba dwa ród³a: Bibliê i sztukê sakraln¹, E. Syku³a podjê³a szczegó³ow¹ analizê poszczególnych aspektów pasji
w [...] poezji [Pasierba  P.K.]: w rozdziale drugim  w Biblii, w trzecim
 w sztuce (s. 42), w czwartym za  ze wzglêdu na to, i¿ pasja biblijna nieustannie spotyka siê z egzystencj¹ jednostki ludzkiej  w cz³owieku. Te trzy rozdzia³y stanowi¹ próbê przybli¿enia [...] trzech rzeczywistoci z pogranicza kultury i konkretnego ludzkiego losu  cz³owieka wspó³czesnego, ¿yj¹cego w XX
wieku, który pozostaje w relacji do mêki Jezusa. Czêæ pi¹ta stanowi próbê
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uogólnienia zjawiska pasji w ca³oci dzie³a poetyckiego Pasierba, ukazuj¹c jego oddzia³ywanie i rangê tej problematyki wed³ug klucza: traktat  mi³oæ  mêka (s. 42).
Wydaje siê, ¿e uczona zrealizowa³a postawione cele badawcze. Preferuj¹c
przejrzyst¹ metodologiê badañ, umiejêtnie wyzyskuj¹c podczas przeprowadzanych analiz zarówno instrumentarium z zakresu badañ literackich, jak i wiedzê
wyniesion¹ z lektury dzie³ teologicznych i filozoficznych, posiadaj¹c umiejêtnoæ selekcji posiadanych informacji, zdo³a³a  zgodnie z zamierzeniem  przedstawiæ obecne w poezji Pasierba ods³ony pasji: w Biblii, sztuce i cz³owieku.
Dyskusji nie podlega profesjonalny charakter jej kompetencji badawczych.
O profesjonalizmie E. Syku³y wiadczy m.in. to, ¿e zg³êbiaj¹c czy niekiedy
wrêcz odszyfrowuj¹c wizjê wiata zakodowan¹ w wierszach poety, unika ona
prostych schematów redukcjonistycznych, powtarzania utartych, stereotypowych
opinii, stosowania uproszczonych schematów eksplanacyjnych. Ka¿d¹ z ods³on pasji wed³ug Pasierba analizuje na dwóch zasadniczych, wzajemnie siê
uzupe³niaj¹cych, poziomach interpretacyjnych. Zwraca uwagê zarówno na treci utworów (m.in. idee, refleksje, pojêcia, przedstawione obrazy), jak i na ich
strukturê, formê, zw³aszcza jêzykow¹. G³êbokie, podskórne analizy autorki
umocowane w Biblii  najwa¿niejszym, zdaniem uczonej, ródle pierwszorzêdnych idei wiata przedstawionego poezji Pasierbowej, s¹  z jednej strony  nastêpstwem zasadnego przewiadczenia, ¿e motywu mêki Pañskiej obecnego
w dziele poetyckim autora Czarnej skrzynki nie mo¿na w pe³ni zrozumieæ
w przypadku, kiedy nie uwzglêdni siê interakcji jej trzech ods³on, ró¿norakich
form ich koincydencji i wzajemnego wp³ywu. Z drugiej za  co równie¿ nale¿y
pozytywnie oceniæ i podkreliæ  wiadcz¹ o tym, ¿e badaczka nie chcia³a przes³oniæ  i nie przes³oni³a  autonomii, logiki i struktury wewnêtrznej poszczególnych p³aszczyzn pasyjnoci, niezwykle emocjonalnie prze¿ywanej przez Pasierba.
Kategoria pasyjnoci umo¿liwia  w przekonaniu uczonej  nie tylko dojrza³e, pe³ne, pog³êbione teologicznie i filozoficznie odczytanie utworów Pasierba,
lecz równie¿ rekonstrukcjê jego poetyckiego pogl¹du na wiat. Pogl¹d ten nie
jest, zdaniem E. Syku³y, zwartym systemem filozoficznym i dlatego mo¿na rekonstruowaæ go  przynajmniej do pewnego stopnia  na drodze intuicji,
uwzglêdniaj¹c w³asne przemylenia i refleksje natury egzystencjalnej. Wydaje
siê, ¿e autorka trafnie odda³a istotê rzeczy. Pasierb rzeczywicie nie mia³ powo³ania do tworzenia traktatów filozoficznych typu System idealizmu transcendentalnego Fryderyka Schellinga, zawieraj¹cych czêsto ca³y wyk³ad systemu mylowego ich autora, szczegó³ow¹ argumentacjê, logiczne uzasadnienie
okrelonych s¹dów, terminologiê stricte filozoficzn¹. Mimo i¿ podejmowa³ niejednokrotnie te same problemy, które znajduj¹ siê w sferze zainteresowañ filozofa, to jednak prawdy o wiecie i cz³owieku wypowiada³ w inny sposób, odmiennym jêzykiem, czêsto porednio, na marginesie rozwa¿añ powiêconych
innej tematyce. W jego przypadku prezentacji wiata towarzyszy³o niejednokrot-
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nie niewypowiedziane, ale milcz¹co przezeñ przyjmowane twierdzenie, i¿ taka
w³anie jest rzeczywistoæ. Nie u³atwia to pracy nad sformu³owaniem Pasierbowego wiatopogl¹du, którego wa¿nym elementem sk³adowym jest poetycki pogl¹d na wiat.
Pasierba poetycki pogl¹d na wiat mo¿na, jak siê wydaje, rekonstruowaæ,
odwo³uj¹c siê w okrelonym stopniu do swego rodzaju intuicji egzystencjalnej,
empatii. Warto zaznaczyæ, ¿e pogl¹dy autora Kategorii przestrzeni na temat cz³owieka w ogólnoci s¹ pogl¹dami na samego siebie i odwrotnie: s¹dy o w³asnym
ja odnosz¹ siê równie¿ do jednostki ludzkiej jako takiej. Wiele wskazuje na
to, ¿e sytuacjê egzystencjaln¹ tej ostatniej poeta dostrzega³ i rozwa¿a³ g³ównie
poprzez pryzmat w³asnych prze¿yæ i doznañ. Czytelnik poezji Pasierba mo¿e
dostrzec w niej  i z pewnoci¹ dostrze¿e  sporo w³asnych dylematów, w¹tpliwoci, opinii, ujêtych jednak w literackiej, nierzadko zawoalowanej formie.
Obecnoæ tego rodzaju sztafa¿u egzystencjalnego z pewnoci¹ u³atwi mu nie tylko lekturê wierszy, ale równie¿ rekonstrukcjê pogl¹du na wiat ich autora.
W pracy E. Syku³y znajduj¹ siê te¿  nieliczne co prawda  kwestie szczegó³owe, których sposób ujêcia budzi w¹tpliwoci, sk³ania do ponownego uczynienia ich przedmiotem analiz. Zasygnalizujê tylko niektóre sporód nich.
W pierwszej kolejnoci warto zwróciæ uwagê na zbyt w¹skie  w kontekcie
wiata idei Pasierba  rozumienie tragizmu. Tragizm autora Zdejmowania pieczêci to  jak twierdzi uczona  nastêpstwo przewiadczenia, ¿e dotykaj¹ce cz³owieka cierpienie jest, podobnie jak pasja, czym, co zosta³o mu zadane. Zadane
po to, by móg³ podj¹æ trud wewnêtrznej przemiany i duchowego samodoskonalenia siê, a tak¿e w³aciwie, w sposób pe³ny zrozumieæ zbawcz¹ misjê Jezusa
z Nazaretu. E. Syku³a koncentruje siê tylko na jednym, soteriologicznym aspekcie ludzkiego cierpienia, pomijaj¹c inny, egzystencjalny, zwi¹zany z uwiadomieniem sobie swoistego bólu istnienia i lêkiem przed mierci¹, przed unicestwieniem na zawsze.
Istotê egzystencjalnego aspektu cierpienia w dobitny sposób ukaza³ m.in.
Blaise Pascal, filozof niezwykle ceniony przez Pasierba, czêsto cytowany przez
autora Czasu otwartego. Pascal uwa¿a³, ¿e wiat widziany oczyma cz³owieka jest
ponury, szary, naznaczony groz¹, pozbawiony znaczenia i sensu. Filozof nie wierzy³ równie¿ w szczêliwoæ ludzkiego losu. Jednostkê ludzk¹, rzucon¹ w istnienie, zdan¹ na siebie sam¹, ogarnia lêk i przera¿enie. Jej po³o¿enie przypomina
sytuacjê i odczucia kogo, kto  wbrew w³asnej woli  zosta³by upiony i przeniesiony na opustosza³¹ wyspê, a po obudzeniu siê nie mia³by pojêcia, gdzie jest
i nie móg³by w ¿aden sposób opuciæ tego miejsca. Nieznana przestrzeñ wzbudza panikê. Trwogê budzi równie¿ czas. ¯ycie ludzkie w perspektywie wiecznoci jawi siê jako krótka chwila, mgnienie. Istotne jest, zdaniem Pascala, ponadto to, ¿e w istocie nigdy nie ¿yjemy teraniejszoci¹. Teraniejszoæ jest dla
nas zazwyczaj pasmem cierpieñ, udrêk. Chcemy siê przeto od niej w jaki spo-
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sób uwolniæ. W tym celu albo mylimy du¿o o przysz³oci, pragn¹c j¹ zaprojektowaæ wed³ug w³asnego uznania, albo chêtnie przywo³ujemy we w³asnych
wspomnieniach przesz³oæ. Chcielibymy przyspieszyæ nadejcie przysz³oci lub
zatrzymaæ na d³u¿ej przesz³oæ. Nie bêd¹c zakorzenieni w teraniejszoci, nigdy w gruncie rzeczy nie ¿yjemy prawdziwie. Ci¹gle przygotowujemy siê jedynie do takiego ¿ycia. Szukamy szczêcia, lecz nigdy go nie osi¹gamy. Nasze
ziemskie bytowanie jest drog¹ ku mierci. ¯ycie ludzkie jawi siê jako niezmiernie kruche, nawet kropla wody mo¿e je zakoñczyæ. Lêk przed mierci¹ potêguje
nasz¹ rozpacz i smutek. Nasza sytuacja podobna jest do losu grupy skazanych
na mieræ i skutych ³añcuchami wiêniów. Codziennie kat morduje niektórych
sporód nich, a tym, którzy jeszcze pozostali przy ¿yciu, pozwala przygl¹daæ siê
owym egzekucjom. ¯yj¹cy wiedz¹, ¿e czeka ich ten sam los. Mog¹ jednak
tylko spogl¹daæ na siebie nawzajem, bez nadziei, bez wiary w to, ¿e ich godzina nie nadejdzie.
Wydaje siê, ¿e Pasierb  opieraj¹c siê na rozwa¿aniach autora Myli, chocia¿
oczywicie nie tylko  budowa³ w³asn¹, okrelon¹ metafizykê bólu istnienia.
Twierdzi³, ¿e ka¿dy cz³owiek ze wzglêdu na swoj¹ biologiczn¹ naturê podlega
tzw. czasowi zamkniêtemu. Ten ostatni staje siê udzia³em jednostki ludzkiej
w takiej mierze, w jakiej stanowi ona czêæ przyrody. Rytm przyrody to naznaczony monotoni¹ czas ku mierci, czas otwieraj¹cy drogê beznadziejnoci,
a w dalszej perspektywie  rozpaczy. W kontekcie takiej idei czasu zamkniêtego, bliskiej Pascalowskiej koncepcji czasu, istnienie jawi siê jako nieustannie zagro¿one i potencjalnie ju¿ unicestwione. Poeta, mówi¹c o mierci, dostrzega³
przede wszystkim jej powszechnoæ, powtarzalnoæ w kolejnych, nastêpuj¹cych
po sobie ludzkich istnieniach. Wraz z up³ywem czasu coraz wiêksz¹ uwagê
zwraca³ na mieræ konkretn¹, mieræ danej osoby, powtarzaln¹ tylko poprzez
informacjê o niej na kartach okrelonego dzie³a.
W wierszach Pasierba egzystencja jest postrzegana w perspektywie mierci.
Z drugiej jednak strony, twórca zachêca do ¿ycia na przekór mierci, istnienia,
mimo lêku bêd¹cego swoistym nastêpstwem up³ywu czasu. Dramatyczna wymowa tzw. sytuacji granicznych jest przez poetê wyranie ³agodzona. Wskazywa³
on, i¿ ¿aden ból, niezale¿nie od tego, co jest jego ród³em, nigdy nie mo¿e byæ
dla nas ca³kowity i absolutny. W zwi¹zku z powy¿szym zasadne jest przekonanie Aleksandry Pethe, autorki rozprawy Poeta czasu otwartego. O wierszach ks.
Janusza Stanis³awa Pasierba, i¿ liryka Pasierbowa to poezja trudnej nadziei. Nie
podziela go jednak E. Syku³a, przewiadczona, ¿e poeta w doczesnym, kruchym
bytowaniu raczej nie dostrzega³ piêkna, nie wierzy³ w zasadzie w mo¿liwoæ
przebicia siê harmonii i ³adu przez skorupê brzydoty realnego tu i teraz.
Konsekwencj¹ tego przewiadczenia jest chocia¿by zbyt jednostronne ujêcie
przez badaczkê zagadnienia mi³oci w poezji autora Kozioro¿ca. E. Syku³a uwa¿a, ¿e mi³oæ jest zjawiskiem doæ problematycznym w poezji Pasierba. Pra-
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wie nigdy nie mówi siê tu o mi³oci radosnej, ¿yciodajnej, otwartej na wiat.
Nawet je¿eli w wierszach pojawiaj¹ siê zakochani, to refleksja z nimi zwi¹zana
jest odbiciem niepokoju b¹d to o prawdê uczucia, b¹d o jego trwa³oæ
(s. 169). Uczona wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e tylko w cis³ym zwi¹zku z przestrzeni¹ wiary mog¹ zostaæ zaspokojone nasze pasje poznawcze, mog¹ spe³niæ siê
ludzkie pragnienia, równie¿ te zwi¹zane ze sfer¹ uczuæ intymnych, podkrela, i¿
mi³oæ jest skorelowana ze staroci¹ (s. 172). Dopiero w okresie staroci mi³oæ osi¹ga swój dojrza³y, pe³ny kszta³t, gdy¿ jest zakorzeniona w Bogu. M³odzi ludzie preferuj¹ zgo³a odmienn¹ mi³oæ, mi³oæ nierozwa¿n¹, egoistyczn¹, co
sprawia, ¿e ich uczucia s¹  w przekonaniu autorki  jak gdyby uczuciami ni¿szymi, mniej wartociowymi. Wydaje siê, ¿e E. Syku³a w pewnym sensie deprecjonuje m³odoæ i wszystko to, co jest dla niej charakterystyczne, a niezwi¹zane
ze sfer¹ ducha.
Tymczasem Pasierb s¹dzi³, ¿e ci¹gle na nowo warto ws³uchiwaæ siê uwa¿nie
w otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ, nawet jeli jest ona pe³na szpetoty, dokuczliwego zgie³ku i gwaru. Nie powinnimy abstrahowaæ równie¿ od konkretnych, nieduchowych aspektów naszej egzystencji. Bycie poet¹ i nauczanie za pomoc¹
poetyckiego s³owa o wiecie i cz³owieku wymaga  w jego przekonaniu  m.in.
powrotu do dzieciêcoci mylenia, do przyjmowania, przynajmniej od czasu do
czasu, punktu widzenia m³odego cz³owieka. Pasierb lubi³ m³odzie¿, nie by³y mu
obce jej dylematy i rozterki. Uwa¿a³, ¿e m³odzie¿y, przenikniêtej na wskro witalizmem, dysz¹cej od naporu istnienia, prze¿ywaj¹cej wiat jako wybuch,
osza³amiaj¹c¹ migawkê, jest ³atwiej od doros³ych zrozumieæ wiat. Dawa³  równie¿ na kartach dzie³ poetyckich  wyraz g³êbokiemu przekonaniu, ¿e osobie,
która ju¿ przekroczy³a Rubikon, trudno jest fizycznie pochwyciæ chwilê, ale
 na szczêcie  ca³a nadzieja w tym, i¿ nawet w dojrza³ym okresie ¿ycia mylenie dysponuje dosyæ du¿¹ doz¹ dzieciêcoci i dlatego nigdy w³aciwie siê nie
dorasta.
Rekapituluj¹c: ksi¹¿ka Ewy Syku³y jest bardzo interesuj¹ca, napisana z du¿¹
kultur¹ s³owa. Opiera siê na bogatej i w sposób kompetentny dobranej bazie
materia³owej. Za³¹czona bibliografia liczy ok. 200 pozycji, w wieloraki sposób
wyzyskanych przez uczon¹ podczas przeprowadzanych przez ni¹ analiz badawczych. Recenzowan¹ rozprawê  zarówno z uwagi na bogactwo róde³, kompetentny dla historyka literatury sposób ich wyzyskania, spójnoæ wewnêtrzn¹, trafnie wybrane i zastosowane metody badawcze, zakres przeprowadzonych analiz
i wyprowadzonych z nich wniosków, jak i obecnoæ oryginalnych, autorskich
refleksji  warto z ca³¹ pewnoci¹ poleciæ czytelnikom zainteresowanym problematyk¹ pasji w twórczoci poetyckiej Janusza Stanis³awa Pasierba. Bêdzie to dla
nich pasjonuj¹ca lektura.
Piotr Koprowski
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TRISTAN  MI£OÆ JAKO STRATA I MARZENIE
Richard Wagner/ Henk de Vliger, Tristan. Balet
Krzysztofa Pastora w dwóch aktach do muzyki Tristana i Izoldy, pasji orkiestrowej w aran¿acji Henka de Vliegera i Wesendonk-Lieder w orkiestracji Felixa Mottla.
Libretto  Corel Alphenaar i Krzysztof Pastor wed³ug Dziejów Tristana i Izoldy Josepha Bediera
Choreografia  Krzysztof Pastor
Dyrygent  Tadeusz Koz³owski
Scenografia  Katarzyna Nesteruk
Kostiumy  Maciej Zieñ
Asystentka choreografa  Alison Sandgren
wiat³a  Bogumi³ Palewicz
Projekcje  Platige Image itd.

Obsada:

Tristan, m³ody rycerz  Jan Erik Wikstrom (pierwszy tancerz Królewskiego Baletu Szwedzkiego)
Izolda, jasnow³osa ksiê¿niczka  Izabela Milewska
Blancheflor, duch matki Tristana  Dominika Krzysztoforska
Riwalen, duch ojca Tristana  Siergiej Basa³ajew
Gorwenal, opiekun Tristana  Sebastian Solecki
Król Marek, w³adca Kornwalii  Wojciech lêzak
Zawistni baronowie  Pawe³ Koncewoj, Micha³ Tu¿nik, Jacek Tyski
Morcho³t, wojownik irlandzki  Karol Urbañski
Ozylda, konkurentka Izoldy  Marta Fiedler
Solo wokalne  Anna Lubañska

Od kilkudziesiêciu lat choreografie realizowane przez polskich re¿yserów,
wiadomie lub nie, maj¹ stylistyczn¹ pieczêæ rosyjsk¹ i (radzieck¹) i s¹ czêsto
artystycznie niewykoñczone. Polska scena baletowa od pocz¹tku swojego powojennego istnienia by³a s³abszym wariantem tego, co rosyjskie (szko³a, wzorce,
idee). I tak jest do dzi. Próby wy³amania siê ze stereotypu rosyjskiego, np. przez
Conrada Drzewieckiego i jego zespó³ w Poznaniu, nie przynios³y trwa³ych rezultatów.
Kursy wakacyjne czy sta¿e zagraniczne nie zmieniaj¹ wyrabianych przez lata
szkolne stereotypii ruchowych i postaw cielesnych. Ci, którym siê to uda³o
i pozostali za granic¹ (na Zachodzie), nie uzyskali czo³owych pozycji, mimo nie-
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kiedy znacznych osi¹gniêæ. Choæ cieszyli siê uznaniem i swoim talentem bardziej ni¿ wtedy, gdy przebywali w ojczystym kraju. Zaciekawienie wiêc budzi
przedsiêwziêcie polskiego tancerza i choreografa, który przez 20 lat przebywa³
za granic¹, g³ównie w Holandii.
Krzysztof Pastor, nowy kierownik Baletu Teatru Wielkiego w Warszawie,
choreograf maj¹cy pewne uznanie w krajach anglosaskich, przej¹³ niedawno
swoje obowi¹zki i ta zmiana jest obiecuj¹ca, ale jak wiadomo  jedna jaskó³ka
nie czyni wiosny. Trzeba by takich zmian wiêcej, ¿eby oderwaæ polsk¹ sztukê
tañca baletowego od dominuj¹cego stereotypu. Mo¿e nale¿a³oby jeszcze zatrudniæ na d³u¿ej wielkiego choreografa z Zachodu, tak jak zatrudnia siê dyrygentów, re¿yserów i scenografów w Teatrze Wielkim w Warszawie lub jak zatrudnia siê trenerów sportowych. W polskich teatrach muzycznych, oprócz tancerzy
polskich wykszta³conych na wzorach rosyjskich, tañczy wielu wietnych tancerzy z Rosji lub dawnych republik radzieckich. Przyda³oby siê dla równowagi
kilku choreografów z Zachodu, np. John Neumaier, który pracuje w Hamburgu,
ale ma po k¹dzieli, korzenie polskie.
Witold Gombrowicz zauwa¿y³ kiedy, ¿e Polacy s¹ jako zbiorowoæ infantylni. Ale Polacy s¹ tak¿e skirtotymiczni, na co zwróci³ uwagê Eugeniusz Brzezicki, psychiatra krakowski (rozszerzaj¹cy klasyfikacjê Ernsta Kretschmera).
Charakter skirtotymiczny to typ skacz¹cy, krêc¹cy siê (a nie tylko wykrêcaj¹cy czy podskakuj¹cy). Ta zbiorowa sk³onnoæ Polaków nie znajduje jednak
swojego artystycznego wyrazu. Dlaczego?
Tancerzy skirtotymicznych w szlachetnym tego s³owa znaczeniu spotykamy
niewielu. Albo wiêc diagnoza jest z³a, albo z³a jest pedagogika tañca, skoro nie
liczy siê z psychologi¹ skirtotymika, przerabiaj¹c j¹ na psychologiê paratymika
(termin austriackiego psychoanalityka Wilhelma Stekla), co mo¿na okreliæ jako
charakter ekstatycznego histeryka. Wielu polskich tancerzy przyjmuje postawê
machaj¹cego rêkami lub nogami ksiêcia lub k³aniaj¹cego siê bez przerwy
dworzanina. Wydaje siê, ¿e innych ról spo³ecznych nasi tancerze nie æwicz¹
w szko³ach baletowych, a wiêc potem nie s¹ ich w stanie zagraæ lub zatañczyæ.
Ta stereotypia ruchowa ksi¹¿ê-dworzanin jest manier¹ wziêt¹ z dziewiêtnastowiecznego kodu komunikacyjnego, który nadal jest przede wszystkim przekazywany w Polsce. W czasach realizmu socjalistycznego granie ról ksi¹¿¹t i dworaków by³o pewn¹ prowokacj¹ polityczn¹ i socjologiczn¹, ale jednoczenie
legitymizowa³o tzw. sztukê radzieck¹ w Polsce.
Choreografia K. Pastora, który czêciowo odszed³ od wzorów baletu radzieckiego, powo³uj¹c siê jednak na szko³ê Georga Balanchina (gruziñskiego choreografa Balancziwadze), pozwoli³a na lekkie skorygowanie rosyjskich manieryzmów. Jak wiadomo, monizm, schematyzm, stereotypy szkodz¹ ka¿dej sztuce,
tym bardziej sztuce baletowej. Dlatego znajdujemy w choreografii baletu Tristan techniki tañca wspó³czesnego, które zosta³y wypracowane na gruncie
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amerykañskim (szko³a Marty Graham), daj¹c ciekawe (choæ nie zawsze) efekty
estetyczne.
W realizacji zamiaru przedstawienia germañskiej wersji mitu Tristan i Izolda pomogli choreografowi zaanga¿owany do roli Tristana Jan-Erik Wikstrom,
tancerz ze Szwecji, a tak¿e Izabela Milewska, tancerka polska po kilkuletnim
sta¿u w Hamburgu u Johna Neumeiera, w roli Izoldy. Dziêki temu zestawieniu
powsta³ korzystny efekt artystyczny i psychologiczny  redukuj¹cy na poziomie cia³a ekspresjonistyczny emocjonalizm szko³y rosyjskiej i impresjonistyczny somatyzm anglosaski. Zosta³a stworzona nowa jakoæ, konglomerat formalny, bêd¹cy personalnym osi¹gniêciem choreografa.
Balet Tristan K. Pastora1 sk³ada siê z dwu czêci, jest ci¹giem kilkunastu
scen, które tworz¹ kontekst dramatu w czêci pierwszej, ale potem pojawiaj¹ siê
ponownie w czêci drugiej jako ich odwrócenia, symetrie, dope³nienia, zaprzeczenia itd. Przyk³adem tego za³o¿enia dramaturgicznego mo¿e byæ wstêp, który
ukazuje postacie rodziców i narodziny Tristana. Po ekspresowej ekspozycji zbli¿eñ, dotyków, objêæ, obrotów, podejæ, sk³onów i podskoków, rodzi siê Tristan
 to obraz doæ banalny. Potem ojciec znika, odchodzi poza scenê. Wkrótce znika matka  podobnie. Bohater pozostaje sam. Dramat zbyt szybko staje siê oczywisty, napiêcie ganie. Swoj¹ stratê Tristan rekompensuje w wiecie wyobra¿onym, poprzez rozbudowany kontakt z duchami rodziców, których nie odró¿nia
od ¿ywych nawet kolor kostiumu. Teraz Tristanowi pomaga przetrwaæ w równowadze psychicznej kontakt z dworem królewskim (król, opiekun osobisty, ludzie dworu  rycerze, baronowie itd.). Jego psychika jest podzielona na dwie
czêci, na dwa rodzaje wiatów, gdzie duchy zmar³ych dzia³aj¹ tak, jak ludzie
¿ywi, musz¹ istnieæ i dzia³aæ razem. W tym spektaklu dzia³a logika archetypu
opisana przez C.G. Junga, która jednakowo traktuje to, co wiadome i niewiadome oraz to, co materialne i duchowe.
Postacie ¿ywych rodziców i duchów rodzicielskich maj¹ tylko nieznacznie
zró¿nicowane role, ubrania w stylu unisex, ojciec jest bardziej kobiecy ni¿ matka, matka bardziej mêska ni¿ ojciec. Stylistyka ta mo¿e byæ uzasadniona w stosunku do duchów, które pojawiaj¹ siê po mierci, gdzie p³eæ jest niezró¿nicowana, ale w sekwencji za ¿ycia uzasadniona jest mniej. W ca³ym spektaklu
za ma³o tego zró¿nicowania, które staje siê motorem konfliktu, dodaje erotycznej energii opowiadanej historii. Eros i Thanatos zbyt siê ze sob¹ uto¿samiaj¹.
Tancerze bior¹cy udzia³ w przedstawieniu ustawieni s¹ na ogó³ klasycznie
w symetryczne grupy, poruszaj¹ siê w rytm muzyki, jak mimowie lub jak piewacy w greckim chórze. Przejmuj¹ psychologiczn¹ warstwê tañczonego dialogu Tristana i Izoldy. Usuniêci na bok lub w ty³, tañcz¹cy lub stoj¹cy, zapatrzeni
1 Recenzowany spektakl odby³ siê 31 marca 2009 r. w Teatrze Wielkim  Operze Narodowej w Warszawie.
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lub zas³uchani nasycaj¹ piêknymi obrazami melancholiczn¹ muzykê Wagnera.
wietnie kontrastuj¹ lub stapiaj¹ siê estetycznie z przedmiotami, które buduj¹
dramaturgiê tej dziwnej mi³oci.
Jak chc¹ tego polscy analitycy mitu o Tristanie i Izoldzie, przypowieæ ta jest
narracj¹ o wzorach mi³oci i mierci. W programie do baletu zamieszczono teksty o tym, ¿e jest to poemat mi³oci, opowieæ o nalewce z lubczyku, który
o¿ywia mi³oæ, o napoju mi³osnym, który jest mocny jak ¿ycie i mocniejszy ni¿
mieræ (T. Boy-¯eleñski), o wiecznej rozkoszy cia³a, która rodzi wieczny smutek duszy, o tym, ¿e mieræ chroni od mi³oci, a mi³oæ od mierci (Jan Lechoñ).
Studium Bohdana Pocieja, erudycyjne i g³êbokie, jest jednak zbyt ograniczone
przez niemieck¹ filozofiê ducha, redukuj¹c¹ znaczenie mi³oci cielesnej2.
Richard Wagner, wyj¹tkowo popularny niemiecki kompozytor romantyczny,
podejmuje problem mi³oci, któr¹ filozoficznie w Niemczech opisa³ Fryderyk
Nietzsche, a w Polsce Kazimierz D¹browski. Dla obu kobieta i mi³oæ mêska to
by³a kwestia mistyki lub rana, która pozostaje w emocjonalnej pamiêci: Trzeba
pamiêtaæ, jak ¿ywy kwiat i ¿yw¹ ranê, osobê blisk¹ i odesz³¹, ale nie tylko. Trzeba tworzyæ jej postaæ transcendentaln¹. I je¿eli to siê uda, ju¿ nigdy nie mieæ
tego rodzaju zwi¹zków najbli¿szych3.
Balet Tristan zrealizowany w Teatrze Wielkim w Warszawie ukazuje mi³oæ
nie jako problem biologiczny, witalny czy erotyczny, ale jako problem psychologiczny, ukryty w urazach mierci. Jest to traktat o mi³oci, której ród³em nie
jest seks i erotyka, ale fantazja, która ulokowana zostaje w drugim cz³owieku.
Taka mi³oæ istnieje w sferze platoñskich idei i wyra¿a siê w muzyce jako rodzaj transgresji, jako wyjcie na zewn¹trz czego, co jest naznaczone pustk¹ lub
nasycone psychotycznymi zjawami. W spektaklu obserwujemy rodzaj obsesyjnej (tu tañczonej nazbyt melancholijnie lub histerycznie) sympatii ch³opca
i dziewczyny, która przybiera postaæ wyobra¿eniow¹ i kinetyczn¹. Jej zadaniem
jest ukazaæ fantazjê mi³osn¹ ³¹cz¹c¹ bohaterów nici¹ ¿ycia i mierci. Ta niæ nie
jest w stanie utrzymaæ i umo¿liwiæ realizacjê mi³oci fizycznej czy psychicznej.
W dynamikê tej mi³oci ingeruj¹ regu³y biologiczne, kulturowe i religijne, dotyka jej tak¿e ob³êd, przypadek i los.
Najciekawsze fragmenty baletu K. Pastora widz ogl¹da wtedy, kiedy na scenie
pojawia siê postaæ króla Marka a¿ do koñca pierwszej czêci spektaklu. Doskonale
s¹ te sceny ustawione, zw³aszcza wszystkie duety. Postaæ króla odró¿nia od reszty
bohaterów kostium, a tak¿e dobrze uschematyzowany ruch cia³a. Czasami jednak
widaæ zbytni¹ tendencjê tancerza do opuszczania ramion i nadekspresjê d³oni,
co mo¿e byæ manieryzmem lub wyrazem niefizjologicznego ruchu cia³a.
2 Por. Wagnera filozofia mi³oci, [w:] Tristan Balet Pastora, opr. P. Chynowski, wyd.
Opera Narodowa, Warszawa 2009, s. 5359. Jak dot¹d nie ma w Polsce lepszej analizy duszy
niemieckiej ni¿ zapoznane studium Bogdana Suchodolskiego z 1945 r. Idê tym tropem.
3 Aforyzmy egzystencjalne, Warszawa-Zagórze 1980, s. 19.
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Jan-Erik Wikstrom jako Tristan zatañczy³ swoj¹ rolê z umiarem i z ch³opiêcym, gimnastyczno-sportowym wdziêkiem, realizuj¹c zgrabnie i planowo nale¿ny mu fragment partytury baletowej. Izabela Milewska z dziewczêcym, nieco
narcystycznym uporem zrealizowa³a swoje zadania taneczne. Jednak w tym balecie Tristan to jaki Smutan poddany procedurom gry psychologicznej, zaplanowanej przez choreografa. W realizacji tego pomys³u nawet bardzo sprawny
technicznie tancerz nie by³by w stanie wykrzesaæ w widzach estetycznej sympatii. To, co Wikstrom przekazywa³ w tañcu, by³o realizowane tak, jakby by³o
to zaplanowane, jakby od dawna bohater przewidywa³ swoje przeznaczenie.
Ma³o kto emocjonalnie ¿ywy poddaje siê takiej ¿elaznej logice i psychologicznej dydaktyce.
Techniki tañca wykorzystane przez choreografa K. Pastora s¹ mieszane  klasyczne i wspó³czesne (wziête od Marty Graham i Georgea Balanchinea/ Balancziwadze). Mia³em kiedy okazjê byæ w Tbilisi i rozmawiaæ z Rezo Balancziwadze o filozofii i sztuce. Moja kulturalna ignorancja sprawi³a, ¿e dopiero po
pewnym czasie zorientowa³em siê, ¿e jestem w rodzinie wielkiego mistrza sztuki baletowej. Dlatego z du¿ym zainteresowaniem ogl¹da³em teraz spektakl choreografa, który deklaruje jawnie swoje sympatie wobec tego wielkiego mistrza.
Zatrzymywaæ wzrok na tañcz¹cym ciele tancerza czy tancerki to co wiêcej,
ni¿ patrzeæ na nieruchomy obraz czy rzebê, które przyci¹gaj¹ lub odbijaj¹ spojrzenie, dzia³aj¹c na psychikê poprzez wzrok. Taniec wci¹ga osoby patrz¹ce na
ruch cia³a, nie daj¹c im spokoju, i zatrzymuj¹ siê dopiero tam, gdzie ono hamuje, za³amuje siê lub znika z pola widzenia i czucia, kiedy ucieka z aktywnej strefy energetycznej, spostrze¿eniowej i emocjonalnej. Oprócz tañca fizycznego, realizuj¹cego siê podczas spektaklu, odbywa siê równolegle taniec wzrokowy,
emocjonalny, intelektualny, wyobra¿eniowy widza. Wielk¹ rolê odgrywa tu estetyka oczu (taniec, scenografia, wiat³a, przestrzeñ) i estetyka uszu (dwiêk
muzyki, cisza, szmery i rytmiczny stukot tañcz¹cych stóp). Ta synestezja decyduje o tym, ¿e mo¿e realizowaæ siê platoñskie erotikon omma (por. dialog Fajdros). Warto podkreliæ, ¿e realizatorami wiat³a byli Tomasz Mierzwa Ziêba
i Stanis³aw Ziêba, a realizatorami dwiêku  Iwona Saczuk i Adam Ciesielski.
W ka¿dym tañcu dokonuje siê pewien rodzaj somatyzacji percepcji, dla których ruch stanowi kanwê projekcyjnej i estetycznej identyfikacji. Widzenie tañca zamienia siê dziêki projekcyjnej identyfikacji w wirtualny taniec widza
 w ruch jego zmys³ów i jego umys³u. W tym spektaklu ta somatyzacja jest ograniczona, zbyt zale¿na od koncepcji, a nie od percepcji. Realizatorkami wietnych
kostiumów byli Wanda Radwan-Richard i Aleksandra Dubiñska.
Dawniej Grecy uwa¿ali, ¿e trans, jaki umo¿liwia sztuka, daje kontakt z duchami (bogami), gdy tylko dusza daje siê ponieæ sza³owi. Tak s¹dzi³ Platon.
Natomiast Arystoteles uwa¿a³, ¿e wa¿niejsza od teologicznego transu jest katharsis  oczyszczenie z zalegaj¹cych st³umieñ czy konfliktów. Balet Tristan jest
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bli¿szy ideom platoñskim. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest na wskro idealistyczny,
a mo¿e nawet psychotyczny. Dowodem na idealistyczne za³o¿enia spektaklu K.
Pastora jest choæby usuniêcie z tytu³u drugiej osoby dramatu  Izoldy. To co
kobiece jest tu oznaczone brakiem, pustk¹, ma charakter mêskiej iluzji lub urojeñ Tristana. Wyobra¿enia tego co kobiece maj¹ tu charakter autystyczny, s¹
z natury pozbawione realnoci. Postaæ Izoldy zdominowa³a jednak w tym wypadku dramat Tristana, by³a bardziej realistyczna ni¿ jej kochanek  zafascynowany fantazjami mi³oci, ale nie czuj¹cy jej fizycznoci. Tristan móg³by siê
w tym dramacie objawiæ jako typ narcystyczny, psychopatyczny lub schizofreniczny, histeryczny, melancholijny lub depresyjny, biseksualny, homoseksualny
lub transseksualny. Ale nie! On jest autystyczny, nekrofilny, ¿yje mi³oci¹ bez
mi³oci, têskni za duchami i tañczy z duchami, jako duchy traktuje nie tylko
zmar³ych, ale i ¿ywych.
wiat Tristana w tym spektaklu oparty jest na obsesyjnym poszukiwaniu duchów, tak jak w literaturze niemieckiej, jak w muzyce Wagnera. Ta kultura
 jak to zauwa¿y³ Erich Fromm  jest bardziej nekrofilna ni¿ biofilna. Eksploatacja autystycznych wzorców mi³oci to tak¿e tajemnica powodzenia muzyki
Wagnera w krajach anglosaskich. Potwierdza ona archetypy germañskie, którymi sympatyzuj¹ tak¿e holenderskie elity. Kultura krêgu niemieckiego celebruje
i wytwarza dzie³a sztuki, w których wiêcej jest tego, co martwe, ni¿ tego, co
¿ywe, wiêcej jest mistyki, w której mieræ jest identyfikowana z ¿yciem i z przykroci¹, ni¿ erotyki, w której ¿ycie jest identyfikowane z doznaj¹cym przyjemnoci cia³em. Balet K. Pastora pokazuje kobiecoæ jako fantazjê ducha mêskiego, mi³oæ wyalienowan¹ ze wiata ¿ywych, która jest przyczyn¹ smutku
mê¿czyzn. Ten idealizm ma swoje korzenie w niskiej akceptacji to¿samoci mêskiej. Jest rodzajem kompensacji tego, o czym siê ni, ale czego siê nie realizuje. Opowieæ o mierci Izoldy ma swoje psychologiczne korzenie: najpierw musi
zostaæ umiercona we wzorach kultury (w archetypie), potem w wyobrani pisarza i kompozytora, a nastêpnie w g³owie scenarzysty i choreografa.
Romantyzm niemiecki produkowa³ i promowa³ tego typu obrazy kobiet
i mê¿czyzn w sposób nagminny. Szczytowym osi¹gniêciem tego rodzaju ideologii i kultury mi³osnej mierci jest pasja orkiestrowa Tristan i Izolda Wagnera, którego dzie³a wyniós³ na piedesta³ kultury niemieckiej i wiatowej Fryderyk Nietzsche, aby potem go z tego piedesta³u str¹caæ  ale ju¿ bezskutecznie.
Spektakl baletowy Tristan daje nam wgl¹d w przyczyny specyficznego kultu
Wagnera, twórcy wiatów duchowych Germanii, opartych na jego w³asnych nekroidalnych projekcjach.
Jak widaæ to w spektaklu, duchy kobiet wytwarzane przez fantazje autystycznych mê¿czyzn uwodz¹ ich, zabijaj¹ tak samo skutecznie jak dawniej. W polskiej literaturze obrazy autystycznych mê¿czyzn s¹ na szczêcie nieliczne, niemal nie ma ich wcale, dlatego interpretacja K. Pastora mo¿e byæ dla nas
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interesuj¹ca. Dla odbiorcy polskiego, wychowanego w kulcie kobiet, ta wizja jest
ma³o poci¹gaj¹ca. Ca³y spektakl jest estetycznie wysmakowany, ale psychologicznie zaprzeczony, tak jak zaprzeczona jest dusza autystycznego mê¿czyzny.
Kult kobiety wyobra¿onej i idealnej jest kultem romantycznym, opartym na zaprzeczonej mêskoci. Jego uwspó³czenion¹ wersjê mo¿emy znaleæ w wierszu
polskiego filozofa Henryka Elzenberga:
W kszta³tów p³ynn¹ wiekuistoæ wcielona,
Ziemskoæ, kruchoæ, nicoæ, boskoæ kobiety.
Ona wo³a nas, têcz¹ w burzy rozpiêta.
Hymny, szczyty, dzie³a mêstwo, to Ona.
I my wszyscy, twory w¹t³e w rozkwicie.
Przez ni¹ trwamy w upojeniu  i bycie.
My piêknoci¹ urzeczeni, zwieñczeni,
Na tym wiecie, w tej umar³ej przestrzeni4.

Filozoficzn¹ strategiê mylenia autystycznego opisa³ perfekcyjnie Immanuel
Kant i Johann Fichte, ale perwersyjne ród³a tego opisu ods³oni³ dopiero Zygmunt Freud, ca³a póniejsza psychoanaliza oraz oparta na niej psychopatologia.
Krzysztof Pastor poszed³ po linii estetyzacji autystycznej mi³oci, duchowoci
nekrofilnej, w której mi³oæ umiera najpierw w wyobrani  jako duch pozbawiony cia³a i duszy, a potem pojawia siê jako duch zamaskowany przez cia³o
i kostium, które zwodz¹ zmys³y. To przeestetyzowane przedstawienie, oparte na
technice powtórzeñ zbyt schematycznych ruchów, o¿ywia³y kostiumy, lni¹cy
zbli¿aj¹cy siê do ciep³ych odcieni bieli lub czerni uk³ad kolorów i wiate³, dekoracje, projekcje internetowe, wirtualne ciany i zas³ony, usuwaj¹ce siê lub
wysuwaj¹ce przestrzenie akcji. W lepszej percepcji przedstawienia pomaga³y
piêkne kostiumy, których autorem by³ projektant mody Maciej Zieñ. Przebijaj¹ce siê blaski kryszta³ów pobudza³y s³abn¹c¹ uwagê widza. Ten efekt pozaakustyczny odegra³ wa¿n¹ rolê nie tylko w planie percepcyjnym, ale tak¿e merytorycznym. Artystyczny odbiór spektaklu wzmocni³a tak¿e wietna ascetyczna
scenografia Katarzyny Nesteruk.
Jak wiadomo, taniec jest sterowany nie tylko przez choreografiê, ale przede
wszystkim przez wyobraniê i muzykê. Od muzyki zale¿y w po³owie sukces tancerza i choreografa. I tak by³o w tym przypadku. Dyrygent Tadeusz Koz³owski
doæ p³ynnie prowadzi³ orkiestrê, akompaniuj¹c tancerzom i wokalistce Annie
Lubañskiej, która wykonywa³a nastrojowe liryczne pieni Wesendonk-Lieder.
Paradoksalnie, ten kobiecy piew bardziej o¿ywia³ dramat ni¿ tañczona kobieca
rola Izoldy. Wprowadzenie dwóch niezale¿nych podmiotów kobiecych  piewaczki (solistki) i tancerki (solistki)  nie zawsze tworzy³o artystyczn¹ jednoæ.
Krzysztof Pastor nie wykorzysta³ energetycznych mo¿liwoci tañca, zawierzy³
bardziej energii piewu. To ciekawe rozdwojenie na poziomie pomys³u artystycz4
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nego jeszcze mocniej ukaza³o kobiecoæ w sposób schizoidalny, jako projekcjê
autystycznego mê¿czyzny, który zamiast prze¿yæ mi³oæ realnie, produkuje jej
kolejne psychologiczne wizje. Pomys³ podwojenia mi³osnych kobiecych ról (taniec i g³os) nadaje dramatowi nowy wymiar. I sk³ania do postawienia pytania
nie tylko o psychologiê re¿ysersk¹ opisywanego dramatu, ale te¿ o funkcjê informacyjn¹ i kulturow¹ scenicznego tañca, zw³aszcza baletowego, wkomponowanego w jak¹ historiê.
Jak dotychczas, nie znalaz³em analizy konkretnego dzie³a baletowego, która
traktowa³aby taniec jako formê autystycznej komunikacji czy formê komunikacji
mistycznej. Inscenizacja Krzysztofa Pastora do takiej refleksji inspiruje i w tym
upatrujê wielk¹ artystyczn¹ i pozaartystyczn¹ wartoæ opisywanego tu przedstawienia.
Podziêkowanie: Autor recenzji dziêkuje za konsultacjê internetow¹ tekstu:
prof. dr. hab. Robertowi Zaborowskiemu, mgr Anicie Benis³awskiej, lek. Ewie
Kilar i mgr. Filipowi Majowi.
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