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S³owo wstêpne
Od zera do dwudziestego numeru
Idea stworzenia naukowego pisma humanistycznego w olsztyñskiej Akademii Rolniczo-Technicznej pojawi³a siê w rodowisku pracowników Instytutu
Nauk Spo³eczno-Politycznych ju¿ w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku.
Nasze propozycje wydawnicze i programowe nie zosta³y jednak wtedy zaakceptowane ani przez kierownictwo akademii, ani przez ówczesny Komitet Redakcyjny uczelni, uznano bowiem, ¿e w szkole wy¿szej o profilu przyrodniczo-technicznym nie potrzeba pisma publikuj¹cego teksty filozoficzne czy socjologiczne.
Dano nam jednak mo¿liwoæ drukowania wyników badañ w serii Ekonomia
ówczesnych Zeszytów Naukowych ART oraz uczelnianym Biuletynie Naukowym. Dopiero w roku 1994, dziêki ¿yczliwoci i poparciu ówczesnego redaktora naczelnego Biuletynu Naukowego, prof. Stefana Tarczyñskiego, uda³o mi
siê uzyskaæ zgodê na wydanie próbnego humanistycznego zeszytu Biuletynu... nr 2 (14) pod wybranym z wielu proponowanych wariantów tytu³em Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Teksty zamieszczone w tym numerze otrzyma³y pozytywne recenzje zewnêtrzne znanych i cenionych w kraju profesorów, jak
te¿ zyska³y uznanie w humanistycznych rodowiskach Olsztyna i wród pracowników kortowskiej uczelni. Miêdzy innymi dziêki temu moglimy ju¿ wydawaæ
pismo pod w³asnym tytu³em i w oryginalnej szacie graficznej, poczynaj¹c od
pierwszego numeru w 1995 roku.
We wstêpie do pierwszego numeru Humanistyki i Przyrodoznawstwa pisa³em: Dzisiaj  w epoce atomizacji nauki, rozbicia jej na wiele specjalistycznych
dyscyplin  coraz silniej uwiadamiamy sobie potrzebê syntezy wiedzy i m¹droci, potrzebê zrozumienia wiata jako ca³oci. W szczególnoci za konieczne
staje siê zburzenie muru, który wyrós³ miêdzy humanistyk¹ a przyrodoznawstwem, muru bêd¹cego przeszkod¹ dla postêpu [...] w sferze badañ wzajemnych
oddzia³ywañ i uwarunkowañ miêdzy kultur¹ i natur¹. [...] Jeli nauki przyrodnicze maj¹ na celu wyjanianie przyrody, to dyscypliny humanistyczne zmierzaj¹
do jej zrozumienia i usensowienia, ukazuj¹c j¹ w kontekcie ca³okszta³tu egzystencjalnego dowiadczenia jednostki i spo³eczeñstwa. Dla lepszego zrozumienia
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wiata potrzebne s¹ wiêc ró¿ne spojrzenia, zintegrowane wspólnymi ideami
i wartociami. Deklarowa³em równie¿, i¿ w roczniku bêd¹ publikowane prace
z dyscyplin humanistycznych oraz szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, preferowane bêd¹ za te, które w³¹czaj¹c siê w nurt wspó³czesnego mylenia interdyscyplinarnego, podejmowaæ bêd¹ problemy z pogranicza ró¿nych dziedzin i specjalnoci naukowych (przyrodniczych i spo³ecznych), ukazywaæ ich zwi¹zki
i wspó³zale¿noci, a tak¿e aksjologiczne i filozoficzne uwik³ania badañ naukowych.
Dzi, patrz¹c z perspektywy minionych dwudziestu lat, z satysfakcj¹ mogê
stwierdziæ, i¿ za³o¿enia te  nadal aktualne  by³y konsekwentnie realizowane
przez ca³y okres wydawania pisma. Z wielk¹ radoci¹ i zadowoleniem chcia³bym
te¿ podkreliæ fakt, ¿e przy sta³ej trosce o wysoki poziom merytoryczny publikowanych prac wzrasta³o znaczenie i oddzia³ywanie Humanistyki i Przyrodoznawstwa nie tylko w rodowisku olsztyñskim, ale równie¿ w wielu krajowych
rodowiskach naukowych. I choæ zmienia³ siê sk³ad Komitetu Redakcyjnego, to
linia programowa by³a konsekwentnie realizowana i wzbogacana o nowe w¹tki
zwi¹zane z burzliwymi przemianami zachodz¹cymi dzi w nauce i filozofii. Jestem przekonany, ¿e dziêki sta³emu rozszerzaniu grona licz¹cych siê w ¿yciu
naukowym krajowych i zagranicznych autorów, zwiêkszaniu liczby artyku³ów
pisanych w jêzykach kongresowych oraz dba³oci o dobór poznawczo wa¿kich,
dobrze napisanych i ciekawych tekstów ranga i wp³ywy pisma bêd¹ stale ros³y.
W dwudziestolecie istnienia ¿yczê Komitetowi Redakcyjnemu dop³ywu jeszcze lepszych tekstów, wielu cytowañ w krajowych i zagranicznych publikacjach
naukowych oraz coraz wy¿szej pozycji w rankingach, za Humanistyce i Przyrodoznawstwu kolejnych jubileuszy trzydziesto-, czterdziesto- i wiêcej lecia.
Zbigniew Hull
Redaktor naukowy w latach 19942005
* * *
Kiedy w 2006 r. objê³am funkcjê Przewodnicz¹cej Komitetu Redakcyjnego
Humanistyki i Przyrodoznawstwa, sytuacja czasopism naukowych wydawanych w Polsce wydawa³a siê stabilna i nienaruszalna. Dotychczasowy system nie
w pe³ni jednak odpowiada³ wymogom nowych czasów. Powoli zaczê³y pojawiaæ siê dyrektywy maj¹ce na celu nie tyle usprawnienie procesu wydawniczego, ile przede wszystkim dopasowanie wymogów zwi¹zanych z redagowaniem
i recenzowaniem do standardów obowi¹zuj¹cych w innych krajach. Wprowadzilimy wszystkie wymagane nowymi przepisami zmiany, chocia¿ sensu niektórych
nie moglimy poj¹æ. Nowe zasady nie przeszkodzi³y jednak w utrzymaniu linii
programowej czasopisma. Uda³o siê nam, mimo sugestii p³yn¹cych z ró¿nych
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stron, utrzymaæ tytu³, a tak¿e organicznie z tytu³em zwi¹zane przekonanie, ¿e
humanistyka, a w szczególnoci filozofia i przyrodoznawstwo to dyscypliny, które maj¹ sobie wzajemnie wiele do zaoferowania, ¿e idea trzeciej drogi, chocia¿ nadal ma³o popularna, warta jest propagowania.
Chcia³am podziêkowaæ panu dr. hab. Andrzejowi Kucnerowi, pe³ni¹cemu za
mojej kadencji funkcjê sekretarza redakcji, za zaanga¿owanie oraz sprawne i niezwykle skrupulatne wywi¹zywanie siê z obowi¹zków; prof. Krzysztofowi Kociuszko za bezinteresown¹ pomoc w nawi¹zywaniu kontaktów z autorami z zagranicy; pani red. El¿biecie Pietraszkiewicz za benedyktyñsk¹ pracê w³o¿on¹
w jêzykowe redagowanie tekstów. Szczególne podziêkowania kierujê do autorów
prac publikowanych za ³amach Humanistyki i Przyrodoznawstwa. To dziêki Waszemu zbiorowemu wysi³kowi intelektualnemu czasopismo mog³o siê rozwijaæ,
zyskuj¹c coraz wy¿szy naukowy status.
Panu dr. hab. Andrzejowi Kucnerowi, obecnemu redaktorowi naczelnemu,
¿yczê dalszych sukcesów w upowszechnianiu idei przewodniej pisma.
Ewa Starzyñska-Kociuszko
Redaktor naczelna w latach 20062013
* * *
Wydanie jubileuszowego numeru czasopisma Humanistyka i Przyrodoznawstwo sk³ania do podsumowañ i planów. W dotychczasowej ponaddwudziestoletniej historii nasz periodyk (w roku 1994 ukaza³ siê numer zerowy) pe³ni³
wiele funkcji: pocz¹tkowo integrowa³ stopniowo rozwijaj¹ce siê olsztyñskie rodowisko filozoficzne, stanowi³ forum wypowiedzi reprezentantów humanistyki
i nauk spo³ecznych obu ówczesnych olsztyñskich uczelni wy¿szych (Akademii
Rolniczo-Technicznej oraz Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej), sprzyja³ rozwijaniu
kontaktów i wspó³pracy z polskimi i zagranicznymi uniwersytetami oraz stowarzyszeniami naukowymi, m.in. Polskim Towarzystwem Filozoficznym. Z czasem
zyskiwa³ na znaczeniu  na jego ³amach coraz chêtniej publikowali swoje artyku³y znani polscy filozofowie, metodolodzy, logicy, a tak¿e reprezentanci nauk
eksperymentalnych. Stopniowo wród autorów pojawiali siê przedstawiciele zagranicznych orodków naukowych.
Kolejne tomy Humanistyki i Przyrodoznawstwa ukazywa³y siê w trakcie
intensywnych przemian lokalnego rodowiska akademickiego  powo³ania Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w 1999 roku, powstania Instytutu
Filozofii w 2001 roku i rozpoczêcia kszta³cenia filozoficznego na samodzielnym
kierunku studiów. Warto przy tej okazji podkreliæ, i¿ wród autorów jubileuszowego numeru znaleli siê nie tylko obecni pracownicy Instytutu Filozofii, ale rów-
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nie¿ absolwenci kierunku filozofia, a jednoczenie s³uchacze studiów doktoranckich prowadz¹cy w³asne badania naukowe i przygotowuj¹cy w³asne dysertacje.
Redakcja czasopisma jest otwarta na wspó³pracê z najm³odszym pokoleniem polskich i zagranicznych filozofów, a jednoczenie pragnie nadal utrzymywaæ dobre kontakty z uznanymi reprezentantami polskiego i zagranicznego rodowiska
filozoficznego.
Humanistyka i Przyrodoznawstwo zdo³a³a osi¹gn¹æ dobr¹ pozycjê wród
polskich czasopism naukowych o profilu filozoficznym. W ostatnich latach podlega³a kilku ocenom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Indeksu Copernicus. Uzyskiwa³a dobre wyniki. Od 2006 roku czasopismo ukazuje siê
w dwóch wersjach: tradycyjnej oraz elektronicznej, dostêpnej on-line z w³asnej
strony internetowej: http://uwm.edu.pl/hip.
Aktualna sytuacja humanistyki stawia przed rodowiskiem filozoficznym
szczególne wyzwania. Liczebny regres studentów na polskich uczelniach, malej¹ce zainteresowanie studiami na wiêkszoci kierunków humanistycznych zbiegaj¹ siê ze stale rosn¹cym poziomem wymagañ i wyników badañ naukowych. To
ostatnie zjawisko daje siê odczuæ w wieloci oraz jakoci nadsy³anych publikacji.
Ukazuj¹ce siê w ostatnich latach numery czasopisma zawieraj¹ po kilkadziesi¹t
artyku³ów publikowanych w wyniku wyboru najlepszych po wnikliwej selekcji
i recenzjach.
* * *
Jubileuszowy 20. numer czasopisma pragniemy powiêciæ pamiêci Profesora
Witolda Tulibackiego  filozofa, etyka, poety, literata, jednego ze wspó³twórców
naszego periodyku, wspó³organizatora olsztyñskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz wspó³twórcy Instytutu Filozofii.
Redakcja
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Streszczenie

Abstract

W artykule rekonstruujê podstawowe zrêby
tzw. prze¿ywaniowej koncepcji wiadomoci,
której wspó³twórcami byli m.in. Roman Ingarden, Antoni B. Stêpieñ, Karol Wojty³a i Wojciech Chudy. Niektóre istotne elementy tej koncepcji zawieraj¹ siê równie¿ w pogl¹dach
Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, Kartezjusza,
Kanta, Brentano, Husserla i Bergsona. Wed³ug
koncepcji prze¿ywaniowej, zwanej tak¿e refleksywn¹ (w odró¿nieniu m.in. od refleksyjnej),
g³ówn¹ cech¹ wiadomoci jest jej zdolnoæ do
samoujawniania siê sobie  zdolnoæ do samoprzenikania, samoprzezroczystoci lub  jak powie G. Ryle  fosforoscencji. Dziêki niej prze¿ycia wiadome kieruj¹ siê nie tylko w stronê
przedmiotów wobec nich transcendentnych, ale

In the article the most basic principles of
so called consciousness theory based on experiencing, which was coined by such scientists
like Roman Ingarden, Antoni B. Stêpieñ, Karol
Wojty³a and Wojciech Chudy. Some crucial elements of this concept refer to thoughts of Aristotle, Thomas Aquinas, Descartes, Kant, Brentano, Husserl and Bergson. In accordance with
experiencing concept, known also as reflexive
(in conparison to reflective), the main feature of
consciousness is its ability to selfrevealing itself
 ability to selftranscending itself, self-transparency, or  according to G. Ryle  phosphorency. Thanks to this ability conscious experiences
are focused not only on objects trascendental
towards them, but also on the experiences
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te¿ w stronê samych siebie. W zwi¹zku z tym,
w lad za Husserlem, mo¿na mówiæ o drugiej
intencjonalnoci strumienia wiadomoci oraz
o wielu ró¿nych odmianach samowiadomoci
(refleksyjnej i nierefleksyjnej). Sporód ró¿nych
odmian samowiadomoci specjalnego znaczenia nabieraj¹ jednak te, które maj¹ charakter
zdecydowanie nieprzedmiotowy, nietematyczny,
nieaktowy i nierefleksyjny, jak np. Husserlowska wiadomoæ retencjonalno-protencjonalna,
Ingardenowskie prze¿ywanie (Durchleben,
w opozycji do Erleben) czy, wczeniej, refleksja in actu exercito u w. Tomasza i scholastyków, ego cogito u Descartesa, apercepcja transcendentalna u Kanta, intellektuelle Anschauung
u Fichtego, inneres Bewusstsein u Brentana
i intuicja u Bergsona. Wydaje siê, ¿e zdolnoæ
wiadomoci do samoprzenikania i samoujawniania siê sobie stanowi jedn¹ z najbardziej kluczowych jej cech, a jednoczenie jej cechê najbardziej specyficzn¹ i dystynktywn¹.

themselves. Consequently, in accordance with
E. Husserl, it is crucial to mention the fact that
there is so called second intentionality of stream of consciousness and many other kinds of
self-consciousness (reflexive and non-reflexive). Among various kinds of self-consciousness
the ones that are non-objective, non-thematic,
non-active and non-reflexive are the most distinctive. Among them there are, for instance,
Husserls retentional and protentional consciousness, Ingardens experiencing (Durchleben, in
comparison to Erleben) or earlier Thomas Aquinass and other scholars reflection in actu exercito, René Descartess ego cogito, Kants transcendental apperception, Fichtes intellectuelle
Anschauung, F. Brentans inneres Bewusstsein
and Bergsons intuition. It seems that the ability of selfconscioussness to selfreveal itself and
to selftranscend is one of the key features of
selfconsciousness. It is also its most specific
and distinctive feature.

I. Wprowadzenie
Za najbardziej pryncypialnego krytyka samoobserwacji i ró¿nych innych odmian samowiadomoci z regu³y, najczêciej i ca³kiem zas³u¿enie uchodzi August Comte (17981857). Takim go postrzega³ na przyk³ad Franz Brentano
(18381917)1. Comte uwa¿a³ bowiem, co Brentano szeroko i skrupulatnie udokumentowa³, ¿e wewnêtrzne ogl¹danie umys³u przez niego samego jest czyst¹
iluzj¹ i z tego powodu za równie iluzyjn¹ uznawaæ nale¿y psychologiê  tj.
klasyczn¹ psychologiê introspekcyjn¹2. W kwestii samowiadomoci, a cilej:
samoobserwacji, Comte pisa³ za co nastêpuje:
Gdy jednak chodzi o obserwacjê w³asnych fenomenów intelektualnych w trakcie ich przebiegu, jest to jawn¹ niemo¿liwoci¹. Myl¹ce indywiduum nie mo¿e rozszczepiæ siê na dwie czêci, z których jedna rozmyla, podczas gdy druga obserwuje j¹ przy rozmylaniu. Obserwuj¹cy organ i obserwowany przedmiot s¹ w tym wypadku identyczne, jak¿e by zatem mog³o dojæ
do obserwacji? Ta rzekoma metoda psychologiczna jest wiêc ju¿ z samej swej zasady nie do
zastosowania. I do jakich to zupe³nie sprzecznych sposobów postêpowania musia³aby ona prowadziæ! Z jednej strony, kaza³aby nam w miarê mo¿liwoci odgradzaæ siê od wszelkiego spostrze¿enia zewnêtrznego, a zw³aszcza wyrzekaæ siê wszelkiej pracy intelektualnej; co bowiem
sta³oby siê z wewnêtrzn¹ obserwacj¹, gdybymy siê zajêli pewnym choæby najprostszym za1 Por. F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, t³um. W. Galewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 4652.
2 Por. A. Comte, Course de Philosophie Positive, wyd. II, Paris 1864, t. I, s. 30 i nast.
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daniem matematycznym? Z drugiej strony, gdybymy dziêki takim rodkom wprawili siê wreszcie w stan ca³kowitego snu intelektualnego, to jak mamy zajmowaæ siê obserwowaniem czynnoci maj¹cych miejsce w umyle, kiedy nic siê ju¿ w nim nie dzieje? Nasi potomni z pewnoci¹ dobrze siê kiedy umiej¹ z tego rodzaju pomys³u!3

Na trudnoci zwi¹zane z samoobserwacj¹  tak¿e te, o których pisa³ Comte
 zwracano uwagê wielokrotnie: zarówno przed powstaniem pierwszego pozytywizmu, jak i po jego powstaniu. Doæ wskazaæ w tym kontekcie Immanuela
Kanta (17241804), Johna Stuarta Milla (18061873) czy Williama Jamesa
(18421910). Jest przy tym mocno problematyczne, czy po to, aby trudnoci te
usun¹æ, wystarczy dokonaæ rozró¿nienia na wewnêtrzn¹ obserwacjê (samoobserwacjê) oraz wewnêtrzne spostrzeganie w³asnych fenomenów intelektualnych (samowiadomoæ). Tyle proponowa³ Franz Brentano4. I dok³adnie tyle
proponowa³a tak¿e póniejsza psychologia introspekcyjna5. Oczywicie, wymienione trudnoci nie umykaj¹ uwadze wspó³czesnych badaczy ludzkiego umys³u
i ludzkiej wiadomoci, tak¿e tych, którzy s³usznie uchodz¹ dzisiaj za wspó³twórców i najbardziej miarodajnych przedstawicieli wspó³czesnych neuronauk (neuroscience). To m.in. w zwi¹zku z tymi trudnociami jeden z najwybitniejszych
obecnie neurobiologów napisze o tzw. paradoksie Jamesa, a w celu jego rozwi¹zania zaproponuje podwojenie ludzkiej jani6. Inni jego koledzy po fachu pójd¹
jeszcze dalej i zaproponuj¹ jej zwielokrotnienie  a¿ po ca³e stado cudownie rozmno¿onych, rozbieganych humunculusów (D. Dennett)7.
3 Cytat, w przek³adzie W. Galewicza, zaczerpniêty z: F. Brentano, op. cit., s. 47. Jednak, co
trzeba zauwa¿yæ, koronnym argumentem Comtea przeciw mo¿liwoci samoobserwacji by³ brak
wyspecjalizowanego organu (narz¹du), z którego pomoc¹ mo¿na by ogl¹daæ w³asne fenomeny
psychiczne.
4 Por. F. Brentano, op. cit., s. 4849.
5 Ma siê rozumieæ, brak odpowiednich rozró¿nieñ terminologicznych (np. pomiêdzy samoobserwacj¹, samowiedz¹, samopoznaniem i samowiadomoci¹) ³atwo mo¿e doprowadziæ do sporego zamieszania i wielu niepotrzebnych b³êdów. Dla rozstrzygniêæ w kwestii natury wiadomoci albo jej istoty, mimo wszystko, maj¹ one jednak znaczenie drugorzêdne.
6 W. James, charakteryzuj¹c ludzk¹ wiadomoæ, wyra¿a³ zdziwienie faktem, i¿ obecne
w potoku prze¿yæ ludzkie ja jest, z jednej strony, zmienne, dynamiczne i nieuchwytne (jak
same te prze¿ycia), z drugiej za stale obecne i nieprzerwanie to samo. Dzisiaj, z uwagi na przeciwstawnoæ tych charakterystyk, przywyk³o siê mówiæ o tzw. paradoksie Jamesa. Niektórych filozoficznie nastrojonych neurobiologów, jak np. A. R. Damasio, trudnoæ ta upowa¿nia do wyodrêbnienia w obrêbie ludzkiej osoby, jako dwu ca³kiem odrêbnych bytów, Ja rdzennego i Ja
autobiograficznego. Por. A.R. Damasio, Tajemnica wiadomoci. Jak cia³o i emocje wspó³tworz¹ wiadomoæ, t³um. M. Karpiñski, Dom Wydawniczy REBIS, Poznañ 2000, s. 233234. Jak
siê zdaje, w istotnym zwi¹zku z tymi rozró¿nieniami (i tymi trudnociami) pozostaje te¿ zapewne rozgraniczenie Ingardena (inspirowane jednak przez Husserla, co Ingarden wyranie zaznacza) na ¿ywe i martwe Ja. Por. R. Ingarden, O niebezpieczeñstwie petitionis principii
w teorii poznania, (w:) idem, U podstaw teorii poznania. Czêæ pierwsza, PWN, Warszawa
1971, s. 371372.
7 Poród wspó³czesnych neurofilozofów Daniel Dennett jest tym, który  z pozycji skrajnie naturalistycznych  zdecydowanie kwestionuje ci¹g³oæ (i tym samym jednoæ) ludzkiej
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Tymczasem, jak uwa¿am, za wskazanymi wy¿ej trudnociami, a tak¿e mniej
lub bardziej (nie)fortunnymi propozycjami ich przezwyciê¿enia kryje siê nie tyle
brak stosownych terminologicznych rozgraniczeñ, ile brak zrozumienia dla istoty wiadomoci (jej natury i jej osobliwoci), a wiêc pewna nieadekwatna jej
koncepcja8. Jak wiadomo, wspó³czenie mamy wiele koncepcji wiadomoci
 koncepcji mocno zró¿nicowanych, zró¿nicowanych wielostronnie, zró¿nicowanych merytorycznie, metodologicznie i filozoficznie. Jeszcze kilkanacie lat
temu, gdy chodzi o g³ówne filozoficzne koncepcje wiadomoci, naliczy³em ich
zaledwie dziesiêæ9. Dzisiaj  bior¹c pod uwagê badania nad sztuczn¹ inteligencj¹ (Artifical Intelligens), ró¿ne odmiany komputacjonizmu oraz niebywale dynamiczny rozwój nauk kognitywnych (cognitive science) i, zw³aszcza, kognitywnych neuronauk (cognitive neuroscience)  ich liczbê prawdopodobnie nale¿a³oby
podwoiæ10.
Naturalnie, jak dobrze wiadomo, razem iloæ nie zawsze przechodzi w jakoæ.
To jedno. Po wtóre za, jak s¹dzê, autorom niemal wszystkich tych koncepcji (informacyjnie niezwykle bogatych, a przy tym czêsto bardzo pomys³owych) ci¹gle
i nieodmiennie zdaje siê co umykaæ  co, co na szczêcie nie umknê³o twórcom
niektórych innych i przy tym zdecydowanie starszych koncepcji wiadomoci.
Mam tu na myli w szczególnoci tzw. p r z e ¿ y w a n i o w ¹ albo, jak kto woli,
r e f l e k s y w n ¹ koncepcjê wiadomoci. Jej korzenie siêgaj¹ daleko w przesz³oæ, byæ mo¿e nawet czasów antycznych (Arystoteles), ale swoje najpe³niejsze, jak dot¹d, rozwiniêcie koncepcja ta znalaz³a na gruncie fenomenologii. Tutaj jednak nie zamierzam jej w sposób systematyczny rekonstruowaæ. W lad za
wybranymi przedstawicielami koncepcji prze¿ywaniowej (refleksywnej, w opozycji do refleksyjnej) chcia³em siê ograniczyæ jedynie do wskazania na pewien
wiadomoci. Kwestionuje te¿ istnienie qualiów i mo¿liwoæ pierwszoosobowego do nich dostêpu. Z perspektywy naturalizmu Denneta nie maj¹ tak¿e sensu poszukiwania neurologicznego
pod³o¿a dla ludzkiej jani albo ludzkiej osoby. Wszystko to Dennett uznaje za szkodliwe filozoficzne fikcje i zarazem realne przeszkody na drodze do nauki o wiadomoci. Jak twierdzi,
gdyby np. przystaæ na istnienie jakiego (mózgowego albo umys³owego) humunculusa, to po to,
by wyjaniæ ca³e bogactwo aktywnoci wiadomej cz³owieka, trzeba by powo³aæ do ¿ycia ca³e
stado (wielomilionowe hordy) takich humunculusów. Por. D. Dennett, S³odkie sny. Filozoficzne
przeszkody na drodze do nauki o wiadomoci, t³um. M. Mi³kowski, Prószyñski i S-ka, Warszawa 2007.
8 Zdaniem Brentano, za zasadniczo nietrafn¹ argumentacj¹ Comtea przeciw mo¿liwoci
samoobserwacji kryje siê pomylenie obserwacji ze spostrzeganiem, w szczególnoci: obserwacji wewnêtrznej z wewnêtrznym spostrzeganiem. Por. F. Brentano, op. cit., s. 4748.
9 Por. J. Dêbowski, wiadomoæ. Poznanie. Naocznoæ poznania, Wyd. UMCS, Lublin
2001, s. 1844.
10 W sprawie przegl¹du najnowszych koncepcji wiadomoci por. J. Bremer, Jak to jest
byæ wiadomym?, IFiS PAN, Warszawa 2005. W tej samej sprawie por. idem, Osoba  fikcja
czy rzeczywistoæ? To¿samoæ i jednoæ Ja w wietle badañ neurologicznych, Aureus, Kraków
2008, zw³. s. 305455.
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istotny (i zarazem bardzo znamienny) rys ka¿dej rozwiniêtej wiadomoci, mianowicie: jej zdolnoæ do specyficznego s a m o o d n i e s i e n i a i s a m ou j a w n i a n i a, jej szczególn¹ s a m o z w r o t n o  æ, jej tak zwan¹ (przez Husserla) d r u g ¹ intencjonalnoæ.

II. Prze¿ywaniowa koncepcja wiadomoci
1. Jak byæ mo¿e wiadomo, za czo³owego przedstawiciela i wspó³twórcê prze¿ywaniowej koncepcji wiadomoci uchodzi Roman Ingarden (18931970). Natomiast swoj¹ nazwê bierze ona od zaproponowanego przez Ingardena terminu
prze¿ywanie (das Durchleben). Jest to termin centralny w tej koncepcji  termin, z którego pomoc¹ Ingarden usi³owa³ opisaæ tê specyficzn¹ cechê wiadomoci, jak¹ jest jej zdolnoæ do samoujawniania siê sobie, czyli jej szczególnego rodzaju s a m o p r z e z r o c z y s t o  æ.
W przeciwieñstwie do wszelkiego bytu niewiadomego  na przyk³ad materialnego  który
z istoty odznacza siê tym, ¿e jest dla s i e b i e niemym i lepym d l a s i e b i e bytem, wiadomoæ jest nie tylko w tym sensie otwarta  aby siê tak wyraziæ wraz z H. Conrad-Martius
 ¿e mo¿e domniemywaæ i uchwytywaæ inne przedmioty, ró¿ne od odpowiedniej wiadomoci; ale jest ona bytem, który dla s i e b i e s a m e g o istnieje i w swym czystym istnieniu posiada pewna wiedzê o sobie samym. Stanowi j¹ to, ¿e wie o sobie samej. Doznaj¹c (erlebt) innych przedmiotów, resp. maj¹c je dane, siebie sam¹ p r z e ¿ y w a (durchlebt) i nie
jest niczym innym, jak p r z e ¿ y w a n i e m s i e b i e s a m e j. Mo¿na j¹ porównaæ do samoprze¿arzaj¹cego siê ¿elaza, gdyby tylko mo¿na by³o abstrahowaæ zarówno od materialnoci,
jak i od rozci¹g³oci ¿elaza i zwróciæ uwagê wy³¹cznie na przenikaj¹ce je ¿arzenie siê. Ale to
porównanie nie zdo³a oddaæ adekwatnie w³aciwego momentu konstytutywnego wiadomoci.
Nie jest ona bowiem jakim przenikaniem samej siebie, lecz takim przenikaniem siebie samej,
w którym zarówno to, co przenika, jak i to, co przenikane, posiada tê sam¹ identyczn¹ istotê
i stanowi j e d n o identyczne i n d y w i d u u m. Tê istotê mo¿emy jedynie nazwaæ s³owem
b y c i e  w i a d o m y m, ale wcale nie mo¿emy jej oddaæ adekwatnie za pomoc¹ jakichkolwiek porównañ wziêtych ze sfery tego, co niewiadome.11

2. W tym miejscu, bior¹c pod uwagê eliptycznoæ zacytowanej przed chwil¹
wypowiedzi Ingardena, mo¿e pojawiæ siê pokusa, aby prze¿ywanie (Durchleben)
 tak jak zosta³o wy¿ej scharakteryzowane  spróbowaæ uto¿samiæ z pewnymi
postaciami samowiadomoci albo refleksji. A wtedy koncepcjê prze¿ywaniow¹
mo¿na by ewentualnie potraktowaæ jako pewien szczególny wariant np. r e f l e ks y j n e j koncepcji wiadomoci. Istotnie. Pomiêdzy obydwiema koncepcjami
wiadomoci, prze¿ywaniow¹ i refleksyjn¹, zachodzi sporo analogii i podobieñstw12. Ale pojawiaj¹ siê te¿ istotne ró¿nice i zastrze¿enia. Zdaje sobie z nich
sprawê Antoni B. Stêpieñ  duchowy uczeñ Ingardena, obecnie professor eme11
12

Zob. R. Ingarden, O niebezpieczeñstwie..., s. 368369.
Por. J. Dêbowski, wiadomoæ..., s. 2022 i 2527.
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ritus Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Oto jego ustalenia
w tej sprawie.
Po pierwsze, przez s a m o  w i a d o m o  æ w najogólniejszym sensie
A. B. Stêpieñ proponuje rozumieæ wszelkie bezporednie poznanie psychiki podmiotu poznaj¹cego13, przy czym psychikê (to, co psychiczne) zasadniczo wspó³tworz¹ trzy g³ówne warstwy: (1) strumieñ wiadomoci, którego faz¹ jest aktualnie rozgrywaj¹ce siê prze¿ycie; (2) zespó³ wewnêtrznych si³, dyspozycji,
sprawnoci i stanów psychicznych; (3) ja, czyli podmiot strumienia prze¿yæ
oraz wszelkich psychicznych dyspozycji i stanów.
Po wtóre, autor ten wymienia cztery nastêpuj¹ce odmiany (postaci, formy,
typy) samowiadomoci:
a) p r z e ¿ y w a n i e (w sensie Ingardenowskiego Durchleben, a wiêc w opozycji do Erleben) oraz wyran¹ jego formê w postaci i n t u i c j i p r z e ¿ y w an i a (inaczej: reflexio in actu exercito);
b) s p o s t r z e ¿ e n i e w e w n ê t r z n e, np. spostrze¿enie w³asnego znu¿enia lub nastroju;
c) s p o s t r z e ¿ e n i e i m m a n e n e t n e (informuje o zachodzeniu i zawartoci aktualnie spe³nianych prze¿yæ, aktualnych fazach i elementach strumienia
wiadomoci);
d) r e t r o s p e k c j ê, czyli przypomnienie przesz³oci w³asnej psychiki14.
Po trzecie, wed³ug Stêpnia, trzy ostatnie odmiany samowiadomoci  przez
niektórych psychologów i filozofów czêsto okrelane mianem introspekcji albo
dowiadczenia wewnêtrznego  mo¿na nazywaæ refleksj¹, ewentualnie samowiadomoci¹ r e f l e k s y j n ¹. Natomiast prze¿ywanie (i jego graniczny przypadek w postaci intuicji prze¿ywania) uwa¿a Stêpieñ za n i e r e f l e k s y j n ¹ odmianê samowiadomoci. Prze¿ywaniu i intuicji prze¿ywania przypisuje te¿
znaczenie kluczowe  zarówno poród ró¿nych odmian samowiadomoci, jak
i w kontekcie ogólnej filozoficznej koncepcji wiadomoci.
3. Mimo zaproponowanych przez Stêpnia rozgraniczeñ, odpowied na pytanie, czym jest prze¿ywanie, dalej jednak pozostaje doæ mglista. Podobnie mglista, jak i ca³a oparta na nim koncepcja wiadomoci. Na szczêcie, choæ doæ
nieoczekiwanie, pewne dodatkowe wiat³o rzuca na tê koncepcjê jeden z najbardziej energicznych jej oponentów, mianowicie Gilbert Ryle (19001976).
Ryle, sk¹din¹d wielki przeciwnik prze¿ywaniowej koncepcji wiadomoci
(podobnie zreszt¹ jak i wszelkiego mentalizmu), zwyk³ j¹ nazywaæ f o s f o r e nc y j n ¹. I choæ sam zasadniczo jej nie podziela³, to jednak zarazem, jak siê zdaje,
13 A.B. Stêpieñ, Rodzaje bezporedniego poznania, (w:) idem, Studia i szkice filozoficzne, I,
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, s. 137.
14 Ibidem, s. 137140.
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doskonale rozumia³, na czym tu polega fosforencyjnoæ wiadomoci, czyli jej
samoowietlanie siê. wiadomoæ, pisa³ Ryle, w ¿adnym razie nie przypomina
dziennika prze¿yæ (co ewentualnie mo¿na by uznaæ za postulat refleksyjnej
koncepcji wiadomoci). A to z dwóch powodów. Po pierwsze, wedle teorii fosforencyjnej (resp. prze¿ywaniowej) procesy umys³owe s¹ wiadome nie w takim sensie, ¿e zdajemy lub moglimy zdaæ z nich sprawê post mortem, ale w takim, ¿e dawanie wiadectwa o swym w³asnym istnieniu cechuje same te procesy,
a nie nastêpuje dopiero po ich wyganiêciu15. Po wtóre, przyjmuje siê tu tak¿e,
¿e o swych aktualnych stanach i procesach umys³owych wiemy w niedyspozycyjnym sensie s³owa »wiedzieæ«. Znaczy to, ¿e, choæ nie pojawia siê tu ¿aden
zdwojony akt uwagi, wiedza o tym, co spostrzegam, pojawia siê dok³adnie w tym
samym czasie, co wiedza o w³asnym spostrzeganiu  o tym, ¿e... i ewentualnie,
jak... spostrzegam. Tyle Gilbert Ryle.
4. A co na to sami rzecznicy prze¿ywaniowej koncepcji wiadomoci  koncepcji, zwanej przez Rylea fosforencyjn¹? Jak ju¿ wiemy, zdaniem Ingardena
sama istota wiadomoci  jej, by tak rzec, wiadomociowoæ (Bewusstheit)
 polega na p r z e ¿ y w a n i u (Durchleben) spe³nianych czynnoci wiadomych.
Jednak zdaæ sprawê z tego, czym jest prze¿ywanie (w sensie Ingardenowskiego
Durchleben), nie jest spraw¹ prost¹. To tak¿e ju¿ wiemy. Ka¿dy jêzykowy opis
chybia tutaj swego celu co najmniej w tym sensie, ¿e uprzedmiotowia, ustatycznia i tematyzuje  uprzedmiotowia, ustatycznia i tematyzuje co, co, choæ ci¹gle
obecne, w sposób przedmiotowy, statyczny i tematyczny uj¹æ siê nie daje. Pod
tym wzglêdem sytuacja prze¿ywania jest analogiczna do Kantowskiej a p e rc e p c j i t r a n s c e n d e n t a l n e j  owego Ja mylê (Ich denke), którego
nigdy nie sposób dosiêgn¹æ, mimo i¿ ci¹gle obecne i ci¹gle aktywne: spostrzegaj¹ce, wydaj¹ce s¹dy, kochaj¹ce, nienawidz¹ce etc. Prze¿ywanie, niczym Kantowskie Ja mylê, równie¿ wymyka siê wszelkim ujêciom przedmiotowym,
statycznym i tematycznym. St¹d czêste odwo³ywanie siê do metaforyki, np. samoprze¿arzaj¹cego siê ¿elaza, stopniowego nasycania jakiej powierzchni pewn¹ barw¹, mroku i wiat³a (metafory wystêpuj¹ce m.in. u R. Ingardena), fosforescencji wody morskiej (G. Ryle), wietlnego reflektora (K. R. Popper) itp.
Jak widaæ, fenomenologiczna charakterystyka prze¿ywania jest trudna, choæ
pierwsze próby opisu prze¿ywania (jako szczególnej postaci samowiadomoci)
powsta³y stosunkowo dawno temu. Jak to udokumentowa³ Wojciech Chudy
(19472007), ju¿ w. Tomasz z Akwinu (12251274), kieruj¹c siê pewnymi
wskazówkami Arystotelesa (384/3322 p.n.e.), rozgranicza³ dwa typy refleksji,
z których jeden spe³nia warunki, o jakich mówi¹ póniejsi rzecznicy prze¿ywaniowej (fosforencyjnej, refleksywnej) koncepcji wiadomoci. Mianowicie, poza
15

Zob. G. Ryle, Czym jest umys³?, t³um. W. Marciszewski, PWN, Warszawa 1970, s. 262.
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refleksj¹ przedmiotow¹, polegaj¹c¹ na cofniêciu siê do wczeniej spe³nianych
prze¿yæ, Akwinata dopuszcza³ te¿ refleksjê-nachylenie  refleksjê równolegle
towarzysz¹c¹ ujêciom przedmiotowym i nierozdzielnie z nimi zwi¹zan¹. Wprawdzie pe³niejsza i bardziej doskona³a jest wed³ug Tomasza refleksja a k t o w a
(rozwiniêta i tematyczna), ale istotne funkcje przypisa³ on równie¿ refleksji n i ea k t o w e j. Przede wszystkim ta druga nieprzerwanie towarzyszy tej pierwszej
 i to na dwa sposoby:
Po pierwsze, bêd¹c swoist¹ samowiadom¹ kontrol¹ refleksji aktowej, która nie jest w stanie
reflektowaæ samej siebie. Po drugie, poprzez sta³¹ wiadomoæ konkretu, trwanie przy istniej¹cym realnie, zmys³owo danym ródle abstrahowania i s¹dzenia  zabezpiecza s¹d orzecznikowy przed popadniêciem w fikcjê i subiektywnoæ16.

Wojciech Chudy pisa³ te¿ (a s³usznoæ przyznawa³ mu w tym równie¿ Mieczys³aw Albert Kr¹piec17), i¿ z refleksj¹ nieaktow¹ Akwinata wi¹za³ tak¿e inne
wa¿ne funkcje: poznawcze i pozapoznawcze. Albowiem owa d w o i s t a n a t ur a r e f l e k s j i daje siê bez trudu obserwowaæ nie tylko w sferze poznania, ale
tak¿e w dzia³aniu woli (chcemy czego i zarazem chcemy chcieæ tego), w sferze
uczuæ wy¿szych (kochamy kogo i zarazem kochamy kochaæ), a nawet w sferze
zmys³owoci18.
Co ciekawe, n i e a k t o w e odmiany refleksji by³y przedmiotem uwagi równie¿ wielu mylicieli pónoscholastycznych, np. Franciszka de Silvestris (zm.
1521), Kajetana (zm. 1543) oraz Jana od w. Tomasza (zm. 1644). Wiêcej, to
dziêki nim szeroko upowszechni³y siê odpowiednie terminy, z których pomoc¹
usi³owano wyspecyfikowaæ tê bardzo szczególn¹ zdolnoæ wiadomoci do samozwrotnoci, samoprzenikania i samoujawniania. Na przyk³ad Franciszek de
Silvestris pisa³ w tym kontekcie o cognitio concommittans, za Kajetan i Jan
od w. Tomasza o refleksji in actu exercito (w przeciwieñstwie do reflexio in actu
signato)19. Z kolei w filozofii dwudziestowiecznej albo po prostu nawi¹zywano
do wymienionych dystynkcji pónoscholastycznych (czynili to m.in. J. Maritain
i M.A. Kr¹piec), albo  zwykle przy ich nieznajomoci  tworzono zupe³nie
nowe. Przyk³adowo, maj¹c na uwadze w³anie ów nieaktowy i nieprzedmiotowy
16 Zob. W. Chudy, Refleksja a poznanie bytu. Refleksja in actu exercito i jej funkcja
w poznaniu metafizykalnym, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1984, s. 50.
17 Zob. M.A. Kr¹piec, Realizm ludzkiego poznania, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin
1995, s. 532 i nast. Czytamy tam, i¿ stwierdzenie zgodnoci uk³adu przedstawieñ z rzeczywistoci¹ jest elementem krytycznym intelektualnego poznania, które in actu exercito kontroluje
siebie (ibidem, s. 552). Nieco wczeniej za Kr¹piec pisa³: W ka¿dym intelektualnym poznaniu naszych czynnoci, zw³aszcza intelektualnych, mamy in actu exercito stwierdzenie w³asnego
istnienia (ibidem, s. 535). Znaczy to, i¿ donios³oæ refleksji in actu exercito Kr¹piec docenia³
zarówno w perspektywie epistemologicznej (w tym aletejologicznej), jak i metafizycznej
(w zwi¹zku z kluczowym znaczeniem s¹dów egzystencjalnych).
18 W. Chudy, op. cit., s. 46.
19 Ibidem, s. 6773.
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modus samoodniesienia i samoprzezroczystoci wiadomoci, R. Ingarden wskazywa³ na prze¿ywanie (Durchleben). To samo czyni dzisiaj A. B. Stêpieñ.
5. Jak siê okazuje, w kontekcie omawianej tutaj problematyki wiadomoci
i samowiadomoci ca³kiem interesuj¹co wypadaj¹ te¿ odpowiednie definicje
i terminologiczne rozró¿nienia Karola Wojty³y (19202005)20. Wprowadzone
przez Wojty³ê rozró¿nienie na refleksyjnoæ i refleksywnoæ (oraz, korelatywnie,
na samowiedzê i samowiadomoæ) niemal co do joty zdaje siê pokrywaæ z zasadniczo dwojakim rozumieniem refleksji przez Akwinatê i póniejszych filozofów scholastycznych. Co wiêcej, jak to pokaza³ m.in. W. Chudy, r e f l e k s y wn o  æ w rozumieniu K. Wojty³y zarazem dok³adnie odpowiada temu, co
R. Ingarden i A. B. Stêpieñ rozumiej¹ przez prze¿ywanie (Durchleben, w opozycji do Erleben). Nadto, podobnie jak prze¿ywanie u R. Ingardena i A. B. Stêpnia,
refleksywnoæ (a nie refleksyjnoæ) u K. Wojty³y jest tym, co stanowi pierwsz¹,
podstawow¹ i najbardziej istotn¹ w³aciwoæ wiadomoci  jej wiadomociowoæ, jej k o n s t y t u t y w n ¹ naturê.
wiadomoci w³aciwy jest rys, który wypada okreliæ jako refleksywny. [...] Refleksywnoæ
jest czym innym ni¿ refleksyjnoæ [...]. Refleksyjnoæ bowiem zak³ada intencjonalnoæ aktów
mylenia, czyli ich zwrot ku przedmiotowi. Mylenie staje siê refleksyjne wówczas, gdy zwracamy siê do aktu uprzednio dokonanego, aby pe³niej uj¹æ jego przedmiotow¹ zawartoæ, ewentualnie te¿ jego charakter czy strukturê. Mylenie refleksyjne jest wa¿nym elementem w powstawaniu [...] tej wiedzy o sobie, jak¹ stanowi samowiedza. [...] Natomiast wiadomoci
samej mylenie to nie konstytuuje. K o n s t y t u t y w n y d l a n i e j j e s t u m y s ³ o w y
z w r o t w s t r o n ê p o d m i o t u j a k o t a k i e g o   w i a d o m o  æ j e s t r e f l e ks y w n a, n i e r e f l e k s y j n a.21

Karol Wojty³a próbowa³ nastêpnie nieco bli¿ej sprecyzowaæ pojêcie refleksywnoci i refleksywn¹ naturê wiadomoci. W pierwszej kolejnoci zwróci³
uwagê na to, i¿ refleksywnoæ polega na prze¿ywaniu w³asnego Ja, dziêki czemu jest ono czym wiêcej ni¿ tylko suppositum (scil. podmiotem istnienia
i dzia³ania)22. Ten (1) b r a k d y s t a n s u czy te¿ nieprzerwane, jak ujmuje to
W. Chudy, bycie-przy-podmiocie zarazem jest brzemienne w (2) s a m o p r z ez r o c z y s t o  æ i s a m o o d s ³ o n i ê c i e s i ê wiadomoci dla siebie23. Zdaniem W. Chudego, refleksywnoæ w ujêciu K. Wojty³y charakteryzuje tak¿e: (3)
w s p ó ³ a k t u a l n o  æ przebiegu refleksywnego z tym, co w jego trakcie concommittans ujawnione i prze¿yte, oraz (4) n i e a k t o w o  æ tej struktury wiadomociowej24.
20

i nast.

21
22
23

Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969, s. 38

Ibidem, s. 46.
Ibidem, s. 47.
Por. W. Chudy, op. cit., s. 100.
24 Ibidem, s. 101.
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III. wiadomoæ i samowiadomoæ
1. Bior¹c pod uwagê odpowiednie analizy fenomenologiczne (ich wyniki
przedstawi³em wczeniej gdzie indziej25) oraz przywo³ane wy¿ej charakterystyki i ilustracje (sub. II) mo¿na, jak s¹dzê, stwierdziæ, i¿ istotê ka¿dej rozwiniêtej
wiadomoci ostatecznie wspó³wyznacza piêæ nastêpuj¹cych momentów:
(1) doznaniowoæ,
(2) aprehensywnoæ,
(3) intencjonalnoæ (czy mo¿e lepiej, jak chcia³ Ingarden, intencyjnoæ),
(4) intensjonalnoæ oraz
(5) samoodniesienie i samozwrotnoæ (samoprzezroczystoæ).
Przy czym ten ostatni rys konstytutywny wiadomoci mo¿na równie¿ nazywaæ, bo tak wczeniej by³ nazywany, refleksj¹ in actu exercito (refleksj¹ w akcie [wspó³-] wykonywan¹), reflexio concommittans (refleksj¹ wspó³towarzysz¹c¹), prze¿ywaniem (w sensie Ingardenowskim), fosforescencj¹, refleksywnoci¹
(w opozycji, jak to postulowa³ K. Wojty³a, do refleksyjnoci) i zapewne jeszcze
inaczej26. Wszelako, bez wzglêdu na przyjêt¹ terminologiê, tego pi¹tego momentu nie wolno jest sprowadziæ do samowiadomoci b¹d z ni¹ go uto¿samiæ. Stanowi on bowiem niezbywaln¹ (konieczn¹ i istotn¹) cechê samej wiadomoci
i jako taki jest wobec niej czym zasadniczo niesamodzielnym. Samowiadomoæ
z kolei jest czym nieporównanie szerszym i, poza nieaktowymi sposobami odnoszenia siê wiadomoci do siebie samej (w rodzaju prze¿ywania, wiadomoci retencjonalno-protencjonalnej, nastroju czy wiadomoci horyzontu), obejmuje tak¿e wszelkie aktowe samoodniesienia wiadomoci, czyli refleksjê w sensie
w³aciwym.
Z s a m o  w i a d o m o  c i ¹ mamy wiêc do czynienia zarówno w przypadku p r z e ¿ y w a n i a (w sensie Ingardenowskim), jak i w przypadku tradycyjnie
pojêtej i n t r o s p e k c j i. A tak¿e: zarówno w przypadku s p o s t r z e ¿ e ñ i mm a n e n t n y c h (spostrzegania aktualnie spe³nianych prze¿yæ i ich zawartoci),
jak i w przypadku r e t r o s p e k c j i (przypomnienia minionych stanów i faz w³asnego ¿ycia psychicznego). Nadto, o samowiadomoci mo¿na mówiæ równie¿
wtedy, gdy bezporednim jej przedmiotem jest nie tylko sama wiadomoæ (strumieñ wiadomoci, poszczególne jego segmenty i zawartoæ), ale tak¿e podmiot
25
26

Por. J. Dêbowski, wiadomoæ..., s. 4566.
Ingarden pisa³, i¿ z prze¿ywaniowego charakteru wiadomoci najprawdopodobniej
zdawa³o sobie sprawê tak¿e wielu innych mylicieli nowo¿ytnych, m.in. R. Descartes (koncepcja ego cogito), I. Kant (koncepcja transzendentale Apperzeption), G. Fichte (koncepcja intellektuelle Anschauung; odmienna jednak od Kantowskiej), F. Brentano (koncepcja inneres Bewusstsein) i H. Bergson (koncepcja intuicji). Por. R. Ingarden, Spór o istnienie wiata, t. II:
Ontologia formalna, cz. 2: wiat i wiadomoæ, wyd. III, PWN, Warszawa 1987, s. 169 i 173
(przypisy). Ingarden jednak nigdy ni s³owem nie wspomina³ o redniowiecznych scholastykach
i wyodrêbnionych przez nich dwóch postaciach refleksji: in actu exercito in actu signato.
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prze¿yæ wiadomych (ich spe³niacz) oraz ró¿ne jego dyspozycje, sprawnoci
i habitualia27. Bywa te¿, ¿e pojêcia samowiadomoci u¿ywa siê zamiennie z pojêciem refleksji (wyró¿niaj¹c jej odmianê aktow¹ i nieaktow¹28), ale niekiedy
zdarza siê równie¿, ¿e pojêcie refleksji jest zarezerwowane wy³¹cznie do aktowych odmian samowiadomoci i wówczas mówi siê o (1) s a m o  w i a d o m o c i r e f l e k s y j n e j (czyli zorganizowanej na sposób aktowy) oraz o (2) s am o  w i a d o m o  c i p r e- l u b n i e r e f l e k s y j n e j (nieaktowej)29.
2. Z punktu widzenia adekwatnej teorii wiadomoci to, w jaki sposób i jak
szeroko zakrelimy dziedzinê samowiadomoci, jest jednak spraw¹ wtórn¹. Natomiast spraw¹ o pierwszorzêdnym znaczeniu jest dopiero to, ¿e wszelka wiadomoæ i wszelka samowiadomoæ zasadniczo mo¿e wystêpowaæ w dwojakiej
postaci: (1) a k t o w e j, tematycznej i przedmiotowej oraz (2) n i e a k t o w e j,
nietematycznej i nieprzedmiotowej. To s¹ jej dwie g³ówne odmiany i dwa zasadnicze sposoby organizacji  odmiany i sposoby niemo¿liwe jednak do rozgraniczenia efektywnie, a tylko przez abstrakcjê. A k t o w o  æ polega na byciu skierowanym na... czy te¿ byciu zwróconym ku..., a wobec tego ³atwo mo¿na j¹
uto¿samiæ z intencyjnoci¹, intensjonalnoci¹ czy konceptualnoci¹. wiadomoæ
jednak sk³ada siê nie tylko z prze¿yæ o strukturze aktu  prze¿yæ, które s¹ wyranie ukierunkowane i wobec tego w ich obrêbie zawsze da siê wyodrêbniæ trzy
podstawowe momenty strukturalne: m a t e r i ê prze¿yciow¹, j a k o  æ aktu
i p r z e d m i o t intencjonalny. wiadomoæ w ró¿nych przebiegach, odmianach
i sposobach organizacji, oprócz wyranie ukierunkowanych prze¿yæ intencjonalnych (zwanych powszechnie aktami), zawiera równie¿ prze¿ycia i stany (i to stosunkowo wyranie wyodrêbnialne), których przedmiotowe odniesienie staje pod
znakiem zapytania. Mimo to nie wydaje siê, by by³y one pozbawione charakteru
intencjonalnego lub nie mia³y nic wspólnego z intencjonalnoci¹.
Przyk³adowo, ka¿da zmys³owo spostrzegana rzecz zawsze ujmowana jest
w pewnej otoczce: horyzoncie, tle. Sama ta otoczka nie jest tematem wiadomoci i przedmiotem naszej uwagi  to nie ku niej kieruje siê nasza wiadomoæ.
Mimo to owa otoczka (t³o czy horyzont) tak¿e jest jako wspó³dana i wspó³obecna. Wiêcej, choæ nie jest ona w cis³ym sensie spostrzegana, pozostaje w cis³ych zwi¹zkach rzeczowych z tematem: wspó³konstytuuje go co najmniej w takim samym stopniu i sensie, w jakim tylna strona jakiego przedmiotu
fizycznego wspó³warunkuje istnienie i uchwycenie jego strony przedniej.
27 Por. A.B. Stêpieñ, op. cit., s. 140. W kwestii g³ównych sposobów rozumienia czystego
ja (w fenomenologii, a zw³aszcza przez Husserla) por. J. Dêbowski, Cz³owiek jako czysta
wiadomoæ, (w:) A. Maryniarczyk SDB, K. Stêpieñ (red.), Dusza. Umys³. Cia³o. Spór o jednoæ bytow¹ cz³owieka, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 364369.
28 Czyni³ tak np. W. Chudy (m.in. w cytowanej tu ju¿ pracy Refleksja a poznanie bytu...).
29 Czyni tak np. A.B. Stêpieñ (op. cit., s. 106 i n.).
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Wydaje siê tedy, ¿e  co jest widoczne tak¿e wówczas, gdy w opisie wiadomoci przyjmiemy punkt widzenia psychologii postaci30  ów nieaktowy (nietematyczny i przedmiotowo nieukierunkowany) sposób uwiadamiania sobie czego równie¿ ma charakter intencjonalny. Niew¹tpliwie tak¿e w tym przypadku
mamy do czynienia z odniesieniem do pewnej przedmiotowoci i ze wiadomoci¹ czego. Tyle, ¿e to co jest uwiadamiane nietematycznie i tylko peryferyjnie  bezwiednie i jakby mimochodem. Nie ono jest tu g³ównym tematem
wiadomoci i nie w to wymierzone s¹ promienie naszych intencji. Tego typu
wiadomoæ niew¹tpliwie nie ma tedy charakteru i n t e n s j o n a l n e g o i wobec tego nie mo¿e zakoñczyæ siê sukcesem w postaci konceptualizacji. Pomimo
to owe otoczki, t³a czy horyzonty tak¿e s¹ jako uobecniane przez wiadomoæ i nieprzerwanie towarzysz¹ wszelkim ujêciom ukierunkowanym i tematycznym. Wydaje siê nawet, ¿e niemo¿liwe s¹ takie ujêcia przedmiotowe, w których ujmowany przedmiot by³by zupe³nie pozbawiony jakiejkolwiek otoczki.
Jedno i drugie, niczym postaæ i t³o, w sposób konieczny do siebie przynale¿y
oraz wzajemnie siê warunkuje i przenika.

IV. Funkcje samowiadomoci
1. Pod¹¿aj¹c tropem fenomenologicznych analiz wiadomoci i bior¹c pod
uwagê m.in. ustalenia E. Husserla, H. Conrad-Martius czy R. Ingardena, trzeba
powiedzieæ, ¿e ka¿da wiadomoæ, poczynaj¹c od najprostszych jej postaci, odznacza siê  by siê tak wyraziæ  p o d w ó j n y m otwarciem. Z jednej strony jest
to otwarcie na co zasadniczo ró¿nego od niej samej (na przedmioty, które wobec aktualnie spe³nianych aktów s¹ transcendentne strukturalnie i radykalnie31),
z drugiej za jest to otwarcie na siebie sam¹. Otwarcie pierwszego typu (w ró¿nych jego postaciach: poczynaj¹c od doznawania i prostego ujmowania, a na
myleniu sygnitywnym koñcz¹c) stanowi jakby g e n u s p r o x i m u s wiadomoci. Albowiem tego rodzaju otwarcie wiadomoci raczej j¹ ³¹czy z reszt¹ wiata, ni¿ j¹ z tego wiata wyodrêbnia i specyfikuje. Lecz gdyby na nim poprzestaæ, to zapewne niewiele znalelibymy podstaw po temu, by go nie myliæ np.
z ukierunkowanym (= wiadomym) dzia³aniem barometru, termostatu, ganika samochodowego, robota kuchennego czy adaptacyjnym zachowaniem zwierz¹t. Tedy w wypadku wiadomoci ten rodzaj intencjonalnego odniesienia
(otwarcia, zachowania, reakcji czy stosunku) nie stanowi jeszcze tego,
co  zgodnie z klasycznym sposobem definiowania  mog³oby uchodziæ za jej
30
31

Por. A. Gurwitsch, Das Bewusstseinsfeld, Berlin 1975.
W sprawie ró¿nych pojêæ transcendencji (strukturalnej, radykalnej i innych) por. R. Ingarden, Spór o istnienie wiata, t II: Ontologia formalna, cz. I: Forma i istota, wyd. III, PWN,
Warszawa 1987, s. 207211.
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ró¿nicê gatunkow¹, czyli d i f f e r e n t i a s p e c i f i c a. Jeli tak, to wobec tego
co stanowi ów moment specyfikuj¹cy bycie wiadomym (niem.: Bewusst-sein)?
Jak siê zdaje, ka¿dy byt wiadomy  w odró¿nieniu od bytu niewiadomego
(w tym tak¿e bytu posiadaj¹cego, wed³ug okrelenia Johna R. Searlea, intencjonalnoæ derywatywn¹) specyfikuje i wyró¿nia w³anie to, ¿e posiada wiedzê
o sobie samym: ¿e dla s i e b i e s a m e g o nie jest bytem lepym i niemym,
¿e jest otwarty nie tylko na wszelki innobyt, ale zarazem na siebie samego.
Miêdzy innymi w zwi¹zku z tym nieco ponad sto lat temu Edmund Husserl
(18591938) mówi³ i pisa³ o tzw. p o d w ó j n e j i n t e n c j o n a l n o  c i strumienia wiadomoci32. Zarazem jednak Husserl utrzymywa³, ¿e te dwie intencjonalnoci s¹ ze sob¹ splecione w sposób organiczny i nierozerwalny. Wszelako o tym, ¿e mamy przedmioty w »jak« (i w coraz to nowym »jak«, m.in.
jako teraniejsze, przesz³e lub przysz³e)  o tym w³anie stanowi ta druga intencjonalnoæ. W koncepcji Husserla jest wiêc ona warunkiem tego, co mo¿na
by dzisiaj nazwaæ i n t e n s j o n a l n o  c i ¹ (w odró¿nieniu zarówno od ekstensjonalnoci, jak i klasycznie pojêtej intencjonalnoci)33.
2. W tym miejscu mo¿e powstaæ pytanie, czy z uwagi na cechê samoodniesienia i samoprzezroczystoci (a wiêc tê drug¹ intencjonalnoæ) maj¹ s³usznoæ
rzecznicy refleksyjnej koncepcji wiadomoci, którzy istotê wszelkiej wiadomoci (czyli jej wiadomociowoæ) sprowadzaj¹ do bezporedniej znajomoci
tego, co siê w niej dzieje lub zawiera  do wiedzy o stanach wiadomoci i spe³nianych czynnociach wiadomych, czyli do samowiadomoci (zwanej inaczej
refleksj¹). Jak siê zdaje, poród wielu ró¿nych koncepcji wiadomoci, koncepcja refleksyjna, mimo pewnych jej atutów, ma pewien s³aby punkt. Rzecz m.in.
w tym, ¿e refleksja, dziêki której wiadomoæ poznaje sam¹ siebie, ma strukturê
aktow¹. Znaczy to, ¿e dla poznania dokonuj¹cego siê w³anie aktu refleksji potrzebny jest nowy akt tego samego lub podobnego rodzaju, a do poznania tego
ostatniego kolejny... I tak dalej  in infinitum. Przy takim postawieniu sprawy  tj.
przy za³o¿eniu, ¿e wszelka refleksja i wszelka samowiadomoæ jest zorganizowana wy³¹cznie na sposób aktowy (jako refleksja typu in actu signato)  widaæ jak
na d³oni, ¿e w skoñczonym czasie nie sposób sobie niczego uwiadomiæ. I to bez
wzglêdu na to, jak zakresowo szerokim pojêciem refleksji bêdziemy operowaæ. Czy
bêdzie j¹ stanowiæ wy³¹cznie introspekcja (w sensie J. Lockea) i retrospekcja,
czy tak¿e immanentne spostrze¿enie (w sensie Husserla), czy jeszcze inny akt.
32 Por. E. Husserl, Wyk³ady z fenomenologii wewnêtrznej wiadomoci czasu, t³um. J. Sidorek, PWN, Warszawa 1989, s. 117, 122123 oraz 175 i nast.
33 W fenomenologii Husserla druga intencjonalnoæ ma znaczenie kluczowe zw³aszcza
w kontekcie rozwa¿añ nad czasem, w tym nad tzw. czasem pierwotnym, fenomenologicznym.
Wiêcej na ten temat por. w: J. Dêbowski, wiadomoæ transcendentalna i czas, (w:) J. Dêbowski, M. Hetmañski (red.), Szkice epistemologiczne, Wyd. UMCS, Lublin 1990, s. 151156.
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Refleksyjna koncepcja wiadomoci wyranie wiêc zawodzi. Wszak  wbrew
temu, co implikuje (nieusuwalny impas logiczny w postaci regressus in infinitum i tym samym niemo¿noæ samopoznania)  ka¿dy z nas posiada jak¹ wiedzê na temat w³asnych czynnoci wiadomych, tak¿e na temat aktowo zorganizowanej refleksji. A to znaczy, ¿e musi istnieæ jakie inne ród³o naszej
samowiedzy i odmienny wobec refleksyjnego typ samopoznania. Istotnie. Z istnienia odmiennych wobec aktowo zorganizowanej refleksji form samowiadomoci dobrze zdaje sprawê tzw. p r z e ¿ y w a n i o w a koncepcja wiadomoci 
koncepcja, o której by³a mowa w poprzednich czêciach tego artyku³u. Tam jednak ca³kowitym milczeniem pomin¹³em f u n k c j e s a m o  w i a d o m o  c i.
Teraz chcia³bym tê lukê wype³niæ.
3. Jak siê zdaje, mówi¹c o f u n k c j a c h samowiadomoci (w szczególnoci prze¿ywania aktów), w p i e r w s z e j k o l e j n o  c i nale¿a³oby zauwa¿yæ,
i¿ wiadomoæ spe³nianej czynnoci wiadomej (np. poznawczej, w szczególnoci percepcyjnej)  wszystko jedno, jak jest ona zorganizowana: aktowo czy nieaktowo  p o z w a l a o d r ó ¿ n i a æ (i to in statu nascendi, a nie jedynie post
mortem) rozmaite rodzaje tych czynnoci, czyli rodzaje spe³nianych aktów. Pozwala odró¿niaæ np. spostrzeganie czego od wyobra¿enia sobie tego czego,
a tak¿e od przypomnienia, pomylenia czy wyrozumowania. Innymi s³owy, dziêki
samowiadomoci wiemy, ¿e sobie co uwiadamiamy, a nadto wiemy tak¿e, jak
sobie to co uwiadamiamy, ¿e wiêc np. spostrzegamy, nie za wyobra¿amy sobie czy przypominamy. Samowiadomoæ zatem jest g³ównym n a r z ê d z i e m
(a mo¿e i podstaw¹) odró¿niania jednych czynnoci wiadomych od drugich, rodzajowo odmiennych34.
P o w t ó r e, samowiadomoæ  zw³aszcza za samowiadomoæ typu reflexio in actu exercito  zapewnia nam (nie tylko poznaj¹cym podmiotom, lecz tak¿e podmiotom ¿ycia i podmiotom dzia³ania) nieprzerwan¹ b i e ¿ ¹ c ¹ k o n t r ol ê rozmaitych przedsiêwziêæ: poznawczych i pozapoznawczych. Jest to bardzo
istotna funkcja samowiadomoci. Jest to funkcja istotna tym bardziej, ¿e reflek34 Podczas rozwa¿ania wzajemnego stosunku pomiêdzy wiadomoci¹ czego (np. prostym
spostrzeganiem czego) a samowiadomoci¹ (np. wiadomoci¹ spostrzegania czego), czyli
pomiêdzy intencjonalnoci¹ pierwsz¹ i drug¹, ³atwo mo¿e nasun¹æ siê myl o zasadniczym ontycznym prymacie tej drugiej wzglêdem tej pierwszej. Rzecz w tym, ¿e uwiadomienie sobie
tego, co spostrzegamy, dokonuje siê dziêki uwiadomieniu sobie tego, ¿e spostrzegamy. A to
znaczy, ¿e warunkiem koniecznym wiadomoci przedmiotu jest wiadomoæ ujmowania tego
przedmiotu (czyli samowiadomoæ). Inaczej mówi¹c, bez wiadomoci ujmowania czego, czyli samowiadomoci, nie ma wiadomoci tego czego, czyli wiadomoci jako takiej. Jak siê
zdaje, ten sposób mylenia i argumentowania bêdzie pozostawa³ szczególnie bliski wszystkim
kartezjañczykom. Wiele wskazuje na to, ¿e nie potrafi³ mu siê oprzeæ tak¿e E. Husserl. Tymczasem: tak jak nie ma pierwszej bez drugiej, tak nie ma równie¿ drugiej bez pierwszej. Jest to
wspó³zale¿noæ o charakterze organicznym i istotowym  przynajmniej w porz¹dku ontycznym.
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sja zorganizowana aktowo nie jest w stanie reflektowaæ samej siebie. Nie jest
w stanie, albowiem gdyby tak¹ hipotetyczn¹ mo¿liwoæ dopuciæ, natychmiast
uwik³alibymy siê w regressus in infinitum. Zatem nie doæ powiedzieæ, ¿e tylko
przy uwzglêdnieniu nieaktowych postaci samowiadomoci (jej odmian prerefleksyjnych) mo¿liwa staje siê maksymalnie efektywna (i bie¿¹ca) kontrola wszelkich
wiadomych poczynañ, lecz nadto trzeba jeszcze podkreliæ, ¿e tego typu samowiadomoæ w ogóle umo¿liwia jak¹kolwiek kontrolê, w tym tak¿e samokontrolê.
Trudno doprawdy jest przeceniæ owe nierefleksyjne odmiany samowiadomoci. I to bodaj w ka¿dej perspektywie i w ka¿dym aspekcie. Na przyk³ad w teorii
poznania (epistemologii) samowiadomoæ nierefleksyjna, w szczególnoci prze¿ywanie i intuicja prze¿ywania, p o z w a l a s k u t e c z n i e w y j  æ z l og i c z n e g o i m p a s u, jakim jest zagro¿enie b³êdem petitio principii. W swoim czasie szeroko pisa³ o tym R. Ingarden, a potem tak¿e jego duchowy uczeñ
 A. B. Stêpieñ, a w lad za nimi m.in. W. Chudy i ni¿ej podpisany. Zatem, p o
t r z e c i e, rangê samowiadomoci nierefleksyjnej ³atwo docenimy tak¿e wtedy,
gdy przychodzi nam mierzyæ siê z pewnymi logicznymi napiêciami (sofizmatami, paralogizmami), w które obfituje i do których prowadzi linearnie zorganizowane mylenie dyskursywne, algorytmizacja poznania, rozum komputacyjny oraz
ró¿ne odmiany reprezentacjonizmu35.
P o c z w a r t e, uwzglêdnienie samowiadomoci nierefleksyjnej trudno jest
przeceniæ równie¿ w innych obszarach filozoficznej i naukowej refleksji nad
cz³owiekiem. Jak mylê, to zapewne ze wzglêdu na ów charakterystyczny dla samowiadomoci nierefleksyjnej brak dystansu  brak zró¿nicowania na podmiot i przedmiot, brak relacji podmiotowo-przedmiotowej, a wiêc z uwagi na
swoist¹ nieintencjonalnoæ samowiadomoci nierefleksyjnej  mo¿liwe staje siê
nieprzerwane bycie-przy-podmiocie, a wiêc mo¿liwe jest nie tylko poczucie
c i ¹ g ³ o  c i strumienia prze¿yæ (czy wrêcz sama ta ci¹g³oæ), ale i p i e r w s z oo s o b o w a f o r m a tych prze¿yæ. Wszak zawsze i ka¿dorazowo, wyj¹wszy
rzecz jasna przypadki patologiczne (scil. mniej lub bardziej wyrane zaburzenia
wiadomoci), s¹ to moje prze¿ycia  i te aktualnie spe³niane (to przecie¿ ja widzê, s³yszê, mówiê, rozumiem, chcê, nie chcê... etc.), i te z przesz³oci, m o j e j
w³asnej przesz³oci, z ¿adn¹ inn¹ niepodmienialnej. Nieaktowe postaci samowiadomoci prerefleksyjnej s¹ wiêc czym, co  pozostaj¹c w cieniu  przes¹dza mimo to o ci¹g³oci i jednoci potoku naszych myli. Scala je niczym jaki
magiczny klej i jednoczy  mimo ró¿nic co do prze¿yciowej treci i prze¿yciowej jakoci. Mo¿na ubolewaæ, ¿e okolicznoæ ta ci¹gle umyka uwadze wspó³czesnych neuronauk: wspó³czesnych neurokognitywistów i komputacjonistów. Za
czynnik konsoliduj¹cy ludzk¹ wiadomoæ i ludzk¹ osobê przyjmuj¹ one bowiem
pamiêæ (w ró¿nych jej postaciach).
35 Zob. J. Dêbowski, Teoriopoznawczy prezentacjonizm i jego uzasadnienie, Zagadnienia
Naukoznawstwa 2001, nr 34 (149150), s. 417426.
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W p i ¹ t y m punkcie pójdê jeszcze krok dalej i powiem, i¿ nie wydaje mi siê,
by bez samowiadomoci (i to tej prerefleksyjnej) by³o w ogóle mo¿liwe pierwotne numeryczne z i n d y w i d u a l i z o w a n i e strumienia wiadomoci (z ca³¹
jego histori¹: niepowtarzaln¹, zawsze jednorazow¹, bez mo¿liwoci zduplikowania), jak te¿ wykraczaj¹cego poza ten strumieñ czystego ja (czystego podmiotu
prze¿yæ, ich spe³niacza oraz swoistego centrum lub bieguna). Aby tych istotnych
funkcji samowiadomoci nierefleksyjnej zbytnio nie rozdrabniaæ i sztucznie nie
mno¿yæ, powiem od razu, i¿  wedle mojego przekonania  to ostatecznie prerefleksyjna samowiadomoæ umo¿liwi³a wytworzenie tej cechy wiadomoci, jak¹ jest jej
s u b i e k t y w n o  æ. Gdy za mówiê o subiektywnoci wiadomoci, to mam na
myli nie tylko e g o t y c z n ¹ o r i e n t a c j ê wszystkich prze¿yæ wiadomych
(czy, w ogólnoci, umys³owych zdarzeñ), ale tak¿e pewne ich swoiste, prywatne
i niepowtarzalne jakociowe piêtno w postaci tzw. q u a l i ó w  qualiów, czyli
jakoci subiektywnych, których cech¹ charakterystyczn¹ jest m.in. to, ¿e s¹ zasadniczo niedostêpne z t r z e c i o o s o b o w e g o p u n k t u w i d z e n i a. Innymi s³owy, aby dowiedzieæ siê, jak to jest byæ nietoperzem, trzeba  jak to wykaza³ Thomas Nagel36  byæ nietoperzem.
Z a m i a s t k o n k l u z j i. Rzecz jasna, listê rozmaitych (wa¿nych i mniej
wa¿nych) funkcji samowiadomoci ³atwo mo¿na by wyd³u¿yæ. Na przyk³ad, jak
siê zdaje, bez samowiadomoci (i to samowiadomoci in actu exercito) nie by³oby mo¿liwe u d a w a n i e  udawanie kogo innego ni¿ siê jest. A wobec tego,
jeli racjê ma Kurt Vonnegut (19222007), i¿ zawsze jestemy tylko tym, kogo
udajemy (vide: Przedmowa do polskojêzycznego wydania powieci Matka noc),
to bez prerefleksyjnej samowiadomoci w ogóle by nas nie by³o. Prerefleksyjna samowiadomoæ jest wiêc  i to mo¿e przede wszystkim  ród³em, warunkiem, gwarancj¹ i wiadectwem naszej to¿samoci, naszej identycznoci, w tym
tak¿e to¿samoci i identycznoci osobowej. Nadto, jest tym ród³em, warunkiem,
gwarancj¹ i wiadectwem nie tylko dla nas samych (czyli subiektywnym), ale poprzez nas  równie¿ dla innych. A to znaczy, ¿e posiada równie¿ sens intersubiektywny i, przynajmniej w tym zakresie i w tym znaczeniu, obiektywny.

36 Por. T. Nagel, Jak to jest byæ nietoperzem?, (w:) idem, Pytania ostateczne, t³um. A. Romaniuk, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 203219.
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Streszczenie

Abstract

W artykule rekonstruujê stanowisko Witkacego wobec nieskoñczonoci aktualnej. Jego
pogl¹dy sytuujê na tle tradycji badawczych staro¿ytnoci, redniowiecza i nowo¿ytnoci. Konfrontujê jego interpretacjê z interpretacj¹ filozoficznych formalistów i intuicjonistów.

In the article I reconstruct the position of
Witkacy to the question of the actual infinity.
The views of Witkacy are located against
a background of scientific traditions of the antiquity, of the Middle Ages and of the modern
history. The interpretation of Witkacy is confronted with the interpretation of the representatives of the philosophical formalism and intuitionism.

Bêdê próbowa³ zrekonstruowaæ stanowisko Stanis³awa Ignacego Witkiewicza
wobec nieskoñczonoci aktualnej. W jego pracy pt. Pojêcia i twierdzenia implikowane przez pojêcie istnienia znajdujemy mnóstwo twierdzeñ dotycz¹cych istnienia, wzglêdnie nieistnienia nieskoñczonoci aktualnej tak w wielkoci, jak
w ma³oci. Witkiewicz czêsto nie podaje, na podstawie jakiej tradycji badawczej
formu³uje swe tezy, nie bardzo wiêc wiadomo, jak je rozumieæ. Tezy te prezen-
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towane s¹ czasem bez dowodu, bo ich autor przypuszcza, ¿e jego czytelnicy domylaj¹ siê dowodowego uzasadnienia.
Wcale nie uwa¿am, ¿e wyczerpa³em temat.
* * *
Na przestrzeni dziejów filozofii i nauki rozmaicie pojmowano wielkoci nieskoñczenie ma³e. W pocz¹tkach rozwoju rachunku ró¿niczkowego i ca³kowego
infinitezymale ujmowano jako wielkoci bardzo bliskie zeru, ale nigdy siê z nim
niezrównuj¹ce. Czy o monadach Leibnitza mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ w pewnym
sensie nieskoñczenie ma³e?1 Raczej nie  przecie¿ infinitezymale rachunku
ró¿niczkowego dotyczy³y punktów fizycznych (w znaczeniu Leibnitza), a monada nie jest punktem fizycznym. Punkty fizyczne mia³y wed³ug Leibnitza stanowiæ drobne rozci¹g³oci nierówne zeru (punkty fizyczne tylko pozornie s¹ niepodzielne, tj. nie maj¹ czêci). ¯aden obiekt fizyczny nie mo¿e mieæ rozci¹g³oci
równej zeru, bo materia jest w nieskoñczonoæ podzielna; ka¿da najmniejsz¹
cz¹stkê materii (ka¿dy fizyczny punkt) trzeba wed³ug Leibnitza ujmowaæ jako
wiat pe³en nieskoñczenie ró¿nych stworzeñ. Natomiast monady jako punkty
metafizyczne (ich rozci¹g³oæ wynosi zero) s¹ pozbawione czêci, stanowi¹ centra dzia³añ i si³, i ostateczne sk³adniki uk³adów z³o¿onych. Bez monad nie by³oby z³o¿onoci, bo bez prawdziwych jednoci (jednoci niepodzielnych) nie by³oby wieloci stanowi¹cej o konstrukcji tego, co z³o¿one. W³anie monady jako
punkty metafizyczne stanowi¹ realny fundament bytu (Jak nierozci¹g³e monady
mog¹ byæ realnym fundamentem rozci¹g³ego bytu? W ten sam sposób, w jaki
nierozci¹g³a psychika mo¿e sterowaæ rozci¹g³ym cia³em), a nie np. punkty matematyczne. Te ostatnie s¹ jedynie bytami abstrakcyjnymi. Czym s¹ monady jako
punkty metafizyczne? S¹ duszami (przecie¿ dusze s¹ nierozci¹g³e), czyli centrami psychizmu integruj¹cego wieloæ w jednoæ. Monady s¹ sk³adnikami wieloci, a zarazem jednoci¹ integruj¹c¹ wieloæ w jednoæ (s¹ jednoci¹-w-wieloci  jak powiada³ Witkacy). Bardzo ryzykowne jest przyrównywanie monad
Leibnitza do wielkoci nieskoñczenie ma³ych, które przecie¿ zwykle przybiera³y
wartoci wiêksze od zera, podczas gdy monada ex definitione nie mog³a posiadaæ jakiejkolwiek rozci¹g³oci (posiada³a zerow¹ rozci¹g³oæ).
A gdyby przyrównaæ monady Witkacego do wielkoci nieskoñczenie ma³ych?
Czy takie porównanie mia³oby sens? Otó¿ takie porównanie nie mia³oby sensu,
choæ witkiewiczowskie monady posiadaj¹ niezerow¹ rozci¹g³oæ. Nie mia³oby
sensu, bo z wielkoci nieskoñczenie ma³ych nie da siê zbudowaæ jakiejkolwiek
skoñczonej wielkoci. Gdyby monady Witkacego by³y wielkociami nieskoñcze1 L. Gruszecki, A. Stachura, M. Zo³a, Wielkoci nieskoñczenie ma³e w analizie matematycznej, KUL, Lublin 2012, s. 86.
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nie ma³ymi, to wielokrotne zsumowanie takich monad nie doprowadzi³oby do
powstania jakiej wiêkszej rozci¹g³oci monadycznej. W wiecie witkiewiczowskich monad nie ma mo¿liwoci dotarcia do monad nieskoñczenie ma³ych. Brzmi
to trochê arystotelesowsko  w jakim sensie? Dlaczego w ogóle siêgam do Arystotelesa? Równie dobrze móg³bym siêgn¹æ do Averroesa albo do Bradwardina.
Otó¿ opozycja miêdzy ci¹g³oci¹ a nieci¹g³oci¹ jest równie wielowiekowa jak
sama filozofia i matematyka. Opozycja ta we wczesnej myli greckiej wyra¿a siê
poprzez opozycjê miêdzy ci¹g³ymi wielkociami geometrycznymi i nieci¹g³ymi
liczbami. Próby uzgodnienia ci¹g³oci z nieci¹g³oci¹ zmusi³y matematyków
i filozofów greckich do u¿ycia pojêcia nieskoñczonoci, ale czy tylko Grecy zwrócili uwagê na te problemy? Poprzez ca³e dzieje matematyki nie by³oby zajmowania siê nieskoñczonoci¹, gdyby nieskoñczonoæ nie by³a ujmowana miêdzy
innymi na tle problemu stosunku tego, co nieci¹g³e do tego, co ci¹g³e. Wed³ug
Arystotelesa wielkoci ci¹g³e dziel¹ siê  w wyniku potencjalnie nieskoñczonego podzia³u  na kolejne ci¹g³e czêci. Witkiewicz móg³by siê powo³aæ na to stanowisko; w ka¿dym b¹d razie jego rozwi¹zania wpisuj¹ siê w wielowiekow¹
matematyczno-filozoficzn¹ tradycjê szukania odpowiedzi na pytanie o ziarnist¹
(nieci¹g³¹), wzglêdnie ci¹g³ociow¹ strukturê obiektów matematycznych i fizycznych. Wed³ug Arystotelesa nie da siê skomponowaæ wielkoci ci¹g³ych z atomów, tj. z obiektów nie posiadaj¹cych czêci. Z punktów nie zbudujemy linii.
Podobnie s¹dzi³ Witkiewicz: jeli wielkoci nieskoñczenie ma³e mia³yby byæ jakimi atomami (nie posiadaj¹cymi czêci), to jak z takich atomów zbudowaæ
wiat ci¹g³oci? Pojêcie ci¹g³oci istnienia (materii) implikuje pojêcie nieograniczonej iloci czêci sk³adowych buduj¹cych dany stwór ¿ywy (albo martwy)2. Wielkoæ nieskoñczenie ma³a jako produkt dzielenia materii w nieskoñczonoæ jest permanentnie nieosi¹galna. Nieskoñczonoæ wielkoci nieskoñczenie
ma³ej powinno siê ujmowaæ jako nieskoñczonoæ potencjaln¹. Podzia³ materii nie
ma koñca; przy ka¿dym etapie podzia³u otrzymujemy wielkoci znowu daj¹ce siê
dzieliæ w nieskoñczonoæ. Powinno siê odrzuciæ istnienie wielkoci aktualnie
nieskoñczenie ma³ych, bo niemo¿liwoci¹ jest zbudowanie czego skoñczonego,
a zarazem z³o¿onego z cz¹stek o rozci¹g³oci rzekomo ró¿nej od zera, które jednak zachowuj¹ siê tak jakby ich rozci¹g³oæ by³a równa zeru. wiat z³o¿ony
z wielkoci aktualnie nieskoñczenie ma³ych by³by nicoci¹, a nie wiatem. W takim wiecie nie by³oby bowiem ani skoñczonej wielkoci masy, ani gêstoci, ani
energii, ani ruchu3.
Czy¿ Georg Cantor nie myla³ podobnie? Uwa¿a³ on przecie¿, ¿e nie powinno siê traktowaæ wielkoci potencjalnie nieskoñczenie ma³ych jako wielkoci
2

S.I. Witkiewicz, Pojêcia i twierdzenia implikowane przez pojêcie istnienia, Hachette,
Warszawa 2011, s. 99.
3 Ibidem, s. 151.
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aktualnie nieskoñczenie ma³ych i na odwrót. Wed³ug twórcy teorii mnogoci trzeba odrzuciæ istnienie wielkoci aktualnie nieskoñczenie ma³ych, bo takie wielkoci s¹ sprzeczne z pojêciem liniowej wielkoci liczbowej4, tzn. infinitezymala nie jest wielkoci¹ liniow¹, bo wielkoæ liniowa mo¿e byæ sk³adnikiem innych
skoñczonych wielkoci liniowych. Chodzi o to, ¿e z wielkoci aktualnie nieskoñczenie ma³ych nie da siê skonstruowaæ (ani za pomoc¹ dodawania, ani mno¿enia) jakiejkolwiek wielkoci skoñczonej. Infinitezymala nie mo¿e byæ sk³adnikiem jakiejkolwiek skoñczonej wielkoci  w³anie to stwierdzenie przypomina
argumentacjê Witkacego, zgodnie z któr¹ nie da siê z wielkoci aktualnie nieskoñczenie ma³ych zbudowaæ ani skoñczonej masy, ani gêstoci, ani energii,
ani ruchu.
Witkacy wpisuje siê w tradycjê mylicieli niechêtnych przyjmowaniu istnienia infinitezymali. Do tej tradycji nale¿a³ m.in. Archimedes (i mnóstwo innych
mylicieli), wed³ug którego przyjêcie infinitezymali oznacza³oby automatycznie
przyjêcie istnienia liczb niearchimedesowych. Takie liczby, choæ wiêksze od zera,
nie daj¹ w wyniku ich wielokrotnego zsumowania jakich wiêkszych ca³oci
(w stosunku do liczby wyjciowej). W dyskursie Witkacego wyra¿a siê to niemo¿noci¹ skonstruowania np. jakiej wiêkszej masy danego obiektu fizycznego
z sumowania masowych infinitezymali. Jak oceniæ z punktu widzenia Witkacego aksjomat de lHospitala g³osz¹cy, ¿e dwie wielkoci mo¿na uznaæ za równe,
nawet jeli jedna z nich jest wiêksza od drugiej o infinitezymalê? Czy¿ ten aksjomat nie potwierdza tezy Witkacego o bezsensownoci przypisywania infinitezymali istnienia?
Na niechêtny stosunek Witkacego do infinitezymali mog³a mieæ wp³yw Berkeleyowska krytyka pojêcia wielkoci nieskoñczenie ma³ej. Berkeleya dra¿ni³o
w rachunku ró¿niczkowym i ca³kowym Newtona to, ¿e w przypadku obliczania
prêdkoci chwilowej infinitezymala czasowa dt by³a jednoczenie traktowana
jako równa zero i jako nierówna zero. Dzieje siê tak dlatego, ¿e przy wyliczaniu
prêdkoci chwilowej bada siê stosunek infinitezymalnego przyrostu odleg³oci do
infinitezymalnego przyrostu czasu, które to przyrosty na pocz¹tku ich wyst¹pienia nie mog¹ byæ równe zeru, ale w chwili znikania przybieraj¹ wartoci zerowe.
Jeli jednak prêdkoæ interpretujemy jako stosunek ds do dt, to jaki sens mo¿e mieæ
przyjêcie, ¿e dt w mianowniku równa siê zero? Przecie¿ iloraz jakiejkolwiek wielkoci skoñczonej przez zero równa siê nieskoñczonoci. Zreszt¹ jeli dt by³oby
równe zeru, to i ds by³oby równe zeru, a nikt nie wie, jak¹ wartoæ mo¿e mieæ
zero podzielone przez zero. Witkacy móg³ akceptowaæ Berkeleyowsk¹ krytykê
infinitezymali, ale czy móg³ zaakceptowaæ Berkeleyowski negatywny stosunek
do nieskoñczonej podzielnoci materii i czasoprzestrzeni? Na pewno nie. W dys4 R. Murawski, Filozofia matematyki. Antologia tekstów klasycznych, UAM, Poznañ 1994,
s. 168.
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kursie Witkiewicza mamy pogodzon¹ krytykê infinitezymali z ide¹ nieskoñczonej podzielnoci materii (bo infinitezymala jako wielkoæ aktualnie nieskoñczenie ma³a mia³aby byæ czym niepodzielnym), natomiast Berkeley krytykowa³ infinitezymale, jednoczenie akceptuj¹c ideê skoñczonej podzielnoci materii. Jak
to jest mo¿liwe? Mo¿na to zrozumieæ, jeli przyjmiemy za³o¿enie Berkeleya, ¿e
rozci¹g³ociowe minimum powinno siê ujmowaæ jako to¿same z minimum zmys³owym, a to ostatnie niewiele ma przecie¿ wspólnego z infinitezymal¹, która na
pewno przekracza to, co zmys³owo dane. Na przyk³ad nieskoñczona podzielnoæ
linii jest wed³ug Berkeleya z³udzeniem. Ka¿da skoñczona linia, a tylko z takimi
mamy do czynienia w realnej praktyce matematyczno-¿yciowej, zawiera tylko
skoñczon¹ liczbê ró¿nych czêci. Dziesiêciotysiêczn¹ czêæ jednej mili mo¿na sobie zmys³owo wyobraziæ, ale nie wyobrazimy sobie zmys³owo jednej dziesiêciotysiêcznej cala, a wiêc taka dziesiêciotysiêczna czêæ cala nie istnieje. Jeli Berkeley odrzuca³ istnienie jednej dziesiêciotysiêcznej czêci cala, to tym bardziej
musia³ odrzuciæ istnienie infinitezymalnej czêci cala, która jako prawie równa
zeru nie mog³a w ¿aden sposób zmys³owo siê zaprezentowaæ.
Stanowisko Davida Humea niewiele siê ró¿ni od stanowiska Georgea Berkeleya; tak¿e i on odrzuci³ ideê nieskoñczonej podzielnoci materii-rozci¹g³oci5.
Dlaczego? Wed³ug Humea ¿adna skoñczona rozci¹g³oæ nie mo¿e byæ nieskoñczenie podzielna, bo skoñczona rozci¹g³oæ mo¿e zawieraæ tylko skoñczon¹ liczbê czêci. Skoñczona rozci¹g³oæ o tyle tylko mog³aby byæ nieskoñczenie podzielna, o ile zawiera³aby nieskoñczon¹ liczbê czêci. I tak w³anie jest u Witkacego:
kawa³ek skoñczonej materii jest w nieskoñczonoæ podzielny, bo ten kawa³ek
zawiera nieskoñczenie wiele czêci. Jak to mo¿liwe? Otó¿ Witkacy odró¿nia rzêdy wielkoci danych czêci danej skoñczonej ca³oci: ka¿da czêæ sk³adowa sk³ada siê z jeszcze mniejszych czêci, których jest o wiele wiêcej ani¿eli czêci
z wy¿szego rzêdu wielkoci itd. w nieskoñczonoæ (chodzi o nieskoñczonoæ potencjaln¹)6. Natomiast Hume mówi o homogenicznych czêciach danej ca³oci,
tj. takich, które pozostaj¹ w tym samym rzêdzie wielkoci. Mówi¹c inaczej: Witkacy wprowadzi³ nieskoñczon¹ hierarchiê typów (przez analogiê do hierarchii
typów Russella i Chwistka), wzglêdnie rzêdów wielkoci, natomiast u Humea nie
ma ¿adnych ró¿nych typów wielkoci poszczególnych czêci w stosunku do siebie. Hume odrzuci³ ideê nieskoñczonej podzielnoci materii, ale odrzuci³ te¿ ideê
czêci aktualnie nieskoñczenie ma³ych, bo takie infinitezymale nie s¹ istnociami daj¹cymi siê zmys³owo zaobserwowaæ (jest to powtórzenie argumentu Berkeleyowskiego). Witkacy móg³ to zaakceptowaæ (choæ z zupe³nie innego powodu), ale nie móg³by zaakceptowaæ negatywnego stosunku Humea do wszelkich
idei wielkoci aktualnie nieskoñczenie du¿ych, które  jako zmys³owo nieobser5
6

D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t. 1, PWN, Warszawa 1963, s. 4849.
S.I. Witkiewicz, Pojêcia i twierdzenia..., s. 99.
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wowalne  nie powinny istnieæ. Otó¿ wed³ug Witkacego np. czasoprzestrzeñ ca³ego wszechwiata jest wielkoci¹ aktualnie nieskoñczenie du¿¹ i to wielkoci¹
istniej¹c¹ realnie.
* * *
W pismach ontologicznych Witkacego znajdujemy wiele tez powiêconych
nie tylko nieskoñczonoci zwi¹zanej z podzia³em przedmiotów fizycznych
i matematycznych na coraz drobniejsze czêci, ale tak¿e nieskoñczonoci astronomicznej, tj. nieskoñczonoci dotycz¹cej np. czasoprzestrzennych rozmiarów
ca³ego Wszechwiata. Witkacy jest pe³en zachwytu i czci dla nieskoñczonoci,
zachwytu przypominaj¹cego uczucia Giordano Bruno i Immanuela Kanta; obce
jest mu Pascalowskie wzglêdnie Keplerowskie uczucie zagubienia w nieograniczonej astronomicznie czasoprzestrzeni. Z jednej strony uznawa³ istnienie aktualnej nieskoñczonoci astronomicznej jako faktu ontycznego, z drugiej  w dyskusjach epistemologicznych z przedstawicielami logicyzmu radzi³ trzymaæ siê,
zgodnie z zaleceniami Henriego Poincarégo, nieskoñczonoci potencjalnej jako
jedynej zdolnej zagwarantowaæ nam sensownoæ wypowiedzi. Akceptowa³ wiêc
intuicjonistyczne, bardzo sceptyczne podejcie do pojêcia aktualnej nieskoñczonoci, choæ jednoczenie nie odrzuca³ definitywnie tego pojêcia. Pojêcie to jest
zachowane, ale z zastrze¿eniem, i¿ nie jestemy w stanie adekwatnie poznaæ jakiegokolwiek bytu aktualnie nieskoñczonego. Aktualna nieskoñczonoæ istnieje,
ale nie jest poznawalna.
Dlaczego jednak Witkacy uwa¿a³, ¿e aktualna nieskoñczonoæ istnieje i ¿e to
istnienie jest konieczne? W jakich wypadkach mo¿emy mówiæ o koniecznoci
istnienia aktualnej nieskoñczonoci, a w jakich wypadkach nie mo¿emy? Przecie¿ wiadomo, ¿e Witkacy odrzuca³  podobnie jak Georg Cantor oraz wielu innych matematyków i filozofów  istnienie wielkoci aktualnie nieskoñczenie ma³ych. A co z nieskoñczonoci¹ wielkoci nieskoñczenie du¿ych? Czy ta
nieskoñczonoæ jest aktualna czy potencjalna? Otó¿ Witkiewicz twierdzi³, ¿e jedyn¹ istnoci¹ aktualnie nieskoñczon¹ jest czasoprzestrzeñ ca³ego wszechwiata7. Sama czasoprzestrzeñ uobecnia siê nam pocz¹tkowo (w porz¹dku poznawania) jako nieograniczona (tj. nie jestemy w stanie napotkaæ jej koñca), ale
przyjmuj¹c tê nieograniczonoæ od razu musimy przyj¹æ jej aktualn¹ nieskoñczonoæ8. Dlaczego? Uwa¿am, ¿e do zrozumienia tego Witkiewiczowskiego
przejcia od nieograniczonoci (od nieskoñczonoci potencjalnej) do nieskoñczonoci aktualnej by³oby nam potrzebne odwo³anie siê do analogicznego matematycznego rozumowania Cantora. Otó¿ Cantor powiada³, ¿e ka¿da nieskoñczonoæ
potencjalna, jeli ma byæ cile matematycznie u¿yteczna, zak³ada nieskoñczo7
8

Ibidem, s. 40.
Ibidem.
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noæ aktualn¹9. (Ciekawe swoj¹ drog¹ jest to, ¿e wed³ug Einsteina czasoprzestrzeñ mo¿e byæ nieograniczona, a jednak skoñczona; a wiêc nieograniczonoæ
nie zak³ada³aby aktualnej nieskoñczonoci). Uzasadnienie jest nastêpuj¹ce: jeli
posiadamy wielkoæ zmienn¹ w sensie nieskoñczonoci potencjalnej, to musimy
przedtem znaæ zakres zmiennoci tej wielkoci, a ten zakres nie mo¿e sam byæ
znów czym zmiennym (tj. nie mo¿e siê ani kurczyæ, ani rozszerzaæ), bo inaczej
zabraknie nam jakiej sta³ej i pewnej podstawy ca³ego rozwa¿ania; a zatem zakres ten jest pewnym okrelonym aktualnie nieskoñczonym zbiorem10.
Wydaje mi siê, ¿e Witkacy argumentuje podobnie: jeli np. przestrzeñ jest
wielkoci¹ zmienn¹ nieograniczon¹, to ta nieograniczonoæ jest mo¿liwa tylko
dziêki temu, ¿e ta sama przestrzeñ jest z góry okrelonym statycznym obszarem,
na tle którego mog¹ dokonywaæ siê zmiany. Dynamika bycia-coraz-dalej jest
mo¿liwa tylko na tle statycznoci przekraczanego obszaru. Przekraczany obszar
musi byæ z góry dany jako zupe³ny (jako zaktualizowany), jako pewna niezmienna i zrealizowana ca³oæ, aby stopniowe przekraczanie granic tego obszaru by³o
mo¿liwe; jeszcze inaczej: aby posuwanie siê naprzód by³o mo¿liwe, musi istnieæ
pewna cie¿ka do wêdrowania i przekraczania kolejnych skoñczonych odcinków
drogi. Podobieñstwo z Cantorem wyczerpuje siê jednak na akceptacji istnienia
pewnej szczególnej wielkoci aktualnie nieskoñczenie du¿ej, ró¿nice dotycz¹
mo¿liwoci poznania tej aktualnej nieskoñczonoci. Tutaj Witkacy wyg³asza tezy
agnostyczne i wemie stronê intuicjonistów matematyczno-filozoficznych w sporze z logicyzmem.
Mo¿na by zapytaæ: jeli Witkiewicz akceptowa³ istnienie aktualnej nieskoñczonoci czasoprzestrzeni na podstawie tego oto argumentu, ¿e nieograniczonoæ
czasoprzestrzeni zak³ada jej aktualn¹ nieskoñczonoæ, to dlaczego nie zaakceptowa³ teorii mnogoci Cantora, który zastosowa³ podobny argument do uznania
istnienia aktualnej nieskoñczonoci w obszarze liczb i zbiorów? Dlaczego popar³
Poincarégo, bardzo negatywnie odnosz¹cego siê do tez teorii mnogoci, tez wyra¿aj¹cych matematyczne w³asnoci liczb pozaskoñczonych? Ta jego postawa
mo¿e wynikaæ w³anie z tego, ¿e argument wykazuj¹cy samo istnienie aktualnej
nieskoñczonoci nie jest jeszcze argumentem wykazuj¹cym mo¿liwoæ poznania
w³asnoci tej aktualnej nieskoñczonoci. Przecie¿ ówczesna teoria mnogoci pe³na by³a paradoksów i antynomii, a jak dowiód³ Kurt Goedel, niesprzecznoæ arytmetyki formalnej (w sk³ad której wchodzi teoria zbiorów Cantora) nie da siê
wykazaæ metodami tej¿e arytmetyki formalnej. Niesprzecznoæ arytmetyki
formalnej mo¿na wykazaæ w systemie wy¿szego rzêdu, który z kolei sam z siebie nie jest w stanie dowieæ swej w³asnej niesprzecznoci itd. w nieskoñczonoæ.
9
10
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Jeli wed³ug Witkacego czasowi i przestrzeni ³¹cznie przys³uguje nieskoñczonoæ potencjalna i aktualna, to jaki by³ jego stosunek do antynomii Kanta?
W tezie pierwszej antynomii g³osi siê czasow¹ i przestrzenn¹ skoñczonoæ wiata
z tej oto przyczyny, ¿e odrzucenie takiej skoñczonoci oznacza³oby uznanie wiata za aktualnie nieskoñczony, a to by³oby wed³ug Kanta niemo¿liwe do przyjêcia. Jeli wiêc tak¹ aktualn¹ nieskoñczonoæ wiata Witkiewicz  w przeciwieñstwie do Kanta  uwa¿a za mo¿liw¹, a nawet konieczn¹ do przyjêcia, to jasne,
¿e musia³ on zanegowaæ czasoprzestrzenn¹ skoñczonoæ wiata, czyli odrzuciæ
tezê pierwszej antynomii. Zaakceptowa³ za to antytezê pierwszej antynomii, g³osz¹c¹ potencjaln¹ nieskoñczonoæ czasu i przestrzeni. Wed³ug Kanta wiat nie
mo¿e mieæ czasowego pocz¹tku, bo to wymaga³oby przyjêcia pustego absolutnego czasu egzystuj¹cego jeszcze przed jego pocz¹tkiem, co jest niemo¿liwe; jest
niemo¿liwe, bo pusty czas nie istnieje bez wype³niaj¹cych go procesów. Podobnie uznanie przestrzennych granic wiata wymaga³oby akceptacji pustej przestrzeni absolutnej, która przecie¿ nie mo¿e istnieæ bez wype³niaj¹cych j¹ rzeczy.
Jeli wiêc nie da siê pomyleæ wiata jako ograniczonego w czasie i w przestrzeni, to Kant przypisa³ mu nieskoñczonoæ potencjaln¹ (wiat istnieje bez czasowego pocz¹tku i bez przestrzennych granic). I z tym Witkacy siê zgadza³; co
wiêcej, uzupe³ni³ Kanta o tezê, zgodnie z któr¹ przyjêcie nieskoñczonoci potencjalnej czasoprzestrzeni implikuje automatyczne przypisanie jej nieskoñczonoci
aktualnej. Zgadza³ siê te¿ z Kantem, ¿e czas i przestrzeñ s¹ niczym bez wype³niaj¹cych je procesów i rzeczy. Uznanie istnienia aktualnej nieskoñczonoci czasoprzestrzeni nie jest jednak wed³ug Witkacego równoznaczne z mo¿liwoci¹
adekwatnego poznania w³asnoci aktualnej nieskoñczonoci ani w przypadku
czasoprzestrzeni, ani w ogóle w jakimkolwiek innym przypadku. Czy to bêdzie
nieskoñczona czasoprzestrzeñ czy te¿ nieskoñczonoæ jakiejkolwiek innej przedmiotowoci  zawsze pozostanie ona istnoci¹ niezg³êbialn¹ (tajemnicz¹). W sporze Poincarégo z Russellem i z Hilbertem opowiada³ siê po stronie intuicjonizmu.
Zreszt¹ samego Kanta mo¿na uznaæ za intuicyjnego prakonstruktywistê. Brouwer
wraz z Poincarém nie bez przyczyny powo³ywali siê na Kantowskie pojêcie intuicji i czasowoci.
Otó¿ zdaniem autora Krytyki czystego rozumu aktualna nieskoñczonoæ nie
mo¿e byæ nam dana w jakimkolwiek mo¿liwym dowiadczeniu. Nieskoñczonoæ
nam dostêpna dotyczy serii zjawisk wytworzonych przez nasz¹ myl, a nie bytów istniej¹cych niezale¿nie od nas. Nieskoñczone ca³oci nie s¹ odkrywane; realizuj¹ siê (konstruuj¹) dziêki syntezie zjawisk. Nie jestemy w stanie zebraæ
(sca³kowaæ) ich nieskoñczonej wieloci w jedn¹ ca³oæ. Nawet gdybymy wziêli
jak¹ skoñczon¹ rozci¹g³oæ geometryczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z nieskoñczonej liczby
punktów, tj. nawet gdybymy rozpatrzyli rzekomo nieskoñczony (w znaczeniu
nieskoñczonoci aktualnej) podzia³ wielkoci ci¹g³ej, nawet wtedy aktualna
nieskoñczonoæ nie by³aby nam dana. Chocia¿ pewna skoñczona rozci¹g³oæ
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(np. jaki odcinek) geometryczna prezentuje siê nam w ca³oci, nie upowa¿nia
to nas do stwierdzenia, ¿e istnieje aktualna nieskoñczonoæ wszystkich czêci tej
rozci¹g³oci, a to dlatego, ¿e czêci nie istniej¹ niezale¿nie od aktów dzielenia,
lecz s¹ wytwarzane w³anie dziêki tym aktom. A poniewa¿ dzielenia nie mo¿na
zakoñczyæ (bo mamy do czynienia z ci¹g³¹ wielkoci¹ dzielon¹), zatem wytworzonych czêci nigdy nie da siê sca³kowaæ w nieskoñczon¹ ca³oæ. Nie da siê poznaæ nieskoñczonoci aktualnej, bo nasze poznanie dokonuje siê w czasie. Dana
wielkoæ jako jednoæ w wieloci elementów wspó³istniej¹cych konstytuuje siê
najpierw w czasowym nastêpstwie intencjonalnych aktów dodaj¹cych do siebie
kolejne elementy rosn¹cej wielkoci, by w koñcu utworzyæ przestrzenn¹ (jednoczesn¹) ca³oæ, która jest w rzeczywistoci ca³oci¹ dynamiczn¹, rozwijaj¹c¹ siê
w czasie, bo do tej ca³oci ci¹gle przybywaj¹ kolejne sk³adniki. Nie da siê w jednym akcie sumuj¹cego ca³kowania obj¹æ ca³ego szeregu nieskoñczonej wielkoci,
nie da siê zebraæ tego szeregu w jedn¹ ca³oæ, bo niestety nasza wiadomoæ czasuje siê na sposób skoñczony. Nie da siê pomyleæ absolutnej ca³oci, bo taka ca³oæ  jako konstruowalna w aktach syntezy czasowo-dynamicznej (przyrastaj¹cej, wch³aniaj¹cej coraz to nowe elementy nieskoñczonego szeregu zjawisk)
 domaga³aby siê dla swego w³asnego ukonstytuowania siê czego paradoksalnego, a mianowicie zakoñczenia nieskoñczenie d³ugiego czasu. Absolutna synteza kolejnych elementów aktualnej nieskoñczonoci mog³aby siê dokonaæ tylko
wtedy, gdyby dobieg³ koñca nieskoñczony czas, ale zrealizowanie takiej nieskoñczonej syntezy jest niemo¿liwe dla ludzkiej wiadomoci. Byæ mo¿e boski intuicyjny intelekt (intelekt dzia³aj¹cy poza czasem) by³by w stanie ogarn¹æ jednym
jednoczesnym spojrzeniem wszystkie czêci staj¹cej siê i zarazem zrealizowanej
ca³oci (w czasowo znieruchomia³ej doskona³oci ostatecznego sca³kowania).
Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e stanowisko Kanta oscylowa³o miêdzy negatywnym stosunkiem do aktualnej nieskoñczonoci (ca³oci nieskoñczonej) i zwi¹zan¹ z tym niewiar¹ w mo¿liwoæ istnienia metafizyki jako nauki a próbami ocalenia zarówno aktualnej nieskoñczonoci, jak i naukowej metafizyki. Kant np.
twierdzi³, ¿e nie da siê poznaæ istoty Boga jako istnoci aktualnie nieskoñczonej, ale u¿ywa³ idei Boga do okrelenia relacji miêdzy pojêciami stworzonymi
przez ludzi a ide¹ bytu transcendentnego. W Krytyce w³adzy s¹dzenia dopuszcza mo¿liwoæ mylenia o ca³oci rzeczywistoci jako nieskoñczonoci aktualnej  mylenia, które nie popada³oby w antynomie obecne w Krytyce czystego
rozumu. Mylenie o aktualnej nieskoñczonoci mia³oby wiadczyæ o ponadzmys³owych zdolnociach ludzkiego umys³u; przyk³adem takiego mylenia jest mylenie o noumenie. Chocia¿ pojêcia metafizyczne nie s¹ czynnikami konstytutywnymi dowiadczenia naukowego, to nie s¹ pozbawione sensu regulatywnego.
W Krytyce praktycznego rozumu Kant pokazuje wprost, jak mo¿na rozstrzygn¹æ
kwestie metafizyczne nie w oparciu o naukowe mylenie, ale o mylenie praktyczno-etyczne. To Kantowskie oscylowanie miêdzy naukow¹ empiri¹ a transcenden-
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cj¹ jak najbardziej mieci siê w paradygmacie Witkiewiczowskiej filozofii. W tej
filozofii odnaleæ te¿ mo¿na w zmienionej postaci oscylowanie stanowiska Kanta wobec nieskoñczonoci aktualnej  dlaczego wiêc Witkiewicz akceptowa³ intuicjonistów matematyczno-filozoficznych, u których nie ma takich rozterek?
Otó¿ Witkacy nie akceptowa³ ich rozwi¹zañ w ca³ej rozci¹g³oci. U Poincarégo podoba³ mu siê finityzm, obstawanie francuskiego matematyka przy nieskoñczonoci potencjalnej (stopniowalnej). Poincaré krytykowa³ stosowanie definicji niepredykatywnych, prowadz¹cych do b³êdnego ko³a11. Nie powinno siê
np. definiowaæ elementu jakiego zbioru za pomoc¹ zmiennej przebiegaj¹cej
wszystkie elementy (w tym tak¿e element definiowany) tego zbioru. Wyra¿enie
definiuj¹ce nie powinno zale¿eæ od istnoci definiowanej, a w³anie z takimi sytuacjami mamy bardzo czêsto do czynienia w pracach powiêconych nieskoñczonoci aktualnej. Uznanie istnienia aktualnej nieskoñczonoci umo¿liwia stosowanie procedur niepredykatywnych i na odwrót. Z kolei u¿ycie niepredykatywnych
definicji prowadzi do powstania paradoksów i sprzecznoci. Aby ich unikn¹æ,
trzeba by unikaæ niepredykatywnych klasyfikacji i definicji oraz próbowaæ dokonywaæ przek³adu (t³umaczenia) wypowiedzi dotycz¹cych nieskoñczonoci na
wypowiedzi odnosz¹ce siê do skoñczonoci. Witkacemu na pewno podoba³o siê
to, ¿e Poincaré odrzuca³ sensownoæ mówienia o aktualnej nieskoñczonoci
z powodów epistemologicznych: wszak ludzki skoñczony umys³ nie jest w stanie
aktualnie skonstruowaæ nieskoñczenie wielu przedmiotów. Czym jednak ró¿ni³ siê
Witkacy od Poincarégo i innych intuicjonistów, a tak¿e od Davida Hilberta? Ró¿ni³
siê tym, ¿e dla niego matematyczno-epistemologiczna niemo¿liwoæ formu³owania sensownych (niesprzecznych) wypowiedzi na temat aktualnej nieskoñczonoci nie oznacza³a metafizycznego (ontologicznego) nieistnienia tej¿e nieskoñczonoci. Poincaré jest bliski w swym finityzmie pewnym elementom finityzmu
Hilberta, choæ czysto formalistyczny program tego ostatniego myliciela ró¿ni³
siê od intuicjonizmu autora Nauki i metody. Witkiewicz, akceptuj¹c finityzm
Poincarégo, móg³ te¿ akceptowaæ pewne w¹tki finityzmu Hilberta, a ju¿ na pewno ucieszy³yby go wyniki twierdzeñ Goedla, które falsyfikowa³y Hilbertowski
program formalistyczny. Hilbert g³osi³ potrzebê sformalizowania wszystkich teorii matematycznych, ³¹cznie z dowodami twierdzeñ. Chcia³ ratowaæ klasyczn¹
matematykê, pos³uguj¹c¹ siê aktualn¹ nieskoñczonoci¹, przed krytycyzmem intuicjonistów, którzy co prawda stworzyli w³asn¹ intuicjonistyczn¹ matematykê,
woln¹ od nieskoñczonociowych paradoksów i antynomii, ale dokonali tego
kosztem znacznej eliminacji tego, co dotychczas uchodzi³o za wartociowe w klasycznej matematyce. Hilbertowi chodzi³o tak¿e o udowodnienie niesprzecznoci
nieskoñczonociowej matematyki, ale mia³oby to byæ zrealizowane w ten sposób, ¿e rozumowania zak³adaj¹ce aktualn¹ nieskoñczonoæ by³yby wyra¿alne
11

S.I. Witkiewicz, Pisma filozoficzne, t. III, PIW, Warszawa 1977, s. 249.
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poprzez rozumowania odwo³uj¹ce siê jedynie do nieskoñczonoci potencjalnej
 i tego typu redukcjonizm jak najbardziej mieci siê w programie Witkacego.
Co siê nie mieci w tym programie, to fakt, ¿e w formalizmie Hilberta hipoteza
aktualnej nieskoñczonoci stawa³a siê niepotrzebna. Hilbert nie przypisa³ bowiem
aktualnej nieskoñczonoci realnoci ontologicznej.
Jakich antynomii chcieli unikn¹æ matematycy i filozofowie usi³uj¹cy zbudowaæ niesprzeczne fundamenty pod gmachem matematyki? Chodzi³o m.in. o antynomiê Russella. W tej antynomii u¿ycie pojêcia zbioru wszystkich zbiorów nie
bêd¹cych swoimi w³asnymi elementami prowadzi do sprzecznoci, bo taki zbiór
jest i nie jest swym w³asnym elementem. W antynomii Burali-Fortiego twierdzi
siê, ¿e nie istnieje zbiór, którego elementami s¹ wszystkie liczby porz¹dkowe, bo
gdyby taki zbiór istnia³, natknêlibymy siê na sprzecznoci. Z kolei w antynomii
Cantora jest mowa o tym, ¿e zbiór wszystkich zbiorów jest i nie jest najliczniejszy ze wszystkich zbiorów (np. jest najliczniejszy z za³o¿enia, ale zbiór jego podzbiorów jest jeszcze liczniejszy od niego (zgodnie z twierdzeniem Cantora),
a wiêc zbiór wszystkich zbiorów nie jest najliczniejszy. Aby unikn¹æ antynomii,
zaczêto m.in. formu³owaæ aksjomaty dla teorii mnogoci. Zajêli siê tym Zermelo, Fraenkel, von Neumann, Bernays, Goedel i inni. Sam Bertrand Russell wypracowa³ rozga³êzion¹ teoriê typów, która mia³a uspójniæ dotychczasow¹ postaæ
teorii mnogoci; jej uproszczon¹ wersjê stworzy³ Leon Chwistek. Ale ¿adnej
z tych prób eliminacji sprzecznoci nie mo¿na uznaæ za ostateczn¹. Wynika to
z drugiego twierdzenia Goedla. Drugie twierdzenie Goedla g³osi, ¿e nie da siê
dowieæ niesprzecznoci systemu formalnego zawieraj¹cego teoriê zbiorów Cantora w ramach tego systemu. Taki dowód niesprzecznoci mo¿liwy jest w ramach
systemu wy¿szego rzêdu, który z kolei potrzebuje systemu jeszcze wy¿szego rzêdu do wykazania swej w³asnej niesprzecznoci itd. w nieskoñczonoæ. Zatem
cile bior¹c nie da siê udowodniæ niesprzecznoci teorii mnogoci. Proces uniesprzeczniania idzie w nieskoñczonoæ, a wiêc zdaniem intuicjonistów jest niewykonalny. Mo¿e wiêc intuicjonici wraz z Witkacym maj¹ racjê, sugeruj¹c, ¿e
zagro¿one sprzecznociami mówienie o nieskoñczonoci aktualnej powinno siê
zast¹piæ mówieniem o nieskoñczonoci potencjalnej?
* * *
Czy Witkiewicz przypisywa³ nieskoñczonoci jak¹ ontologiczn¹ realnoæ?
O ile jego zdaniem zbiorom potencjalnie nieskoñczonym mo¿na przypisaæ jak¹
realnoæ wynikaj¹c¹ z ich zakorzenienia w materialnym wiecie, o tyle nie mo¿emy pomyleæ sobie nic aktualnie nieskoñczonego w wielkoci, prócz przestrzeni i czasu12. Zbiory aktualnie nieskoñczone s¹ niewyobra¿alne, tj. niekonstru12
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owalne w znaczeniu intuicjonistów  nie da siê ludzkim intelektem aktualnie skonstruowaæ nieskoñczenie wielu elementów. W dyskursie intuicjonistów (Poincaré,
Borel, Lebesgue) odró¿nia siê wyranie matematykê od logiki. Logiczna niesprzecznoæ nie wystarcza do udowodnienia dowolnej matematycznej tezy.
W matematyce wymagane jest podanie jakiej konstrukcji pozwalaj¹cej otrzymaæ
to, co g³osi dane, nie udowodnione jeszcze twierdzenie. Z tego, ¿e jakie zdanie
nie poci¹ga za sob¹ sprzecznoci, nie wynika, ¿e to zdanie jest prawdziwe. Nawet gdyby da³o siê udowodniæ (jak tego chcia³ Hilbert), ¿e teoria mnogoci jest
niesprzeczna, to i tak nie by³by to dowód na to, ¿e istniej¹ aktualnie nieskoñczone obiekty (i ich w³asnoci) opisywane przez Cantora. Natomiast zbiory potencjalnie nieskoñczone jako przeliczalne daj¹ siê wed³ug intuicjonistów pomyleæ (skonstruowaæ), ale czy istniej¹ one realnie? Dany matematyczny przedmiot
istnieje o tyle, o ile posiadamy metodê skonstruowania tego przedmiotu, ale czy
ten matematycznie skonstruowany przedmiot odzwierciedla jakie pozamatematyczne fakty? Fakty ontyczne? Taki np. Gerrit Mannourry bardziej interesowa³
siê psychicznymi skojarzeniami i emocjami le¿¹cymi u podstaw matematycznych
formu³ ani¿eli ich przedmiotowymi odpowiednikami. Z kolei Luitzen Brouwer
wywodzi³ matematykê z praintuicji apriorycznego czasu, z czasu pojêtego po
kantowsku jako czysta i aprioryczna forma naocznoci. Skoñczone liczby porz¹dkowe, nieskoñczonoæ potencjalna oraz liniowe kontinuum mia³yby siê wywodziæ nie z obserwacji zewnêtrznego wiata, lecz z ci¹gle odtwarzanej wewnêtrznej intuicji dwujednoci.
Wiêkszoæ pojêæ u¿ywanych przez Brouwera nie jest zakorzeniona ontologicznie, np. pojêcie rzeczy jest sprowadzone do mniej lub bardziej trwa³ych
zwi¹zków wra¿eñ, a pojêcie zwi¹zku przyczynowo-skutkowego jest uto¿samione z nastêpstwem obrazów mentalnych. Jest to konsekwencj¹ idealistycznego
monizmu Brouwera, wed³ug którego dowiadczana rzeczywistoæ zewnêtrzna jest
jedynie sum¹ wewnêtrznych wyobra¿eñ. Nie istnieje materialna rzecz, która mia³aby byæ przyczyn¹ naszych wra¿eñ i wyobra¿eñ, nie istnieje materialno-empiryczna przyczyna naszej wewnêtrznej przedmiotowoci matematycznej. Trudno
wiêc uznaæ, by Brouwer przyznawa³ nieskoñczonoci potencjalnej jak¹ realnoæ
ontyczn¹  co dopiero mówiæ o nieskoñczonoci aktualnej.
Jeli jednak cofn¹æ siê w czasie do najlepiej znanej Witkiewiczowi twórczoci Poincarégo, to i tutaj mia³ do czynienia z subiektywizmem. Subiektywizm
Poincarégo polega ma tym, ¿e  jako konstruktywista  odrzuca istnienie wszelkiej matematycznej przedmiotowoci, która by³aby niezale¿na od ludzkiej podmiotowoci. Przedmioty matematyki s¹ konstruowane, a nie odkrywane  jest to
stanowisko antyplatoñskie, ale zarazem nie jest to empiryzm. Poincaré akceptuje
potencjaln¹ nieskoñczonoæ nie dlatego, ¿e odkrywa j¹ w przyrodzie, wzglêdnie
w kosmosie fizycznym, lecz dlatego, ¿e taka nieskoñczonoæ da siê finitystycznie
skonstruowaæ w procedurach matematyki. Podobnie nie akceptuje on aktualnej
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nieskoñczonoci nie dlatego, ¿e nie ods³ania mu siê ona w realnym wiecie zewnêtrznym, lecz dlatego, ¿e jest z matematycznego punktu widzenia niekonstruowalna. Subiektywizm Poincarégo uwidacznia siê tak¿e w jego konwencjonalizmie, wed³ug którego prawa np. geometrii nie s¹ opisem wiata rzeczywistego,
lecz konwencjami nie maj¹cymi wiele wspólnego z prawd¹. Konwencje mog¹
byæ u¿yteczne, wygodne, ale nie s¹ prawdziwe.
O ile konstruktywistyczni intuicjonici przyznawali nieskoñczonoci potencjalnej realnoæ polegaj¹c¹ na mo¿liwoci bycia matematycznie skonstruowan¹ oraz odmawiali jej istnienia ontologicznego, o tyle Witkacy akceptowa³ nieskoñczonoæ potencjaln¹ zarówno jako mo¿liwy wytwór matematycznych
konstrukcji, jak i jako nieskoñczonoæ istniej¹c¹ w samej przyrodzie.
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Streszczenie

Abstract

W niniejszym artykule zostanie omówiona
herezja jako fenomen kulturowy zakorzeniony
w tradycji myli i filozofii europejskiej od czasów staro¿ytnoci. Herezja potraktowana bêdzie
jako kulturotwórcze zjawisko wyra¿aj¹ce zdolnoæ do krytycznego mylenia oraz podejmowania namys³u wbrew ogólnym tendencjom danej
epoki. Jako sprzeciw staje siê manifestem niezale¿noci samej filozofii, pozwalaj¹c na rozwijanie w³asnych doktryn i za³o¿eñ mylenia.
W artykule poruszone te¿ bêdzie zagadnienie
przeciwstawienia siê herezji i problem: dlaczego herezjê uznawano za przejaw wrogoci i tego
co negatywne nie tylko poznawczo, ale i moralnie. Ukazana te¿ zostanie wa¿na rola herezji
jako sposobu mylenia sceptycznego, rozwijaj¹cego filozoficzny namys³, jak równie¿ sam¹ kulturê, daj¹ca jej kontrapunkt tak potrzebny do
rozwoju i mylenia.

Presented article will focus on description
of heresy, considered as a cultural phenomenon
embedded in European tradition of thought and
philosophy since antiquity. Heresy will be understood as a culture shaping element, expressing
critical thought; an attempt at consideration against general tendencies. Being simultaneously an
objection, it becomes a manifest of independence of philosophy itself, allowing for development of own doctrines and assumptions. The
article will also refer to opposition against heresy, highlighting following problem: why was
heresy understood as an indication of hostility;
as something negative in moral but also cognitive terms. Looking at selected events from lives of heretics I will try to present heresy as
a skeptical way of thinking, developing not
only philosophical consideration but also the
culture itself, giving it a counterpoint necessary for progress.
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Ju¿ w samym pojêciu herezji (gr. hairesis  wybór, podzia³, b³êdna decyzja)
kryje siê niebezpieczeñstwo zb³¹dzenia, zejcia na niew³aciw¹ drogê, pope³nienia mylowego czy jêzykowego lapsusu. Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego herezja to: Pogl¹d religijny, odbiegaj¹cy od dogmatów oficjalnej wersji okrelonej religii, potêpiany przez jaki koció³, zwykle w kontekstach historycznych;
przen. pogl¹d lub rozwi¹zanie w jakiej dziedzinie, np. w nauce, sztuce, modzie,
ca³kowicie sprzeczne z dotychczasowymi pogl¹dami lub rozwi¹zaniami i potêpiane przez osoby nastawione konserwatywnie. Wiele rozwi¹zañ proponowanych
przez projektanta mody pocz¹tkowo uznawano za herezje (³ac. haeresis  doktryna, ³ac. koæ. haereticus z gr. hairetikós  odszczepieniec)1.
Herezja ma wiêc znaczenie najpierw religijne, odnosz¹ce siê do systemu teologicznego lub kosmologicznego, podwa¿aj¹ce zasady wiary, ale równie¿ kwestionuj¹ce wizjê i strukturê rzeczywistoci. To z kolei wi¹¿e siê z rozumieniem
herezji jako innego sposobu mylenia  heretyk jako odszczepieniec jest innym,
gdy¿ w sposób alternatywny rozwi¹zuje kwestie powszechnie uwa¿ane za niepodwa¿alne, jest te¿ odmieñcem, gdy¿ dyskutuje z tym, co dyskutowane nie powinno byæ. St¹d w heretykach kocio³y (nie tylko rzymskokatolicki, dotyczy to
bowiem wielu religii, zw³aszcza monoteistycznych) upatrywa³y wrogów i mo¿liwoæ ataku. Z regu³y jednak herezja wi¹za³a siê z intelektualnym dzia³aniem,
a nie z dos³ownym atakiem. Jednak¿e przez si³ê swych zapatrywañ kojarzy³a siê
z dos³own¹ napaci¹ na doktrynê.
W drugim ujêciu herezja ma charakter spo³eczny, wiatopogl¹dowy i wp³ywa na jakoæ ¿ycia czy mylenia. Wówczas mo¿e mieæ wymiar wiecki, byæ kojarzona z odmiennymi pogl¹dami, odmiennym sposobem mylenia i mówienia.
Potoczne u¿ycie s³ów herezja i heretyk konotuje przede wszystkim dzia³anie poza schematem, niestandardowe, dziwne i wywrotowe. W tym spo³ecznym
aspekcie herezja nie jest ju¿ tak niebezpieczna, czêsto bywa wrêcz intryguj¹ca,
poci¹gaj¹ca czy inspiruj¹ca. Mo¿e te¿ oznaczaæ wolnoæ s³owa, mylenia, religii, przek³adaj¹c siê na wolnoæ obywatelsk¹, mo¿liwoæ swobodnego dzia³ania
i niczym nieograniczonego postêpowania. Herezja w tym znaczeniu staje siê niemal¿e symbolem liberalnego spo³eczeñstwa pozwalaj¹cego jednostkom na niestandardowe i pozainstytucjonalne funkcjonowanie.
Mo¿na zatem wyró¿niæ nastêpuj¹ce znaczenia herezji:
 religijne,
 filozoficzne,
 naukowe,
 spo³eczne,
 wiatopogl¹dowe,
 moralne,
 jêzykowe.
1

Zob. [online] <http://slowniki.pl/pl/herezja>.
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Herezja mo¿e w zwi¹zku z tym mieæ wymiar zarówno pozytywny, jak i negatywny, rozwijaæ spo³eczeñstwo lub prowadziæ do szeregu konfliktów i sporów,
byæ twórcza, ale te¿ stanowiæ bezproduktywny sprzeciw, chêæ wyró¿niania siê
za wszelk¹ cenê, manifestowania swojej odmiennoci. Ten ostatni aspekt wydaje siê byæ widoczny zw³aszcza na p³aszczynie spo³ecznej, wiatopogl¹dowej czy
jêzykowej; jest te¿ typowy dla wspó³czesnoci, gdy¿ to dzi wiele osób szuka
form postêpowania nadaj¹cych im wyj¹tkowoæ niezale¿nie od okolicznoci
i sytuacji. Herezja mo¿e te¿ wi¹zaæ siê z potrzeb¹ zerwania z kulturowym warunkowaniem, chêci¹ poszukiwania w³asnej drogi mylenia. Najwa¿niejsz¹ jednak jej
cech¹, manifestuj¹c¹ siê ju¿ w staro¿ytnoci i mocno denerwuj¹c¹ ludzi redniowiecza, jest krytyczne nastawienie do obowi¹zuj¹cych zasad, za³o¿eñ, fundamentalnych czy dogmatycznych treci. W tym te¿ sensie, moim zdaniem, herezja jawi
siê jako bardzo wa¿ny czynnik kulturotwórczy, daj¹c zupe³nie inne od obowi¹zuj¹cego spojrzenie na rzeczywistoæ i na cz³owieka. Uczy zatem krytycznego, samodzielnego mylenia i daje dystans niezbêdny dla wszelkiego poznania.
Pomiêdzy heretykami znajdziemy takie postacie, jak: Sokrates skazany na
mieræ za bezbo¿noæ, Anaksagoras wygnany za bezbo¿noæ z Aten, Abelard
i jego uczniowie, którzy w 1121 r. ledwie uszli z ¿yciem przed oburzonym t³umem w Soissons, Giordano Bruno stracony w Rzymie w 1600 r., Baruch de Spinoza wykluczony w 1654 r. z gminy ¿ydowskiej, a poza tym gnostycy, katarzy,
albigensi, schizmatycy oraz d³uga lista kobiet podejrzanych o czary. Wspó³czenie ciekaw¹ postaci¹ jest Uta Ranke-Heinemann, pierwsza kobieta na wiecie,
która uzyska³a tytu³ profesora teologii i otrzyma³a katedrê teologii katolickiej
w 1970 r. w Duisburgu, gdzie wyk³ada³a Nowy Testament i staro¿ytn¹ historiê
Kocio³a, lecz w 1987 r. straci³a zarówno katedrê, jak i tytu³ za krytykê Kocio³a i podwa¿anie dogmatów, po czym objê³a niezale¿n¹ Katedrê Historii Religii
w Essen.
Tê listê mo¿na by d³ugo rozwijaæ, znajduj¹c w ró¿nych epokach i w ró¿nych
dziedzinach ludzi myl¹cych inaczej, odmieñców intelektualnych, odszczepieñców spo³ecznych, doktrynalnych, krytycznie myl¹cych i podwa¿aj¹cych to, co
uznawane jest przez innych za istotne i wa¿ne. Prawie wszyscy oskar¿ani o herezjê oraz zwi¹zane z ni¹ mylenie krytyczne mieli z tego powodu problemy,
dotknê³y ich przeladowania lub ostracyzm spo³eczny, a nawet wykluczenie ze
wspólnoty. Ta niechêæ, reakcja niemal¿e alergiczna, czêsto by³a niewspó³mierna
z ich postaw¹ oraz sposobem prezentacji pogl¹dów. Propaguj¹c inny styl mylenia i nowe idee, heretycy byli jednak na tyle niebezpieczni, i¿ czêsto spotykali
siê z odrzuceniem i agresj¹. Zw³aszcza ludzie redniowiecza, u¿ywaj¹c pojêcia
hearesis, dodawali do niego znaczenie b³êdnej interpretacji oraz niebezpiecznego, grzesznego pogl¹du.
Na pewno herezja wpisana jest w kulturê Zachodu od samego jej pocz¹tku,
choæ wystêpowa³a w ró¿nych formach i z ró¿nym natê¿eniem. Jednak¿e jej obec-
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noæ oraz reakcja na ni¹, czêsto burzliwa i dramatyczna, ca³y czas wyznacza kulturowe dyskusje i dyskursy prawdy oraz jej wymagania. Daje siê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e herezja z jednej strony oznacza mylenie w inny sposób, w³asne mylenie prze³amuj¹ce schematy, z drugiej  b³¹d, niew³aciw¹ interpretacjê danej
sytuacji, tekstu, a w kontekcie religijnym prawdy b¹d dogmatu. W Grecji pojêcie herezji odnosi³o siê czêsto do sekty religijnej, czasami szko³y filozoficznej,
czêsto uto¿samiane by³o z innym myleniem, innym systemem wiary, innymi za³o¿eniami ontologicznymi, epistemologicznymi, co prowadzi³o do innego postrzegania wiata. W tym pierwotnym znaczeniu nie ma jeszcze napiêcia tak jawnie aksjologicznego jak w redniowiecznym odczuciu grzesznoci, gdy¿ dla
Greków herezja oznacza³a raczej odmiennoæ, wybór innych zasad i rozumienia
wiata. Wprawdzie i wówczas twierdzono, ¿e ma niebezpieczny wp³yw na ludzi,
bywa³a têpiona i karana jako z³o, ale nie by³a tak jednoznacznie postrzegana jako
antyfundamentalistyczna. Dopiero katolicyzm, zaczynaj¹c od Ojców Kocio³a,
a koñcz¹c na nowo¿ytnych teologach, zideologizowa³ to pojêcie, czyni¹c z herezji nie tylko wybór innego rozumienia i interpretacji, ale przede wszystkim z³y,
grzeszny wybór, wykroczenie przeciw Bogu zagra¿aj¹ce nie tylko samemu heretykowi, ale i ca³emu spo³eczeñstwu. Aksjologizacja tego pojêcia czyni herezjê
z³em, zjawiskiem obracaj¹cym siê przeciwko w³aciwemu rozumieniu, a w konsekwencji s³usznemu postêpowaniu. W ten sposób te¿ zosta³a nakrelona bardzo
silna linia demarkacyjna pomiêdzy dobrem i z³em, prawdziwym i fa³szywym rozumieniem czy postaw¹, herezj¹ a jedyn¹ wiar¹. Gdy w. Tomasz zajmowa³ siê
herezj¹ (a trzeba przyznaæ, i¿ tropi³ j¹ i walczy³ z ni¹ z niezwyk³ym zaanga¿owaniem), okrela³ j¹ jako odrzucenie Kocio³a i jego najwa¿niejszych teologicznych rozstrzygniêæ, co oznacza³o dla niego niew³aciw¹ interpretacjê dogmatów,
z³e nastawienie do wiary, niechêæ wobec jej prawd objawionych czy wrêcz chêæ
walki z wiar¹2. Ten ostatni zarzut czyni³ heretyków wrogami Kocio³a oraz jego
dogmatyki, co  jak mo¿na zauwa¿yæ  nie zawsze wi¹za³o siê z sam¹ herezj¹.
Czêsto te¿ przypisywana jej agresja by³a jedynie reakcj¹ na fundamentalistyczny system, wrogi wobec wszelkiego krytycznego spojrzenia.
Herezje w redniowieczu, tak samo jak w okresie nowo¿ytnym, wik³a³y siê
w konflikt z obowi¹zuj¹c¹ teologi¹. Pierwotne wolnomylicielstwo znik³o, a w jego
miejsce pojawi³ siê spór doktrynalny, czêsto po³¹czony z ontologiczn¹, teologiczn¹ i spo³eczn¹ dekonstrukcj¹ systemu wiary. Heretycy sprzeciwiali siê bowiem
utartym schematom, wprowadzali nowe koncepcje, uczyli niestandardowych interpretacji. Dlatego w³anie stawali siê niebezpieczni dla obowi¹zuj¹cej doktryny kocielnej czy teologicznej wyk³adni, jednak¿e z punktu widzenia kultury
i jej rozwoju okazywali siê bardzo wa¿nym czynnikiem. w. Tomasz z Akwinu
2 J. Pieper, Scholastyka : postacie i zagadnienia filozofii redniowiecznej, t³um. T. Brzostowski, Pax, Warszawa 2000.
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wskazywa³, i¿ herezja jest niebezpieczna, gdy¿ zmieniaj¹c patrzenie cz³owieka
na wiat, próbuje os³abiæ jednoæ Kocio³a, w obrêbie którego ma on szansê na
zbawienie3. Z kolei dla kultury bardzo cenny jest ów nowy punkt widzenia,
stwarzaj¹cy nowe mo¿liwoci interpretacyjne, wprowadzaj¹cy sposoby bycia
wykraczaj¹ce poza stare sposoby funkcjonowania. Czêsto miêdzy heretykami
a prawowiernymi dochodzi³o do wymiany pogl¹dów, które mo¿na by prze³o¿yæ
na starcie tradycji z innowacj¹, gdzie herezja wymusza mobilnoæ i nowe spojrzenie na wiat.
Przygl¹daj¹c siê znaczeniu herezji oraz tropi¹c jej ró¿norakie postacie, bêdê
chcia³a skupiæ siê na tym w³anie kulturowym wymiarze, traktowaæ j¹ jako innowacjê i rozwój, bez którego kultura nie by³aby w stanie siê rozwijaæ. Herezja
spe³nia jeszcze jedno wa¿ne kulturowe zadanie: wystêpuj¹c w obrêbie danej kultury, dyskutuj¹c i odrzucaj¹c jej religijny czy ontologiczny system, uczy ró¿norodnoci, rozbija mit homogenizacji. Heretycy wprowadzaj¹ ró¿norodnoæ kulturow¹.
Ostatni¹ kwesti¹ jest wspó³czesne podejcie do herezji. Wydaje siê, i¿ herezja w znaczeniu niew³aciwej interpretacji jest produktem, którego istnienie trudno sankcjonowaæ we wspó³czesnym wiecie, gdzie wieloæ interpretacji jest nie
tylko czym oczywistym, ale i koniecznym dla zrozumienia spektrum rzeczywistoci kulturowej i kondycji cz³owieka. Dlatego to nie herezja staje siê problemem,
ta dzisiaj zaciera siê i znika, lecz dogmatyzm interpretacji i fundamentalizm nakazuj¹cy trwaæ niezmiennie w jednym interpretacyjnym modelu. Zw³aszcza je¿eli
przyjmiemy pierwsz¹ wyk³adniê herezji  jako wolnomylicielstwa, wspó³czenie
staje siê ona postaw¹ oczekiwan¹, niekrytykowan¹, a wszelkie odstêpstwa od
sposobu ¿ycia i stylu mylenia czêsto s¹ wrêcz oczekiwane i spo³ecznie akceptowane4.
Podobnie na herezjê patrzy Greame Smith. Przygl¹daj¹c siê zmianom zachodz¹cym w spo³eczeñstwie europejskim, pocz¹wszy od pierwszych herezji wczesnochrzecijañskich, a skoñczywszy na nowo¿ytnej sekularyzacji, zauwa¿a on,
i¿ herezja wi¹za³a siê z wolnomylicielstwem i mia³a charakter kulturotwórczy.
Mylenie pozadogmatyczne prowadzi poza tym do rozwoju nauki. Przygl¹daj¹c siê dogmatycznemu pogl¹dowi na redniowiecze, mo¿na odnieæ wra¿enie,
i¿ ca³e ówczesne spo³eczeñstwo zwi¹zane by³o z jednym rodzajem duchowego
¿ycia. Jedyn¹ alternatyw¹ w redniowieczu by³a herezja, prowadz¹ca do ekskomuniki, spo³ecznego i politycznego wykluczenia lub jeszcze gorszych konsekwencji. Takie rozumienie wydaje siê jednak ograniczaj¹ce, sugeruje bowiem,
3 Por. w. Tomasz, Contra errores Graeccorum, cz. 2: Prologus, (w:) idem, Dzie³a wybrane, t³um. J. Sali, W Drodze, Poznañ 1984.
4 Oczywicie odnosi siê do zachodniego spo³eczeñstwa, które herezjê ma ju¿ przepracowan¹. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ nie zawsze ujêcie adogmatyczne by³o mo¿liwe i bezpieczne. Nie
ka¿da te¿ kultura pozwala, by herezja nie tylko siê rozwinê³a, ale w ogóle zaistnia³a.
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i¿ istnieje ogromna przepaæ pomiêdzy redniowieczem a czasami nowo¿ytnymi5. Herezja wedle Smitha nie by³a zatem tylko narzêdziem oporu wobec homogenicznego i fundamentalnego spo³eczeñstwa, lecz stanowi³a styl mylenia
wykraczaj¹cy poza schematy. Broni¹c herezji, Smith równoczenie broni redniowiecza. Twierdzi, i¿ nigdy wczeniej ani póniej nie pojawia³a siê tak czêsto
i nie mia³a tak ogromnej si³y. Nie wchodz¹c w dalsze dyskusje dotycz¹ce samego spo³eczeñstwa redniowiecznego, istotne jest to, i¿ dla Smitha herezja stanowi element ³¹cz¹cy filozofiê i naukê redniowiecza z nowo¿ytnoci¹. To ona
przygotowywa³a Europê na mentalne i intelektualne przewartociowanie obrazu
wiata, uczy³a nie tylko wolnego, adogmatycznego sposobu mylenia, ale równie¿ krytycznego nastawienia wobec istniej¹cych w kulturze teorii.
Herezja wi¹za³a siê równie¿ z odpowiedzialnoci¹. G³osz¹c pogl¹dy odbiegaj¹ce od dogmatycznych, ludzie musieli zdawaæ sobie sprawê z faktu, i¿ skazuj¹ siê na sankcje, a w najlepszym wypadku na ostracyzm naukowy czy spo³eczny. Dla Smitha jest to bardzo wa¿ny czynnik, wskazuj¹cy na kszta³towanie
siê wiadomoci badaczy. Pogl¹dy stawa³y siê nie tylko ród³em przyjmowanej
postawy ¿yciowej, ale równie¿ wymaga³y, aby ponosiæ za nie konkretne konsekwencje. Dlatego w herezji pojawia siê, moim zdaniem, element wymagaj¹cy
samowiadomoci, ka¿¹cy cz³owiekowi zastanowiæ siê, co dok³adnie chce siê on
osi¹gn¹æ, jakie skutki nowe mylenie przyniesie nie tylko jemu samemu, ale równie¿ otoczeniu, co wnios¹ dane koncepcje do rzeczywistoci kulturowej. Bez instytucjonalnego wsparcia i dzia³aj¹c niejako wbrew powszechnej opinii, mo¿na
oczywicie pozostaæ niezauwa¿onym, ale te¿ przeciwnie  dane pogl¹dy mog¹
zacz¹æ dzia³aæ dekonstrukcyjnie, wywrotowo, co wymaga szczególnej odwagi
i odpowiedzialnoci. Z perspektywy panuj¹cej wyk³adni czy fundamentalizmu
herezja bywa przedstawiana jako b³¹d i z³o, ale ta sama historia pisana przez jej
zwolenników mo¿e jawiæ siê jako proces dojrzewania alternatywnych pogl¹dów
i rozwoju kulturowego wymagaj¹cego szczególnej samowiadomoci badaczy.
W powy¿szym sensie nie tylko redniowiecze zna³o herezjê. W staro¿ytnej
Grecji to w³anie filozofów oskar¿ano o szerzenie heretyckich pogl¹dów i bardzo czêsto takie oskar¿enie formu³owane by³o przez tych obywateli, którzy mieli ju¿ doæ edukacyjnej dzia³alnoci zmuszaj¹cej ich do niepewnoci i kwestionowania utartych praktyk czy przyjêtych schematów mylenia6. Wskazuj¹c na
przypadek Anaksagorasa, Smith wyjania, w jaki sposób herezja mo¿e byæ traktowana oraz jakie konsekwencje wynikaj¹ z krytycznego rozumowania. Anaksagoras odrzuca³ przedstawienie s³oñca i ksiê¿yca jako boskich, kwestionowa³ uto¿samienie Heliosa ze s³oñcem pielgrzymuj¹cym codziennie po niebosk³onie,
twierdz¹c, i¿ zarówno s³oñce, jak i ksiê¿yc s¹ fizycznymi obiektami stworzonymi
5
6

G. Smith, A Short History of Secularis, I.B.Tauris, London  New York 2008, s. 12.
Por. ibidem, s. 22 i nast.
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z kamienia i ziemi. W ten sposób odcina³ siê od powszechnie obowi¹zuj¹cych
mitów i ich wyk³adni, otwiera³ nowe mylenie i propagowa³ fizyczne badanie rzeczywistoci. Zdaniem Smitha konflikt Anaksagorasa ze spo³eczeñstwem wskazuje
na niepokój spowodowany dekonstrukcyjnym i nowatorskim myleniem.
Ralph Linton twierdzi, i¿ jedn¹ z g³ównych potrzeb cz³owieka jest potrzeba
bezpieczeñstwa, osi¹gana poprzez nieustanne powtarzanie schematów postêpowania i odtwarzanie modeli mylenia. Kulty, obrzêdy, ró¿nego rodzaju religie s¹
w tym wzglêdzie pomocne, pozwalaj¹ bowiem na ugruntowanie i niemal¿e
usankcjonowanie utartych praktyk7. St¹d si³a herezji oraz niepokój, jaki budzi,
gdy¿ nierzadko uderza ona w tê w³anie podstawow¹ ludzk¹ potrzebê. Ponadto
k³opot z Anaksagorasem, jak i z wieloma innymi filozofami, polega na tym, i¿
zmusza³ on ludzi do abstrakcyjnego mylenia. Wyobra¿enie Heliosa sun¹cego po
niebosk³onie wydaje siê o wiele ³atwiejsze do zaakceptowania ni¿ analityczne
i abstrakcyjne pojmowanie otaczaj¹cej rzeczywistoci, co wiêcej nie daj¹ce prostych i jednoznacznych odpowiedzi czy rozwi¹zañ. Anaksagoras obserwowa³
meteoryty i uzna³, i¿ s³oñce to roz¿arzona bry³a metalu. Uwa¿a³, ¿e ziemia jest
kul¹ i nawet na podstawie wynalezionej przez siebie metody obliczy³ jej rednicê (ok. 4000 mil), tak samo jak obliczy³ odleg³oæ ziemi od s³oñca. To wszystko
spowodowa³o, i¿ jako heretyk zosta³ skazany na banicjê8. Dlatego w³anie Smith
wskazuje na herezjê jako na moment formu³owania siê krytycznego mylenia,
tudzie¿ szczególn¹ odpowiedzialnoæ myliciela za g³oszone pogl¹dy.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e dla tej samej zasady Sokrates spokojnie wypi³ cykutê, równie¿ oskar¿ony o bezbo¿noæ i herezjê. Uwieczniony przez Platona filozof do koñca zachowa³ spokój, traktowa³ mieræ z jednej strony jako wyzwolenie z ograniczeñ cielesnoci, z drugiej jednak¿e jako konsekwencjê g³oszonych
pogl¹dów i uprawianej filozofii. Allan de Boton wskazuje, ¿e doskonale zdawa³
sobie sprawê z zagro¿enia i móg³ albo uciec (ucieczka zosta³a przygotowana
przez jego uczniów), albo wybroniæ siê w s¹dzie. Sokrates nie podj¹³ jednak gry
spo³ecznej, pozostaj¹c przy swoim krytycznym stanowisku i traktuj¹c nadchodz¹c¹ mieræ jako zwieñczenie sytuacji, w jakiej siê znalaz³. Wa¿niejsze by³o dla
niego przyjêcie odpowiedzialnoci za swe mylenie, gdy¿ legitymizowa³o wa¿noæ
tak bronionej filozofii oraz metod badawczych9. W samej istocie filozoficznego
mylenia le¿y bowiem kwestionowanie zastanych prawd i krytyczne stanowisko
zwalczaj¹ce nie tylko dogmatyczne podejcie, ale równie¿ wymuszaj¹ce poszukiwanie nowych sposobów mylenia i rozumienia rzeczywistoci. Ju¿ pierwsi filozofowie, wymiewaj¹c i neguj¹c panteon bogów, wskazywali na porz¹dek ist7 Por. R. Linton, Kulturowe podstawy osobowoci, t³um. A. Jasiñska-Kania, PWN, Warszawa 2000.
8 Por. Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, t³um. I. Kroñska, K. Leniak, W. Olszewski, PWN, Warszawa 1982.
9 Por. A. De Botton, A Status of Anxciety, Penguin 2005.
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nienia nie daj¹cy sprowadziæ siê do ludzkich za³o¿eñ czy zantropologizowanych
wyobra¿eñ.
Analizuj¹c przypadek Anaksagorasa, Smith podkrela jeszcze jeden wa¿ny
aspekt ca³ej historii: odrzucaj¹c mitologiczne wyobra¿enia, równoczenie odrzuci³ on nienaukowe wyjanienie wiata odwo³uj¹ce siê do rzeczywistoci metafizycznej. Za podstawê swojego mylenia przyj¹³ dostêpne fakty, podj¹³ siê analizy opartej na rozumie oraz spe³niaj¹cej zasadê sprawdzalnoci i powtarzalnoci
(obliczenia Anaksagorasa oparte by³y na zasadach umo¿liwiaj¹cych powtórne ich
przeanalizowanie). Dlatego jak Smith pisze: mo¿na powiedzieæ, i¿ w pewnym
sensie zosta³ prekursorem czy da³ wyobra¿enie póniejszych tendencji kultury zachodniej do sekularyzacji. W zachodniej kulturze humanistom i naukowcom bardzo d³ugo towarzyszy³ strach przed konserwatywnym, religijnym myleniem. To,
co spotka³o Anaksagorasa, sta³o siê póniej udzia³em Galileusza i Darwina10.
Michael Shermer, pisz¹c o Galileuszu i jego konflikcie z religijnym fundamentalizmem, sformu³owa³ jedno wa¿ne zastrze¿enie: nie ka¿da herezja jest
nauk¹ i nie ka¿da nauka musi doczekaæ siê zarzutu herezji11. Innymi s³owy,
konflikt pomiêdzy ortodoksyjnymi i heretyckimi mylicielami w ogóle nie musi
zaistnieæ. Wprawdzie pojawia siê w kulturze raz po raz, ale nie mo¿e byæ uto¿samiany z rozwojem nauki. Dla Shermera herezja stanowi kolejn¹ ods³onê mitologicznego mylenia, inny rodzaj czy to fanatyzmu religijnego, czy ideologicznego, które choæ alternatywne do obowi¹zuj¹cych w kulturze, tworz¹ jedynie
now¹ narracjê, niekoniecznie racjonaln¹. Dlatego Shermer o herezji woli pisaæ
jako o przeciwstawieniu siê obowi¹zuj¹cym tendencjom, co prawda budz¹cym
kontrowersje i zwalczanym przez fanatyków religijnych, jednak¿e nie bêd¹cym
jednoznacznym ród³em kulturowego rozwoju.
Jak s¹dzê, ten g³os sceptyka wa¿ny jest dla dalszych rozwa¿añ. Wprawdzie
proponujê w tym tekcie rozumienie herezji jako wspieraj¹cej kulturotwórcze
procesy, zastrze¿enie Shermera mo¿e jednak byæ cenne, gdy¿ istotnie herezja,
je¿eli tylko zostanie uwolniona z zarzutów i wejdzie w szeroki obieg spo³eczny,
mo¿e staæ siê kolejnym fundamentalnym sposobem patrzenia na wiat (wszak
niejedna religia wczeniej by³a traktowana jako herezja). Aby herezja utrzyma³a
proponowany przeze mnie status kulturotwórczy, musi przede wszystkim opieraæ siê na krytycyzmie. Sceptycyzm czêsto zreszt¹ bywa ród³em heretyckich
koncepcji i idei.
Gdy w Europie pojawili siê chrzecijanie, to z jednej strony Ojcowie Kocio³a formu³owali now¹ filozofiê, opart¹ zreszt¹ na ideach neoplatoñskich, z drugiej spierali siê o wiele doktryn, ryzykuj¹c pos¹dzenie o herezjê czy heretyckie
10
11

G. Smith, op. cit., s. 22.
M. Shermer, Why People Believe Weird Things, Henry Hold and Company, New York
2002, s. 50.
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pogl¹dy. John Toland skupi³ siê na przyczynach zabójstwa staro¿ytnej filozofki
i matematyczki Hypatii. Dla Tolanda mieræ Hypatii w 415 r. n.e. jest mierci¹ filozofa skazanego za wolnomylicielskie pogl¹dy przez fanatyków religijnych, którzy nie potrafi¹ myleæ ani krytycznie, ani samodzielnie. Hypatia reprezentowa³a
nie tylko neoplatoñsk¹ szko³ê i pitagorejsk¹ tradycjê, ale tak¿e racjonalnoæ i naukê, a te zwykle przegrywaj¹ z fanatyzmem religijnym12. W ten sposób powsta³
mit filozofki, która mia³a si³ê, by przeciwstawiæ siê religijnemu fanatyzmowi.
Jaka by³a prawda, nie jestemy ju¿ dzi ostatecznie dociec, pewne jest jednak, ¿e Hypatia, córka filozofa Teona z Aleksandrii, by³a wa¿n¹ postaci¹ szko³y
aleksandryjskiej. Wyk³ada³a filozofiê, matematykê, interesowa³a siê problemami
z zakresu astrologii i fizyki. Otacza³o j¹ grono wiernych uczniów, którzy konsultowali siê z ni¹ w wielu kwestiach nawet po latach od opuszczenia jej domu
(Hypatia wyk³ada³a zarówno na uniwersytecie, w salach publicznych udostêpnianych jej przez zwolenników, jak i u siebie w domu, tworz¹c w ten sposób trwa³¹ grupê sta³ych s³uchaczy i uczniów). Pewne jest równie¿ i to, ¿e Hypatia nie
przyjê³a chrzecijañstwa, zachowuj¹c dystans zarówno do nowej, jak i do starych
religii, na pierwszym miejscu stawiaj¹c krytyczne mylenie i odcinaj¹c siê od
jakichkolwiek przejawów dogmatycznego mylenia. Wedle Marii Dzielskiej, zabójstwo Hypatii mia³o zarówno polityczne, jak i religijne pod³o¿e, stanowi¹c
splot ówczesnej sytuacji spo³ecznej i kulturowej. Têpienie innowierców oraz
wszystkich tych, którzy otwarcie przeciwstawiali siê chrzecijañstwu, wchodzi³o ju¿ w rozwiniêta fazê, z kolei ambicje samego biskupa Aleksandrii, Cyryla,
spowodowa³y, i¿ choæ nigdy oficjalnie nie wyda³ on na Hypatiê wyroku, zosta³a
ona za jego przyzwoleniem skazana i zamordowana13.
W postawie Hypatii, filozofki i matematyczki przyjmuj¹cej pod swój dach
wszystkich, którzy chcieli siê uczyæ niezale¿nie od ich wiary i pochodzenia, d¹¿enie do poznania i rozwijania nauki (przypisuje siê jej wynalezienie astrolabium
oraz redakcjê wraz z ojcem pism Ptolemeusza i Euklidesa) widzimy sprzeciw
wobec zachowañ irracjonalnych i fundamentalnych. Wyznacza to nowy sens herezji jako wolnomylicielstwa przeciwstawiaj¹cego siê temu, co zaprzecza rozumowi i hamuje naukê. Pod adresem Hypatii czêsto pada³y oskar¿enia o uprawianie czarów oraz zaklinanie ludzi, co mia³o os³abiæ jej dzia³alnoæ naukow¹,
z kolei przypisywanie jej przez biskupa Cyryla rozwi¹z³oci czy epatowania seksualnoci¹ stanowi³o próbê os³abienia jej autorytetu jako nauczycielki, deprecjonowania osi¹gniêæ. Lepiej by³o Cyrylowi i jego poplecznikom mówiæ o heretyczce ni¿ filozofce, gdy¿ mo¿na by³o w ³atwy sposób omieszyæ jej argumenty
przeciwko dogmatycznemu nastawieniu wiary14. Moim zdaniem Hypatia otwiera
12

Por. M.B. Ogilvie, Women in Science. Antiquity through the 19th century, The MIT
Press, Cambridge 1986.
13 Por. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, Universitas, Kraków 2010.
14 Por. M.B. Ogilvie, op. cit.
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tym samym d³ug¹ listê kobiet, które kwestionuj¹c porz¹dek spo³eczny czy religijny, przede wszystkim stara³y siê odszukaæ w³aciw¹ metodê mylenia (co
u Hypatii jest niew¹tpliwe), ale równie¿ byæ sob¹ mimo uwarunkowañ kulturowych. W tym kontekcie filozofka staje siê w sposób oczywisty heretyczk¹, nie
przyjmuj¹c¹ patriarchalnej religii i nie pozwalaj¹c¹, by narzucono jej okrelony
model postêpowania i dzia³ania, walcz¹c¹ o to, aby pozostaæ sob¹. Te trzy komponenty: kobieta  filozofka  heretyczka niemal¿e wesz³y w sk³ad sta³ych kategorii okrelaj¹cych tych, którzy nie chcieli siê podporz¹dkowaæ lub skazani byli
na wykluczenie z racji nieprzyjmowania obowi¹zuj¹cych doktryn. Co ciekawe,
po Hypatii nie pozosta³y pisma, tak samo jak po wielu kobietach, które wprawdzie znamy z imienia, ale o dzia³alnoci których kr¹¿¹ raczej legendy ni¿ realne
przekazy, tak jakby wspó³czesne im spo³eczeñstwo chcia³o zatrzeæ lady ich niepokoj¹cego istnienia. Sama Hypatia zosta³a zamordowana (w jednych przekazach
zasztyletowana, w innych ukamienowana, a w jeszcze innych zabita skorupami
glinianych naczyñ), a jej cia³o rozcz³onkowane i spalone, tak ¿eby nic po niej
nie pozosta³o. Jak ujmuje to Krzysztof Pilarczyk: po zwyciêstwie chrzecijañstwa nast¹pi³o nie mniej zajad³e przeladowanie pogan. Spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej, zburzenie Sarapeum i zamordowanie Hypatii to kolejne ods³ony
tego dramatu. wi¹tynie dawnych bóstw by³y zamieniane na kocio³y15. Doda³abym do tej listy znamienn¹ datê  rok 529, gdy z nakazu cesarza Justyniana
po trwaj¹cej prawie dziewiêæ stuleci dzia³alnoci dydaktycznej i naukowej zamkniêto Akademiê Platoñsk¹. W tym samym czasie zosta³ za³o¿ony klasztor w.
Benedykta z Nursji na Monte Cassino, któremu prawie ca³y redniowieczny monastycyzm zawdziêcza³ sw¹ regu³ê. Tak jak Hypatia zosta³a skonfrontowana
z religi¹, tak wiecka instytucja filozoficznego porz¹dku zosta³a zast¹piona instytucj¹ religijn¹16.
Równie ciekaw¹ i symboliczn¹ postaci¹ jest John Toland, irlandzki wolnomyliciel ¿yj¹cy na prze³omie XVII i XVIII stulecia, jeden z pierwszych biografów Hypatii. Pogl¹dy Tolanda by³y icie heretyckie, gdy¿ pod wp³ywem filozofii Johna Lockea, Thomasa Hobbesa czy Barucha de Spinozy uwa¿a³ on, i¿ tylko
racjonalne mylenie mo¿e cz³owiekowi przynieæ wyzwolenie z zaciemniaj¹cego os¹dy mniemania religijnego. G³ówna krytyka Tolanda dotyczy³a odczytywania Biblii jako dzie³a objawionego. Dla niego to jedynie opowieæ szerz¹ca przekonania, które manipuluj¹ wiadomoci¹ i hamuj¹ rozwój naukowego mylenia.
Toland zas³yn¹³ jako ¿arliwy krytyk wiary oraz zwi¹zanych z ni¹ dogmatów, traktuj¹cy instytucjonalny Koció³ jako zaw³aszczaj¹cy i d¹¿¹cy do podporz¹dkowania sobie ludzi. To jednak, co najbardziej denerwowa³o Tolanda, to nie tyle manipulacja, jakiej dopuszczali siê wedle niego ludzie Kocio³a, zaciemniaj¹cy fakty
15
16

K. Pilarczyk, Religie staro¿ytne Bliskiego Wschodu, WAM, Kraków 2008, s. 59.
Por. H. Jonas, Religia gnozy, Platon, Warszawa 2004.
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i deprecjonuj¹cy naukê, ale hipokryzja w krêgu ludzi nauki, którzy ze strachu
przed odrzuceniem czy przeladowaniem, ewentualnie z intelektualnego lenistwa
nie pozwalali niektórym poszukiwaæ innej ni¿ obowi¹zuj¹ca w danej epoce wyk³adnia17. Postawa Tolanda wskazuje na istotny aspekt herezji jako próbê dotarcia do tego, co zacierane i zaciemniane przez oficjalne doktryny. Herezja jako
adogmatyczna z istoty staje siê w³anie odpowiedzi¹ na takie fundamentalistyczne zagro¿enia.
Historiê Hypatii, a wczeniej Anaksagorasa czy wielu innych filozofów oskar¿onych o herezjê, tak samo jak i pogl¹dy Tolanda, mo¿na uznaæ za ilustracjê
pewnego szczególnego typu herezji  herezji naukowej. To w³anie nauka bardzo czêsto by³a piêtnowana jako heretycka, kiedy jej efekty prezentowa³y obraz
wiata odbiegaj¹cy od obowi¹zuj¹cych pogl¹dów. Ten heretycki charakter nauki
wi¹¿e siê z faktem, i¿ rz¹dzi siê ona innym porz¹dkiem mylenia ni¿ religia.
Wiara opiera siê na ca³kowitym zawierzeniu i zaufaniu, bez kwestionowania oraz
bez mo¿liwoci sprawdzania i weryfikacji. Dodatkowo, odwo³uj¹c siê do jednego systemu kosmologicznego i aksjologicznego, zak³ada jego niepow¹tpiewaln¹
s³usznoæ, a podwa¿enie jego znaczenia oznacza naruszenie zasad. Dlatego wed³ug Matta Ridleya nauka mo¿e jawiæ siê jako zagro¿enie, poniewa¿ opiera siê
na dowodzie i weryfikacji, krytycznym dystansie do danego zagadnienia, a przede
wszystkim wyklucza emocjonaln¹ argumentacjê18. Oprócz mo¿liwego zewnêtrznego konfliktu, wybuchaj¹cego zw³aszcza wtedy, kiedy filozofowie, fizycy czy
biolodzy (Sokrates, Giordano Bruno, Darwin) wprowadzaj¹ nowy porz¹dek mylenia lub neguj¹ utarte praktyki i stereotypowe podejcie do rzeczywistoci, istnieje konflikt wewnêtrzny  w samej nauce. Nauka mo¿e byæ heretycka dla samej
siebie, kiedy zmusza do przyjêcia za³o¿eñ niemo¿liwych lub nieprawdopodobnych. Ridleyowi chodzi w g³ównej mierze o pseudonaukê, gdy¿  podobnie jak
wspomniany ju¿ Shermer  przypomina, i¿ sami badacze potrafi¹ zajmowaæ siê
problemami wykraczaj¹cymi poza ich kompetencje (astrologia, alchemia), jak
równie¿ promowaæ hipotetyczne i niepotwierdzone zjawiska czy substancje.
W ten sposób herezja ponownie staje siê czym niebezpiecznym i os³abiaj¹cym,
bêdzie to jednak niebezpieczeñstwo za³o¿enia istnienia czego, co jest albo niesprawdzalne, albo niemo¿liwe do udowodnienia19.
Moim zdaniem, patrz¹c znacznie szerzej na problem, mo¿na zauwa¿yæ, i¿
herezja podwa¿a zastane schematy niezale¿nie od tego, czy wyros³y one z wiary, czy z rozumowego mylenia. Konfrontuje ludzi z nowymi pogl¹dami, zmusza ich do weryfikacji starych idei lub wypracowania nowej argumentacji  i staje siê jednym z wa¿niejszych czynników rozwoju.
17
18

Por. P. Hazard, Kryzys wiadomoci europejskiej 1680-1750, PIW, Warszawa 1974.
Zob. [online] <http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/11/ridley_rsa_millar_speech_scientific_heresy.pdf>.
19 Ibidem.
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Herezja mo¿e mieæ równie¿ wymiar spo³eczny. Martin Priestman, analizuj¹cy spo³eczeñstwo angielskie XIX w poprzez biografie romantycznych pisarzy,
dzia³aczy, mylicieli czy filozofów, wskazuje, i¿ samo spo³eczeñstwo mo¿e byæ
traktowane jako fundamentalne, a zbuntowani autsajderzy szerzyæ bêd¹ tym samym heretyckie wzglêdem spo³ecznych oczekiwañ i przekonañ pogl¹dy. Spo³eczna herezja to z jednej strony przeciwstawienie siê zastanym normom i krytyka
obowi¹zuj¹cych zasad, z drugiej jednak¿e mo¿e oznaczaæ alienacjê wzglêdem
spo³eczeñstwa. Nie bez przyczyny Priestman w XIX-wiecznej Anglii dostrzega
postêpuj¹cy proces laicyzacji, a pisz¹c o romantycznych poetach, którzy równie¿
odwo³ywali siê do metafizyki, wskazuje na ich heretyckie, a wiêc tym samym
niestandardowe, adogmatyczne rozumienie bóstwa i transcendentnej rzeczywistoci. Wprowadzali oni nowy model mylenia o wiecie po to, by równoczenie
z nim dyskutowaæ i go kwestionowaæ. Wedle Priestmana laicyzacja dokona³a siê
poprzez herezjê nie tyle krytykuj¹c¹, co wprowadzaj¹c¹ nowe formy duchowoci, zastêpuj¹ce obowi¹zuj¹c¹ religiê i jej fundamentaln¹ si³ê. Romantyczni poeci proponowali swoj¹ formê religijnego mylenia szerszym krêgom spo³ecznym,
a ich metafizyczne postrzeganie wiata zaczê³o oddzia³ywaæ na czytelników.
Wraz z rozwojem teorii ewolucyjnych czy koncepcji spo³eczeñstwa rz¹dz¹cego
siê prawami ekonomii i rodków produkcji pojawia siê nie tyle alternatywne podejcie do wiata, co zupe³nie nowe, lokuj¹ce jednostkê w zupe³nie innej relacji
do spo³ecznej hierarchii czy spo³ecznych zadañ20.
Wraz ze zmianami spo³ecznymi herezja przestaje byæ zagro¿eniem. Wielu poetów i mylicieli nie tylko otwarcie neguje ustalony porz¹dek kosmologii i ontologii, ale wrêcz poczytuje to sobie za swoist¹ normê. W romantycznym przekazie pojawia siê bowiem za³o¿enie, i¿ poeta ma wyraziæ swoj¹ wizjê, oryginaln¹
i nowatorsk¹, bez zbêdnego ogl¹dania siê na spo³eczne czy kocielne wymagania. Tak samo zreszt¹ ulega zmianie model naukowca, autonomia nauki staje siê
najwa¿niejsza, za odkrycie obiektywnej prawdy (marzenie naukowców i filozofów odziedziczone po ojcu nowo¿ytnej filozofii  Kartezjuszu) jest przedk³adane ponad jak¹kolwiek grobê ekskomuniki. Gdy przyjrzeæ siê bli¿ej historii formu³owania tej w³anie idei, widaæ, i¿ pierwotnie rozwija³a siê pod bardzo siln¹
presj¹. Kartezjusz na przyk³ad pracowa³ w warunkach zaostrzonej kontroli, gdy¿
w Europie wci¹¿ panowa³o tabu ludzkiego cia³a, a sekcje zw³ok by³y zabronione. Wiêkszoæ swych odkryæ, tak jak i pozostali biolodzy i medycy, filozof ten
dokonywa³ w konspiracji. Biografia Charlesa Darwina równie¿ pe³na jest burzliwych momentów, gdy¿ podwa¿aj¹c ideê kreacjonizmu, musia³ przeciwstawiæ
siê zarówno doktrynie kocielnej, jak i spo³ecznemu oburzeniu. Carl Sagan i Ann
Druyan wskazuj¹, i¿ historiê odkrycia Darwina nale¿y zaliczyæ do jednych z bar20 Por. M. Priestman, Romantic Atheism. Poetry and Freethought 17801830, Cambridge
University Press 2004.
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dziej dramatycznych opowieci o nauce. Teoria ewolucji wymaga³a bowiem zasadniczej zmiany mylenia o nas samych. Cz³owiek by³ przecie¿ przyzwyczajony
przez ca³e stulecia do traktowania siebie jako istoty wy¿szej, bardziej duchowej
ni¿ zwierzêcej, wykraczaj¹cej poza materialnoæ i to co przyziemne. Tymczasem
Darwin odar³ ludzkoæ z tych metafizycznych z³udzeñ. Potraktowano go wówczas nie tyle jako heretyka z perspektywy religii, co dekonstruktora znanego
modelu cz³owieczeñstwa.
Priestman przypomina jeszcze jedn¹ wa¿n¹ kwestiê  w XIX w. herezja przestaje byæ czym przera¿aj¹cym i piêtnuj¹cym spo³ecznie, ale coraz mocniej
zaczyna byæ spraw¹ prywatn¹ cz³owieka. Paradoks polega na tym, i¿ wraz
z rozwojem myli narodowej, formu³owaniem koncepcji spo³eczeñstwa jako
jednoci, rozkwitem badañ historycznych pojawia siê silny nurt (widoczny nie
tylko w ideach romantycznych) poszukuj¹cy indywidualnoci. S¸ren Kierkegaard jako jeden z pierwszych przewartoúciowuje myúlenie o jednostkowoci
i cz³owieku. Wskazuje, i¿ najwiêkszym problemem filozoficznym jest on sam.
Skoro najwa¿niejsza jest indywidualnoæ oraz podkrelenie w³asnej niepowtarzalnoci, tudzie¿ si³y oddzia³ywania na rzeczywistoæ, to w³anie ekspresja osobowoci bêdzie pierwszym obowi¹zkiem cz³owieka. Wiêc nie ma tu strachu
przed herezj¹, za to wiêcej pojawia siê starania, by wyjawiæ w³aciw¹ naturê
rzeczy, [...] skupiaj¹c siê na wybranym aspekcie religii, pojawia siê d¹¿enie do
wyjanienia proponowanego obrazu wiata, zgodnie z metafizycznym za³o¿eniem
poety21. Herezja przestaje byæ problemem, kiedy jednostka skupiona na w³asnym rozumieniu wiata czyni z siebie najwa¿niejszy podmiot rzeczywistoci,
a jak pokazuje Priestman, poeci przypisuj¹ sobie tê rolê i tak samo jak naukowcy ulegaj¹ sile obiektywizacji i jej wymaganiom. Taka indywidualizacja staje
siê te¿ przeciwwag¹ do umasowienia, co staje siê udzia³em spo³eczeñstwa podlegaj¹cego instytucjom pañstwowym i kocielnym, dla których herezja wci¹¿
mo¿e byæ najciê¿sz¹ zbrodni¹. Dlatego wiat nauki i sztuki w XIX w. doprowadzi³ do podwa¿enia opresyjnego modelu, w którym ka¿de odmienne widzenie
wiata, ka¿da niestandardowa interpretacja budzi³a kontrowersjê i mog³a doczekaæ siê zarzutu herezji.
W ten sposób przeciwstawienie: jednostka wiadoma (mo¿na powiedzieæ:
egzystencja) a niewiadomy uczestnik ¿ycia spo³ecznego zaczê³o podlegaæ warunkowaniu kulturowemu, uwiadamiaj¹c zró¿nicowanie pomiêdzy modelem
otwartym (herezja nie jest grzechem ani przestêpstwem) a zamkniêtym (herezja
jest najwiêksz¹ zbrodni¹). Takie ukszta³towanie kultury XIX w. przygotowuje na
dalszy rozwój laicyzacji, indywidualizacji, jak równie¿ spo³ecznych strategii,
socjotechnik, poprzez które mo¿na oddzia³ywaæ na spo³eczeñstwo. Czytaj¹c Priestmana, mo¿na jednak mieæ wra¿enie, ¿e herezja w klasycznym sensie tego s³o21

Ibidem, s. 181.
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wa odchodzi do lamusa pojêæ i konceptów, które dla XX w. maj¹ ju¿ tylko historyczne znaczenie. Nie rozstrzygaj¹c, czy teza Priestmana jest s³uszna, mo¿na
zauwa¿yæ, i¿ w pojêcie to pojawia siê w powszechnym u¿yciu, przy czym przesta³o byæ stosowane do napiêtnowania grzechu czy wskazania przestêpstwa,
a zaczê³o funkcjonowaæ jako kategoria opisuj¹ca dzia³anie i mylenie cz³owieka
 nazwa³abym j¹ herezj¹ przez ma³e h. W tym sensie herezja z jednej strony
mo¿e byæ chlub¹, a heretyk cieszyæ siê, i¿ ma tak niestandardowe i nowatorskie
koncepcje, i¿ doczeka³ siê tego miana; z drugiej  mo¿e oznaczaæ niezbyt gron¹ obelgê sugeruj¹c¹, i¿ dana osoba nie wie lub nie chce wiedzieæ, o czym mówi.
Wydaje siê, i¿ fakt os³abienia znaczenia herezji wi¹¿e siê z tendencjami do laicyzacji nauki i sztuki. Gdy znika dominacja teologii, to maleje groba herezji,
ewentualnie zostaje ona przesuniêta ze sfery publicznej (jako gronego oskar¿enia) w sferê bardziej prywatn¹, w której jednostki zostaj¹ ze sob¹ i swoimi pogl¹dami skonfrontowane, czasami nawet bolenie.
Taka zmiana w stosunku do kwestii wiary, tolerancji i herezji wymuszona
zosta³a zw³aszcza przez wspó³czesne czasy. W 2004 r. powsta³o stowarzyszenie
International Migration, Integration and Social Cohesion zrzeszaj¹ce naukowców
badaj¹cych pod k¹tem ekonomii, prawa, nauk spo³ecznych, filozofii multikulturowoæ i multietnicznoæ w coraz bardziej zró¿nicowanym wiecie globalnych
zale¿noci i nieustannych ruchów emigracji wewnêtrznej i zewnêtrznej. Wspó³pracuj¹cy ze stowarzyszeniem Veit Bader w ksi¹¿ce bêd¹cej efektem tego w³anie projektu22 przygl¹da siê, w jaki sposób mog¹ koegzystowaæ wielkie systemu religijne i zlaicyzowane instytucje pañstwowe, jak równie¿ przedstawiciele
ró¿nych religii i ateici. Zdaniem Badera kluczem do rozwi¹zania wielu konfliktów jest przyjêcie postawy tolerancji w duchu Johna Lockea, wyznaczaj¹cej
przestrzeñ wolnoci koñcz¹cej siê  jak to uj¹³ angielski klasyk  na wolnoci
drugiego cz³owieka. A zatem rozwi¹zaniem bêdzie rozwiniêcie w spo³eczeñstwie
rosn¹cej multikulturowoci demokratycznych mechanizmów wspó³¿ycia oraz
edukacja umo¿liwiaj¹ca jak najwiêksze otwarcie na drugiego i szacunek dla ró¿norodnoci. Oczywicie jest to mylenie niemal¿e utopijne, Baderowi chodzi jednak bardziej o pokazanie mo¿liwych mechanizmów oddzia³ywania na ludzi ni¿
faktyczn¹ analizê sytuacji, gdy¿ ta bywa o wiele bardziej skomplikowana. W tym
programie budowania rozwi¹zañ i mo¿liwoci wspó³istnienia ró¿nych religii
i ateizmu skrajne dzia³ania i fundamentalistyczne nastawienie to elementy niebezpieczne, które nale¿y wyeliminowaæ. Tym samym herezja zmienia swój status
i  tak jak by³o to powiedziane wczeniej  przestaje byæ kategori¹ piêtnuj¹c¹ najciê¿sze przewinienie. Odt¹d herezja oznacza jedynie wykroczenie przeciwko systemowi, w obrêbie którego siê pojawia, zostaje zrelatywizowana do danego sys22 Por. V. Bader, Secularism or Democracy? Associational Governance of Religious Diversity, IMISCOE Research, Amsterdam 2007.
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temu religijnego czy spo³ecznego i staje siê odmiennym sposobem widzenia czy
mylenia, tak samo jak zaczyna byæ czym oczywistym.
W rzeczywistoci multikulturalizmu o herezjê nietrudno, dlatego pogodzenie
siê z jej istnieniem oraz pojawianiem siê w coraz to nowszej formie staje siê
wewnêtrzn¹ obron¹ samego systemu religii. Tak jak systemy religijne w sekularyzowanym wiecie trac¹ moc oddzia³ywania na wszystkie sfery ¿ycia ludzkiego, tak i herezja przestaje byæ g³ównym zagro¿eniem dla danego systemu.
W multikulturowej rzeczywistoci, demokracji, liberalnym spo³eczeñstwie herezja traci na znaczeniu, gdy¿ ró¿norodnoæ i formu³owanie przeciwstawnych opinii to element codziennoci. St¹d Homi Bhabha, pisz¹c o twórczoci Ahmeda
Salmana Rushdiego23, zauwa¿y³, i¿ jego Szatañskie wersety nigdy nie wzbudzi³yby tylu kontrowersji, gdyby nie fakt, i¿ trafi³y na rynek wydawniczy krajów
muzu³mañskich. Wedle Bhabhy Rushdi jest typowym przedstawicielem kultury
zachodniej i dopiero kontakt z fundamentalistami religijnymi spowodowa³, i¿
jego powieæ doczeka³a siê miana heretyckiej, a on sam zosta³ nie tylko uznany
za heretyka, ale i skazany na odpowiedni¹ karê. Jednak¿e reakcja ludzi kultury
Zachodu, przyzwyczajonych do wolnoci s³owa i wielu form wypowiedzi na ró¿ne tematy, wskazuje, i¿ powrót do takiego klasycznego, powiedzia³abym mocnego ujêcia herezji staje siê czym bulwersuj¹cym, gdy¿ pojêcie to na Zachodzie od dawna ju¿ zosta³o zmarginalizowane i wesz³o raczej do s³ownika
kolokwialnego. St¹d obrona prozy Rushdiego i zadziwienie tak siln¹ fundamentalistyczn¹ reakcj¹ na ni¹, w wiêkszoci wypadków ocenian¹ jako zacofanie. Ten
w³anie przyk³ad pokazuje zmianê w nastawieniu do tolerancji (która staje siê
oczywistoci¹), jak te¿ herezji (która jawi siê jako odmienny punkt widzenia) we
wspó³czesnym wiecie.
Zarówno zbiorowa, jak i indywidualna tolerancja zostaj¹ wypracowane
w warunkach przewlek³ego konfliktu i wojen religijnych, które nie prowadz¹ do
¿adnych rozstrzygniêæ, oraz wtedy, kiedy spo³eczeñstwo nie ma mo¿liwoci
wp³ywania na jednostkê i jej przekonania (odstêpstwo od wiary, przejcie na inn¹
wiarê, szerzenie innych pogl¹dów religijnych czy herezja)24. W ten sposób Veit
Bader wskazuje, i¿ tolerancja zosta³a w kulturze Zachodu wypracowana na skutek nieskutecznoci walk i konfliktów religijnych, które zamiast wzmacniaæ przekonania wiernych czy pozyskiwaæ nowych wyznawców, rodzi³y niechêæ, rozczarowanie czy zmêczenie (Locke pisa³ swój List o tolerancji w Anglii po wojnach
pomiêdzy anglikanami a rzymskimi katolikami). Tolerancja zaczyna byæ naturalnym mechanizmem w spo³eczeñstwie, które zaczyna zdawaæ sobie sprawê, i¿
przemoc nie jest w stanie przekonaæ nikogo do idei czy konceptów, zamykaj¹c
jednostki w ich wewnêtrznym oporze. Otwartoæ i akceptacja ró¿norodnoci
23
24

Por. K.H. Bhabha, Miejsca kultury, t³um. T. Dobrogoszcz, Wyd. UJ, Kraków 2010.
V. Bader, op. cit., s. 77.
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wyp³ywaj¹ca z tak osi¹gniêtej tolerancji zaczyna byæ wedle Badera naturaln¹
konsekwencj¹ zmêczenia spo³eczeñstwa konfliktami i sporami, a czasami jest
zwyk³¹ socjotechnik¹, która ma przekonywaæ, by cz³owiek w pe³ni zaakceptowa³ prezentowane mu pogl¹dy. Mylenie w kategoriach tolerancji i otwartoci
rozbija znaczenie herezji, czyni¹c z niej (tak jak z odmiennej wiary) jeszcze jednej element spo³ecznych zachowañ i przekonañ.
W tym kontekcie najwiêkszym zagro¿eniem mog¹ byæ same instytucje religijne, ho³duj¹ce swoim wczeniejszym izolacyjnym oraz supremacyjnym tendencjom: Je¿eli herezja, odejcie od wiary czy przejcie na inn¹ wiarê zostaje zabronione i sankcjonowane jako niedozwolone przez prawo kocielne, tak jak
mia³o to miejsce przez d³ugie stulecia w chrzecijañstwie, a obecnie w islamie,
liberalno-demokratyczne pañstwa musz¹ zmagaæ siê z powa¿nym problemem,
w jak sposób zapewniæ prawo obywateli do posiadania w³asnych kocio³ów czy
meczetów25. W procesie demokratyzacji i liberalizacji, jak zauwa¿a Bader,
musz¹ wzi¹æ udzia³ wszystkie instytucje istniej¹ce w obrêbie danego spo³eczeñstwa, równie¿ kocielne, tak by wypracowaæ mechanizm wzajemnego wspó³¿ycia. Kocio³y i meczety to symboliczne przestrzennie, które w obrêbie jednego
geograficzno-polityczno-ekonomicznego ustroju pojawiaj¹ siê wraz z ludmi odczuwaj¹cymi potrzebê zaanga¿owania siê w ró¿ne formy symbolicznych interakcji. Zarówno herezjê, jak i ka¿d¹ inn¹ formê dzia³alnoci nale¿y zatem uznaæ za
oczywisty mechanizm spo³ecznych interakcji, za przejaw prawa do wolnoci
wypowiedzi czy równoci wobec prawa i takiego samego dostêpu do edukacji.
Zasada tolerancji wprowadza równowagê pomiêdzy poszczególnymi kocio³ami i wspólnotami religijnym oraz wieck¹ czêci¹ spo³eczeñstwa. Bader, opisuj¹c spo³eczeñstwo multikulturowe, wskazuje na koniecznoæ prawnego zabezpieczenia ró¿norodnoci, tak by ewentualne wewnêtrzne konflikty pomiêdzy
poszczególnymi grupami mog³y znaleæ swoje rozstrzygniêcie czy arbitra¿. Jego
zdaniem instytucje mog¹ narzucaæ ludziom pewne okrelone modele mylenia
czy aksjologii, determinowaæ ¿ycia jednostki. Sankcjonowanie sprzeciwu, odmiennego punktu widzenia, herezji staje siê zatem antidotum, pozwala na zachowanie
praw cz³owieka i zbudowanie wewnêtrznego ³adu w samym spo³eczeñstwie.
Bader w swoich analizach przywo³uje Willa Kymlicka, Kanadyjczyka zajmuj¹cego siê filozofi¹ spo³eczn¹ i polityczn¹. Nadrzêdnym twierdzeniem przewijaj¹cym
siê w wielu jego ksi¹¿kach jest przekonanie, i¿ multikulturalizm jest wartociowy,
a pluralistyczne spo³eczeñstwo daje wiele mo¿liwoci rozwoju i samorealizacji.
W wietle tej filozofii ró¿norodnoæ powinna byæ chroniona, co wykorzystuje
Bader, by podkreliæ rolê pañstwa i prawa s³u¿¹cych do ochrony obywateli przed
instytucjami, które mog¹ przyczyniæ siê do ich ograniczenia. Kymlicka, pisz¹c
o tolerancji, wskazuje na fakt, i¿: oczekiwania liberalnego spo³eczeñstwa opie25

Ibidem, s. 132.
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raj¹ siê na za³o¿eniu, ¿e sfera publiczna i zasady demokracji oddzia³uj¹ na wierzenia i praktyki poszczególnych grup etnicznych i religijnych26. Liberalne spo³eczeñstwo z jednej strony oczekuje demokratyzacji ¿ycia, a wiêc zagwarantowania tej¿e niezale¿nie od istnienia poszczególnych grup religijnych i zamkniêtych
grup spo³ecznych. Z drugiej strony jednak¿e, wed³ug Kymlicka, w³anie dziêki
takiej postawie liberalnej pojawia siê tolerancja jako model mylenia o innych
 nadrzêdna zasada, której przestrzeganie gwarantuje wspó³egzystowanie ró¿norakich pogl¹dów, postaw religijnych i potrzeb cz³owieka. Uwarunkowanie kulturowe w rzeczywistoci demokratycznej i liberalnej sprzyja otwartej postawie
wobec odmiennych form mylenia, wzmacniaj¹c je i rozwijaj¹c mechanizmy zabezpieczaj¹ce cz³owieka przed fundamentalizmem. W tym kontekcie Kymlicka
nie dyskutuje z herezj¹, gdy¿ tak samo jak ka¿da inna forma mylenia zostaje
ona wpisana w rzeczywistoæ liberalnego spo³eczeñstwa.
Kymlicka wskazuje na dwie zasady tolerancji: indywidualn¹ i spo³eczn¹.
W przypadku pierwszej istotna jest sama postawa cz³owieka, w której na pierwszy plan wysuwaj¹ siê: zasada autonomii, mo¿liwoæ wolnego dzia³ania, prawo
do w³asnych pogl¹dów, herezji, odejcia od wiary czy zmiany religii. W przypadku tolerancji spo³ecznej istotne s¹ takie cechy, jak autonomia pañstwa, sprawnie dzia³aj¹cy system oraz prawa27. Bader zarzuca Willowi Kymlicka utopijnoæ
mylenia, wiarê w si³ê liberalizmu i demokracji, nie odrzuca jednak¿e samego
narzêdzia oraz  podobnie jak Kymlicka  wskazuje, i¿ multikulturowoæ jak
ka¿da forma ró¿norodnoci mo¿e byæ wa¿na i twórcza. Jednak¿e patrz¹c nieco
bardziej krytycznie, Bader zauwa¿a, i¿ czêsto w obrêbie spo³eczeñstwa, nawet
otwartego i liberalnego, dochodzi do napiêcia spowodowanego siln¹ opozycj¹
poszczególnych instytucji religijnych. W ten sposób na poziome instytucjonalnym herezja mo¿e byæ kwestionowana jako niedozwolona i niew³aciwa, z kolei
na poziomie liberalizmu spo³ecznego sankcjonowana jako przejaw wolnoci
przynale¿nej ka¿demu obywatelowi28.
We wspó³czesnym multikulturowym wiecie herezja staje siê postaw¹ pozytywn¹, wprowadzaj¹c¹ równowagê pomiêdzy poszczególnymi instytucjami czy
pogl¹dami o charakterze fundamentalnym, ca³ociowym. Bader wyranie nie jest
przeciwnikiem samych instytucji kocielnych (niezale¿nie od religii), gdy¿ prawo do wiary jest takim samym prawem cz³owieka, jak prawo do odmiennych
pogl¹dów czy ateizmu. Trzeba jednak zachowaæ równowagê pomiêdzy sprzecznymi za³o¿eniami, zw³aszcza ¿e wspó³czesna rzeczywistoæ spo³eczna zmagaæ siê
musi z narastaj¹c¹ liczb¹ emigracji, wewnêtrznych podzia³ów czy rozprzê¿enia
tradycyjnych wzorców kulturowych. Herezja, tak samo jak wolnoæ wypowiedzi
26
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27 Por. ibidem.
28 V. Bader, op. cit.
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czy pogl¹dów, stanowi wa¿ny element rzeczywistoci spo³ecznej. Jak przekonuje Bader, obowi¹zkiem demokratycznego pañstwa jest obrona wolnoci przekonañ wszystkich obywateli, niezale¿nie od prezentowanych pogl¹dów i ich zgodnoci z systemami religijnymi. W konflikcie cz³owiek  instytucja religijna
prawo winno chroniæ jednostkê, instytucja bowiem mo¿e mieæ zapêdy absolutystyczne.
Bader wskazuje równie¿ na fakt, i¿ religia, system moralny, wzorce kulturowe czy paradygmaty mylenia wcale nie s¹ przez cz³owieka wybierane w sposób dowolny, lecz kodowane w trakcie wychowania. Ma³e dziecko chrzczone,
obrzezane czy w jakikolwiek inny sposób wprowadzone w kr¹g kocio³a i wiernych nie ma mo¿liwoci dokonania wolnego wyboru w³asnej religii lub przekonañ. To warunkowanie kulturowe powoduje, ¿e mamy do czynienia z okrelon¹
spo³eczn¹ sytuacj¹, wyuczon¹ postaw¹. Dopiero w okresie dorastania czy dojrza³oci cz³owiek mo¿e konfrontowaæ siê z kulturowymi wzorcami, jakie zosta³y mu
implantowane, zaakceptowaæ je lub poczuæ potrzebê zmiany. Nale¿y jednak pamiêtaæ, co podkrela Bader, i¿ nie jest to ³atwa sytuacja, zw³aszcza wtedy, gdy
kulturowe wzorce czy religijne uwarunkowania opieraj¹ siê na silnej tradycji,
wci¹¿ mocnym oddzia³ywaniu na spo³eczeñstwo, na za³o¿eniu w³asnej wagi
i moralnej wy¿szoci. Te systemy religijne i kulturowe wartoci, które maj¹ fundamentalistyczny charakter, stanowi¹ szczególne rodowisko, z którego trudno
jest wyjæ czy zdystansowaæ siê wobec wyuczonych modeli. St¹d herezja, odstêpstwo od wiary, konwersja na inn¹, jak równie¿ ateizm mog¹ przynieæ pozytywny ruch otwieraj¹cy konserwatywne spo³eczeñstwo, rozbijaj¹cy stare modele postêpowania i przekonañ. Tym samym Bader zdaje siê wskazywaæ, i¿ herezja
jest po¿ytecznym elementem rozwijaj¹cym spo³eczeñstwo obywatelskie, zaprasza bowiem do dyskusji i przyzwyczaja do wolnoci obywatelskiej.
Wracaj¹c do podstawowego rozumienia herezji jako kulturotwórczej i pozytywnej si³y mylenia, mo¿na zauwa¿yæ, i¿ pomimo agresji, jak¹ wzbudza³y odmienne pogl¹dy, pomimo komplikacji i przeladowañ, jakie ci¹ga³y na swych
twórców, za ka¿dym razem stanowi³y wa¿ny aspekt nauki, teologii, wiatopogl¹du cz³owieka. Przede wszystkim stawa³y siê wiadectwem ró¿norodnoci istniej¹cej ju¿ na poziomie wewnêtrznym danej instytucji, a nastêpnie otwiera³y na
innoæ. St¹d tak zaciek³a walka z Marcinem Lutrem, którego wyst¹pienie burz¹ce porz¹dek instytucji przynios³o nie tyle rozbicie Kocio³a, ile da³o mo¿liwoæ
przeformu³owania starych pogl¹dów, rozwiniêcia argumentacji. St¹d te¿ tragiczna mieræ Jana Husa w 1415 r., bêd¹ca prób¹ ukarania heretyków w ogóle, przeciwstawieniem siê tendencjom odrodkowym i prób¹ zatrzymania jednoci instytucjonalnej.
Jak pokazuj¹ jednak tacy badacze jak: Appadurai, Bhabha, Kymlicka, Geertz
i Rorty, ró¿norodnoæ form kulturowych jest rozwijaj¹ca, co wiêcej  homogenicznoæ kultury to mit, do którego odwo³uj¹ siê poszczególne systemy spo³ecz-
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ne i instytucje, by osi¹gn¹æ autorytarnoæ i w³adzê. Ta jednak wypieraj¹ca naturalne zró¿nicowanie w obrêbie danego spo³eczeñstwa manipulacja jest ma³o
twórcza i niebezpieczna, gdy¿ przynosi ksenofobiczne mylenie oraz negatywne
wartociowanie wszystkich odmiennych od obowi¹zuj¹cych w danym schemacie pogl¹dów.
Tym samym mo¿na dostrzec, i¿ w ró¿norodnoci kryje siê ci¹g³a inspiracja
i wyzwanie zarówno dla w³asnych, jak i tradycyjnych pogl¹dów.
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Streszczenie

Abstract

Pretekstem do naszego dwug³osu jest lektura ksi¹¿ki Zygmunta Baumana i Davida Lyona
pt. P³ynna inwigilacja. Rozmowy (Warszawa
2013). Obaj wybitni socjologowie w powszechnej inwigilacji dostrzegaj¹ wielkie zagro¿enie dla
ludzkiej wolnoci (g³ównie politycznej i ekonomicznej). Tê katastroficzn¹ wizjê staramy siê
z³agodziæ, wskazuj¹c na biologiczne, psychologiczne i kulturowe funkcje zjawiska podgl¹dania. Bronimy tezy, i¿ spo³eczne istnienie polega w gruncie rzeczy na tym, by widzieæ  i byæ
widzianym.
Pierwsza wypowied (autorstwa Stefana
Symotiuka) koncentruje siê na zjawisku podgl¹dania wystêpuj¹cym w samej przyrodzie,
a s³u¿¹cym g³ównie celom reprodukcji gatunkowej. Ponadto, wbrew obiegowemu stanowisku, to
nie tylko cz³owiek postrzega swoje rodowisko naturalne, ale te¿ i ono patrzy na niego. W³anie
dziêki tej wzajemnej widzialnoci mo¿liwe jest
przetrwanie cz³owieka, jak równie¿ ludzkie dzia³ania zmierzaj¹ce do przekszta³cania otoczenia.

The pretext for our double concord is
a reading of the book: Zygmunt Bauman, David Lyon, P³ynna inwigilacja. Rozmowy (Continuous surveillance. Little talks) of 2013. Both
eminent sociologists, see a great threat to human freedom (mainly political and economic)
in general surveillance. The authors of the article are trying to alleviate this catastrophic visions by pointing to the biological, psychological and cultural features of the phenomenon of
spying. They defend the thesis that social existence actually consists in the aspect to see
and to be seen.
The first statement (S. Symotiuk) focuses
on the phenomenon of voyeurism, occurring
in nature itself and serving mainly for the reproduction of species. In addition, against the prevalent opinion, not only a person perceives their environment, but also it looks at him. It is
thanks to this mutual visibility, that human survival, as well as human efforts to transform the
environment, are possible.
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Wypowied druga (autorstwa Jadwigi Miziñskiej) dotyczy kwestii wzajemnego postrzegania siê ludzi. Patrzenie na siebie przybiera
wiele rozmaitych form: przygl¹dania, dogl¹dania, wygl¹dania, zagl¹dania itp. Wszystkie one
s¹ wartociowane pozytywnie jako niezbêdne
dla poznania. Na ich tle podgl¹danie (inwigilacja) to jedyna forma naganna z tego wzglêdu, ¿e
dokonywane jest z nieprzyjazn¹ intencj¹  nieufnoci, podejrzliwoci, za³o¿enia, i¿ jego obiekt
nam zagra¿a. Jednoczenie obecna kultura masowa chêtnie pos³uguje siê tym rodkiem, nierzadko za milcz¹cym przyzwoleniem jej obiektów
(idoli i celebrytów). W sumie autorzy zmierzaj¹ do wykazania niejednoznacznoci zjawiska
inwigilacji.

The second statement (Jadwiga Miziñska)
concerns the mutual perceptions of people. Looking at each other takes many different forms:
of watching, tending, looking out, peek, etc. All
of them are evaluated positively as necessary
for cognition. On this background, snooping
(surveillance) is the only reprehensible form,
for this reason, that it is made of hostile intent
 distrust, suspicion, assumption that the object
threatens us. At the same time the current mass
culture willingly uses this measure, often for the
silent acquiescence of its objects (idols and celebrities).
To sum up, the authors seek to demonstrate the ambiguity of the phenomenon of surveillance.

Wstêp
Pierwsze kilkunastolecie XXI w. zaznacza siê eksplodowaniem wiatowej
miary afer pods³uchowych, zdaj¹cych siê byæ samorealizuj¹cym siê proroctwem takich czarnych utopii, jak Rok 1984 Orwella czy My Zamiatina. Szczególnie tekst Zamiatina  bêd¹cy refutacj¹ powieci Czernyszewskiego Co robiæ
 zas³uguje na uwagê. Czernyszewski  pod wp³ywem wiatowej Wystawy
w Londynie w po³owie XIX w., a szczególnie prezentowanego tam Kryszta³owego Pa³acu  ukaza³ likwidacjê prywatnoci i ¿ycia jednostkowego w przezroczystych domach ludzi przysz³ej cywilizacji (s³ynnych te¿ w Polsce  ale pozytywnie  jako szklane domy z Ludzi bezdomnych Stefana ¯eromskiego). Warto
zauwa¿yæ, ¿e pierwsza utopia szklanych domów pojawia siê w finale Apokalipsy w. Jana, gdzie ludzie nie znajduj¹ swojego pomiertnego ¿ycia w rajskim
Ogrodzie, który kiedy opucili, ale w Miecie idealnym, owietlonym sztucznym wiat³em podobnym do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystoci kryszta³u, a Miasto to czyste z³oto do szk³a czystego podobne, za
rynek Miasta to czyste z³oto jak szk³o przezroczyste1.
Obecnie, niby w czarnym serialu, pojawi³y siê wiadomoci o kr¹¿¹cej w kosmosie sieci satelitów rejestruj¹cej przy u¿yciu superkomputerów przekazy ³¹cznoci wojskowej (ale i cywilnej, np. telefonii komórkowej). Potem nast¹pi³ przeciek do Internetu olbrzymiego archiwum dyplomacji amerykañskiej, nastêpnie
dosz³y informacje o pods³uchiwaniu najwy¿szych rang¹ polityków europejskich
przez wywiad USA, a wreszcie afera Snowdena  analityka owych instytucji
1
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szpiegowskich, zbieg³ego z USA via Chiny do Rosji. Wstrz¹s wywo³any rozmiarami owej inwigilacji sk³oni³ znakomitych socjologów  Zygmunta Baumana
i Davida Lyona  do wspólnej próby przemylenia tego zjawiska i jego oceny2.
W poni¿szym dwug³osie chcemy odnieæ siê do problemów tej debaty, gdy¿
zas³uguje ona na kontynuacjê i analizê kulturowo-socjologiczn¹. Wyró¿nimy dwa
poziomy teoretyczne: pierwszy to problematyka pola obserwacji jako przestrzeni w szeroko pojêtej biosferze, wiecie ró¿norodnych istot ¿ywych w ich ewolucji; drugi to problematyka pola obserwacji w przestrzeni socjopolitologicznej
i kulturowej. Dwug³os niniejszy  bêd¹cy zachêt¹ do dalszej dyskusji  dotyczy
tematu, który wydaje siê byæ istotnym fragmentem diagnostyki teraniejszoci
w dzisiejszej humanistyce (szczególnie w krajach zachodnich).

I. Napiêcia i pola obserwacyjne w przyrodzie
oraz w psychologii ludzkiej
(Stefan Symotiuk)
Ma³a dziewczynka skar¿y siê swojej mamie na równie ma³ego brata: Mamo,
on siê na mnie patrzy!. Nie chodzi tu zapewne o wzrok grony, szyderczy czy
w inny sposób wrogi. Chodzi raczej o wzrok badawczy, przeladowczy, kontroluj¹cy. Taki wzrok pozbawia wolnoci, zniewala.
Schopenhauer przytacza w wiecie jako woli i wyobra¿eniu relacjê angielskiego podró¿nika, który zaobserwowa³ spotkanie na ga³êzi drzewa wê¿a i wiewiórki, przy czym w¹¿ hipnotyzowa³ wzrokiem wiewiórkê, która po krótkiej
chwili poczê³a wolno, wolno do niego podchodziæ, a¿ w koñcu znalaz³a siê tak
blisko, ¿e ten po¿ar³ j¹ jednym rzutem otwartego pyska.
W XVII w. palono na stosach czarownice, które mia³y samym spojrzeniem
rzucaæ urok na niewinnych ludzi, a palenie jest do pewnego stopnia zabiegiem
kulinarnym.
Wzrok bêd¹cy superzmys³em  pozwala bowiem nie tylko identyfikowaæ
bodce, ale tak¿e lokalizowaæ ich ród³o w przestrzeni  nabiera w ten sposób
w kulturze demonicznych aspektów: co chce wch³on¹æ... Jeszcze tylko dwiêki
maj¹ podobnie demoniczn¹ zdolnoæ: mo¿na nimi sparali¿owaæ lub uwieæ ofiarê/cz³owieka. Dwiêkiem fletu mo¿e zahipnotyzowaæ wê¿a  jak dzieje siê to
w Indiach (i tym sposobem pomciæ okrucieñstwo tego¿ wobec wiewiórek).
W obyczajowoci wiata zwierz¹t mo¿na odnotowaæ dwojaki zwi¹zek miêdzy behawiorem czy nawet anatomi¹ organizmów zwierzêcych a ich zdolnoci¹
2 Z. Bauman, D. Lyon, P³ynna inwigilacja. Rozmowy, prze³. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
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widzenia i patrzenia: od momentu, gdy pojawia siê podzia³ p³ciowy, zwierzêta
rejestruj¹ wzrokowo walory fizyczne partnera, by dokonaæ wyboru maksymalnie efektywnego z punktu widzenia gatunku (owady czyni¹ to te¿ wêchem ze
znacznych odleg³oci). Aby atrakcyjnoæ tê wzmóc i wpaæ w oko jej lub jemu,
partnerzy przybieraj¹ kontrastowe kolory upierzenia lub kszta³tów (jak ogony
pawie, rogi jelenie). Jest to trend rozwoju ¿ycia biologicznego sprzeczny z behawiorem zwi¹zanym z wyró¿nieniem siê gatunków rolino¿ernych i drapie¿nych. Tu racjonalna jest raczej mimikra, stapianie siê wizualne z otoczeniem:
prêgi skóry tygrysa upodabniaj¹ go do trzcin i trawy sawanny lub d¿ungli, skóra
jeleni ma zatrzeæ ich widocznoæ wród ³¹k. Zarówno potencjalni agresorzy, jak
i ofiary maj¹ powody do mo¿liwie niekontrastowego ubarwienia i kszta³tów.
Ciekawe, ¿e te ptaki, które nie maj¹ wrogów wród drapie¿ców naziemnych (papugi czy kolibry), s¹ olniewaj¹co ubarwione. wiadczy to o zdolnoci ewolucji do kreacji artystycznych, gdy nie zagra¿a to ich bezpieczeñstwu. Zdolnoci te mo¿emy
dostrzec ju¿ w wiecie rolin: czy nie tworz¹ one kolorowych i wyrafinowanych
kwiatów, by zwabiæ owady zdolne do ich zapylenia? Czy nie kreuj¹ kolorowych
owoców, aby te zwierzêta, które zjedz¹ je dla koloru i s³odkiego mi¹¿szu, roznios³y daleko zawarte w g³êbi pestki? Podobnie intencjonalne jest tworzenie kolców czy parz¹cych substancji (jak u pokrzywy) odpieraj¹cych napór zwierz¹t.
Ale czêsto kontury cia³ maj¹ te¿ spe³niaæ rolê odstraszaj¹c¹ napastników. Szereg ryb o ca³kiem pokojowych trybie ¿ycia ma kszta³ty doæ przera¿aj¹ce. W zasadzie ka¿de zwierzê w momencie konfrontacji potrafi stroszyæ pióra czy sieræ,
przybieraæ pozê ataku oraz mierzyæ przeciwnika wzrokiem, aby odebraæ mu
ochotê do agresji.
Mo¿na zapytaæ: jak odbywa sie percepcja percepcji jednej z istot ¿ywych
w psychice drugiego? Mo¿na s¹dziæ, ¿e istnieje ogólne nastawienie na widzenia
w wiecie powszechnej zdolnoci do widzenia jako w³aciwoci wszelkich
przedmiotów, zarówno fizycznych, jak i organicznych. W¹tpliwe, aby zwierzê
poruszaj¹ce siê wród drapie¿ników mia³o czas na odró¿nianie obiektów widz¹cych go i niewidz¹cych. Zdefiniowanie jakiej rzeczy jako niewidomej by³oby mo¿e uspokajaj¹ce, ale w przypadku b³êdu koñczy³oby siê zag³ad¹ pomy³kowicza. Bardziej racjonalne jest aprioryczne postrzeganie ka¿dej rzeczy jako
widz¹cej lub takiej, spoza której co nas widzi. Nawet gdy ryba widzi pod
sob¹ piasek dna zbiornika, nie powinna ufaæ jego pustce, gdy¿ szereg drapie¿ców zagrzebuje siê w piasku i stamt¹d czyha na przep³ywaj¹c¹ ofiarê. Nieustaj¹ca napiêta czujnoæ  oto gwarancja przetrwania; a za³o¿enie zakodowane
w aparacie zmys³owym zwierz¹t zmusza je raczej do przyjmowania, ¿e OBSERWATOR tkwi wszêdzie, w ka¿dym charakterystycznym czy niepozornym miejscu
przebywania istot ¿ywych. St¹d te¿ niesamowite wra¿enie pustych i milcz¹cych
przestrzeni: s¹ one jakby nabrzmia³e intencjonalnoci¹, wrogo lub lêkliwie
powstrzymywan¹ od ekspresji.
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Sta³e poczucie bycia widzianym, jako stan sprzyjaj¹cy ostro¿noci i przetrwaniu, to poniek¹d karykaturalna egzemplifikacja s³ynnej formu³y Berkeleya: byæ
to byæ widzianym. Co widzianego daje siê unikn¹æ i o tyle jest bezpieczniejsze, o ile spostrze¿one mo¿e ³atwiej staæ siê naszym ³upem ni¿ niepostrzegane.
Co, co nas postrzega, trudniej stanie siê ³upem. My, jako postrzegani, mo¿emy
wprawdzie ulec zag³adzie, ale te¿ staæ siê partnerem seksualnym i rozmno¿yæ siê
dalece ponad nasze trwanie jednostkowe. Tote¿ mamy widoczn¹ u ludzi potrzebê ostentacyjnego demonstrowania swojej obecnoci, zwracania na siebie uwagi, skupiania na sobie wiadomoci otoczenia, widoczn¹ ju¿ w aktywnoci ruchowej ma³ych dzieci i w ich krzykliwoci. Gdy ludzie dojrzalsi staj¹ siê bardziej
wyciszeni, to wystarczy, aby hamulce te zniós³ np. alkohol, a wtedy potrzeba
stania w centrum uwagi wychodzi na jaw. Ciekawe zreszt¹, ¿e nawet u celebrytów, jednostek niejako zawodowo manifestuj¹cych swoj¹ obecnoæ i ekspresje,
wystêpuje prawie zawsze trema jako tajemniczy stan lêku bycia widzianym. Mo¿na w tym odkryæ pierwotne ambiwalencje ¿ycia biologicznego z wczesnych jego
stadiów. Mimo to wiêkszoæ nie martwi siê zbytnio, ¿e poluj¹ na nich paparazzi, aby zdobyæ zdjêcie do tabloidów. Byæ to byæ widzianym.
Mo¿na zapytaæ: czy obecna w nas samowiadomoæ to ta sama wiadomoæ
ekstraspekcyjna, tyle ¿e zdolna postrzegaæ te¿ treci odchodz¹ce w przesz³oæ
i gasn¹ce zdarzenia i obrazy poznawcze, podleg³e p³ynnoci czasowej lub przedstawiaj¹ce siê jako nap³ywaj¹ce z przysz³oci; a zatem: czy introspekcja to tylko
odmiana ekstraspekcji i ekstrawersji, czy mo¿e s¹ dwie dialoguj¹ce wiadomoci
generowane przez dwie odmiennie uposa¿one pó³kule mózgowe (praw¹, erudycyjn¹, bo zwi¹zan¹ z lew¹ stron¹ cia³a wyspecjalizowan¹ w trzymaniu rzeczy, gdy
prawa strona cia³a jest czynna i operuj¹ca, a zwi¹zana z ni¹ lewa pó³kula mózgowa sprawna jest w myleniu, fantazji, s³ownictwie). By³aby zatem samowiadomoæ i samowiedza spotkaniem dwóch ró¿nych ja: biernego i czynnego (vita
contemplativa i vita activa) i taka by³aby geneza zdarzaj¹cych siê patologii rozdwojenia jani.
Sk³ania³bym siê jednak do trzeciej hipotezy: i¿ to bezustannie czynne w nas
przewiadczenie, ¿e wiat patrzy na nas zbiorowo, a my nañ pojedynczo,
powoduje wzajemne widzenie siê czego i jakiej treci w psychice, a do tego
istnieje tu dysproporcja w rozmiarach tych bytów widz¹cych: to, ¿e jestemy
widziani znacz¹co dominuje nad tym, ¿e sami patrzymy i widzimy. Asymetria
obydwu wiadomoci w swoisty sposób kolektywizuje nas wobec wiata rzeczy,
a nie tylko ludzi. Sprawia, ¿e mamy co okrelanego jako superego czy te¿
nad-ja, co kontroluje nasze ego (przynajmniej wedle psychoanalizy). Badacze podstawowych procedur poznawczych w naszej psychice, np. polegaj¹cych
na postrzeganiu analogii, podobieñstwa i metaforycznoci protojêzyka, jakim
mylimy, zauwa¿aj¹, ¿e analogie te najczêciej nie s¹ równorzêdne, nie daj¹
sie obróciæ symetrycznie w przyjêtych elementach analogicznoci. Metafora
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autorstwa surrealisty Goimeza de la Serny: palma  grzebieñ wiatru jest bardzo poetycka i atrakcyjna, ale nie mo¿na jej odwróciæ i powiedzieæ: grzebieñ
 palma w³osów, bowiem to palma, czesz¹c wiatr, demonstruje nam wielki
spektakl psychologii rzeczy, a nasze czesanie w³osów w ¿aden sposób nie
mo¿e równaæ siê z monumentaln¹ scen¹ wiata, gdzie tkwi palma (i obecnymi
w nim przekazami). Nasze mylenie jest w zwi¹zku z tym kierunkowe, a odwracaæ myl  jak Kopernik  jest niebywale trudno. Pochodn¹ tego stanu rzeczy
jest to, ¿e wiêkszoæ ludzi jest religijna na zasadzie panteistycznej  widzi boskoæ w samym wiecie, a nie teistyczna  widz¹ca Boga poza wiatem. To nie
rzeczy dominuj¹ nad naszym niewielkim cia³em, to domniemana obecna w nich
wiadomoæ, widzenie, obserwacja dominuje nad ma³ym widzeniem naszych
oczu i zmys³ów.
Powszechna inwigilacja jest zatem czym fundamentalnym dla kszta³towania
siê psychologii ewolucyjnej istot ¿ywych, w tym ludzkiej, a jednoczenie jej
ambiwalentny charakter czyni zmiennym historycznie stopieñ jej wyczuwania
jako zagro¿enia i ograniczenia wolnoci. Kiedy niedawno pyta³em grupê studentów prywatnej uczelni w Kielcach, czy pogodziliby siê z faktem, gdyby ca³e miasto pokryte zosta³o sieci¹ kamer daj¹cych ochronê przed przestêpcami, bezapelacyjna wiêkszoæ by³a za takim  przera¿aj¹cym dla Orwella  stanem rzeczy.
Jak widaæ, dla tego pokolenia bezpieczeñstwo jest wa¿niejsze ni¿ prywatnoæ czy
intymnoæ.
Wród europejskich antyutopii specjalne miejsce zajê³y  wspomniane ju¿
 dwa dzie³a: Rok 1984 Orwella i My Zamiatina. Stanowi¹ one krytykê owieceniowej apoteozy jawnoci (transparentnoci) wszystkich spraw spo³ecznych.
Przyjmowano, ¿e cz³owiek uczciwy nie ma czego ukrywaæ przed innymi, podobnie polityk czy handlowiec, i jest to nawet miar¹ jego uczciwoci. Tylko przestêpcom lub w³adzy przestêpczej mo¿e zale¿eæ na tajnoci. Orwell i Zamiatin
podnieli jednak kwestiê prywatnoci, która chce niejawnoci, by czuæ wolnoæ.
Dotyczy to np. kwestii p³ciowoci jednostek  nagoæ, która jest sygna³em i prowokacj¹ po¿¹daniow¹, winna byæ dozowana i adresowana do okrelonych osób.
Fakt, ¿e w sypialni i ³azience mia³by ktokolwiek nas obserwowaæ, ³amie tê wolnoæ. Jako¿ w cywilizacji wielu spo³eczeñstw orientalnych, ale i wród ziemian
w Europie, mieszkania z gineceum  izolowan¹ czêci¹ dla kobiet  by³y norm¹. Prywatnoæ znaczy tu, ¿e chcemy, aby pewne nasze relacje z innymi odbywa³y siê wy³¹cznie miêdzy nami, bez wiadków, widowni, komentatorów itp.
W³aciwie dopiero czasy nowo¿ytne, z ich wzrostem demograficznym, przeludnieniem, a tak¿e d³ugimi miesi¹cami zimowymi (pó³rocznymi), których nie sposób by³o spêdzaæ poza mieszkaniem, spowodowa³y z³amanie regu³y gineceum,
wprowadzaj¹c elementy zwane przez etologów badaj¹cych zwierzêta bagnem
behawioralnym. Ale i polityka pañstw, wprowadzaj¹ca wieloæ tajnych s³u¿b
inwigiluj¹cych profilaktycznie obywateli, zdemonizowa³a kwestie inwigilacji. Na

Przedspo³eczna i spo³eczna przestrzeñ widzialnoci i inwigilacji

69

antypodach tych tajnych s³u¿b stanê³y si³y szpieguj¹ce obce podmioty polityczne, za spiski doda³y ich obecnoci z³owieszczej mocy.
Jest kwesti¹ pewnego kulturowo-spo³ecznego kompromisu, i¿ niejawnoæ
w kulturze i jawnoæ sta³y siê stopniowalne. Choæ nagoæ  bêd¹ca w wiecie
rolin i zwierz¹t pewn¹ oczywistoci¹  w wiecie ludzkich kultur rozwiniêtych
otoczona by³a ostracyzmem, to w ró¿nych epokach np. odkryte w³osy by³y dozwolone dla dziewcz¹t, ale nie dla kobiet zamê¿nych, mia³e ods³anianie czêci
piersi bywa³o dopuszczalne dla kobiet klas wy¿szych, ale nie ni¿szych, podobnie prawo do zak³adania przewituj¹cych sukien przys³ugiwa³o np. kobietom
lekkich obyczajów, ale nie statecznym matronom. Epoka owiecenia wprowadzi³a
takie stroje do powszechniejszego u¿ycia w ró¿nych rodowiskach, a dopiero
Europa po pierwszej wojnie wiatowej pogodzi³a siê z sukienkami siêgaj¹cym
do kolan. To zatem co prywatne ma charakter zmienny historycznie np. w rodowiskach mieszczañskich, ale nie wiejskich (wspomnijmy te¿ stopniowo coraz
sk¹psze kostiumy k¹pielowe, podobnie jak przyzwolenie na istnienie malarstwa
roznegli¿owanego, media zrazu niemia³o, a dzi ju¿ bez ¿adnych hamulców
publikuj¹ce goliznê).
Stopniowe ods³anianie prywatnoci cia³a nie czyni go jednak czym ca³kowicie legalnym dla zewnêtrznych obserwatorów. Kto, kto w trakcie balu podszed³by do jakiej kobiety i uporczywie i dok³adnie ogl¹da³ jej cia³o z niewielkiej odleg³oci, zosta³by uznany za bezczelnego intruza, psychicznego dewianta
lub osobnika szukaj¹cego zwady z partnerem tej kobiety. Jest oznak¹ dobrego
wychowania niedostrzeganie mia³ych ods³oniêæ cia³a, mimo ¿e te wprowadzone s¹ w³anie po to, aby zwraca³y uwagê.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e pewne przedmioty maj¹ znacz¹cy komponent ekspresyjnoci, tzw. wyra¿ania (ra¿enia) pewnych stanów i treci quasi-psychicznych. Zadbany domek otoczony kwiatami, czysty, estetyczny ró¿ni siê znacz¹co
od poranionego dziurami, brudnego, zaniedbanego. Nietrudno dostrzec, ¿e
okna takiego estetycznego domku, zwykle umieszczone po jednym obok centralnie usytuowanych drzwi, sugeruj¹ dwoje oczu patrz¹cych na przybysza. Mo¿emy jednak zobaczyæ te¿ budynek obdarzony boczn¹ cian¹, zwan¹ niekiedy lep¹, która demonstruje sob¹ niezdolnoæ, niedyspozycyjnoæ do obserwowania
nas, jakby celowo sporz¹dzona tak, aby ignorowaæ tego, kto przy niej stoi. Nie
jest to jednak zwyczajny brak. Tak zaprojektowany dom wyra¿a nierzadko zamierzone niepatrzenie w danym kierunku, np. w stronê zabudowañ nieprzyjaznego s¹siada. Istnieje bowiem otwartoæ rzeczy na i dla. Okno z firank¹
otwarte jest na przestrzeñ ulicy, ale zamkniête dla obecnych tam przechodniów: nie
s¹ w stanie wejrzeæ do rodka pomieszczenia. Ale okno sklepu czy salonu samochodowego otwarte jest niejako w dwie strony: apeluje wrêcz, aby potencjalny
klient zapuci³ wzrok ku umieszczonym za szyb¹ przedmiotom. Wielkie okna
katedr gotyckich nie zachêcaj¹ do wygl¹dania ani na zewn¹trz, ani do wnêtrza;
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maj¹ dostarczaæ wiat³o wnêtrzu wi¹tyni, zgodnie z przypisywanymi w pónym
redniowieczu tezami o boskim charakterze wiat³a. wiat³o to przebija siê przez
witra¿e, nape³niaj¹c siê jakby duchami niesionymi przez wiat³o. Dwie sugestie
kryj¹ siê w wiecie owych okien: ich kszta³t przypominaj¹cy gigantyczne ³odzie
skierowane dziobami w górê, co sugeruje p³yniêcie do nieba, ale mocniejsz¹ sugesti¹ jest chyba podobieñstwo katedry do gigantycznej klatki na ptaki; klatki
takie by³y ozdob¹ ówczesnych bogatych domostw. Dzi s¹ uosobieniem z³ego,
mieszczañskiego smaku i gustu. Ale wielka klatka bêd¹c¹ domem Ducha  mog³o to byæ odbierane jako wznios³e w stylu mylenia tamtej epoki.
Jest istotne, ¿e zdolnoæ wyra¿ania stanów emocjonalnych, wolitywnych
i poznawczych mo¿e byæ demonstrowana wraz z obecn¹ przy nich wiadomoci¹ konstruktu informatycznego czy technologicznego albo te¿ bez niej (czy te¿
raczej ze wiadomoci¹ wy³¹czon¹). Wysoka wie¿a nadawcza radia czy telefonii komórkowej, o¿ebrowaniem przypominaj¹ca szkielet, daje siê zobaczyæ na
wylot, natomiast ignoruje obecnoæ obserwatora, zajêta przekazem fal radiowych nie ma zamiaru patrzeæ na widzów jej konturów. Z kolei ogromne zbiorniki elewatorów na zbo¿e, pozbawione najmniejszego okienka demonstruj¹ swoj¹
zamkniêtoci¹, ¿e pilnuj¹ ziarna skrywaj¹c go przed wszystkimi wp³ywami atmosfery i temperatury.
Jest dramatycznym fenomenem rozpowszechnionych w XX w. technik podgl¹du, ¿e s¹ to zazwyczaj oczy jakby wyjête z reszty cia³a istot bêd¹cych ich
u¿ytkownikami. Rozmaite pluskwy szklanych soczewek, miniaturowych mikrofonów, telekamer patrz¹ martwym wzrokiem  ale badawczo i dok³adnie  na to,
co robimy. Nie maj¹ ¿adnych osobowych w³aciwoci, niczego nie chc¹, nie czuj¹, nie wyra¿aj¹. One tylko uosabiaj¹ obserwowanie, patrzenie (jakby wiadomoæ niczyja lub te¿ szpiega, nadzorcy, funkcjonariusza, któremu jestemy
ca³kowicie  mimo ¿e jestemy ludmi  obojêtni. Gdy renesansowy obraz ukazywa³ starców podgl¹daj¹cych z ukrycia obfit¹ cielesnoæ k¹pi¹cej siê Zuzanny, to scena ta pe³na by³a psychologicznych niuansów i podtekstów. Podpatruj¹
ci, co ju¿ niewiele mogliby dokonaæ i doznaæ poprzez ars amandi. Podobnie niewiele mog¹ zrobiæ osobicie mechaniczne oczy, uszy, czujniki ciep³a czy zapachów. Ale to, ¿e nie wiemy, kto móg³by dziêki nim i co z nami zrobiæ, jest
czym gorszym od podgl¹dactwa tradycyjnego.
Takie bycie widzianym jest gorsze ni¿ istnienie anonimowe. Przyroda stworzy³a ju¿ bowiem kiedy istoty, których oczy zbudowane z tysiêcy drobnych komórek zajmuj¹ powa¿n¹ czêæ cia³a nosiciela  to owady. Wystarczy spojrzeæ na
muchê, by zobaczyæ, ¿e w pewien sposób jest ona dodatkiem do oczu. Jest za
w³aciwoci¹ tego owada, ¿e polewa swoj¹ ofiarê i obiekt spo¿ywania ciecz¹
¿o³¹dkow¹, a gdy owa ciecz strawi na zewn¹trz potencjalne jad³o, wsysa go
dopiero do wnêtrza. Inwigilacja wspó³czesna ma w sobie niesamowitoæ owego
trawienia obiektu poza organizmem konsumenta. wiat jest tu wielkim ¿o³¹d-
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kiem, tylko trzeba go zaopatrywaæ z w³asnego cia³a w kwasy przetrawiaj¹ce
pokarm do konsumpcji. Raz jeszcze zatem okazuje siê, ¿e patrzenie ma co
wspólnego z konsumpcj¹. Dotykaj¹c obiekt oczyma, smarujemy go substancj¹
¿o³¹dkowa, aby móc go strawiæ. Mawia siê czasem: po¿era³ j¹ wzrokiem,
a nawet rozbiera³ j¹ wzrokiem. Nieprzyjemne, ale mo¿e nie we wszystkim
mamy w sobie DNA muchy.
Niewykluczone zreszt¹, ¿e niektórzy z nas chc¹ doznawaæ masochistycznie
mocnego patrzenia. Gwiazdorzy piosenki zdaj¹ siê ca³kiem dobrze czuæ ogl¹dani przez tysi¹cok¹ widowniê, po¿eraj¹c¹ ich wzrokiem. Dzia³a tu jednak inny
mechanizm: w t³umie czujemy siê zabezpieczeni przed inwigilacj¹ nie tylko dlatego, ¿e obok nas s¹ inni (natrêtnoæ obserwatorów musi siê na nich rozpraszaæ),
ale te¿ dlatego, ¿e obecnoæ wielu chroni przed agresj¹  na napaæ obcych
kto z t³umu musia³by zareagowaæ i wzi¹æ nas w obronê. Nikt nie poszed³by
z przyjemnoci¹ sam noc¹ na cmentarz, ale gdy w noc wiêta zmar³ych jest
tam t³um, nikogo nie przechodzi najmniejszy dreszcz. Gdyby piosenkarski idol
spotka³ na pustej ulicy wielbiciela okazuj¹cego mu ten sam entuzjazm i uwielbienie jak na ogromnym placu koncertowym, by³by przera¿ony i zapewne siêgn¹³by po komórkê, by wezwaæ policjê.
Powtarzaj¹c okrzyk ma³ej dziewczynki, od której zaczêlimy tê analizê:
Mamo, on na mnie patrzy!, mo¿na orzec, ¿e wyra¿a siê tu dwojaki lêk ludzki
(w jak¿e wczesnym przejawie): przed spêtaniem, zniewoleniem, uwiêniêciem
w cudzym polu uwagi (mo¿e podobnie jak owad w sieci pajêczej) lub te¿ jaka
forma odczucia skonsumowania, po¿arcia wzrokiem  bêd¹cego odpowiednikiem lêku wielu zwierz¹t przed byciem zjedzonym przez drapie¿nika.
Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e owa dziewczynka w przysz³oci zostanie piosenkark¹ albo celebrytk¹ i podobne lêki zast¹pi silnym pragnieniem inwigilacji.

II. Spo³eczna przestrzeñ widzialnoci a inwigilacja
(Jadwiga Miziñska)
Inwigilacja, czyli tajne podgl¹danie, pods³uchiwanie, a na tej podstawie sk³adanie donosów na podejrzan¹ osobê do niedawna by³o czynnoci¹ interesuj¹c¹ g³ównie specjalne s³u¿by bezpieczeñstwa i wywiadu. Dzia³ania tego rodzaju
by³y g³êboko utajnione i owiane dwuznaczn¹ aur¹. Z jednej strony bowiem by³o
wiadomo, ¿e kto takie us³ugi pe³niæ musi, z drugiej  osobnik, który siê ich podejmowa³, oceniany by³ jako naladowca Judasza, wydaj¹cy niewinnych ludzi,
jeli nie na mieræ, to w ka¿dym razie na powa¿ne przykroci. Szpieg, zdrajca, donosiciel  to okrelenia jednoznacznie negatywne, wrêcz piêtnuj¹ce,
zarezerwowane dla swego rodzaju wyrzutków, którzy dla pieniêdzy czy innych
materialnych korzyci ³ami¹ zasady wspó³¿ycia oparte na zaufaniu i lojalnoci.
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Po zmianie ustroju w Polsce, w tzw. okresie transformacji, dosz³o do zderzenia dwóch tendencji zwi¹zanych z rozliczeniem osób, które w obalonym re¿imie zwi¹zane by³y ze s³u¿bami bezpieczeñstwa werbuj¹cymi tajnych wspó³pracowników (TW) oraz z tymi, którzy owymi wspó³pracownikami zostali. Ujmuj¹c
rzecz w wielkim skrócie, Tadeusz Mazowiecki pod has³em grubej kreski proponowa³ abolicjê, natomiast liczni prawicowi politycy  radykalne odtajnienie
poprzez metodyczn¹ lustracjê. Udowodnienie komu, i¿ by³ tajnym wspó³pracownikiem by³o równoznaczne z jego ca³kowit¹ kompromitacj¹, a ponadto ukaraniem go  o ile wczeniej tego nie ujawni³  zwolnieniem z zajmowanych funkcji, na³o¿eniem nañ moralnego odium.
Jednak¿e wkrótce zosta³a te¿ potêpiona sama lustracja, w trakcie której
dochodzi³o do dramatycznych czy wprost tragicznych w skutkach pomy³ek. Jeszcze gorsza  i bardziej dalekosiê¿na  jej konsekwencja to rozniecenie powszechnej podejrzliwoci. Pocz¹wszy od nagminnego grzebania w ¿yciorysach, celowego rzucania oskar¿eñ, by siê pozbyæ przeciwnika albo konkurenta
politycznego, a¿ do wybuchu wiadomoci wêsz¹cej, polegaj¹cej na szukaniu
 wzglêdnie prokurowaniu  haków, na których mo¿na by by³o powiesiæ,
czyli unicestwiæ moralnie, domniemanego donosiciela.
Bez wzglêdu na to, kto w ostatecznym rachunku przyczyni³ wiêcej spo³ecznego z³a  donosiciele czy donosz¹cy na donosicieli lustratorzy, ca³y ten syndrom zjawisk bazowa³ na pewnej ówczesnej oczywistoci (zwi¹zanej byæ mo¿e
w opozycyjn¹ dzia³alnoci¹ sporej grupy polityków, szczególnie nara¿onych
w PRL-u na aktywnoæ agenturaln¹): ¿e inwigilacja jest nie tylko politycznym,
ale nade wszystko etycznym z³em! Nie przeczy³o to zreszt¹ praktyce organizowania przez w³adze nowego (sprawiedliwego) ustroju w³asnych s³u¿b zewnêtrznego i wewnêtrznego bezpieczeñstwa obywateli. To co bezwzglêdnie
potêpiano u pokonanych, zwyciêzcy zmuszeni byli mniej czy bardziej udolnie powieliæ pod innymi nazwami. Nale¿a³o zatem przyj¹æ, ¿e inwigilacja w nies³usznej sprawie jest z³a, a inwigilacja w s³usznej sprawie (np. obrony demokracji)
jest dobra.
Ju¿ st¹d mo¿na by³o wnosiæ, i¿ tajne s³u¿by s¹ nieod³¹czne od jawnego
i wzglêdnie spokojnego ¿ycia obywateli w pañstwie. Wci¹¿ jednak konieczne
wydawa³o siê przestrzeganie ich niejawnoci, choæby jako warunku skutecznego dzia³ania. Nikt jednak nie by³ w stanie wyobraziæ sobie, ¿e wkrótce inwigilacja nie tylko zostanie zalegalizowana, ale równie¿ sami obywatele bêd¹ w niej
ochoczo uczestniczyæ, sami o sobie dostarczaj¹c po¿¹danych informacji, czyli, w dawnym jêzyku, sami na siebie donosz¹c odpowiednim instancjom w³adzy, ju¿ nie tylko politycznej, ale i ekonomicznej. W konsumpcyjnym neoliberalizmie tajny wspó³pracownik sta³ siê wspó³pracownikiem jawnym, a inwigilacja odgórna przekszta³ci³a siê po czêci w obywatelsk¹ spontaniczn¹ autoinwigilacjê.
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Ten zdumiewaj¹cy fenomen sta³ siê przedmiotem dog³êbnej analizy dokonanej w trakcie rozmowy dwóch znamienitych socjologów: Zygmunta Baumana
i Daniela Lyona, której owocem sta³a siê ksi¹¿ka P³ynna inwigilacja. Wprawdzie
autorzy, koncentruj¹c siê na dniu dzisiejszym, nie siêgaj¹ do przesz³oci (i tradycji) szpiegowania i donosicielstwa, ale  by zrozumieæ ilociowy i jakociowy skok w tej dziedzinie  warto, jak s¹dzê, o nich bodaj napomkn¹æ.
Przede wszystkim trzeba sobie uprzytomniæ, i¿ inwigilacja jest nie tylko problemem praktycznym, zwi¹zanym ze sprawowaniem i utrzymywaniem w³adzy,
usytuowanym na pograniczu polityki, prawa i moralnoci. Ma ono równie¿
aspekt teoretyczny, który mo¿na wys³owiæ w zapo¿yczonej od Kanta formule:
Jak jest ona mo¿liwa i konieczna?.
Uwzglêdnienie tego ostatniego jest niezbêdne choæby po to, aby rozwi¹zaæ
nakrelony wy¿ej paradoks; ten mianowicie, ¿e radykalni przeciwnicy cudzej,
nies³usznej inwigilacji, natychmiast po dojciu do w³adzy rozpoczêli swoj¹
w³asn¹, traktowan¹ jako s³uszn¹. Kontekstem teoretycznym, odpowiednim do
tego celu, wydaje siê byæ ten, jaki stwarza socjologia wiedzy, która w przeciwieñstwie do epistemologii, dociekaj¹cej warunków wiedzy stricte teoretycznej, uzyskiwanej w czystym, bezinteresownym poznaniu, zajmuje siê wszelkimi odmianami wiedzy nieczystej, czyli interesownej.
Znamienne, i¿ drugim imieniem socjologii wiedzy jest sztuka podejrzeñ,
jaka pojawi³a siê na prze³omie XIX i XX w. za spraw¹ Karola Marksa, Fryderyka Nietzschego, Zygmunta Freuda, a rozwiniêta zosta³a przez Maksa Schelera,
Karla Mannheima i Ludwika Flecka. Pocz¹tkow¹ jej intencj¹ by³o wzbudzenie
czujnoci w stosunku do panuj¹cych form wiadomoci spo³ecznej, tych zw³aszcza, które s¹ bezporednio zwi¹zane ze sprawowaniem w³adzy. Antenaci socjologii wiedzy, a nastêpnie jej klasycy dokonali przy tym swego rodzaju desakralizacji wiadomoci. Od czasów Kartezjusza wszelka wiadomoæ by³a wszak
uto¿samiona z rozumnoci¹. Ego Cogito z definicji jest w pe³ni wiadome siebie (oraz pojmuj¹ce w sposób oczywisty prawdy matematyczne i odró¿niaj¹ce
jawê od snu). Po przeprowadzeniu precyzyjnej procedury metodycznego w¹tpienia  w trakcie której Kartezjusz bra³ pod uwagê nawet hipotezê Demona £udziciela  wiarygodnoæ myl¹cej jani zosta³a obroniona. To co wiadomie pomylane  w zaznaczonej wy¿ej sferze  uzyskiwa³o u twórcy Rozprawy o metodzie
najwy¿szy certyfikat, zarazem psychologicznej i logicznej oczywistoci. wiadomoæ jest, innymi s³owy, sama dla siebie przejrzysta.
Socjopoznawcza sztuka podejrzeñ zdawa³a siê na powrót wprowadzaæ tylnymi drzwiami Z³oliwego Demona, którego Descartes, jak s¹dzi³, na zawsze wykluczy³ z mylenia. Pojawi³ siê on wiêc ponownie, tym razem pod postaci¹ fa³szywej wiadomoci. Innym, i bodaj trafniejszym, dla niego mianem wydaje siê
jednak Marksowska wiadomoæ opaczna, pochodz¹ca od wyra¿enia na
opak. Jej istota zasadza siê na tym, ¿e podmiot posiadaj¹cy w swoim rêku za-
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razem w³asnoæ i w³adzê zaw³aszcza te¿ sobie monopol na wiedzê. Dzia³aj¹c
wed³ug regu³y pars pro toto, podaje do wierzenia wszystkim tak¹ prawdê, jaka
jest korzystna przede wszystkim dla niego. Innymi s³owy: wyw³aszczyciele
w dobrej wierze s¹dz¹, ¿e ich postrzeganie spo³ecznego wiata jest niepodwa¿alne, a przy tym identyczne z tym, jakie powinni mieæ wyw³aszczeni. Wed³ug
Marksa, opacznoæ takowej wiadomoci polega na tym, ¿e interes partykularnej w³adzy, przemycany pod g³oszon¹ przez ni¹ ideologi¹, gwarantuje rz¹dz¹cym
korzyæ wy³¹cznie w³asn¹, jednoczenie dzia³aj¹c na niekorzyæ podw³adnych.
Demoniczny charakter takiego przekrêcenia tkwi w tym, i¿ faktycznie pokrzywdzeni i zniewoleni nie dostrzegaj¹ mechanizmu, który deklaruj¹c troskê
o nich, zarazem ich niszczy w sensie materialnym i duchowym. Fa³szywa, opaczna wiadomoæ jest skuteczna dot¹d, dopóki pozostaje nierozpoznana. Dziêki
swej nieprzezroczystoci, niepostrze¿enie wci¹ga i zatrudnia samych zniewolonych do podtrzymywania i funkcjonowania machiny zniewolenia. Opacznoæ takiej wiadomoci wyra¿a siê równie¿ w tym, ¿e udaj¹c ca³kowicie racjonaln¹,
w gruncie rzeczy nasycona jest irracjonalnoci¹, wynikaj¹c¹ z interesownoci.
Aby siê otrz¹sn¹æ z tego uzale¿nienia, nale¿y poznaæ rzeczywiste ród³a napêdu, jak te¿ budowê tej maszynerii ob³udy  i to w³anie stara siê czyniæ socjologia wiedzy. W tym celu d¹¿y ona do zidentyfikowania pozapoznawczych
momentów wiadomoci zbiorowej, pe³ni¹cych rolê swoistej czapki-niewidki.
Pierwsz¹ jej regu³¹ staje siê wiêc odmówienie naiwnego zaufania do tego,
co siê wokó³ siebie widzi i s³yszy, a co jest oficjalnie podawane za jedyn¹ prawdê. Ka¿d¹ ideologiczn¹ deklaracjê podmiotu w³adzy nale¿y zatem poddaæ procedurze radykalnej podejrzliwoci po to, a¿eby ods³oniæ jej interesowne przes³anki. Nale¿y to czyniæ metodycznie, analizuj¹c faktyczny uk³ad partykularnych
interesów wynikaj¹cy z danej spo³ecznej struktury, do czego jest konieczna znajomoæ historii, ekonomii, socjologii. Z czasem, szczególnie po dowiadczeniach
totalitaryzmów, które  g³osz¹c porywaj¹ce has³a (czy to poszerzenia przestrzeni ¿yciowej dla wybranego narodu, czy wrêcz szczêcia ca³ej ludzkoci)  doprowadzi³y do masowych zbrodni, podejrzliwoæ w stosunku do ka¿dej w³adzy,
z metody analitycznej przekszta³ci³a siê w rodzaj odruchu. W czasach Solidarnoci w Polsce upowszechni³o siê ponadto pojêcie manipulacji, pod którym rozumiano ju¿ nie podwiadomy, ale zgo³a wyrachowany i cyniczny zamiar sterowania mylami i zachowaniem prostego cz³owieka. W sumie podejrzliwoæ
wobec decydentów, wzmocniona przewiadczeniem o celowym manipulowaniu
przez nich ludem, wywo³a³a wielki spo³eczny ruch, który zdo³a³ doprowadziæ do
obalenia nie tylko dotychczasowej w³adzy, ale i w ogóle  ustroju. Euforia zwyciêzców nie pozwoli³a im zapobiec swoistemu inflacyjnemu nawisowi podejrzliwoci, która wkrótce zwróci³a siê przeciwko nim samym.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e po rozpoznaniu i uchwyceniu na gor¹cym uczynku m¹ciciela wiadomoci, zwyciêzcy bêd¹ ju¿ bez przeszkód i na sta³e reali-
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zowaæ w³asne has³o ¿ycia w prawdzie. Niestety, na chwilê wstrzymany mechanizm wkrótce znowu pocz¹³ siê obracaæ. Ju¿ na gruncie autentycznej, a nie wyszydzonej ludowej demokracji solidarnociowe, zbiorowe My, zaczê³o siê rozpadaæ na coraz to mniejsze my, postrzegaj¹ce siê nawzajem w charakterze
wrogich wy czy oni. Pos³uguj¹c siê rozszyfrowanym kodem, te zmultiplikowane minipodmioty poczê³y siê nagminnie oskar¿aæ o podstêpne i niecne zamiary. Podejrzliwoæ, ujêta wczeniej w jeden nurt, rozla³a siê teraz niepowstrzymanie i szeroko, przenikaj¹c niemal bez reszty spo³eczn¹ przestrzeñ. Z otwartej
puszki Pandory wype³z³y ju¿ nie tylko potwory inwigilacji, ale i lustracji. Namiêtnie szukano denuncjatorów, pos³uguj¹c siê nierzadko metodami... denuncjacji. Skutkiem takiego ¿ywio³owego têpienia szkodników, poprzez rzucanie podejrzeñ o donosicielstwo, sta³ siê proces niszczenia wszelkich autorytetów, w tym
równie¿ solidarnociowych.
Podejrzliwoæ  na gruncie teoretycznym socjologii wiedzy ujêta w ramy
metody czy nawet sztuki  zaszczepiona teraz mentalnoci potocznej, znalaz³a
siê poza jak¹kolwiek kontrol¹. Niby truj¹cy i wszystko rozpuszczaj¹cy kwas, bez
oporów po dzi dzieñ, prze¿era ona spo³eczn¹ tkankê. Tak oto, niekoniecznie
zgodnie z intencj¹ klasyków socjologii wiedzy, trafi³a ona pod strzechy. W swej
populistycznej, mocno zwulgaryzowanej wersji, wyrafinowana sztuka podejrzeñ przekszta³ci³a siê w nieokie³znan¹, ¿ywio³ow¹, wszechpodejrzliwoæ. Skutkiem jej umasowienia sta³ siê g³êboki upadek zaufania  i to ju¿ nie tylko rz¹dzonych do w³adzy, ale równie¿ pojedynczego cz³owieka do ka¿dego innego
cz³owieka. Jak to ukazuj¹ wspó³czesne badania, na skali podejrzliwoci i nieufnoci Polska zajmuje dzi jedno z pierwszych miejsc. Z podziwianego niedawno wzorca powszechnej solidarnoci, bazuj¹cej na spontanicznym zaufaniu i lojalnoci, stalimy siê prymusami niedowierzania i podejrzliwoci.
Do liczby mentalnych straszaków niszcz¹cych miêdzyludzkie zaufanie
(i powoduj¹cych spadek kapita³u spo³ecznego, bez którego niemo¿liwe jest jakiekolwiek wspó³dzia³anie), obok podejrzliwoci i manipulacji, do³¹czy³a ostatnimi czasy inwigilacja. Zdaniem Z. Baumana i D. Lyona, dzisiejsze spo³eczeñstwo massmedialne, po³¹czone i uwik³ane internetow¹ sieci¹, to ju¿ nie
starowiecki Panoptikom, w którym nadzorcy ledz¹ wiêniów, lecz Synopticon,
gdzie wszyscy podgl¹daj¹ wszystkich. Co wiêcej, podgl¹dani z ochot¹ u³atwiaj¹
pracê podgl¹daj¹cym, chêtnie sami siê ods³aniaj¹c.
Wszelkie dotychczasowe antyutopie  w³¹cznie z Orwellowskim Rokiem 1984
oraz My Zamiatina  wydaj¹ siê starowieckie i naiwne w porównaniu z rzeczywistoci¹ Synoptikonu, budowli tak skonstruowanej, ¿e podzia³ na podgl¹danych
i podgl¹daj¹cych niemal zupe³nie siê zaciera. Najczarniejsze przewidywania nie
docig³y smolistej barwy rzeczywistego wiata, któregomy doczekali: wiata
wszechinwigilacji, który jednak, miast budziæ trwogê, pod wieloma wzglêdami
dogadza konsumentom.
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Nie podwa¿aj¹c prawdziwoci opisu i trafnoci diagnozy dwóch wytrawnych
znawców p³ynnej inwigilacji w p³ynnym wiecie, zmierzaj¹cej niejako do
ujawnienia wszystkiego, co dot¹d by³o utajnione, zapytajmy, czy istotnie jest to
z³o ewidentne. A jeli nawet tak jest, to na czym ono polega.
Aby to rozwa¿yæ, warto wpierw rozbudowaæ s³ownik zwi¹zany z widzeniem,
jako ¿e inwigilacja stanowi tylko jeden jego, choæ szczególny, rodzaj. Widzenie
 wzrokowe postrzeganie wiata  jest bez w¹tpienia uprzywilejowanym sposobem ludzkiego poznawania. W kulturze europejskiej zyska³o tak wysok¹ rangê,
¿e naocznoæ traktowana jest jako najbardziej wiarygodne wiadectwo prawdy.
Naoczny wiadek w przewodzie s¹dowym jest wy¿ej ceniony ni¿ ten, kto tylko z drugiej rêki s³ysza³ o tragicznym wypadku. Podobnie przywo³ywany wczeniej Kartezjusz, za filozoficzne  i ostateczne  kryterium prawdy przyj¹³ oczywistoæ (zwa¿my na oczy zawarte w tym pojêciu).
Jeli inwigilacja, czyli pod-patrywanie, pod-gl¹danie faktycznie jest dewiacj¹, znieprawieniem patrzenia i widzenia, to w jakie wartoci dobrego i wiarygodnego patrzenia i widzenia ona godzi? Bez tych ostatnich niemo¿liwe jest
przecie¿ jakiekolwiek normalne i sprawne funkcjonowanie ani pojedynczego
cz³owieka, ani zbiorowoci. Patrzenie na siebie i widzenie siê nawzajem jest
czym tak dalece niezbêdnym, ¿e przestrzeñ spo³eczn¹ nale¿a³oby w³aciwie
uto¿samiæ z przestrzeni¹ widzialnoci. Ludzie nie tylko chc¹, ale musz¹ widzieæ
siê nawzajem, chocia¿by po to, aby móc dziêki temu podj¹æ jakiekolwiek relacje. Dowodem nie wprost na wagê widzenia jest uznanie za najwiêksze nieszczêcie  lepoty.
S³owa widzenie i patrzenie to zreszt¹ tylko wyjciowe matryce do ca³ej
obfitoci pochodnych:
 skupionego w-patrywania siê i przy-gl¹dania,
 têsknego wy-patrywania i wy-g³adania,
 troskliwego o-patrywanie i uwa¿nego o-gl¹du,
 metodycznego prze-patrywania i prze-gl¹dania,
 przebieg³ego u-patrywania i o-gl¹dania,
 czu³ego do-gl¹dania i do-patrywania,
 wgl¹du, który jest rodzajem wnikniêcia w sam¹ istotê rzeczy .
W zestawieniu z takim bogactwem pozytywnych znaczeñ inwigilacja, bêd¹ca synonimem pod-gl¹dania i pod-patrywania, traci nieco na swym demonicznym
charakterze, jakkolwiek go nadal zachowuje.
Co zatem sprawia, i¿ wszystkie wyliczone powy¿ej formy widzenia i patrzenia uchodz¹ za potrzebne czy wrêcz upragnione, natomiast ostatnia para: podgl¹danie i podpatrywanie owiane s¹ fataln¹ s³aw¹ i z³owrog¹ aur¹?
Rozstrzyga o tym, jak s¹dzê, moment samowiadomoci i woli danego podmiotu. Wówczas, gdy cz³owiek wie, ¿e sam patrzy, i wie, ¿e jest ogl¹dany przez
innych, nie tylko nie ma nic przeciwko temu, ale najczêciej bywa z tego powo-
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du rad! Co wiêcej, cierpi, gdy zostaje przeoczony, ominiêty obojêtnym wzrokiem
innych. Nierzadko te¿ z w³asnej chêci sam wystawia siê na widok publiczny, jak
w wyst¹pieniach telewizyjnych, wystêpach artystycznych, konkursach czy rankingach. Wi¹¿e siê to z potrzeb¹ porównywania siê z innymi, aby na ich tle lepiej
poznaæ samego siebie, uprzytomniæ sobie w³asne miejsce i pozycjê. Czasami
przyjmuje to mieszne lub zgo³a groteskowe formy, jak w przypadku celebrytów,
dla których bycie ogl¹danym stanowi ca³¹ racjê ich istnienia. Mimowolnie jednak owi celebryci to dowód na potêgê cudzego wzroku, który podtrzymuje nas
w istnieniu, gdy sami w¹tpimy w swoj¹ wartoæ.
U zwyk³ego cz³owieka chêci bycia ogl¹danym towarzyszy jednak¿e równie
silne pragnienie zachowania wy³¹cznie dla siebie pewnej sfery, zwanej dawniej
domen¹ prywatnoci i intymnoci. Niegdy ochrania³o je obustronne poczucie
wstydliwoci, odnosz¹ce siê do wybranych okolic w³asnego cia³a czy te¿ do dziedziny erotyzmu i seksualnoci, jak równie¿ wydalania. Dyskrecja dotyczy³a ponadto skromnoci z sensie etycznym, kiedy to dobre uczynki nale¿a³o utajniaæ
wedle zasady nie wie lewica, co czyni prawica. Po to, aby nie dyskredytowaæ
ich bezinteresownoci.
Wspó³czesna kultura bezwstydu nak³ania do eksponowania zarówno walorów cielesnych, jak te¿ zalet psychicznych. Przejawia siê to zabiegami zmierzaj¹cymi do ich publicznej manifestacji, prezentacji, demonstrowania. Samozachwalanie w pewnym sensie jest rodzajem ods³aniania, bêd¹cego zachêt¹ do
podgl¹dania. Nawet dzisiejsze cierpienia twórcy obejmuj¹ nie tylko autentyczny wysi³ek podczas samego procesu twórczego, ale równie¿ te, jakie s¹ skutkiem
braku ich rozpowszechniania i popularnoci.
W tym w³anie punkcie zaciera siê cienka granica miêdzy d¹¿eniem do bycia ogl¹danym, a byciem podgl¹danym. W pismach brukowych, chocia¿ nie wy³¹cznie w takowych, osoby zabiegaj¹ce o popularnoæ i s³awê czêsto dokonuj¹
¿enuj¹cego samoobna¿enia, ujawniaj¹c sprawy dawniej uwa¿ane za osobiste,
intymne czy wrêcz skandaliczne. Podobnie wynalazek CV, czyli spisanego ¿yciorysu i dorobku, sk³adanego w charakterze oferty ubiegaj¹cych siê o pracê, nie
jest zwyk³ym przedstawieniem faktów biograficznych, ale sui generis autoreklam¹. Stare powiedzenie: jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹ zosta³o podmienione: jak
sam siê opiszesz, tak ciê bêd¹ postrzegaæ. Potwór Inwigilacji nie rozrós³by siê
do tak olbrzymich rozmiarów, gdyby sami ludzie nie dali mu na to cichego przyzwolenia. Co wiêcej, gdyby z nim ustawicznie nie paktowali i nie wspó³dzia³ali,
rzucaj¹c mu na ¿er sprawy, jakie w myl d³ugiej tradycji winny pozostawaæ g³êboko ukryte przed cudzym, niepowo³anym wzrokiem.
Odwrócenie biegunów Dyskrecji i Otwartoci, poczytanie przezroczystoci
za zaletê zwi¹zane jest cile z procesem urynkowienia oraz utowarowienia relacji na Spo³ecznym Rynku. Konsument jest nie tylko kupuj¹cym, ale równie¿
sprzedaj¹cym towary i us³ugi, chce zatem znaæ ich cenê i rynkow¹ wartoæ. Musi
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te¿ umieæ wyceniæ siebie, by wed³ug obowi¹zuj¹cego cennika jak najlepiej sprzedaæ siebie. Jego idolem staje siê dostêpnoæ. Innych dla niego oraz jego dla innych. Drugim, bliniaczym idolem staje siê wygoda. Z tego wzglêdu konsument
godzi siê i chêtnie korzysta z wszelkich banków danych, nie maj¹c te¿ oporów przed udostêpnianiem im w³asnych. Co prawda, nie zawsze konsumenci bywaj¹ pytani o zgodê na wprowadzenia informacji o nich do banku danych. Niemniej, skoro kto decyduje siê uczestniczyæ w spo³ecznej grze opartej na prawie
powszechnego rynku, powinien liczyæ siê z konsekwencj¹ w postaci skutków
ubocznych. Jeli sam nie czuwa nad skutkami swych decyzji, czêæ pretensji
powinien skierowaæ pod w³asnym adresem. W koñcu nikt nikomu konsumpcji
nie mo¿e narzuciæ si³¹ czy przymusem...
Synoptikon, w przeciwieñstwie do Panoptikonu, nie jest wiêzieniem, do którego ludzie s¹ wtr¹cani si³¹. Wszechinwigilacja to wspólne dzie³o wszystkich
marz¹cych o dostêpie do wszelkich dóbr i wszelkiej o nich informacji. Jeli komu przestaje dogadzaæ ¿ycie w takich warunkach, musi to byæ kwesti¹ jego w³asnej decyzji i wysi³ku. Przede wszystkim  powiedzenia veto! we w³asnym imieniu. Wystarczy pozbyæ siê wszelkich kart p³atniczych czy kredytowych,
zrezygnowaæ z telefonu komórkowego i inny u³atwieñ, aby zmniejszyæ ryzyko
nieproszonego podgl¹du ze strony anonimowych instytucji.
Obrona przed inwazj¹ Wszechinwigilacji jest bowiem mo¿liwa, jednak¿e pod
warunkiem, ¿e  jak pisz¹ autorzy P³ynnej inwigilacji  przestaniemy marzyæ o tym,
by zarazem zjeæ ciasteczko i mieæ ciasteczko. Takie marzenie przystoi ma³emu
dziecku, które nie zna jeszcze alternatywy albo-albo. To ono dokonuje naraz obu
wyborów, co rozczula i bawi doros³ych. To, co u dziecka wydaje siê doros³ym
rozbrajaj¹ce, u nich samych jest objawem infantylnoci i dowodem g³upoty.
Dzi ju¿ nie ulega w¹tpliwoci, ¿e bycie stuprocentowym i bezrefleksyjnym
konsumentem wyklucza bycie osob¹ autonomiczn¹. Autonomiczn¹ i woln¹ tak¿e w wyborze sposobu widzenia wiata. Konsument w gruncie rzeczy widzi jedynie reklamy i opakowania towarów, co mu przes³ania wiat autentycznych rzeczy. Koncentruj¹c siê na obrazie czy te¿ samym logo przedmiotu, przeocza on ca³y
obszar realnego wiata, który mimo wszystko istnieje. Zastanawiaj¹c siê, jak odzyskaæ oczy do patrzenia, a uszy do s³yszenia, warto sobie wyobraziæ utopiê
wiata oczyszczonego z reklam, banerów, tabloidów, Internetu oraz wszystkich tych
poredników, które bezceremonialnie kieruj¹ nasz wzrok na towary i us³ugi,
jednoczenie odwracaj¹c go od autentycznych rzeczy i pozbawiaj¹c bezporedniego do nich stosunku. A ju¿ szczególnie  do innych jako ludzi, ukrytych za
fasadami ról, masek i funkcji. Nachalne reprezentacje, carskie wioski potiomkinowskie czy gierkowskie fasady zas³aniaj¹ nam rzeczywistoæ realnych
przedmiotów i osób.
Gdybymy sami nie nak³adali podobnych makija¿y, nie mielibymy powodów, by podejrzewaæ o ich noszenie wszystkich innych. Nie musielibymy te¿
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tak bardzo obawiaæ siê inwigilacji. Wszak podgl¹daæ mo¿na jedynie to, co daje
siê zaobserwowaæ i zanotowaæ p³askim wzrokiem, czyli zewnêtrzne zachowania.
Cz³owiek behawioralny sam sprowadza siebie i innych wy³¹cznie do takowych.
Konsument to uosobienie marzenia behawiorysty.
Cz³owiek tradycyjny, pre-konsumpcyjny oraz  miejmy nadziejê  przysz³y,
post- konsumpcyjny, wyposa¿ony w cia³o, psychikê, jak równie¿ w duszê, nie
musi siê lêkaæ wszechinwigilacji. Najwa¿niejsza dla niego sfera  ¿ycie wewnêtrzne  ze swej istoty jest niepodgl¹dalne. Oryginalne, w³asne mylenie jest
wszak procesem najg³êbiej intymnym i dyskretnym. Mo¿na siê jego efektami
podzieliæ z innymi, ale tylko na w³asne ¿yczenie. A ju¿ zupe³nie nieprzenikliwe
dla technicznych urz¹dzeñ jest ¿ycie duchowe. Jego mistrzowie, mistycy, czêsto
wrêcz rozpaczaj¹, ¿e mimo najwiêkszych wysi³ków, nie s¹ w stanie adekwatnie
oddaæ s³owami swoich niezwyk³ych prze¿yæ i doznañ, by móc podzieliæ siê nimi
z innymi ludmi. Wszystkim za, bez wyj¹tku, ludziom dostêpne jest ¿ycia serca o wysokim stopniu niepowtarzalnoci i unikalnoci. Poeci wszystkich czasów trudz¹ siê bezskutecznie, by je jak najdok³adniej i najsubtelniej wys³owiæ.
Tak wiêc do podgl¹dania nadaj¹ siê jedynie niektóre  bynajmniej nie najwa¿niejsze  atrybuty cz³owieka: jego zewnêtrznie obserwowalne zachowanie
oraz wypowiedzi dotycz¹ce mniej lub bardziej szlachetnych zamiarów. Ca³a
ogromna reszta: ¿ycie umys³u, ¿ycie serca, namiêtnoci duszy  bez jego chêci i specjalnych starañ  nie s¹ dostêpne dla niepowo³anych osób. Wystarczy
przypomnieæ i uruchomiæ w sobie te przys³uguj¹ce ka¿demu cz³owiekowi dary,
aby uczyniæ z siebie przyczó³ek niedostêpnoci dla jakiegokolwiek i czyjegokolwiek podgl¹dactwa! Osoby g³êboko religijne wierzy³y niegdy, i¿  prócz Boga,
który widzi ka¿dy uczynek i zna ka¿e drgnienie serca  istnieje ponadto Oko
Opatrznoci, które obejmuje ich swoim czu³ym i troskliwym spojrzeniem. Jedno
i drugie uznawa³y za b³ogos³awieñstwo. Parodie autentycznych, pe³nowymiarowych ludzi  konsumenci  w miejsce Oka Opatrznoci wstawiaj¹ szklane Oko
Podejrzliwoci. I tworz¹ mu okulary Inwigilacji. Trudno biadaæ nad nimi, ¿e
potem siê ich boj¹ i próbuj¹ siê ukryæ. A wystarczy³oby je po prostu aktem w³asnej woli zbiæ, strzaskaæ, wyrzuciæ z mózgów, gdzie pozwolili sobie zaimplantowaæ te sztuczne, nieprzyjazne twory. W tym celu musieliby jednak przenieæ
stolicê swego cz³owieczeñstwa z pazernego i nienasyconego Brzucha na wy¿sze piêtra. I uruchomiæ, wybudziæ z letargu oczy duszy; te, które otrzymalimy
jako cudowne narz¹dzie wgl¹du w istotê, a nie jedynie wygl¹d rzeczy. Nie budz¹ zatem mojego wspó³czucia konsumenci przera¿eni Synoptikonem. Sami sobie zgotowali taki nêdzny los. Co prawda, nie specjalnie, ale za to zgodnie z ich
konsumenckim credo: co za co.
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* * *
Zapewne czytelnicy zdo³ali siê zorientowaæ, i¿ autorzy niniejszego dwug³osu u¿ywaj¹ pojêcia inwigilacja w dwóch sensach: obiegowym, gdzie oznacza
ono celow¹, ale podstêpn¹ i podejmowan¹ w nikczemnych intencjach akcjê pods³uchiwania i podgl¹dania niewiadomych tego ludzi, oraz w znaczeniu rozszerzonym i przenonym  jako istniej¹cy w przyrodzie i kulturze mechanizm jednoczesnego demonstrowania i ukrywania pewnych wa¿nych cech ¿ywego organizmu,
jak te¿ podmiotu obdarzonego psychik¹. Uprzytamniaj¹c istnienie rozmaitych
form takowej quasi-inwigilacji, pragnêlimy, po pierwsze, ukazaæ, i¿ nie ma nic
w kulturze, czego by pierwej nie by³o w naturze, po drugie za  pomniejszyæ
lêk przed obecnym rozwojem technik inwigilacyjnych. Albowiem znajomoæ
istoty i funkcji podgl¹dania i pods³uchiwania pozwala na podejmowania kroków
w kierunku ich demistyfikacji, jak te¿ przeciwdzia³ania im tam, gdzie ich dzia³anie jest ewidentnie szkodliwe. Z inwigilacj¹ jest bowiem podobnie jak z manipulacj¹: jestemy jej bezbronnymi ofiarami tylko dopóty, dopóki nie zdajemy
sobie z niej sprawy. I jednej, i drugiej ostatecznie jednak nie da siê unikn¹æ.
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest pokazanie zwi¹zków
miêdzy kulturowym dowiadczeniem nowoczesnoci a powstaniem egzystencjalizmu. Egzystencjalizm stanowi bowiem teoretyczno-ontologiczn¹ artykulacjê wielu zjawisk zarówno
wiata nowoczesnego (wyobcowanie, refleksyjnoæ, niespe³nienie, stawanie siê), jak i historiozoficznego schematu nowoczesnoci, bêd¹cego
postaci¹ jego samorozumienia (skok, upodmiotowienie, czasowoæ).

The aim of the article is to show the relationship between the cultural experience of modernity and the emergence of existentialism.
Existentialism is a theoretical and ontological
articulation of many phenomena in the modern
world (alienation, reflexivity, non-achievement,
becoming), as well as of the historisophical
scheme of modernity, which was a form of
its self-understanding (leap, subjectification,
temporality).

Egzystencjalizm jest pr¹dem filozoficznym, który powsta³ za spraw¹ Kierkegaarda w XIX w.1, za w pe³ni, jako nurt skodyfikowany filozoficznie, ukonstytuowa³ siê i cieszy³ wielk¹ popularnoci¹, równie¿ poza filozofi¹, w pierwszej
po³owie XX w. (g³ównie Jaspers, Heidegger, przed tzw. zwrotem, i wreszcie Sartre). W egzystencjalizmie mo¿na widzieæ teoretyczny wyraz uniwersalnej kondycji ludzkiej, zdramatyzowanej w okrelonym czasie historycznym, i wówczas
1 Józef Piórczyñski wskazuje, ju¿ tytu³em swej ksi¹¿ki, na pierwszeñstwo Jacobiego, niemniej jednak, niezale¿nie od historycznej prawdy, to Kierkegaard by³ tym, który wp³yn¹³ na powstanie egzystencjalizmu.
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szukaæ dlañ pewnych fundamentalnych dowiadczeñ filozoficznych w naszej,
i nie tylko, kulturze, jak czyni to np. Hans Jonas, wi¹¿¹c go z gnostyckim dowiadczeniem wiata2. Mo¿na w nim te¿ widzieæ jedynie wytwór okrelonej epoki historycznej, jak czyni to zdecydowanie np. Adorno, postrzegaj¹cy go jako
ideologiczny wyraz czy odbicie w³aciwych pónemu kapitalizmowi procesów
alienacji i reifikacji cz³owieka. Mo¿na te¿, jak czyni to zasadnie wielu komentatorów, szukaæ filozoficznych róde³ egzystencjalizmu  np. ¿yczliwy egzystencjalizmowi Ko³akowski ukazuje protestanckie ród³a egzystencjalizmu Kierkegaarda.
Ale mo¿na te¿, nie przes¹dzaj¹c o miejscu egzystencjalnego dowiadczenia wiata w duchowej ekonomii cz³owieka, pytaæ o okolicznoci filozoficzno-kulturowe umo¿liwiaj¹ce filozoficzn¹ artykulacjê egzystencjalizmu. I w tej perspektywie zostanie tu wstêpnie zarysowana próba ukazania zwi¹zków egzystencjalizmu
z nowoczesnoci¹ w jej znaczeniu filozoficzno-kulturowym, a mianowicie z historiozofi¹ nowoczesnoci, t³umacz¹c¹ naturê nowoczesnoci, jej genezê i perspektywy emancypacyjne.
Historiozofia nowoczesnoci, na ogó³ znana pod nazw¹ romantycznej, trójfazowej wizji historii, jest w gruncie rzeczy wyrazem historycznego samorozumienia nowoczesnoci. Jego punktem wyjcia jest dowiadczenie wspó³czesnoci jako upadku, duchowej katastrofy cz³owieka, apokaliptycznego z³a, którego
ród³em s¹ procesy racjonalizacji i indywidualizacji; wynaturzaj¹c cz³owieka,
prowadz¹ one do jego wyobcowania z natury i kosmosu, ze spo³eczeñstwa i samego siebie. Ale wyobcowanie i upadek staj¹ siê zarazem podstaw¹ historycznej emancypacji cz³owieka, jego powrotu do siebie, co oznacza, ¿e powrót ów
nie jest powrotem do stanu utraconego, lecz podjêciem go i przyswojeniem
w oparciu o wykszta³con¹ w nowoczesnoci, a zwi¹zan¹ z upadkiem zasadê, czyli
separuj¹c¹ jednostkê od wiata, indywidualizuj¹c¹ j¹ refleksyjnoæ. To maj¹ce dokonaæ siê w przysz³oci przyswojenie oznacza pogodzenie refleksyjnoci z pogr¹¿aj¹c¹ jednostkê w wiecie naturalnoci¹ i bezporednioci¹ istnienia. Ma zatem
racjê Jonas  widz¹cy w egzystencjalizmie historyczn¹ modyfikacjê gnostycyzmu
 gdy wi¹¿e jego powstanie z procesami nowo¿ytnej, nihilistycznej indywidualizacji, tê ostatni¹ nale¿y jednak uj¹æ w³anie w perspektywie historiozofii nowoczesnoci z ca³ym w³aciwym jej bogactwem kulturowego dowiadczenia
wiata nowoczesnego.
Wp³yw historiozoficznego dowiadczenia nowoczesnoci na egzystencjalizm
mo¿na usytuowaæ w dwóch planach: planie dowiadczenia kryzysu nowoczesnoci i zwi¹zanych z nim sytuacji alienacyjnych oraz planie samego schematu
historiozoficznego, obejmuj¹cego upadek i zaporedniczony nowoczesnoci¹,
tworz¹cy syntezê istnienia ludzkiego powrót do natury. Oczywicie, w obu wy2 H. Jonas, Epilog: gnostycyzm, egzystencjalizm, nihilizm, w: Religia gnozy, prze³. M. Klimowicz, Platan, 1994, 337358.
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padkach mamy do czynienia z przeniesieniem dowiadczenia historyczno-kulturowego na dowiadczenie uniwersalne, indywidualne, ale  jak zobaczymy  i u filozofów egzystencji, zw³aszcza u Kierkegaarda, wymiar historiozoficzno-kulturowy
odgrywa, podskórnie, istotn¹ rolê w wyjanianiu egzystencji ludzkiej, wskazuj¹c na nowoczesne ród³a egzystencjalizmu. Skupiaj¹c siê z tego powodu zasadniczo na Kierkegaardzie, ojcu egzystencjalizmu, zacznijmy od planu pierwszego.
Jest on zwi¹zany z dowiadczanym w nowoczesnoci radykalnym kryzysem
cz³owieczeñstwa, który znalaz³ swój wyraz w dowiadczeniu nihilizmu. U jego
podstaw le¿y to, co mo¿na nazwaæ dialektyk¹ indywidualizacji. Polega ona na
tym, i¿ w nastêpstwie historycznego procesu denaturalizacji i racjonalizacji wiata jednostka zostaje wyrwana z naturalnych zwi¹zków istnienia. Odrywaj¹c siê
od wiata, zwraca siê refleksyjnie ku samej sobie i konstytuuje siê jako jednostka. Tym aktem samoodniesienia zrywa bezpowrotnie wiê z rzeczywistoci¹, zamyka siê w immanencji trawi¹cej wszelkie treci istnienia refleksji, w której nie
mo¿e siê spe³niæ, gdy¿ w jej obrêbie nie jest w stanie wyjæ poza siebie, by odbudowaæ swój zwi¹zek ze wiatem i spe³niæ siê w totalnoci swego istnienia,
a zatem w wi¹¿¹cej j¹ ze wiatem jednoci mylenia i dzia³ania. Wobec utraty
odniesienia do ostatecznej rzeczywistoci tym, co oddziela jednostkê od wiata,
i co zaporednicza jej refleksyjne samoodniesienie, staje siê nicoæ dowiadczana jako medium i zarazem ostateczna perspektywa refleksyjnej immanencji istnienia. Tak dojmuj¹ce na prze³omie XVIII i XIX w. dowiadczenie refleksyjnej
nicoci istnienia staje siê kulturowym ród³em dowiadczenia nihilizmu, w którym dochodzi do g³osu dowiadczenie zerwania wiêzi z rzeczywistoci¹, utraty
podstaw istnienia i ostatecznie  dowiadczanej w lêku i rozpaczy pustki i erozji sensu. Nim Nietzsche, którego wp³ywu na egzystencjalizm nie sposób przeceniæ, nada mu obywatelstwo filozoficzne i podniesie go do rangi istoty dziejów
zachodniej Europy, w planie spekulatywno-kulturowym wyra¿a go najsilniej Friedrich Schlegel, gdy czyni nicoæ horyzontem nowoczesnego subiektywizmu i indywidualizmu, ale zarazem3 (co jest szczególnie widoczne w Przemowie o mitologii)  tak jak póniej Nietzsche na gruncie idei przewartociowania wszystkich
wartoci  warunkiem przezwyciê¿enia kryzysu nowoczesnoci i odrodzenia kultury. Spekulatywny wyraz dowiadczeniu nihilizmu nada³ Jacobi (List o nihilizmie) w swej krytyce transcendentalizmu Fichtego, zarzucaj¹c mu, i¿ u podstaw
samoustanawiaj¹cego siê Ja idealizmu transcendentalnego le¿y nicoæ, która unicestwiaj¹c w nieskoñczonej refleksji wszelk¹ obiektywn¹ rzeczywistoæ, unie3

Schlegel wierzy jednak ostatecznie, ¿e bezwarunkowe maksimum negacji czy absolutna
nicoæ mog¹ byæ dane w równie ma³ym stopniu, co bezwzglêdne maksimum ustanowienia
 F. Schlegel, Über das Studium der Griechischen Poesie, hrsg. E. Behler, Schöningh, Paderborn 1982, s. 243.
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mo¿liwia jego ukonstytuowanie siê. Brentano nazwie refleksjê sêpem (wydziobuj¹cym z jednostki ¿yw¹ substancjê ¿ycia).
W ten sposób nicoæ zaporednicza puste, beztreciowe i bezproduktywne
stawanie siê oderwanej od wiata jednostki. Pojêcie ja³owego stawania siê,
w którym cz³owiek nie mo¿e strukturalnie siê spe³niæ, jest kluczowe dla analizy
podstawowej sytuacji cz³owieka w wiecie nowoczesnym. Znajdujemy je faktycznie u ojca nowoczesnoci, Rousseau, w jego opisie jednostki wyrwanej ze
stanu natury i poddanej dynamice wzrastaj¹cych, wykszta³caj¹cych siê wraz
z procesem cywilizacyjnego uspo³ecznienia sztucznych namiêtnoci i potrzeb,
które nas wyczerpuj¹ i gnêbi¹4. Namiêtnoci te, skryte za maskuj¹cym jednostkowy egoizm czy mi³oæ w³asn¹ pozorem cnoty, wyrywaj¹ jednostki z naturalnych zwi¹zków istnienia, niszcz¹ rzeczywist¹ komunikacjê miêdzyludzk¹,
wyzwalaj¹c destrukcyjn¹ dynamikê, która zmusza jednostki do nieskoñczonego
przekraczania siebie w poszukiwaniu niemo¿liwego spe³nienia, pogr¹¿aj¹c je
w chaosie i przypadkowoci istnienia. Zadowalaj¹c siê ulotnymi, pró¿nymi
przyjemnociami, zostaj¹ one skazane ostatecznie na chroniczn¹ nudê, niepokój i frustruj¹ce dowiadczenie przemijaj¹cego czasu, tak i¿ istniej¹  to ton gnostycki  jakby na zewn¹trz siebie, jakby znajduj¹c siê poza sob¹5.
Ten opis beztreciowego stawania siê znajdziemy u Schlegla (w analizach
nowoczesnej indywidualnoci w kontekcie porównania z istnieniem naturalnym
u Greków), w literaturze romantycznej ukazuj¹cej duchow¹ ruinê jednostki skazanej na puste, refleksyjne samoprzekraczanie siê w obrêbie zmys³owoci, nastêpnie u nawi¹zuj¹cego w³anie do romantyków (w znanych opisach istnienia
estetycznego w Albo-albo) Kierkegaarda czy Nietzschego. Ten ostatni autentycznemu stawaniu siê przeciwstawia bezproduktywn¹ zmianê, na gruncie której
jednostka nie staje siê, gdy¿ nie posiada w samej sobie, ustanowionej przez siebie, zasady swego istnienia, lecz podlegaj¹c wewnêtrznym czy zewnêtrznym
przypadkom, istnieje w sposób fragmentaryczny, niepe³ny i nietwórczy, taki zatem, który nie anga¿uje ca³ej osobowoci ludzkiej i nie przynosi jej spe³nienia6.
To w³anie w tak rozpoznanym i dowiadczonym stawaniu siê wiadomoci
nowoczesnej, we w³aciwych nowoczesnoci chybionych procesach indywidualizacji nale¿y widzieæ ród³o egzystencjalnego dowiadczenia wiata. Egzystencjalizm odrywa stawanie siê to od jego kontekstu historycznego i nadaje mu pozytywny, ontologiczny charakter. Zasad¹ tego upozytywnienia staje siê  mówi¹c
jêzykiem Nietzschego, pytaj¹cego, czy stawanie bierze siê z nicoci/braku, czy
te¿ z pe³ni/nadmiaru  próba przekszta³cenia stawania siê ja³owego, reaktywnego,
4 J.J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, (w:) Trzy rozprawy z filozofii spo³ecznej,
prze³. H. Elzenberg, PWN, Warszawa 1956, s. 245 (przypisy).
5 Ibidem, s. 224, 229.
6 Zob. F. Nietzsche, Nachlass. Notatki z lat 18871889, prze³. P. Pieni¹¿ek, (w:) idem,
Dzie³a wszystkie, t. 13, Oficyna, £ód 2012, s. 296 (14[157]).

Upadek w historiê: egzystencjalizm a dowiadczenie nowoczesnoci

85

nihilistycznego w stawanie siê twórcze, aktywne, moc¹ którego jednostka konstytuuje sam¹ siebie w relacji ze wiatem. Innymi s³owy, konstytutywne dla stawania siê refleksyjne samoodniesienie egzystencjalizm czyni ontologiczn¹ struktur¹ cz³owieka jako egzystencji, wi¹¿¹c w ten sposób refleksjê z ¿yciem, czyni¹c
j¹ zasad¹ istnienia w wiecie7. W ten sposób usi³uje unikn¹æ negatywnych, nihilistycznych konsekwencji stawania siê wiadomoci nowoczesnej, z jednej strony odrywaj¹cej od wiata i dzia³ania, pogr¹¿aj¹cej jednostkê w samej sobie rozpaczy, z drugiej za rozpraszaj¹cej w wiecie ucieczki w istnienie bezosobowe.
Tym samym nadaje pozytywny, uniwersalny sens konstytutywnym fenomenom
stawania siê nowoczesnego  przez Jonasa ³¹czonym z wp³ywami gnostyckimi
w sytuacji nihilistycznego kryzysu nowoczesnoci  takim jak: poczucie wyobcowania, rzucenia, przygodnoci, samotnoci, pustki i nicoci wyzbytego spe³nienia istnienia, ja³owego przep³ywu czasu, lêku, rozpaczy, obcoci wiata przekszta³conego przez nowo¿ytne przyrodoznawstwo w zimn¹ i niem¹, obojêtn¹ na
roszczenia jednostki do sensu naturê.
Charakterystyki te znajdujemy u Pascala, jednego z poprzedników egzystencjalizmu, przynajmniej w odniesieniu do opisu egzystencjalnego Stimmung istnienia. Pascal dorzuca jeszcze jedn¹, niezmiernie istotn¹  przemo¿ne pragnienie ucieczki (rozrywka, zakrz¹tanie) od manifestuj¹cej siê w nich nêdzy
istnienia ludzkiego. Ten pascalowski motyw odnajdziemy w opisach wiadomoci
nowoczesnej u Rousseau, wyranie j¹ paskalizuj¹cego, nastêpnie u Nietzschego,
który przejmuje go od Schopenhauera (przypisuj¹cego go ponownie egzystencji
ludzkiej jako takiej). Rousseau widzi go w znosz¹cym jednostkowoæ, daj¹cym
iluzoryczne poczucie wspólnoty pozorze cnoty, Nietzsche w procesach kulturowej niwelacji, czyni¹c ucieczkê momentem stawania siê nihilistycznego. Innymi s³owy, ucieczka, która ma wyzwoliæ od nêdzy istnienia, nêdzê tê tylko pog³êbia; tote¿ Rousseau stwierdza, ¿e jednostka ¿yje w ci¹g³ej gonitwie8, za
Nietzsche pisz¹cy o udrêczonych niewolnikach trzech M do owych M zalicza, obok mniemañ i mód, moment, chorobê haniebnego popiechu, maskowan¹ przez k³amliw¹ elegancjê, og³adê, która znaczy tedy: nie daæ po
sobie poznaæ, jak jest siê nêdznym i marnym9.
Nadaj¹c ontologiczny status nihilistycznemu dowiadczeniu nowoczesnoci,
egzystencjalizm odnosi ucieczkê do mechanizmów masowej integracji duchowej,
do zatracenia siê jednostki w ponadindywidualnej sferze istnienia ludzkiego (opi7

Refleksja nie jest z³em, ale pogr¹¿enie w refleksji i zastój w niej jest b³êdem i zepsuciem  S. Kierkegaard, Recenzja literacka, prze³. M. Domaradzki, Wyd. Marek Derewecki,
Kêty 2008, s. 105.
8 J.J. Rousseau, op. cit., s. 242.
9 F. Nietzsche, Schopenhauer jako wychowawca, (w:) idem, Dzie³a wszystkie, t. 1a: Narodziny tragedii, Niewczesne rozwa¿ania, prze³. M. £ukaszewicz, przedmow¹ opatrzy³ P. Pieni¹¿ek, £ód 2012, s. 354.
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nia publiczna u Kierkegaarda, Heideggera Siê zwi¹zane z upadaniem w wiat,
esencjalizm istnienia u Sartrea).
Decyduj¹c¹ przes³ank¹ historyczn¹, która pozwoli³a egzystencjalizmowi wykszta³ciæ siê i oderwaæ od historiozofii nowoczesnoci, by³a fundamentalna niewiara we w³aciwy historiozofii nowoczesnoci emancypacyjny potencja³ historii, którego podmiotem mia³a byæ ludzkoæ czy elita kulturowa (nadludzie
u Nietzschego). ród³em tej niewiary by³o niew¹tpliwie uznanie procesów zachodnioeuropejskiej racjonalizacji (kapitalistycznej, spo³eczno-ekonomicznej
modernizacji) za nieusuwalne i nieodwo³alne, nie posiadaj¹ce jakiejkolwiek alternatywy. Przekonanie to wyrazi³ najlepiej Weber  znajduj¹cy zreszt¹ pilnego
czytelnika w Jaspersie  pisz¹c o gigantycznym kosmosie nowoczesnego porz¹dku gospodarczego, który sta³ siê stalow¹ skorup¹ i okrela dzi z nieuniknionym przymusem sposób ¿ycia wszystkich jednostek, które urodzi³y siê
w jego trybach10. Na gruncie egzystencjalnym przekonanie to znalaz³o swój
spekulatywny wyraz w uznaniu przez Heideggera upadania w wiat  pogr¹¿aj¹cego jednostkê w anonimowym Siê codziennoci  za strukturalny moment
bycia Dasein. W³aciwe nowoczesnoci apokaliptyczne dowiadczenie upadku
cz³owieka staje siê w egzystencjalizmie sta³¹ tendencj¹ jego istnienia.
Przekszta³cenie stawania siê wiadomoci nowoczesnej w ontologiczn¹ strukturê egzystencji ludzkiej obejmuje kilka kluczowych momentów.
Przede wszystkim zwi¹zane jest z ontologicznym dualizmem, strukturalnym
hiatusem miêdzy subiektywnoci¹ a obiektywnoci¹, wewnêtrznoci¹ a zewnêtrznoci¹, moc¹ którego subiektywnoæ ludzka nigdy nie mo¿e wyraziæ siê
w wiecie zewnêtrznym, przedmiotowo-empirycznym; jest ona niewyra¿alna
i niekomunikowalna w stanowi¹cych podstawê poznania naukowego kategoriach
przedmiotowych i dana jedynie w subiektywnym prze¿yciu  w wi¹¿¹cych j¹ ze
wiatem aktach wyboru. W ten sposób egzystencjalizm rezygnuje z w³aciwego
dla historiozofii nowoczesnoci, odniesionego do przysz³oci ludzkoci emancypacyjnego idea³u spe³nienia, osi¹gniêcia przez cz³owieka jednoci i pe³ni istnienia, polegaj¹cych na skoncyliowaniu  roz³¹czonych w wiecie nowoczesnym
w wyniku procesu indywidualizacji  refleksyjnoci z wi¹¿¹c¹ z ca³oci¹ bytu
bezporednioci¹ i naiwnoci¹ istnienia. Jednoæ tê egzystencjalizm uznaje za
niemo¿liw¹ (u Sartrea tak¹ funkcjê pe³ni fantazmat Boga ³¹cz¹cego w sobie w³aciwy dla egzystencji ludzkiej byt dla siebie z w³aciwym wiatu przedmiotowemu bytem w sobie). Na gruncie historiozofii nowoczesnoci idea³ spe³nienia
zwi¹zany jest zatem z ekspresyjnym modelem osobowoci ludzkiej, polegaj¹cym
na przekonaniu, ¿e znosz¹c obcoæ wiata, jednostki mog¹ w pe³ni wyraziæ siê
w ustanawianym historycznie przez siebie wiecie kultury, jej form i instytucji,
10 M. Weber, Asceza i duch kapitalizmu, (w:) Szkice z socjologii religii, Ksi¹¿ka i Wiedza,
Warszawa 1984, s. 109, 108.
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w których siê potwierdzaj¹ i afirmuj¹11. Odrzucaj¹c ten model, lecz zarazem
uznaj¹c  wbrew gnozie  ¿e bycie-w-wiecie (Heidegger), bycie w sytuacji
w ogóle (Jaspers, Sartre) nale¿¹ do elementarnej struktury istnienia ludzkiego,
egzystencjalizm uznaje, ¿e subiektywnoæ ludzka, skazana na wiat, w wiecie
tym musi siê wyra¿aæ12, lecz ze wzglêdu na jego esencjaln¹ obcoæ w ¿aden sposób  i na tym polega tragizm jej istnienia sytuuj¹cy j¹ miêdzy buntem i fatalizmem  ostatecznie wyraziæ siê w nim i spe³niæ nie mo¿e.
¯ywi¹c siê ontologicznym dualizmem odnosz¹cej siê do siebie jednostki
i wiata, któremu musi ona nadaæ sens, myl egzystencjalna sytuuje jednostkê
w polu chronicznego napiêcia miêdzy jej odseparowaniem od wiata a zatraceniem siê w wiecie, miêdzy abstrakcyjnymi, nieskoñczonymi mo¿liwociami istnienia, które zatrzymuj¹ j¹ w samej sobie, a determinizmem, w³aciwym wiatu
obiektywno-empirycznemu i stanowi¹cym przedmiot nauki. Napiêcie to dochodzi do szczytu i zostaje zniesione w zwi¹zanym z lêkiem skoku, w decyzji, wyborze, moc¹ którego jednostka sama dokonuje wyboru miêdzy odmiennymi, antagonistycznymi wartociami i który stanowi miarê jej zaanga¿owania w wiat
i istnienie miêdzyludzkie; w wyborze tym nadaje ona sens wiatu, sensu tego pozbawionemu, i który sens ten relatywizuje, zmuszaj¹c j¹ do nieustannego ponawiania wyborów  twórczego stawania siê.
Formalny wzorzec wi¹¿¹cego istnienie skoku czy wyboru znajduje siê w historiozofii nowoczesnoci, a mianowicie w idei refleksyjnego upodmiotowienia
ludzkoci: u kresu swego nihilistycznego wyczerpania, wobec groby zatraty
w nicoci istnienia (nicoci cz³owieczeñstwa; np. Rousseau mówi o dnie cz³owieczeñstwa), w ryzyku niepewnoci co do ostatecznych rezultatów13 (historiozofia nowoczesnoci odrzuca determinizm i owieceniow¹ wiarê w niepowstrzymany postêp ludzkoci) ludzkoæ zwraca siê refleksyjnie ku sobie i w skoku
dokonuje rozstrzygniêcia, moc¹ którego staje siê wiadomym podmiotem swego
losu. U m³odego Schlegla ludzkoæ u progu nicoci, w apogeum kryzysu musi
w sposób wiadomy dokonaæ rozstrzygniêcia, do którego niezbêdna jest si³a chcenia, wola, postanowienie i samodzielnoæ wytrwania przy tym postanowieniu14,
11 [...] jest podmiot czym totalnym, nie sam¹ tylko stron¹ wewnêtrzn¹, lecz tak¿e jej realizacj¹ po stronie zewnêtrznej [...], dla podmiotu wiat, który staje przed nim, nie jest niczym
obcym, nie stanowi dlañ ¿adnej granicy, lecz przeciwnie, sam siebie w nim odnajduje [...], podmiot okazuje siê pojednany ze wiatem, zaspokojony w nim, a wszelkie przeciwieñstwo i wszelka sprzecznoæ  rozwi¹zane  G.W. Hegel, Estetyka, t³um. J. Grabowski i A. Landman, PWN,
Warszawa 1964, t. 1, s. 164, 165. Dla Nietzschego widomy czyn ma byæ ca³kowitym czynem
i samoobjawieniem siê [...] wnêtrza  idem, Niewczesne rozwa¿ania, s. 269.
12 Dla Kierkegaarda egzystencja jest zasad¹, która sama siê objawia i ods³ania  idem,
Recenzja literacka, s. 109.
13 Nietzsche w okresie swego najbardziej pozytywnego stosunku do wspó³czesnoci (Ludzkie, arcyludzkie) mówi o zrozpaczonym postêpie.
14 F. Schlegel, Über das Studium..., s. 202.
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by prawa i cele swego dzia³ania okreliæ w sposób swobodny z samej siebie15.
Nietzsche mówi w kontekcie przezwyciê¿enia nihilizmu o refleksyjnym prze³amaniu historii na dwoje u kresu nihilizmu. Egzystencjalizm przejmuje tê ideê
skoku i dokonuj¹cego siê w trwodze i niepokoju rozstrzygniêcia, dziêki któremu
jednostka siê samookrela. Nie sposób nie zauwa¿yæ tu analogii z Heideggerowsk¹ analiz¹ mierci z Bycia i czasu: dowiadczenie mierci, które nicestwi byt
empiryczny Dasein, stawia je przed w³asnym go³ym, rzuconym istnieniem, zmuszaj¹c je do wziêcia odpowiedzialnoci za siebie i zaprojektowania siê na ods³oniête przez nicoæ mierci mo¿liwoci swego istnienia.
Kategoria skoku wi¹¿e siê z bezwarunkowoci¹ wyboru, za spraw¹ którego
jednostka okrela i konstytuuje sam¹ siebie  staje siê, nadaj¹c sens w³asnemu
istnieniu i wiatu. W³anie ta kwestia wi¹¿e siê z centraln¹ dla Kierkegaarda
i Nietzschego kwesti¹ odró¿nienia stawania siê twórczego od stawania siê nihilistycznego czy te¿ przekszta³cenia tego ostatniego w pierwsze, zwi¹zania zatem
refleksji z ¿yciem, istnieniem w wiecie, tak aby miast ulec refleksji, [cz³owiek
móg³] w³anie w jej medium dotrzeæ do w³asnej podstawy16. Kwestia podstawy, ród³a istnienia (w³anie nadmiaru jako ród³a stawania siê) wy³oni³a siê
w nastêpstwie kryzysu idealistyczno-racjonalistycznej tradycji Zachodu, prowadz¹c do problemu mo¿liwoci ugruntowania normatywnych podstaw ludzkiego
istnienia i dzia³ania. Otó¿ w wietle historiozofii nowoczesnoci racjonalizm za³amuje siê pod ciê¿arem w³asnych roszczeñ do ugruntowania prawdy, przechodz¹c w sceptycyzm i relatywizm, który podwa¿aj¹c normatywne podstawy dzia³ania i prowadz¹c do nihilistycznej erozji sensu, zradza w³anie destrukcyjny,
niszcz¹cy wszelk¹ substancjalnoæ istnienia ruch nieskoñczonej refleksji. Ten typ
krytyki ci¹gnie siê od Rousseau, poprzez Novalisa i Schlegla, znajduj¹c swój najwy¿szy wyraz teoretyczny u Kierkegaarda i Nietzschego; obaj wywodz¹ racjonalistyczn¹ tradycjê Zachodu z racjonalizmu greckiego, który w przypadku Kierkegaarda zniszczy³ pierwotne chrzecijañstwo, prowadz¹c do przekszta³cenia
wiary w teologiê naturaln¹, do rozpuszczenia jednostki w etycznej i racjonalnej
ogólnoci intersubiektywnej wiary, za w przypadku Nietzschego  do zerwania
wiêzi z tragicznym, zwi¹zanym z dionizyjskim wymiarem istnienia, dowiadczeniem wiata. Relatywistyczny sceptycyzm stawia przed pytaniem o podstawy istnienia. Przedstawiciele historiozofii nowoczesnoci, a za nimi egzystencjalici
odrzucaj¹ bowiem, wpisuj¹c siê w tzw. kryzys podstaw nauki, postowieceniowo-scjentystyczn¹ wiarê, ¿e nauka jest w stanie zast¹piæ tradycyjny, metafizyczny racjonalizm i staæ siê jedynym typem racjonalnoci. W ich przekonaniu na15 F. Schlegel, Vom Wert des Studium der Griechen und Römer, (w:) Kritische Schriften
und Fragmente, hrsg. E. Behler, H. Eichler, Studienaugabe, Bd. I: 17941797, Schöningh, Paderborn  München 1988, s. 31.
16 K. Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrzecijañstwo, prze³. Cz. Piecuch, PWN,
Warszawa 1991, s. 18.
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uka zajmuj¹ca siê badaniem faktów i relacji miêdzy nimi ma charakter wzglêdny. Jaspers, surowy krytyk pozytywizmu i absolutystycznych roszczeñ nauki,
wskazuje nadto na antynomiczny charakter wszelkiej wiedzy empirycznej maj¹cej roszczenia egzystencjalne. Ale, co wiêcej, nauka jest aksjologicznie i normatywnie obojêtna, nie jest w stanie ugruntowaæ wartoci, a tym samym zast¹piæ tradycyjnego idealizmu i racjonalizmu w jego funkcjach egzystencjalnych, dostarczaj¹cych
racji istnieniu ludzkiemu. Odrzucaj¹c scjentyzm, odrzucaj¹ oni zarazem biologizm
i naturalizm jako przeciwwagê dla tradycyjnego idealizmu i racjonalizmu, uznaj¹ bowiem, i¿ zwi¹zany z t¹ tradycj¹ substancjalistyczno-esencjalistyczny model
rozumienia duchowoci ludzkiej ma swe ród³a w³anie w biologizmie, w naturalistycznej percepcji wiata: to, co sta³e i trwa³e, staj¹ce siê miar¹ rozumienia
wszelkiego bytu, ma swe ród³o w praktyczno-utylitarnym zakorzenieniu cz³owieka w wiecie i obcowaniu ze wiatem rzeczy. Bóg, byt absolutny, staje siê
rzecz¹ poród rzeczy, tyle ¿e najwy¿sz¹, zatracaj¹c poród nich swój absolutny,
transcendentny charakter; st¹d te¿ komunikacja jednostki z Bogiem znosi sam¹
jednostkê, ujêta jest bowiem w wymiarze poznawczym w maj¹cej sw¹ miarê
w poznaniu rzeczy ogólnoci pojêæ, za w wymiarze praktyczno-etycznym, wymiarze zbawienia modelem staje siê symetryczna wymiana, rozumiana jako wymiana us³ug: w zamian za wieczne przed³u¿enie doczesnego trwania Bóg wymaga okrelonych praktyk etyczno-religijnych.
W tym nihilistycznym, sceptycko-relatywistycznym klimacie duchowym epoki, po odrzuceniu tradycyjnego idealizmu, jak te¿ scjentyzmu, ród³o bezwarunkowoci istnienia przedstawiciele historiozofii nowoczesnoci i egzystencjalici
osadzili w odniesieniu metafizycznym, zwi¹zanym z nowym ujêciem bytu i tego,
co absolutne. Rousseau w moralnym ³adzie wiata, romantycy (Schlegel, Novalis) w witalistycznie i panteistycznie rozumianym absolucie, rozwijaj¹cym siê
poprzez coraz wy¿sze, a¿ po ludzk¹, formy istnienia i osi¹gaj¹cym samowiedzê
w twórczoci ludzkiej, Hegel w racjonalistycznie rozumianym absolucie, Nietzsche w odniesieniu do dionizyjskiego kosmosu. W ujêciach tych istnieje napiêcie miêdzy refleksyjnie wyodrêbniaj¹c¹ siê z bytu jednostk¹ a ca³oci¹ bytu;
u Nietzschego, przy pewnej wyk³adni wiecznego powrotu, w sposób najsilniejszy: prawo, jakie nadaje sobie, ustanawiaj¹ca siê poprzez nie, jednostka, czerpie
sw¹ bezwarunkow¹ moc z odniesienia do wiecznoci, tyle ¿e wiecznoæ ta odsy³a do immanencji dionizyjskiego bytu jednostkê tê znosz¹cej (Jaspera uzna j¹
za immanencjê ujêt¹ naturalistycznie). Natomiast egzystencjalici bezwarunkowoci przypisuj¹ wy³¹cznie funkcjê subiektywizacji istnienia ludzkiego i odnosz¹ j¹ albo do chrzecijañskiego Boga (Kierkegaarda) czy pozawyznaniowej
Transcendencji (Jaspers), przejawiaj¹cych siê w³anie w subiektywizuj¹cym jednostkê skoku, wyborze, decyzji etycznej wzglêdem drugiego albo te¿ do negatywnoci, któr¹ zakorzeniaj¹ w nicociuj¹cej strukturze istnienia (Heidegger),
w wiadomoci prerefleksyjnej (Sartre), dziêki której jednostka odrywa siê od
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rzeczywistoci empirycznej, by w lêku i niepokoju odnieæ siê do samej siebie.
W obu przypadkach chodzi o ugruntowanie wolnoæ jako podstawy istnienia
ludzkiego. W przypadku mediacji dowiadczanej w trwodze nicoci egzystencjalizm nadaje pozytywny, ontologiczny status negatywnoci istnienia, w której widzi warunek ukonstytuowania siê autentycznej egzystencji ludzkiej: odniesienie
do nicoci pozwala egzystencji oderwaæ siê od rozumiej¹cego siebie w kategoriach obiektywno-przedmiotowych istnienia empirycznego, podj¹æ i zaprojektowaæ siê na w³asne mo¿liwoci.
Bezwarunkowoæ, nadaj¹ca dzia³aniu jednostki bezwzglêdne znaczenie
i wi¹¿¹ca j¹ w chwili wyboru ze wiatem, pe³ni równie¿ funkcjê temporaln¹
 funkcjê czasowania, czasowego wi¹zania istnienia. Nowoczesne dowiadczenie
wyobcowania jednostki ze wiata niesie ze sob¹ dowiadczenie czasu jako czasu rozproszonego, pozbawionego jednoci i ci¹g³oci, czyli jako przep³ywu przemijaj¹cych po sobie, nie powi¹zanych ze sob¹ i nie odnosz¹cych siê do siebie,
nie konstytuuj¹cych zatem jednoci czasu chwil. W wymiarze psychologicznoegzystencjalnym znajduje on swój wyraz w tak eksplorowanym przez literaturê
romantyczn¹ dowiadczeniu oderwanej od ¿ycia pustej refleksyjnoci, nudy
 wywo³anej mieszczañsk¹ banalnoci¹ ¿ycia czy te¿ zatrat¹ w istnieniu zmys³owym  niemo¿noci spe³nienia i rozpaczy17. W analizach nawi¹zuj¹cego do niej
Kierkegaarda to dowiadczenie czasu wraz z jego modalnociami egzystencjalnymi (nuda, rozpacz) odnosi siê do stadium estetycznego18, jak równie¿ do w³aciwego nowoczesnoci istnienia anonimowego na gruncie publiki19. Otó¿
u Kierkegaarda dopiero wtargniêcie  nadaj¹cej bezwarunkowe znaczenie ludzkim wyborom  wiecznoci w pust¹ czasowoæ istnienia ustanawia chwilê, która bêd¹c syntez¹ czasowoci i wiecznoci, nieskoñczonoci i skoñczonoci, koniecznoci i wolnoci, duszy i cia³a, tej rozproszonej czasowoci nadaje jednoæ
i ci¹g³oæ, ³¹cz¹c przesz³oæ i przysz³oæ. Dla Kierkegaarda i egzystencjalistów
chwila stanowi rezultat projektowania siê ja, w wyborze, na konkretn¹ mo¿liwoæ, która potwierdza prymat przysz³oci w czasowej dynamice istnienia
(mo¿liwoæ jest dok³adnym odpowiednikiem przysz³oci20) i której urzeczywistnienie oznacza zarazem przyswojenie przesz³oci istnienia. Wzorca tej funduj¹cej czasow¹ jednoæ istnienia temporalizacji dostarcza historiozofia nowoczesnoci: wiadoma swej decyzji upodmiotawiaj¹ca siê ludzkoæ projektuje siê
w skoku, u kresu nihilistycznej nowoczesnoci, na przysz³¹ syntezê, w której
17 Np. u Wackenrodera nieznony wist przep³ywaj¹cego, bezsensownego czasu zradza frustracjê i agresjê, a ocalenie przychodzi ze strony mi³oci.
18 Chwila oznacza czyst¹ teraniejszoæ, w której nie ma nic przesz³ego ani przysz³ego;
na tym polega niedoskona³oæ ¿ycia zmys³owego  S. Kierkegaard, Pojêcie lêku, prze³. A. Djakowska, Aletheia, Warszawa 1996, s. 104.
19 [...] dzisiaj, bardziej ni¿ kiedykolwiek, ¿ycie wydaje siê stadem przelotnych chwil,
umykaj¹cych jedna po drugiej  ibidem, s. 126.
20 Ibidem, s. 109.

Upadek w historiê: egzystencjalizm a dowiadczenie nowoczesnoci

91

podejmuje przesz³oæ (naiwnoæ istnienia), by nadaæ jej nowy, refleksyjny i indywidualny sens.
Podobnie rzecz ma siê z implikowan¹ przez czasowoæ i mo¿liwociowy charakter istnienia, le¿¹c¹ u podstaw stawania siê ja potencjalnoci¹. I tu znowu formalny model jej rozumienia znajdziemy w historiozofii nowoczesnoci. W jej
wietle ludzkoæ w punkcie wyjcia swej historii istnieje w sposób potencjalny;
wychodzi, co prawda, z prze¿ywanej naiwnie, spontanicznie i bezporednio (stan
natury, Grecja) ca³oci bytu, która dawa³a jej pe³niê istnienia, tyle ¿e w sposób
bezrefleksyjny i niezindywidualizowany. Pe³niê tê ma odzyskaæ poprzez jej refleksyjne podjêcie i przyswojenie na gruncie swej wykszta³conej wskutek nowoczesnych procesów indywidualizacji autonomii. Oczywicie, historiozofia nowoczesnoci przyswojenie to czyni kresem historii, wyrazem spe³nienia jednostki
i ludzkoci, tymczasem egzystencjalizm, porzucaj¹cy plan gatunkowy i odrzucaj¹cy mo¿liwoæ ostatecznego spe³nienia siê jednostki, podkrela jego kruchy
i chwilowy charakter. Niemniej jednak u wczesnych romantyków (Schlegel, Novalis) znajdujemy figurê nieskoñczonego postêpu, wyra¿aj¹cego siê w nieustannym ruchu autokreacji i autodestrukcji, przekonanie ¿e wiecznie mo¿e siê [poezja] tylko stawaæ, a nigdy nie spe³niæ, ¿e najwa¿niejsze jest samookrelanie
siê w nieskoñczonoæ21; spe³nienie oznacza bowiem mieræ, mog¹c byæ tylko
d¹¿eniem do niemo¿liwego spe³nienia.
Potencjalnoæ staj¹cego siê istnienia determinuje nowe rozumienie struktury bytu
ludzkiego; cz³owiek nie jest ju¿ dla Kierkegaarda prostym stosunkiem duszy i cia³a, napiêciem miêdzy nimi i ich bytow¹ odrêbnoci¹  tak¹ klasyczn¹ ontologiê znajdujemy jeszcze u Pascala  lecz ich stosunkiem, który ustosunkowuje siê do samego siebie22, zatem syntez¹ duszy i cia³a, jak¹ ustanawia refleksyjnie jañ, odnosz¹c
siê do samej siebie i dopiero aktem tego odniesienia, w napiêciu miêdzy biegunami nieskoñczonoci i skoñczonoci, doczesnoci i wiecznoci, wolnoci i koniecznoci, okrelaj¹c sam¹ siebie w niepodzielnej jednoci cia³a i duszy. To nowe,
wypracowane przez Kierkegaarda egzystencjalne rozumienie struktury egzystencji
ludzkiej ma niew¹tpliwie swe odbicie w historiozofii nowoczesnoci, na gruncie
której upodmiatawiaj¹ca siê, podejmuj¹ca siebie i samookrelaj¹ca siê w skoku
ludzkoæ ³¹czy w jednoci i ca³oci swego istnienia wyobcowuj¹ce siê w obrêbie
nowoczesnoci tendencje: indywidualistyczn¹ i wspólnotow¹.
Kwestia potencjalnoci i nowego rozumienia struktury ludzkiego istnienia
³¹czy siê nierozerwalnie z egzystencjalnym rozumieniem wolnoci, którego nie
21
22

F. Schlegel, Fragmenty, prze³. C. Bartl, Wyd. UJ, Kraków 2009, s. 96, 62, 168.
S. Kierkegaard, Choroba na mieræ, (w:) idem, Bojañ i dr¿enie. Choroba na mieræ,
prze³. J. Iwaszkiewicz, PWN, Warszawa 1982, s. 146. Na temat ró¿nicy miêdzy Pascalem
a Kierkegaardem, równie¿ w odniesieniu do koncepcji cz³owieka, zob. W. Gromczyñski, Czy
Kierkegaard jest irracjonalist¹? Kilka uwag o porównaniu Kierkegaarda z Pascalem?, Principia 1999, t. XXIII, s. 157170.
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sposób zrozumieæ bez historycznego kontekstu nowoczesnoci. Z jednej strony
tak egzystencjalizm, jak i historiozofia nowoczesnoci odrzucaj¹ determinizm:
pierwszy w odniesieniu do jednostki, drugi w odniesieniu do idei postêpu i emancypacji ludzkoci. Z drugiej strony odrzucaj¹ rozumienie wolnoci jako liberum
arbitrium indifferentiae, zatem jako abstrakcyjnego wyboru sporód wielu mo¿liwoci  i ten rys ³¹czy silnie obie te perspektywy. Kierkegaard, id¹cy w krytyce liberum arbitrium za Lutrem, Leibnizem, Schellingiem, a za nim ca³y egzystencjalizm, pokazuj¹, ¿e nie da siê go pogodziæ z rozumieniem osobowoci
ludzkiej. Jeli wszystkie mo¿liwoci s¹ równoprawne, to wybór jest niemo¿liwy,
jeli za zachodzi, to jest niezobowi¹zuj¹cy, gdy¿ oparty na przypadku (kaprysie, chimerze), za którym kryje siê zawsze jaka empiryczna koniecznoæ. Wybór zapada bowiem, paradoksalnie, przed wyborem, w swej bezwarunkowoci
bierze siê z historii jednostki, nadaj¹c jej istnieniu teleologiczn¹ jednoæ i ci¹g³oæ; tymczasem liberum arbitrium prowadzi do rozproszenia i zatomizowania
istnienia ludzkiego, odpowiadaj¹cego pozbawionemu ci¹g³oci przemijaniu
chwil, a w historycznym wymiarze nowoczesnoci  refleksyjnemu, oderwanemu od dzia³ania stawaniu siê jednostki. W³anie dowiadczenie nowoczesnoci
le¿y w tle spekulatywnej krytyki liberum arbitrum, t³umacz¹c jej znaczenie; jest
to nader widoczne i istotne u Kierkegaarda i Nietzschego.
Krytyka ta pojawia siê w kontekcie sceptycyzmu i relatywizmu kulturowego. Dla Kierkegaarda stanowi nastêpstwo rozpadu bêd¹cego apogeum racjonalizmu (zrównanie bytu i mylenia) heglizmu  opaczne i destrukcyjne spe³nienie
siê wcielonego w historiê ducha. Ostatnim akordem sceptyckiego rozk³adu racjonalizmu jest bowiem dialektyka heglowska, w której urzeczywistnia siê nieskoñczona, trawi¹ca wszelkie treci refleksja: jeli teza i antyteza maj¹ tak¹ sam¹
wartoæ, s¹ równosilne, to staj¹ siê obojêtnymi mo¿liwociami, które tej zdialektyzowanej refleksji uniemo¿liwiaj¹ jakikolwiek wybór, podcinaj¹c podstawy duchowego dzia³ania i samookrelania siê jednostki. W³anie ta duchowa atrofia
oddaje jednostki pod w³adzê  stanowi¹cej ostatnie wcielenie heglowskiego ducha  publiki, czyli mechanizmów nowoczesnej, masowej integracji duchowej.
Opinia publiczna stanowi zewnêtrzn¹ zasadê istnienia ludzkiego, czyni¹c¹ je zupe³nie przypadkowym i fragmentarycznym. Podobnie u Nietzschego historyzm,
stanowi¹cy kres racjonalizmu i prowadz¹cy do zniesienia uniwersalnych kryteriów oceny nap³ywaj¹cych z historii treci duchowych, sprawia, ¿e wszystkie
wartoci, idee, staj¹ siê równorzêdne, a tym samym obojêtne, trac¹c sw¹ normatywn¹, anga¿uj¹c¹ jednostkê moc. Tote¿ jej wybory staj¹ siê przypadkowe, absorbuj¹ j¹ cz¹stkowo i fragmentarycznie, parali¿uj¹c zdolnoæ duchowego dzia³ania i w ten sposób prowadz¹c do dezintegracji osobowoci. Dzia³anie pozbawione
duchowych racji zaczyna podlegaæ zewnêtrznym, wyzutym z odniesienia do wartoci i zwi¹zanym z procesami racjonalizacji imperatywom (ekonomicznym, administracyjno-politycznym). Innymi s³owy, w relatywistycznej nowoczesnoci  na-
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wi¹zuj¹c do kultury aleksandryjskiej, Nietzsche nazywa j¹ aleksandrynizmem
 przed jednostk¹ otwiera siê sfera nieskoñczonych, abstrakcyjnych mo¿liwoci
kulturowych, których z braku normatywnych podstaw dzia³ania nie potrafi ona
przyswoiæ w dziele samokszta³towania, a które w obrêbie oderwanej od ¿ycia
refleksji przemierza w nieskoñczonoæ w poszukiwaniu nieosi¹galnej w jej immanencji jednoci mylenia i ¿ycia  to reaktywne, wyp³ywaj¹ce z braku, z pustki
stawanie siê jest dla Nietzschego w³anie ja³ow¹ zmian¹. Podobnie u Kierkegaarda nieskoñczonoæ mo¿liwoci grozi jednostce  tak w wymiarze kulturowym
(opinia publiczna), jak jednostkowym  zatraceniem siê i degradacj¹ jej osobowoci, aczkolwiek stanowi przes³ankê autentycznej wolnoci: refleksyjne przejcie przez nieskoñczone mo¿liwoci dystansuje wobec skoñczonoci i w ten sposób umo¿liwia absolutny wybór tego, co skoñczone. Idea tego przejcia stanowi
niew¹tpliwie odpowiednik w³aciwej historiozofii nowoczesnoci (Schlegel, Novalis, Nietzsche) idei wyczerpania z³a nowoczesnoci/nihilizmu zwi¹zanego w³anie z odrywaj¹c¹ siê od wiata refleksyjnoci¹.
Egzystencjalna koncepcja wolnoci wyrasta zarówno z odrzucenia determinizmu, jak i objawiaj¹cego w nowoczesnoci swe destrukcyjne nastêpstwa liberum arbitrium. Jej ród³a znajdujemy w Kantowskiej idei czynu intelligibilnego, moc¹ którego jednostka konstytuuje siê w odniesieniu do imperatywu
kategorycznego, w sferze intelligibilnej, jako z³a czy dobra; a zw³aszcza u Schellinga z rozprawy o wolnoci (1809 r.). Nawi¹zuj¹c do Kantowskiej idei autodeterminacji, Schelling, jeszcze w kontekcie metafizyczno-religijnym, rozwija ideê
swobodnego wyboru jednostki, która w momencie pierwszego stworzenia konstytuuje siebie poprzez pierwotny, determinuj¹cy jej istnienie empiryczne wybór
jednej z zasad: wolê uniwersaln¹ lub oddalaj¹c¹ od Boga, pobudzan¹ przez istniej¹c¹ w nim podstawê jego istnienia, czyst¹ potencjalnoæ (chaos nieokrelonych mo¿liwoci) czy te¿ wolê partykularn¹, wolê istnienia skoñczonego i doczesnego. Koncepcjê tê podejmuje Kierkegaard, nadal na gruncie religijnym, ale
wyzbytym ju¿ planu metafizyczno-kosmologicznego. Zapadaj¹cy w konkretnej
sytuacji wybór jest zawsze wyborem siebie, w nierozerwalnej jednoci duszy
i cia³a, jako bytu skoñczonego lub nieskoñczonego, podejmuj¹cego w nieskoñczonej refleksji w³asn¹ skoñczonoæ w perspektywie absolutnej. Tak jak u Schellinga, wybór ten okrela wewnêtrzna koniecznoæ, która wyp³ywaj¹c z historii
jednostki, z podjêcia w³asnej przesz³oci sprawia, ¿e wybór jest wyborem siebie, ¿e obejmuje on i wyra¿a integralnie ca³¹ osobowoæ. Koncepcja wolnoci jako
aktu samostwarzania jednostki sta³a siê fundamentem egzystencjalizmu. Swój formalny wzorzec ma ona w historiozofii nowoczesnoci: w³anie w upodmiotowiaj¹cym ludzkoæ skoku, w którym ma ona osi¹gn¹æ ³¹cz¹c¹ naiwnoæ i refleksyjnoæ pe³niê swego istnienia.
I ostatnia kwestia, wprost wi¹¿¹ca egzystencjalizm, zw³aszcza Kierkegaarda,
z historiozofi¹ nowoczesnoci, a zw³aszcza z procesami nowoczesnej indywidu-

94

Pawe³ Pieni¹¿ek

alizacji. Historiozofia ta istnieje latentnie w myli autora Albo-albo. Oczywicie,
istnieje nieusuwalny konflikt teoretyczny miêdzy egzystencjalizmem, ukazuj¹cym niezmienn¹, uniwersaln¹ kondycjê jednostki, nieredukowaln¹ do przemian
historycznych, a historiozofi¹ nowoczesnoci, która czyni¹c ludzkoæ podmiotem
tych przemian, uzale¿nia jednostkê od realnych procesów historycznych, znosz¹cych ontologiczn¹ heterogenicznoæ subiektywnoci i obiektywnoci. Niemniej
jednak heterogenicznoæ tê Kierkegaard znosi bezwiednie w swej analizie nowoczesnoci z Recenzji literackiej. Uznaje bowiem, ¿e stanowi¹ce konsekwencjê
sceptyckiego rozk³adu (heglowskiego) racjonalizmu procesy niwelacyjne warunkuj¹ refleksyjnoæ jednostki: w obliczu zagro¿enia, na dnie nowoczesnoci,
z najwy¿sz¹ indywidualizuj¹c¹ j¹ intensywnoci¹ uwiadamia ona bowiem sobie sw¹ odpowiedzialnoæ za siebie i, odbijaj¹c siê w skoku od dna, dokonuje autentycznego wyboru siebie. Tym samym procesy te umo¿liwiaj¹ wy¿sz¹,
ufundowan¹ w nowoczesnej refleksyjnoci postaæ istnienia  im wiêcej wiadomoci, tym wiêcej osobowoci23  czyli now¹ jakoæ wiary. Teza ta koresponduje z Kierkegaarda egzystencjalno-fenomenologiczn¹ analiz¹ dialektyki wiary,
na gruncie której im wiêksza wiadomoæ grzechu, tym wiêksza g³êbia wiary
 indywidualna wewnêtrznoæ w religijnoci24. Innymi s³owy, wzbudzana na
dnie nowoczesnoci refleksyjnoæ staje siê koniecznym warunkiem autentycznej wiary: zadanie refleksji wyznaczone epoce wspó³czesnej ulegnie przekszta³ceniu w wy¿sz¹ formê egzystencji25. Napiêcie miêdzy histori¹ a egzystencj¹
mo¿na znaleæ równie¿ u Jaspera, gdy uznaje on, ¿e nowoczesna, nihilistyczna
refleksyjnoæ umo¿liwi³a powstanie egzystencjalizmu (myli Kierkegaarda oraz
pokrewnej jej myli Nietzschego)26.
Konkluduj¹c: jeli egzystencjalizm odzwierciedla istotne, uniwersalne aspekty kondycji ludzkiej, to wydaje siê, ¿e jego filozoficzna artykulacja mo¿liwa by³a
tylko na gruncie nowoczesnego dowiadczenia wiata i stanowi¹cej jego samorozumienie historiozoficznego schematu nowoczesnoci  w przestrzeni w³aciwej jej, lecz przez egzystencjalizm spekulatywnie zablokowanej czy zamro¿onej
dialektyki indywidualizacji.
23

S. Kierkegaard, Choroba na mieræ, s. 165.
S. Kierkegaard, Recenzja literacka, s. 97. Por. P. Pieni¹¿ek, Okrutna nowoczesnoæ.
Wiara i historia w myli Kierkegaarda (ze sta³ym odniesieniem do Nietzschego), (w:) P. Pieni¹¿ek (red.), Filozofia i wolnoæ. Ksiêga powiêcona pamiêci profesora Wies³awa Gromczyñskiego, Wyd. U£, £ód 2010, s. 115138.
25 S. Kierkegaard, Recenzja literacka, s. 87, zob. 97, 99, 101, 105, zob. idem, Pojêcie
lêku..., s. 191192.
26 [...] pozostaj¹ [oni] w nierozerwalnym zwi¹zku z tym [XIX] wiekiem, i tak rozumiej¹
je [ich mylenie i ich ludzki byt] oni sami, ich zadanie wydaje siê polegaæ na tym, by dowiadczenie tej epoki doprowadziæ wewn¹trz w³asnej istoty do koñca, byæ bez reszty sam¹ jej
rzeczywistoci¹ po to, by j¹ przezwyciê¿yæ  K. Jaspers, Rozum i egzystencja..., s. 10, 15, zob.
s. 342. Patrz te¿ K. Löwith, Kierkegaard i Nietzsche: filozoficzne i teologiczne przezwyciê¿enie nihilizmu, (w:) G. Sowiñski (red.), Wokó³ nihilizmu, Wyd. A, Kraków 2001, s. 113135.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ dotyczy filozofii religii hiszpañskiego myliciela Miguela de Unamuno, ze
szczególnym uwzglêdnieniem tez wy³o¿onych
przez niego w dwóch pracach: O poczuciu tragicznoci ¿ycia wród ludzi i wród narodów
oraz Tratado del amor de Dios. Autor zauwa¿a, ¿e Unamuno proponuje w nich odmienne
drogi prowadz¹ce do rozstrzygniêcia problemu
duchowej dezorientacji. Podczas gdy w pierwszym dziele rozwa¿a mo¿liwoæ dotarcia do
Boga drog¹ poznania, w drugim (nieopublikowanym za jego ¿ycia), uznaj¹c tradycyjne dowody na istnienie Boga za niewystarczaj¹ce nawet
w wietle rozumu, za pewniejsze medium prowadz¹ce do unii z Nim uznaje mi³oæ. Rozwa¿ane
pogl¹dy autor zesatwia z filozoficzno-religijn¹
myl¹ epoki (m.in. A.J. Balfour, W. Dilthey,
C.G.A. von Harnack, W. James, S. Kierkegaard,
A. Sabatier, A. Schopenhauer, G. Simmel
i E. Troeltsch).

This article concerns the philosophy of religion by a Spanish thinker Miguel de Unamuno, with particular focus on theses presented in
his two works: The Tragic Sense of Life in Men
and in Peoples and Tratado del amor de Dios.
The author remarks that Unamuno proposed
there different ways to resolve the problem of
spiritual confusion. In the first work, he considers a possibility of reaching God through
knowledge, whilst in the latter (not published in
his lifetime), finding traditional evidence of
God's existence insufficient even in the light of
reason, the thinker recognises love to be a more
reliable medium leading to union with Him.
The author compares the considered views with
philosophical and religious ideas of the age,
among others of A.J. Balfour, W. Dilthey,
C.G.A. von Harnack, W. James, S. Kierkegaard,
A. Sabatier, A. Schopenhauer, G. Simmel, and
E. Troeltsch.
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1. El Tratado del amor de Dios
El Tratado del amor de Dios1, como se desprende de una introducción de
Unamuno que no está incluida en el texto, tiene el propósito de configurarse no
como una obra de conocimiento sino de confesión a la manera de San Augustín
y Kierkegaard; de este modo Unamuno sigue llevando a cabo lo que ya había
realizado en sus Meditaciones Evangélicas. Unamuno – como escribió en 1906
– estaba trabajando, entonces, a una obra mística para intentar otra vía para llegar a Dios2. Para tratar de resolver su desorientación espiritual, Unamuno prefiere llegar a Dios a través del amor y no del conocimiento, ya que, de acuerdo
con Ritschl, cree que las pruebas tradicionales de la existencia de Dios son insuficientes aún más a la luz de la razón. El amor, por muchos místicos y pensadores religiosos, implica la capacidad de sufrir una muerte virtual de sí mismo
para resucitar en el ser amado. Con los krausistas y Fray Luis de León, Unamuno afirma que el alma se esfuerza por preservar su ser, al mismo tiempo tratando de derramarse en el Otro. Sin dejar de reconocer, junto a Schopenhauer, que
el amor se refiere a la esfera sexual, sin embargo, a través de la simpatía del
amado puede espiritualizarse y subir a la autenticidad. La simpatía, cuando está
bien establecida, genera compasión hacia los demás, hacia el mundo y hacia la
conciencia del mundo, o sea Dios.
Pero el amor es también el amor de Dios por el alma en la reunión que se
lleva a cabo a través de la fe, de la cual, aunque fundada en el amor divino, Unamuno enfatiza el carácter creativo, con actitud heterodoxa y modernista. Así que
el creyente se crea con la fe y Dios crea a sí mismo en las profundidades del
creyente, a través del amor. Así que con G. Simmel Unamuno dice que creer en
Dios es desear que Dios existe. Pero, ¿cómo esto es posible? En oposición al
racionalismo y confiando en Ritschl, el pensador vasco se refiere a la Providencia personal para confirmar su fe, mientras que de acuerdo con James alega diversas formas de experiencias religiosas en las cuales aparece un sentido de dependencia y de ayuda divina.
Ante el dilema de si realmente existe un Dios creado por la fe, Unamuno,
evocando Pilato, plantea la cuestión fundamental de lo qué es la verdad, que separa de la razón, atribuyendo prioridad a la verdad moral sobre la verdad lógica.
Mientras que la razón discursiva analiza y destruye en vez la fe crea. Mientras
que el conocimiento – refleja Unamuno, junto a Schopenhauer y a A.J. Balfour
– nace de la necesidad de la auto-preservación, el amor nace de la necesidad de
1 Cfr. M. de Unamuno, Obras Completas, por M. García Blanco, Escelicer, Madrid
1966–1971, 9 vol. (el número romano indica el volumen, el árabe la página).
2 Vease una carta a A.V. González de enero 1906, en: M. García Blanco, Introducción,
a M. de Unamuno, O.C., I, 14-15. Unamuno hace alusión al Trattado en una carta de 9.05.1905
a J. Llundain (VII, 12) expresando la intención de remitirlo a Ortega (ibidem, p. 16).
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la auto-perpetuación. El instinto de conservación va a fundamentar el individuo,
la perpetuación construye la sociedad, que, como señaló Simmel, ofrece al individuo significados que de otra manera no tuviera.
Dios, siguiendo la pista de A. Sabatier, es el ser que todo el mundo adora,
ya que representa la fusión de todas las imaginaciones religiosas, a las cuales
Unamuno prefiere, con influencias tomadas por James, la del productor de la inmortalidad. Sin embargo, los racionalistas de todas las épocas retroceden en frente a la resurrección de Jesús, considerándola inconcebible y absurda como ocurrió por ejemplo en el famoso discurso de San Pablo en el Areópago. Con tonos
existenciales, delante del memento mori, es la ansia incontenible de la inmortalidad y al menos la incertidumbre de lo que va a ser de mí, presagiando la famosa teoría de la dulce y salvadora incertitumbre expresada en el Sentimiento trágico de la vida.
Unamuno examina diversos sucedáneos de la inmortalidad que consisten en
la fama, y con Rousseau critica la sed de gloria de los filósofos que al final adormece la voluntad de verdad. La belleza como un elemento de la eternidad presente en todos los seres – como indicó Stapfer – despierta el amor por las cosas,
cuyas imperfecciones levantan la compasión. Sobre esta simpatía se basa la caridad que culmina en Dios, que sufre sin cesar. La caridad, de hecho, es el impulso para liberar a todas las cosas, y el mismo Dios del dolor, que es la conciencia de sí mismo (A. Sabatier), es universal (Schopenhauer) e incluye hasta
Dios (Fray Tomé de Jesús). Pero sólo la religión – y especialmente el cristianismo que nos hace inmortales a través del amor, inseparable del sufrimiento –
puede abrir el camino de la auténtica vida eterna por medio de la fe en la resurrección.
En la experiencia mística, como señaló el historiador de las religiones O. Pfeiderer (de quien probablemente Unamuno ha asumido el título del capítulo VII:
Vida en Dios), existe la posibilidad real de la unión con Dios o lo divino, de la
que viene la condición sobrenatural del hombre redimido. Pero Unamuno está
preocupado, con el Ritschl anti-místico, de la pérdida de su personalidad individual en la absorción en Dios, un sacrificio que, sin embargo, aceptaría sólo con
la condición de que podía mantener su individualidad y personalidad.
Estructurando una filosofía de la religión, Unamuno – en contra de la actitud racionalista y cientificista, que son una nueva forma de religión – a la luz de
las sugerencias tomadas de Schleiermacher y A. Sabatier, argumenta que la religión es el comercio con un ser supremo del quien nos sentimos dependientes.
En cuanto al origen, este sentimiento de dependencia puede resultar del miedo
cósmico y el culto de los muertos. Necesitamos, sin embargo, distinguir entre la
ética y la religión – tal como fue presentada por Ritschl – que no consiste en un
código penal; la inmortalidad no sólo depende de nuestro comportamiento bueno o malo, sino por la fe en Dios, la cual, como Kierkegaard señaló, abarca la
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interioridad de cada hombre concreto, y no la humanidad abstracta. La ética, que
en el Tratado está subordinada a la religión, en el Sentimiento trágico de la vida
ocupa un papel central, ya que se hizó en la realización de la vocación personal
para merecer la inmortalidad, de modo que todo lo que hacemos es una oración
diaria. Por lo tanto – y este argumento sólo está presente en la obra de 1913
– hay que vivir de tal manera que la aniquilación sea una injusticia. Unamuno
considera, según las sugerencias tomadas de P. Stapfer, la inmortalidad opcional
para aquellos que quieren firmemente la inmortalidad y actúan de acuerdo con
este anhelo y con que logran el fin deseado, en cambio los que se rinden a morir
completamente plomarán en la nada.
En torno a las controversias relativas a la esencia del cristianismo, Unamuno
afirma la primacía de la escatología respeto a la ética, mientras que con San Atanasio (leído en Harnack) señala que Dios se hizo hombre para deificarnos.
Aunque el Tratado en gran parte se encuentra otra vez en el Sentimiento
trágico de la vida, sin embargo vale la pena señalar que, en definitiva, se trata
de dos obras distintas en el método – uno más teológico, el otro más filosófico
–, en la forma – uno más confesional, el otro más argumentativo –, y el propósito – uno se inclina más a la predicación apocalíptica, el otro más cerca de las
exigencias sistemáticas y argumentativas de la razón, a pesar de su crítica al intelectualismo.
¿Por qué Unamuno no publicó el Tratado prefiriendo conservarlo en sus archivos después que lo había tan expandido como realizando un trabajo aparte?
Según Orringer3 una respuesta posible – pero, en nuestra opinión, es una
mera hipótesis, aunque muy sugestiva – puede hallarse en la polémica con Ortega, que impulsó Unamuno a desarrollar su tesis en una manera filosófica-sistemática, y especialmente a la luz de la condena, por el Papa Pío X, a través de
la Encíclica Pascendi Dominici Gregis (9/08/1907), del modernismo religioso,
si bien, en el Sentimiento trágico de la vida, al final el pensador vasco parece
compartir las posiciones adoptadas por la Iglesia. Como resulta de la correspondencia con Ortega, Unamuno alude al Tratado4 – de que quería enviarle el manuscrito5, pero a pesar de una respuesta entusiasta6, Unamuno no lo hará porque
mientras tanto intervinieron malentendidos, es decir contrastos con Ortega, que
el tachará de haber adoptado un misticismo energúmeno que nos hace salir de
3 N.R. Orringer, Introducción, a M. de Unamuno, Del sentimiento trágico de vida en los
hombre y en los pueblos y Tratado del amor de Dios, Tecnos, Madrid 2005, pp. 63–67. Habla,
en contra, de questiones intra-textuales, referiendose a P. Tanganelli, F. Tedeschi, Del Tratado
del amor de Dios a del sentimiento trágico de la vida, “Cuadernos de la Cátedra Miguel de
Unamuno 46” 2008, 2, pp. 71–102. Las dos interpretaciones no parecen inconciliables.
4 Cfr. carta de 27.05.1906 en Epistolario completo Ortega-Unamuno, por L. Roblers, Madrid 1987, p. 39.
5 Cfr. carta de 2.12.1906, ibidem, p. 50.
6 Cfr. carta de 30.12.1906, ibidem, p. 60.
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Europa7. Un eco de estas controversias, con alusiones mal disimuladas a Ortega, se encuentra en el capítulo final del Sentimiento trágico de la vida, donde
Unamuno ataca, no sin paradojas, la cultura moderna, la ciencia y la europeización de haber contribuido, entre otras cosas, a de-cristianizar Europa. Unamuno,
finalmente, alude al Tratado cuando no acepta la invitación de Ortega para ir
a Madrid8.
Pero, en nuestra opinión, la cuestión está lejos de hallar una solución satisfactoria, en el estado actual de la investigación. En comparación con el trabajo
de 1912–1913, el Tratado pertenece al género de la confesión y se refiere a un
cristianismo personal construido a menudo sobre la base de una predicación apocalíptica. Domina la vista de la fe como pístis a expensas de la gnosis, que, en
cambio, tiene un papel importante en el Sentimiento trágico, donde, paradójicamente, Unamuno toma posición contra la modernidad a favor de la Iglesia Católica, defendiendo el dogma de la infalibilidad que hace poco se acababa de declarar. Mientras que en el Tratado, que es de carácter más netamente teológico,
Unamuno parece tomar posiciones típicas del protestantismo liberal y en algunos aspectos del modernismo religioso, en el Sentimiento trágico, lo que representa una original filosofía de la religión, a pesar de las influencias innegables
de Schleiermacher y Ritschl, a través de Loisy y A. Sabatier pero, reflejando con
más cuidado, su actitud es más compleja. Unamuno ha sido y sigue siendo protestante con la cabeza y católico con el corazón, pero sobre todo era un espíritu
heterodoxo a pesar de que parecía defender determinadas posiciones de la Iglesia contra los llamados “innovadores”. Su actitud, que es típica de un hombre
religioso, aunque sui generis, alcanzó un cierto equilibrio justo en esta obra fundamental sobre la base de una concepción menos radical de la relación entre la
fe y la razón, a la luz de la teoría de la salvífica incertidumbre. Sin duda fue un
espíritu paradójicamente “moderno” y modernizador – no tan conservador como
a menudo suelen presentarlo – pero en última instancia no puede atribuirse enteramente al movimiento modernista, a pesar de que compartiera algunos aspectos. El Tratado del Amor de Dios es más propenso a este tipo de actitudes, por
lo que surgió la hipótesis de que esta fue una de las razones porque no fue divulgada a favor de un trabajo más sistemático llevado a cabo desde el punto de
vista de la filosofía de la religión, que es precisamente el Sentimiento trágico de
la vida. No es casual que Unamuno, como se desprende de la correspondencia
con Ortega9 ha reescrito el Tratado en 1908 después de la publicación de la
Encíclica Pascendi.

7
8
9

Ibidem, p. 60 y 63.
Cfr. carta del 14.05.1908, en Epistolario completo Ortega-Unamuno..., p. 86.
Ibidem.

100

Armando Savignano

2. Del sentimiento trágico de la vida
Unamuno se daba cuenta de que la obra fundamental Del sentimiento trágico de la vida, publicada por primera vez en forma de artículos entre los años
1911–1912 en la revista “La España Moderna” y luego en un libro (ed. Renacimiento, Madrid 1913), representaba su pensamiento de madurez10. Y de hecho,
en este texto, que se considera uno de los libros de religión más decisivos del
siglo XX11, están explicados los núcleos fundamentales de la reflexión de Unamuno, en torno a dos temas, que son, por así decirlo, dos caras de la misma moneda: la ansia por el destino del hombre y la preocupación por la personalidad.
Existe una interdependencia estructural y un vínculo ético entre las cuestiones
mencionadas: yo, de hecho, soy lo que hizo de mí mismo. La obsesión por la
personalidad, no en un sentido psicológico, sino ético-existencial, es un leit motiv tanto de la obra de 1912 (VII, 136) como de los poemas, especialmente el
Rosario de sonetos líricos, en la que señala: “El fin de la vida es hacerse un
alma” (VI, 341). Para un pensamiento trágico como lo es el pensamiento de Unamuno, el yo-alma como quehacer es tan abismal como el mismo Dios, ya que
ambos son el resultado del voluntarismo creador del hombre, a fin de poder decir que el Deus absconditus corresponde con el Ego absconditus de la vocación
personal. Por otra parte, la sensación de ser existente tiene un carácter reflexivo-transitivo, ya que implica tanto hacer su propio ser, como existir como una
conciencia que no tiene, ante todo, un sentido intencional o representativo, sino
más bien pro-positivo. La filosofía sale de la ansia inmortal de la inmortalidad,
lo que genera el sentimiento trágico de la vida (VII, 232).
Del sentimiento trágico de la vida – señaló Cerezo Galán – tiene que ser
considerada, para la fuerte carga retórica, una obra fundamentalmente poética;
y de veras la actitud de Unamuno no es para demostrar, sino para iluminar el sentido último de un sentimiento vital. Los diferentes capítulos que componen la
obra fundamental también parecen llenos de contradiciones íntimas (VII, 823).
Es, sin embargo, un lenguaje “paradójico” más que contradictorio, conectado
a la intuición esencial de la contradicción como un estatuto del existir. Esta forma de expresión depende de las fuentes a las que se refiere, y de ciertos cánones literarios de su tiempo. Pero Unamuno no es contradictorio en sus escritos,
sino en su experiencia biográfica. Lo que también hace que sea posible justificar ciertos estereótipos según los cuales ha de ser mencionado entre los irracionalistas12. Este carácter “poético” surge tanto del estilo, espontáneo y directo,
Cfr. carta a F. de Cossio en M. de Unamuno, Epistolario inédito..., t. I, p. 311 y 331.
Por las razones que inducieran Unamuno a cambiar el titulo de la obra, cfr. una carta a J.V. González del 1905, en M. García Blanco, Introducción, a M. de Uunamuno, Obras, VII, 14.
11 P. Garagorri, Unamuno, Ortega, Zubiri en la filosofía española, Madrid 1968, p. 24.
12 Cfr. N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales, Madrid 1985, pp. 13–14 y 55–56.
10
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obsesivo y repetitivo, como de la concepción de la filosofía, que quiere ser un
engagement personal. La filosofía que, como la poesía, es un trabajo de integración y sensibilización (VII, 118), se configura como una ciencia de la tragedia
de la vida, ya que tiene el objetivo, en última instancia, no de explicar, pero de
comprender el sentido último (la finalidad) de la existencia más bien que la causa principalmente no a través de la razón – aunque no sin esta, ya que es solamente una negación del intelectualismo – sino a través del sentimiento, o de las
razones del corazón, inseparables de la visión del mundo. A pesar de la referencia a Dilthey, sin embargo Unamuno actua una inversión, porque comienza por
el sentimiento y no por la Weltanschauung (concepción del mundo) como base
para la acción. Lo cual, una vez más, llevó la carga del irracionalismo y el cuestionamiento de una actitud estrictamente filosófica. Ya Dilthey, en referencia
a ciertos momentos de crisis separaba la filosofía en analítica de la ciencia y la
vida. En esta última, que adopta una forma de pensamiento libre, para nada sistemático, por lo tanto absolutamente similar a la literatura, puede ser incluida
con razón la figura de Unamuno, que de esta manera se colocaría entre la Weltanschauung de Dilthey y la filosofía de la existencia. La doble lealtad a la experiencia de la vida y a la causa de la libertad abren un espacio de pensamiento
aparentemente irregular, pero no incoherente13.
“La filosofia es difusa y casi liquida en la literatura” (VII, 290 y 1232), hasta el punto de que se podría decir que es filología (VII, 229). Así, Unamuno se
inscribe en el marco de la más genuina tradición española precisamente sobre la
base de la distinción entre la filosofía como un sistema (I, 1178) y como poema,
en busca de los símbolos y mitos constitutivos de la interpretación del mundo
de la vida y de la historia de cada pueblo (intrahistoria). Es innecesario señalar
los antecedentes relacionados con las influencias románticas de la relación entre
palabra y lenguaje (VII, 291), sobre la base del principio según el cual la realidad se nos da principalmente no a través de conceptos, sino en carne y forma de
hablar. La filosofía es más parecida a la poesía que a la ciencia, siempre con referencia al significado original de poiesis, es decir, la creación por la palabra,
para aludir a la palabra clave. “Yo no siento la filosofía que poéticamente. E ante
todo y sobre todo religiosamente”14. De ahí la preferencia por el diálogo, en lugar de disfrutar de un monólogo, ya que a menudo fue reprendido en defensa de
la egolatría. No por casualidad, su fama está ligada precisamente al monodiálogo interior (II, 1118) entre su doble yo: el escéptico y místico. En el diálogo no
sólo se desnuda el alma, sino también se puede experimentar la posibilidad de
una comunicación cara a cara (IX, 95), aunque sólo por escrito – es sabido como
Unamuno amaba a sus trabajos, que eran una parte tan importante de su vida
– para incluir la referencia al Totalmente Otro. “El diálogo presupone la dialécti13
14

P. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico..., pp. 375 y 383.
Cfr. carta a Zorilla San Martín, de P. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico..., p. 384.

102

Armando Savignano

ca” (VIII, 747), que está llena de contradicciones íntimas y por lo tanto, fértiles.
Hay claras similitudes con el Fedón de Platón, así como el rechazo de la dialéctica hegeliana, cultivada en su juventud (en la década anterior a la crisis de 1897,
junto a la simpatía con el positivismo de Spencer) a favor de la predilección por
Kierkegaard. En el diálogo, que toma valores existenciales, hay la comparación
de las creencias, de modo que se puede hablar de “diálogo de complementariedad”15 en la que nunca sigue la unificación de los opuestos (síntesis) siendo, sin
embargo, una conversión de la la vida en la conciencia.
Hablando en forma paradójica, que considera el “lenguaje típico de la pasión”
(III, 935), así como la afirmación de la desesperada voluntad de creación, Unamuno se convierte en el pensador trágico, igual que Kierkegaard, que la consideraba el pathos de la vida espiritual. Pero a diferencia de éste, la paradoja de
Unamuno no implica trascender los límites de la razón, a fin de hacer el salto en
la fe, porque vive de la tensión agónica sobre la base de la ilusión representada
por la poesía y la religión, como se muestra de manera ejemplar en la novela más
original, San Manuel Bueno, mártir (1933), un compendio de su filosofía de la
religión. La lógica de la paradoja16, que es alimentada por la transgresión, no
busca neutralidad y ni siquiera ambigüedad, persigue en cambio la ambivalencia
creativa (III, 891).
La estructura de la obra de 1913 se puede dividir en cuatro etapas, que salen
del poblema antropológico con el fin de responder a la pregunta de la razón y la
religión sobre el destino del hombre, culminan en la fe agónica centrada en el
voluntarismo creador, y llegan a la ética heroica y civil que surgen de la duda
trágica. En lugar de referirse al famoso análisis de la miseria humana y de la respuesta religiosa de Pascal, Unamuno parece estar inspirado por el Fedón, contraponiendo con el racionalismo la duda de la pasión, y después de analizar
a través del diálogo la contradicción existencial como resultado de esta experiencia, identifica el equivalente del gran riesgo del famoso diálogo platónico en el
mito de la apocatástasis cristiana.
El punto de partida no es teórico, sino práctico (VII, 126), y se refiere a la
pregunta sobre la única cuestión vital: el destino personal, que es inseparable del
fin del universo. Tenemos, por lo tanto, que alejarnos del racionalismo al confrontarlo con una metafísica de la vida, que prefiere la finalidad a la causalidad
(VII, 241). Por otra parte, de acuerdo con Harnack y Sabatier, se puede decir que
son básicamente la misma cosa, la finalidad y la conciencia (VII, 116), la cual,
sin embargo, no debe ser entendida como un acto de representación cartesiana,
porque equivale a consentir, a compartir el destino del todo (VII, 192).
A. Machado, Obras, Buenos Aires 1973, p. 628. Sobre el diálogo en Unamuno, cfr.
M. Valdés, El diálogo, eje ontológico del pensamiento de Unamuno, (en:) Varios, Homenaje cinquantenario Miguel de Unamuno, Salamanca 1986, p. 708 s.
16 Cfr. T. Mermall, The Chiasmus: Unamuno’s Master Trope, “PMLA” 1990, p. 246.
15
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Sólo el hombre, como animal metaphysicum (Schopenhauer) es capaz de hacer la pregunta práctico-existencial, gracias a la cual la filosofía se convierte en
una meditatio mortis17. La filosofía nace, por tanto, de la necesidad vital de dar
una respuesta a la condición ontológica marcada por necesidades ineludibles derivadas del instinto de conservación y expansión, por desgracia amenazados por
la posibilidad de la nada y de la muerte, que de hecho representa el gran escándalo. Delante de la escisión-laceración relacionada con la conciencia de la finitud,
Unamuno adopta una actitud típica del pensamiento trágico, cuando dice: “se
escribe para sobrevivir y se filósofa por desesperación”18. Frente a la alternativa de la ilusión o de escepticismo, tenemos que abrirnos a la esperanza o arruinarla definitivamente? En este último caso, somos quizás menos desesperados?
(VII, 129). Pero finalmente Unamuno quizo esperar a costa de ser un iluso o incluso engañarse, sin sacrificar ni los derechos de la imaginación, ni los de la inteligencia, eligiendo el espíritu competitivo, la lucha.
La filosofía no surge de la reflexión, sino más bien, románticamente, del corazón, del sentimiento, – y del sufrimiento (I, 1169–1170) – lo que implica la
participación total del hombre. Y es el hombre real de carne y hueso a formar el
sujeto y al mismo tiempo, el objeto de la filosofía19. Impulsado por la preocupación escatológica, Unamuno opone a la filosofía de la identidad, que reduce
las diferencias a un momento interno del devenir, mientras que “el real, el realmente real es irracional” (VII, 111), las dolorosas contradicciones de la nuestra
vida moral (Pascal y Sabatier) y las antinomias insolubles del pensamiento examinadas por Kant. La abstracta dialéctica hegeliana debe ser confrontada con una
verdadera dialéctica de la realidad que escapa a cualquier intento de complementar, es decir, el espíritu competitivo en el nombre del cual Unamuno se aleja del
“hermano Kierkegaard”, con el cual, sin embargo, está de acuerdo en que el risesgo de la abstracción aflora en el problema de la existencia (VII, 174).
El ego, que anhela a ser salvable20, constituye el centro y el fin del universo, para poder decir con Senáncour que para el universo no es nada, pero para
mí es todo. Resulta abstracta también la actitud cartesiana, ya que el punto de
referencia primordial no es “pienso, sino vivo” (VII, 130); el pensamiento objeUnamuno se rifiere a B. Spinoza, Etica, pars IV, par. LXVII.
Esta afirmación se encuentra en el Tratado del amor de Dios, 28/1, en la Casa-Museo
Unamuno (Salamanca).
19 Para algunas fuentes de esta tesis: Carlyle (cfr. C. Clavería, Temas de Unamuno..., pp. 24
y 40); Ritschl, Channing, Vinet y Sabatier (cfr. N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales...,
pp. 60–61). Falta, en contra, una inspiración kierkegaardiana, según subrayò M. Nozick, Miguel de
Unamuno, New York 1971, p. 39. Con este punto de partida Unamuno rechaza sea al cogito cartesiano sea a las llmadas “metafísicas espiritualistas a priori” (VII,159) (Balmes) y a los “sudacéos
marburgueses”, especialmente a Ortega (Epistolario completo Unamuno-Ortega..., p. 102 y 112).
20 Esta afirmación se encuentra en C.G.A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte,
Freiburg i Br. 1894, 3 ed., t. II, p. 63.
17
18
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tivo debe ser confrontado con el drama de la existencia del individuo (VII, 195).
Por eso, “la verdad concreta y real, no metódica e ideal, es homo sum, ergo cogito. Sentirse hombre es más inmediato que pensar” (VII, 192). Es necesario aclarar la relación entre el pensamiento y el ser. “La conciencia de pensar acaso
no será la cnociencia de ser?” (VII, 130). Adelantando visiblemente el existencialismo, Unamuno plantea la cuestión de la forma de existencia – y de vida
– de ese ser capaz de pensamiento (VII, 130). Esta es la experiencia original de la
percepción de la propia existencia (serse), que tiene un valor a un tiempo transitivo y reflexivo. El sentirse existente, en definitiva, es la tensión agónica entre
pobreza y necesidad. El expuesto es tanto el ex-puesto como el esfuerzo de ser.
Es en el cuerpo que experimentamos la sensación de la existencia, que es
nada más que vivir (III, 193). “Es mi cuerpo vivo que siente, quiere y piensa”
(VII, 158), de modo que el yo es, en cierto sentido, el propio cuerpo (VII, 113).
En fin, “el hombre es idea viva encarnada” (I, 955). La conciencia siendo un
cuerpo – y al revés – se ha unido al mundo a través de los intereses – por lo
tanto, la tesis trófica del conocimiento sobre la base de la auto-preservación y
reproducción21 – la imaginación – y que produce mitos, y que está en constante
lucha con la razón, la cual, no debe ser olvidado, nació de la fantasía (VII, 125)
– y del deseo (eros), como voluntad de no morir.
El mundo es para la conciencia, que surge del sufrimiento y del dolor, que
no es sólo el camino de la conciencia (VII, 192), sino también su pulsación. El
dolor que mana de la conciencia, también indica la ruta de acceso de esta hacia
la personal autenticidad en la conciencia de las limitaciones, sino también de la
aspiración a lo que quería ser en comparación con el mundo. No es a través de
la duda metódica que conduce a la conciencia de sí, tan sólo tenemos que sufrir
para sentirnos existentes (VII, 232). La conciencia, que es una enfermedad, es
una lucha tan para existir y subsistir en el ser, cómo para hacerse frente a la constante amenaza de la aniquilación. El dolor y el sufrimiento además son un impulso hacia el absoluto y un estímulo a la libertad, que se concibe, con Kant,
como un conflicto entre lo positivo y lo ideal.
La contradicción original, surge de las célebres antinomias22 . En primer lugar el antagonismo, vivido románticamente, entre finito e infinito: de un lado la
21

Per estas afirmaciones Unamuno se rifiere a la obra de R. Turró sobre el origen del conocimiento (VII,1084), interpretando el cogito cartesiano como: Edo, ego sum. Sobre este tema,
cfr. C. París, Unamuno, Barcelona 1968, pp. 346–350 y p. 378. Por la referencia a Schopenhauer (VIII, 1087).
22 Cfr. F. Meyer, L’ontologie de Miguel Unamuno..., p. 25 y F. Wyers, Unamuno, the Contrary Self, London 1976, p. 31. Por esta antinomía, Unamuno se refiere a Hegel (Enciclopedia,
par. 60); a A. Sabatier, Esquisse d’’une philosophie de la religión d’après la psychologie et
l’histoire, Fischbacher, Paris 1894, p. 28; y a Kierkegaard (P. Cerezo Galán, Las máscaras de
lo trágico..., pp. 399–400). Cfr. además F. Turienzo, Unamuno. Ansia de Dios y creación literaria, Madrid 1966, pp. 130, 135.
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auto-conciencia implica el conocimiento del límite (VII, 194), y del otro aspira
a la plenitud de la totalidad (VII, 132). Se destaca claramente la situación agónica, marcada por un movimiento de “doble negación”, o “doble amenaza de
existencia” (62), como se canta poéticamente en el Cancionero (n. 1065, VI,
1243). Otra contradicción, por la cual emergen influencias de Kierkegaard, se
refiere a la identidad-alteridad : por una parte el yo aspira a mantener su individualidad respecto al universo, en virtud del egoísmo trascendental (VII, 136), y
por el otra quiere ser todas las cosas para experimentarlas en sí mismo (VII, 191).
Sin embargo, un compendio de las antinomias es la oposición entre facticidad y
trascendencia: estar aquí y ahora (VII, 136) bajo el imperio de la necesidad de
contrarrestar el esfuerzo heroico para que “vencido el destino, sea ley la libertad” (VII, 132), a diferencia de Kierkegaard, cuya síntesis de necesidad – posibilidad, Unamuno se opone a través del grito titánico: todo o nada!, emblemático de la tensión agónica entre la utopía y el nihilismo (VII, 142).
Entre el ser y la nada, Unamuno se instala en el agonismo, fuente de incertidumbre creativa y desesperada, abrazando la perseverancia, como se desprende
de la interpretación libre de la Ética (Parte II, la proposición 6) de Spinoza, según
la cual el “ansia de no morir es nuestra esencia actual”. Esto se confirma no sólo
por la experiencia trágica de ser, sino por la misma naturaleza de la pasión de
ser, que se afirma no simplemente como una tendencia a preservar en su ser, sino
también como una pasión para aumentarlo de forma indefinida. El conatus de
Spinoza que, incluido en el clima más existencial de la voluntas de Schopenhauer23, se convierte, por lo tanto, en un principio ontológico y epistemológico junto con otro que dice lo siguiente: nihil cognitum quin preavolitum. Si cada uno
se esfuerza por seguir siendo, ya que la ansiedad de no morir es nuestra esencia,
es ineludible examinar la biografía íntima de los filósofos para identificar tales
vitales preocupaciones genuinas en la fantasmagoría de ideas abstractas.
La ansia inmortal de inmortalidad hace que juzgamos ilusorios, como sucede en los pasos del Simposio de Platón, sucedáneos como la fama, la perpetración a través de la progénie – también perseguidos por Unamuno en una fase
bien definida de su existencia – la misma búsqueda de la belleza y de la gloria,
o a la manera de Nietzsche, el eterno retorno, que es una idea órfica y representa la tragicomedia más formidable (VII, 145 y 168). El hombre aspira, sin embargo, a la inmortalidad completa – cuerpo y alma – a tal punto que Unamuno
acuñó la expresión paradójica de la inmortalidad “fenoménica” entendida como
una continuación de esta vida (VII, 160) y, en la estela de Kierkegaard, por Una23 Sobre la libre interpretación por parte de Unamuno de la Etica de Spinoza, (propos. 6,
III pars) en base a la traducción de quatenus con “en cuanto sustancia”, cfr. F. Meyer, L’ontologie de Miguel Unamuno..., p. 5 e 22). Se trata de un lapsus que realza la conexión entre conatus e immortalidad, no en sentido eidético, sino como eros y volición (P. Cerezo Galán, Las
máscaras de lo trágico..., p. 404).
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muno esta consistirá en el interés de la conciencia trascendental, no sobre la base
de pruebas objetivas, pero por la pasión del sujeto, que “se interesa infinitamente por la existencia” (VII, 174), a través de la voluntad de creer afirmada en las
obras24.
Sólo la religión es capaz de responder adecuadamente a estos casos, que el
pensador vasco examina dando voz a su doble yo: el escéptico, que expone los
argumentos racionales, y el místico, que trae las razones del corazón (VII, 215).
Como notó Robertson25, fue el cristianismo, a pesar de la locura y la necedad
de la razón, que ha afirmado fuertemente la creencia en la resurrección de la carne, que representa la esencia del catolicismo, comparado con el protestantismo,
que se centra en la justificación, lo que implica la primacía de la ética por la
escatología. Este enfoque fue ratificado por el Concilio de Nicea, donde gañaron los “idiotas” – o sea, los ingenuos, los representantes del verdadero espíritu
de la gente, que no quiere morir, cualquier cosa diga la razón, – contra los arrianos, que consideraban a Jesús como un gran maestro de moral. El sacramento
de la Eucaristía juega un papel central, ya que en ella, a diferencia de Harnack,
que veía en este sacramento caracteres oscurantistas y materialistas, Unamuno
identifica el apoyo principal de la piedad popular, ya que es el mayor signo de
la redención y la deificación de la perspectiva escatológica. Y esto es gracias al
“realismo” del sacramento, que es el “pan de la inmortalidad”, respecto a la religión espiritual (Harnack). Como prueba, Unamuno opone a E. Troeltsch, que
ve en Bach la expresión artística más sublime del protestantismo, la plasticidad
de la pintura y del arte católica exprimidas en el Cristo de Velázquez26. Pero la
transubstanciación, enfatiza Harnack con Ockham, representa la doctrina más irracional27, por lo que es necesaria la fe, a la misma manera reitera Unamuno,
asumiendo una paradoja expresada por Vinet.
De un manera personal, pero no sin incomprensiones, Unamuno reconstruye
la historia de las religiones que, sobre la base de las sugerencias tomadas por
Harnack y Sabatier, aunque, a menudo independiente de las dos fuentes mencionadas, se concibe como la sucesión de las personalizaciones a la meta final: la
apocatástasis, que no tiene nada que ver ni con las revelaciones racionales, admiradas por los seguidores de Ritschl y por Sabatier, ni con la responsabilidad
moral que esas revelaciones presuponen. Al esbozar la historia de las religiones,
24 Por estas tesis Unamuno depende de H.F. Amiel, Fragments d’un journal intime, Paris
1922, t. II, p. 292; t. III, pp. 22–23. C.G.A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, II,
pp. 535–536. Por la salvación de todo el hombre Unamuno se refiere a E.W. Channing, The
Complete Works of William Ellery Channing, London 1884.
25 W.F. Robertson, Sermons Preached at Trinity Chapel, Brighton, Leipzig 1861, 2 vol.
26 Unamuno dialoga con Harnack sea en la obra de 1913, sea en el poema sobre el Cristo
de Velázquez. Por la primacia de la pintura cfr. C.G.A. von Harnack, Lehrbuch del Dogmengeschichte, t. I, p. 151.
27 Cfr. C.G.A. von Harnack Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. III, p. 443, nota 2.
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Unamuno no está de acuerdo con sus fuentes, que tacha de aptitud intelectual
y de haber subordinado la escatología a la ética.
En cuanto al cristianismo, el pensador vasco evidencia el vínculo indisoluble con el judaísmo, y enfatiza el credo quia absurdum de Tertuliano hasta la
época escolástica, que intentó reconciliar la fe y la razón artificialmente28. El
gran peligro es que queremos creer a través de la razón, cuyas necesidades no
son menos imperiosas que la vida misma29. Sin embargo, “la razón es enemiga
de la vida” (VII, 162), es decir, de la vida espiritual, ya que tiende al monismo,
mientras que la salvación presupone un dualismo universal, además de culminar
en el escepticismo, que puede conducir a la “disolución racional”, anulando la
lógica discursiva (Vinet), la ciencia (Sabatier) y la verdad (Troeltsch). En este
contexto, Unamuno crítica la Weltanschauung racionalista, cientificista y positivista, sin caer, ya que a menudo se ha llevado a creer, no sin equívocos fatales,
ni en el irracionalismo, ni en una actitud que niega la ciencia, ya que asigna un
papel preciso a la razón instrumental, es decir, en un sentido técnico y científico, aunque reitera firmemente que ella es en el borde de las inevitables prerrogativas vitales, emocionales y volitivas, o sea nuestra sed de inmortalidad. De
ahí la famosa frase contra Hegel, es decir, eminentemente trágica, según la cual
todo real es contra-racional y todo racional es contra-vital (VII, 163).
Que la razón lleva al escepticismo lo puede demostrar el problema central
de la inmortalidad del alma, con respecto al cual sólo es necesario señalar que
el pensador vasco rechaza cualquier evidencia metafísica no a causa de los supuestos fenomenistas, sino en nombre del carácter ético–práctico. Ni prueban la
inmortalidad del alma las perspectivas panteístas – que son un “ateismo disfrazado” – ni la teoría del inconoscible de Spencer – porque es hipócrita y contradictoria – ni los sistemas dualistas, porque la razón es “naturalmente monista”.
Asimismo, no es un postulado ni una declaración voluntarista (III, 935), siendo
la inmortalidad del alma obra del eros como ímpetu de creación y de trascendencia, o (siguiendo Kant) necesidad subjetiva de esfuerzo moral para lograr
a la conciencia. El trabajo de Unamuno – para el que él se basa en la falacia de
la sustancia30 con el fin de criticar duramente los argumentos de Santo Tomás
de Aquino y de Balmes – tiene el objeto de desenmascarar su carácter ideológico (VII, 160).
Sobre los dogmas Unamuno depende de Robertson y sobre todo de A. Sabatier, Esquisse
d’une philosophie de la religion..., pp. 44–45, 274–277 y 295.
29 Por estas afirmaciones Unamuno se rifiere a Vinet, Sabatier y a Troeltsch (N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales..., pp. 92–94).
30 Sobre la crítica al concepto de substancia en el problema de la imortalidad del alma, influido por Kant y Channing, cfr. N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales..., p. 88.
P. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico..., pp. 406–407, en oposición a F. Wyers, Unamuno, the Century Self..., p. 35.
28
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Si la razón conduce a consecuencias similares es necesario luchar contra ella,
sobre todo cuando se convierte en “ira cientificista”, que contrasta la “cuestión
de la pasión” y las “razones del corazón”, que son un tema recurrente en la reflexión de Unamuno hasta a ser visto como un “argumento ontológico del sentimiento” elevado sobre la fe creadora-voluntarista. ¿Qué hacer antes de la doble
revés representada por una religión que ha llegado a basarse en su enemigo – la
razón – y de la filosofía orgullosa basada en el cientificismo y el racionalismo?
En oposición al dogmatismo, pero persuadido (con Sabatier) que “todo acuerdo
y armonía entre razón y vida, entre filosofía y religión, es imposibile” (VII, 177),
Unamuno opta por el único camino de salvación, que es vivir agonicamente.
Como se desprende de la lectura de Wobbermin y de Ritschl31, la razón y la vida
son inevitables simplemente para seguir viviendo, mientras que la muerte es a la
vez la Aufhebung de Hegel y a la vez el intelectualismo abstracto.
La desesperación del sentimiento vital y la frustración del escepticismo racional hunden el hombre en las profundidades del abismo, donde se encuentran,
uno frente al otro, estas dos tendencias antagónicas que abrazándose trágicamente
dan lugar a una vida seria y terrible (VII, 172). El trágico abrazo, lo que implica
una “perpetua lucha sin victoria ni esperanza” (VII, 117) y por lo tanto una actitud titánica, no vive la contradicción (Widerspruch), sino la oposición incesante
(Widerstreit), como se ve en la misma imagen del abrazo, en el que cada uno
toma la fuerza de oposición del otro para reafirmarse. Se trata de una tensión
insuperable, que recuerda “el fenomeno fundamental del antagonismo (Wiederstreit) de las oposiciones reales, del polemos, que es decisivo desde Heráclito”32.
Esta dialéctica, que nunca llega a la síntesis hegeliana, está más cerca de las posiciones de Carlyle y de Kierkegaard y puede ser tratada como una dramatización de las antinomias de la razón pura (Kant), transpuesta, sin embargo, a la
práctica existencial. Puesto que la paz entre estos dos poderes es imposible, tenemos que vivir esta guerra hasta que se convierta en el estado de nuestra vida
espiritual (VII, 172), Unamuno se coloca en el abismo de la desesperación (VII,
185). Esta no debe entenderse, por lo tanto, como una mera figura del lenguaje
o de la misma forma que un estado de transición, como lo entendía Kierkegaard, para realizar el salto de la fe, sino que aumenta, sin embargo, hasta que ser
constitutiva de la conciencia, hasta el punto de juzgar cómicas ciertas actitudes
existencialistas. De la lucha entre la desesperación y el escepticismo, brota la
santa, la dolce, la salvadora incertitumbre (VII, 179), que es creativa. El trágico
abrazo que se consuma en el hondo del abismo cambia a los contendientes, ya
que se ha mantenido una fe cordial, que vive en la inquietud y se alimenta de la
Cfr. A. Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, Bonn
1874, t. III, p. 582.
32 R. García Mateo, Dialektik als Polemik. Welt, Bewusstsein, Gott bei Miguel de Unamuno, Frankfurt 1978, p. 58.
31
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duda – no la fe del carbonero, que obedece pasivamente la autoridad eclesiástica – y una razón que, aunque reducida por las exigencias racionalistas, sin embargo juega un papel de investigación y de problematización ineludible, sin querer reducir e integrar en una síntesis dialéctica la dimensión religiosa, que
implica una diferencia absoluta. Estamos flotando en un espacio entre la vaga
certeza y la duda33, es decir, entre el ser y la nada (VII, 179). Hay por tanto que
luchar y sobre todo arriesgar, que es hermoso, según se indica en el Fedón de
Platón en nombre de la incertidumbre creativa. Conquistar este espacio de libertad, lo que, en última instancia, es típico de la condición humana, implica un
esfuerzo tan trágico como titánico, cuyo símbolo son Don Quijote, el vitalista,
y Sancho, el racionalista que duda de la razón.
Con esta doctrina de la salvadora incertidumbre, que es el núcleo de la filosofía de la religión de Unamuno34, se puede salir del fondo del abismo, solamente aceptando y viviendo el conflicto. Tal trágico agonismo, lejos de llevar
a la inercia y a la renuncia, sin embargo, es la base para una vida vigorosa, una
acción eficaz, incluso una lógica, de acuerdo con los dictados de la “lógica del
corazón”, lo que demuestra cómo de un cierto pesimismo trascendente brota un
optimismo temporal y eterno.
Filosofía y religión se postulan mutuamente, de modo que la historia de la
filosofía es, en última instancia, una historia de la religión, que, a su manera, es
una apología personal del doble yo de Unamuno, que no por casualidad dice que
cada idea es una justificación a posteriori de la conducta del filósofo. En su filosofía de la religión, Unamuno afirma que la religión se basa, no muy diferentemente de Schleiermacher, en el sentimiento y no en la búsqueda de pruebas
objetivas, por lo tanto, la diferencia entre la actitud de los intelectuales y la conciencia de los espirituales, que entienden la libertad como creadora de valor
y significado. La religión afecta a la experiencia vital y existencial, ya que está
en cuestión el sentido último de la vida y de todo lo que existe, de hecho, su
propósito y su valor (VII, 261).
El antropocentrismo, como señaló Orringer, siguiendo los pasos luteranos de
“Dios para nosotros” hasta la exaltación en el misticismo de la Contrarreforma,
del valor salvífico de la humanidad de Cristo, es la base de la experiencia religiosa que se centra en la conciencia ontológica de la finitud. Así la “sed de ser”
o “hambre de Dios” que requiere más ser. Al sentimiento de dependencia (Schleiermacher) Unamuno añade un fuerte deseo de autoafirmación, de modo que “la
fe en Dios nace de la fe en nuestra existencia sustancial” (I, 1180).Unamuno, que
Cfr. F. Lamennais, Essai sur l’indifférence en matière de religion, 3 parte, cap. 67.
Por las fuentes de esta teoría, cfr. la expresión de Tertulliano Parce unicae spei totius
orbis, leida por Unamuno en C.G.A. von Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. I,
p. 552, nota 2.75. Por la influencia del protestantismo liberal en la teodicea unamuniana,
cfr. N.R. Orringer, Unamuno y los protestantes liberales..., pp. 121–151.
33
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ni reduce la religión a la función social, ni la identifica con actitudes progresistas, también rechaza enérgicamente cualquier lectura política de su pensamiento (VII, 182). Más que el pragmatismo religioso de James, la posición de Unamuno se asemeja más a la religión abierta de Bergson, en comparación con la
cual, sin embargo, como señaló Cerezo Galán35 (35) el impulso a la trascendencia no viene del élan vital, pero por algo más radicalmente humano, la hambre
de inmortalidad, o, mejor dicho, el principio de la esperanza.
Nuestras obras son la “prueba moral” de la verdad del anhélito de la eternidad, a través de la mediación de Dios. Por lo tanto, la síntesis práctica está representada por la ética, con la primacía relativa de la vida respeto a la especulación en sintonía con la visión de una historia que viaja, sobre la base de la
vocación civil, hacia la salvación de la humanidad. La ética de Unamuno presupone la crítica del protestantismo liberal y sobre todo de la actitud ritschliana en
nombre de la religión católica, que acepta la primacía de la escatología en comparación con la misma ética, pero rechaza la ascética monástica, que, como señaló F. Loofs, implica tomar distancia del mundo y es, por tanto, contraria a la
vocación civil de Unamuno. La ética de Unamuno lleva rasgos existenciales, sin
dejar de mencionar las influencias de Fichte. También es anti-intelectualista, ya
que en la ética cada justificación racional es siempre a posteriori (VII, 262) en
comparación con la experiencia. Unamuno también critica el formalismo kantiano para dar paso, con Rousseau, a las razones del corazón.
La irresistible ansia de la inmortalidad simbolizada por Don Quijote, en la
lucha desesperada contra el destino y la muerte, son la base de la moral heroica
(VII, 267). El emblema del sentimiento trágico de la vida es Don Quijote, y respecto a su interpretación somos testigos de una evolución, ya que se eleva en
el trabajo de 1913 a un ejemplar vitalista con una fe fundada en la incertitumbre
(VII, 180–181). A Don Quijote y Dulcinea – símbolos, respectivamente, del agonismo y de la gloria inmortal – se opone Elena que roba el alma de Fausto, canejando la religión con la cultura humanística y la felicidad mundana. Unamuno, aludiendo especialmente a Ortega, combate con paradójica vehemencia contra
la cultura secular, el progreso, la ciencia y la europeización aludiendo, con
Senáncour, a la maladie du siècle (VII, 284) que, siguiendo las huellas de Sabatier, identifica en el divorcio entre la ciencia objetiva y el propósito moral (VII,
285), en última instancia, en la pérdida del sentido escatológico-religioso. Pero
el hombre, que ahora no se muestra satisfecho del Kulturkampf, quiere vivir agonicamente sin caer en el integrismo, cuyas tentaciones Unamuno siempre había
mantenido las distancias, ya que era un hombre libre y moderno, si bien reproP. Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico..., p. 516. Sobre el pensamento de Unamuno, cfr. A.Savignano, Panorama de la filosofia española del siglo XX, Comares, Granada 2008,
cap. 2. A. Savignano, Introduzione a Unamuno, Laterza, Bari 2001. M. de Unamuno, Filosofia
e religione, Bompiani, Milano 2013.
35
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chaba al humanismo de haber traicionado la verdadera naturaleza, que no es aquello de las cosas del hombre, sino aquello del hombre (VII, 116), es decir, de
preferir una economía trascendente a la exclusivamente inmanente. No es coincidencia que, al final de la obra, Unamuno puede exclamar, señalando al lector:
“Y Dios no te dé paz y sí gloria”.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ omawia pojêcie mierci jako sytuacji granicznej (Grenzsituation) w filozofii
Karla Jaspersa i jego korzenie w pismach Kierkegaarda. Wychodz¹c od Psychologii wiatopogl¹dów, wczesnej pracy Jaspersa, omówienie
wskazuje na istotowe powi¹zanie mierci z fundamentaln¹ struktur¹ skoñczonoci bytu ludzkiego. Jaspers pozostaje wierny Kierkegaardowi
w jego podstawowych tezach o egzystencjalnej
funkcji mierci jako sytuacji granicznej. Zadaniem ¿ywej jednostki, bêd¹cej mo¿liw¹ Egzystencj¹, jest staæ siê sob¹, wybraæ siebie, staæ
siê subiektywnym  a jest to osi¹galne jedynie
w perspektywie asymilacji w³asnej skoñczonoci, czyli równie¿ w³asnej miertelnoci. Koncepcje Kierkegaarda i Jaspersa ró¿ni natomiast
przede wszystkim koncepcja wiary le¿¹ca
u pod³o¿a egzystencjalnego apelu podjêcia jednostkowego losu w obliczu mierci.

The following paper presents a concept of
death as the ultimate situation (Grenzsituation) developed by Karl Jaspers and its antecedent form in Kierkegaards writings. Beginning with Psychologie der Weltanchauungen,
an early work of Jaspers, the brief discussion of
main aspects of the concept in question shows
death as essentially connected with structure of
human being and its fundamental finitude. Jaspers follows Kierkegaard in his essential claims about existential function of death as ultimate situation. Becoming oneself is a main
task of living individual as a possible Existence and is only achievable in proper assimilation of once own finitude, i. e. once own death.
The main difference between both conceptions
is the nature of faith which is involved in above call for becoming subjective in the face of
once own death.
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mieræ jest bodaj najbardziej uderzaj¹cym symptomem ludzkiej skoñczonoci. Kiedy ustaj¹ podstawowe funkcje organizmu, koñczy siê ¿ycie w znanej
nam formie. Niezale¿nie od naszej wiary, wiatopogl¹du czy nadziei mieræ jako
fakt oznacza zawsze to samo: kres ¿ycia. Mo¿e przyjæ nagle i niespodziewanie
lub po d³ugim oczekiwaniu i cierpieniach, mo¿na j¹ nazwaæ niesprawiedliw¹ jako
pozbawiony sensu rezultat nieszczêcia czy wypadku lub widzieæ w niej naturaln¹ kolej rzeczy, zwieñczenie d³ugiej staroci  jednak w swoim ostatecznym
kszta³cie, jako kres, mieræ jest perfekcyjnie egalitarna i nie omija nikogo. Kiedy
umieram, starzej¹c siê powoli, albo po d³ugiej chorobie, kiedy mieræ przychodzi
w ³agodnej i oczekiwanej formie, wtedy nie umieram mniej ni¿ na skutek nag³ego wypadku. Jeli mieræ zaskakuje i gwa³townie pozbawia mnie spodziewanego przydzia³u czasu, nie umieram wtedy bardziej.
mieræ to konstytutywny sk³adnik ¿ycia. Nawet naj¿ywsza wiara w postêp,
nadzieja na stopniowe pokonywanie biologicznych ograniczeñ, cierpieñ i chorób,
musi pogodziæ siê z prawd¹, ¿e na mieræ nie ma lekarstwa i od mierci nie bêdzie nigdy ucieczki.
Skoro mieræ jest oczywistym i podstawowym objawem ludzkiej skoñczonoci, to próba filozoficznego ustosunkowania siê do mierci jest zarazem prób¹
filozoficznego ujêcia jednego z momentów ludzkiej skoñczonoci. Dlatego te¿
refleksja nad mierci¹ pe³ni tak wa¿n¹ rolê u mylicieli kojarzonych z egzystencjalizmem  bo to w³anie cz³owiek w jego skoñczonym istnieniu stanowi g³ówny obiekt ich zainteresowania.
Poni¿sze rozwa¿ania maj¹ na celu zarys koncepcji mierci jako sytuacji
granicznej (Grenzsituation) w filozofii Egzystencji Karla Jaspersa i jej antecedentnej formy w myli S¸rena Kierkegaarda. Zestawienie obu w odwrotnym do chronologicznego porz¹dku pozwoli lepiej dostrzec inspiracje Jaspersa
Kierkegaardem. W koñcowym komentarzu zostanie bardzo zwiêle odnotowana fundamentalna ró¿nica dziel¹ca te ujêcia mierci w zakresie omawianego problemu.

Granicznoæ mierci w filozofii Jaspersa
Pojecie sytuacji granicznej jest jedn¹ z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kategorii u¿ywanych przez Karla Jaspersa. Jeszcze za ¿ycia jej
twórcy pisano, ¿e jako jedna z niewielu wesz³a do s³ownictwa szerokiej publiki i mimo licznych reinterpretacji oraz dezinterpretacji, definiuje obraz filozofii
Jaspersa poród ogó³u1.
1 E. Latzel, The Concept of Ultimate Situation, (w:) P.A. Schlipp (red.), The Philosophy of
Karl Jaspers, Tudor Publishing Co., New York 1957, s. 182183.
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Jej pierwsze rozwiniêcie znajdziemy w Psychologie der Weltanschauungen
z 1919 r., wczesnym dziele filozofa zamierzonym jako próba rozumiej¹cej psychologii. Sam autor wyra¿a³ potem dystans do swojej m³odzieñczej ksi¹¿ki,
nazywaj¹c j¹ nie doæ dojrza³¹ i systematyczn¹2. Jednak z pozycji czytelnika nie
sposób zaprzeczyæ, ¿e w tej obszernej i miejscami porywaj¹cej swoim rozmachem pracy znalaz³y siê niemal wszystkie podstawowe tropy i intuicje rozwijane przez Jaspersa w póniejszej twórczoci3.
Dotyczy to równie¿ sytuacji granicznej, której koncept zosta³ co prawda
osadzony w szerszej filozoficznej perspektywie dopiero w drugim tomie Philosohpie (1932), ale sam w sobie uleg³ jedynie drobnemu przeformu³owaniu. Zarysujmy z grubsza najwa¿niejsze jego aspekty z obu kolejnych dzie³  od ród³owych myli z Psychologie po ich rafinacjê z Philosophie.
* * *
W Psychologii wiatopogl¹dów Jaspers opisuje byt ludzki jako nieodwo³alnie uwik³any w antynomiczn¹ strukturê. Jego skoñczonoæ skazuje go na konfrontacjê z dowiadczeniem
¿e nie ma nic pewnego, ¿adnego absolutu, w który nie mo¿na by zw¹tpiæ, ¿adnego oparcia,
które wytrzyma³oby próbê dowiadczenia i myli. Wszystko p³ynie, jest w ci¹g³ym ruchu kwestionowania; wszystko jest relatywne, skoñczone, rozdarte na przeciwieñstwa.4

Oczywicie takie dowiadczenie jest bliskie nihilizmowi i stanowi katalizator jego ró¿nych form5. Dla ¿ycia pozostaje ono nie do zniesienia, dlatego cz³owiek relatywnie rzadko popada w rozpacz, znajduje on jakie oparcie jeszcze
zanim stanie siê w ogóle zdolny do rozpaczy6. Jednak prze¿yta choæby niewyranie fundamentalna niepewnoæ rozbudza wci¹¿ na nowo refleksjê, a ta kwestionuje wygodne rozwi¹zania i niweluje z³udzenia. Budzi siê w ten sposób
i kszta³tuje wiadomoæ w³asnej nieredukowalnej skoñczonoci, która skazana
jest na antynomie. Nie s¹ to antynomie samego tylko poznania, ale tkwi¹ w sa2 W Psychologie der Weltanschaungen próbowa³em systematycznie przedstawiæ ca³oæ
ludzkich mo¿liwoci wiary, mo¿liwe obrazy wiata i nastawienia. By³o to zuchwa³e dzie³o m³odzieñcze, którego treæ uznajê wprawdzie do dzi za w³asn¹, ale formê uwa¿am za niedoskona³¹  K. Jaspers, O mojej filozofii, t³um. D. Lachowska, (w:) idem, Filozofia egzystencji. Wybór
pism, PIW, Warszawa 1990, s. 76. Na ten temat zob. Ch. F. Wallraff, Karl Jaspers. An Introduction to his Philosophy, Princeton 1970, s. 610.
3 Por. E. Latzel, op. cit., s. 183.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 285304. Na temat roli pojêcia nihilizmu w myli Jaspersa zob. M. Janiak, Nihilizm w filozofii egzystencji Karla Jaspersa, (w:) E. Starzyñska-Kociuszko, A. Kucner, P. Wasyluk (red.), Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm  kultura wyczerpana?, Olsztyn
2013, s. 335344.
6 K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, s. 229.
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mej antynomicznej strukturze przygodnoci i skoñczonego ¿ycia. Zrazu napotykany w d¹¿eniach opór i przeciwnoci przypominaj¹ o czysto faktycznych ograniczeniach. Towarzysz¹ temu cierpienia i ci¹g³e zmagania, ale jako takie maj¹
charakter przeszkody, któr¹ prowadzony przez wartoci i idea³y postêp mo¿e
z czasem usun¹æ. Prawdziwa wiadomoæ skoñczonoci nastaje wraz z odkryciem totalnoci napotykanych granic, kiedy cz³owiek dostrzega wszystko co
osi¹gniête i osi¹galne w objêciach oporu i zniszczenia w³aciwych biegowi dziejów. Dowiadczenie zdaje siê napotykaæ wszêdzie na granicy absolutny przypadek, mieræ i winê7.
mieræ tak widziana ma status totalny i graniczny  oznacza sytuacjê, na któr¹ nasze skoñczone istnienie jest z istoty skazane. Okrelaj¹ j¹ dwie formu³y:
1. Cz³owiek umiera, zanim zrealizuje w³asne cele; niebyt jest dla niego przede wszystkim koñcem.
2. mieræ jest spraw¹ absolutnie osobist¹; [ale  M.J.] sytuacja ta jest ogóln¹ sytuacj¹ wiata,
bêd¹c jednoczenie szczególnie indywidualn¹.8

Te dwie strony mierci potêguj¹ dowiadczenie jej granicznego charakteru.
Jej stronê obiektywn¹ stanowi zewnêtrzny rozpad i niszczenie. Niemiertelnoæ
idea³ów, wielkich czynów, s³awy trwalszej ni¿ ze spi¿u, kultur jest pospolitym
z³udzeniem. Ich d³ugie trwanie to tylko relatywne okrelenie oparte na ró¿nicy
ilociowej mierzonego czasu; muchówka przemija ostatecznie tak samo jak cz³owiek, cz³owiek tak samo jak cywilizacje: wszystkiemu, co mamy urzeczywistniæ  pisze Jaspers  nie tyle grozi zmierzch: to wszystko ju¿ zmierzcha na naszych oczach9.
Stronê indywidualn¹ stanowi moja spodziewana mieræ  mój w³asny kres,
czyli co, co bezwzglêdnie mnie dotyczy. Nie chodzi tu rzecz jasna o jaki inny
rodzaj mierci. Zmienia siê tylko perspektywa spojrzenia. mieræ nabiera dla
mnie indywidualnego charakteru, kiedy nie spogl¹dam ju¿, niejako z oddalenia,
na bieg spraw w teatrze wiata i ich przemijanie, na tê ci¹g³¹ zmianê scenerii,
która przechodzi ostatecznie w pust¹, pozbawion¹ sensu monotoniê powstawania
i giniêcia  powtarzalnoæ forum i ich kombinacji, gdzie z pozycji przyjêtego dystansu nie widaæ ju¿ niczego nowego pod s³oñcem. Opuszczam rolê niezaanga¿owanego obserwatora i uwiadamiam sobie  by u¿yæ okrelenia Heideggera
 moj¹ najbardziej w³asn¹ mo¿liwoæ koñca, mój w³asny kres. Dlatego indywidualny stosunek do mierci ró¿ni siê zasadniczo od stosunku do przemijania
odzwierciedlanego jedynie w kategoriach ogólnych. Jest to istotne rozró¿nienie,
filozoficznie inspiruj¹ce równie¿ Kierkegaarda, co dalej zostanie pokazane.
Tak jak mogê byæ wiadkiem wszechobecnego przemijania, tak nigdy nie
mogê byæ wiadkiem w³asnej mierci, nie posiadam ¿adnego jej dowiadczenia.
7
8

Ibidem, s. 230231.
Ibidem, s. 260.
9 Ibidem.
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cile rzecz bior¹c, mogê ustosunkowaæ siê do niej tylko jako do czego z gruntu niepoznawalnego:
mieræ [z perspektywy indywidualnej  M.J.] jest czym niewyobra¿alnym, czym w³aciwie niemo¿liwym do pomylenia. Co do mierci mylimy i przedstawiamy sobie jedynie negacje, jedynie zjawiska towarzysz¹ce, ale nigdy nic pozytywnego. [...] Nasza ogólna wiedza o mierci i nasz
¿ywy stosunek do mierci s¹ dwiema ró¿nymi sprawami: mo¿emy wiedzieæ o mierci w kategoriach ogólnych, a jednoczenie co w nas bêdzie instynktownie przeczy³o jej koniecznoci.10

W Psychologii wiatopogl¹dów interesuj¹ Jaspersa g³ównie mo¿liwe postawy i reakcje wobec klarownej i niezafa³szowanej wiadomoci w³asnego kresu.
Stosunek do mierci jest bowiem struktur¹ dynamiczn¹  motywuje i pobudza
wiatopogl¹dowy ruch. Dotyczy to wszystkich typów sytuacji granicznych  swoj¹ nieuchronnoci¹ i nieprzejrzystoci¹ implikuj¹ cierpienie, niepokój i rozpacz.
Dlatego reakcj¹ jest czêsto twórczy odruch obronny, który osadza je w wiatopogl¹dowym horyzoncie, projektuje pewn¹ ca³oæ oswajaj¹c¹ sytuacje graniczne
i nadaje im sens. Ca³oæ ta jednak krzepnie rych³o w postaæ czego znanego
i odcina swoje w³asne ród³o, którym by³o autentyczne dowiadczenie skoñczonoci i zwi¹zanego z nim cierpienia.
Ka¿da sformu³owana nauka o ca³oci staje siê os³on¹ [Gehaûse], pozbawia ród³owego prze¿ycia sytuacji granicznych i podcina korzenie si³om poszukuj¹cym sensu faktycznego istnienia w ruchu przysz³ego dowiadczenia, które pragnie samego siebie. Si³y te zastêpuje pocieszaj¹cy duszê spokój dope³nianego, przejrzanego na wskro i wiecznie obecnego sensu.11

Wszystko to dotyczy równie¿ stosunku do mierci. Ucieczka w wiatopogl¹d
³agodz¹cy dowiadczenie sytuacji granicznej przyjmuje postaæ skonkretyzowanych wizji niemiertelnoci, ¿ycia po ¿yciu, którego kszta³t wyobra¿ony zostaje
w okrelonej, przedmiotowej postaci. Wizje te osi¹gaj¹ ró¿ny stopieñ wyrafinowania  mog¹ mieæ formê mitów, ludowych wierzeñ lub pretendowaæ przez nadu¿ycie intelektu do miana dowodów na niemiertelnoæ duszy i osi¹gaæ wysoce abstrakcyjn¹ postaæ. W obu wypadkach pozorny spokój przepada, ilekroæ
autentyczny charakter sytuacji granicznej znowu stanie siê dowiadczeniem jednostki12.
Na przeciwleg³ym biegunie mo¿liwych reakcji sytuuje siê reakcja czysto negatywna: wobec uchwyconej sytuacji granicznej wszystkie proste treci wierzeñ
ulegaj¹ destrukcji, a na ich miejsce nie wchodzi nic nowego. [...] Poza chwilowym istnieniem faktycznym niczego siê ju¿ nie spostrzega, a ono samo zdaje siê
chaosem13. Postawa taka staje siê oczywicie zarodkiem nihilizmu w jego ró¿nych formach.
10
11
12

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
13 Ibidem,

s.
s.
s.
s.

261.
254.
262.
263.

118

Micha³ Janiak

Niejako pomiêdzy tymi dwiema skrajnymi ewentualnociami  postaw¹ dogmatyczn¹ i nihilistyczn¹  mo¿liwy staje siê jednak aktywny stosunek do mierci. Jego ¿ywe prze¿ywanie pe³ni swoist¹ funkcjê egzystencjaln¹, która bêdzie
kluczowym przedmiotem zainteresowania Jaspersa w Philisophie. Tego rodzaju
nastawienie, nie osuwaj¹ce siê w nihilizm ani nie grzêzn¹ce w dogmatyzmie,
charakteryzuje przede wszystkim pulsuj¹cy dynamizm. Wyobra¿enia przybieraj¹ce okrelony kszta³t, maskuj¹ce graniczny charakter mierci, ulegaj¹ ci¹g³ej
entropii wobec powracaj¹cego autentycznego dowiadczenia skoñczonoci, które znowu budzi wie¿¹ têsknotê za oparciem w transcenduj¹cym doczesnoæ porz¹dku absolutnym:
Wszystko, co rozstrzygaj¹ce, co ma swój sens i byt wykraczaj¹cy poza to ¿ycie  ma postaæ
zmienn¹. [...] Tak oto w gwa³townym potêgowaniu duchowych si³ i wstrz¹sów wci¹¿ od nowa
poszukiwany jest stosunek do czego absolutnego na przekór mierci i wci¹¿ od nowa co
skoñczonego brane jest za absolutne.14

W tym dynamicznym spektrum dowiadczeñ zrodziæ siê mo¿e wiele odmian
wiatopogl¹dów. Nie wchodz¹c w szczegó³y, nadmieñmy tylko, ¿e Jaspers wspomina o wra¿liwoci buddyjskiej czy o postawie heroicznej, która dziêki wiadomoci przemijania potêguje ¿ycie (wiele miejsca powiêca Goethemu). Szczególnie inspiruj¹cy dla filozofii Jaspersa okaza³ siê jednak inny typ, zilustrowany
postaci¹ Kierkegaarda: kultywowanie skrajnie indywidualnego stosunku do
mierci jako stosunku do tajemnicy, która subiektywizuje i nadaje najwy¿szy
patos ród³owej relacji do Absolutu, nie opartej ju¿ na rzekomym poznaniu czy
nabytych wyobra¿eniach15. W tej pe³nej napiêcia wra¿liwoci kryje siê zal¹¿ek
tego, co Jaspers nazwie w Philosophie rozjanianiem Egzystencji (Existenzerhellung). Trafnie przecie¿ zauwa¿y³ Heidegger parê lat przed jej drukiem, ¿e fundamentalne znaczenie fenomenu sytuacji granicznej wykracza poza wszelk¹ typologiê postaw i wiatoobrazów16.
* * *
Rozjanianie egzystencji to podtytu³ drugiego tomu Philosophie. W³anie
w nim odnajdziemy najszerzej znane uwagi Jaspersa dotycz¹ce istoty mierci.
Jak zosta³o wczeniej pokazane, w Psychologii wiatopogl¹dów opisa³ sytuacje
graniczne w powi¹zaniu z antynomicznym charakterem skoñczonego ¿ycia
w zmiennym wiecie i okreli³ jako jedno ze róde³ wiatopogl¹dowej dynamiki.
W Philosophie natomiast osadza ich istotê w szerszym filozoficznym kontekcie
w³asnej metafizyki i uwydatnia ich egzystencjaln¹ funkcjê: budzenia i rozjaniania wolnoci, stosunku do Transcendencji i jej kulturowych szyfrów, powagi de14
15
16

Ibidem.
Ibidem, s. 264270.
M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, PWN, Warszawa 2005, s. 314.
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cyzji i komunikacji czy ogólnie tego, co mo¿na nazwaæ szeroko egzystencjaln¹
autentycznoci¹17.
Sytuacji granicznych  pisze Jaspers  nie da siê przenikn¹æ poznawczo:
empirycznie nie widzimy ju¿ poza nimi nic innego. [...] Nie potrafimy ich zmieniæ, lecz jedynie nawietliæ18; wraz z tym nawietlaniem czy rozjanianiem
(die Erhellung) nastêpuje zmiana w mojej wiadomoci i w moim stosunku do
w³asnego bytu. Chodzi tu o rzeczywisty proces, a nie jedynie o jego pojêciow¹
eksplikacjê  dlatego te¿ komunikowalne myli filozoficznego rozjaniania Egzystencji s¹ ka¿dorazowo zakorzenione w tym oto Pojedynczym [Einzelne] i odnosz¹ siê do jego mo¿liwoci19.
Konfrontacja z perspektyw¹ mierci ukazuje proces rozjaniania i przemiany
wiadomoci bodaj najwyraniej. mieræ jest moim koñcem  dotyczy mnie jako
indywiduum. Na p³aszczynie ogólnej wiadomoci, w której uczestniczê tak
samo jak ka¿da inna istota rozumna, mieræ mo¿e byæ jedynie stwierdzona jako
zachodz¹cy w wiecie fakt  fakt jeden z wielu, nie posiadaj¹cy wyró¿nionego
znaczenia. Dopiero jako istnienie empiryczne, czyli to oto konkretne ¿ycie, zaczynam dostrzegaæ mieræ jako mój w³asny koniec  odnoszê j¹ do siebie samego; traktujê j¹ przy tym jako zagro¿enie, którego nale¿y za wszelk¹ cenê unikn¹æ. Jako istota zatopiona wy³¹cznie w ¿yciu  pisze Jaspers  d¹¿ê do jakich
celów, zabiegam o ci¹g³oæ i trwa³oæ wszystkiego, co ma dla mnie wartoæ20:
mieræ jawi siê z tej perspektywy jako absolutne niebezpieczeñstwo dla wszystkiego, co mi drogie. Dlatego dla Dasein  faktycznego istnienia, którego czynnikiem konstytutywnym jest wola ¿ycia  mieræ jest przede wszystkim przedmiotem strachu. Jeli wiêc potêguje siê we mnie wiadomoæ, ¿e mieræ jako taka
jest nieunikniona, to albo popadam w bezradn¹ rozpacz, albo unikam tej myli, wypieram j¹ i pogr¹¿am siê w wyzbytym refleksji ¿yciu21. Czêste s¹ przy tym
17

Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e wszelki zwiêz³y komentarz dojrza³ej myli Jaspersa zderza siê
z niema³¹ trudnoci¹: osobliwie organicznym charakterem jego filozofii. Ka¿de z jej podstawowych pojêæ odsy³a do innych i zyskuje pe³ne znaczenie dopiero w horyzoncie ca³oci. Czasem
nie sposób wrêcz wy³o¿yæ tej koncepcji fragmentarycznie, nie nara¿aj¹c na istotne zniekszta³cenia. Podkrela³ to sam autor w przedmowie: Sens filozofowania le¿y w jednej myli, która
sama w sobie pozostaje niewyra¿alna: chodzi o wiadomoæ bytu jako tak¹; ka¿dy rozdzia³ tej
pracy powinien dawaæ do niej dostêp; ka¿dy bêd¹c mniejsza czêci¹ powinien reprezentowaæ
ca³oæ, ale pozostawia zawsze w ciemnoci to, co staje siê jasne dopiero dziêki reszcie  K. Jaspers, Philosophie. Philosophische Weltorientierung, Springer, Heidelberg 1973, s. IX.
18 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, t³um. A. Staniewska, (w:) R. Rudziñski, Jaspers, Wiedza
Powszechna, Warszawa 1978, s. 188.
19 K. Jaspers, Philosophie. Philosophische Weltorientierung, s. 46.
20 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, s. 198.
21 Ibidem, s. 204: Dla bezgranicznej woli ¿ycia, która patrzy na sam¹ siebie i na wiat
w sposób pozytywistyczny, która przyjmuje trwanie jako absolutn¹ miarê bytu, fakt, i¿ mieræ jest
rzecz¹ nieuniknion¹, jest powodem bezradnej rozpaczy. Lekko przelizgn¹æ siê nad tym faktem
pozwala woli ¿ycia zapomnienie  wiadomoæ, ¿e nadejcie mierci jest nieokrelone w czasie.
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ró¿ne warianty porednie. Mogê obraæ tak¹ drogê rozumowania, która s³u¿y ukojeniu mojego strachu; przyk³adem jest tutaj klasyczna sentencja Epikura: mieræ
 powiada  najstraszniejsze z nieszczêæ, wcale nas nie dotyczy, bo gdy my istniejemy, mieræ jest nieobecna, a gdy tylko mieræ siê pojawi, wtedy nas ju¿ nie
ma. Wobec tego mieræ nie ma ¿adnego zwi¹zku ani z ¿ywymi, ani z umar³ymi;
tamtych nie dotyczy, a ci ju¿ nie istniej¹22.
Uspokajaj¹c czysto witalny strach Dasein, zaczynam jednak¿e dostrzegaæ, ¿e
zbli¿aj¹cy siê koniec mojego istnienia nie budzi jedynie troski bytu empirycznego o w³asne trwanie. Jest to moment prze³omowy: widzê, ¿e mieræ nie powoduje we mnie tylko strachu i woli unikania niebezpieczeñstwa, ale wywo³uje tak¿e bli¿ej nieokrelony lêk. Jest to lêk przejawiaj¹cy siê w uczuciu, ¿e jeszcze
muszê pewne sprawy doprowadziæ do koñca, ¿e nie jestem jeszcze gotów i ¿e
moje czysto empiryczne istnienie traci sens przez wyobra¿enie o absolutnym
kresie, ¿e wiêc jako czysta przemijalnoæ wszystko jest pozbawione znaczenia23.
Ów lêk, owo poczucie braku gotowoci na mieræ, ka¿e mi pytaæ, co z mojego
¿ycia ostaje siê jako istotne wobec mierci24 ; taki dylemat nie istnieje dla bytu
faktycznego, który  jako wola ¿ycia  pragnie jedynie zachowaæ siebie w trwaniu; jego ród³em nie mo¿e byæ tak¿e ponadindywidualna wiadomoæ ani nawet wola porz¹dkuj¹cych ¿ycie wartoci i idea³ów. Przeto lêk wskazuje, ¿e jestem w moim czasowym, indywidualnym istnieniu czym wiêcej ni¿ istnienie
empiryczne. Ujawniony na tej drodze wymiar mojego bytu nazywa Jaspers Egzystencj¹, która n i e j e s t k o n k r e t n y m, j a k o  c i o w y m b y c i e m
[S o s e i n], l e c z m o ¿ n o  c i ¹ b y c i a [S e i n k ö n n e n], to znaczy: jestem
nie Egzystencj¹, lecz mo¿liw¹ Egzystencj¹. Nie mam siebie, lecz dochodzê do siebie. [...] Jestem ni¹ tylko w powadze decyzji. Nie tylko istniejê [ich bin nicht nur
da], nie tylko stanowiê punkt wiadomoci, nie tylko konstytuujê miejsce duchowej twórczoci  we wszystkim tym mogê byæ sob¹ albo zatraciæ siebie [podkrelenie moje  M.J.]25.
Odkrywam tym samym, ¿e co zale¿y ród³owo ode mnie, a odkrycie to ma
charakter skoku: wszystkim urzeczywistnieniom mego bytu przeciwstawiam siê
jako mo¿liwoæ: obiektywizacjom siebie samego przeciwstawiam siê [...] jako
wolnoæ26. Janiejszy staje siê teraz lêk przed mierci¹, od którego wyszed³em.
22 Diogenes Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³ynnych filozofów, X 125, t³um. zbior. w oprac.
I. Kroñskiej, PWN, Warszawa 1988, s. 645.
23 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, s. 204.
24 Ibidem, s. 202.
25 K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia, t³um. G. Sowiñski, Znak, Kraków 1999, s. 142. Uzupe³nienia w nawiasach, zaczerpniête z tekstu orygina³u, pochodz¹
z wydania: Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, München  Zürich 1984,
s. 118.
26 Por. K. Jaspers, Philosophie. Existenzerhellung, Springer, Berlin 1932, s. 35.
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Otó¿ lêk mo¿liwej Egzystencji przed mierci¹ jest niejako odbiciem jej lêku
przed nierozstrzygniêtym ¿yciem; natomiast jako Dasein, tzn. istnienie faktyczne w wiecie empirycznym, bojê siê mierci i pragnê jej unikn¹æ za wszelk¹
cenê, nawet za cenê sprzeniewierzenia siê sobie czy niezdecydowania. Dlatego
Jaspers mówi, ¿e Egzystencja27 zna inn¹ [ni¿ Dasein  M.J.] rozpacz z powodu niebytu, która mo¿e j¹ przej¹æ na przekór witalnemu istnieniu faktycznemu
[trotz ihres vitalen Daseins], kontrastuj¹c z jego jednoczesn¹ wie¿oci¹ i pe³ni¹28. Tê istotn¹ ró¿nicê uwypukla nastêpuj¹cy eksperyment mylowy: mogê
mianowicie wyobraziæ sobie, ¿e dane mi bêdzie ¿yæ wiecznie w sensie empirycznym, ale kosztem ca³kowitego wyja³owienia egzystencjalnego  bez ¿adnej nadziei spe³nienia, bez mo¿liwoci autentycznego bycia sob¹. Z perspektywy mo¿liwej Egzystencji takie ¿ycie staje siê koszmarem ¿ycia bez koñca, bez
mo¿liwoci, bez dzia³ania i bez przekazu komunikacyjnego; przybiera przy
tym formê paradoksu: umar³em [jako jañ  M.J.] i muszê tak ¿yæ wiecznie;
nie ¿yjê i jako mo¿liwa egzystencja muszê znosiæ cierpienie, jakim jest fakt,
¿e nie mogê umrzeæ29. Takie ¿ycie  mimo witalnego, faktycznego trwania
 nie jest ¿yciem, lecz mierci¹; ale jestem to w stanie zrozumieæ jedynie jako
mo¿liwa Egzystencja.
Jaspers w Philosophie bardzo rzadko powo³uje siê na Kierkegaarda, ale jego
filozoficzny d³ug u Duñczyka jest oczywisty. Wszystkie najistotniejsze aspekty
i warianty sytuacji granicznych (cierpienia, winy, przygodnoci, mierci) znalaz³y wyraz w dzie³ach autora Albo-albo, choæ s¹ w sporym rozproszeniu i sam
termin sytuacja graniczna nie jest przez Kierkegaarda stosowany. Na kilku
przyk³adach poka¿emy, jak widzia³ granicznoæ samej mierci.

Kierkegaard o stawaniu siê subiektywnym
wobec mierci
¯ycie S¸rena Kierkegaarda by³o ¿yciem w cieniu mierci. Ojciec zaszczepi³
w nim obsesyjne przekonanie: na rodzinie ci¹¿y przekleñstwo, a jego potomkowie nie do¿yj¹ wieku chrystusowego. Myl o mierci i jej oczekiwanie by³y
27

Termin techniczny, jakim jest mo¿liwa Egzystencja u Jaspersa, postanawiam pisaæ
wszêdzie z wielkiej litery.
28 Por. ibidem, s. 226. Anna Staniewska t³umaczy to zdanie w sposób bardzo dla czytelnika myl¹cy  oddaj¹c wyra¿enie vitalen Dasein jako witalne egzystowanie (por. Sytuacje graniczne, s. 206). Moim zdaniem termin egzystowanie powinien byæ w translacji Jaspersa zarezerwowany dla niemieckiego odpowiednika das Existieren, który w tekstach Jaspersa ma
ca³kiem inne konotacje ni¿ równie kluczowy termin Dasein.
29 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, s. 208.
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w efekcie sta³¹ medytacj¹ Kierkegaarda ju¿ od wczesnej m³odoci30. W dwudziestym czwartym roku ¿ycia pisa³31:
Wydaje mi siê, jakobym by³ galernikiem przykutym ³añcuchami do mierci; przy ka¿dym poruszeniu ¿ycia ³añcuchy grzechocz¹ i mieræ powoduje rozk³ad wszystkiego  i to ma miejsce
w ka¿dej chwili.32

Z czasem myl o mierci sta³a siê dla Kierkegaarda warunkiem jego w³asnej
egzystencji  ukszta³towa³a stosunek do ¿ycia, wspó³gra³a z chrzecijañskim imperatywem mierci dla wiata i wspó³tworzy³a tym samym jego w³asne rozumienie religijnoci33. Nigdy nie by³a jednak myl¹ jednoznaczn¹. mieræ ma
w sobie dialektyczny potencja³, co dobrze ilustruje jedna z ulubionych dewiz autora Albo-albo:
Periissem nisi periissem [Umar³bym, gdybym nie umar³  M.J.] by³o i bêdzie mottem mego
¿ycia. To dlatego mog³em znieæ to wszystko, co dawno zabi³oby kogo innego, kto nie zazna³ jeszcze mierci.34

Fragment ten mówi o podwójnym sensie mierci i umo¿liwia ró¿ne interpretacje. Najprostsze wyjanienie jest natury psychologicznej. Widzi w tych s³owach
wyraz izolacji i osamotnienia, które by³y udzia³em Kierkegaarda przez ca³e dojrza³e ¿ycie. Tak rozumuje choæby Walter Lowrie, kiedy wi¹¿e osobiste nieszczêcie z talentem i stwierdza, ¿e melancholijny od dziecka Duñczyk nie zacz¹³
pisaæ w wielkim stylu, który ujawni³ siê po raz pierwszy w Albo-albo, do czasu,
a¿ zosta³ pogrzebany przez swoj¹ zawiedzion¹ mi³oæ, i dopóki ¿y³, pisa³ jak
cz³owiek, który umiera35.
Ale bardziej interesuj¹ce by³oby osadzenie tego fragment dziennika Kierkegaarda w szerszym kontekcie jego filozofii stawania siê subiektywnym i od30 Zob. K. Toeplitz, Kierkegaard, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975, s. 2021. Wystêpuje tu biograficzne podobieñstwo z Jaspersem, który z powodu chronicznej choroby od m³odoci ¿y³ w przekonaniu, utwierdzanym tak¿e przez lekarzy, ¿e zosta³o mu bardzo niewiele czasu.
Na temat choroby Jaspersa zob. S. Kirkbright, Karl Jaspers. Navigations in truth, Yale University, New Haven 2004, s. 1316.
31 Janusz Salamon, w sk¹din¹d godnym polecenia artykule, datuje b³êdnie tê wymown¹ notatkê na rok 1840. J. Salamon, mieræ i umieranie w Papirer Kierkegaarda, Analiza i Egzystencja 2006, nr 3, s. 62.
32 S. Kierkegaard, Journals and Papers, t³um. H. Hong, E. Hong, t. 17, Indiana University,
Bloomington 19671978. W przypadku cytatu z Dzienników podajê oznaczenie skrótem (JP), nastêpnie kolejno numer tomu i notatki z wydania angielskiego: S. Kierkegaard, JP V 5256.
33 Jak¿e wstrz¹saj¹ca jest sama myl o tym, ¿e cz³owiek prawdziwie reprezentuj¹cy
Chrzecijañstwo musi umrzeæ dla wiata, umrzeæ dla cz³owieczeñstwa w jego zwyk³ym sensie
 S. Kierkegaard, JP VI 6616; Chrzecijañstwo zamienia wodê w wino; odmawia cz³owiekowi
tego, co ziemskie, ale daje mu to, co wieczne; musi on umrzeæ dla wiata, ale w³anie wtedy
staje siê duchem  S. Kierkegaard, JP I 79.
34 S. Kierkegaard, JP VI 9.
35 W. Lowrie, Kierkegaard, t³um. J.A. Prokopski, Wyd. Marek Derewiecki, Kêty 2011, s. 67.
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krywanej z mistrzostwem dialektycznej struktury osobowoci. Takie spojrzenie
odsy³a przede wszystkim do dwóch dzie³ pisanych pod pseudonimami: Nienaukowego zamykaj¹cego postscriptum do Okruchów filozoficznych i Choroby na
mieræ. Pierwsze zawiera kluczowe rozwa¿ania o egzystencjalnym odniesieniu
jednostki do w³asnej miertelnoci, w drugim za znajdziemy wyrafinowane rozwiniêcie myli odnotowanej krótko w Papirer: niczym rzymscy legionici zda³em sobie sprawê, ¿e istniej¹ rzeczy gorsze od mierci36. Dopiero tym tle formu³a periissem nisi periissem uzyska pe³ny sens.
W Nienaukowym zamykaj¹cym postcriptum Kierkegaard jako Climacus podejmuje grê z czytelnikiem. Zdaje siê prowokowaæ pytaniem: w jaki sposób
mylisz o mierci i co w³aciwie o niej wiesz? Podpowiada ironicznie, ¿e wiedza czytelnika odpowiada zapewne temu, co wiedz¹ wszyscy i co wie sam autor: ludzie umieraj¹ i to na ró¿ne sposoby; wiem, ¿e umrê w pokoju pe³nym
czadu i jeli za¿yjê dawkê kwasu siarkowego, ¿e mo¿na umrzeæ z powodu
jakiego drobiazgu, a mieræ sam¹ przedstawiæ komicznie lub tragicznie37.
Czym jest mieræ, to ka¿dy wie i widzi. Dalsze mylenie staje siê strat¹ czasu
i kultywowaniem bana³u.
Quasi-sokratejska gra Climacusa z czytelnikiem polega na propozycji, by
popiech zast¹piæ cnot¹ powci¹gliwoci. A wtedy problem z pozoru prosty i ³atwy do zlekcewa¿enia przekszta³ca siê w najtrudniejszy38 i czyni namys³ intensywnie nagl¹cym:
Ale popatrz, oto mimo ca³ej tej nadzwyczajnej wiedzy [...] nie mogê mierci uznaæ za zdarzenie, które pozna³em. [...] Uwa¿am, ¿e lepiej by³oby nad fenomenem mierci porozmylaæ, by istnienie nie zakpi³o ze mnie, [...] za³ó¿my, ¿e mieræ by³aby tak z³oliwa, ¿e przysz³aby ju¿ jutro!39

Powci¹gliwoæ Climacusa otwiera now¹ perspektywê problemu mieræ i ujawnia jego egzystencjalny charakter. Mo¿na go przedstawiæ w czterech nastêpuj¹cych
po sobie ods³onach:
Po pierwsze, mieræ dotyczy mnie jako jednostki i muszê siê do niej odnosiæ jako jednostka. Myl¹c o mierci w kategoriach ogólnych, ujmujê j¹ jako co
zewnêtrznego i sam przyjmujê pozycjê niezaanga¿owanego obserwatora, którego nie dotyczy to, co sam obserwuje, ale przecie¿ nigdy nie jestem kim w ogóle, tylko jestem w³anie t¹ konkretn¹ jednostk¹, która jest skoñczona i umrze.
mieræ bezwzglêdnie mnie dotyczy i stanowi imperatyw uwewnêtrznienia w³asnej
skoñczonoci. Wobec niej  jak mówi Kierkegaard  stajê siê subiektywny.
36
37

S. Kierkegaard, JP VI 6194.
S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykaj¹ce postscriptum, prze³. K. Toeplitz, Wyd. Marek
Derewiecki, Kêty 2011, s. 176.
38 Tê grê z czytelnikiem i styl prezentowania pytañ filozoficznych na przyk³adzie mierci
dobrze omawia P. Muelch, Thinking Death into Every Moment, (w:) P. Stokes, A. Buben (red.),
Kierkegaard and Death, Indiana University, Bloomington 2011, s. 101121.
39 S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykaj¹ce postcriptum, s. 177.
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Po drugie, taki indywidualny stosunek do mierci umo¿liwia nowy stosunek
do w³asnego czasu i do w³asnej historii. Charakteryzuje go fundamentalna niepewnoæ, która subiektywizuje mój stosunek do czasu i przesyca ka¿d¹ chwilê.
Ka¿dy moment staje siê pe³en znaczenia. Czas nie up³ywa ju¿ anonimowo, jest
moim w³asnym czasem, skoñczonym i niepewnym, w którym muszê niepewnoæ
jego kresu wci¹¿ na nowo podejmowaæ i przezwyciê¿aæ:
Staje siê coraz wa¿niejsze, by niepewnoæ [mierci] uczyniæ myl¹ ka¿dej chwili mojego ¿ycia, poniewa¿ niepewnoæ ta jest w ka¿dej chwili obecna, wiêc mo¿na tê niepewnoæ przezwyciê¿yæ tylko w ten sposób, ¿e j¹ w ka¿dej chwili przezwyciê¿am.40

Po trzecie, mieræ pozwala spojrzeæ na ¿ycie jako na obdarzon¹ indywidualn¹ jakoci¹ ca³oæ. Jeli istnienie doczesne nie mia³oby kresu, nie móg³bym
orzec, czy mia³o ono sens, czy by³o dobre, czy z³e; czy by³o to ¿ycie spe³nione,
czy stracone  nieskoñczona otwartoæ horyzontu przysz³oci nie pozwala nadaæ
¿yciu owej wi¹¿¹cej jednoci. Dlatego Kierkegaard mówi, ¿e tylko wobec mierci ¿ycie mo¿e byæ zadaniem i obiektem odpowiedzialnoci, mo¿e otrzymaæ swoje
dobro i z³o. I dlatego ka¿e Climacusowi pytaæ o etyczny wymiar jej znaczenia,
a sam¹ myl o mierci okrelaæ jako dzia³anie41. A w innym miejscu, ju¿ pod
w³asnym nazwiskiem, mówi o powadze ¿ycia zwi¹zanej z myl¹ o koñcu
i utracie wszystkiego, o tym ¿e wszystko zostanie podsumowane, a ¿adna litera
nie zostanie dodana, a sens zwi¹zany jest z koñcem42.
Po czwarte, mieræ przez swoj¹ nieprzejrzystoæ staje siê kamieniem obrazy
dla rozumu, stanowi dla niego granicê. Próba przezwyciê¿enia kresu rodkami
czysto rozumowymi, w formie okrelonego wyobra¿enia niemiertelnoci czy
próby jej dowodu, jest skazana na pora¿kê. Jeli chodzi o ¿yw¹ egzystencjê
i zadanie stawania siê subiektywnym, nieprzejrzystoæ okazuje siê zbawienna
 otwiera na inne pojêcie prawdy ni¿ prawda ogólna, indywidualizuje i intensyfikuje, pozwala na wybór siebie, o którym mowa w drugim licie z Albo-albo, poprzez który wszystko zyskuje odpowiedni etyczny ciê¿ar, staje siê kwesti¹ stawania siê, walki o wiernoæ samemu sobie, nadaje ¿yciu jego dobro i z³o,
40 Ibidem, s. 178. Przek³ad zosta³ zmodyfikowany, bo polski t³umacz, ze wzglêdów jêzykowych, oddaje duñskie at tænke den ind i ethvert Øieblik af mit Liv jako by pomyleæ o niej
w ka¿dej chwili mojego ¿ycia. Zdanie jednak jest wa¿ne dla interpretacji i nieprzypadkowo
t³umaczone w przek³adach angielskich i niemieckich dos³ownie jako wmylaæ j¹ w ka¿d¹ chwilê mego ¿ycia  thinking it into every moment (H. Hong), den Tod in jeden Augenblick
meines Lebens hineinzudenken (B. Diderischen).
41 Ibidem, s. 179180. To samo w stosunku do niemiertelnoci: A postawienie pytania
jest dla egzystuj¹cego podmiotu, który to pytanie stawia, równoznaczne z dzia³aniem... Pyta
wiêc jak ma wyraziæ swoj¹ niemiertelnoæ egzystuj¹c, czy j¹ rzeczywicie wyra¿a  ibidem,
s. 187.
42 S. Kierkegaard, Three Discourses on Imagined Occasions, t³um. H. Hong, E. Hong,
Princeton University, New Jersey 1993, s. 78.
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a nie jest ju¿ polem pustej, jakociowej zmiany i obojêtnego up³ywu chwil43. To
aspekt etyczny granicy poznania, zwi¹zany z cile z poprzednim punktem. Ale
granica ta bardziej jeszcze umo¿liwia religijny wymiar przezwyciê¿enia mierci w wierze, która ju¿ wprost czerpie swoj¹ moc z paradoksu i pora¿ki rozumu
wobec jego granic, o których przypomina mieræ44.
* * *
Jak widaæ, dowiadczenie skoñczonoci jest mo¿liwym ród³em tego, co autentyczne i scala osobowoæ. Odciêcie siê od niego, st³umienie, ucieczka czy fa³szywe oswojenie grozi klêsk¹ z duchowego punktu widzenia gorsz¹ ni¿ mieræ
fizyczna. Nie mo¿na tu oczywicie oddaæ ca³ej skomplikowanej dialektyki zarysowanej przez Kierkegaarda w Chorobie na mieræ, która w³anie istotê rozpaczliwej klêski najintensywniej eksploruje. Zaznaczmy tylko jeden w¹tek: wypaczony stosunek do w³asnej skoñczonoci, bêd¹cy ród³em rozpaczy.
Anti-Climacus opisuje osobowoæ jako syntezê skoñczonoci i nieskoñczonoci, która refleksyjnie ustosunkowuje siê do siebie samej i pozostaje w relacji
do czynnika trzeciego, który j¹ ustanawia i jest wzglêdem niej transcendentny
(Bóg)45. Jeli równowaga elementów tej syntezy zostanie zaburzona, jani grozi
destrukcja, choroba o charakterze duchowym zrodzona w samym centrum osobowoci  rozpacz. Z perspektywy tak rozumianej syntezy osobowoci stosunek
do mierci, czyli w³asnego kresu, ma naturê dialektyczn¹; mo¿e siê wyraziæ
w dwóch g³ównych aberracyjnych formach: w negacji pierwiastka nieskoñczonego na rzecz skoñczonego b¹d na odwrót.
Jeli wiadomoæ w³asnej miertelnoci prowokuje ucieczkê w mistycyzm,
zacieranie kresu w poetyckiej fantazji czy w grze wyobrani, oznacza to rozpacz nieskoñczonoci z braku skoñczonoci, czyli ród³owe zafa³szowanie
i dezintegracjê osobowoci. Pod pojêcie to mo¿e podpadaæ co w rodzaju abstrakcyjnego sentymentalizmu, duchowoæ romantyczna, a tym bardziej jej spotêgowana pochodna  wyobrania dekadencka46.
Na drugim biegunie lokuje siê ja³owa afirmacja skoñczonoci jako czego
oczywistego; mieræ widziana jako zdarzenie pospolite, które nie budzi zdziwie43

S. Kierkegaard, Albo-albo, t³um. K. Toeplitz, t. 2, PWN, Warszawa 1982, s. 226 i 340.
Wieczna godnoæ cz³owieka polega na tym, ¿e ¿ycie jego mo¿e otrzymaæ historiê, a rola pierwiastka boskiego w nim sprowadza siê do tego, ¿e jeli cz³owiek zechce, mo¿e sam tej historii
nadaæ ci¹g³oæ, wiê wewnêtrzn¹.
44 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, t³um. K. Toeplitz, PWN, Warszawa
1988, s. 4447.
45 S. Kierkegaard, Bojañ i dr¿enie. Choroba na mieræ, t³um. J. Iwaszkiewicz, PWN,
Warszawa 1982, s. 146147.
46 Na temat romantyzmu jako ród³a dekadencji zob. A. Lewandowski, Narodziny dekadencji z ducha romantyzmu, (w:) Pesymizm, sceptycyzm, dekadentyzm..., s. 277298.
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nia, nie jest ju¿ czym intensyfikuj¹cym dla jednostki, nie powoduje g³odu
bezwarunkowoci i pragnienia niemiertelnoci, czyli nie ¿ywi ju¿ transcenduj¹cego doczesnoci spojrzenia na czas. Cz³owiek staje siê numerem wród t³umu, nie prze¿ywa ju¿ udrêki w³asnego kresu  oswaja go lub wygodnie ignoruje; nie staje siê, tylko podlega ja³owym zmianom. A form¹ takiej rozpaczy
staje siê rozpacz niewiadoma  a byæ w takiej rozpaczy to nie zauwa¿aæ jej
wcale.
Oto w³anie rzecz gorsza od mierci fizycznej: wieczne umieranie duchowe, ale wci¹¿ trwanie przy ¿yciu47, czyli trwa³y deficyt osobowoci, ci¹g³e niespe³nienie i rozdarcie, niemo¿noæ zharmonizowania tego, co w cz³owieku d¹¿y
do bezwarunkowoci i wiecznoci, z tym, co w niej skoñczone i czasowe.
Widaæ teraz, dlaczego Kierkegaard tak uwielbia³ zapisane w dziennikach
motto: Periissem nisi periissem  bo jeli bym nie umiera³, to bym przepad³, bo
byæ miertelnym, znaczy w³anie byæ egzystencj¹; jeli bym nie rozpacza³ z powodu kresu, by³bym martwy za ¿ycia48; bez odniesienia do kresu, nie stawa³bym
siê jednostk¹ i nie wybiera³ siebie w historii, która jako jedyna jest mi dana; pogrzeba³bym siê za ¿ycia, a jest to rzecz gorsza od mierci49.

Kierkegaard a Jaspers  ró¿nica stanowisk
Emil Cioran pisa³ wymownie o odkryciu nieuchronnoci mierci: choæ od
czasu do czasu udaje nam siê uchwyciæ jego g³êbok¹ prawdê, to jednak wzdragamy siê przed wyci¹gniêciem z niej ostatecznych konsekwencji50. Przy ca³ej
ambiwalencji stosunku Jaspersa do Kierkegaarda, której przy wielu okazjach
dawa³ wyraz, jedno by³ zawsze gotów Duñczykowi przyznaæ: nie lêka³ siê wyci¹gaæ owych ostatecznych i najbardziej niewygodnych konsekwencji, a podstaw¹ w³asnego mylenia uczyni³ bezwarunkow¹ uczciwoæ. Dlatego jego pisarstwo
ukazuje w nieprzebranym bogactwie podstawowe sytuacje i ród³owe stosunki
w³aciwe cz³owiekowi51.

47

S. Kierkegaard, Choroba na mieræ, s. 152.
Sama rozpacz ma walor dialektyczny: jest cierpieniem i mêk¹, ale zarazem zawiadcza
o tym, co najszlachetniejsze w istocie cz³owieka, o transcenduj¹cej doczesnoæ wolnoci egzystencji  jest chorob¹, na któr¹ nie popaæ jest najwiêkszym nieszczêciem  ibidem, s. 162.
49 Szerzej temat metafory mierci za ¿ycia zob. G. Connell, Knights and Knaves of Living Dead. Kierkegaards Use of Living Dead as a Metaphor for Dispair, (w:) Kierkegaard and
Death, s. 2143.
50 E. Cioran, Z³y demiurg, t³um. I. Kania, Warszawa 2008, s. 88.
51 K. Jaspers, Kierkegaard, (w:) idem, Aneignung und Polemik, Piper, München 1968,
s. 306.
48
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A jednak tê ocenê twórczoci Kierkegaarda opatruje Jaspers doæ kontrowersyjn¹ tez¹: skromna i prosta pobo¿noæ, której Kierkegaard nieraz dawa³ wyraz, nie by³a motywem jego mylenia i dzia³ania. W jego dziele jest ona ledwie
widoczna, poza paroma zdaniami z buduj¹cych mów52. A przecie¿ to w³anie
wiara, czy te¿ lepiej: sposób praktykowania wiary, stosunek do wiary i sposób
jej widzenia, jest tym, co stanowi o g³ównej ró¿nicy w pogl¹dach na temat granicznoci mierci obu filozofów. Mo¿na wrêcz zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
gdyby nie pobo¿noæ Kierkegaarda, stanowi¹ca t³o jego mylenia, to istotnych
ró¿nic by nie by³o53. O ile bowiem u Jaspersa dowiadczenie granicznego charakteru mierci otwiera cz³owieka na mo¿liw¹ Egzystencjê, tym samym inicjuj¹c ca³y filozoficzny proces, który jest zwi¹zany z cz³owieczeñstwem samym
i potêguje jego potencja³, to u Kierkegaarda ostatecznym rezultatem granicznego dowiadczenia jest uleg³oæ wobec paradoksu i oparcie w wierze biblijnej
 chrzecijañstwie, nawet jeli nie ortodoksyjnym, to przecie¿ bardzo surowo pojêtym i zakorzenionym w treciach objawienia54. Wiara jest bowiem jedyn¹ postaw¹ zdoln¹ do konfrontacji z niepewnoci¹ mierci. Wierzyæ mo¿na tylko moc¹
paradoksu, a jedynie wiara zdolna jest zasymilowaæ w pe³ni skoñczonoæ i zwyciê¿yæ rozpacz. Niepewnoæ sama staje siê tutaj wartoci¹ jako medium intensyfikuj¹ce religijny patos, jest wrêcz w³aciwym medium wiary, a religijnoæ jeszcze bardziej podsyca niepewnoæ:
Jeli nie by³oby trzêsieñ ziemi, ani erupcji wulkanów, ani plag i wojen, to aby skutecznie uczyæ
cz³owieka niepewnoci wszystkich rzeczy, najodpowiedniejsza do codziennego u¿ytku by³aby
przemowa religijna.55

Jaspers natomiast próbowa³ ugruntowaæ mo¿liwoæ czysto filozoficznej konfrontacji z sytuacjami granicznymi, w³¹cznie ze mierci¹. Rozjanianie Egzystencji jest wed³ug niego zdolne otworzyæ perspektywê innej wiary ni¿ wiara w treci
objawienia  nazywa j¹ wiar¹ filozoficzn¹, wiar¹ opart¹ na wolnoci i notorycznie niejednoznacznych szyfrach, które zaporedniczaj¹ stosunek Egzystencji
do Transcendencji. Jest to z³o¿ona problematyka i nie sposób jej tu zadowalaj¹co rozwin¹æ. Najistotniejsze pozostaje, ¿e dla Jaspersa to filozofia jest planem
docelowym i ostatecznym, w którym cz³owiek ma za zadanie siê rozpoznaæ. Wiara w objawienie natomiast rozmija siê z istot¹ filozofii: stanowi albo osuniêcie
siê mo¿liwej Egzystencji w naiwne przedmiotowe wyobra¿enia na temat rze52

Ibidem, 304.
Pogl¹d ten zdaje siê choæby czêciowo podzielaæ Tomasz Kup w pouczaj¹cym rozdziale o stosunku Jaspersa do Kierkegaarda i jego wyranym odciêciu siê od religijnej warstwy pogl¹dów Duñczyka. Zob. idem, Koncepcja Egzystencji S¸rena Kierkegaarda w kontekúcie filozofii niemieckiej, Wyd. UMK, Toruñ 2004, s. 2458.
54 Umacnia to przekonanie zw³aszcza lektura Dzienników. Por. na ten temat J. Salamon,
op. cit., s. 7183.
55 S. Kierkegaard, JP I 1036.
53
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czy ostatecznych, które nie mog¹ byæ nigdy przedmiotem poznania, albo te¿
 i tutaj Jaspers sytuowa³by religijnoæ Kierkegaarda  wiara staje siê kapitulacj¹ rozumu, izolacj¹, rezygnacj¹ z komunikatywnoci, niemo¿liwym do spe³nienia wymogiem ci¹g³ego stania na krawêdzi u przepaci absurdu, które jedynie
cienka linia oddziela od nihilizmu56.
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Streszczenie

Abstract

W artykule polemizujê z Laudanowsk¹ krytyk¹ pogl¹du, wed³ug którego prawda mia³aby
byæ celem nauki. Wykazujê, ¿e (1) równie¿ d¹¿enie do rozwi¹zania maksymalnej liczby problemów (cel preferowany i promowany przez
Laudana) jest celem utopijnym, (2) stanowisko
Laudana jest autodestrukcyjne. Próbujê zdefiniowaæ prawdê absolutn¹.

In the article I criticize Laudans critical
examination of the realist view that truth is the
aim of science. I show that (1) also the aspiration for solving as many problems as possible
(the aim preferred and promoted by Laudan) is
the utopian aim of science, (2) Laudans standpoint is selfdestructive. I try to define the absolute truth.

Poniewa¿ wed³ug Larryego Laudana1 nie wiemy, w którym momencie dotarlimy do teorii prawdziwej b¹d fa³szywej; inaczej mówi¹c, nie mamy kryteriów, które pozwoli³yby nam na rozpoznanie, ¿e osi¹gnêlimy prawdê b¹d przybli¿amy siê do niej stopniowo, wiêc nie ma sensu d¹¿yæ do odkrycia prawdy. Nie
ma te¿ sensu czyniæ z osi¹gniêcia prawdy kryterium postêpowoci teorii. Prawda nie jest celem realizowalnym; jest celem utopijnym2, a wiêc powinno siê go
usun¹æ z rozwa¿añ na temat celów i wartoci nauki.
1 Larry Laudan (1941) filozof i historyk nauki, obecnie wyk³ada w Meksyku. W pracy
Progress and Its Problems (1977) okrela naukê jako aktywnoæ rozwi¹zywania problemów
 tego pogl¹du nie zmieni³ do dzi. Dana teoria jest lepsza od innych nie dlatego, ¿e jest od
nich prawdziwsza, lecz dlatego, ¿e rozwi¹zuje wiêcej pojêciowych problemów. To samo dotyczy
tradycji badawczych. Zdaniem Laudana d¹¿enie do maksymalnej rozwi¹zywalnoci problemów
nie jest, w przeciwieñstwie do d¹¿enia do prawdy, celem transcendentno-utopijnym. Ale z drugiej strony  jak podkrelaj¹ krytycy Laudana  dana teoria, wzglêdnie tradycja badawcza, mo¿e
rozwi¹zywaæ najwiêcej mo¿liwych problemów wcale nie bêd¹c prawdziw¹.
2 L. Laudan, La dynamique de la science, Mardaga, Bruxelle 1987, s. 135136.
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Ale w³aciwie, o czym pisze Laudan? Czy o prawdach wzglêdnych, czy
o prawdzie absolutnej? Wydaje siê, ¿e pisze on o prawdzie absolutnej, a nie
o prawdach cz¹stkowych (wzglêdnych), które s¹ realizowalne i co do których
mamy kryteria rozpoznaj¹ce ich prawdziwoæ, wzglêdnie fa³szywoæ. Czy z kolei prawda absolutna jest zupe³nie nieosi¹galna? Czy rzeczywicie powinnimy
zrezygnowaæ z d¹¿enia do niej? Przecie¿ fragmenty prawdy absolutnej, czyli
prawdy wzglêdne s¹ nam dane. Co prawda nie mamy empirycznych dowodów,
¿e osi¹gniemy prawdê absolutn¹, ale mamy empiryczne dowody, ¿e osi¹gnêlimy
pewne prawdy wzglêdne. Za cel nauki mo¿na w zwi¹zku z tym uznaæ poszukiwanie prawd wzglêdnych.
Poprzez prawdy wzglêdne do prawdy absolutnej? Czemu nie? Dlaczego by
wy³¹czaæ poszukiwanie prawdy absolutnej z celów nauki? Przecie¿ sam Laudan
uwa¿a³, ¿e w sk³ad tradycji badawczych wchodz¹ za³o¿enia metafizyczno-ontologiczne, uznajmy wiêc, ¿e tropienie prawdy absolutnej mo¿e byæ takim metafizyczno-ontologicznym celem (a nie celem empirycznym) nauki. Jako pewien
krok w kierunku absolutnoci mo¿na np. potraktowaæ próbê stworzenia jednolitej teorii pola. Ta próba, choæ na razie utopijna, ma du¿¹ wartoæ heurystyczn¹.
Pozwala nam bowiem dostrzec ograniczenia dotychczasowych teorii cz¹stkowych, tj. ograniczenia zarówno mechaniki kwantowej, jak i ogólnej teorii
wzglêdnoci, a wiêc lepiej zrozumieæ te teorie. Wytwarzane s¹ nowe interpretacje, powsta³a teoria strun; pojawiaj¹ siê nowe odkrycia. Produkty realizowania
utopii okazuj¹ siê ca³kiem realne.
Zdaniem Laudana poznanie teoretycznej prawdy przekracza nasze poznawcze zdolnoci, ale to stwierdzenie mo¿na obróciæ przeciwko samemu Laudanowi. Jeli poznanie prawdy jest niemo¿liwe, to niemo¿liwe jest poznanie prawdy
co do mo¿liwoci poznania prawdy  jakim wiêc prawem Laudan apodyktycznie g³osi niemo¿liwoæ poznania prawdy? Czy teza o niemo¿noci poznania
prawdy odnosi siê tylko do teorii naukowych, nie dotyczy za metapoziomu metodologicznych dociekañ samego Laudana? Jeliby tak by³o, to metodologia prezentowa³aby siê w dziwnym wietle, albowiem jeli prawda nie jest osi¹galna
przez teorie naukowe, a by³aby osi¹galna przez metodologiê, to znaczy³oby to,
¿e metodologia nie jest nauk¹. Jeli metodologia jest nauk¹, to nie osi¹gnie prawdy; jeli za mo¿e formu³owaæ s¹dy prawdziwe, to tylko dlatego, ¿e nie jest nauk¹  czym¿e wiêc jest? A wiêc teza o nieosi¹galnoci prawdy by³aby tez¹ nienaukow¹? Czy mo¿emy zawierzyæ nienaukowym twierdzeniom o niemo¿noci
stworzenia prawdziwej teorii?
O niemo¿liwoci dotarcia do prawdy wiadczy wed³ug Laudana to, ¿e np. nie
wiemy, w którym momencie mielibymy dojæ do prawdy. Nauka podlega ci¹g³ym rewizjom: co by³o uznane za prawdê, staje siê fa³szem. Fakty potwierdzaj¹ce dan¹ teoriê w danej chwili nie musz¹ byæ wystarczaj¹ce do ustalenia jej
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trwa³ej prawdziwoci. Poza tym teoria mo¿e byæ niezawodna predyktywnie,
a mimo to nie byæ prawdziwa.
Mo¿na by siê z tym czêciowo zgodziæ, ale czy istotnie nie mamy sposobu
na rozpoznanie prawdziwoci danej teorii? Pewnie, ¿e metodologiczne kryteria,
takie jak du¿a moc predyktywno-wyjaniaj¹ca, prostota, spójnoæ itd. nie s¹ niezawodne, ale z drugiej strony spe³nienie przez dan¹ teoriê tych kryteriów wskazuje na to, ¿e mo¿e ona byæ choæ czêciowo prawdziwa. Czy widzia³ kto teoriê
zupe³nie fa³szyw¹? Czy np. teoria flogistonu by³a zupe³nie fa³szywa w stosunku
do wypieraj¹cej j¹ teorii Lavoisiera?
Czy ciganie prawdy jako utopijnego celu jest czym bezwartociowym?
Odpowied w du¿ej mierze zale¿y od pojmowania utopijnoci. S¹ rozmaite pojêcia utopii: dla Laudana cel utopijny oznacza cel nie-do-zrealizowania, ale czy
Laudan istotnie dowiód³, ¿e prawda jako cel naukowych badañ jest zupe³nie niedo-zrealizowania? Przecie¿ gdyby poznanie prawdy przekracza³o nasze zdolnoci poznawcze, to Laudan nie móg³by uznaæ za prawdziwe zdania, ¿e poznanie
prawdy jest niemo¿liwe. Jeli prawdziwociowa wiedza teoretyczna nie jest mo¿liwa, to nie jest mo¿liwa prawdziwa teoretyczna wiedza Laudana na temat mo¿liwoci, wzglêdnie niemo¿liwoci prawdziwej teoretycznej wiedzy.
Wed³ug Laudana powinno siê d¹¿yæ nie do znalezienia teorii prawdziwej,
lecz teorii najbardziej p³odnej w rozwi¹zywaniu naukowych problemów. Zachodzi tu jednak pytanie, jak rozpoznaæ, ¿e dana teoria jest bardziej p³odna w rozwi¹zywaniu problemów od jakiej innej? Czy np. interpretacja falowa wiat³a jest
bardziej p³odna od interpretacji korpuskularnej? Czy¿ maksymalna p³odnoæ
w rozwi¹zywaniu problemów nie jest takim samym utopijnym celem jak poszukiwanie prawdy? Przecie¿ regu³¹ jest to, ¿e teoria o domniemanej du¿ej mocy
rozwi¹zywania problemów w jakim okresie czasu, okazuje siê teori¹ bardzo nieskuteczn¹ w innym okresie czasu, gdy¿ pojawi³y siê lepsze teorie, ale te lepsze ustêpuj¹ z kolei miejsca jeszcze lepszym. Czy istniej¹ niezawodne kryteria, które umo¿liwi³yby nam rozpoznanie, ¿e oto dotarlimy do teorii
o najwiêkszej skutecznoci w rozwi¹zywaniu problemów albo ¿e przynajmniej
zbli¿amy siê do takiej teorii? Czy np. projekt budowania jednolitej teorii pola
jest projektem racjonalnym? Czy stworzenie takiej teorii jest celem realizowalnym? Jak¿e czêsto okazuje siê, ¿e teoria, która rozwi¹za³a wiêcej problemów od
swej rywalki, rozwi¹za³a je w sposób pozorny, niepe³ny, nieadekwatny itd. Czy
np. marksizm rozwi¹zuje wiêcej problemów ekonomiczno-spo³ecznych ni¿ liberalizm? Kolektywna gospodarka socjalistyczna na pewno likwiduje problem bezrobocia, ale dokonuje tego kosztem drastycznego ograniczenia indywidualnej aktywnoci poszczególnych cz³onków spo³eczeñstwa, czyli oferuje równoæ
kosztem odebrania wolnoci. Z kolei liberalizm oferuje wolnoæ kosztem zlikwidowania równoci. Albo gdyby poszukaæ przyk³adu wród modeli kosmologicz-
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nych, to np. model Wheelera-DeWitta rozwi¹zuje niektóre problemy teoretyczne modelu standardowego, ale nie rozwi¹zuje  w przeciwieñstwie do modelu
standardowego  ¿adnego problemu empirycznego. Zwykle mamy kilka konkurencyjnych teorii z równie konkurencyjnymi metodami rozwi¹zywania problemów, jednak ¿adna z nich nie potrafi wyeliminowaæ swych konkurentek. Nie
mamy wiêc pewnoci, która strategia badawcza (metoda) rozwi¹¿e najwiêcej problemów. Gdyby porównaæ teoriê supergrawitacji z teori¹ superstrun, to chocia¿
istnieje szeæ wersji teorii supergrawitacji, ¿adna z tych wersji nie potrafi wydedukowaæ tylu rodzajów cz¹stek, ile znamy na podstawie danych wspó³czesnej
fizyki wysokich energii. Poza tym supergrawitacja przewiduje istnienie grawitonu i grawitina, których nie odkryto. Podobnie jest z teori¹ superstrun, przewiduj¹c¹ istnienie nowych cz¹stek, ale nie potrafi¹c¹ ich odkryæ. Teoria strun ma tak¿e k³opoty z opisaniem fermionów, które w przeciwieñstwie do bozonów nie daj¹
siê opisaæ jako specyficzne drgania strun.
Mo¿na by tu mno¿yæ przyk³ady rozwi¹zanych i nierozwi¹zanych problemów
pojawiaj¹cych siê bezustannie w konkurencyjnych teoriach i w ten sposób os³abiæ tezê, wed³ug której d¹¿enie do maksymalnej p³odnoci w rozwi¹zywaniu problemów (empirycznych i teoretycznych) powinno byæ celem nauki, ale spróbujmy podejæ do pogl¹du Laudana z innej strony, a mianowicie potraktujmy du¿¹
p³odnoæ danej teorii w rozwi¹zywaniu problemów jako jedno z kryteriów prawdziwoci tej¿e teorii. Dlaczego bowiem mielibymy podzielaæ krytycyzm Laudana wobec pojêcia prawdy? Wprost przeciwnie, zaakceptujmy prawdê jako cel
nauki, bo prawda jest osi¹galna. Jeli przyjmiemy za³o¿enie odwrotne, ¿e prawda nie jest osi¹galna, to wtedy nie bêdziemy mogli zaakceptowaæ ¿adnej tezy,
nawet tej, która g³osi nieosi¹galnoæ prawdy. Uznajmy wiêc du¿¹ p³odnoæ
w rozwi¹zywaniu problemów za jedno z metodologicznych kryteriów prawdziwoci, obok takich kryteriów jak du¿a moc eksplikatywno-predyktywna (czy to
kryterium p³odnoci nie jest odmian¹ kryterium du¿ej mocy eksplikatywno-predyktywnej?), prostota, spójnoæ itd. Jeli dana teoria spe³nia³aby wy¿ej wymienione kryteria, to czy nie by³oby to wskazówk¹, ¿e jest do pewnego stopnia
prawdziwa? Bo czy mo¿liwe jest, aby dana teoria spe³nia³a wszystkie mo¿liwe kryteria metodologiczne wraz ze zdolnoci¹ do rozwi¹zywania problemów i pomimo to by³a fa³szywa? Taka teoria mo¿e byæ czêciowo prawdziwa, mo¿e byæ
prawd¹ wzglêdn¹, ale nie mo¿e byæ zupe³nie fa³szywa. Przywo³am tutaj np.
teoriê flogistonow¹, bo choæ j¹ odrzucono, nie by³a ona zupe³nie fa³szywa i bez
wartoci dla osiemnastowiecznej chemii. Posiada³a bowiem du¿¹ wartoæ heurystyczn¹ i nie tylko. Mianowicie wykaza³a to¿samoæ spalania, kalcynacji i oddychania; zauwa¿y³a istnienie chemicznej równowagi w biosferze, równowagi
miêdzy rolinami i zwierzêtami; jako pierwsza zwróci³a uwagê na reakcje redoks
itd. Andrew Pyle stwierdza nawet, ¿e Lavoisier nie musia³ wypracowywaæ swojej antyflogistonowej teorii we wszystkich szczegó³ach, bo zwolennicy teorii flo-
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gistonowej zrobili to za niego: teoriê antyflogistonow¹ mo¿na by³o otrzymaæ
z flogistonowej poprzez zamianê straty flogistonu na nadmiar tlenu w odpowiednich, opracowanych ju¿ reakcjach3. Teoria flogistonowa nie okaza³a siê
wiêc zupe³nie nieprawdziwa. I ta czêciowa prawdziwoæ wystarcza. Ta wzglêdnoæ wszelkiej prawdy nie jest a¿ tak wielkim z³em. Nie wyklucza ona bowiem
prawdy absolutnej.
Czym w takim razie mia³aby byæ prawda absolutna? Sformu³ujmy to tak:
prawda absolutna jest powszechnym obowi¹zywaniem rozwijaj¹cego siê w czasie (dynamicznego) pluralizmu prawd wzglêdnych, pluralizmu paradygmatów
i teorii czêciowo niewspó³miernych w stosunku do siebie i czêciowo wspó³miernych (ta czêciowa wspó³miernoæ oznacza funkcjonowanie wielu tych samych pojêæ w obu konkuruj¹cych ze sob¹ teoriach. Na przyk³ad przed i po rewolucji chemicznej dokonanej przez Lavoisiera wród chemików funkcjonowa³y
w niezmienionej postaci takie pojêcia, jak metal, niemetal, kwas, sól itd.4). Dynamizm pluralizmu wyra¿a siê zarówno w kumulowaniu kumulatywnym prawd
wzglêdnych (zachodzi to tylko w przypadku redukowania jednych wspó³miernych teorii do drugich), jak i kumulowaniu antykumulatywnym, tj. w walce miêdzy konkuruj¹cymi ze sob¹ teoriami i w próbach ich integrowania (nie przez redukcjê, lecz poprzez szukanie rozwi¹zañ kompromisowych). Normalny stan
nauki nie jest okrelony przez hegemoniê jakiego jednego dominuj¹cego dyskursu (paradygmatu czy teorii), lecz przez wieloæ konkuruj¹cych ze sob¹ (czêciowo niewspó³miernych, czêciowo wspó³miernych) prawd wzglêdnych. Te
wzglêdne prawdy mog¹ oczywicie wchodziæ ze sob¹ w kompromisy. Nigdy jedna teoria czy jeden paradygmat nie s¹ wy³¹cznie prawdziwe. Czêciowa prawdziwoæ przys³uguje wszystkim po trochu. Gdzie tu mo¿na znaleæ prawdê
absolutn¹, jeli nie w tej dynamicznej ca³oci zwalczaj¹cych siê wzajemnie (i zarazem szukaj¹cych consensusu) paradygmatów i teorii. Przyrastanie prawdy absolutnej dokonuje siê poprzez ró¿nicowanie siê teorii i paradygmatów oraz przez
ich mo¿liwe syntezy. Czasami doprowadzenie do syntezy jest spraw¹ bardzo
trudn¹ i przewlek³¹; nie bardzo siê udaje, jak w przypadku programu zunifikowania wszystkich oddzia³ywañ i w programie stworzenia teorii kwantowej grawitacji.
Prawdy absolutnej nie nale¿y szukaæ ponad histori¹, ale w³anie poprzez akceptacjê historycznoci, uwzglêdnienie diachronii. Prawda absolutna jest ide¹
regulatywn¹ w znaczeniu Kanta, a wiêc czym egzystuj¹cym w horyzoncie przysz³oci, ale jest te¿ zachowaniem przesz³oci w teraniejszoci, jest pamiêci¹ (zachowaniem przesz³oci w retencji i pamiêci d³ugodystansowej). Natomiast przyrastanie prawdy absolutnej w wymiarze synchronicznym polega na emergencyjnym
3

A. Pyle, The Rationality of the Chemical Revolution, (w:) R. Nola, After Popper, Kuhn,
Feyerabend, Kluwer 2000, s. 107.
4 Ibidem, s. 117.
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zrastaniu siê (syntetyzowaniu) wspó³czesnych sobie, czêciowo wspó³miernych
i czêciowo niewspó³miernych, konkuruj¹cych ze sob¹ i niekonkuruj¹cych, teorii i paradygmatów.
Czy mamy jakie kryteria pozwalaj¹ce na stwierdzenie, ¿e przybli¿amy siê
do prawdy absolutnej? Mamy, bo na prawdê absolutn¹ sk³adaj¹ siê prawdy
wzglêdne rozpatrywane w perspektywie synchronicznej i diachronicznej. Prawdy wzglêdne s¹ kumulowane albo w drodze redukcji albo w drodze syntetyzowania (np. emergencyjnego, wzglêdnie nieemergencyjnego, polegaj¹cego m.in.
na szukaniu kompromisów miêdzy tym co wspó³mierne w niewspó³miernociach). W obu wypadkach mo¿liwa jest weryfikacja redukowanych do siebie
i syntetyzowanych prawd wzglêdnych. Jeli prawdy wzglêdne maj¹ jaki stopieñ
prawdziwoci (s¹ do pewnego stopnia prawdopodobne), to i prawda absolutna
(nigdy niestotalizowana) z nich zbudowana posiada jaki stopieñ prawdziwoci.
A wiêc mimo ¿e prawda absolutna jest celem transcendentno-utopijnym, jest te¿
celem empirycznym.
Laudan nie zaprzecza mo¿liwoci sensownego uprawiania socjologii wiedzy,
ale nie akceptuje socjologii wiedzy Davida Bloora, w której mia³aby byæ nara¿ona na szwank autonomia wiedzy. Otó¿ kontra Laudan trzeba by stwierdziæ, ¿e
Bloor wcale nie gubi autonomii nauki, wcale nie ogranicza siê do badania tylko
czynników spo³ecznych rozwoju wiedzy, nie pomija dialogu nauki z przyrod¹.
Bloor uwzglêdnia zarówno kontekst odkrycia, jak i kontekst uzasadnienia5. Jeli
kontra Laudan uznaæ  jak to czyni autor powy¿szych uwag  ciganie teorii
o najwiêkszej mocy w rozwi¹zywaniu problemów za cel utopijno-transcendentny, to stworzenie empirycznej socjologii powi¹zanej z tak pojêtym celem wydaje siê czym niemo¿liwym do zrealizowania. Tak¿e i Laudan nie zbuduje empirycznej socjologii wiedzy, jeli wiedza ma byæ oceniana tylko ze wzglêdu na jej
moc rozwi¹zywania problemów. Zdaniem Laudana rozwi¹zywanie problemów
przez dan¹ teoriê nie oznacza, ¿e ta teoria jest prawdziwa, ale jeliby zaakceptowaæ tê tezê, to gubi siê racjonalnoæ poszukiwania maksymalnej p³odnoci jako
celu nauki. Jeli prawda jest nieosi¹galna, to jak¹ wartoæ prawdziwociow¹
mo¿e mieæ stwierdzenie Laudana, ¿e Bloor powinien uwzglêdniæ ró¿ne mechanizmy przyczynowe (a nie trzymaæ siê tylko przyczyn spo³ecznych) produkuj¹ce takie, a nie inne naukowe przekonania?6
Laudan g³osi tezê, wed³ug której przebadanie jednakowych przyczyn racjonalnych i nieracjonalnych przekonañ mo¿e stanowiæ realny program przysz³ociowych badañ, natomiast program przysz³ociowego przebadania wspólnych
przyczyn powstania prawdziwych i fa³szywych teorii jest programem nierealnym,
bo nie mamy wskaników pozwalaj¹cych stwierdziæ prawdziwoæ albo fa³szywoæ
5
6

D. Bloor, Anti-Latour, Studies in the History and Philosophy 1999, t. 30, nr 1, s. 81112.
L. Laudan, Beyond Positivism and Relatyvism, Westview Press 1996, s. 190199.
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danej teorii7. Jeli jednak nie mamy takich wskaników, to dlaczego mielibymy
zaakceptowaæ teoriê Laudana i rzeczywicie od³o¿yæ na przysz³oæ wyszukanie
homogenicznych mechanizmów przyczynowych produkuj¹cych racjonalnoæ
i nieracjonalnoæ, za wyszukanie homogenicznych przyczyn powstania teorii
prawdziwych, wzglêdnie fa³szywych uznaæ ju¿ teraz za cel chybiony?
Albo: Laudan zarzuca Bloorowi, ¿e ten z faktu niedookrelenia danej teorii
przez fakty wyci¹ga b³êdny wniosek, jakoby ta teoria mia³aby byæ dookrelona
wy³¹cznie przez czynniki spo³eczne (np. przez spo³eczne konwencje)8, ale przecie¿ Bloor wcale tego nie mówi. On raczej sugeruje, ¿e przy dookrelaniu danej
teorii bior¹ udzia³ rozmaite czynniki, w tym spo³eczne konwencje. Wa¿ne s¹ równie¿ czynniki fizykalne, psychologiczne itd. Jeli zreszt¹ prawda jest nieosi¹galna (jak to g³osi Laudan), to sk¹d mamy wiedzieæ, ¿e racjê ma pomniejszaj¹cy
rolê czynników spo³ecznych Laudan, a nie mocno akcentuj¹cy rolê spo³ecznych
czynników Bloor?
Laudan zarzuca Bloorowi umniejszanie roli kontekstu uzasadnienia (wyjanieñ internalistycznych) w rozwoju nauki, ale z kolei Laudanowi mo¿na zarzuciæ umniejszanie roli socjologicznego kontekstu odkrycia (wyjanieñ eksternalistycznych). Byæ mo¿e stanowisko syntetyzuj¹ce wyjanienia internalistyczne
z wyjanieniami eksternalistycznymi, np. stanowisko Bruna-Latoura, by³oby bli¿sze prawdy9.

7
8
9

Ibidem, s. 200.
Ibidem, s. 202203.
B. Latour, Splataj¹c na nowo to, co spo³eczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci,
Universitas, Kraków 2010.
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Streszczenie

Abstract

W dyskursie medycznym i kulturowym
istotn¹ rolê odgrywa proces kategoryzacji zjawisk, który umo¿liwia ich segregacjê wed³ug
porz¹dku normalnoci i odchylenia. Owe porz¹dki posiadaj¹ nie tylko powszechn¹ wa¿noæ
przedmiotow¹, ale i uniwersalny sens, przez co
tworz¹ schematy poznawcze odnosz¹ce siê do
biologicznie rozumianego cia³a. W przypadku
kontekstu medycznego chodzi o ci¹gi pojêciowe:
normalne  norma  stan normalny  zdrowie oraz
anormalne  anomalia  stan patologiczny  choroba. W odniesieniu za do kontekstu kulturowego nale¿y wskazaæ kontinua pojêciowe, takie
jak: atrakcyjnoæ biologiczna  biotyp  sprawnoæ  piêkno i monstrum  osobliwoæ  nieforemnoæ  brzydota. Istotna wydaje siê znaczeniowa korelacja czy wrêcz adekwatnoæ miêdzy
schematami interpretacji cia³a w porz¹dkach
normalnoci i odchylenia, funkcjonuj¹cymi
w tych dwóch odmiennych dziedzinach aktywnoci cz³owieka, jakimi s¹ medycyna i kultura.

In the medical and cultural discourse an
important issue is the process of categorization
of occurrence that allows its segregation according to the order of normality and deviation.
That order has not only common objective importance, but also a universal sense, and so cognitive patterns that refer to the biological understanding of the body are formed. In the case
of the medical context it is about notional sequences: normal  norm  normal state  health
and abnormal  anomaly  pathological state
 disease. When referring to the cultural context
it is important to denote notional continua, like
biological attractiveness  biotype  efficiency
 beauty and monster  oddity  deformity
 ugliness. What seems to be important is the semantic correlation or even the adequacy between the patterns of the interpretation of the body
within the order of normality and deviation, that
function within two different fields of humans
activity, which are medicine and culture.
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Pojêcia normalnego i anormalnego zdaj¹ siê biegunowo i granicznie okrelaæ
zró¿nicowane w swych przejawach fenomeny. Owe pojêcia spe³niaj¹ specyficzn¹ funkcjê kategoryzowania zjawisk, co ma prowadziæ do wypracowania poznawczo-kulturowych praktyk odnoszenia siê do rzeczywistoci. Chodzi zatem
o pewne punkty orientacyjne, które umo¿liwi¹ adekwatne dzia³ania zmierzaj¹ce
do opanowania przez cz³owieka przestrzeni przyrodniczo-egzystencjalnej. Takie
podejcie do funkcji, jak¹ maj¹ spe³niaæ operacyjne pojêcia normalnego i anormalnego, sugeruje ich powszechn¹ wa¿noæ przedmiotow¹, co oznacza, i¿ mog¹
odnosiæ siê do ró¿nych sfer dzia³alnoci cz³owieka.
Naturalnym zabiegiem jest odniesienie ww. pojêæ do medycyny, w ramach
której to, co okrelane jest jako normalne i anormalne, stanowi podstawê oddzia³ywañ naprawczych i zapobiegawczych. Perspektywa zapobiegawcza zwi¹zana
jest z tworzeniem porz¹dku normalnoci, który dotyczy pojêcia normalny
i powi¹zanych z nim kategorii: norma, stan normalny, zdrowie, wyznaczaj¹cych horyzont do analizy prawid³owoci struktury i procesów zachodz¹cych
w ciele. Natomiast perspektywa naprawcza ustanawia porz¹dek odchylenia, czyli
odnosi siê do problemu anormalnego i wynikaj¹cych z niego kategorii anomalia, stan patologiczny, choroba, które stanowi¹ z kolei wytyczne umo¿liwiaj¹ce okrelenie nieprawid³owoci budowy i funkcji cia³a. Choæ porz¹dki normalnoci i odchylenia w istotowy sposób przynale¿¹ do dyskursu medycznego, to
s¹ one równie konstytutywne dla dyskursu kulturowego, zwi¹zanego ze sfer¹ religijn¹, obyczajow¹ i estetyczn¹. Ów dyskurs dotyczy sposobów odnoszenia siê
zarówno do po¿¹danych, jak i dyskredytowanych walorów cielesnoci. I tak
w kontekcie kulturowym mo¿na wskazaæ ci¹g pojêciowy odpowiadaj¹cy porz¹dkowi normalnoci: atrakcyjnoæ biologiczna, biotyp, sprawnoæ, piêkno
oraz kontinuum pojêæ wpisanych w porz¹dek odchylenia: monstrum, osobliwoæ, nieforemnoæ, brzydota.
Elementem wspólnym dla obu rodzajów dyskursów, tak medycznego, jak
kulturowego, jest biologicznie rozumiana cielesnoæ, która wpisana zostaje
w dwie odrêbne interpretacje, a mianowicie organicystyczn¹ oraz semiotyczn¹.
Pierwsza ujmuje biologiczne cia³o po prostu jako organizm, który zajmuje miejsce w szeroko rozumianym rodowisku, druga za traktuje cia³o jako znak lub
oznakê  odczytywane przez pryzmat spo³ecznych postaw. Pomimo odmiennego
traktowania biologicznej komponenty cielesnoci w medycynie i kulturze, w obu
tych obszarach aktywnoci cz³owieka porz¹dki normalnoci i odchylenia zdaj¹
siê korespondowaæ.
Przedmiotem przedstawionej poni¿ej analizy bêdzie zatem charakterystyka
porz¹dków normalnoci i odchylenia w kontekcie medycznym i kulturowym,
a tak¿e ukazanie odpowiednioci miêdzy pojêciami konstytuuj¹cymi owe porz¹dki. Innymi s³owy chodzi o medyczno-kulturow¹ adekwatnoæ pojêæ w porz¹dku
normalnoci miêdzy normalnym  norm¹  stanem normalnym  zdrowiem
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a atrakcyjnoci¹ biologiczn¹  biotypem  sprawnoci¹  piêknem, w porz¹dku
za odchylenia miêdzy anormalnym  anomali¹  stanem patologicznym  chorob¹ a monstrum  osobliwoci¹  nieforemnoci¹  brzydot¹. Relacja korespondencji, odpowiednioci, adekwatnoci, jaka zachodzi miêdzy wymienionymi porz¹dkami i pojêciami, zostanie wpisana w perspektywê problemowo-historyczn¹.

1. Medyczny kontekst porz¹dków normalnoci
i odchylenia
Zrekonstruowanie porz¹dków normalnoci i odchylenia w dyskursie medycznym zostanie przeprowadzone w oparciu o myl Georges Canguilhema, w szczególnoci za analizie zostan¹ poddane kwestie podejmowane w Eseju o niektórych problemach dotycz¹cych normalnego i patologicznego. Co prawda autor
eseju nie postuluje explicite istnienia porz¹dków normalnoci i odchylenia, ale
czyni cis³e rozró¿nienia pojêciowe, które niejako implikuj¹ mo¿liwoæ czy
wrêcz koniecznoæ wskazania owych porz¹dków, a to ze wzglêdu na istotn¹ rolê,
jak¹ pe³ni¹ one w obszarze medycyny. Rozwa¿ania Canguilhema s¹ o tyle istotne, i¿ ukazuj¹ wieloznacznoæ pojêæ konstytuuj¹cych perspektywê normalnoci
i odchylenia.
1.1. Porz¹dek normalnoci:
normalne  norma  stan normalny  zdrowie
Termin normalne (³ac. normalis) ma bezporedni zwi¹zek z pojêciem normy w znaczeniu regu³y, a wiêc normalne oznacza to, co zgodne z regu³¹, nie
odchyla siê, jest prawid³owe. Pojêcie normalnoci generuje jednak pewien problem zwi¹zany z mo¿liwoci¹ wieloznacznego rozumienia tego terminu. Canguilhem wskazuje, i¿ to co normalne mo¿na interpretowaæ na cztery sposoby: po
pierwsze, w kontekcie powszechnoci wystêpowania, po drugie, jako wartoæ
przeciêtn¹, po trzecie w kontekcie normatywnoci1. Normalne w pierwszym
znaczeniu oznacza odwo³ywanie siê do sfery faktualnej i zwi¹zane jest z danym
stanem rzeczy, a wiêc nosi znamiona s¹du opisowego2. Drugie rozumienie tego
terminu wskazuje na miarê przeciêtnego poziomu mierzalnej cechy, a w trzecim
kontekcie normalne jest to, co jest takie, jakie byæ powinno. W tym ostatnim
przypadku chodzi o proces oceniania jakiego faktu, a wiêc wartoæ przypisan¹
danemu zjawisku, tym samym wskazuje siê na maksimum sprawnoci biologicz1

G. Canguilhem, Normalne i patologiczne, prze³. P. Pieni¹¿ek, s³owo/obraz terytoria,
Gdañsk 2000, s. 94.
2 Ibidem, s. 34, 84, 94.
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nej istoty ¿ywej3. Czwarte rozumienie terminu normalne zwi¹zane jest z harmoni¹ zewnêtrznych i wewnêtrznych oddzia³ywañ4, przy rozwoju w³aciwych
zachowañ umo¿liwiaj¹cych pozostanie przy ¿yciu5. Oznacza to, i¿ normalny
odnosi siê do bycia zdolnym do wykorzystywania rodowiska i dostosowania siê
do niego, a tak¿e panowania nad nim6.
Pojêcie normalnoci generuje w kontekcie biomedycznym pojêcie normy
i stanowi swoisty wyraz normy7. Pojêcie normy zdaje siê odgrywaæ istotn¹ rolê
w medycynie ujmowanej jako nauka, gdy¿ stanowi podstawê do okrelenia struktury i funkcji organizmu jako prawid³owej, zatem norma przedstawia miarê uznawan¹ za wa¿n¹ i po¿¹dan¹8. Etymologicznie termin norma oznacza z ³ac. wêgielnicê, k¹townicê, a wiêc co, co nie odchyla siê, przy czym rozumie siê normê
równie¿ jako regu³ê9.
Canguilhem wskazuje, i¿ normê mo¿na ujmowaæ w wymiarze ponadindywidualnym oraz indywidualnym. W pierwszym znaczeniu norma traktowana jest
jako maj¹ca wyra¿aæ sta³¹ gatunkow¹ ze wzglêdu na dan¹ cechê, stanowi¹c podstawê pewnego rodzaju typu ogólnego, bêd¹cego punktem odniesienia. Zatem
norma ponadindywidualna odnosi siê do ró¿nie rozumianej wartoci przeciêtnej,
np. jako mediany, czy redniej arytmetycznej itd. Ustalenie modu³u gatunkowego zwi¹zane jest z tzw. prawem przypadku lub prawem przyczyn, si³ ubocznych
(warunki geograficzne, genetyczne). Owo prawo autorstwa Lamberta Adolphea
Queteleta wyra¿a wp³yw nie daj¹cej siê okreliæ wieloci przyczyn bez wytyczonego kierunku, których dzia³ania stopniowo siê równowa¿¹, a wiêc znosz¹. Dlatego te¿ ustalenie wartoci przeciêtnej umo¿liwia stworzenie typu, modu³u gatunkowego, za ró¿nice w odniesieniu tego typu spowodowane s¹ przyczynami,
si³ami ubocznymi. Im wiêksza zatem liczba pomiarów, tym owe zak³ócaj¹ce
czynniki równowa¿¹ siê i tym wyraniej wystêpuje typ ogólny10. Quetelet skonstruowa³ pojêcie cz³owieka przeciêtnego, tzn. taki typ ludzki, od którego odstêpstwo jest tym rzadsze, im jest wiêksze11. Autor Normalnego i patologicznego
zwraca uwagê na to, i¿ istotnym elementem koncepcji Queteleta by³o uto¿samienie czêstoci statystycznej z norm¹ ujêt¹ jako wartoæ przeciêtna.
Canguilhem wskazuje, i¿ w biometrycznych badaniach wykorzystywanych
przez fizjologiê czy anatomiê wartoæ przeciêtna czêsto zyskuje obiektywne znaczenie, stanowi¹c statystyczny zamiennik, odpowiednik ponadindywidualnej nor3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

s. 89.
s. 3031.
s. 111, 113.
s. 149, 154.
s. 113.
s. 34.
s. 94.
s. 119145.
s. 124.
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my biologicznej. Tego typu podejcie podkrela normatywn¹ si³ê normy, a wiêc
traktuje siê j¹ jako stosunkowo uniwersalny punkt odniesienia. Problem jednak
polega, po pierwsze, na tym, i¿ wartoæ przeciêtna musi byæ osadzona w kontekcie spo³ecznym, co ma niew¹tpliwie wp³yw na wartoæ badanej cechy, a w zwi¹zku z tym nie mo¿e stanowiæ podstawy sta³ego, a jedynie pozornie sta³ego typu
gatunkowego, tzn. takiego, który uwzglêdnia wymogi okrelonego rodowiska
biospo³ecznego. Oznacza to, i¿ warunki determinuj¹ce wartoci danej cechy nie
mog¹ byæ traktowane stricte w kontekcie prawa przypadku. Po drugie, wartoæ
przeciêtna to jedynie oznaka normy w takim sensie, i¿ dana cecha ludzka by³aby normalna nie dlatego, ¿e by³aby czêsta, ale by³aby czêsta, poniewa¿ by³aby
normalna, czyli normatywna w obrêbie pewnego rodzaju ¿ycia12. Nie chodzi
wiêc tu ju¿ o normatywnoæ stwierdzaj¹c¹, jak powinno byæ, ale o normatywnoæ biologiczn¹, któr¹ statystyczna norma zapoznaje. Zatem statystyczna wartoæ
przeciêtna nie umo¿liwia de facto okrelenia danej jednostki jako odpowiadaj¹cej
normie, gdy¿ indywidualna specyfika biospo³ecznej ró¿norodnoci zostaje w niej
pominiêta.
W zwi¹zku z powy¿szym autor Normalnego i patologicznego zwraca uwagê
na koniecznoæ operowania terminem norma w kontekcie indywidualnym,
a wiêc dotycz¹cym jednostek. Takie podejcie zmierza do tworzenia normy w odwo³aniu do konkretnego osobnika, poniewa¿ w danych warunkach organicznych
musi siê on zmierzyæ z zadaniami, które stawia przed nim rodowisko 13.
W zwi¹zku z tym jednostki w zale¿noci od warunków generuj¹ ró¿ne normy indywidualne, zdaj¹ce sprawê z faktycznego stanu organizmu, który nale¿y postrzegaæ w kontekcie wzglêdnoci anatomofizjologicznej. Zestawienie rozwa¿añ dotycz¹cych normy, a wiêc jej ponadindywidualnego i indywidualnego ujêcia,
ukazuje koniecznoæ stosowania swego rodzaju dialektyki miêdzy statystycznym
przejawem czêstoci wystêpowania danej cechy a jednostkow¹ wzglêdnoci¹
opisu danego osobnika. Tak wiêc norma, nie przynale¿¹c sama do obiektywnego porz¹dku opisowego, stanowi wyraz swoistego rodzaju oceniania, nadawania
wartoci okrelonym faktom.
Pojêcie normy implikuje nastêpn¹ kategoriê, a mianowicie stan normalny,
który z kolei jest cile zwi¹zany z rozumieniem medycyny jako sztuki. Innymi
s³owy, stan normalny definiowany jest jako stan, który w medycynie chce siê
zachowaæ, przywróciæ i stanowi on po¿¹dany cel oddzia³ywañ b¹d zapobiegawczych, b¹d terapeutycznych14. Niemniej zdaniem Canguilhema stan normalny
mo¿e byæ rozumiany na cztery ró¿ne sposoby: po pierwsze jako stan zwyczajny
narz¹dów, o drugie jako stan idealny narz¹dów, gdy ich dzia³anie jest mo¿liwie
12
13
14

Ibidem, s. 127.
Ibidem, s. 146.
Ibidem, s. 95.
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najbardziej regularne i jednostajne15, po trzecie jako stan naturalny, tzn. funkcjonowanie organizmu zgodnie z prawami natury (fizycznymi, chemicznymi
itd.)16, po czwarte za jako zespó³ zachowañ uprzywilejowanych, maj¹cych swój
u¿yteczny wymiar i zwi¹zanych z odpowiedzi¹ organizmu na wymogi otoczenia przy zachowaniu harmonii, która oznacza maksimum porz¹dku i stabilnoci, a minimum wahania, niepokoju i reakcji katastroficznych17.
Pojêcie stanu normalnego przekszta³ca siê na poziomie instytucjonalnym
medycyny realizuj¹cej potrzeby i oczekiwania w kategoriê zdrowia. Zdrowie
mo¿na rozumieæ w czterech aspektach, tzn. neutralnym jako ¿ycie z milcz¹cymi organami bez braku wiadomoci cia³a18, a dotycz¹cym w³aciwego dzia³ania organizmu; absolutnym, a wiêc jako idealny typ struktury i zachowania organizmu, odsy³aj¹cy do wartociowania; konkretnym okrelaj¹cym sk³onnoæ
danego organizmu do chorób i jego mo¿liwe na nie reakcje, odnosz¹cym siê do
opisu19. Z racji jednak tego, i¿ zdrowie stanowi swego rodzaju regulator mo¿liwoci reagowania20, mo¿na te¿ stwierdziæ, i¿ jest ono zwi¹zane z uporz¹dkowanym sposobem funkcjonowania organizmu, pomimo niemo¿liwoci realizacji
zadañ21, a wiêc z marginesem tolerancji wobec nieokrelonoci rodowiska22.
Wskazane przez Canguilhema okrelenia zdrowia maj¹, jak siê wydaje, swoje odzwierciedlenie w definicji zaproponowanej przez WHO. W owej definicji
stwierdza siê, i¿ zdrowie to pe³nia dobrostanu tak fizycznego, psychicznego, jak
i spo³ecznego, a nie jedynie brak choroby czy niepe³nosprawnoci. Porównuj¹c
próby okrelenia zdrowia podjête przez Canguilhema z podan¹ definicj¹, mo¿na
stwierdziæ, co nastêpuje: brak choroby i niepe³nosprawnoci odsy³a do rozumienia zdrowia w odniesieniu do ciszy organów; pe³nia dobrostanu nawi¹zuje do
absolutnego rozumienia zdrowia jako idealnego typu; za wskazanie na czynniki fizyczne, psychiczne i spo³eczne ukazuje zdrowie w kontekcie utrzymania
mo¿liwoci reagowania w kontekcie szeroko rozumianego rodowiska.
Porz¹dek normalnoci zdaje siê charakteryzowaæ znacznym stopniem zró¿nicowania pod wzglêdem treci pojêæ go ustanawiaj¹cych, zw³aszcza w kontekcie normatywnoci ¿yciowej, któr¹ medycyna wt³acza w ramy naukowe, terapeutyczne i instytucjonalne. Ujawnia siê zatem problem z ustalaniem przez
medycynê kryteriów pozwalaj¹cych na wpisanie zjawisk w porz¹dek normalnoci. Zdaniem Canguilhema, to raczej ¿yciowa normatywnoæ stanowi podstawê
15
16
17
18
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20
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22
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do abstrahowania z niej uproszczonego i tworzonego na potrzeby praktyki schematu porz¹dku normalnoci. Ze wzglêdu na sw¹ dynamikê witalistyczna normatywnoæ cia³a wymyka siê jednoznacznemu ujêciu, tzn. nie poddaje siê czysto
biologicznemu opisowi, nie ogranicza do wartoci statystycznej, nie odpowiada
idealnemu schematowi, nie jest determinowana jedynie przez naturalne prawa
fizjologiczno-morfologiczne, czy wreszcie nie okrelaj¹ jej tylko warunki rodowiskowe.

1.2. Porz¹dek odchylenia:
anormalne  anomalia  stan patologiczny  choroba
Pojêcie anormalny odsy³a etymologicznie do ³aciñskiego normalis, który
z kolei zwi¹zany jest z norm¹, czyli z czym, co okrelane jest jako z³oty rodek
i/lub regu³a. Anormalne oznacza wiêc nieprawid³owoæ w porównaniu z wiêkszoci¹, odchylenie lub niezgodnoæ z przyjêt¹ regu³¹, a wiêc wskazuje na to, i¿
czego jest zbyt ma³o lub zbyt du¿o 23. Autor Normalnego i patologicznego
stwierdza, i¿ termin anormalne implikuje odniesienie do wartoci, jest terminem oceniaj¹cym, normatywnym 24. Pojêcie anormalnoci przekszta³ca siê
w pojêcie anomalii, które etymologicznie pochodzi od greckiego s³owa omalos,
które oznacza to, co równe, g³adkie, za anomalos nale¿y rozumieæ jako nierównoæ,
chropowatoæ, nierównomiernoæ, nietypowoæ, ale tak¿e niezwyk³¹ budowê, osobliwe cechy, nieregularnoæ oraz co dziwnego, niezwyk³ego25. Wszystkie te
znaczenia oscyluj¹ wokó³ okrelenia anomalii jako odmiennoci i odrêbnoci organicznej, co oznacza, i¿ chodzi o odró¿nianie siê budow¹ od wiêkszoci. Anomalia co prawda reprezentuje swego rodzaju odstêpstwo jednostkowe od ogólnego typu gatunkowego26, ale nie jest równoznaczna z odchyleniem w sensie
nieprawid³owoci, czyli anomalia nie jest tym samym, co anormalne.
Canguilhem zwraca uwagê na to, i¿ czêsto b³êdnie uznaje siê s³owo anormalny za przymiotnik odnosz¹cy siê do rzeczownika anomalia. Niemniej
anomalia jest terminem empirycznym, a wiêc nale¿y do sfery faktów biologicznych, gdy¿ w przyrodzie wszelkie zjawiska s¹ tym, czym byæ powinny, tworz¹c
ró¿norodnoæ w jednoci i jednoæ w ró¿norodnoci. Zatem wszystkie organiczne twory natury podlegaj¹ jakim prawom i z tego wzglêdu w przyrodzie nie
mo¿e byæ mowy o jakkolwiek pojêtym nieporz¹dku rozumianym jako nieprawid³owoæ. W zwi¹zku z tym anomalia jest terminem opisowym, a zadaniem
nauki jest po prostu jej wyjanienie, a nie ocenianie27, co zupe³nie nie odpowia23
24
25

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
26 Ibidem,
27 Ibidem,
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da terminowi anormalne, któremu  zdaniem Canguilhema  nale¿y przypisaæ
w³anie rangê wartociuj¹c¹. Opisowy charakter anomalii implikuje jej stosunkow¹ neutralnoæ i biologiczn¹ alternatywnoæ. Oznacza to, po pierwsze, i¿ anomalii nie mo¿na okreliæ ani jako czego patologicznego, ani chorobowego, choæ
mo¿e ona ulec przekszta³ceniu zarówno w stan patologiczny, jak i w chorobê28.
Po drugie, anomalia jest swego rodzaju wariacj¹ na temat gatunkowy, która wyra¿a po prostu inne ¿yciowe normy i tylko jeli zostan¹ one uznane za gorsze od
wczeniejszych, to mo¿na okreliæ je jako patologiczne29. Anomalie rozró¿nia siê
wed³ug kryterium ich z³o¿onoci (proste  z³o¿one), uci¹¿liwoci funkcjonalnej
w aspekcie fizjoanatomicznym i psychologicznym30. Na podstawie powy¿szych
uwag mo¿na okreliæ cechy anomalii, do których nale¿¹: odmiennoæ/odrêbnoæ,
opisowoæ, neutralnoæ oraz biologiczna alternatywnoæ. Wyodrêbnienie siê z pojêcia anormalnego pojêcia anomalii dotyczy przekszta³cenia pierwiastka oceniaj¹cego w opisowy, a wiêc dokonuje siê poprzez zwrócenie uwagi na zmiennoæ
i ró¿norodnoæ form ¿yciowych.
Pojêcie anomalii przekszta³ca siê czy raczej generuje pojêcie stanu patologicznego, który w kontekcie etymologicznym odsy³a do greckiego s³owa pathos
 cierpienie. Stan patologiczny jest okrelany przez Canguilhema jako negatywna wartoæ ¿ycia31, która tworzy siê poprzez zak³ócenie, odstêpstwo od mechanizmów, czynnoci, porz¹dku32. Nale¿y jednak zadaæ pytanie, jak odmiennoæ,
odrêbnoæ traktowana w kategoriach zró¿nicowania biologicznego, przekszta³ca
siê w negatywn¹ wartoæ  zak³ócenie, odstêpstwo, tzn. w jaki sposób anomalia
mo¿e staæ siê patologi¹. Autor Normalnego i patologicznego zaznacza, i¿ anomalia mo¿e byæ potencjalnie patologiczna wtedy, gdy morfologiczne i czynnociowe zmiany znosz¹ lub zatrzymuj¹ naturaln¹ normatywnoæ ¿ycia, a wiêc kreowane s¹ inne normy, które stanowi¹ wytwory indywidualnego przystosowania
siê organizmu. Anomalia mo¿e zatem przejæ w stan patologiczny w momencie,
gdy zniekszta³cenia i spowodowane nimi dolegliwoci s¹ nie do pogodzenia z ¿yciem33. Mo¿na skonstatowaæ, i¿ patologiczne nie oznacza bynajmniej braku
normy biologicznej, ale normê inn¹, tyle ¿e  w porównaniu z pozosta³ymi
 odrzucon¹ przez ¿ycie34, a wiêc tak¹, która uniemo¿liwia ¿ycie.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ Canguilhem wskazuje te¿ na cis³e zwi¹zki miêdzy
anormalnym a patologicznym (w niektórych miejscach swojego eseju wrêcz
uto¿samia te pojêcia), gdy¿  co wydaje siê doæ oczywiste  nieprawid³owoæ
28
29
30
31
32
33
34
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ewoluuje w kierunku zak³ócenia, odchylenia, przekszta³ca siê w odstêpstwo, przez
co anormalne mo¿e powodowaæ negatywn¹ wartoæ ¿yciow¹35, a wiêc cierpienie.
Ostatnie przekszta³cenie pojêæ w porz¹dku odchylenia dotyczy wy³onienia siê
z kategorii stanu patologicznego kategorii choroby, któr¹ Canguilhem przedstawia w szerokiej perspektywie historycznej. Omawia rozumienie choroby w ujêciu ilociowym, jakociowym i holistycznym. Choroba jako ilociowe zjawisko
polega jego zdaniem na wzbogaceniu/zubo¿eniu, zmniejszeniu/zwiêkszeniu, nadmiarze/niedostatku w odniesieniu do morfologiczno-czynnociowej sfery organizmu36, co jest zwi¹zane z nadmiern¹ zmian¹, czyli b¹d os³abieniem, b¹d zanikiem, brakiem 37. Jakociowe rozumienie choroby odnosi siê do wstrz¹su,
zagro¿enia, krytycznego momentu, przerwania trwania, sytuacji katastroficznej,
które powstaj¹ w organizmie38. Holistyczne za podejcie do choroby dotyczy
dysharmonii spowodowanej, z jednej strony, zdarzeniem zachodz¹cym w samym
organizmie w rezultacie gry jego sta³ych funkcji39, przy czym dotyczy ono
ca³ego organizmu40, za z drugiej, choroba to redukcja marginesu tolerancji
wobec nieokrelonoci rodowiska41, a wiêc brak biologicznej, ¿yciowej normatywnoci, czyli niemo¿noæ tworzenia norm nawet tych gorszych42, która to
normatywnoæ dotyczy zarówno sfery fizycznej, psychicznej, jak i spo³ecznej.
Z ujêciem holistyczno-witalistycznym zdaje siê korespondowaæ rozró¿nienie choroby w jej trzech aspektach, a mianowicie disease (choroba w sensie obiektywnym), illness (choroba w sensie psychologicznym, subiektywnym) oraz sickness
(choroba w sensie spo³ecznym, intersubiektywnym).
Przedstawiony porz¹dek odchylenia w zasadzie mo¿na okreliæ jako normatywny, co oznacza, i¿ zjawiska w nim sytuowane podlegaj¹ ocenie, innymi s³owy
zostaje nadana im wartoæ. Wyj¹tkiem jest anomalia, która stanowi podstawê do
opisu, choæ ewoluuj¹c w kierunku stanu patologicznego i choroby, przenika do
sfery wartociowania i staje siê anomali¹ patologiczn¹, chorobow¹. Normatywnoæ w porz¹dku odchylenia ma z³o¿on¹ specyfikê, bo odwo³uje siê zarówno do
wiêkszoci przypadków, zró¿nicowanego bogactwa form, wiadomoci lub braku
wiadomoci cierpienia, biologicznej si³y ¿yciowej w kontekcie szeroko rozumianego rodowiska. W takim szerokim ujêciu porz¹dek odchylenia pozbawiony jest
w zasadzie obiektywnego charakteru, tzn. jest stanowiony przez biologiczn¹ nor35

Na marginesie nale¿y zaznaczyæ, i¿ anormalne mo¿e równie¿ przejæ w stan patologiczny. W takim przypadku cechy konstytutywne anormalnego: nieprawid³owoæ i odchylenie przekszta³caj¹ siê w zak³ócenie i odstêpstwo charakteryzuj¹ce stan patologiczny.
36 Ibidem, s. 18, 20, 25.
37 Ibidem, s. 32, 44.
38 Ibidem, s. 44, 107, 149, 150.
39 Ibidem, s. 62.
40 Ibidem, s. 63
41 Ibidem, s. 163.
42 Ibidem, s. 150.
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matywnoæ organizmu, która zostaje na gruncie medycyny wpisana w pewien
schemat.
Porz¹dki normalnoci i odchylenia w kontekcie medycznym okazuj¹ siê konstrukcjami wieloznacznymi, cile zwi¹zanymi z systemem wartociuj¹cym,
a wiêc w zasadzie upraszczaj¹cym zró¿nicowany i dynamiczny charakter zjawisk
odnosz¹cych siê do biologicznoci cia³a  organizmu. Schematyzm dyskursu
medycznego, choæ ukierunkowany na praktykê, nie mo¿e byæ jednak rozpatrywany w kategoriach opisowo-obiektywnych, gdy¿ dokonuje siê w jego obszarze
swoistego rodzaju oceny i uproszczenia normatywnoci ¿ycia.

2. Kulturowy walor normalnoci i odchylenia43
Interesuj¹cy wydaje siê zabieg wskazania kulturowego odpowiednika medycznego porz¹dku normalnoci i odchylenia, a wiêc osadzonego w wymiarze
religijnym, obyczajowym i estetycznym. Chodzi jednak nie tylko o charakterystykê owego porz¹dku w specyficznym kontekcie, ale tak¿e o ukazanie analogii, jakie zachodz¹ miêdzy jego medycznym odpowiednikiem. Na poziomie kulturowym biologicznoæ cia³a zostaje wpisana w zró¿nicowan¹ semiotyczn¹
interpretacjê, staj¹c siê znakiem lub oznak¹ czego innego, przy jednoczesnym
zachowaniu podstawowych treci obowi¹zuj¹cych w dyskursie medycznym.
2.1. Porz¹dek odchylenia w kontekcie kulturowym:
monstrum  osobliwoæ  nieforemnoæ  brzydota
Podstawê zrekonstruowania kulturowego porz¹dku odchylenia bêd¹ stanowiæ
rozwa¿ania Anny Wieczorkiewicz zawarte w ksi¹¿ce Monstuarium, traktuj¹cej
o sposobach odnoszenia siê do odmiennoci cielesnej na przestrzeni wieków.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ podobnie jak w przypadku Canguilhema, Wieczorkiewicz
nie wskazuje na wystêpowanie kulturowego porz¹dku odchylenia, przez co zrozumia³e wydaje siê uwzglêdnienie tylko tych twierdzeñ autorki, które umo¿liwiaj¹ w³anie ukazanie jego funkcjonowania w kontekcie religijnym, obyczajowym
i estetycznym. Wybór wskazanej lektury nie jest przypadkowy, bowiem zmiany
dotycz¹ce postaw spo³ecznych w odniesieniu do odmiennoci cia³a, jakie zosta³y w niej przedstawione, w wyrany sposób koresponduj¹ z pojêciami konstytuuj¹cymi porz¹dek odchylenia w dyskursie medycznym. Poszczególne ogniwa
pojêciowe tworz¹ce kulturowy porz¹dek odchylenia, a wiêc monstrum  osobli43

Ze wzglêdu na ograniczone ramy niniejszego artyku³u zosta³y w nim pominiête socjologiczne kwestie zwi¹zane z pojêciem dewiacji, a tak¿e psychologiczny czy wrêcz kognitywistyczny problem tworzenia prototypu cz³owieka.
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woæ  nieforemnoæ  brzydota, odpowiadaj¹ pojêciom anormalnego  anomalii  stanu patologicznego  chorobie. W Monstruarium pojêcia, które wydaj¹ siê
byæ wpisane w porz¹dek odchylenia, zosta³y ukazane jako dominuj¹ce w danym
okresie czasu, za wyj¹tkiem pojêcia brzydoty. I tak, upraszczaj¹c wnikliwe analizy autorki, monstrum scharakteryzowane jest jako specyfika staro¿ytnoci, redniowiecza, renesansu; osobliwoæ stanowi³o dominantê nowo¿ytnoci; nieforemnoæ za akcentowano na przestrzeni XIX i XX w. Choæ analiza pojêæ
pochodz¹cych z medycznego porz¹dku odchylenia mia³a raczej charakter problemowy, to jednak odniesienie ich do diachronicznego ujêcia kategorii kulturowo
stanowi¹cych porz¹dek odchylenia wydaje siê adekwatnym sposobem ich porównania. Otó¿ historycznie ugruntowana dominacja poszczególnych pojêæ zwi¹zanych z kulturowym rozumieniem odchylenia pozwala na precyzyjny i wyrany
sposób uwidocznienia jego wspólnych cech ze stricte medycznym traktowaniem
o odchyleniu.
2.1.1. Monstrum a anormalne

Anna Wieczorkiewicz wskazuje na dwojak¹ etymologiê pojêcia monstrum,
które pochodzi od ³aciñskiego s³ów monstrare  pokazywaæ oraz monere  przepowiadaæ44 . Monstrum zatem jest zjawiskiem posiadaj¹cym g³êbsze znaczenie
i odsy³a³a do sfery niewidzialnej, co czyni niejako z monstrum specyficznie rozumianego semofiora 45. Monstrum  semofior to twór, który jest nonikiem
znaczenia nie odnosz¹cego siê do sfery u¿ytecznoci, choæ poprzez proces jego
rozszyfrowania daje praktyczne wskazówki. Oba podane ród³os³owy terminu
monstrum zakorzenione s¹ w porz¹dku wiary, przy czym w pierwszym przypadku monstrualna cielesnoæ traktowana by³a jako znak lub obraz maj¹cy co
sygnalizowaæ czy te¿ przedstawiaæ jako efekt grzechu, kary b¹d po prostu z³a46.
Przyczyn¹ pojawienia siê monstrum by³ odpowiednio albo Bóg (przyczyny ponadnaturalne), albo demony (przyczyny infranaturalne)47. Taka interpretacja
monstrum wi¹za³a siê z przestrog¹ przed grzechem, upomnieniem przed zepsuciem i odnosi³a siê bezporednio lub porednio do gniewu Boga48. W drugim
przypadku monstrum mia³o charakter profetyczny, a mianowicie stanowi³o zwiastun tego, co ma siê wydarzyæ49, a zatem znów wpisane by³o w logikê przestrogi, choæ mia³a ona raczej charakter ostrze¿enia, przy czym chodzi³o o przejawianie siê dzia³ania Boga. Jako przyk³ady monstrualnej cielesnoci mo¿na wskazaæ
44

A. Wieczorkiewicz, Monstruarium, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2009, s. 14.
K. Pomian, Zbieracze i osobliwoci, prze³. A. Pieñko, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk
2012, s. 4446.
46 A. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 50, 80.
47 Ibidem, s. 125.
48 Ibidem, s. 78, 113.
49 Ibidem, s. 23, 80.
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m.in. oskrzydlone i rogowate niemowlê (monstrum z Rawenny)50 czy zdeformowany p³ód krowi przypominaj¹cy mnicha (Mnich-cielê)51.
Interesuj¹ce wydaj¹ siê podobieñstwa miêdzy kulturowym pojêciem monstrum a medycznym pojêciem anormalnoci. Monstrum powstaje wbrew naturze,
tzn. niezgodnie z jej biegiem, stanowi swoiste przekroczenie norm, czyli wykracza poza znajomy obraz natury, a istotn¹ cech¹ monstrum jest po prostu brak
porz¹dku czy raczej jego zaburzenie52. Taka specyfika monstrum koresponduje
z pojêciem tego, co anormalne, które charakteryzowane jest przez Canguilhema
jako nieprawid³owoæ z powszechnie aprobowanym porz¹dkiem, wyra¿aj¹cym
siê w wiêkszoci przypadków lub jako niezgodnoæ z regu³¹. Co do funkcji monstrualnej cielesnoci to mia³a ona dzia³aæ na zasadzie przyk³adu, odsy³aj¹c do
wy¿szego, transcendentnego planu, a wiêc zakorzenionego w wartociach duchowych, co s³u¿y³o celom religijnym, choæ nierzadko te¿ politycznym53. Skoro
monstrum posiada³o moc demonstracyjno-egzemplifikacyjn¹, to wpisane by³o
w porz¹dek normatywny, a zatem mia³o wskazywaæ, jak powinno siê postêpowaæ54. Podobnie normatywn¹ funkcjê pe³ni pojêcie anormalne, gdy¿ de facto
ma wydwiêk w³anie oceniaj¹cy, z t¹ ró¿nic¹, ¿e stanowi ewidentny przyk³ad
negatywny. Normatywnoæ w kontekcie kulturowym wskazuje jednak na pewn¹ wartoæ dodatni¹. Monstrum mo¿na okreliæ bowiem jako pewne zaburzenie,
ale nie jest ono radykalnie odczytywane w kategoriach zagro¿enia tak, jak ma to
miejsce w przypadku anormalnoci. Co prawda Canguilhem stwierdza: potwór
jest organizmem ¿ywym o wartoci negatywnej55, ale chodzi mu raczej o spójnoæ i stabilnoæ, której zaburzenie stanowi o wartoci przeciwnej ¿yciu56.
Niemniej monstrum jako wykroczenie przeciw umiarowi57 ma swój pozytywny wydwiêk w³anie w formie przestrogi wpisanej w sferê sacrum. W zwi¹zku
z tym zatraca swoj¹ przypadkowoæ, co zdecydowanie ³agodzi warunkow¹ grobê niedokoñczenia lub zniekszta³cenia kszta³towania siê formy58. Medyczna
anormalnoæ osadzona w kulturowej perspektywie zyskuje metafizyczne usprawiedliwienie, a tym samym monstrum nie stanowi jedynie zwyk³ego odchylenia,
ale nabiera g³êbszego znaczenia.

50
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55 G. Canguilhem, Potwornoæ i to, co potworne, prze³. D. Leszczyñski, Nowa Krytyka 2003, nr 14, s. 224.
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2.1.2. Osobliwoæ a anomalia

Pojêcie monstrum, a wiêc co powsta³e wbrew naturze, niejako ewoluuje
w pojêcie osobliwoci rozumianej w kategoriach dziwu natury, przyrody59. Osobliwoæ zatem okrela siê jako zró¿nicowan¹ i zaskakuj¹ca formê, co skutkuje
tym, i¿ wymyka siê ona zrozumieniu i poznaniu. Niemniej osobliwoæ jest wpisana w porz¹dek natury, a wiêc w jej regularnoæ i sensownoæ60. W zwi¹zku
z tym nie powstaje ona wbrew naturze, a jedynie wbrew powszechnie znanej naturze, ale wci¹¿ stanowi jej integraln¹ czêæ, gdy¿ natura nie tworzy nic na pró¿no61. Mo¿na wrêcz stwierdziæ, i¿ osobliwoci s¹ konieczne do okrelenia czy
dope³nienia porz¹dku natury ze wzglêdu na to, ¿e wystêpuje w niej zmiennoæ
i bogactwo form, które zaskakuj¹ swoj¹ niezwyk³oci¹62. Osobliwoci zatem stanowi¹ czêæ wiedzy o wiecie, wyjaniaj¹ tajemnicê ¿ycia i s¹ mo¿liwe do opisania, pokazania. Co prawda mog¹ wywo³ywaæ odczucie obrzydzenia i ujmuje
siê je w kontekcie ich niedoskona³oæ, ale jest to zwi¹zane z tym, i¿ nie jestemy w stanie obj¹æ ca³oci natury63. Ujawnia siê zatem swego rodzaju niedoskona³oæ poznawcza cz³owieka, poniewa¿ osobliwoci stanowi¹ nieod³¹czny element rzeczywistoci64.
Owe specyficzne twory by³y systematyzowane pocz¹tkowo w obrêbie bestiariuszy (opisy tego, co w naturze ukryte, ale do niej przynale¿y), w których
umieszcza siê np. sk³adanki ludzko-zwierzêce65. Nastêpnie sytuowano je w
ramach kolekcji (zbieranie, badanie, porz¹dkowanie), gabinetów osobliwoci (gromadzenie tego, co przyci¹ga uwagê niezwyk³¹ form¹, np. ze wzglêdu na rzadkoæ)
przybieraj¹cych charakter teatrów natury (ukazanie pe³nego obrazu uporz¹dkowanego i celowego dzia³ania natury)66, gdzie pokazywano np. spreparowane zniekszta³cone embriony (kamienne dziecko) 67. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, i¿
w ramach kolekcji, gabinetów czy teatrów natury wskazywano te¿ na kar³ów, Indian itd. W koñcu osobliwoci cielesne wpisano w publiczno-sceniczne pokazy
dziwol¹gów: albinosów, osób z nadmiernym ow³osieniem, bez koñczyn, blini¹t
syjamskich68. Ostatni sposób eksponowania osobliwoci nie jest cile zwi¹zany z systemem poznawczo-porz¹dkuj¹cym, ale z systemem poznawczo-spo³ecznym. Taka przemiana dotyczy³a transformacji dziwu natury w dziwol¹ga, kultury
59
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ciekawoci ukierunkowanej na ogl¹d ca³oci69 w kulturê spektaklu akcentuj¹c¹
element zabawy.
Powracaj¹c jednak do ogólnego ujmowania osobliwoci, nale¿y raz jeszcze
pokreliæ, i¿ s¹ one przeciwne zwyczajnoci, i choæ powstaj¹ wedle natury, to
jednak naruszaj¹ jej porz¹dek. Sposoby owego naruszania mog¹ przybieraæ trzy
postaci. Po pierwsze, gdy pojawia siê co przypadkowego i nieprzewidzianego,
wtedy jest to zjawisko spoza zwyk³ego porz¹dku natury, np. cz³owiek z szecioma palcami70. Po drugie, natura nie zawsze osi¹ga swój cel i otrzymujemy efekt
nieudanej reprodukcji71. Po trzecie, nastêpuje zawieszenie zwyk³ego porz¹dku
natury i w tym przypadku chodzi o interwencjê Boga, a wiêc o cud72. Generalnie jednak sposób pojawiania siê osobliwoci zwi¹zany jest cile z wszechm¹droci¹ Boga, z którego emanuje dobro generuj¹ce porz¹dek przejawiaj¹cy siê
w wiêkszoci przypadków73. Choæ osobliwoci odbiegaj¹ od tego porz¹dku
w stronê rzadkoci, to jednak jest to przejaw si³y i mocy Boga. Oznacza to, i¿ osobliwoci wpisane s¹ w Jego plan stworzenia, a zatem istniej¹ na chwa³ê Bo¿¹74.
Interesuj¹ce jest zagadnienie odzwierciedlenia pojêcia anomalii w pojêciu
osobliwoci, a wiêc ukazanie zachodz¹cych miêdzy nimi podobieñstw. W zasadzie wszystkie cechy anomalii mo¿na odnaleæ w specyfice pojêcia osobliwoci,
a wiêc zarówno odmiennoæ, opisowoæ, neutralnoæ, jak i biologiczn¹ alternatywnoæ. Osobliwoæ zatem jest odmienn¹ form¹ traktowan¹ w kategoriach opisowych, gdy¿ stanowi czêæ natury. Neutralnoæ osobliwoci jest zagwarantowana
z jednej strony przez zamiar Boga, którego si³a wyra¿a siê równie¿ w stwarzaniu
niezwyk³oci. Z drugiej strony, z przyrodniczego punktu widzenia, wiedza na temat osobliwoci jest cile zwi¹zana z odkrywaniem i poznawaniem ró¿norodnoci form. Zarówno metafizyczne usprawiedliwienie istnienia osobliwoci, jak
i ich przyrodnicze systematyzowanie gwarantuje neutralnoæ niezwyk³oci, które nie podlegaj¹ ocenie. Natomiast biologiczna alternatywnoæ osobliwoci stanowi, podobnie jak ma to miejsce w przypadku anomalii, o istnieniu odrêbnych
norm ¿yciowych, które s¹ traktowane jako zmiennoæ i bogactwo natury. Sposób odwzorowania pojêcia anomalii w pojêciu osobliwoci polega, tak jak mia³o to miejsce w przypadku monstrum i tego, co anormalne, na dodaniu do niezwyk³oci rezyduum metafizycznego, które ma za zadanie uzasadniaæ pojawienie
siê dziwnoci w porz¹dku natury. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ w przypadku osobliwoci odwo³anie do transcendencji umo¿liwia skupienie uwagi na systematyzowaniu, opisie i wyjanianiu, przez co ich g³êbsze znaczenie zostaje zredukowane do stwierdzenia o ich celowoci.
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2.1.3. Nieforemnoæ, brzydota w kontekcie stanu patologicznego
i choroby

Pojêcie osobliwoci przechodzi na poziomie kultury w nieforemnoæ, która
oznacza zniekszta³cenie cia³a75. Deformacja rozumiana jest jako przekroczenie
regu³ formy i stanowi swego rodzaju b³¹d natury76. Chodzi zatem o wady rozwojowe same w sobie jako efekt nieprawid³owoci w ¿yciu p³odowym (opónienie lub wstrzymanie rozwoju)77. Takie podejcie mia³o swoje ugruntowanie
w t³umaczeniu odwo³uj¹cym siê do przyczyn naturalnych powstawania monstrów, zwi¹zanych z nieudan¹ reprodukcj¹, której ród³em by³a kobieta78. Wyró¿niano kilka przyczyn owej nieforemnoci, do których zaliczano: zbyt du¿¹/ma³¹
iloæ nasienia; zbyt ma³¹ wilgotnoæ krwi; zbyt ma³e/du¿e, w¹skie lub zbyt zimne
³ono kobiety; niew³aciw¹ pozycjê kobiety (zaciniête uda, ciniêty brzuch, upadek, uderzenie w brzuch); chorobê dziedziczn¹; przypadkowe zepsucie lub wymieszanie nasienia ludzkiego ze zwierzêcym; dzia³anie wyobrani matki (matczyna imaginacja)79. Na podstawie charakterystyki nieforemnoci mo¿na wskazaæ
jej pokrewieñstwo ze stanem patologicznym. Nieforemnoæ to wyraz negatywnej wartoci ¿ycia, która powsta³a poprzez zak³ócenie naturalnych procesów, mechanizmów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stanu patologicznego. B³¹d
natury, jakim staje siê zniekszta³cenie cia³a, generuje gorsz¹ normê ¿yciow¹, która powoduje cierpienie.
Ostatnim pojêciem, jakie pojawia siê w kontekcie kulturowym odwzorowuj¹cym porz¹dek odchylenia, jest brzydota. W aspekcie biologicznym, zwi¹zanym
z pojêciem disease, brzydota mo¿e staæ siê oznak¹ choroby, degeneracji organizmu, co uwidacznia siê np. w kolorze, kszta³cie, ciep³ocie itd. cia³a. Zniekszta³cenie cia³a rozumiane jest jako swoisty wyraz choroby, czêsto skorelowany
z ograniczeniami psychicznymi. W aspekcie spo³ecznym za brzydota zwi¹zana
jest z rozumieniem choroby w kategoriach sickness i odsy³a do procesów stygmatyzuj¹co-etykietyzuj¹cych. Mo¿na mówiæ o swoistych stylizacjach owych procesów, a mianowicie waloryzuj¹cych, deprecjonuj¹cych czy widowiskowych.
I tak czynnik waloryzuj¹cy defekty fizyczne zwi¹zany jest z kontekstem charytatywnym lub przypisywaniem szczególnych w³aciwoci, umiejêtnoci jednostkom charakteryzuj¹cym siê fizycznymi niedoskona³ociami, co widoczne jest
m.in. w kulturowym odbiorze niepe³nosprawnoci80. Natomiast czynnik depre74
75
76
77
78
79
80

nictwo
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Ibidem, s. 11, 21, 72, 76, 103, 115116, 120121, 142.
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cjonuj¹cy odnosi siê do traktowania brzydoty jako odzwierciedlenia pewnych
aspo³ecznych zachowañ lub negatywnych cech charakteru, czego z kolei przyk³adem mo¿e byæ antropologia kryminalna. Natomiast stylizacja widowiskowa
zwi¹zana jest z traktowaniem brzydoty jako nietypowego atrybutu Innego, który
swoj¹ dziwnoci¹ wzbudza ciekawoæ lub awersjê.
Porz¹dek odchylenia w kontekcie kulturowym konstytuuje siê w odniesieniu do spo³ecznych prób uzasadnienia odmiennoci cielesnej, przez co jej biologiczny aspekt zostaje poddany procesowi interpretacji poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej, odnosz¹cej siê do sfery religijnej, obyczajowej i estetycznej.
Niemniej mo¿na wskazaæ cis³e zwi¹zki treciowe miêdzy pojêciami stanowi¹cymi porz¹dek odchylenia kulturowego a pojêciami z porz¹dku odchylenia pochodz¹cymi z dyskursu medycznego.
2.2. Porz¹dek normalnoci w kontekcie kulturowym:
atrakcyjnoæ biologiczna  biotyp  sprawnoæ  piêkno
Punktem odniesienia do odtworzenia porz¹dku normalnoci w kontekcie
kulturowym bêdzie literatura dotycz¹ca sposobów postrzegania cia³a jako substratu urody i traktowania go jako obiektu po¿¹dania. Wybór tego aspektu podyktowany jest jego cis³ym zwi¹zkiem z pojêciami wpisanymi w medyczny
porz¹dek normalnoci, który to zwi¹zek bazuje na biologicznym aspekcie okrelonych cech fizycznych. Ze wzglêdu na ograniczone ramy artyku³u, atrakcyjnoæ
biologiczna, jak równie¿ pochodne tego pojêcia nie bêd¹ omawiane w kontekcie dymorfizmu p³ciowego, a wiêc przyk³ady odnosz¹ siê jedynie do p³ci
¿eñskiej.
2.2.1. Atrakcyjnoæ biologiczna a normalnoæ

Pojêciem niejako rozpoczynaj¹cym kulturowy ci¹g odwzorowania porz¹dku
normalnoci jest atrakcyjnoæ. W ramach prób okrelenia atrakcyjnoci wskazuje siê na rolê biologicznych komponentów, które uwzglêdniane s¹ w ocenie
jakoci partnerskiej danej osoby81. Takie ogólne ujêcie atrakcyjnoci nie jest
jednak jednoznaczne, gdy¿ odsy³a do z gruntu odmiennych i zró¿nicowanych
kontekstów. Po pierwsze, chodzi o sta³e akcentowanie okrelonych cech fizycznych wskazywanych jako po¿¹dane; po drugie, istotn¹ rolê odgrywaj¹ spo³eczne procesy symboliczno-statusowe, przydaj¹ce wa¿noci cechom fizycznym; po
trzecie, atrakcyjnoæ zwi¹zana jest z preferowaniem urednionego schematu fizycznych atrybutów; po czwarte za chodzi o wskazywanie tych w³asnoci sta81 D. Danel, B. Paw³owski, Biologiczne znaczenie atrakcyjnoci twarzy, (w:) B. Paw³owski
(red.), Biologia atrakcyjnoci cz³owieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
2009, s. 167.
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nowi¹cych o atrakcyjnoci, które zwi¹zane s¹ z przystosowaniem do okrelonych
warunków ¿ycia.
Na atrakcyjnoæ w sensie cech fizycznych sk³ada siê rezerwuar elementów
cia³a, takich jak twarz (oczy, usta, nos), kolor skóry, talia, piersi, biodra, nogi,
waga i wzrost cia³a. Opis owych elementów opiera siê na scharakteryzowaniu
poszczególnych z nich ze wzglêdu na wielkoæ, d³ugoæ, kszta³t, a tak¿e ukazaniu ich wzajemnej relacji. Co ciekawe, pomimo zmieniaj¹cych siê sylwetek cia³a i kanonów atrakcyjnoci na przestrzeni wieków, mo¿na wskazaæ wrêcz uniwersalne cechy fizyczne stanowi¹ce o ponadczasowej atrakcyjnoci. Specyficzne
cechy przypisywano atrakcyjnoci twarzy, które okrela siê mianem neotenii82,
czyli cech urody dzieciêcej83: du¿e oczy, ma³y nos i usta, wydatne czo³o84, co
potwierdzaj¹ historyczno-kulturowe analizy ewolucji wyznaczników urody85.
Podobnie mo¿na wskazaæ na uniwersalnoæ janiejszej karnacji uznawanej a¿ do
XX w. za wyraz czystoci i delikatnoci86. Uniwersalnym wyznacznikiem urody
by³a równie¿ wciêta, w¹ska, szczup³a, smuk³a talia87, jak te¿ wypuk³e, zaokr¹glone, podniesione piersi88. Linia bioder uznawana za cechê atrakcyjnoci opisywana by³a jako rozbudowana i szeroka89, za nogi jako wyd³u¿one, proste,
równoleg³e90. Atrakcyjnoæ wagi i wzrostu na przestrzeni czasu w zasadzie ukierunkowana by³a na wyd³u¿enie, smuk³oæ oraz stosunkow¹ szczup³oæ, lekkoæ91.
Oczywicie obok opisu cech fizycznych odpowiadaj¹cych atrakcyjnoci biologicznej istnia³y te¿ analizy tych cech, które stanowi³y ich odwrotnoæ, a wiêc
wiadcz¹cych o braku atrakcyjnoci. Takie rozumienie atrakcyjnoci koreluje
z terminem normalny, pochodz¹cym z porz¹dku medycznego, w którym oznacza on w³anie opis tego, co zostaje wy³onione ze sfery faktycznoci w oparciu
o powszechnie wyodrêbniane cechy, które w kontekcie urody s¹ uznawane za
oznakê atrakcyjnoci. Atrakcyjnoæ zatem o tyle nawi¹zuje do normalnego, o ile
akcentuje siê w niej komponent powszechnie wskazywanych fizycznych atrybutów jako jej wyznaczników.
Opisowa analiza atrakcyjnoci zostaje poddana kulturowej jurysdykcji symboliczno-statusowej, co oznacza, i¿ w zale¿noci od kontekstu spo³ecznego do82
83

Ibidem, s. 179.
I. Sukiennik, B. Paw³owski, Biologiczne znaczenie atrakcyjnoci cech dzieciêcych, (w:)
B. Paw³owski (red.), op. cit., s. 48.
84 M. Cabric, L. Pokrywka, Piêkno cia³a, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 54.
85 G. Vigarello, Historia urody, prze³. M. Falski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2011,
s. 17, 3233, 39, 20, 70, 102, 103, 136, 224.
86 Ibidem, s. 13, 34, 38, 78, 97, 122, 123.
87 Ibidem, s. 16, 20, 39, 5051, 61, 72, 97, 104, 142, 145, 160.
88 Ibidem, s. 16, 20, 82, 84, 97, 143, 161, 164, 217, 224.
89 Ibidem, s. 22, 125, 104, 142, 159, 161.
90 Ibidem, s. 22, 72, 102, 162, 165, 187189.
91 Ibidem, s. 35, 50, 107, 168, 187.
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konuje siê nie tylko proces wartociowania, ale tak¿e koniecznoæ specyficznego ugruntowania owej normatywnoci. Waloryzacja twarzy by³a podkrelana
w wielu epokach, choæ wiek XVI przypisywa³ jej szczególn¹ wartoæ, co by³o
uwarunkowane akcentowaniem górnej czêci cia³a poprzez jej zwi¹zek ze sferami niebiañskimi. Wszelkie atrybuty atrakcyjnoci odsy³a³y do symboliki kosmicznej, i tak oczy by³y porównywane do gwiazd, s³oñca, skóra okrelana za jako
wietlista, a nieco majestatyczna sylwetka nawi¹zywaæ mia³a do budowli wznosz¹cej siê ku górze92.
W XVII i XVIII w. urodê objaniano w kategoriach mechaniczno-witalistycznych, we wzajemnej zale¿noci cz³onków, choæ jednoczenie odnoszono siê do
duszy nadaj¹cej cia³u specyficzny walor93. Takie odwo³ania nawi¹zywa³y nie
tylko do rygoru geometrycznego, ale tak¿e si³ tkwi¹cych w organizmie, które
nale¿a³o intensyfikowaæ. St¹d w XVII w. traktowano atrakcyjnoæ jako sferê konstytuowan¹ przez wzajemne wspó³dzia³anie ruchów wewnêtrznych i zewnêtrznych94, natomiast w XVIII w. powo³ywano siê na wra¿liwoæ jako si³ê wpisan¹
w organizm, któr¹ nale¿y wzmacniaæ zewnêtrznymi czynnikami, takimi jak spacery, dieta, co mia³o przydawaæ cia³u atrakcyjnoci95. Z kolei XIX-wieczne
ugruntowanie cech fizycznych zwi¹zane jest ze stopniowymi zmianami zachodz¹cych w statusie kobiety, a mianowicie z aktywniejszym zajmowaniem przestrzeni publicznej96. Atrakcyjnoæ cia³a zwi¹zana by³a, z jednej strony, ze
zwiêkszeniem stopnia swobodnej aktywnoci i pewnoci sposobu bycia, z drugiej za z odczytywaniem jakiej nieskoñczonoci i wewnêtrznej g³êbi. Takie
po³¹czenie odzwierciedla siê w postawie dumnej, szlachetnej, dystyngowanej, ale
te¿ walecznej. Natomiast w XX w. fizyczne cechy atrakcyjnoci uzasadniano
poprzez odwo³anie siê do poczucia dobrostanu fizycznego (umiênienie i sprawnoæ97), psychicznego (dobre samopoczucie98) i spo³ecznego (opalona skóra
zwi¹zana by³a z traktowaniem ciemniejszego odcienia jako oznaki wysokiego
statusu spo³ecznego99), czyli po prostu ze zdrowiem100 w wyk³adni zaproponowanej przez WHO. W takim ujêciu, tzn. odnosz¹cym siê do mechanizmów symboliczno-statusowych, atrakcyjnoæ nawi¹zuje do drugiego, normatywnego rozumienia tego co normalne w porz¹dku medycznym, w którym chodzi o ocenê
jakiego faktu, a wiêc o wartoæ, jak¹ siê mu przypisuje, przy jednoczesnym
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wskazaniu na to, jak powinno byæ. W odniesieniu do atrakcyjnoci wyodrêbnionych wczeniej fizycznych atrybutów oznacza to, i¿ poprzez przypisanie im okrelonej spo³ecznie interpretacji dochodzi do waloryzuj¹cej oceny owych cech, które uznawane s¹ za po¿¹dane ze wzglêdu na przypisane im znaczenie.
W niektórych przypadkach atrakcyjnoæ mo¿e byæ zwi¹zana z preferowaniem
matematycznie urednionego schematu pewnych cech fizycznych, np. tych zwi¹zanych z twarz¹. Oznacza to, i¿ za atrakcyjne uznaje siê twarze, które s¹ bliskie utworzonemu przez matematyczne urednienie morfologii twarzy »prototypowi« charakterystycznemu dla danej populacji. Tak okrelana atrakcyjnoæ
twarzy wiadczy jedynie o tym, i¿ mo¿na j¹ uj¹æ w kontekcie urednionych
wartoci antropometrycznych, ale nie oznacza to jednak, ¿e twarze uznane za
najbardziej atrakcyjne zbli¿one s¹ do przeciêtnej morfologii101. Mo¿liwoæ okrelania atrakcyjnoci w kontekcie wartoci redniej koresponduje z rozumieniem
w porz¹dku medycznym terminu normalne, w którym chodzi o przeciêtny poziom jakiej mierzalnej cech.
W innym jeszcze ujêciu atrakcyjnoæ jest traktowana jako wyraz zdolnoci
adaptacyjnych jednostek, które tym samym sygnalizuj¹ swoje predyspozycje biologiczne, tzn. jakoæ genów czy gotowoæ reprodukcyjn¹. W zwi¹zku z tym
atrakcyjnoæ oznacza, i¿ dany osobnik jest przysposobiony do reprodukcji, przekazania efektywnych dla prze¿ycia wiadomoci biologicznych, które umo¿liwi¹
dostosowanie siê do rodowiska. Równie¿ w tym przypadku pojêcie atrakcyjnoci nawi¹zuje do rozumienia tego co normalne w porz¹dku medycznym, a to
oznacza mo¿liwoæ wykorzystania rodowiska i pozostania przy ¿yciu. Atrakcyjnoæ w takim adaptacyjnym kontekcie wpisana jest w specyficzny system wysy³ania informacji w³anie o owej gotowoci do trwania i dostosowywania siê
do otoczenia.
Powy¿sze rozwa¿ania ukazuj¹, i¿ wszystkie cztery wymienione sposoby rozumienia atrakcyjnoci koreluj¹ z rozumieniem terminu normalny pochodz¹cym z porz¹dku medycznego. W zwi¹zku z tym mo¿na uznaæ, i¿ choæ to co
normalne i to co atrakcyjne dotycz¹ innych sfer, to jednak oba te pojêcia koresponduj¹ ze sob¹, a ich bezporednim ³¹cznikiem jest znów szeroko rozumiana
biologicznoæ cia³a.
2.2.2. Biotyp budowy cia³a a pojêcie normy

Z pojêciem atrakcyjnoci biologicznej cile zwi¹zane s¹ analizy dotycz¹ce
sk³adu i formy, a tak¿e biotypu cia³a, których okrelone wartoci stanowi¹
o mniejszej lub wiêkszej atrakcyjnoci cia³a. Oszacowania sk³adu cia³a dokonuje siê podstawie uwzglêdnienia dwóch elementów, tzn. plastyfikatorów, czyli
101
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tkanki t³uszczowej (nieaktywna masa cia³a) oraz tkanki miêniowej (aktywna
masa cia³a). W odniesieniu do plastyfikatorów uwzglêdnia siê odpowiednio iloæ,
rozmieszczenie oraz masê, kszta³t i proporcjonalnoæ. W przypadku za formy
cia³a chodzi o czynnik fundamentalny, a wiêc uk³ad kostny102, przy czym zwraca siê uwagê na wymiary d³ugociowo-szerokociowe. Do okrelenia sk³adu cia³a
stosuje siê ró¿nego rodzaju metody, w tym np. wskaniki: WHR (waist hip ratio), czyli zale¿noæ obwodu talii do obwodu bioder, uwzglêdniaj¹ca podskórne
rozmieszczenie nieaktywnej masy cia³a; wskanik Queteleta II (body mass index)
 masa cia³a/wysokoæ103; WC (waist circumference)  obwód talii; wskaniki
g³owy, morfologiczny twarzy, biodrowo-barkowy, d³ugoci nóg itd. W oparciu
o sk³ad i formê cia³a buduje siê biotyp, somatotyp, który definiowany jest jako
podobieñstwo ca³okszta³tu somatycznego opieraj¹cego siê na podobnych podstawowych cechach konstytucji cia³a104. Somatotypy powstaj¹ w odniesieniu do
jednostek miêdzy 20 a 45 rokiem ¿ycia, gdy¿ osi¹gaj¹ one chemiczn¹ dojrza³oæ,
posiadaj¹ wzglêdnie trwa³¹ aktywn¹ masê cia³a, charakteryzuj¹ siê stabilnoci¹
morfologiczn¹, a zmiany inwolucyjne jeszcze nie postêpuj¹105.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ istnieje wiele ró¿nych typologii somatotypów, które
wskazuj¹ na skrajne biotypy cia³a pojawiaj¹ce siê w ograniczonym procencie
danej populacji, np. typy budowy wed³ug W. H. Sheldona (endomorficzny, mezomorficzny, ektomorficzny)106, przy czym znów stosuje siê tu ró¿ne wyznaczniki pozwalaj¹ce na okrelenie jednostki ze wzglêdu na dany typ budowy cia³a,
np. wagowo-wzrostowy wskanik R. Liviego107. Znaczna jednak wiêkszoæ jednostek stanowi biotyp mieszany, a wiêc ³¹czy cechy przynale¿ne do poszczególnych krañcowych somatotypów, co znów jest okrelane np. wskanikiem F. Rohrera108. Badania sk³adu, formy i budowy cia³a wskazuj¹ czêsto rednie wartoci
poszczególnych elementów w danej zbiorowoci, populacji, co umo¿liwia wskazanie typowego, przeciêtnego modelu cia³a. Analizy dotycz¹ce owych konstytutywnych elementów prowadz¹ do przedstawienia wartoci urednionych dla danej populacji pod wzglêdem pewnych cech, a to pozwala na okrelenie typów
cielesnoci. Oczywicie nale¿y zaznaczyæ, i¿ badania dotycz¹ce atrakcyjnoci
biologicznej skupiaj¹ siê na wskazaniu tych elementów sk³adu, formy i budowy
cia³a, które warunkuj¹ wybór preferowanego modelu cielesnoci.
102
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104 Ibidem, s. 115.
105 Ibidem, s. 117.
106 Ibidem, s. 120121.
107 Ibidem, s. 118119.
108 Ibidem, s. 119, 121.
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W przypadku atrakcyjnoci kobiet badania ukazuj¹ istotnoæ wskanika WHR,
BMI, osi¹gaj¹cych niskie wartoci109, podobnie jak w przypadku wartoci
wskanika WCR (waist chest rati)110. Istotna ze wzglêdu na atrakcyjnoæ p³ci
¿eñskiej jest wysokoæ cia³a o nieco ni¿szej lub zbli¿onej do przeciêtnej w danej populacji oraz nieco wiêkszych d³ugociowych jego proporcjach ni¿ przeciêtna d³ugoæ nóg w okrelonej populacji111. W jednym z badañ dotycz¹cych atrakcyjnoci w kontekcie budowy cia³a wykazano, i¿ kobiety uznane za atrakcyjne
cechuj¹ siê doæ w¹t³¹ budow¹ cia³a o d³ugich ramionach i nogach (typ ektomorficzny), z uwzglêdnieniem jednak komponentu zwi¹zanego z tkank¹ t³uszczow¹
(typ endomorficzny)112. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ badania te by³y przeprowadzane
w odniesieniu do finalistek wyboru Miss Polski. W porównaniu z grup¹ studentek w podobnym wieku wyniki nieco siê ró¿ni³y, gdy¿ typ ich budowy cia³a charakteryzowa³ siê raczej cechami endomorficznymi z domieszk¹ typu ektomorfii
lub mezomorfii  atletyczna budowa cia³a. Elementem wspólnym by³a podobna
masa cia³a, jednak przy ni¿szym wzrocie studentek, za wskaniki WHR i WCR
by³y ni¿sze u finalistek113. W zwi¹zku z tym, jak siê wydaje, uwidoczni³a siê
wiêksza atrakcyjnoæ finalistek ni¿ studentek.
W innych badaniach bazuj¹cych na pokazywaniu modelowanych sylwetek
kobiet, a uwzglêdniaj¹cych BMI i wymiary wysokociowo-d³ugociowe za atrakcyjne uznawano te sylwetki, które w zasadzie mo¿na okreliæ jako charakteryzuj¹ce siê normaln¹ mas¹ cia³a lub zbli¿on¹ do dolnej granicy normy i wysokoci cia³a zbli¿onej do redniej populacyjnej lub nieco poni¿ej redniej
wysokoci cia³a. wiadczyæ mo¿e to o fakcie, i¿ atrakcyjnoæ spada, gdy masa
cia³a sytuuje siê poni¿ej lub powy¿ej optymalnej wartoci (BMI = 20)114, za
wzglêdem wysokoci cia³a chodzi o wartoci sytuuj¹c¹ siê w przedziale miêdzy
150 a 170 cm115. Przedstawione wyniki badañ dotycz¹ce finalistek Miss i studentek wskazuj¹, i¿ pierwsze posiada³y rednio BMI ok. 18, za druga grupa charakteryzowa³a siê rednio BMI ok. 21. Natomiast w przypadku wysokoci cia³a
finalistki odznacza³y siê rednio wzrostem 175 cm, a studentki 165 cm. W obu
grupach wystêpowa³y wiêc nieznaczne odchylenia od okrelonej normy, a wiêc
rednie wartoci wskazuj¹, i¿ zarówno finalistki, jak i studentki teoretycznie charakteryzuj¹ siê wzglêdn¹ atrakcyjnoci¹. Nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿ istotnym
109 M. Rozmus-Wrzesiñska, B. Paw³owski, Atrakcyjnoæ wzglêdem masy i kszta³tu cia³a,
(w:) B. Paw³owski (red.), op. cit., s. 114116, 123132.
110 M. Cabric, L. Pokrywka, op. cit., s. 3435.
111 B. Paw³owski, Wysokociowe i d³ugociowe proporcje cia³a a atrakcyjnoæ cz³owieka,
(w:) B. Paw³owski (red.), op. cit., s. 7677, 101102.
112 M. Cabric, L. Pokrywka, op. cit., s. 3638.
113 Ibidem, s. 38.
114 M. Rozmus-Wrzesiñska, B. Paw³owski, op. cit., s. 114115.
115 B. Paw³owski, op. cit., s. 7677.
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elementem jest równie¿ proporcjonalnoæ poszczególnych czêci cia³a i rozk³adu plastyfikatorów, co mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na stopieñ atrakcyjnoci.
Jak siê wydaje, analizy dotycz¹ce sk³adu, formy i budowy cia³a koresponduj¹
z charakterystyk¹ normy w kontekcie medycznym. W przypadku atrakcyjnoci
biologicznej z jednej strony d¹¿y siê do konstrukcji pewnego biotypu okrelanego
na podstawie statystycznej wartoci redniej czy wrêcz tworzenia modelowych,
tzn. skrajnych somatotypów. Wskazuje to na tendencjê konstruowania swego rodzaju normy ponadindywidualnej, od której zbyt du¿e odstêpstwo in minus lub
in plus zmniejsza stopieñ atrakcyjnoci. Z drugiej jednak strony podkrela siê nie
tylko indywidualne preferencje, ale równie¿ zró¿nicowanie biologiczne, rodowiskowe i spo³eczne. W zwi¹zku z tym znów, podobnie jak w kontekcie medycznym, dochodzi do swego rodzaju dialektyki miêdzy tym co ze statystycznego
punktu widzenia stanowi o atrakcyjnoci a opisem zró¿nicowania biologicznego,
indywidualnych preferencji i czynników rodowiskowo-spo³ecznych. Somatotypy,
biotypy maj¹ zatem stanowiæ punkt odniesienia dla normatywnoci oceniaj¹cej,
która wskazuje na to, jakimi cechami powinny charakteryzowaæ siê jednostki, aby
mo¿na by³o okreliæ ich atrakcyjnoæ, ale przy jednoczesnym uwzglêdnianiu specyficznoci biologicznej, rodowiskowej i spo³ecznej.
2.2.3. Sprawnoæ, piêkno w kontekcie stanu normalnego i zdrowia

Z pojêcia biotypu, somatotypu cia³a wyodrêbnia siê w kontekcie atrakcyjnoci pojêcie sprawnoci, co zwi¹zane jest z relacj¹, jaka zachodzi miêdzy struktur¹ cia³a a jego zdolnociami aktywizuj¹cymi. Sprawnoæ w podstawowy sposób okrelana jest ze wzglêdu na stopieñ ukszta³towania aktywnej masy cia³a,
a wiêc i ni¿szej nieaktywnej masy cia³a. Mo¿na wskazaæ swoistego rodzaju odzwierciedlenie specyfiki stanu normalnego w pojêciu sprawnoci. Otó¿ sprawnoæ
jest rozumiana, podobnie jak stan normalny, w kontekcie stanu zwyczajnego, idealnego, naturalnego i zachowañ uprzywilejowanych. Sprawnoæ ujmowana jako
stan zwyczajny oznacza³aby funkcjonalnoæ cia³a na poziomie umo¿liwiaj¹cym
jednostce efektywne dzia³ania. W aspekcie idealnym mo¿na j¹ rozpatrywaæ jako
si³ê cia³a wyzwalaj¹c¹ siê wskutek regularnej i jednorodnej konstytucji strukturalnej. W kontekcie za sprawnoci traktowanej jako naturalnoæ mo¿na wskazaæ na harmonijne realizowanie siê praw zwi¹zanych z metabolizmem. Ostatnie
za ujêcie sprawnoci jako powi¹zanej z zachowaniami uprzywilejowanymi, które stanowi¹ reakcjê na warunki rodowiska, mo¿na okreliæ jako maksimum si³
s³u¿¹cych do prze¿ycia. W zwi¹zku z powy¿szym znów uwidacznia siê doæ cis³a zale¿noæ pomiêdzy stanem normalnym a sprawnoci¹.
Ostatnim kulturowo ukonstytuowanym pojêciem wy³aniaj¹cym siê w porz¹dku normalnoci jest pojêcie piêkna. Nie chodzi tu jednak o okrelenie lub przeledzenie zmian, jakie dokonywa³y siê na przestrzeni wieków w kanonach piêk-
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na. Przedstawione zostan¹ jedynie takie cechy, które stanowi¹ stosunkowo uniwersalne wyznaczniki piêkna, koresponduj¹ce z wyodrêbnionym w medycznym
porz¹dku normalnoci pojêciem zdrowia. Cztery elementy mog¹ byæ uznane za
niezmienne, jeli chodzi o okrelenie cech konstytutywnych piêknego cia³a,
a mianowicie: w³aciwa miara, proporcjonalnoæ, stopieñ symetrii bilateralnej
i asymetrii fluktuacyjnej.
Piêkno rozumiane w kontekcie w³aciwej miary oznacza jak najmniejsze
odchylanie siê co do sk³adu, formy i kszta³tu cia³a w kierunku wartoci skrajnych, a takie ujêcie piêkna koresponduje z pojêciem zdrowia rozumianym jako
w³aciwe, nie ulegaj¹ce ¿adnym wahaniom dzia³ania organizmu. Odpowiednie
proporcje poszczególnych czêci cia³a do ca³oci116 koreluj¹ z interpretacj¹ zdrowia w wymiarze absolutnym, a wiêc idealnym pod wzglêdem struktury. Piêkno
zatem w takim aspekcie oznacza po prostu jak najwiêksz¹ harmonijnoæ poszczególnych elementów sk³adu i formy cia³a. Istotn¹ rolê odgrywa równie¿ identycznoæ lewej i prawej strony cia³a, a wiêc chodzi tu o jak najmniejsze odstêpstwo
od idealnej symetrii. Owa symetria jako wyznacznik piêkna nawi¹zuje do rozumienia zdrowia w kontekcie sk³onnoci do zapadnia i reagowania na choroby,
poniewa¿ bilateralnoæ jest oznak¹ stabilnoci rozwojowej, czyli zdolnoci organizmu do przeciwstawiania siê szerokiej gamie czynników genetycznych i rodowiskowych wp³ywaj¹cych negatywnie na procesy rozwoju117. W zwi¹zku
z tym jak najmniejszy stopieñ ró¿nic miêdzy wartoci¹ danej cechy po lewej
i prawej stronie cia³a118, czyli asymetrii fluktuacyjnej, wskazuje na wy¿sz¹ odpornoæ immunologiczn¹. Piêkno ujmowane z perspektywy tego wyznacznika
odnosi siê do zdrowia traktowanego jako margines tolerancji w stosunku do wymogów rodowiska. Powy¿sze analizy zwracaj¹ uwagê na bezporedni zwi¹zek
miêdzy pojêciem piêkna i zdrowia.
Omówiony na przyk³adzie atrakcyjnoci kulturowy porz¹dek normalnoci jest
tworzony poprzez wpisanie biologicznoci cia³a w preferencje spo³eczne, np. procesy symboliczno-statusowe, tworzenie kanonów piêkna w zale¿noci od okresu
czasu itd. Spo³eczne odniesienie nadaje biologicznoci cia³a walor religijny, obyczajowy i estetyczny, przez co zyskuje ono rangê konstruktu kulturowych praktyk. Niemniej wszelkie atrybuty atrakcyjnoci maj¹ cis³y zwi¹zek z porz¹dkiem
normalnoci ugruntowanym w dyskursie medycznym, a wiêc normalne  norma
 stan normalny  zdrowie zosta³y poddane kulturowemu uzasadnieniu.

116
117

M. Cabric, L. Pokrywka, op. cit., s. 76.
Ibidem, s. 55.
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Zakoñczenie
Porz¹dki normalnoci i odchylenia nie tylko charakteryzuj¹ siê powszechn¹
wa¿noci¹ przedmiotow¹, tzn. odnosz¹ siê do ró¿nych dziedzin aktywnoci cz³owieka, ale przede wszystkim posiadaj¹ uniwersalny sens. Oznacza to, i¿ treæ
pojêæ buduj¹cych owe porz¹dki jest w zasadzie niezmienna, choæ z pewnoci¹
dookrelana ró¿nymi czynnikami wynikaj¹cymi ze specyfiki kontekstu, do którego s¹ stosowane. Swoisty schematyzm rozumienia normalnoci i odchylenia
jest niejako rozbijany od wewn¹trz przez wieloznacznoæ tych pojêæ, co niejednokrotnie zdaje siê uniemo¿liwiaæ precyzyjne wskazanie ich korelatu. Niemniej
jednak tym, co stanowi o wzglêdnej stabilnoci, a zatem i u¿ytecznoci owego
schematu, jest biologicznoæ cielesnoci, poddawana jednak ró¿nym mechanizmom interpretacyjnym. W zwi¹zku z tym interesuj¹ca wydaje siê zarówno kwestia mechanizmów tworzenia siê owej uniwersalnoci, jak i problem wskazania
przyczyn niejednoznacznoci pojêæ konstytuuj¹cych porz¹dki odchylenia i normalnoci.

118

M. Rozmus-Wrzesiñska, B. Paw³owski, op. cit., s. 145.
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Streszczenie

Abstract

W pracy zaproponowano rozumienie wzrokowego uk³adu poznawczego w oparciu o model spektrometru, który pozwala zrozumieæ:
obiektywizowanie percepcji, wybór informacji
ze rodowiska oraz rolê zjawiska powidoku w
spostrzeganiu. Przedstawiony model ma charakter dwuaspektowy i wyró¿nia spostrze¿enia oraz
wewnêtrzne wra¿enia dowiadczane jako efekty nastêpcze. Pierwowzorem opisu uk³adu wzrokowego jako spektrometru jest teoria wyp³ywu
Helmholtza, która wyjania problem stabilizacji
obrazu wiata mimo poruszania oczami oraz
opisuje zwi¹zek percepcji z motoryk¹, wspó³czenie okrelany jako tzw. poznanie ucielenione. Ca³y uk³ad wzrokowy to system sprzê¿enia
zwrotnego, w którym zgodnie z koncepcj¹
Helmholtza powidok jest sygna³em steruj¹cym
percepcj¹ i przejawem intencjonalnoci poznawczej. W artykule przedstawiono szereg argumentów, które przemawiaj¹ za rozumieniem uk³adu
wzrokowego jako spektrometru, a najwa¿niejszym jest percypowanie figury jako janiejszej

In this paper it is proposed to understand
the visual cognitive system on the basis of spectrometers model that enables the understanding
of perceptions objectification, selection of information in environment and the after effects
phenomenons role in perceiving. Presented
model has dual aspect characteristic and distinguishes observations and internal impressions
that are experienced as after effects. The prototype of describing the visual system as a spectrometer is Helmholtzs outflow theory, which
explains the problem of stabilization of worlds
image despite eyes movements and describes
the relation between perception and motility,
which is today referred to as embodied cognition. The visual system as a whole constitutes
a feedback system in which, according to
Helmholtzs concept, the after effect is a signal
that controls the perception and is a manifestation of cognitive intentionality. Number of arguments that support understanding of the visual system as a spectrometer are presented in this
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ni¿ t³o, na co zwrócili uwagê ju¿ psychologowie
postaci. W opisie uk³adu wzrokowego jako
spektrometru uwzglêdniono dwa uk³ady wzrokowe opisane przez Milnera i Goodalea. W zakoñczeniu pracy przedstawiono propozycje wykorzystania modelu spektrometru do badania
procesów poznawczych, podkrelaj¹c znaczenie
zjawiska powidoku jako przejawu przetwarzania
informacji wzrokowych.

paper. The most important among them is the
perception of the figure as brighter than the
background, what has been already noticed by
Gestalt psychologists. In the description of the
visual system as a spectrometer two visual systems described by Milner and Goodale were
included. In the end of this work propositions
of use of spectrometers model in examination
of cognition processes were presented, with
emphasis on significance of after effects phenomenon as the manifestation of processing of
visual information.

Wprowadzenie
W niniejszej pracy proponuje siê przyj¹æ spektrometr za model opisuj¹cy
funkcjonowanie wzrokowego uk³adu poznawczego. Taka perspektywa przedstawienia procesu poznania pozwala wyjaniæ: celowe (intencjonalne) wyszukiwanie okrelonych przedmiotów w rodowisku, obiektywizowanie procesu poznania, funkcje powidoku czy proces docierania do realnej rzeczywistoci. Ponadto
umo¿liwia zrozumienie tego, jak uk³ad poznawczy wychodzi poza siebie, docieraj¹c do przedmiotów zewnêtrznych, jak przebiega adaptacja uk³adu poznania,
jego równowaga, zachowanie eksploracyjne, selekcja informacji, projekcja, z³udzenia, a co wa¿ne  uwzglêdnia ona wymiar czasu w zjawiskach poznawczych.
Na proponowany tu model spektrometru nale¿y spojrzeæ jak na wspó³czesn¹
wersjê teorii wyp³ywu Hermanna Helmholtza1 (wyjaniaj¹c¹ funkcjonowanie
uk³adu oko-g³owa), która pierwotnie zosta³a opracowana jedynie do wyjanienia
problemu stabilizacji obrazu wiata mimo poruszania oczami oraz przemieszczania siê w przestrzeni. W niniejszym artykule rozszerzono zakres zjawisk, które
wyjania teoria wyp³ywu Helmholtza, i zastosowano j¹ do opisu funkcjonowania ca³ego wzrokowego uk³adu poznania  zarówno pracy uk³adu oko-g³owa,
jak i uk³adu obraz-siatkówka2, czyli do widzenia ruchu, obrazu i innych zjawisk. Ze wzglêdu na podobieñstwo proponowanego modelu do mechanizmu analizuj¹cego pasma czasowo-przestrzenne w fizyce okrelono go mianem spektrometru3 poznawczego. Obszar zastosowania teorii wyp³ywu zosta³ zatem bardzo
poszerzony i obj¹³ swym zasiêgiem ca³y system wzrokowy, staj¹c siê podstawowym modelem opisuj¹cym funkcjonowanie poznawczego wymiaru psychiki.
1

Von H. Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optic, Leipzig 1867.
R.L. Gregory, Oko i mózg, PWN, Warszawa 1971.
Warto zauwa¿yæ, ¿e istnieje koncepcja L. Turina przedstawiaj¹ca pracê zmys³u wêchu
jako spektrometru oparta na analizie widma spektralnego substancji zapachowych. Dlaczego
wiêc uk³ad wzrokowy nie mia³by funkcjonowaæ podobnie i byæ systemem percepcji bardziej
subtelnym i bardziej wyrafinowanym ni¿ wyobra¿alimy sobie to dot¹d?
2
3

Wzrokowy uk³ad poznawczy jako spektrometr (czêæ I)
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U¿ycie klasycznej koncepcji Helmholtza do wyjanienia procesu spostrzegania uzasadnione jest m.in. istotn¹ rol¹ motoryki oka w procesie widzenia oraz koniecznoci¹ uwzglêdnienia intencjonalnego programu steruj¹cego percepcj¹ (od
góry), które to aspekty uwzglêdnia teoria wyp³ywu, t³umacz¹c funkcjonowanie
uk³adu oko-g³owa. Idzie o to, ¿e motoryka stanowi integralny sk³adnik procesu widzenia w ogóle i bez niej nie da siê ani wyjaniæ, ani zrozumieæ percepcji,
na co wskazuj¹ koncepcje ucielenionego poznania odwo³uj¹ce siê do MerleauPontyego. Inaczej mówi¹c, motoryka musi zostaæ uwzglêdniona w ca³ym obszarze procesu wiedzenia, a nie tylko w uk³adzie oko-g³owa  st¹d w³anie poszerzenie roli i zakresu teorii wyp³ywu. Motoryka jest wkomponowana w ca³y
proces poznania (wiadomy  refleksyjny, niewiadomy  automatyczny) i obejmuje wszystkie jego poziomy i etapy, a tym samym nie mo¿na jej nie uwzglêdniaæ w funkcjonowaniu uk³adu obraz-siatkówka odpowiedzialnego za odbiór
obrazu. Inaczej mówi¹c, nie nale¿y jej omawiaæ w oderwaniu od poznania, tak
jak to robiono dotychczas, jakby by³a do³¹czona z zewn¹trz do odbioru sygna³ów siatkówkowych. Motoryka stanowi jednoæ z procesem poznania, jest jego
integraln¹ czêci¹. (Wszak, jak siê przypuszcza, pierwotnym zadaniem zmys³u
wzroku by³o wykrywanie ruchu, a organizmy, które nie przemieszczaj¹ siê
w przestrzeni, jak np. drzewa, nie posiadaj¹ ani oczu, ani uk³adu nerwowego czy
motorycznego. Ruch i zmiana s¹ wiêc zwi¹zane z poznaniem zmys³owym i stanowi¹ jego fundament.) Niniejsza propozycja rozumienia uk³adu poznania jako
spektrometru powsta³a niejako w odpowiedzi na ten problem.
Warto zauwa¿yæ, ¿e chocia¿ up³ynê³o prawie 150 lat od powstania teorii wyp³ywu, nie tylko nie traci ona na aktualnoci, ale wrêcz przeciwnie  coraz bardziej widoczne s¹ jej walory trafnego ujêcia zjawisk poznawczych, a wspó³czeni autorzy przywo³uj¹ i opisuj¹ j¹ w podrêcznikach, podkrelaj¹c jej aktualnoæ,
poprawnoæ oraz brak zadowalaj¹cej propozycji konkurencyjnej4.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wartoæ koncepcji Helmholtza wynika nie tylko
z uwzglêdnienia motoryki w procesie widzenia czy nawet rozumienia uk³adu poznania jako systemu sprzê¿enia zwrotnego (na d³ugo przed twórc¹ cybernetyki
N. Wienerem), ale tak¿e na zastosowaniu do jej wyjanienia dwóch ujêæ badawczych, czyli obiektywnego (jak np. ruch oczu) i subiektywnego (fenomenologicznego), jakimi s¹ powidoki. Mamy w niej do czynienia z dwuaspektowym badaniem procesu poznania, tzn. z badaniem od zewn¹trz i od wewn¹trz oraz od
góry (z perspektywy podmiotu poznaj¹cego) i od do³u (z perspektywy zmys³ów). Koncepcje wyjaniaj¹ce pracê uk³adu wzrokowego powsta³e póniej, jak
teoria E. von Holsta, R.M. Helda czy P. Anochina, nie uwzglêdniaj¹ z takim naciskiem wymienionych aspektów poznania. Ponadto, bardzo wa¿n¹ i podstawo4 R. Snowden, P. Thompson, T. Troscianko, Basic Vision: An Introduction to Visual Perception, Oxford University Press, 2012, s. 175.
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w¹ spraw¹ dla niniejszej pracy (i nie tylko dla niej) jest fakt, ¿e Helmholtz wprowadzi³ zjawisko powidoku do wyjanienia funkcjonowania uk³adu wzrokowego
i rozumie je jako integraln¹ czêæ percepcji, czego nie robi¹ inne teorie (równie¿ wspó³czesne). Wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na powszechn¹ obecnoæ zjawisk
nastêpczych i powidoków w uk³adzie nerwowym teoriê wyp³ywu Helmholtza,
a zw³aszcza jego ideê badania od wewn¹trz i od zewn¹trz (dwuaspektowoæ)
nale¿y zastosowaæ nie tylko do wyjanienia systemu wzrokowego, ale tak¿e do
opisu (wyjaniania) i badania ca³ego procesu poznania, jak równie¿ do przedstawienia procesu dzia³ania (zachowania, czynu) w ogóle. Wszystko wskazuje na
to, ¿e teoria wyp³ywu, a wraz z ni¹ model funkcjonowania uk³adu oko-g³owa
powinien pe³niæ funkcjê wzorcowego modelu jednostki poznawczo-dzia³aniowej
czy wrêcz metamodelu funkcjonowania psychiki (dystansuj¹c takie koncepcje,
jak TOTE G.A. Millera, E. Galantera i K. Pribrama5 czy inne, np. P. Anochina,
które wydaj¹ siê byæ potencjalnie zawarte w teorii wyp³ywu, a nie odwrotnie).
Warto dodaæ, ¿e zarówno teoria Helmholtza, jak i proponowany model spektrometru wzrokowego mo¿na uznaæ za wspó³czesn¹ reinterpretacjê staro¿ytnej wizji procesu widzenia przedstawionej przez Platona w Timajosie.

Teoria wyp³ywu jako model uk³adu wzrokowego
wyjaniaj¹cy zarówno funkcjonowanie uk³adu
oko-g³owa, jak i uk³adu obraz-siatkówka
Za R.L. Gregorym6 mo¿emy wyró¿niæ dwa odrêbne uk³ady wzrokowe: pierwszy, okrelany jako obraz-siatkówka, odpowiedzialny za odbiór obrazu, a drugi  oko-g³owa  umo¿liwiaj¹cy widzenie stabilnego wiata i pozwalaj¹cy spostrzegaæ, ¿e wszystko wokó³ nas stoi w miejscu, chocia¿ poruszamy oczami czy
przemieszczamy siê w przestrzeni. Jak zauwa¿a V. Ramachandran7, trafn¹ koncepcjê dzia³ania uk³adu oko-g³owa poda³ w³anie H. Helmholtz. Teoriê tego
autora okrela siê teori¹ wyp³ywu w odró¿nieniu od odrzuconej teorii dop³ywu
zaproponowanej przez C. Sherringtona.
Powstaje jednak pytanie, co tak naprawdê wyjania koncepcja Helmholtza
i czy rzeczywicie jest ona tak bardzo wa¿na dla zrozumienia funkcjonowania
uk³adu poznawczego? Bior¹c pod uwagê jej g³ówne zadanie, czyli wyjanienie,
dlaczego percypujemy otaczaj¹cy wiat jako stabilny mimo ruchów oczu, nale5 G.A. Miller, E. Galanter, K.H. Probram, Plans and the Structure of Behavior, New York
1960 (wyd. polskie: Plany i struktura zachowania, PWN, Warszawa 1980).
6 R.L. Gregory, op. cit.
7 V.S. Ramachandran, Neuronauka o podstawach cz³owieczeñstwa, t³um. A. i M. Binderowie, E. Józefowicz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
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¿y uznaæ, ¿e model Helmholtza opisuje co wiêcej, opisuje bardzo wa¿n¹ funkcjê, czyli mechanizm obiektywizowania wiata, a w³aciwie proces obiektywizowania percepcji. (Dzieje siê tak dziêki porównywaniu kopii eferentnej z sygna³ami reaferentnymi  patrz ni¿ej.) Pozwala on zrozumieæ, jak w procesie
poznania wychodzimy poza w³asn¹ subiektywnoæ i spostrzegamy wiat takim,
jakim jest on w rzeczywistoci, czyli realnie. Model uk³adu oko-g³owa wyjania usuniêcie ze spostrze¿eñ aktywnoci podmiotu, subiektywnoci i intencjonalnoci le¿¹cej u pod³o¿a procesu poznania (choæ pewien poziom subiektywnoci dotycz¹cy arbitralnego wyboru informacji ze stymulacji zawsze pozostanie).
Mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki mechanizmowi opisanemu w teorii wyp³ywu nastêpuje oddzielenie obrazu wiata od wiata podmiotu poznaj¹cego; wiat naszej
percepcji zostaje umieszczony poza podmiotem i staje siê przedmiotem poznania, czyli nastêpuje obiektywizacja otoczenia poznawanego. Inaczej mówi¹c,
dziêki temu prze¿ywamy i doznajemy obiektywnoci wiata, co jednak nie jest
to¿same z poznaniem ca³kowicie obiektywnym, bo takiego nie ma. (Jak zaznaczono, subiektywnoæ pojawia siê w wymiarze intencji poznania, interesów poznaj¹cego, wyboru na co zwracamy uwagê, czy te¿ wynika ona z ograniczeñ budowy
i w³aciwoci receptorów  np. motyle maj¹ inne receptory, a tym samym poznaj¹ inne parametry wiata.) Inaczej mówi¹c, nale¿y pamiêtaæ, ¿e widzimy to, co
wiemy, co nam narzuca intencja i kontekst poznania. Poznanie takie jest tak
obiektywne, jak obiektywna mo¿e byæ fotografia. Nie oznacza to, ¿e zaczynamy
poznawaæ wiat dopiero wtedy, kiedy go spostrzegamy  to nie jest pocz¹tek poznania, jak z³udnie nam siê wydaje. Powstanie obrazu wiata jest rezultatem poznania, jest fina³em aktu poznania, a nie jego pocz¹tkiem  kiedy widzimy wiat,
to jest on ju¿ poznany, a nie dopiero bêdzie poznawany. Co najwy¿ej uzyskane
poznanie stanowi punkt wyjcia do nastêpnego aktu poznania.
Bardzo wa¿ny dla proponowanego modelu spektrometru jako narzêdzia poznania jest fakt, ¿e efekt pracy uk³adu obraz-siatkówka, czyli odbiór obrazów,
jawi siê nam (jest dowiadczany fenomenologicznie) równie¿ jako niezale¿ny
(odrêbny) od naszej podmiotowoci, czyli jest prze¿ywany analogicznie jak efekt
pracy uk³adu oko-g³owa, kiedy to percypowany obraz jawi nam siê jako obiektywny i pozbawiony subiektywnoci. Jeli tak, to powstaje pytanie, czy teoria
wyp³ywu opisuj¹ca obiektywizowanie poznania nie dotyczy równie¿ uk³adu obraz-siatkówka, a tym samym, czy proces stabilizacji i obiektywizacji obrazu,
jaki ma miejsce w uk³adzie oko-g³owa, nie obejmuje równie¿ powstawania
obrazu wzrokowego w uk³adzie obraz-siatkówka? Inaczej mówi¹c, czy teoria
wyp³ywu wyjania równie¿ obiektywizacjê obrazów powstaj¹cych w uk³adzie
obraz-siatkówka (przecie¿ obrazy w nim powsta³e równie¿ musz¹ byæ obiektywizowane, gdy¿ tak s¹ dowiadczane)? To przecie¿ w efekcie procesu obiektywizacji obraz fenomenologiczny wiata zgadza siê ze wiatem zewnêtrznym.
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W niniejszym opracowaniu uznajemy, ¿e teoria wyp³ywu (wyjaniaj¹ca mechanizm uk³adu oko-g³owa) obejmuje swoim zasiêgiem nie tylko obiektywizacjê percepcji w uk³adzie oko-g³owa, ale równie¿ obiektywizacjê w uk³adzie
obraz-siatkówka (teoria ta zosta³a wymylona przez Helmholtza do wyjanienia stabilizacji obrazu, ale wyjania tak¿e obiektywizacjê poznania, która ma
miejsce w uk³adzie obraz-siatkówka), a ró¿nice miêdzy tymi uk³adami wynikaj¹ nie tyle z odmiennych mechanizmów nimi rz¹dz¹cych, ile z przypisania im
odmiennych zadañ (funkcji)8 i potrzeby kategoryzacji. Pierwszy uk³ad, czyli obraz-siatkówka, obejmuje wy³¹cznie powstanie obrazu, a drugi dodatkowo motorykê cia³a i przemieszczanie siê w przestrzeni. Zasada obiektywizacji poznania w tych uk³adach jest prawdopodobnie taka sama (czyli taka, jak opisa³ j¹
Helmholtz, przedstawiaj¹c teoriê wyp³ywu) i mo¿na j¹ uznaæ za podstawê czy
te¿ prototyp mechanizmu obiektywizacji poznania (za metateoriê poznania).
Jako dowód na obecnoæ obiektywizacji poznania maj¹cej miejsce w uk³adach oko-g³owa i oko-siatkówka mo¿na przyj¹æ klasyczne eksperymenty
Georgea Strattona czy Ivo Köhlera, w których wykazano, ¿e na³o¿enie okularów pryzmatycznych (lub okularów o okrelonej barwie) powoduje, i¿ wzrokowy uk³ad poznawczy po pewnym czasie adaptacji prowadzi do spostrzegania
i stabilizacji wiata w taki sposób, jakby u¿ywanych okularów w ogóle nie by³o.
Zatem w wyniku tego eksperymentu obraz powsta³y w uk³adzie obraz-siatkówka równie¿ odwraca siê i stabilizuje siê tak, jakby dzia³a³ w nim uk³ad okog³owa. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jak dot¹d tylko teoria wyp³ywu Helmholtza wyjania poprawnie obserwowany w tych dowiadczeniach proces obiektywizowania
(odwracania) percepcji. Dziêki temu procesowi dociera do nas prawda o wiecie,
która zostaje niejako wydobyta (wyczytana) ze stymulacji zmys³owej i z w³asnej
aktywnoci (intencjonalnoci poznania), omijaj¹c ró¿ne przeszkody (np. okulary pryzmatyczne), czyli daj¹c sobie radê z zak³óceniami poznawczymi.
8 Wyodrêbnienie uk³adów obraz-siatkówka i oko-g³owa nie oznacza, ¿e nie mog¹ siê
one zawieraæ w sobie na podobnej zasadzie jak ruchy sakadyczne oka s¹ zawarte (obecne)
w makroruchach oczu (ruchy sakadyczne oczu zwi¹zane s¹ z uk³adem obraz-siatkówka, a makroruchy oczu z uk³adem oko-g³owa). Nak³adanie siê na siebie tych ruchów bez utraty informacji przypomina proces superpozycji w optyce, proces zapisu faz w holografii pozwalaj¹cy na
póniejsze odczytanie obrazu. Fakt, ¿e ruchy sakadyczne oczu nie koliduj¹ z makroruchami
oczu (nie t³umi¹ siê wzajemnie) wskazuje na analogiczne jak w holografii zachowanie faz tych
ruchów. Mo¿e byæ tak, ¿e ruchy sakadyczne stanowi¹ wi¹zkê odbicia dla holograficznego zapisu informacji w mózgu, czyli mog¹ pe³niæ rolê wi¹zki spójnej, która umo¿liwia zapis fazy fali
sygna³u. Badania Rao i in. wskazuj¹ na cis³y zwi¹zek uk³adu obraz-siatkówka z uk³adem
oko-g³owa. Por. R.P.N. Rao i in., Eye Movement In Iconic Visual Seach, Vision Research
2002 (42), nr 11, s. 14471463 [za: R. Pi³at, (w:) M. Mi³kowski, R. Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umys³u, WAM, Kraków 2012]. Tutaj teoria wyp³ywu obejmowa³aby zarówno
uk³ad oko-g³owa, jak i uk³ad obraz-siatkówka. Inaczej mówi¹c, teoria wyp³ywu stanowi³yby
fundament (rdzeñ) obu uk³adów, czyli ca³ej percepcji wzrokowej (a byæ mo¿e nie tylko wzrokowej).
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Teoria wyp³ywu przedstawia uk³ad wzrokowy jako system regulacji sprzê¿enia zwrotnego, w ramach którego polecenie steruj¹ce ruchem oczu wys³ane zostaje z p³atów czo³owych (sygna³y eferentne) do miêni okoruchowych (rys. 1),
podczas gdy jego kopia negatywna wêdruje do wzrokowych orodków detekcji
ruchu w tylnej czêci mózgu, uprzedzaj¹c nadejcie sygna³ów z siatkówki oka,
które zawieraj¹ zarówno sygna³y odebranej stymulacji wzrokowej z zewn¹trz
(sygna³y aferentne), jak i sygna³y zwi¹zane z wolicjonalnym ruchem oczu (sygna³y reaferentne). W mózgu na pozostawione negatywne kopie sygna³ów steruj¹cych ruchami oczu (kopie eferentne) zostaj¹ na³o¿one (a tym samym odjête
od nich) sygna³y wzrokowe zwi¹zane z ruchem oczu bêd¹ce reaferencj¹. W wyniku tego procesu widzimy obraz wiata (sygna³y aferentne), który stoi w miejscu (zobiektywizowany), mimo ¿e poruszalimy oczami. Wariant opisu tego uk³adu przedstawiony zosta³ w modelu Holsta i Mittelstaedta, którzy usi³owali
poprawiæ teoriê wyp³ywu Helmholtza, ale jak siê okazuje  bez pozytywnych
rezultatów9.

Rys. 1. Model funkcjonowania uk³adu oko-g³owa wed³ug H. Helmholtza
(zgodnie z teori¹ wyp³ywu obiektywizuj¹c¹ percepcjê)
ród³o: na podstawie R.L. Gregory, Oko i mózg, PWN, Warszawa 1971.

Warto zauwa¿yæ, ¿e model funkcjonowania uk³adu oko-g³owa opisany
i wyjaniony przez Helmoltza przypomina przebieg uzyskiwania informacji krótkotrwa³ej (pamiêci operacyjnej) przedstawiony przez Konrada Lorenza w pracy
Odwrotna strona zwierciad³a (1977). Wydaje siê, ¿e omawiana teoria wyp³ywu
równie¿ mo¿e byæ modelem dla pamiêci roboczej. Takie jej odniesienie jest uzasadnione faktem, i¿ Lorenz opar³ swoj¹ koncepcjê na badaniach Holsta i Mitelsteda10, którzy podobnie jak Helmholtz czy Held podkrelali rolê reaferencji
w procesie poznania, a ta wydaje siê byæ istotna dla pamiêci krótkotrwa³ej. Odnonie do inspiruj¹cej roli koncepcji Helmholtza warto zacytowaæ K. Pribrama
i M. Gilla, którzy stwierdzili: Zauwa¿ylimy ju¿ wczeniej, ¿e Freud usi³owa³
budowaæ »psychologiê«, modeluj¹c j¹ na fizycznym obrazie koncepcji Helmholt9
10

Por. J. Altman, Biologiczne podstawy zachowania, PWN, Warszawa 1970, s. 405.
Za: ibidem.
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za. Czy to jest dziwne, ¿e niektóre teorie Freuda wyranie mia³y podstawê (bazuj¹c na teorii pobudzenia wyprzedzaj¹cego, programowania kontroli  patrz
rozdz. 2) przypominaj¹c¹ teoriê Helmholtza i von Holsta (1954), podczas gdy
inne rozwija³y siê ze sprzê¿enia zwrotnego (równowagi), tak jak teoria Claudea
Bernarda (1858), która spowodowa³a rozwój koncepcji homeostazy11.

Uk³ad wzrokowy jako spektrometr oparty na teorii
wyp³ywu Helmholtza
Aby lepiej zrozumieæ z³o¿onoæ funkcjonowania uk³adu wzrokowego jako
jednej ca³ociowej jednostki poznawczej (umo¿liwiaj¹cej percepcjê wiata),
w której bierze udzia³  jak wiadomo  ponad 30 ró¿nych obszarów mózgu, pos³u¿ono siê metafor¹ spektrometru, który realizowa³by w obszarze biologicznym
zadanie poznawania i analizowania rzeczywistoci (rodowiska), podobnie jak to
robi spektrometr optyczny stosowany w fizyce, chemii, astronomii czy sondach
kosmicznych. Zasada funkcjonalna (oparta na analizie widma) by³aby w nich
taka sama, natomiast sposób realizacji (fizycznej lub neurologicznej) i szczegó³y techniczne w ka¿dym z nich inne. Spektrometr mózgowy nie by³by spektrometrem optycznym, jaki spotykamy w pracowniach fizycznych, a jedynie pod
wzglêdem idei by³by z nim to¿samy, jako ¿e analizowa³by odebrane impulsy
i fale sygna³ów nerwowych. (Ró¿ne rodzaje spektrometrów s¹ pod wzglêdem idei
to¿same, natomiast pod wzglêdem sposobu jej realizacji s¹ ca³kowicie odmienne.)
Schemat pracy spektrometru optycznego przedstawiono na rysunku 2. W celu
lepszej orientacji i porównania pracy spektrometru fizycznego do procesów poznania cz³owieka w pobli¿u wejcia i wyjcia aparatu narysowano ga³kê oczn¹,
aby zaznaczyæ, jakie jego fragmenty proponuje siê odnieæ do samego narz¹du
zmys³u wzroku. Odbiór sygna³ów (wejcie) i ich uporz¹dkowanie odbywa siê
poprzez kolimacjê (skupianie sygna³ów) realizowan¹ za pomoc¹ soczewki obecnej w kolimatorze. Przejcie uporz¹dkowanych sygna³ów z kolimatora do siatki
dyfrakcyjnej rozszczepiaj¹cej odebran¹ stymulacjê powoduje powstanie widma
spektralnego, które rzutowane na kliszê fotograficzn¹ zostaj¹ przez ni¹ zapisane
(wyjcie). W modelu spektrometru wzrokowego funkcje kolimatora i soczewki pe³ni oko (wejcie), rolê siatki dyfrakcyjnej realizuje mózg, natomiast kolejn¹ soczewkê i kliszê (wyjcie) nale¿y odnieæ ponownie do oka (wyjcie) i jego
funkcji reaferencji. Klisz¹ jako wyjciem z uk³adu spektrometru poznawczego
móg³by byæ zarówno wiat zewnêtrzny, jak i siatkówka oka poddana aktywnoci
motorycznej (sakadycznej oraz makroruchów oka).
11

K.H. Pribram, M. Gill, Freuds Project reassessed, Hutchinson of London 1976, s. 36.
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Rys. 2. Schemat spektrometru, w którym wejcie (oko A  kolimator)
³¹czy siê z wyjciem (oko A  klisza fotograficzna)
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie M. Kozielski, Fizyka, Warszawa 1999.

Rys. 3. Schemat spektrometru poznawczego jako uk³adu wzrokowego wzorowanego na teorii
wyp³ywu Helmholtza, w którym nastêpuje z³o¿enie spektrometru w po³owie,
w wyniku czego wejcie nak³ada siê na wyjcie
ród³o: opracowanie w³asne.

Poniewa¿ w teorii wyp³ywu i w uk³adzie oko-g³owa wejcie i wyjcie s¹
to¿same (oko pe³ni funkcje wejcia i wyjcia), to równie¿ w modelu spektrometru mózgowego powinno byæ tak samo. Te dwie funkcje w jednym12 ilustruje rysunek 3, na którym widaæ z³o¿enie spektrometru w rodku, czyli w obszarze siatki dyfrakcyjnej/hologramu jako kory mózgowej. Wejcie i wyjcie to
12 Przypomina to strukturê psychicznego aparatu percepcji jako cudownej tabliczki opisanej przez Z. Freuda, która mia³a dwie warstwy: pierwsza odbiera³a informacje z zewn¹trz,
a druga z wewn¹trz. Z rozwa¿añ Z. Freuda wynika, ¿e jego cudowna tabliczka przypomina
raczej pamiêæ operacyjn¹. Por. Z. Freud, Nota o cudownej tabliczce, (w:) idem, Psychologia
niewiadomoci, Wydawnictwo KR, Warszawa 2007, s. 289295.
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oko, które jako wejcie odbiera impulsy z zewn¹trz (sygna³y aferentne), a jako
wyjcie odbiera impulsy motoryczne oka (sygna³y eferentne przes³ane z mózgu).
Oko pe³ni zatem zarówno funkcje kolimatora (wejcie), jak i ekranu lub kliszy
spektrometru (wyjcie).
Na siatkówce oka, rozumianej jako wyjcie, nastêpuje transformacja motoryki oka w obrazy lub w ich zarysy (efekt sygna³ów eferentnych). Prawdopodobnie ma tu miejsce analogiczny proces jak w przypadku marzeñ sennych, kiedy
ruchy oczu wywo³ane aktywnoci¹ mózgu s¹ odbierane w formie obrazów sennych (reaferencja). W ka¿dym razie motoryka oczu wydaje siê indukowaæ (wydobywaæ) obrazy z mózgu, przyczyniaj¹c siê do marzeñ sennych. Wszystko
wskazuje na to, ¿e w przypadku percepcji (w odró¿nieniu od marzeñ sennych)
proces reaferencji i powstawania obrazów przebiega podprogowo. Inny mo¿liwy sposób generowania obrazów w mózgu w wyniku motoryki ga³ki ocznej lub
w wyniku sprzêgniêcia motoryki oka z obrazami wzrokowymi mo¿e przebiegaæ
analogicznie do halucynacji powstaj¹cych w wyniku deprywacji sensorycznej lub
doznawania tzw. bólów fantomowych, kiedy brak koñczyny odbierany jest jako
okrelony jej stan generuj¹cy subiektywne odczucia. (W przypadku zmys³u wzroku takimi reaferentnymi halucynacjami lub fantomami, których mo¿na dowiadczaæ na jawie, s¹ zgodnie z teori¹ wyp³ywu wspomniane powidoki, obrazy
hipnagogiczne, fosfeny czy enopty.)
W zaproponowanym modelu spektrometru wzrokowego nale¿y przyj¹æ za³o¿enie, i¿ kora mózgowa jest hologramem pe³ni¹cym funkcjê siatki dyfrakcyjnej.
Ta hipoteza funkcjonowania kory mózgu jako hologramu nie jest propozycj¹
now¹ (K.H. Pribram13, T.W. Barrett14, M.Z. Harciarek15) i istniej¹ stosunkowo
mocne przes³anki wskazuj¹ce na to, ¿e w³anie w ten sposób ona pracuje. Holograficzna organizacja zapisu informacji w mózgu jest wysoce prawdopodobna.
Kora mózgowa pe³ni wtedy dwie funkcje (dwuaspektowoæ jej funkcjonowania),
po pierwsze stanowi magazyn informacji odczytywanych przez uk³ad siatkowaty w formie obrazu lub spostrze¿enia (zaznaczono to na rys. 3 przerywan¹ ukon¹ lini¹), a po drugie jako hologram/siatka dyfrakcyjna jest ród³em sygna³u
eferentnego (wed³ug Helmholtza przejawia siê on jako powidok lub jako podprogowy sygna³ steruj¹cy poznaniem), który przes³any z kory do receptora w
formie widma spektralnego wraca (po podprogowym wyszukaniu okrelonych
sygna³ów odebranych ze wiata zewnêtrznego, czyli po uporz¹dkowaniu stymulacji wzrokowej) jako reaferencja z odebran¹ stymulacj¹ wzrokow¹ z siatkówki
oka (aferencj¹) do kory mózgowej. Podstaw¹ reaferencji jest motoryka oka, którego drgania (sakady) steruj¹ aktywnoci¹ siatkówki, wzbudzaj¹c w niej sygna³y
13
14

K.H. Pribram, Languages of the Brain, Englewood Cliffs, Prentice Hall 1971.
T.W. Barrett, The cortex as interferometer: The Transmission of amplitude, frequency
and phase in cortical structures, Neuropsychologia 1969, vol. 7, s. 135148.
15 M. Harciarek, Holografia mózgu, Wydawnictwo Naukowe l¹sk, Katowice 2002.
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wzrokowe (eferentne), a które nastêpnie jako reaferencja przesy³ane s¹ zwrotnie
do kory mózgowej (jak wspomniano wczeniej, maj¹ one charakter podprogowy,
a w szczególnych sytuacjach i stymulacji uk³adu wzrokowego s¹ obserwowane
jako powidoki). Zgodnie z koncepcj¹ Helmholtza, kopia sygna³u eferentnego
pozostawiona w korze mózgowej zostaje zniesiona przez sygna³ reaferencji. Inaczej mówi¹c, w korze nastêpuje porównanie kopii sygna³u eferentnego z reaferencj¹ (kora jako komparator w teorii wyp³ywu), w wyniku czego odbieramy oczyszczony (zobiektywizowany) i ustrukturalizowany obraz wiata zewnêtrznego, czyli
spostrze¿enie, ale ju¿ bez sygna³u steruj¹cego percepcj¹ (bez reaferencji).
W przedstawionej propozycji uk³ad poznawczy jako spektrometr jest mechanizmem wyszukuj¹cym informacje za pomoc¹ nieuwiadamianego przez podmiot
podprogowego widma spektralnego (projekcji eferentnej, która na siatkówce oka
zamienia siê w reaferencjê). Jak powiedzia³by K. Lorenz, uk³ad wyszukuj¹cy
informacje jest aktywny poznawczo, skanuje (scanning mechanizm) otoczenie
poprzez oscylacyjne sygna³y eferentne (np. zaalarmowany zapachem limak wynurza siê z piasku i ko³ysz¹c siê szuka ryjkowatym przewodem oddechowym kierunku, w którym si³a bodca ronie najszybciej)16. Wed³ug K. Lorenza oscylacje aktywnoci receptorów s¹ podstaw¹ poznania. Tê funkcjê zapewnia steruj¹cy
percepcj¹ sygna³ eferentny w formie podprogowego widma spektralnego (które
mo¿e byæ obserwowane jako powidoki czy reakcje nastêpcze). Koncepcjê oscylacyjnej funkcji receptorów Lorenza, któr¹ w proponowanym modelu pe³ni widmo spektralne (powidoki), nale¿y uznaæ za dodatkowy argument przemawiaj¹cy
za modelem uk³adu poznawczego jako spektrometru.
Nale¿y dodaæ, ¿e dziêki uk³adowi poznawczemu funkcjonuj¹cemu jak spektrometr poznanie ma charakter eksploracyjny w takim znaczeniu, jak rozumia³
to K. Lorenz, który wykaza³, ¿e organizm co robi, aby czego dowiadczyæ17,
a analiza rodowiska za pomoc¹ zmys³u wzroku odbywa siê tak, jakby dany
obiekt by³ dotykany i poddany manipulacji manualnej  podobnie jak to ma miejsce w bezporednim kontakcie z przedmiotem trzymanym w d³oni lub obmacywanym. Ten proces obmacywania odbywa siê zgodnie z teori¹ wyp³ywu Helmholtza, czyli w oparciu o sygna³y z zewn¹trz, tzn. aferencje (od do³u) i o sygna³y
z wewn¹trz, czyli eferencje (od góry).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w proponowanym modelu takie zjawiska, jak postawy
utajone, programy dzia³ania poznawczego, nastawienia czy tzw. przeniesienie lub
projekcje, mo¿na rozumieæ jako przejaw aktywnoci podprogowego widma spektralnego (pasmo powidoków) i przejaw wi¹zki eferentnej steruj¹cej poznaniem.
Ponadto, model ten wyjania inne zjawiska obecne w uk³adzie poznawczym. Jak
wspomniano, spektrometr wzrokowy pracuje na dwóch poziomach (jawnym
16
17

K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciad³a, PIW, Warszawa 1977, s. 378.
Ibidem, s. 248.
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i ukrytym). Pierwszy z nich odnosi siê do wiadomych spostrze¿eñ (odczytanie
mózgowego hologramu/siatki dyfrakcyjnej przez uk³ad siatkowaty), a drugi poziom to percepcja podprogowa, któr¹ realizuje widmo spektralne obserwowane
w pewnych warunkach jako powidoki pe³ni¹ce funkcjê kontekstu czy utajonych
nastawieñ percepcyjnych odpowiedzialnych za selekcjê informacji, ich filtrowanie, wyszukiwanie okrelonych obiektów w rodowisku zgodnie z potrzebami
podmiotu poznaj¹cego. Jak zaznaczono wczeniej, percepcja jako gotowy obraz
w tym modelu jest produktem finalnym uk³adu poznawczego, a ca³e przetwarzanie informacji przebiega podprogowo.
Warto zauwa¿yæ, i¿ wspomniane dwa poziomy percepcji mo¿na odnieæ do
tradycyjnej terminologii wra¿eñ i spostrze¿eñ. Pierwszy z nich, wiadomy, mo¿na odnieæ do spostrze¿eñ i obrazów odczytywanych z hologramu mózgowego
przez uk³ad siatkowaty, a drugi, niewiadomy, zwi¹zany z powidokami i uk³adami
obraz-siatkówka i oko-g³owa  do obszaru wra¿eñ. Mamy tu zatem dwuaspektowoæ poznania odnosz¹c¹ siê do spostrze¿eñ i wra¿eñ oraz do wiadomoci
i niewiadomoci. Obszar wra¿eñ i procesów niewiadomych obejmuje zaplecze
poznania, jego infrastrukturê18.
Zarysowana propozycja spektrometru poznawczego to wspó³czesny model
uk³adu wzrokowego zgodny z teori¹ wyp³ywu i opisany w kategoriach interferencyjnego zapisu informacji (optyki nieliniowej19), na co pozwala stosunkowo
bogaty stan wspó³czesnej wiedzy neuropsychologicznej, o którym pisze K. Pribram. Model uk³adu wzrokowego jako spektrometr to koncepcja integracji obszernej wiedzy, jak¹ dysponujemy odnonie do uk³adu wzrokowego, czyli propozycja jej scalenia w jeden ca³ociowy system poznania.

Obiektywizacja poznania i jej funkcje
Jak wspomniano, uk³ad wzrokowy pracuj¹cy jako spektrometr zgodnie z teori¹ wyp³ywu Helmholtza obiektywizuje percepcjê. Obiektywizacja to selekcja
informacji i odbiór obrazu wiata w taki sposób, aby mechanizm realizuj¹cy subiektywne zadanie poznawcze uwarunkowane w³asnymi potrzebami nie przeszkadza³ w powstawaniu spostrze¿eñ, czyli  mówi¹c metaforycznie  aby realizacja spostrze¿enia, tak jak w przypadku fotografowania, wyklucza³a fotografa
ze zdjêcia, aby nie by³o go na nim widaæ. Jest to zatem odpowied na pytanie:
Jak wykazaæ obiektywnoæ spostrze¿enia? Brak obiektywizacji poznania to synkretyzm, to niemo¿noæ odró¿nienia wiata zewnêtrznego od wewnêtrznego, to
18 M. Harciarek, Dwuaspektowoæ poznania czyli relacja wra¿eñ do spostrze¿eñ jako jednostka poznawcza, Wyd. Politechniki Czêstochowskiej, Czêstochowa 2012.
19 Otwiera to mo¿liwoci rozwa¿ania procesu poznania jako procesu kwantowego.
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ich zlanie siê, nieostre granice miêdzy nimi i niemo¿noæ odró¿nienia przedmiotów istniej¹cych obiektywnie od tworów umys³u; to zatarcie granicy miêdzy
mylami a realnoci¹, gdzie fantazja staje siê wiatem rzeczywistym, wyobra¿enie spostrze¿eniem i odwrotnie. Inaczej mówi¹c, brak obiektywizacji poznania
jest stanem katastrofy poznawczej.
W tym miejscu warto zauwa¿yæ, ¿e tak pojmowana obiektywizacja jest niejako ufundowana na dynamicznej równowadze miêdzy podmiotem a przedmiotem, miêdzy poznaj¹cym a wiatem. Relacja podmiotprzedmiot staje siê tutaj
punktem wyjcia procesu poznawczego jako obiektywizacji. Podmiot (jakkolwiek
go rozumiemy) inicjuje lub w³¹cza siê aktywnie w proces poznania wiata (nie
zlewaj¹c siê z poznawan¹ rzeczywistoci¹), a relacja miêdzy nim i przedmiotem
jest podstaw¹ wspomnianej równowagi poznawczej. To w³anie tê relacjê J. Piaget okreli³ jako obszar, w którym nale¿y szukaæ tajemnicy rozwoju procesów
poznawczych20. Teoria wyp³ywu jak ¿adna inna znakomicie ujmuje zasygnalizowany problem równowagi miêdzy podmiotem a przedmiotem. Poza tym obiektywizacja percepcji nie tylko nie deformuje fotografowanego (spostrzeganego)
obiektu, ale tak¿e usuwa zak³ócenia i niedoskona³oci poznania; jest ona umiejêtnoci¹ przedzierania siê przez trudnoci, tzn. zdolnoci¹ korygowania, kontrolowania i sprawdzania procesu poznania. Tak rozumian¹ obiektywizacjê dobrze
opisuje teoria wyp³ywu, wyjaniaj¹ca pracê uk³adu oko-g³owa oraz  jak siê
wydaje  przedstawiony model spektrometru, którego dzia³anie jest na niej wzorowane.
Proponowany model spektrometru poznawczego nie tylko umo¿liwia sterowanie spostrzeganiem, obiektywizacjê, korektê i sprawdzanie procesu poznania.
Mo¿e on byæ równie¿ zastosowany do wyjanienia zjawisk habituacji i adaptacji, których przyk³adem s¹ wyniki wspomnianych eksperymentów G.M. Strattona i I. Köhlera. W tym miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e takie rozumienie funkcjonowania uk³adu poznawczego oraz rola, jak¹ w nim pe³ni powidok (zdaniem
Helmholtza narzêdzie sterowania percepcj¹), jest zgodne ze stanowiskiem
S. Anstisa, F.A.J. Verstratena i G. Mathera21, którzy przypisuj¹ powidokowi
funkcjê korektora b³êdów (error correction) i optymalizatora kodowania (coding optimization). Obieg impulsów eferentnych i reaferentnych, w uk³adzie poznawczym tworz¹cych pêtlê sprzê¿enia zwrotnego, pozwala na odkrywanie prawdy o rzeczywistoci i jej sprawdzanie czy korektê, pozwala na docieranie do
realiów i pokonywanie licznych zniekszta³ceñ oraz przeszkód stoj¹cych na drodze do poznania rzeczywistoci. Warto w tym miejscu przypomnieæ stanowisko
20 J. Piaget, Léquilibration des structures cognitives. Probléme central du développement,
Presses Universitaires de France 1975 (wyd. polskie: Równowa¿enie struktur poznawczych,
PWN, Warszawa 1981, s. 182).
21 S. Anstis, F.A.J. Verstraten, G. Mathera, The motion aftereffect, Trends in Cognitive
Sciences 1998, vol. 2, nr 3, s. 111117.
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J. Gibsona, który twierdzi³, ¿e im d³u¿ej obcujemy ze z³udzeniami wzrokowymi
i dok³adniej je analizujemy, przygl¹daj¹c siê im  co przypomina noszenie okularów pryzmatycznych czy barwnych I. Köhlera  tym nastêpuje lepsza korekta
percepcji, a¿ do usuniêcia z³udzenia w³¹cznie. Ma³o tego, tak dzia³aj¹cy uk³ad
prawdopodobnie pozwala nie tylko na eliminacjê zak³óceñ w procesie poznania,
ale tak¿e umo¿liwia tworzenie korzystnych modyfikacji obrazów percepcyjnych
u³atwiaj¹cych rozumienia wiata, gdy¿ tworzy np. sta³oæ spostrzegania, sta³oæ
wielkoci, sta³oæ barwy (nie jest wykluczone, ¿e na drodze ewolucyjnej uk³ad
ten wygenerowa³ tak¿e qualia albo inne jakoci umys³owe).
Uk³ad poznawczy jako spektrometr i mechanizm obiektywizuj¹cy poznanie
(por. K. Lorenz) pozwala wyjæ poza sam proces poznawczy i dotrzeæ do poznawanego przedmiotu, do jego istoty, a nie tylko jego wygl¹du. Parafrazuj¹c
E. Husserla, mo¿na powiedzieæ, ¿e mechanizm ten pozwala wróciæ do rzeczy,
choæ w tym przypadku nie jest to powrót do rzeczy wiata wewnêtrznego, jak
chcia³ Husserl, a do rzeczy wiata zewnêtrznego22. Opisana obiektywizacja
przedmiotu poznawanego, jego wyodrêbnienie z t³a jest mo¿liwe dziêki w³¹czeniu w proces poznawczy sygna³u steruj¹cego poznaniem (od góry), a nastêpnie jego wy³¹czeniu i odjêciu go23 w orodkach centralnych od pozostawionej
tam swojej kopii (usuniêcie kopii eferentnej przez reaferencjê). Program steruj¹cy poznaniem, aktywnoæ podmiotu obecna w tym procesie czy intencja poznawcza (np. zainicjowanie aktu poznania) funkcjonuj¹ jak katalizatory, tzn.
umo¿liwiaj¹ realizacjê przebiegu procesu poznania, nie bior¹c w nim udzia³u.
Z jednej strony proces ten pozwala na czynne i subiektywne (zgodne z potrzebami spostrzegaj¹cego) przeszukiwanie rodowiska, na filtrowanie informacji
czy obronnoæ percepcyjn¹, a z drugiej strony wspomniane sygna³y steruj¹ce
22 Epoché jest metod¹ zaproponowan¹ przez E. Husserla w celu poznania podmiotu poznaj¹cego, czyli metod¹ poznania skierowan¹ w stronê podmiotu (jako fundamentu poznania), podczas gdy opisywany tu mechanizm spostrzegania wiata zewnêtrznego usuwa podmiot z procesu
poznania, który staje siê w najlepszym wypadku obserwatorem tego, co widzi.
23 Usuniêcie kopii eferentnej przez referencjê w orodku mózgowym steruj¹cym poznaniem przypomina epoché wed³ug Husserla, czyli tzw. redukcjê transcendentaln¹ rozumian¹ jako
wycofanie nastawienia poznawczego (redukcja projekcji obecnej w poznaniu), co w zasadzie
jest obiektywizacj¹. Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e epoché jest propozycj¹ obiektywizacji poznania skierowan¹ na podmiot, czyli ¿e tzw. redukcja transcendentalna (epoché) jest obiektywizacj¹
opisan¹ w teorii wyp³ywu Helmholtza, zastosowan¹ nie do wyjanienia stabilizacji obrazu spostrzeganego w uk³adzie oko-g³owa, lecz do wyjanienia i opisu procesu poznania podmiotu
poznaj¹cego. Inaczej mówi¹c, warto spojrzeæ na epoché i obiektywizacjê, czyli na propozycje
Husserla i Helmholtza, jak na dwa ró¿ne opisy tego samego procesu. Husserl w epoché zmusza
nas do cofniêcia siê w siebie, do podmiotu, a Helmholtz pokazuje, jak podmiot za pomoc¹
uk³adu poznawczego opartego na sprzê¿eniu zwrotnym, czyli epoché skierowanej na zewn¹trz,
obiektywizuje poznanie otaczaj¹cego nas wiata. Pierwsza propozycja to zwrócenie siê podmiotu poznaj¹cego do wewn¹trz, a druga  na zewn¹trz. Proces epoché dotyczy obu rodzajów poznania.
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percepcj¹ zostaj¹ póniej usuniête z pola percepcji, umo¿liwiaj¹c w ten sposób
obiektywizacjê przedmiotu poznania. W efekcie opisany mechanizm poznawczy
prowadzi od strony prze¿yciowej do naiwnego realizmu, który przyjmowany
w codziennym ¿yciu zdaje egzamin i pozwala przyj¹æ, ¿e wiat jest taki, jak nam
siê przedstawia. Fakt, ¿e aktywnoæ poznawcza podmiotu, na któr¹ sk³ada siê
intencja steruj¹ca poznaniem wraz z motoryk¹ oka i ruchami lokomocyjnymi (co
tworzy razem akt poznawczy), prowadz¹ca do obiektywizuj¹cego poznania jest
bardzo wa¿na, gdy¿ to czyn  jako akt poznawczy  wyznacza i okrela poznanie, a nie odwrotnie. Inaczej mówi¹c, najpierw jest aktywnoæ, a potem poznanie24. Akt woli i intencja jest przed poznaniem i wiadomoci¹, czyli tak jak
w badaniach B. Libeta25, z których jasno wynika, ¿e wola poprzedza wiadomoæ.
Podsumowuj¹c, obiektywizacja poznania to porównywanie kopii sygna³ów
wychodz¹cych (eferencji) z wchodz¹cymi (reaferencj¹ i aferencj¹) w komparatorze mózgowym oraz usuniêcie z tego procesu poznania podmiotu (oczywicie
na tyle, na ile to siê da zrobiæ), czyli pozbycie siê zarówno przeszkód mog¹cych
utrudniæ poznanie, jak i usuniêcie aktywnoci podmiotu. Obiektywizacja mo¿e
tu byæ rozumiana jak powstawanie common sensu w ujêciu T. Reida czy poznanie w ujêciu E. Schrödingera, który zwraca uwagê na usuniêcie podmiotu poznaj¹cego z obszaru przedmiotu poznania jako na co zdumiewaj¹cego w akcie poznawczym. Obiektywizacja to docieranie do istoty rzeczywistoci, to z jednej
strony usuwanie zak³óceñ poznawczych, a z drugiej  deformowanie materia³u
poznawczego tak, aby wiat przedstawi³ siê nam bardziej adekwatnie, ni¿ mo¿e
to zrobiæ bierna recepcja wiata samych zmys³ów. Taki aparat poznawczy pozwala nam rozumieæ wiat i coraz bardziej docieraæ do jego istoty, a nie tylko odzwierciedlaæ i kopiowaæ otoczenie.

24

K. Wojty³a, The Acting Person, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht  Boston 
London 1979.
25 B. Libet, Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will In the Initiation of Action, Behavioral and Brain Sciences 1985, nr 8, s. 529566.
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest zbadanie relacji miêdzy
filozoficznymi koncepcjami prawdy a jakociow¹
teori¹ informacji. Artyku³ sk³ada siê z dwóch
czêci. W pierwszej zrekonstruowano jakociow¹
teoriê informacji Mariana Mazura. W drugiej zanalizowano zwi¹zki miêdzy teori¹ Mazura
a pragmatyczn¹ koncepcja prawdy, ewidencyjna
koncepcj¹ prawdy oraz klasyczn¹ koncepcj¹
prawdy.

The purpose of this article is to investigate
the relation between the philosophical concepts
of truth and qualitative theory of information.
The article consists of two sections. In the first
part it is reconstructed qualitative information
theory of Marian Mazur. In the second part it
is analyzed the relation between the theory of
Mazur and pragmatic concept of truth, concept
of evident truth and classical concept of truth.

Prawda jest jednym z centralnych zagadnieñ filozoficznej refleksji nad poznaniem. W filozofii powsta³o wiele ró¿nych koncepcji prawdy: od klasycznej
(w dwóch wariantach1) przez ewidencyjn¹ i pragmatyczn¹2 a¿ po negacjê samej
prawdy3.
Podstawowym celem artyku³u jest analiza relacji ³¹cz¹cych wybrane filozoficzne koncepcje prawdy (pragmatyczna, ewidencyjna, klasyczna) z jakociow¹
teori¹ informacji (JTI).
1
2

J. Woleñski, Epistemologia, Aureus, t. I, Kraków 2001, s. 4047.
J. Dêbowski, Prawda i warunki jej mo¿liwoci, IF-UWM, Olsztyn, 2010.
3 J.J. Jadacki, Spór o granice jêzyka, Semper, Warszawa, 2003, s. 7380.
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Autorem JTI jest Marian Mazur. Wszystkie jej podstawowe pojêcia i twierdzenia znajduj¹ siê w ksi¹¿ce Jakociowa teoria informacji4. Natomiast szczegó³owe rozwiniêcia tych tez i ich zastosowania w ró¿nych dziedzinach ¿ycia odnaleæ mo¿na w innych licznych pracach tego autora5.
Artyku³ sk³ada siê z dwóch czêci. W pierwszej rekonstruujê te fragmenty JTI,
które bezporednio zwi¹zane s¹ z pojêciem informacji. W drugiej zastanawiam siê,
w jakim sensie  na gruncie JTI  mo¿na mówiæ o prawdziwoci informacji6.

I. JAKOCIOWA TEORIA INFORMACJI
Zacznijmy od definicji informacji7:
Definicja 6.2. Informacja jest to transformacja jednego komunikatu asocjacji informacyjnej
w drugi komunikat tej asocjacji.8

W przytoczonym okreleniu wystêpuj¹ trzy istotne pojêcia: komunikat, asocjacja, transformacja. Poprawne rozumienie przytoczonej definicji wymaga do4
5

M. Mazur, Jakociowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.
M. Mazur, Cybernetyczna teoria uk³adów samodzielnych, PWN, Warszawa, 1966; Informacja  dezinformacja  pseudoinformacja, Argumenty 1967, nr 22 (468), s. 1 i 67; Cybernetyka a zarz¹dzanie, Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW, Warszawa 1969; Pojêcie
systemu i rygory jego stosowania, Materia³y Szko³y Podstaw In¿ynierii Systemów nr 2, Komitet Budowy Maszyn PAN, Orzysz 1976; Modelowanie cybernetyczne i jego przydatnoæ
w modelowaniu procesu dydaktycznego, (w:) E. Berezowski (red.), Problemy modelowania procesów dydaktycznych, PWN, Warszawa, 1978, s. 4254; Zagadnienie prawdy w nauce, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX 1981, nr 1 (30), s. 7992; Cybernetyka i charakter, Wy¿sza
Szko³a Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoci im. Bogdana Jañskiego, Warszawa 1999; Tajemnice
charakteru, czyli poznaj samego siebie, EFECT Centrum Optymalizacji, Warszawa 1999.
6 Rozwa¿ania zawarte w tym artykule ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do pojêcia informacji
w JTI, zupe³nie pomijaj¹ takie zagadnienia, jak transinformowanie, pseudoinformowanie, dezinformowanie, parainformowanie, metaifnormowanie.
7 Ju¿ na samym pocz¹tku tych analiz warto zwróciæ uwagê na czêsto wystêpuj¹ce pomieszanie pojêæ. B³êdnie uto¿samia siê pojêcie iloci informacji (teoria Shannona-Weavera) z pojêciem informacji. Koncepcja Shanona-Weavera jest matematyczn¹ teori¹ komunikacji, w której
treæ komunikatu w ogóle nie jest brana pod uwagê (Por. M. Mazur, Jakociowa teoria...,
s. 1326 ; Cybernetyka a zarz¹dzanie, s. 2939; M. Tempczyk, Rodzaje informacji w fizyce,
(w:) J.J. Jadacki (red.), Analiza pojêcia informacji, Semper, Warszawa, 2003, s. 7580). Podstawowe zagadnienie tej teorii odnosi siê do kwestii poprawnego odtworzenia komunikatu, który
zosta³ nadany w jednym miejscu i odebrany w innym (por. M. Heller, M. Lubañski, Sz. W. laga, Zagadnienia filozoficzne wspó³czesnej nauki, ATK, Warszawa 1997, s. 6876). Mazur zwraca uwagê, ¿e np. dowolna mapa niew¹tpliwie zawiera informacje, ale korzystaj¹c z matematycznej teorii informacji, nie sposób okreliæ iloci informacji w niej zawartej; podobna sytuacja
wystêpuje przy próbie okrelenia iloci informacji w zdaniu Teraz jest rok 1968 (za: M. Mazur, Cybernetyka a zarz¹dzanie..., s. 3637).
8 Wszystkie przytaczane definicje znajduj¹ siê w pracy M. Mazura Jakociowa teoria...
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k³adnej analizy tych trzech pojêæ. Warto ju¿ w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e w JTI
informacja nie jest rzecz¹ (indywiduum), które mo¿na wskazaæ tak, jak pokazuje siê psa, s³oñce czy wie¿owiec. Informacja jest pewnego rodzaju relacj¹, która
zachodzi miêdzy komunikatami.

1. Komunikat
Definicja komunikatu przedstawia siê nastêpuj¹co:
Definicja 3.3. Komunikat jest to stan fizyczny ró¿ni¹cy siê w okrelony sposób od innego stanu fizycznego w torze sterowniczym.

Jedynym pojêciem, które wystêpuje w tej definicji i mo¿e nie byæ poprawnie zrozumiane, jest tor sterowniczy. Zanim przedstawiona zostanie analiza
tego pojêcia, nale¿y nieco uwagi powiêciæ obiektowi, który zosta³ nazwany komunikatem.
Mazur komunikaty zalicza do przedmiotów, które s¹ pewnymi stanami fizycznymi, ale nie ka¿dy stan fizyczny jest komunikatem. Zwiêdniêty kwiat sam
w sobie jest pewnym stanem fizycznym, ale nie jest komunikatem. Choæ móg³by staæ siê nim, gdyby wyst¹pi³ w torze sterowniczym. Jednak musia³by byæ spe³niony jeszcze jeden warunek. W torze sterowniczym wystêpowa³by przynajmniej
jeszcze jeden komunikat (stan fizyczny), który ró¿ni³by siê od zwiêdniêtego
kwiatka. Mówi¹c ogólnie, pewien stan fizyczny bêdzie komunikatem, o ile znajdzie siê w torze sterowniczym, w którym ju¿ wystêpuje (albo pojawi siê) przynajmniej jeszcze jeden komunikat (stan fizyczny) ró¿ni¹cy siê od niego.
Dwa komunikaty to minimalna liczba, jaka musi wyst¹piæ w torze sterowniczym9. Wed³ug Mazura nie istnieje z góry ustalona liczba komunikatów, które
wystêpuj¹ w danym torze sterowniczym10. Wszystko zale¿y od dok³adnoci rozró¿niania stanów fizycznych (komunikatów) przez podmiot percypuj¹cy te komunikaty.
Dobrym przyk³adem unaoczniaj¹cym przeprowadzon¹ analizê pojêcia komunikat bêdzie sytuacja, w której dwie osoby rozmawiaj¹ ze sob¹, trzecia za siê
przys³uchuje. Oto Jan rozmawia z Piotrem na temat kondycji filozofii w Polsce.
9 Teza ta ³¹czy jakociow¹ teoriê informacji z ilociow¹ teori¹ informacji. Zgodnie z t¹
ostatni¹, iloæ informacji to logarytm z liczby odró¿nialnych jednakowo prawdopodobnych stanów, w jakich mo¿e znaleæ siê uk³ad. Podstawa logarytmu okrela jednostkê miary, w jakiej ta
iloæ zostanie wyra¿ona (podstawa 2  bit/szanon, podstawa e  nit, podstawa 10  dit; por.
M. Heller, M. Lubañski, Sz. W. laga, op. cit., s. 7075; Z. Polañski, Wpêdzeni do komputerowego raju, Wyd. PK, Kraków 2010, s. 3435). Je¿eli w torze sterowniczym bêdzie tylko jeden
komunikat, to logarytm o podstawie 2 z liczby 1 wynosi 0 bitów. Dlatego te¿, aby w torze sterowniczym wyst¹pi³a informacja, konieczne s¹ przynajmniej dwa ró¿ne komunikaty (log22=1).
10 Por. Mazur, Jakociowa teoria..., s. 34.
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Ich rozmowie przys³uchuj¹ siê: Chiñczyk, Polak filozoficznie niewykszta³cony,
inny polski filozof oraz logopeda. Dla pierwszego rozmowa Jana i Piotra jest ci¹giem nierozró¿nialnych przez niego stanów fizycznych (fal dwiêkowych), wiêc
nie mog¹ one byæ dla niego komunikatami. Polak nie-filozof byæ mo¿e co zrozumie z konwersacji Jana i Piotra. Jednak jego umiejêtnoæ rozró¿niania dwiêków przynale¿nych do jêzyka filozoficznego jest znikoma (np. nie odró¿nia
dwiêku transcendentalny od transcendentny); bêdzie móg³ wyró¿niæ tylko
niewielk¹ liczbê komunikatów. Polak-filozof ze wzglêdu na swoje wykszta³cenie wychwyci wszystkie komunikaty. Natomiast logopeda, mimo ¿e treci filozoficznych nie zrozumie, bêdzie potrafi³ zidentyfikowaæ wady wymowy Jana
i Piotra, a zatem stany fizyczne (fale dwiêkowe Jana i Piotra) bêd¹ dla niego
innymi komunikatami ni¿ dla Polaka wykszta³conego filozoficznie.
1.1. Tor sterowniczy

Definicja 2.3. okrela sposób rozumienia pojêcia tor sterowniczy: jest to
system, za którego porednictwem pewien system oddzia³uje na inny system.
Z definicji 3.3. wiadomo, ¿e komunikaty s¹ stanami fizycznymi znajduj¹cymi siê w torze sterowniczym; natomiast tor sterowniczy jest systemem, który
umo¿liwia zachodzenie oddzia³ywañ miêdzy dwoma ró¿nymi systemami11.
Aby poprawnie zrozumieæ definicjê toru sterowniczego, nale¿y zapoznaæ siê
z ogóln¹ definicj¹ systemu.
1.2. System

W ksi¹¿ce Cybernetyka i charakter znaleæ mo¿na intuicyjnie jasne okrelenie tego, czym jest system. Otó¿ jest on zbiorem elementów i zachodz¹cych miêdzy nimi relacji12. Tak¹ sam¹ definicjê odnajdujemy w tekcie Pojêcie systemu
i rygory jego stosowania13. Same relacje miêdzy elementami s¹ nazywane struktur¹ systemu14. I tak na przyk³ad samochód zbudowany w fabryce oraz jego
11

Zauwa¿my, ¿e takie okrelenie toru sterowniczego zdaje siê wykluczaæ oddzia³ywanie
systemu na siebie samego.
12 Za M. Mazur, Cybernetyka i charakter, s. 42. Podobnie termin system definiuje L. Von
Bertalanffy: System mo¿na zdefiniowaæ jako zbiór elementów pozostaj¹cych we wzajemnych
relacjach. Wzajemne relacje oznaczaj¹, ¿e miêdzy elementami, p, zachodz¹ relacje, R, tak ¿e
zachowanie elementu p w relacji R jest ró¿ne od jego zachowania w innej relacji, R. Je¿eli zachowania w relacji R i R nie s¹ ró¿ne, to nie ma interakcji, a elementy zachowuj¹ siê niezale¿nie wzglêdem relacji R i R(L. Von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, t³um. E. Woydy³³o-Woniak, PWN, Warszawa 1984, s. 86).
13 Mazur zwraca uwagê, ¿e jego definicja nie jest jêzykow¹ wypowiedzi¹ istoty systemu,
ale nazwaniem elementów po³¹czonych relacjami terminem system, czyli ¿e jest to definicja
projektuj¹ca.
14 Za M. Mazur, Pojêcie systemu...
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model, mimo odmiennoci materia³ów, z jakich je wykonano, maj¹ tak¹ sam¹
strukturê15.
W artykule Pojêcie systemu... znajduje siê wa¿na teza dotycz¹ca ontologicznego statusu, jaki przys³uguje systemom. Wydaje siê, ¿e Mazur opowiada siê za
jak¹ wersj¹ relacjonalnego sposobu istnieniem systemu16. Nie ma czego takiego jak po prostu system. Dany obiekt staje siê systemem dziêki poznawczej aktywnoci podmiotu, który okrela, co jest systemem, a co otoczeniem systemu.
W zale¿noci od punktu widzenia podmiotu poznaj¹cego pewien obiekt raz mo¿e
byæ systemem, innym znów razem staje siê czêci¹ wiêkszej ca³oci (jako podsystem albo jako otoczenie). I tak na przyk³ad raz ten oto cz³owiek mo¿e byæ systemem,
innym znów razem podsystemem systemu zwanego spo³eczeñstwem, a w jeszcze
innym przypadku mo¿e byæ elementem otoczenia jakiego innego systemu.
Wracaj¹c do pojêcia toru sterowniczego, a by³ on zdefiniowany jako system, za pomoc¹ którego jeden system oddzia³uje na inny, zauwa¿amy, ¿e tor sterowniczy nie jest obiektem raz na zawsze ustalonym. W niektórych przypadkach
mo¿e byæ systemem-torem, w innych za systemem oddzia³uj¹cym lub przyjmuj¹cym dzia³anie; wiêcej, skoro tor sterowniczy jest systemem, to wczeniej jaki
podmiot musia³ wyró¿niæ go jako system, czyli ¿e inny podmiot móg³by tor sterowniczy potraktowaæ jako podsystem jakiego innego systemu, a nie jako tor
sterowniczy17.
Uogólnijmy, je¿eli system powstaje jako obiekt wyró¿niony z rzeczywistoci przez podmiot poznaj¹cy, a ów podmiot nie jest niczym innym tylko pewnym
systemem, to jaki inny byt wczeniej musia³ go ukonstytuowaæ jako system18.
15 Zwróæmy uwagê, ¿e w pojêciu struktury systemu, choæ samo pojêcie jest logicznie poprawne, zawiera siê teza ontologiczna, i¿ w ka¿dym przypadku elementy i ich relacje pozostaj¹
wzglêdem siebie w bytowej izolacji. Tylko przyjmuj¹c takie ontologiczne za³o¿enie, móg³ Mazur twierdziæ, ¿e struktura orygina³u i modelu s¹ identyczne. Byæ mo¿e z cybernetycznego
punktu widzenia to ontologiczne za³o¿enie nie jest istotne. Nie zmienia to faktu, ¿e na gruncie
filozoficznym takie za³o¿enie nale¿a³oby uzasadniæ.
16 U¿y³em zwrotu relacjonalny system, a nie relatywny system, aby odró¿niæ sytuacjê,
w której konstruuje siê system w sposób zupe³nie dowolny (system relatywny) od przypadku,
w którym system tworzy siê ze wzglêdu na co, ale to co nie jest absolutnie dowolne. Wydaje
mi siê, ¿e takie ujêcie jest zgodne z tokiem rozumowania Mazura (por. Cybernetyczna teoria...;
Pojêcie systemu...).
17 Oto fragment tekstu potwierdzaj¹cy tezê, ¿e zdaniem Mazura system jest wytyczany
przez badacza: O tym, jaki fragment rzeczywistoci traktowaæ jako system i jakie w nim rozró¿niaæ podsystemy, rozstrzyga oczywicie ten, komu to jest potrzebne do rozwi¹zywania okrelonego problemu (Cybernetyka i charakter, s. 45).
18 Podobna teoretyczna trudnoæ wystêpuje w filozofii Berkeleya; je¿eli uznamy zasadê
esse percipi est, wówczas nikt z ludzi nie móg³by istnieæ; istniejemy tylko dlatego, ¿e jestemy
przez kogo postrzegani, wiêc musi istnieæ Byt, którego esse jest absolutne; per analogiam skoro ka¿dy cz³owiek jest systemem, a system powstaje wówczas, gdy jaki inny system go wyró¿ni z totalnoci istnienia, musimy uznaæ, ¿e istnieje jaki Absolut, który pierwotnie wyró¿ni³ ludzi jako systemy, które maj¹ zdolnoæ wydzielania z rzeczywistoci innych systemów.
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Jednak system tworz¹cy pewien system sam musia³by byæ utworzony jako system, w ten sposób powstaje regressus ad infinitum. Ten filozoficzny mêtlik pojêciowy, który wystêpuje nomen omen w systemie pojêciowym Mazura, jest jedn¹ z filozoficznych trudnoci zawartych w jego koncepcji19.

2. Asocjacja
Przez asocjacjê nale¿y rozumieæ pewn¹ relacjê, jaka zachodzi miêdzy komunikatami20, czyli ¿e termin ten oznacza bli¿ej nieokrelony zwi¹zek przynajmniej
dwóch ró¿nych stanów fizycznych wystêpuj¹cych w systemie porednicz¹cym
w oddzia³ywaniu jednego systemu na drugi.
Definicja 4.1. precyzuje sens wyra¿enia asocjacja komunikatów:
Asocjacja komunikatów to nieuporz¹dkowana para komunikatów wyodrêbnionych ze wzd³u¿nego lub21 poprzecznego zbioru komunikatów w procesie sterowniczym.

Par¹ nieuporz¹dkowan¹ jest zbiór dwuelementowy. Gdy wybierzemy elementy ze zbioru wzd³u¿nego, to stworzymy asocjacjê kodow¹22. Natomiast asocjacja informacyjna powstanie wtedy, gdy elementami pary nieuporz¹dkowanej
uczynimy elementy ze zbioru poprzecznego23. Zrozumienie asocjacji informacyjnej wymaga dok³adniejszej analizy pojêæ zbiór poprzeczny komunikatów oraz
zbiór wzd³u¿ny komunikatów.
2.1. Zbiory komunikatów
2.1.1. Zbiór poprzeczny komunikatów

Definicja 3.4. podaje znaczenie wyra¿enia zbiór poprzeczny komunikatów
(ZPK); jest to zbiór komunikatów w dowolnym miejscu toru sterowniczego.
Elementami wyró¿nionego zbioru s¹ komunikaty, które nale¿y pojmowaæ jako
odmienne stany fizyczne wystêpuj¹ce w torze sterowniczym, czyli systemie, który poredniczy w procesie sterowniczym zachodz¹cym miêdzy przynajmniej
dwoma systemami.
19

Przypuszczam, ¿e sposobem wyjcia ze wskazanej trudnoci by³oby uznanie, ¿e systemy
istniej¹ bardziej obiektywnie, ni¿ deklaruje w swoich pracach Mazur; zob. definicjê Bertalanffyego (przypis 12).
20 Por. M. Mazur, Jakociowa teoria..., s. 41
21 Wydaje siê, ¿e Mazur spójnik lub wystêpuj¹cy w tej definicji rozumie jako alternatywê roz³¹czn¹. Asocjacj¹ bêdzie zbiór dwuelementowy, którego elementy nale¿¹ albo do zbioru
poprzecznego, albo do zbioru wzd³u¿nego. Asocjacj¹ nie bêdzie zbiór dwuelementowy, którego
jeden element jest ze zbioru wzd³u¿nego a drugi z poprzecznego.
22 Por. ibidem, definicja 5.1.
23 Por. ibidem, definicja 6.1.
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Komunikaty, które nie tylko s¹ elementami ZPK, ale równie¿ mo¿emy je okreliæ jako te, które znajduj¹ siê na pocz¹tku toru sterowniczego, Mazur nazywa orygina³ami, a te, które wystêpuj¹ na koñcu toru sterowniczego  obrazami24. Prosty
przyk³ad unaoczni sens wprowadzonych terminów. Oto Jan pisze tradycyjny list
do Piotra Spotkanie jutro o pi¹tej rano. Zdanie to jest zbiorem komunikatów (np.
spotkanie, jutro, pi¹ta rano), a ka¿de z tych s³ów jest ró¿ni¹cym siê od siebie nawzajem stanem fizycznym (uk³ad plamek atramentu na papierze), wystêpuje w torze sterowniczym (Jan chce, aby Piotr przyszed³.); pomiêdzy s³owami
wystêpuj¹ okrelone zale¿noci semiotyczne (semantyczne, syntaktyczne, pragmatyczne), dziêki czemu tworz¹ jedno zdanie bêd¹ce nonikiem ró¿nych informacji25. Jednoczenie s¹ to komunikaty, które wystêpuj¹ na pocz¹tku toru sterowniczego (aby Piotr móg³ dowiedzieæ siê o godzinie spotkania, najpierw Jan
musi ten list napisaæ). List zostaje wys³any. Piotr otrzymuje przesy³kê. Otwiera
kopertê i czyta. Tym razem, poniewa¿ komunikaty wystêpuj¹ na koñcu toru sterowniczego, s³owa z listu s¹ obrazami26. Oczywicie, nie zawsze zbiór orygina³ów jest identyczny ze zbiorem obrazów.
2.1.2. Zbiór wzd³u¿ny komunikatów

Nieco zmodyfikujmy sytuacjê opisan¹ w poprzednim punkcie. Jan zamiast
pisaæ list na papierze, wysy³a do Piotra maila z informacj¹ o godzinie spotkania.
Tym razem zbiór orygina³ów nie jest identyczny ze zbiorem obrazów. Tekst Jana
zostaje przekodowany na jêzyk maszynowy, który z kolei zamieniany jest na ci¹g
impulsów elektrycznych, a te sieci¹ internetow¹ zostaj¹ przes³ane do komputera
Piotra; tam zamienione zostaj¹ na kod maszynowy, który zostaje zinterpretowany przez program pocztowy, a¿ w koñcu na monitorze Piotra, je¿eli ca³y proces
kodowania i dekodowanie przebieg³ bez zak³óceñ, pojawia siê napis Spotkanie
jutro o pi¹tej.
Opisana sytuacja wyjania definicjê 3.5. zbioru wzd³u¿nego komunikatów
(ZWK). Elementami tego zbioru s¹ komunikaty, ale takie, które nale¿¹ do ró¿nych ZPK i z których powstaj¹ inne komunikaty, lub które powsta³y z innych
komunikatów; np. ZWK1={spotkanie napisane na komputerze Jana, kod zerojedynkowy odpowiadaj¹cy temu s³owu, adekwatne impulsy elektryczne, kod
zero-jedynkowy na komputerze Piotra, napis spotkanie na komputerze Piotra},
ZWK2 mog³oby sk³adaæ siê z podobnych elementów zwi¹zanych ze s³owem jutro itd.
24 Por. M. Mazur, Cybernetyka i charakter, s. 108109; Cybernetyczna teoria..., s. 37; Jakociowa teoria..., s. 35.
25 Informacj¹ w JTI s¹ zwi¹zki miêdzy komunikatami nale¿¹cymi do jednego ZPK. Te relacje miêdzy komunikatami mog¹ byæ ró¿ne. Komunikaty powi¹zane tak, a nie inaczej staj¹ siê
nonikami odmiennych informacji.
26 Taki proces informacyjny Mazur nazywa informowaniem przez to¿samoæ (por. M. Mazur, Informacja  dezinformacja...).
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2.2. Asocjacja informacyjna

Przez informacjê Mazur rozumie transformacjê jednego komunikatu asocjacji informacyjnej w drugi komunikat tej asocjacji. Komunikat to stan fizyczny
w torze sterowniczym. Asocjacja to relacja ³¹cz¹ca komunikaty. Asocjacja informacyjna jest po³¹czeniem komunikatów nale¿¹cych do jednego ZPK.

3. Transformacja
Informacjê Mazur rozumie jako pewnego rodzaju transformacjê, w której jeden komunikat przekszta³ca siê w drugi. Komunikaty s¹ rozró¿nialnymi w torze
sterowniczym stanami fizycznymi. Zgodnie z definicj¹ 4.2.:
Transformacja jest to proces, jakiemu nale¿y poddaæ jeden z komunikatów asocjacji, aby otrzymaæ drugi komunikat tej asocjacji.

Asocjacja jest nieuporz¹dkowan¹ par¹ komunikatów; mówi¹c inaczej, jest to
relacja ³¹cz¹ca dwa komunikaty nale¿¹ce albo do ZPK, albo do ZWK. Transformacja przekszta³ca taki zbiór dwuelementowy w parê uporz¹dkowan¹, czyli ¿e
wyró¿nia kierunek przekszta³ceñ komunikatów. Oto mamy dwa komunikaty a=2
oraz b=10. Pytanie W jaki sposób z dwójki mo¿na uzyskaæ dziesi¹tkê? jest
innym pytaniem ni¿ W jaki sposób z dziesi¹tki mo¿na uzyskaæ dwójkê?. Kolejnoæ komunikatów jest istotna; transformacja przekszta³ca nieuporz¹dkowan¹
parê komunikatów w parê uporz¹dkowan¹, przy czym mo¿liwych sposobów transformacji mo¿e byæ nieskoñczenie wiele (np. 2+8=10, 2+2+6=10, 122=10, ).
Z pierwszego komunikatu uzyskujemy drugi nie tylko w wyniku prostych
przekszta³ceñ (np. 2+8=6), ale równie¿ stosuj¹c transformacje z³o¿one (np.
2·1003·100+108=8). Transformacje elementarne Mazur nazywa operacjami27.
Ka¿da operacja ma dwie w³aciwoci, które j¹ charakteryzuj¹. Rodzaj jest w³aciwoci¹ jakociow¹, a parametr w³aciwoci¹ ilociow¹ operacji28. W transformacji danej wzorem a+6=b rodzajem operacji jest dodawanie, parametrem 6,
operacj¹ dodawanie 6; w przypadku 6·100 operacj¹ jest mno¿enie przez szeæ,
parametrem 6, a rodzajem mno¿enie.
W definicji 4.13 Mazur wprowadza pojêcie transformacji operacyjnej:
Transformacja operacyjna jest to transformacja okrelona operacjami, jakimi poddaje siê komunikat pierwotny29 asocjacji.

27
28

Za M. Mazur, Jakociowa teoria..., s. 45.
Za: ibidem.
29 Komunikat pierwotny to po prostu ten komunikat, który jest poddany transformacji (definicja 4.3.).
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Odwo³uj¹c siê do definicji 4.2. (transformacja w ogóle) oraz 4.13. (transformacja operacyjna), nale¿y dojæ do wniosku, ¿e mo¿liwe s¹ takie transformacje,
które pozostaj¹ nieokrelone co do operacji przekszta³cania. Ta nieokrelonoæ
mog³aby byæ albo epistemologiczna, albo ontologiczna. W pierwszym przypadku operacje sk³adowe danej transformacj¹ s¹ okrelone, ale niepoznawalne.
W drugiej sytuacji operacji tych nie mo¿na poznaæ, poniewa¿ nie istniej¹.
Wydaje siê, ¿e Humeowska krytyka zasady przyczynowoci nale¿y do grupy epistemologicznej: przekszta³cenie jednego stanu wiata (komunikat1) w drugi
(komunikat2) jest niepoznawalne, poniewa¿ nie dowiadczamy transformacji operacyjnych (choæ praktyka ¿ycia pokazuje, ¿e takie operacje istniej¹; ontologiczny determinizm), a zatem nie znamy realnych zale¿noci przyczynowo-skutkowych (epistemologiczny indeterminizm).
W drugim przypadku, gdy nie istniej¹ operacje przekszta³cania, rzeczywistoæ
jawi siê jako byt absolutnie chaotyczny (epistemologiczny i ontologiczny indeterminizm).
Reasumuj¹c, transformacja jest procesem przekszta³cania jednego komunikatu w drugi. Transformacja o ustalonych operacjach jest transformacj¹ operacyjn¹.
Mo¿na by przyj¹æ, ¿e w zale¿noci od tego, jak zostan¹ pojête operacje, bêdziemy
mieli do czynienia z transformacjami deterministycznymi albo niedeterministycznymi.

4. Informacja  podsumowanie
Zgodnie z definicj¹ podan¹ na pocz¹tku tej analizy, informacja jest transformacj¹ jednego komunikatu asocjacji informacyjnej w drugi komunikat tej asocjacji. Komunikaty to odró¿nialne stany fizyczne. Asocjacja jest relacj¹ miêdzy
dwoma komunikatami, przy czym asocjacja informacyjna jest relacj¹ miêdzy
komunikatami nale¿¹cymi do ZPK. Transformacja to sposób zamiany jednego
komunikatu na drugi; w przypadku informacji chodzi o przekszta³cenie komunikatu-orygina³u na inny komunikat-orygina³ albo komunikatu-obrazu na inny komunikat-obraz. Natomiast informacj¹ nie jest transformacja komunikatu-orygina³u na komunikat-obraz lub komunikatu-obrazu na komunikat-orygina³; tego typu
przekszta³cenia Mazur nazywa kodowaniem (dekodowaniem)30. Tak jak informacja jest przetwarzaniem komunikatu-orygina³u na inny komunikat-orygina³, tak
kod jest sposobem przetwarzania komunikatu-orygina³u na komunikat-obraz.
Unaocznijmy jakociow¹ koncepcjê informacji przez nastêpuj¹cy przyk³ad.
Na pytanie Który mamy rok? Jan odpowiada Jest 2014 rok. W wypowiedzi
Jana informacj¹ jest relacja miêdzy jednostk¹ miary czasu (1 rok) a aktualnym
30

Por. M. Mazur, Jakociowa teoria..., rozdz. 5; Cybernetyczna teoria..., s. 3641.
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rokiem (2014). Pierwszym komunikatem jest 1 rok, transformacj¹ pomnó¿
2014 razy, drugim komunikatem rok 2014 (rodzaj operacji mno¿enie, parametr operacji liczba 2014, operacja mno¿enie przez 2014)31. W przypadku kodowania mo¿na by wyró¿niæ nastêpuj¹cy ci¹g: wy³adowania neuronalne, poruszenia strun g³osowych, fala dwiêkowa, reakcje fizykochemiczne w centralnym
uk³adzie nerwowym odbiorcy komunikatu32.

II. INFORMACJA W JTI A FILOZOFICZNE
KONCEPCJE PRAWDY
1. Pragmatyczna koncepcja prawdy
Nasze dzia³ania s¹ cile zwi¹zane z przekonaniami, jakie ¿ywimy. Je¿eli kto
uwa¿a, ¿e rosó³ wp³ywa na poprawê zdrowia i zauwa¿a, ¿e po zjedzeniu go lepiej siê czuje, to mo¿e uznaæ, ¿e jego przekonanie na temat zdrowotnych w³aciwoci zupy jest prawdziwe. Gdy Jan myli, ¿e wró¿ka potrafi przewidywaæ
przysz³oæ, to jego przekonanie bêdzie prawdziwe wtedy, gdy uzyska  wierz¹c
w prawdziwoæ tego przekonania  jakie korzyci (np. wró¿ka powiedzia³a mu,
¿e w maju musi pilnowaæ swojego portfela, a dziêki tej przepowiedni ustrzeg³
siê kradzie¿y).
Przedstawione przyk³ady mo¿na uznaæ za egzemplifikacje radykalnie pojêtej
pragmatycznej koncepcji prawdy: s¹d jest prawdziwy, gdy prowadzi do skutecznego dzia³ania (rosó³  zdrowie, przepowiednia  nieudana kradzie¿).
Mazur cybernetykê rozumie jako naukê o sterowaniu33. W jego ujêciu sterowanie jest wywieraniem po¿¹danego34 wp³ywu na okrelone zjawisko35. Bez
informacji nie ma sterowania. Dziêki informacji jeden system steruje drugim36.
Z filozoficznego punktu widzenia to po³¹czenie informacji ze sterowaniem
wyranie zbli¿a JTI do pragmatycznej koncepcji prawdy. Wyobramy sobie, ¿e
Jan nie wie, gdzie znajduje siê w³¹cznik wiat³a w gabinecie Piotra. Piotr mówi
31 Por. M. Mazur, Cybernetyka a zarz¹dzanie, s. 38-39. Zauwa¿my, ¿e sama transformacja
jednego komunikatu na drugi, w efekcie czego uzyskujemy komunikat Jest rok 2014, w ogóle
nie jest powi¹zana z tym, jaki rzeczywicie jest rok. Aby rozstrzygn¹æ kwestiê prawdziwoci
s¹du Jest rok 2014, nale¿a³oby wyjæ poza same transformacje komunikatów.
32 Por. M. Mazur, Tajemnice charakteru...
33 Za: M. Mazur, Cybernetyka a zarz¹dzanie, s. 9.
34 Termin po¿¹dane móg³by sugerowaæ, ¿e systemami steruj¹cymi mog¹ byæ wy³¹cznie
obiekty maj¹ce psychikê. Jednak Mazurowi chodzi o takie systemy, które s¹ wyposa¿one w ród³o motywacji, a mog¹ nimi byæ zarówno ludzie, jak i zwierzêta oraz maszyny (Por. Jakociowa
teoria..., s. 30; Cybernetyczna teoria..., s. 105119).
35 Por. M. Mazur, Cybernetyczna teoria..., s. 1114.
36 Por. M. Mazur, Informacja  dezinformacja...
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W³¹cznik wiat³a jest po prawej stronie. Jan wchodzi do ciemnego pokoju.
Rêkê kieruje w praw¹ stronê i znajduje w³¹cznik. Naciska przycisk i rozwietla
gabinet Piotra przyjemnym lekko ¿ó³tym wiat³em. Opis cybernetyczny tej sytuacji wygl¹da nastêpuj¹co: system-Piotr przekazuje informacjê systemowi-Janowi, który z kolei podejmuje dzia³ania zgodne z uzyskan¹ informacj¹, w efekcie
czego udaje siê systemowi-Janowi w³¹czyæ wiat³o w ciemnym gabinecie Piotra.
Zdanie W³¹cznik wiat³a jest po prawej stronie jest prawdziwe, poniewa¿ prowadzi³o do skutecznego dzia³ania. Mazur nawet wprowadza pojêcie informacja
u¿yteczna, czyli taka, która skutecznie realizuje okrelony proces sterowniczy37.
Oczywicie jedna i ta sama informacja raz mo¿e byæ u¿yteczna, innym znów razem nie. Gdyby ów Jan by³ osob¹ przekorn¹, to post¹pi³by odwrotnie i poszukiwa³by w³¹cznika wiat³a po lewej stronie, a zatem informacja zawarta w zdaniu
W³¹cznik wiat³a jest po prawej stronie by³aby prawdziwa, ale nie u¿yteczna.
Mankamentem pragmatycznej koncepcji prawdy jest m.in. to, ¿e sprawdzenie, czy dane dzia³anie by³o, czy te¿ nie by³o skuteczne/po¿yteczne, nie mo¿e zostaæ przeprowadzone w ramach tej koncepcji. Jest tak chocia¿by z powodu regresu w nieskoñczonoæ (zawsze mo¿na zapytaæ, czy sprawdzenie sprawdzenia
skutecznoci dzia³ania by³o skuteczne, czyli prawdziwe w sensie pragmatycznym
itd.). Tak¹ sam¹ trudnoæ dziedziczy cybernetyczna reinterpretacja pragmatycznej koncepcji prawdy. System steruj¹cy musi w inny sposób ni¿ pragmatyczny
okreliæ po¿¹dany wp³yw, jaki ma zamiar wywo³aæ w systemie sterowanym.
Pragmatyczna koncepcja prawdy jest ograniczona do wiata ludzi. W ramach
cybernetyki bada siê ka¿dy przypadek, w którym zachodzi jakakolwiek forma sterowania. Cybernetyczna reinterpretacja pragmatycznej koncepcji pozwala uznaæ tê
drug¹ za szczegó³owy przypadek cybernetycznie pojêtej prawdy: informacja jest
prawdziwa wtedy, gdy prowadzi do skutecznego sterowania.

2. Ewidencyjna koncepcja prawdy
1+8=9 prawdziwoæ tego twierdzenia dostrze¿e ka¿dy, kto tylko rozumie
symbole wystêpuj¹ce w tym zapisie. Oczywistoæ idealnego stanu rzeczy opisanego przez s¹d, ¿e jeden plus osiem równa siê dziewiêæ, wymusza na poznaj¹cym go podmiocie uznanie prawdziwoci tego stanu rzeczy38. Uogólniaj¹c,
powiemy, ¿e s¹d jest prawdziwy, gdy stan rzeczy opisany przez s¹d jawi siê podmiotowi jasno i wyranie. I tak na przyk³ad, formu³a cogito ergo sum jest
prawdziwa w sensie ewidencyjnym, poniewa¿ ka¿dy, kto rozumie sens u¿ytych
37

Por. M. Mazur, Cybernetyka a zarz¹dzanie, s. 5153.
Na temat oczywistoci poznania idealnych stanów rzeczy por. D. von Hildebrand, Czym
jest filozofia?, WAM, t³um. P. Mazanek, J. Sidorek, Kraków 2012, s. 7998.
38
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s³ów, w swoistym akcie intuicji zrozumie, ¿e tak byæ musi, ¿e stan rzeczy opisany przez ten s¹d jest koniecznie prawdziwy.
W JTI informacj¹ jest transformacja jednego komunikatu w drugi. W formule
Mylê, wiêc jestem daje siê wyró¿niæ komunikat mylê oraz komunikat jestem. Wydaje siê, ¿e regu³a transformacji zawiera siê w wyrazie wiêc. Jest to
transformacja prosta. Przypomnijmy, ¿e ka¿d¹ operacjê opisuje siê przez wskazanie na jej rodzaj (charakterystyka jakociowa) i parametr (charakterystyka ilociowa). Kartezjañsk¹ formu³ê mo¿na rozumieæ dwojako39: jest to wnioskowanie (przes³anka mylê, wniosek jestem) albo poznanie bezporednie (jasne
i wyrane ujêcie ca³ego przedmiotu naraz)40. W pierwszym przypadku rodzajem
operacji jest wnioskowanie entymematyczne (parametr pozostaje nieokrelony).
W drugiej sytuacji rodzajem operacji jest kartezjañska intuicja (niestety parametr
równie¿ jest nieokrelony).
Za³ó¿my, ¿e Kartezjañska formu³a jest wnioskowaniem. Sk¹d wiemy, jak
transformowaæ mylê w jestem. Zapewne znajomoæ logicznych regu³ wnioskowania pozwala nam przeprowadzaæ te przekszta³cenia. Jednak taka odpowied
nie jest rozwi¹zaniem problemu. Jedynie przesuwa go na inn¹ p³aszczyznê. Sk¹d
wiemy, ¿e zastosowane regu³y wnioskowania gwarantuj¹ nam prawdziwoæ
wniosku. Ewidencjonista zapewne odpowiedzia³by, ¿e niezawodnoæ (resp. prawdziwoæ) tych regu³ dana nam jest jasno i wyranie. Na gruncie JTI nale¿a³oby
postulowaæ istnienie transformacji operacyjnych bardziej podstawowych ni¿ logiczne. Jednak i takie postêpowanie nie rozwi¹zuje trudnoci, poniewa¿ te hipotetyczne transformacje elementarne mia³yby ten sam niepewny status epistemiczny co logiczne regu³y wnioskowania.
Zawsze mo¿na przyj¹æ, ¿e logicznych regu³ wnioskowania nauczyli nas inni
ludzie lub ¿e ka¿dy cz³owiek rodzi siê wyposa¿ony w logiczny aparat przetwarzania informacji. Pierwsza mo¿liwoæ prowadzi donik¹d, poniewa¿ nie by³oby
wiadomo, sk¹d u pierwszych ludzi pojawi³y siê umiejêtnoci logicznych transformacji. Wydaje siê, ¿e natywizm jest jedynym sposobem unikniêcia teoretycznych komplikacji. Choæ zawsze pozostanie pytanie o racjê dostateczn¹ istnienia
wrodzonych regu³ logicznych w naszych umys³ach.
Kartezjusz uwa¿a³, ¿e jego formu³a cogito ergo sum wyra¿a bezporednie,
a zarazem jasne i wyrane uchwycenie koniecznego zwi¹zku mylenia z istnieniem, czy nieco inaczej: myl¹cego z istniej¹cym  pensantekzistanto. Wydaje
siê, ¿e w ramach pojêciowych wyznaczonych przez JTI taki typ poznania jest niemo¿liwy. Poznanie  w sensie cybernetycznym  jest uzyskiwaniem informacji
dziêki przekszta³caniu komunikatów. Natomiast mylenie i istnienie nie s¹ ¿ad39

Por. W. Stró¿ewski, Ontologia, Aureus, Znak, Kraków 2003, s. 102105.
Myl tê ³atwo wyraziæ w jêzyku esperanto; chodzi o ujêcie przedmiotu, który mo¿na nazwaæ pensantekzistanto, czyli rzecz, która myl¹c istnieje.
40

Jakociowa teoria informacji a koncepcje prawdy

189

nymi stanami fizycznymi i dlatego nie mog¹ byæ komunikatami; równie¿ nie sposób uznaæ, ¿e intuicyjne rozpoznanie koniecznego zwi¹zku miêdzy myleniem
i istnieniem jest jak¹ regu³¹ przekszta³caj¹c¹ komunikaty.
Wydaje siê, ¿e aby mówiæ w JTI o prawdzie w sensie ewidencyjnym, nale¿a³oby postulowaæ istnienie metatransformacji; i tak jak transformacja jest sposobem przekszta³cania jednego komunikatu w inny, tak metatransformacja by³aby
sposobem przekszta³cania jednej informacji w drug¹. Obok systemów przetwarzaj¹cych tylko komunikaty nale¿a³oby postulowaæ istnienie systemów, które równie¿ przetwarzaj¹ informacje.

3. Klasyczna koncepcja prawdy
Istnieje wiele ró¿nych sposobów definiowania prawdy w sensie klasycznym41. Wspólna im jest zasada, ¿e prawdziwoæ pojawia siê na styku myli
i wiata. Pozostaj¹c w zgodzie z form¹ definicji u¿yt¹ do przedstawienia pragmatycznej i ewidencyjnej koncepcji prawdy, powiemy, ¿e s¹d jest prawdziwy,
gdy jest zgodny z rzeczywistoci¹. Oto Jan wypowiada zdanie Teraz w Olsztynie wieci s³oñce. S¹d wyra¿ony w tym zdaniu bêdzie prawdziwy, o ile faktycznie w Olsztynie wieci s³oñce. Gdyby za s³oñce w Olsztynie nie wieci³o, s¹d
wypowiedziany przez Jana by³by fa³szywy.
W JTI informacja jest transformacj¹ jednego komunikatu asocjacji informacyjnej w drugi komunikat tej asocjacji. Gdy komunikaty-orygina³y zostaj¹ tak
przekszta³cone w komunikaty-obrazy, ¿e informacja nie ulegnie zmianie, to wówczas mamy do czynienia z przenoszeniem informacji; w innym przypadku, czyli
wówczas, gdy informacja ulega zniekszta³ceniu, wystêpuje przetwarzanie informacji42. Gdy Julia mówi do Romea Przyjd do mnie o dziewi¹tej wieczorem,
a Romeo rozumie, ¿e ma przyjæ do niej o dziewi¹tej wieczorem, to mo¿emy
powiedzieæ, ¿e wyst¹pi³o przeniesienie informacji. Gdyby Romeo jedynie zapamiêtaj, ¿e ma przyjæ do Julii o które godzinie, to znaczy, ¿e przetworzy³by informacjê. Gdy uczeñ recytuje wyuczony tekst, jest to przenoszenie informacji.
Gdyby opowiada³ tekst, by³oby to przetwarzanie informacji43.
W reinterpretacji JTI klasycznie pojêta prawda mog³aby byæ zrozumiana nastêpuj¹co: informacja odebrana jest prawdziwa wtedy, gdy jest identyczna
z informacj¹ przekazan¹44. Uczeñ, zapamiêtuj¹c tekst, odbiera³ informacje
41

Por. M. Glanzberg, Truth, (w:) E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), [online] <http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/truth/>;
J. Woleñski, Epistemologia, s. 4047.
42 Por. M. Mazur, Cybernetyczna teoria..., s. 3941.
43 Za: M. Mazur, Informacja  dezinformacja...
44 Por. M. Mazur, Jakociowa teoria..., s. 87.
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przekazywane mu przez ów tekst. Gdy recytowa³ zapamiêtane informacje, to
niejako uzewnêtrznia³ informacje odebrane. Je¿eli miêdzy tekstem zapamiêtywanym a odtwarzanym zachodzi pe³na zgodnoæ, to mo¿na powiedzieæ, ¿e uczeñ
recytuje tekst zgodnie z prawd¹.
Niestety, dwie sytuacje, które realnie s¹ odmienne, w ramach wyznaczonych
przez JTI zostaj¹ ze sob¹ uto¿samione. Wyobramy sobie prost¹ sytuacjê.
W pewnym domu w jednym z pokoi pali siê wiat³o. Jednak w pokoju tym od
dziesiêciu minut nikogo nie by³o. Zauwa¿a to jeden z domowników i mówi
W bocznym pokoju od dziesiêciu minut pali siê wiat³o, a nie ma tam nikogo.
S¹d wyra¿ony w tym zdaniu jest prawdziwy w sensie klasycznym. A teraz nieco
zmieñmy wydarzenia. Ów dom wyposa¿ony jest w inteligentny system, który
m.in. ma dbaæ o niskie rachunki za pr¹d. Wyposa¿ony jest w czujniki ciep³a,
wiat³a i odpowiednie oprogramowanie. Ustawiony jest tak, aby po dziesiêciu
minutach, gdy w danym pomieszczeniu pali siê wiat³o i nikogo tam nie ma, komunikowaæ mieszkañcom zaistnia³¹ sytuacjê. I oto z g³oników s³ychaæ ciep³y
g³os domowej AI: W bocznym pokoju od dziesiêciu minut pali siê wiat³o,
a nie ma tam nikogo. Zauwa¿my, ¿e bez mieszkañców, którzy falê dwiêkow¹
wydobywaj¹c¹ siê z g³oników zinterpretowaliby jako s¹d, nie ma ¿adnego s¹du,
a zatem nie mo¿na orzec, ¿e AI wypowiada s¹d prawdziwy. Jednak z perspektywy JTI obie sytuacje niczym istotnym siê nie ró¿ni¹.
Mimo wskazanego mankamentu wynikaj¹cego ze swoistej pojêciowej nieczu³oci na realnie odmienne sytuacje, JTI otwiera now¹ perspektywê realizmu
epistemologicznego, a tak pojêty realizm zawsze by³ ³¹czony z klasyczn¹ definicj¹ prawdy. Nowo¿ytny paradygmat filozoficzny zamkn¹³ nas w wiecie obrazów
tworzonych przez nasz umys³45. Wydaje siê, ¿e antyrealizm tak bardzo wrós³
w mentalnoæ wielu wspó³czesnych filozofów, ¿e sta³ siê ich niemal drug¹ natur¹.
Jednak w JTI poznawanie  na pewnym poziomie ogólnoci  mo¿na uto¿samiæ
z informowaniem w rozumieniu Mazura, czyli z transformowaniem informacji
zawartej w komunikatach-orygina³ach w informacjê zawart¹ w komunikatachobrazach46. Przypomnijmy, ¿e komunikat to stan fizyczny wystêpuj¹cy w torze
sterowniczym. Informowanie mo¿e zachodziæ miêdzy bytami wiadomymi, o¿ywionymi, mechanicznymi oraz miêdzy systemami fizycznymi. Dwoje ludzi rozmawiaj¹cych ze sob¹ pozostaje w relacji informowania. Podobne komunikowanie zachodzi miêdzy zwierzêtami. Komputery równie¿ komunikuj¹ siê ze sob¹
(np. synchronizacja danych). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w zjawiskach czysto fizycznych równie¿ dostrzec informowanie. Wówczas poznawanie przyrody
polega³oby na uzyskiwaniu informacji steruj¹cych procesami przyrodniczymi.
Galileusz powiedzia³, ¿e ksiêga Natury napisana jest jêzykiem matematyki.
45
46

Por. J. Strzelecki, Ku realizmowi informacyjnemu [w druku].
Por. M. Mazur, Jakociowa teoria..., s. 8182.
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W interpretacji JTI znaczy³oby, ¿e przyrodnicze procesy sterowania regulowane s¹
przez zale¿noci matematyczne. Poprawne dekodowanie komunikatów wystêpuj¹cych w przyrodzie pozwala naukowcom uzyskiwaæ informacje o wiecie przyrody; naukowiec w swojej teorii stara siê odwzorowaæ informacje, które wystêpuj¹ w przyrodzie47. Wówczas komunikat jest tylko nonikiem informacji, a nie
przeszkod¹ w poznawczym dotarciu do noumenu48.

ZAKOÑCZENIE
W JTI przez informacjê rozumie siê transformacjê jednego komunikatu asocjacji informacyjnej w drugi komunikat tej asocjacji. Komunikatem jest wyró¿niony w torze sterowniczym stan fizyczny. Asocjacja informacyjna jest relacj¹
miêdzy komunikatami nale¿¹cymi do tej samej asocjacji.
W cybernetyce informacja jest czynnikiem, dziêki któremu jeden system
mo¿e sterowaæ drugim. Prawdziwoæ informacji mo¿na uto¿samiæ ze skutecznoci¹ procesu sterowniczego. Dlatego pragmatyczn¹ koncepcjê mo¿na uznaæ za
szczegó³owy, bo ograniczony do zbioru ludzi przypadek cybernetycznie pojêtej
prawdy. Ewidencyjnie pojêta prawda wymyka siê aparaturze pojêciowej JTI;
ludzkie poznawanie wykracza poza transformacje komunikatów. Ten teoretyczny defekt JTI ma swoje konsekwencje w klasycznej koncepcji prawdy. Cz³owiek
przetwarza nie tylko komunikaty, ale równie¿ informacje. Dopiero na tym metapoziomie mo¿na sensownie mówiæ o prawdziwociowym zwi¹zku myli i rzeczywistoci.
Przy zaproponowanej interpretacji jakociowa teoria informacji prowadzi do
epistemologicznego realizmu. W aktach poznawczych docieramy do informacji
istniej¹cej w wiecie od nas niezale¿nym. Ten realizm jest charakterystyczny dla
informatyzmu49, czyli dla wiatopogl¹du informatycznego, który powoli przekszta³ca siê w filozofiê informacji50.

47

Por. W. Marciszewski, Jak umys³ rozmawia ze wiatem w kodzie binarnym, (w:)
W. Marciszewski i P. Stacewicz, Umys³  Komputer  wiat, Exit, Warszawa 2011, s. 231247.
48 Taka realistyczna interpretacja JTI prowadzi m.in. do zagadnienia porednika przezroczystego (medium quo) i nieprzezroczystego (medium quod). Por. A. B. Stêpnieñ, Rodzaje bezporedniego poznania, (w:) Studia i szkice filozoficzne, t. I, Lublin 1999, s. 126158.
49 W. Marciszewski, wiatopogl¹d informatyczny, czyli informatyzm, (w:) W. Marciszewski, P. Stacewicz, op. cit., s. 219230.
50 L. Floridi, The Philosophy of Information, Oxford 2011; J. Strzelecki, Co to jest filozofia informacji?, (w:) J. Dêbowski, E. Starzyñska-Kociuszko (red.), Nauka. Racjonalnoæ. Realizm. Miêdzy filozofi¹ przyrody a filozofi¹ nauki i socjologi¹ wiedzy, IF-UWM, Olsztyn 2013,
s. 129140.
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ koncentruje siê na psychogenezie
odniesienia przedmiotowego omawianego przez
Willarda Van Ormana Quinea (Korzenie ontologii). Quine bada, w jaki sposób uczymy siê
referencyjnego mówienia i odnoszenia siê do
przedmiotów. Celem artyku³u jest przedstawienie niektórych kroków przeprowadzonej przez
Quinea psychogenetycznej rekonstrukcji oraz
jej ontologicznych konsekwencji.

This paper focuses on the psychogenesis of
reference discussed by Willard Van Orman Quine
(The Roots of Reference). Quine examines the
way we learn to speak referringly and refer to
objects. The purpose of this paper is to present
some steps of Quine's psychogenetic reconstruction and its ontological consequences.

W jaki sposób uczymy siê mówienia o przedmiotach? Jak to siê dzieje, ¿e
na pewnym etapie w³asnego rozwoju osi¹gamy zdolnoæ do wypowiadania siê
o obiektach fizycznych i abstrakcyjnych? Jaka jest geneza naszego odnoszenia
siê do przedmiotów? Jakie s¹ ród³a naszych ontologii? Na te i na wiele innych
pytañ próbuje odpowiedzieæ Willard Van Orman Quine w swojej rozprawie
z 1973 r. Roots of Reference1. Rozwa¿ania dotycz¹ relacji s³ów do przedmiotów
1 W.V.O. Quine, Korzenie ontologii. Wyk³ady im. Paula Carusa, t³um. B. Stanosz, Fundacja Aletheia, Warszawa 2006.
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i w pewnej mierze stanowi¹ rozwiniêcie kwestii podejmowanych w starszych
pracach autora. O ile jednak wczeniej (Word and Object)2 Quinea interesowa³a przede wszyskim sprawa przek³adu jednego jêzyka na inny, o tyle teraz chodzi o okrelenie genezy pos³ugiwania siê pewnymi fragmentami naszego rodzimego jêzyka. Owe fragmenty stanowi¹ wed³ug amerykañskiego filozofa nasz
aparat referencyjny. Okrelenie jego genezy mia³oby polegaæ na ustaleniu
prawdopodobnych kroków, które ka¿dego z nas doprowadzi³y do takiego samego sposobu mówienia. Przez taki sam sposób mówienia nie nale¿y jednak rozumieæ to¿samoci ukrytych znaczeñ, lecz  jak siê wyrazi³ autor  g³adkoæ dialogu. Nie chodzi zatem o wykrywanie ontologicznych rozbie¿noci, ale  jeli
mo¿na tak powiedzieæ  o ród³a powierzchniowej wspólnoty komunikacji.
Zapowied tego typu badañ zawiera³a wspomniana ju¿ praca z 1960 r. Przypomnijmy:
Niew¹tpliwie dziecko opanowuje kontekstowo takie szczególne przymiotnikowe wyra¿enia jak
ten sam, inny, jaki (ang. an), ten, nie ten [...] Prowizoryczne przyswojenie sobie
przez dziecko koñcówki liczby mnogiej [...] samo stanowi pierwszy, podstawowy krok w tym
kierunku. Wolno nam przypuszczaæ, ¿e kontekstowe uczenie siê tych ró¿nych partyku³ przebiega równolegle, tak ¿e stopniowo dopasowuj¹ siê one do siebie, a¿ w rezultacie powstaje
wspólny wzorzec u¿ycia odpowiadaj¹cy wzorcowi spo³ecznemu.3

Zanim przyst¹piê do omówienia niektórych ustaleñ zamieszczonych w Korzeniach ontologii, pozwolê sobie zwróciæ uwagê na pewien dodatkowy wymiar
rozwa¿añ dotycz¹cych mechanizmów uczenia siê jêzyka i przyswajania aparatu
referencyjnego: na znaczenie, jakiego nabieraj¹ spekulacje Quinea w wietle
aktualnych badañ nad systemami informatycznymi. Zdumiewaj¹ca popularnoæ,
jak¹ w tej niefilozoficznej dziedzinie cieszy siê pojêcie ontologii, wi¹¿e siê
przede wszystkim z wyst¹pieniem Thomasa R. Grubera, który w swoim artykule z 1993 r. stwierdza, co nastêpuje:
Ontologia jest jawn¹ specyfikacj¹ konceptualizacji. Termin ten zosta³ zapo¿yczony z filozofii,
gdzie ontologia jest systematycznym rachunkiem dotycz¹cym tego, co istnieje. Z punktu widzenia systemów opartych na wiedzy, to tylko istnieje, co mo¿e byæ reprezentowane.4

Z punktu widzenia systemów informatycznych istnieæ to byæ reprezentowanym, byæ reprezentowanym za to byæ ujêtym wed³ug przyjêtej i jawnie okrelonej koncepcji rzeczywistoci. Skojarzenia ze stanowiskiem sformu³owanym
w s³ynnym eseju Quinea O tym, co istnieje s¹ oczywiste: odnosz¹c siê do kwestii ontologicznych, bierzemy pod uwagê elementy reprezentuj¹ce nie dlatego,
2

1999.
3

W.V.O. Quine, S³owo i przedmiot, t³um. C. Cieliñski, Fundacja Aletheia, Warszawa

Ibidem, s. 111.
T.R. Gruber, A Translation Approach to Portable Ontology Specifications, Knowledge
Acquisitions 1993, t. 5 (2), s. 199.
4
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¿e chcemy siê dowiedzieæ, co istnieje, lecz po to, by wiedzieæ, co w ramach danego systemu w ogóle zosta³o uwzglêdnione (przez nas samych lub przez innych)5. Kolejna poruszona przez Grubera kwestia dotyczy wspó³dzielenia wiedzy: chodzi o takie ujêcie, które mia³oby umo¿liwiæ tzw. agentom (programom
komputerowym i ich twórcom) identyfikacjê reprezentowanych obiektów nale¿¹cych do uniwersum dyskursu6. Zgodnie z interpretacj¹ Quinea, warunkiem
wspó³dzielenia wiedzy jest wystêpowanie przyswajanego w okresie dzieciêcym
wspólnego wzorca u¿ycia. I choæ nieusuwalna ró¿nica stanowisk ontologicznych wi¹¿e siê z ró¿nic¹ aparatur pojêciowych, te ostatnie w pewnych swych
fragmentach s¹ na tyle zbie¿ne, ¿e pozwalaj¹ u¿ytkownikom jêzyka na efektywn¹ komunikacjê7. Ta w³anie zbie¿noæ, a dok³adniej  proces przyswajania spo³ecznie ujednoliconego aparatu do mówienia o przedmiotach jest centralnym zagadnieniem Korzeni ontologii.

Aparat referencyjny
Jakie kroki  zastanawia siê Quine  mog³yby doprowadziæ dziecko do opanowania doros³ego aparatu odniesienia? Dziecko uczy siê owego aparatu, stosuj¹c jego sk³adniki. Pos³uguje siê przy tym metod¹ prób i b³êdów, naladuje,
wykorzystuje analogiê. Pod wp³ywem doros³ych dokonuje stosownych korekt
w celu uzyskania wydajniejszego systemu, bardziej odpowiadaj¹cego przyjêtym
spo³ecznym wzorcom. Poznanie tej referencyjnej czêci nauki jêzyka wydaje siê
szczególnie istotne ze wzglêdu na jej znaczenie dla naszego schematu pojêciowego. Niewykluczone bowiem, ¿e wiadomoæ i rozumienie psychogenezy odnoszenia siê do przedmiotów pozwoli nam na lepsze pojmowanie kwestii ontologicznych
zwi¹zanych z postulowaniem egzystencji (czego), a przede wszystkim z objanianiem uniwersaliów8.
Zacznijmy od podstaw. Co nale¿y rozumieæ przez aparat referencyjny? Quine
wymienia jego sk³adowe: zaimki, koñcówki liczby mnogiej, spójki. Jeli chodzi
o te ostatnie, odró¿niæ nale¿y spójkê identycznoci i spójkê predykacji, która
pozwala na do³¹czanie terminu ogólnego do jednostkowego. Wzi¹wszy pod uwagê, ¿e termin ogólny jest prawdziwy o dowolnej liczbie przedmiotów, a jednostkowy (z za³o¿enia) desygnuje przedmiot indywidualny, predykacja polega na takim po³¹czeniu obu terminów, ¿e przedmiot wskazywany za porednictwem
terminu jednostkowego okazuje siê jednym z przedmiotów wskazywanych przez
5 Por. W.V.O. Quine, O tym, co istnieje, (w:) Dziewiêæ esejów logiczno-filozoficznych,
t³um. B. Stanosz, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 44.
6 Por. T.R. Gruber, op. cit., s. 199200.
7 Por. W.V.O. Quine, O tym, co istnieje, s. 44.
8 Por. W.V.O. Quine, Korzenie ontologii, s. 142144.
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ten ogólny. W jaki jednak sposób dziecko przyswaja s³owa odpowiadaj¹ce terminom jednostkowym, takim jak Mama czy Burek? Zapewne  suponuje Quine
 uczy siê ich jako zdañ obserwacyjnych. Ale jak dochodzi ono do rozró¿nienia
miêdzy ogólnym terminem pies a jednostkowym Burek? Ró¿nica ich ról
w predykacji nie jest  przynajmniej na tym pocz¹tkowym etapie  wystarczaj¹co
wyrana: osobie, która stawia swoje pierwsze kroki, ucz¹c siê zdania Burek jest
psem, wydaje siê ono podobne do innego  Pies jest zwierzêciem. S³owa
Mama, Burek, pies czy zwierzê startuj¹ bowiem z równych pozycji
 równych, bo nie uwzglêdniaj¹cych relacji desygnowania. Poszerzaj¹c powy¿szy zestaw o s³owo czerwony, powiedzielibymy, ¿e startuj¹ one z równych pozycji, bo ani nie uwzglêdniaj¹ relacji desygnowania, ani pierwszeñstwa któregokolwiek z nich. Bior¹c natomiast pod uwagê jedynie ogólne (pies, zwierzê,
czerwony), pierwszeñstwo przypada tym, które odnosz¹ siê do cia³. Wed³ug
Quinea pierwszymi terminami ogólnymi, które maj¹ wbudowan¹ indywidualizacjê, s¹ terminy odsy³aj¹ce do cia³. Co jednak ma na myli, gdy mówi, ¿e maj¹
wbudowan¹ indywidualizacjê? Otó¿, wypowiadaj¹c s³owo pies, nasza uwaga
mo¿e byæ skupiona na tym oto psie, choæ ono samo  wiemy o tym z naszej ontologicznie doros³ej perspektywy  nie odsy³a jedynie do tego oto pojedynczego
przedmiotu. Wbudowan¹ indywidualizacjê ma zatem i pies, i zwierzê, a przypada im pierwszeñstwo, bo odnosz¹ siê do cia³. Cia³a  uzasadniania filozof
 s¹ bowiem cz³onkami-za³o¿ycielami naszej ontologii9.
Nasuwa siê pytanie, dlaczego mielibymy przyj¹æ drugorzêdnoæ czerwonego? Najpewniej dlatego, ¿e s³owo czerwony nie odnosi siê do cia³a, lecz do
koloru. Z drugiej jednak strony, zdania Burek jest psem oraz Czerwony jest
kolorem s¹ syntaktycznie podobne. Syntaktyczna rola koloru okazuje siê analogiczna w stosunku do roli psa, szerzej  jest analogiczna w stosunku do terminów ogólnych zwi¹zanych z cia³ami. Rzecz w tym  zauwa¿a Quine  ¿e termin kolor charakteryzuje siê pewnym charakterystycznym defektem. Defekt
polega na tym, ¿e s³owo to le wywi¹zuje siê ze swojej roli w zdaniach typu Tu
jest kolor lub To jest kolor  le, bo kolor jest wszêdzie. Problem ten nie
wystêpuje w przypadku psa. Mówimy To jest pies, pos³uguj¹c siê podstawowym kontekstem terminów ogólnych zarezerwowanym dla cia³10. W wietle
powy¿szych ustaleñ mog³oby siê wydawaæ, ¿e we wczesnym stadium nauki jêzyka kolory  tak samo jak cia³a  uznawane s¹ po prostu za przedmioty. Zgodnie z supozycj¹ Quinea sytuacja jest zgo³a odmienna: kolory istotnie traktowane s¹ jak przedmioty, ale dopiero w póniejszym okresie. Dopiero wtedy, gdy
9 Por. ibidem, s. 144146. Z tez¹ o ontologicznym cz³onkostwie-za³o¿ycielstwie cia³
wspó³brzmi inna (równie dogmatyczna) teza Quine: Terminy tego rodzaju [odnosz¹ce siê do
cia³  przyp. A.B.] s¹ podstawowe dla indywidualizacji, bo umys³ ludzki jest zorientowany na
cia³a  ibidem, s. 120.
10 Por. ibidem, s. 146.
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w wyniku przyswajania referencyjnego sposobu mylenia zaczynamy siê kierowaæ powierzchniowymi analogiami gramatycznymi, takimi jak ta, któr¹ dostrzegamy miêdzy zdaniami Burek jest psem oraz Czerwony jest kolorem .
Podobnie, ale nie tak samo przedstawia siê sprawa kszta³tu. Rozwa¿my stosowne przyk³ady:
(1) Burek jest psem,
(2) Pies jest zwierzêciem,
(3) Czerwony jest kolorem,
(4) Kwadrat jest kszta³tem.
Na podstawie powierzchniowej zbie¿noci przypadków (1) i (4) oraz (1) i (3)
mo¿na powiedzieæ, ¿e kszta³t oraz kolor fukcjonuj¹ podobnie jak terminy
odnosz¹ce siê do cia³. Podobieñstwa miêdzy kszta³tem i kolorem dotycz¹
tak¿e wskazanego wy¿ej defektu. Kszta³t tak samo (le) wywi¹zuje siê z powierzonej mu roli w zdaniach Tu jest kszta³t, To jest kszta³t. Trudno jednak
zgodziæ siê z autorem, gdy sugeruje, ¿e (3) w przeciwieñstwie do (4) cile wi¹¿e siê z jêzykiem, bo to, o czym mowa w (3), lepiej oddaje zdanie Czerwony
jest s³owem [dotycz¹cym] koloru. Jeli istotnie przyk³ad (3) lepiej oddaje przytoczone zdanie ze s³owem czerwony w supozycji materialnej, to samo mo¿na
powiedzieæ o przyk³adzie (4), mianowicie, ¿e to, o czym w nim mowa, lepiej
oddaje zdanie Kwadrat(owy) jest s³owem [dotycz¹cym] kszta³tu.
Kolejna sprawa dotyczy konfliktu dwu analogii: kwadrat(owy) mo¿e bowiem wystêpowaæ w roli Burka, a tak¿e w roli psa. Konflikt ten zwyk³o siê
rozwi¹zywaæ, wskazuj¹c na podwójne znaczenie: kwadrat wystêpuje niekiedy
jako termin ogólny (np. w zdaniu To jest kwadrat), innym za razem jako jednostkowy  np. w zdaniu (4). W zwi¹zku z tym w przypadku (4) nale¿a³oby raczej u¿yæ nazwy kwadratowoæ dla podkrelenia abstrakcyjnego i jednostkowego zarazem charakteru tego terminu. To samo dotyczy innych kszta³tów  s¹
one przedmiotami abstrakcyjnymi, uniwersaliami. Ale w ten sposób  jak mówi
Quine  otwieramy drogê do platonizmu11. I choæ status kolorów wydaje siê odmienny (s³owo czerwony nie musi byæ traktowane jako termin ogólny)12, równie¿ i one stopniowo  za spraw¹ analogii  zaczynaj¹ byæ w ten w³anie sposób
odbierane. Ró¿nica miêdzy konkretnymi nazwami ogólnymi a abstrakcyjnymi jednostkowymi ulega zatarciu. Ostatecznie nie widzimy przeszkód, by obok kwadratowoci umieciæ bia³oæ.
Innym elementem naszego aparatu referencyjnego jest identycznoæ. Problem
z identycznoci¹ ujawnia siê przede wszystkim wtedy, gdy mówimy o pewnych
bli¿ej niekrelonych, wyimaginowanych czy te¿ fikcyjnych przedmiotach. Oka11
12

Por. ibidem, s. 147148.
W zdaniu Krew jest czerwona nazwa koloru wcale nie musi byæ rozumiana jako ogólna, mo¿e byæ traktowana na równi z nazw¹ krew. A krew  twierdzi Quine  jest rozproszon¹
porcj¹ wiata, która stanowi czêæ czego jeszcze szerzej rozproszonego: tego, co czerwone.
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zuje siê oto, ¿e nie jestemy w stanie wskazaæ ¿adnej zasady indywidualizuj¹cej, pozwalaj¹cej na ustalenie ich to¿samoci. Przyk³ady ilustruj¹ce tego typu
w¹tpliwoci podawa³ ju¿ Quine w swoim eseju O tym, co istnieje13: czy wyobra¿aj¹c sobie pewnego mo¿liwego cz³owieka stoj¹cego w drzwiach, mo¿emy podaæ stosowne kryterium identyfikuj¹ce? Czy mo¿liwy ³ysy cz³owiek stoj¹cy
w drzwiach i mo¿liwy gruby stoj¹cy w drzwiach odpowiadaj¹ tej samej mo¿liwoci, temu samemu mo¿liwemu przedmiotowi? Jeli za chodzi o ród³a identycznoci, sugestia amerykañskiego filozofa przedstawia siê nastêpuj¹co: narodzi³a siê
z potrzeby podtrzymania przed³u¿onej ostensji14. Z potrzeby pokazania, ¿e to,
co wskazujemy, jest w³anie tym oto wskazywanym.

Ontologiczne porz¹dki
Uznaj¹c s³usznoæ i celowoæ ontologicznego porz¹dkowania jêzyka, którym
siê pos³ugujemy, nale¿y zadaæ sobie podstawowe pytanie: na czym ów zabieg
porz¹dkowania mia³by polegaæ? Mog³oby siê wydawaæ, ¿e na odkrywaniu tego,
co w sobie zawiera, na wydobywaniu tkwi¹cej w nim ontologii. Tak rozumiane
odkrywanie prowadzi³oby zapewne do postulatu usuniêcia jêzykowych nalecia³oci  jeli jêzyk potoczny jest nieprzejrzysty na obecn¹ w nim ontologiê, nale¿a³oby posortowaæ i oczyciæ jego zawartoæ. Wed³ug Quinea rzecz polega jednak
na czym innym: istotne znaczenie ma obmylanie i postulowanie. To, co moglibymy wydobyæ na jaw, mia³oby przecie¿ niewielk¹ wartoæ z punktu widzenia
doros³ej ontologii: obrazowa³oby jedynie gramatyczn¹ grê analogii prowadz¹cych do zacierania siê istotnych ró¿nic i sposobów uczenia siê jêzyka.
Cofniêcie siê do fazy zwi¹zanej z jego przyswajaniem, czy raczej próba unaocznienia sobie takiej fazy, prowadzi³a  zdaniem Quinea  do konkluzji
o pierwszeñstwie mówienia o cia³ach. Cia³a mia³yby wiêc wyznaczaæ pierwotn¹
realnoæ i byæ przedmiotami par excellence. A jeli tak, moglibymy powiedzieæ,
¿e ontologia wywodzi siê z somatologii, ¿e jest jej uogólnieniem.
Wzi¹wszy pod uwagê naukowy postulat organizacji i prostoty, a dodajmy, ¿e
zdaniem Quinea nie ma powodów, by ontologiczn¹ aktywnoæ traktowaæ inaczej ni¿ naukow¹, zadaniem ontologa jest uproszczenie zró¿nicowanego materia³u badawczego. Nic zatem dziwnego, ¿e cia³o staje siê dla niego przedmiotem
fizycznym (w dostatecznie szerokim znaczeniu) pojmowanym jako termin masowy, czyli jako termin jednostkowy desygnuj¹cy jeden, ale rozproszony przed13

W.V.O Quine, O tym, co istnieje, s. 32. Odrêbny punkt widzenia prezentuje R. Gale
w swoim polemicznym arytykule On What There Isnt, The Review of Metaphysics 1972, t. 25,
nr 3, s. 459488.
14 W.V.O. Quine, Korzenie ontologii, s. 194.
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miot. Jak zauwa¿a Quine, nasz codzienny sposób mówienia zawiera daj¹ce siê
wy³owiæ standardy indywidualizacji dla wielu ró¿nych przedmiotów. Oczywicie jêzyk nauki wyranie odbiega od codziennego, jego odmiennoæ wynika
z zastosowania referencyjnego schematu. Dziêki naniesieniu owego schematu na
ów zwyk³y jêzyk dysponujemy naukowym obrazem wiata, a jego g³ównym
motywem jest w³anie odniesienie przedmiotowe15.
Jak ju¿ wspomniano, jednym z komponentów aparatu referencyjnego jest
zaimek, bêd¹cy wed³ug Quinea prototypem zmiennej w logice i matematyce.
W jêzyku codziennym pe³ni funkcjê zdania wzglêdnego. Nasuwa siê zatem pytanie: w jaki sposób uczymy siê zdañ wzglêdnych? Odpowied musi byæ poprzedzona wstêpnym okreleniem funkcji tych zdañ. Pos³u¿my siê nastêpuj¹cym redniowiecznym przyk³adem:
(6) Cz³owiek, który posiada os³a, bije go.
Za pomoc¹ zaimka wzglêdnego (który) zdanie wzglêdne oddziela przedmiot (cz³owiek) od tego, co siê o nim mówi (posiada os³a, bije go). Zgodnie
z ujêciem Geacha, tzn. zgodnie z jego teori¹ prozy ³aciñskiej dla zaimków
wzglêdnych, wyra¿enia który posiada os³a, bije go nie nale¿y traktowaæ jako
samodzielnego bytu gramatycznego, nie powinno byæ zatem traktowane jako termin ogólny. Ignorowanie tego zakazu prowadzi do nonsensów. Tak jak w przyk³adzie:
(7) Cz³owiek-posiadacz os³a, bije go.
Quine utrzymuje, ¿e choæ zdanie wzglêdne istotnie nie powinno byæ traktowane jako termin ogólny, to jednak takie traktowanie mia³o miejsce podczas nauki jêzyka. W ka¿dym razie, przyjmuj¹c, ¿e tak istotnie by³o (bywa), ³atwiej
mo¿na wyt³umaczyæ proces jêzykowego przyswajania. W przeciwnym razie nale¿a³oby przyj¹æ dalece nieprawdopodobn¹ tezê, ¿e dziecko od pocz¹tku uczy siê
zaimka wzglêdnego jako zamiennika dla koniunkcji po³¹czonej z zaimkiem prostym. Innymi s³owy, wydaje siê wrêcz niemo¿liwe, by zdanie (6) by³o przez
dziecko od razu odbierane jako
(8) Cz³owiek posiada os³a i on go bije.
Pewn¹ odmian¹ zdania wzglêdnego w naszym codziennym jêzyku jest wyra¿enie taki, ¿e. Rozpatruj¹c zdanie
(9) Kupi³em Burka od cz³owieka, który go znalaz³.
mo¿emy o Burku powiedzieæ: taki, ¿e kupi³em go od cz³owieka takiego, ¿e
on go znalaz³. W takich razach pojawiaj¹ siê jednak pewne niejasnoci zwi¹zane
z rozstrzygniêciem kto kogo? Aby ich unikn¹æ, matematycy, którzy s¹ najbardziej
zainteresowani konstrukcj¹ z taki, ¿e, pos³uguj¹ siê zmiennymi zwi¹zanymi:
(10) x taki, ¿e kupi³em x od cz³owieka y, takiego, ¿e y znalaz³ x.
15

Por. ibidem, s. 150152.
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Powy¿sza postaæ s³u¿y Quineowi do obrazowania zdañ wzglêdnych w procesie psychogenezy. Nie dlatego, ¿e s¹dzi, i¿ dziecko mog³oby przyswoiæ tak
wyrafinowan¹ konstrukcjê, ale ze wzglêdu na przejrzystoæ i unikniêcie komplikacji. W jaki zatem sposób uczy siê ono zdañ wzglêdnych? Odpowied Quinea
jest nastêpuj¹ca: dziêki transformacji podstawieniowej. Chodzi o wymienialnoæ
pewnych konstrukcji, np. zamiast Widzê ksiê¿yc mo¿na powiedzieæ Ksiê¿yc
jest rzecz¹, któr¹ widzê (Ksiê¿yc jest rzecz¹ x, tak¹, ¿e widzê x). Zastêpowanie dotyczy wiêc Fa oraz a jest rzecz¹ x, tak¹, ¿e Fx16.
Jeli za chodzi o sam¹ kolejnoæ przyswajania zaimków, prawdopodobnie
najpierw przyswajane s¹ zaimki pytajne kto?, co?, a dopiero póniej pojawia siê który?.
Kolejna sprawa wia¿e siê z kwantyfikacj¹: pozwala ona na pos³u¿enie siê zwiêz³¹ formu³¹ aparatu referencyjnego. Nale¿y jednak zastrzec, ¿e kwantyfikatory nie
przystaj¹ do jêzyka naturalnego, ale  jak zauwa¿a autor  stanowi¹ porêczny skrót
dla wyra¿eñ typu wszystko, co ... jest ..., co jest ...  jest (istnieje) .... Przedstawienie jakiej teorii przy zastosowaniu kwantyfikatorów pozwala na okrelenie jej przedmiotów jako wartoci kwantyfikowanych zmiennych. Z punktu
widzenia aparatu referencyjnego mo¿na wskazaæ dwa istotne elementy kwantyfikacji: z jednej strony s³owa ka¿dy oraz pewien (w konstrukcjach kategorycznych), z drugiej za zmienne lub zaimki s³u¿¹ce do wyabstrahowania kolejnych
terminów ogólnych w formie zdañ wzglêdnych. Obie postaci zdañ  podkrela
Quine  s¹ korzeniami odniesienia przedmiotowego, z których wyrasta zmienna
przedmiotowa.

Zakoñczenie
Przedstawione fragmenty, a w³aciwie próbki stosowanej przez Quinea psychogenezy, mog¹ byæ odnoszone zarówno do indywidualnych osób, jak i do gatunku ludzkiego. Nale¿y jednak pamiêtaæ  na co zwraca uwagê sam autor  ¿e
spekulacje na temat domniemanych sposobów uczenia siê jêzyka wskazuj¹ jedynie przyczyny i w ¿aden sposób nie próbuj¹ tych¿e wskazañ uzasadniaæ. Chodzi zatem o to, w jaki sposób powstaj¹ nasze koncepcje ontologiczne, nie za
o ich usprawiedliwianie, wykazywanie ich trafnoci czy s³usznoci. Szczególnie
wyranie daje siê to odczuæ w przypadku cia³, owych prototypów odniesienia
przedmiotowego. Dlaczego mielibymy w nich widzieæ przedmioty par excellence? Bardzo przekonywaj¹co brzmi¹ spekulacje Quinea o naszym ukierunkowaniu na cia³a: o Gwiedzie Wieczornej i Gwiedzie Porannej nie mylimy jako
o fazach czego jednego (planety Wenus), Rumber i Titiseee nie s¹ dla nas na16

Por. ibidem, s. 152170.
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zwami stanów pogodowych tego samego jeziora. Podobnie  w pewnej mierze
 odbieramy Dr Jekylla i Mr Hydea17. Nie widzimy faz, aspektów, stanów czy
osobowych zachowañ, zauwa¿amy natomiast cia³a o pewnych cechach. I to one
staj¹ siê prototypem przedmiotów, na które jestemy ukierunkowani. A wszystko, co mo¿na o nich powiedzieæ, sprowadza siê do przypisywania im w³asnoci.
Jakie znaczenie ma zastosowana przez Quineaa psychogeneza? Jeli istotnie odniesienie przedmiotowe stanowi  jak twierdzi filozof  centralny motyw
naszego naukowego obrazu wiata, wydaje siê, ¿e jej znaczenie jest niebagatelne: okrela ród³a owego odniesienia w procesie uczenia siê jêzyka. Refleksja
nad kolejnymi krokami przyswajania aparatu referencyjnego ma tak¿e istotn¹
wartoæ dla naszego wiadomego ontologizowania.

17

Por. ibidem, s. 220.
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Streszczenie

Abstract

Husserl d¹¿y³ do sformu³owania na nowo
celu i metody filozofii tak, aby przywróciæ jej
status nauki. Celem jego by³o skonstruowanie
systemu wolnego od ograniczeñ nauk pozytywnych, a zarazem zdolnego do formu³owania
twierdzeñ o charakterze pewnym. Realizuj¹c to
przedsiêwziêcie, ogromn¹ wagê przy³o¿y³ on do
metod, jakimi tak pojêta filozofia winna siê
pos³ugiwaæ. Pierwsz¹ z nich jest redukcja fenomenologiczna (epoché), umo¿liwiaj¹ca wyeliminowanie z toku badania za³o¿eñ epistemologicznych i metafizycznych. Na jej drodze odkryta
zostaje wiadomoæ transcendentalna, która nie
mo¿e podlegaæ redukcji. Twierdzenie o absolutnym statusie wiadomoci jest elementem tzw.
drogi kartezjañskiej Husserla. Analizê prze¿yæ
transcendentalnej wiadomoci umo¿liwia spostrze¿enie immanentne. Husserl pos³uguje siê
tak¿e analiz¹ ejdetyczn¹, pozwalaj¹c¹ na uchwycenie istoty fenomenu. Twórca fenomenologii
dokonuje równie¿ opisu drogi przez ontologiê,

Husserl was aiming to formulate a new aim
and method of philosophy in order to bring philosophy back to the status of science. His aim
was to construct a system which had to be free
of thelimitations imposed by positive sciences
and which could formulate positive statements.
When he was realizing this venture he attached
great value to the methods which that type of
philosophy used. The first method is phenomenological reduction (epoché). It enables the elimination of epistemological and metaphysical assumption in the analysis. On the way was
uncovered pure consciousness (transcendental
consciousness), which can not be reduced. The
assertionof absolute consciousness is an element
of the Husserls Cartesian way. Immanent perception makes possible to analyse the state of
pure consciousness. Husserl also used eidetic
analysis which made it possible to grasp the essence of the phenomenon. The author of the
phenomenology also describes the way thru an
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maj¹cej przezwyciê¿yæ niektóre trudnoci ³¹cz¹ce siê z drog¹ kartezjañsk¹. Dwa najwa¿niejsze
z zarzutów wzglêdem metodyki Husserla to
oskar¿enie o introspekcjonizm i fundacjonalizm.

ontology which is destined to overcome some
of the difficulties which come with the Cartesian way. Two of the most important charges levied against Husserls methodology are introspectionism and fundamentalism.

Niniejszy artyku³ ma na celu przybli¿enie stanowiska Husserla pod wzglêdem
metodycznym oraz wskazanie na niektóre wysuwane przeciw niemu zarzuty. Temat ten uwa¿am za istotny, poniewa¿ kszta³t programu filozoficznego twórcy fenomenologii uwarunkowany zosta³ przede wszystkim wypracowanymi przez niego metodami badawczymi. Dlatego te¿ wiedza na temat genezy i struktury tych
metod okazuje siê niezbêdna do zrozumienia s¹dów formu³owanych na gruncie
fenomenologii jako nauki. Szczególn¹ rolê odgrywa w tym wzglêdzie metoda
redukcji fenomenologicznej, która od czasu wydania Idei I stanowi fundament
metodyczny stanowiska Husserla1.
Trwaj¹cy od po³owy XIX w. kryzys filozofii, objawiaj¹cy siê jej wewnêtrzn¹ niezgodnoci¹ co do celu i metody, sprawi³, i¿ nie mog³a rociæ sobie ona prawa do obiektywizmu, jaki zaczêto przypisywaæ naukom pozytywnym, takim jak
biologia, antropologia czy te¿ psychologia. Z jednej strony rozk³ad filozofii,
z drugiej za niezdolnoæ nauk szczegó³owych do odpowiedzenia na jej podstawowe pytania, sta³ siê dla Husserla bodcem do próby sformu³owania na nowo
zamierzeñ i zasad filozofii, tak aby nadaæ jej na powrót status nauki.
Stanis³aw Judycki wspomina, ¿e na stanowisko twórcy fenomenologii wp³ynê³y dwa podstawowe w¹tki filozofii nowo¿ytnej: w¹tek kartezjañski, objawiaj¹cy siê d¹¿eniem do uzyskania wiedzy pewnej oraz w¹tek kantowski, polegaj¹cy na uznaniu, i¿ naczelnym celem epistemologii jest krytyka rozumu  tego,
w jaki sposób umys³ ludzki zdobywa wiedzê o wiecie, jaka jest wartoæ poznawcza i granice tej wiedzy. W przeciwieñstwie do Kanta, Husserl wykluczy³ jednak
mo¿liwoæ rozpoczêcia w³aciwych badañ od wiedzy wywodz¹cej siê z takich
nauk, jak matematyka i nauki przyrodnicze. Tego typu metodyka w nieunikniony
sposób stanowi³aby niepe³n¹ krytykê rozumu. Jedynie metoda rozpoczynaj¹ca
badanie uniezale¿nione od jakiejkolwiek teorii mo¿e stanowiæ w³aciw¹ metodê
analiz2.
Wed³ug Husserla, problemem nauk pozytywnych jest to, ¿e wspieraj¹ siê one
na za³o¿eniach, których zasadnoci same nie potrafi¹ dowieæ. Dotyczy to g³ów1 Mariusz Moryñ wspomina, ¿e sam pomys³ redukcji fenomenologicznej pojawia siê
u Husserla w 1905 r. w manuskryptach z Seefeld, a wiêc osiem lat przed wydaniem Idei I
(1913). M. Moryñ, Transcendentalizm, intencjonalnoæ, jêzyk. O Husserlowskiej koncepcji sensu, Instytut Filozofii UAM, Poznañ 1998, s. 20.
2 S. Judycki, Epistemologia XX wieku: przegl¹d stanowisk, Roczniki Filozoficzne 1998/
/1999, nr 46/47, s. 28.
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nie za³o¿eñ epistemologicznych na temat sposobu istnienia przedmiotów przyrody, jak te¿ badaj¹cego je podmiotu. Nauki te nie s¹ zdolne do zbadania w³asnych epistemologicznych fundamentów:
Oczekiwaæ rozwi¹zania jakiegokolwiek problemu, który tkwi w przyrodoznawstwie jako takim  a wiêc przenika je na wskro, od pocz¹tku do koñca, od samego przyrodoznawstwa, czy
choæby tylko s¹dziæ, ¿e mo¿e ono choæby dostarczyæ jakich przes³anek dla rozwi¹zania tego
rodzaju problemu, znaczy poruszaæ siê w b³êdnym kole.3

Inn¹ wad¹ nauk pozytywnych jest to, ¿e rozcz³onkowuj¹ one dostêpn¹ w dowiadczeniu rzeczywistoæ, badaj¹ jej poszczególne fragmenty, nie docieraj¹c
jednak do ca³ociowego obrazu rzeczywistoci.
Husserl uwa¿a³, ¿e fenomenologia jako idea³ filozofii winna staæ siê nauk¹
krytyczn¹ i cis³¹. Krytyczn¹, poniewa¿ badaj¹c podstawowe twierdzenia nauk
pozytywnych, d¹¿y do wykrywania z góry przyjmowanych i hipotetycznych tez
stanowi¹cych fundament wiedzy naukowej. Jako nauka cis³a reprezentowaæ za
mia³a idea³ wiedzy pozbawiony tego typu nieuzasadnionych za³o¿eñ. Naukowy
charakter filozofii polegaæ mia³ wed³ug Husserla na powrocie do róde³ (czyli
do rzeczy samych) po odrzuceniu wszystkich s¹dów i teorii niebêd¹cych wynikiem jej w³asnej analizy. Przed tak rozumian¹ nauk¹ postawione zosta³o zadanie okrelenia kluczowej dla niej problematyki i wypracowanie odpowiadaj¹cych
metod badawczych. Absolutnym pocz¹tkiem, od którego cis³e badanie mo¿e siê
rozpocz¹æ, jest czysty, bezporedni sposób wyjawiania siê rzeczy w wiadomoci: Tak wiêc punktem wyjcia radykalnej i autonomicznej filozofii ma byæ
»widzenie« i opisywanie tego, co bezporednio dane. Widzenie oznacza u Husserla takie prze¿ycie wiadome, w którym obcujemy z danym nam przedmiotem,
ukazuj¹cym siê niejako »we w³asnej osobie« jako co, co aktualnie jest dla nas
obecne. Tak pojête widzenie, bêd¹ce rodzajem samoprezentacji (Selbstgegebenheit) samego przedmiotu, mo¿e byæ uznane za rzeczywiste ród³o poszukiwanej
przez nas pewnoci4. Badanie rozpoczynaj¹ce siê od analizy rzeczy jako danych
bezporednio w dowiadczeniu nie jest obarczone, zdaniem Husserla, ryzykiem
nieuprawnionych za³o¿eñ w³aciwych dla struktury nauk pozytywnych. To co
dane bezporednio w dowiadczeniu okrela on mianem fenomenu5, a proponowany przez niego idea³ filozofii jako nauki cis³ej  mianem fenomenologii. Jej
celem jest opis tego, co bezporednio obecne w wiadomoci.
Skoro postanowieniem twórcy fenomenologii by³o badanie natury rzeczywistoci w sposób wolny od ograniczeñ nauk pozytywnych, to niezbêdne okaza³o
siê wyeliminowanie z toku badañ nie tylko za³o¿eñ epistemologicznych i meta3

E. Husserl, Filozofia jako cis³a nauka, prze³. W. Galewicz, Aletheia, Warszawa 1992, s. 23.
K. wiêcicka, Husserl, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993, s. 40.
Nale¿y odnotowaæ, ¿e fenomen ma dla Husserla zupe³nie inne znaczenie od fenomenu
rozumianego jako zjawiska przeciwstawionego rzeczy samej. Fenomen nie stanowi reprezentacji czego, nie wskazuje na jak¹kolwiek treæ poza nim samym.
4
5
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fizycznych zawartych w naukach, lecz tak¿e ca³okszta³tu twierdzeñ charakteryzuj¹cych codzienne nastawienie wzglêdem wiata. Do podstawowych tego typu
za³o¿eñ nale¿y przede wszystkim twierdzenie o istnieniu rzeczywistoci niezale¿nej od umys³u. Jest ono jednym z najbardziej spornych za³o¿eñ w filozofii
nauki i stanowi g³ówn¹ cechê naturalnego nastawienia cz³owieka wzglêdem rzeczywistoci:
Znajdujê stale obecn¹ (vorhanden), jako co, co mam naprzeciw siebie, przestrzenno-czasow¹
rzeczywistoæ, do której sam nale¿ê tak jak wszyscy inni ludzie znajduj¹cy siê w niej i w podobny sposób siê do niej odnosz¹cy. Rzeczywistoæ tê  ju¿ samo s³owo to mówi  zastajê
jako istniej¹c¹ i przyjmujê j¹ te¿, tak jak mi siê prezentuje, jako istniej¹c¹.6

Aby przyjrzeæ siê temu, na ile za³o¿enie o istnieniu zewnêtrznej wzglêdem
podmiotu poznaj¹cego rzeczywistoci jest wiarygodne oraz w celu analizy innych
twierdzeñ przyjmowanych bez dowodu w naukach i w nastawieniu codziennym,
Husserl zaproponowa³ pos³u¿enie siê specyficzn¹ metod¹ badañ. Metoda ta oferowaæ mia³a ostateczne rozwi¹zanie problemu poznania  okrelenie jego warunków, relacji miêdzy podmiotem i przedmiotem oraz wyjanienie procesu konstytucji sensu przedmiotowego7. Nale¿y siê przy tym zwróciæ ku samemu ród³u
kszta³towania tych pojêæ, czyli prezentuj¹cej je wiadomoci. Judycki wskazuje,
¿e d¹¿enia filozoficzne Husserla i oparta na nich metodyka mia³y na celu zrealizowanie postulatu niezaanga¿owanego teoretycznie opisu. Jego realizacja wymaga spe³nienia trzech warunków. Po pierwsze, przyjêcia postawy obiektywistycznej, polegaj¹cej na zwróceniu uwagi jedynie na badany przedmiot. Po drugie,
uwolnienia siê od wszelkiej wiedzy maj¹cej swe ród³o w teoriach naukowych i filozoficznych. Po trzecie, wyzbycia siê wszelkich elementów wywodz¹cych siê z tradycji8. Umo¿liwia to postawa poznawcza ukierunkowana wy³¹cznie na to, w jaki
sposób jawi¹ siê rzeczy, w jaki sposób s¹ one dane w dowiadczeniu. G³ównym
has³em fenomenologii staje siê powrót do rzeczy samych, przy czym powrót ten
oznaczaæ ma ukierunkowanie uwagi na zawartoæ treciow¹ tego, co dane w wiadomoci. Treæ taka jest rozpatrywana niezale¿nie od wszelkiej wiedzy uwarunkowanej przez jakiekolwiek teorie. Formu³uj¹c sw¹ zasadê wszelkich zasad, Husserl wskazuje na to, ¿e powinnymy przyj¹æ prezentuj¹c¹ siê nam naocznoæ za
niekwestionowane przez ¿aden autorytet ród³o wszelkiej wiedzy:
6

E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ksiêga pierwsza,
prze³. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1975, s. 87.
7 Kategoria konstytucji jest jedn¹ z najbardziej wieloznacznych kategorii w filozofii Husserla. Wed³ug D. Zahaviego termin ten oznacza proces umo¿liwiaj¹cy zjawianie siê treci przedmiotowej w wiadomoci. Procesu tego nie mo¿na jednak rozumieæ jako wytwarzanie przez
wiadomoæ jakiegokolwiek bytu przedmiotowego. Por. D. Zahavi, Fenomenologia Husserla,
prze³. M. wiêch, WAM, Kraków 2012, s. 98105.
8 S. Judycki, Fenomenologia jako filozofia kategorialna i transcendentalna, [online]
<www.kul.pl/files/108/Fenomenologia%20jako%20filozofia%20kategorialna%20i%20transcendentalna.pdf>, s. 5.
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¯adna teoria, jak¹ by mo¿na wymyliæ, nie mo¿e nas zwieæ na manowce co do tej zasady
wszelkich zasad: ¿e ka¿da ród³owo prezentuj¹ca naocznoæ jest ród³em prawomocnoci poznania, ¿e wszystko, co siê nam w intuicji ród³owo (by siê tak wyraziæ: w swej cielesnej
rzeczywistoci) przedstawia, nale¿y po prostu przyj¹æ jako to, jako co siê prezentuje, ale tak¿e jedynie w tych granicach, w jakich siê tu prezentuje.9

Pierwszy niezbêdny krok w postêpowaniu metodycznym polega na wziêciu
w nawias wszelkich dotychczasowych twierdzeñ o wiecie. Proces ten obejmuje
z koniecznoci wspomniane wy¿ej ontologiczne za³o¿enie o realistycznym statusie wiata i okrelony zosta³ przez Husserla mianem fenomenologicznej epoché.
Wziêciu w nawias podlegaæ maj¹ wszystkie dotychczasowe tezy na temat istnienia zewnêtrznej rzeczywistoci, wiêc w sposób konieczny tak¿e twierdzenia wypracowane przez wszelkiego rodzaju nauki:
Ca³y w naturalnym nastawieniu uznawany wiat, w dowiadczeniu rzeczywicie znajdowany,
wziêty w sposób wolny od teorii, tak jak go rzeczywicie dowiadczamy, jak siê jasno wykazuje w powi¹zaniu dowiadczeñ, traci teraz dla nas ca³¹ sw¹ moc obowi¹zuj¹c¹, winien zostaæ ujêty w nawias bez sprawdzania, ale tak¿e bez podawania w w¹tpliwoæ. W podobny sposób ten sam los winien spotkaæ wszystkie, choæby najlepsze, pozytywistyczne albo inaczej
ugruntowane teorie i nauki odnosz¹ce siê do tego wiata.10

Co istotne, epoché nie polega na bezdyskusyjnym podwa¿eniu istnienia zewnêtrznej wzglêdem podmiotu rzeczywistoci. Nie ma na celu ani zanegowania
wiata, ani sproblematyzowania jego istnienia. Chodzi raczej o tymczasowe zawieszenie codziennego nastawienia wzglêdem niego na rzecz skupienia siê na
tym, co cile i bezporednio dane. Epoché polega wiêc jedynie na modyfikacji
dotychczasowego nastawienia, bez orzekania o tym, jaki wiat jest lub nie jest.
Proponowane przez Husserla wstrzymanie siê od s¹du nie jest wiêc to¿same
z w¹tpieniem, którym pos³u¿y³ siê w swoich analizach Kartezjusz. Przyjêta przez
Kartezjusza próba w¹tpienia bli¿sza jest zdaniem twórcy fenomenologii próbie powszechnego zaprzeczenia11.
Skoro zamierzeniem epoché jest wstrzymanie siê od s¹dów na temat wiata,
to powstaje pytanie, co takiemu wy³¹czeniu nie mo¿e podlegaæ. Pytanie to sprowadza siê do problemu zasiêgu epoché, czyli jej granic. W Ideach I Husserl pokazuje, i¿ konsekwentne przeprowadzenie redukcji prowadzi do unaocznienia
faktu, ¿e nie sposób poddaæ w w¹tpliwoæ sfery wiadomoci, w ramach której
sama redukcja siê odbywa:
To ona zatem pozostaje jako owo poszukiwane fenomenologiczne residuum, pozostaje,
mimo ¿e wy³¹czylimy ca³y wiat wraz ze wszystkimi zwierzêtami, ludmi, z nami samymi
w³¹cznie. W³aciwie nie stracilimy nic, lecz zyskalimy ca³y absolutny byt, który trafnie rozumiany kryje w sobie wszystkie transcendensy wiata, konstytuuje je w sobie.12
9 E. Husserl,
10 Ibidem, s.
11 Ibidem, s.

Idee I, s. 73.
94.
91.
12 Ibidem, s. 152.
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wiadomoæ staje siê tym samym polem analiz fenomenologicznych. Jako
obiekt badania okrelana jest przez Husserla mianem wiadomoci transcendentalnej, za sama redukcja, umo¿liwiaj¹ca dostêp do tak pojêtej wiadomoci, zyskuje miano transcendentalnej epoché.
Husserl, mówi¹c o wiadomoci, wskazuje przede wszystkim na ró¿nicê, jaka
zachodzi miêdzy sposobem jej przejawiania a sposobem przejawiania siê przedmiotów przestrzenno-czasowych. W przeciwieñstwie do nich wiadomoæ nie
jest dana w sposób perspektywiczny i tym samym ograniczony, lecz bezporedni i ca³ociowy:
Pomiêdzy wiadomoci¹ a realnoci¹ rozwiera siê prawdziwa przepaæ sensu. Tutaj  byt ukazuj¹cy siê przez wygl¹dy, nie mog¹cy nigdy byæ absolutnie danym, jedynie przypadkowy
i wzglêdny; tam  konieczny i absolutny byt, zasadniczo nie do sprezentowania przez wygl¹d
i przejaw.13

Traktowanie wiadomoci jedynie jako jednego z przedmiotów w wiecie,
czyli podejcie naturalistyczne, powinno zostaæ wed³ug Husserla uzupe³nione
badaniem pierwszoosobowym, czyli z perspektywy fenomenologicznej. Takie
badanie umo¿liwia wed³ug niego dostêp do wiadomoci dostosowany do warunków, w jakich ona sama funkcjonuje.
Druga podstawowa cecha wiadomoci polega na tym, ¿e wiadomoæ jest
pierwotna wzglêdem bytu oraz ¿e w jej polu dochodzi do konstytucji wszelkiego rodzaju dowiadczenia. O ile mo¿na wyobraziæ sobie istnienie podmiotu
w przypadku nieistnienia ca³oci otaczaj¹cego go wiata, to niemo¿liwe okazuje
siê wyobra¿enie sobie istnienia wiata bez dowiadczaj¹cego go podmiotu. Do
wyjawiania siê wszelkiego rodzaju przedmiotowoci niezbêdna jest wiadoma jej
subiektywnoæ. Istnienie przedmiotowoci nie jest za niczym koniecznym dla
bytu subiektywnoci: wiat, a ogólniej, ka¿dy rodzaj transcendencji jest wzglêdny o tyle, o ile warunek jego zjawiania siê le¿y poza nim samym, a mianowicie
w podmiocie. Natomiast podmiotowoæ, immanencja, jest absolutna i autonomiczna, poniewa¿ jej manifestacja zale¿y tylko od niej samej14. Eksperyment
mylowy prowadz¹cy do tezy o absolutnym istnieniu wiadomoci jest nawi¹zaniem do metodycznego w¹tpienia Kartezjusza i przyj¹³ siê jako element tzw. kartezjañskiej drogi do redukcji transcendentalnej. W wyniku tego eksperymentu
uwidacznia siê, dlaczego podmiotowoæ transcendentalna stanowi dla Husserla
warunek wszelkiej konstytucji dowiadczenia.
Podmiot rozpatrywaæ mo¿na nie tylko jako podmiot transcendentalny, lecz
tak¿e jako obecny w wiecie podmiot empiryczny15. Dlatego te¿ Husserl zazna13

Ibidem, s. 150.
D. Zahavi, op. cit., s. 67.
Stosunek miêdzy podmiotem transcendentalnym a podmiotem empirycznym nie jest stosunkiem miêdzy podmiotem ogólnym (ponadosobowym) a podmiotem konkretnym, z czym spotykamy siê w interpretacji Kantowskiej. Dla Husserla ka¿da podmiotowoæ transcendentalna,
14
15
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cza, ¿e kategoria podmiotowoci daje siê analizowaæ w dwojaki sposób: (1) na
drodze refleksji naturalnej czy te¿ psychologicznej oraz (2) na drodze refleksji
transcendentalnej. W pierwszym przypadku podmiot traktowany jest jako podmiot obecny w wiecie, a wszelkie jego akty jako procesy psychiczne. wiadomoæ cechuje siê w tym ujêciu naturalnym nastawieniem wzglêdem wiata i nie
oferuje dog³êbnego zrozumienia kategorii podmiotowoci, poniewa¿ pomija jej
wymiar konstytutywny. W³aciwa wiedza mo¿e zostaæ osi¹gniêta dopiero na drugiej drodze, która eliminuje wszelkiego rodzaju za³o¿enia interpretacyjne na temat wiata i siebie samego. Dopiero po oczyszczeniu wiadomoci ze wszelkich
nieuprawnionych s¹dów dziêki epoché mo¿na mówiæ o w³aciwej analizie fenomenologicznej.
W rozdziale czwartym Idei I Husserl poddaje szczegó³owemu opisowi zasiêg
redukcji. Po pierwsze, podkrela, ¿e wraz z wziêciem w nawias wiata naturalnego i psychofizycznego z koniecznoci wy³¹czeniu takiemu podlegaj¹ przedmioty indywidualne postrzegane przez pryzmat ich przydatnoci i wartoci. Do takich przedmiotów nale¿¹ wszelkie twory kultury, techniki, sztuki oraz nauki.
Tym sposobem redukcja obejmuje wszystkie nauki przyrodnicze i humanistyczne. Po drugie, twórca fenomenologii argumentuje, i¿ redukcji podlega tak¿e sam
podmiot poznaj¹cy, ale wziêty jedynie jako podmiot empiryczny. Bezporednio
dany rdzeñ wiadomoci podmiotu  czyste Ja, towarzysz¹ce wszelkiego rodzaju prze¿yciom w strumieniu prze¿yæ, nie mo¿e ulec wy³¹czeniu na drodze
epoché. Wziêciu w nawias ulegaj¹ natomiast wszelkie spekulacje co do natury
owego Ja:
Ale jedynie w tym zakresie chcemy uwa¿aæ czyste Ja za fenomenologiczn¹ dan¹, na jaki rozci¹ga siê bezporednia, z oczywistoci¹ daj¹ca siê stwierdziæ swoistoæ jego istoty i wspó³danie z czyst¹ wiadomoci¹; natomiast wszystkie dotycz¹ce go teorie, które przekraczaj¹ te ramy,
winny ulec wy³¹czeniu.16

Ca³kowitemu zredukowaniu ulega natomiast kategoria Boga jako idea jednoci i celowoci przyrody, poniewa¿ idea ta nie jest bezporednio dana w polu
analiz fenomenologicznych. Ponadto tak rozumiany absolut jest absolutem z koniecznoci pozawiatowym (transcendensem absolutnym), który nawet gdyby istnia³, to nie móg³by byæ dany w ¿aden sposób wiadomoci17. Nastêpnie Husserl
wskazuje, ¿e redukcja obejmuje swoim zasiêgiem tak¿e niektóre dziedziny ejdetyczne, zajmuj¹ce siê badaniem istot rzeczy. Dotyczy to szczególnie czystej logiki
i matematyki. Dziedziny te s¹ nieprzydatne w badaniu polegaj¹cym na analizie
opisowej tego, co dane bezporednio w wiadomoci. Autor Idei I wspomina,
podobnie jak podmiotowoæ empiryczna, jest podmiotowoci¹ indywidualn¹. Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, prze³. R. Ingarden, t. I, PWN, Warszawa 2010, s. 170189; M. Kijanek,
Kant. Samowiadomoæ i poznanie dyskursywne, UAM, Poznañ 2000, s. 30100.
16 E. Husserl, Idee I, s. 175176.
17 Ibidem, s. 176178.
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¿e jeli kiedykolwiek fenomenologia mia³aby siê odwo³ywaæ do twierdzeñ logicznych, to dotyczy³oby to jedynie niektórych aksjomatów oraz zasady sprzecznoci. Ich zasadnoæ mog³aby zostaæ zweryfikowana na drodze takiej analizy
fenomenologicznej18. Wy³¹czeniu w toku redukcji podlegaj¹ tak¿e wszelkie
materialne dyscypliny ejdetyczne (ontologie materialne), w tym te zajmuj¹ce siê
badaniem istot przedmiotów fizycznych19.
Mimo szczegó³owego omówienia przez Husserla poszczególnych etapów redukcji, nale¿y podkreliæ, ¿e podstawow¹ i najwa¿niejsz¹ jej form¹ jest zredukowanie nastawienia naturalnego wraz z przynale¿¹cymi do niego naukami. Proces
ten pozwala na ods³oniêcie sfery czystej wiadomoci i tym samym na w³aciwe
badanie fenomenologiczne. Pozosta³e wymienione przez Husserla formy redukcji s¹ pochodne wzglêdem tego pierwszego kroku metodycznego.
Co jednak daje nam owe zniesienie naturalnego i naukowego nastawienia
prócz mo¿liwoci uchronienia siê przed nieod³¹cznymi od nich nieuzasadnionymi przes³ankami? Jeli fenomenologii faktycznie przys³ugiwaæ ma status nauki,
to nie mo¿e ona ograniczyæ siê jedynie do opisu czystych fenomenów. Powinna
byæ zdolna tak¿e do formu³owania ogólnie obowi¹zuj¹cych s¹dów. Jest to mo¿liwe, poniewa¿ w bezporednim ogl¹dzie dane s¹ nam, wed³ug Husserla, nie tylko konkretne fenomeny, lecz tak¿e przedmioty ogólne i ogólne stany rzeczy. Redukcja fenomenologiczna pozwala na bezporedni ogl¹d fenomenów. Naoczne
uchwycenie przedmiotów ogólnych okrela za Husserl mianem poznania ejdetycznego. Twórca fenomenologii ju¿ w Badaniach logicznych dokonuje opisu, czym wed³ug niego charakteryzuje siê tego rodzaju poznanie. Wiedzê bêd¹c¹ jego efektem okrela mianem wiedzy apodyktycznej, czyli pewnej. Wskazuje,
¿e za niepow¹tpiewalne uznaæ mo¿na jedynie to, co jest cile i bezporednio
dane20. Warunek ten spe³niaæ mia³y wtedy jedynie s¹dy matematyki i logiki.
Dowiadczenie pojêæ matematycznych i praw logicznych jest zdaniem Husserla
dowiadczeniem ca³ociowym, a nie wybiórczym, jak w przypadku przedmiotów
fizycznych. Te dane s¹ zawsze w sposób ograniczony, bo z okrelonej perspektywy. Pojêcia matematyczne i prawa logiczne nie maj¹ charakteru przestrzennego ani czasowego. Ich sens nie ogranicza siê jedynie do indywidualnego prze¿ycia psychicznego, lecz jest sensem idealnym, a wiêc ogólnie obowi¹zuj¹cym.
Spostrzeganie przedmiotów ogólnych pozwala na uchwycenie w pe³ni ich istoty
(eidos). W znaczeniu fenomenologicznym istota oznacza podstawow¹ strukturê
treci fenomenu. Treæ ta decyduje o jego specyfice. Jest ona zawartoci¹, dziêki której fenomen jest tym, czym jest. Poznanie zawartoci istoty fenomenu, po18

Ibidem, s. 180.
Ibidem, s. 181183.
Ustalenia na temat warunku cis³oci i bezporednioci dania mo¿na znaleæ w: J. Dêbowski, G³ówne pojêcia poznania bezporedniego i drogi ich formowania, Przegl¹d Filozoficzny 2002 , nr 1, s. 189199.
19
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dobnie jak naoczne uchwycenie przedmiotów ogólnych, okrelone zostaje
przez Husserla mianem poznania ejdetycznego.
Stanis³aw Judycki zaznacza, ¿e fenomenologia jako nauka o istotach charakteryzuje siê trzema naczelnymi twierdzeniami: Po pierwsze, uznaniem, ¿e istnieje
co takiego jak autonomiczna dziedzina przedmiotów idealnych. Po drugie, tym,
¿e poznanie tych przedmiotów odbywa siê na bazie naocznoci zupe³nie innego
rodzaju ni¿ naocznoæ zmys³owa lub wyobra¿eniowa. Po trzecie, poznanie tego
rodzaju jest poznaniem adekwatnym, czyli zupe³nym21.
Od czasu zastosowania redukcji fenomenologicznej do zakresu s¹dów pewnych w³¹czone zosta³y tak¿e s¹dy o istotach fenomenów, czyli ejdetyczne prawdy fenomenologii. W³¹czenie takie zostaje przez Husserla usprawiedliwione tym,
i¿ ka¿de prze¿ycie psychiczne oczyszczone z ukrytych za³o¿eñ staje siê prze¿yciem
bezporednio i wyranie danym, a tym samym mo¿liwe do poddania skrupulatnej
analizie, wraz z uchwyceniem jego istoty22. Redukcja fenomenologiczna pozwala na dotarcie do czystej treci fenomenów. Kolejnym krokiem jest analiza tej
treci, umo¿liwiaj¹ca formu³owanie ogólnie obowi¹zuj¹cych s¹dów.
Analiza prze¿yæ czystej transcendentalnej wiadomoci odbywa siê w spostrze¿eniu immanentnym. Po przeprowadzeniu redukcji fenomenologicznej przedmiot poznania nie jest analizowany jako istniej¹ca realnie lub idealnie konkretna
rzecz, lecz jako fenomen sk³adaj¹cy siê z konkretnych jakoci. Przeciwieñstwem
spostrze¿enia immanentnego jest refleksja naturalna, czyli analiza prze¿yæ niepoddanych oczyszczeniu na drodze redukcji. Refleksja immanentna pozwala na
analizê sfery czystej wiadomoci wraz z daj¹cymi siê w niej odnaleæ eidos,
czyli istotami immanentnymi. Przeciwieñstwo istot immanentnych stanowi¹ istoty transcendentne. Nie daj¹ siê one odnaleæ bezporednio w strumieniu prze¿yæ
jako podstawowe struktury fenomenu i stanowi¹ dziedzinê wspomnianych wy¿ej ontologii materialnych. Samo uchwycenie istot immanentnych odbyæ siê
mo¿e natomiast na drodze zastosowania szczególnego rodzaju refleksji  analizy ejdetycznej. Epoché jest tym samym etapem wstêpnym dla w³aciwej analizy
fenomenologicznej: Istoty immanentne s¹ ugruntowane w jednostkowych prze¿yciach czystej wiadomoci, w konsekwencji wiêc ideacja jest tu wtórna wobec epoché  immanentne poznanie ejdetyczne ma swój ostateczny fundament
w transcendentalnym samo dowiadczeniu, wypreparowanym przez epoché23.
21

s. 28.

S. Judycki, Co to jest fenomenologia?, Przegl¹d Filozoficzny  Nowa Seria, 1993, t. I,

22 Wiêcej na temat s¹dów apodyktycznych oraz o intuicji ejdetycznej w: A. Strzy¿ewska,
Pojêcie oczywistoci a koncepcja prawdy u Husserla, (w:) A. Kiklewicz, E. Starzyñska-Kociuszko (red.), Jêzyk poza granicami jêzyka. III: Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, jêzyku,
Instytut Filozofii UWM, Olsztyn 2014, s. 7181.
23 P. £aciak, Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla, Wyd.
Uniwersytetu l¹skiego, Katowice 2003, s. 184.
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W analizie ejdetycznej g³ówn¹ rolê odgrywa swoicie rozumiana fantazja
 operacja polegaj¹ca na wyobra¿eniowej modyfikacji fenomenu, a nastêpnie na
wydobyciu z niego takiej jego struktury, która nie mo¿e ju¿ podlegaæ dalszej
modyfikacji. Operacjê tê Husserl okrela mianem uzmienniania (Variation). S¹d
o istocie jest wiêc s¹dem ogólnym, dotycz¹cym wszystkich fenomenów z danej
klasy. Wed³ug Husserla, dobrych przyk³adów s¹dów o istotach dostarcza wiedza
matematyczna. W oparciu o geometriê mo¿na zauwa¿yæ, ¿e ustalenie istoty jakiej figury odbyæ siê mo¿e jedynie dziêki przedstawieniu ró¿nych form konkretnej figury w wiadomoci i wydobycie tego, co dla ka¿dej z tych form jest wspólne. Co istotne, w procesie tym, zdaniem Husserla, nie bierze udzia³u ¿adne
konkretne dowiadczenie zmys³owe. Nie mamy bowiem mo¿liwoci dowiadczenia w sposób zmys³owy punktu lub prostej. S¹dy o istotach wykraczaj¹ poza
dane bezporednio w dowiadczeniu fenomeny:
Rozstrzygaj¹c¹ wa¿noæ ma wszak¿e poznanie, ¿e ogl¹d istoty nie jest ¿adn¹ miar¹ dowiadczeniem w tym sensie co spostrze¿enie, przypominanie lub równorzêdne im akty, a nastêpnie, ¿e nie jest on ¿adn¹ miar¹ empirycznym uogólnianiem, które w swoim sensie wspó³zawiera³oby uznanie indywidualnego istnienia jednostek danych w dowiadczeniu.24

Innym przyk³adem s¹du o istotach jest s¹d, i¿ niemo¿liwe jest istnienie kszta³tu bez rozci¹g³oci. Obrazuje on zwi¹zek konieczny miêdzy dwoma rodzajami
fenomenów. Równie¿ okrelenie specyfiki konkretnego fenomenu, tzn. przyporz¹dkowanie go do okrelonej grupy pod wzglêdem jego struktury i odró¿nienie
od fenomenu z zupe³nie innej klasy, stanowi wynik analizy ejdetycznej:
Najni¿sze odmiany barw, ostateczne odcienie mog¹ wymykaæ siê ujêciu, jednak¿e ró¿nica miêdzy barw¹ a dwiêkiem jest ró¿nic¹ tak pewn¹, ¿e nie ma nad ni¹ nic pewniejszego
w wiecie.25

Analiza ejdetyczna umo¿liwia wiêc formu³owanie twierdzeñ o istotach tego,
co dane w wiadomoci i stanowi dla Husserla kolejn¹ podstawow¹ metodê badañ, bez której fenomenologia jako projekt filozoficzny nie mia³by racji bytu:
Tak oto wznosimy siê do metodologicznie naocznie ugruntowanego zrozumienia, ¿e intuicja
ejdetyczna jest obok redukcji transcendentalnej [drug¹] form¹ podstawow¹ wszystkich szczegó³owych transcendentalnych metod i ¿e obydwie wyznaczaj¹ bez reszty uprawomocniony sens
fenomenologii transcendentalnej.26

W póniejszym okresie swej twórczoci Husserl podda³ pojêcie redukcji
transcendentalnej dalszemu rozwiniêciu. W swych analizach nad konstytucj¹ czasowoci, zawartych w Wyk³adach z fenomenologii wewnêtrznej wiadomoci czasu, dokona³ tzw. radykalizacji redukcji. Radykalizacja ta polega³a na dalszych
24
25

E. Husserl, Filozofia jako cis³a nauka, s. 4445.
Ibidem, s. 44.
26 E. Husserl, Medytacje kartezjañskie, prze³. A. Wajs, PWN, Warszawa 1982, s. 105.
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operacjach redukcyjnych wzglêdem czystej, transcendentalnej wiadomoci. Zabieg ten mia³ na celu dotarcie do podstawowego fundamentu jej konstytucji
i doprowadzi³ ostatecznie Husserla do sformu³owania teorii na temat pra-podstawy bytu wiadomoci27. Redukcja ujawniaj¹ca ow¹ pra-podstawê czystego Ja
polega³a g³ównie na wy³¹czeniu czasu immanentnego, czyli na zredukowaniu
przesz³oci i przysz³oci, w ramach których transcendentalna wiadomoæ funkcjonuje28.
Tzw. droga kartezjañska do redukcji, mimo swej przejrzystoci, nara¿ona jest
na liczne zarzuty, z których najciê¿szy ³¹czy siê z problematyk¹ samego celu fenomenologii. Otó¿ badanie skupione na samoprezentacji podmiotu mo¿e sugerowaæ, ¿e zadanie fenomenologii sprowadza siê do analizy subiektywnoci
w zupe³nym oderwaniu od wiata i innych podmiotów. Husserl zdawa³ sobie
sprawê z ryzyka takiej interpretacji, dlatego te¿ w Kryzysie nauk europejskich
i fenomenologii transcendentalnej dokona³ opisu mo¿liwoci dojcia do redukcji na nieco innej drodze, zwanej drog¹ przez ontologiê. Ró¿nica miêdzy drog¹
przez ontologiê a drog¹ kartezjañsk¹ polega na tym, ¿e punktem wyjcia staje
siê nie samoprezentacja podmiotowoci, lecz analiza konkretnej dziedziny ontologicznej, przyk³adowo dziedziny przedmiotów idealnych b¹d materialnych.
Pierwszy krok polega na opisie tego, w jaki sposób dochodzi do zjawiania siê
tych przedmiotów, nastêpnie za badaniu zostaj¹ poddane warunki niezbêdne dla
mo¿liwoci tych przejawów. Tym samym analiza ontologiczna prowadzi do w³aciwej analizy transcendentalnej. W ten sposób Husserl stara siê wykazaæ, ¿e
ka¿da dok³adna analiza zjawiska w nieuchronny sposób zak³ada analizê podmiotowoci. Ka¿de zwrócenie siê w kierunku przedmiotu ³¹czy siê z aktami spostrzegania, os¹dzania, wartociowania itd., a wiêc ze struktur¹ intencjonaln¹ poznaj¹cego je podmiotu: Kiedy obserwujemy zjawianie siê przedmiotów, odkrywamy
wtedy równie¿ samych siebie jako adresatów [datives] tej manifestacji, dla których one siê ukazuj¹ [...] Innymi s³owy, próba osi¹gniêcia filozoficznego zrozumienia wiata prowadzi porednio do wydobycia na jaw podmiotowoci, poniewa¿ fenomenologiczna perspektywa na wiat z koniecznoci powstaje poprzez
zjawianie siê wiata dla wiadomoci29. Co istotne, wyjawiaj¹ca siê w taki sposób podmiotowoæ nie jest ju¿ podmiotowoci¹ empiryczn¹, czyli badan¹ przez
takie nauki jak psychologia, biologia, neurofizjologia itd. Podmiot traktowany
jest przez te nauki podobnie jak ka¿dy inny przedmiot w wiecie. Nauki te nie
zauwa¿aj¹, ¿e badanie cz³owieka jako szczególnego rodzaju przedmiotu tak¿e
zak³ada podmiotowoæ, dla której ten przedmiot mo¿e siê zjawiaæ. W tym sen27
28

M. Moryñ, op. cit., s. 27.
Por. J. Dêbowski, wiadomoæ transcendentalna i czas, (w:) J. Dêbowski, M. Hetmañski (red.), Szkice epistemologiczne. Profesorowi Zdzis³awowi Cackowskiemu w szeædziesi¹t¹
rocznicê urodzin, Wyd. UMCS, Lublin 1990, s. 151156.
29 D. Zahavi, op. cit., s. 71.
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sie na drodze przez ontologiê odkryty zostaje podmiot transcendentalny jako
warunek manifestacji wszelkiej przedmiotowoci. Redukcja transcendentalna
pozwala za na szczegó³owe badania tak rozumianego podmiotu. Zestawiaj¹c ze
sob¹ drogê kartezjañsk¹ oraz drogê przez ontologiê, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
w pierwszej z nich nacisk po³o¿ony zostaje na podmiot jako odrêbn¹ i pierwotn¹ kategoriê wzglêdem wiata. Tym samym ³¹czy siê to z ryzykiem zarzutu, ¿e
zadaniem fenomenologii jest badanie bezwiatowego podmiotu. Droga przez ontologiê akcentuje natomiast, i¿ analiza fenomenologiczna odbywa siê w ramach
korelacji podmiotu ze wiatem. Fakt, ¿e analiza wiata z koniecznoci odsy³a do
analizy podmiotu, któremu siê ten wiat wyjawia, pozwala zrozumieæ zwrot Husserla w stronê filozofii transcendentalnej. Aby wyjaniæ, czym s¹ przedmioty fizyczne, nale¿y ostatecznie zwróciæ siê ku wiadomoci, w ramach której siê one
manifestuj¹.
Mimo podkrelania przez Husserla tego, ¿e cel metody fenomenologicznej nie
le¿y w badaniu oderwanych od wiata treci wiadomoci, zarzut ten doæ mocno utrwali³ siê w literaturze filozoficznej30. Wed³ug Zahaviego opiera siê on na
b³êdzie interpretacyjnym. Fenomenologia bowiem, prócz tego, ¿e stanowi naukê
zajmuj¹c¹ siê badaniem sposobu, w jaki fenomeny dane s¹ w swej czystej postaci w wiadomoci, stawia równie¿ pytanie o warunki mo¿liwoci wyjawiania
siê tych fenomenów. Z tego w³anie wzglêdu nie stanowi ona zwyk³ej introspekcji psychologicznej i nie mo¿e zostaæ zrównana z nauk¹, jak¹ jest psychologia.
Refleksja fenomenologiczna nie jest introspekcj¹, poniewa¿ nie jest równoznaczna z analiz¹ umys³ow¹ i opisem subiektywnych stanów mentalnych. Jej zadaniem
nie jest analiza prywatnych myli, lecz intersubiektywnie wa¿nych sposobów
przejawiania siê. Zadanie to ³¹czy siê w sposób konieczny z badaniem zale¿noci miêdzy transcendentaln¹ subiektywnoci¹ a wiatem. Fenomenologia nie
opiera siê tak¿e na badaniu fenomenów jako reprezentacji mentalnych w wiadomoci. Pos³uguj¹c siê terminem fenomen, Husserl odwo³uje siê do jego znaczenia wywodz¹cego siê ze staro¿ytnoci. Nie stanowi on dla niego zjawiska, za
którym ukrywaæ mia³by siê jaki przedmiot sam w sobie. Fenomen jest manifestacj¹ rzeczy samej. Twórca fenomenologii w sposób krytyczny odnosi siê do
teorii dwóch wiatów. To, co zjawia siê w spostrze¿eniu jest wed³ug niego jedynym wiatem, a teoria jakoby wiat ten by³ warunkowany przez jaki inny wiat
(prawdziwy), stanowi nie tylko czcz¹ hipotezê, lecz w dodatku opiera siê na
b³êdzie kategorialnym31.
Jak zosta³o wspomniane wy¿ej, autor Idei I wyj¹tkow¹ wagê przyk³ada³ do
tego, aby fenomenologia wolna by³a od jakiegokolwiek dogmatyzmu. W pierw30

Za tak¹ interpretacj¹ fenomenologii opowiadali siê m.in. Leslie Stevenson, David W. Smith
i Ronald McIntyre.
31 E. Husserl, Idee I, s. 214223. Wiêcej na temat krytyki reprezentacjonalistycznej interpretacji teorii Husserla w: D. Zahavi, op. cit., s. 7590.
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szej kolejnoci celem epoché jest uwolnienie wiadomoci od wszelkiego rodzaju
za³o¿eñ. Za dogmatyczne uwa¿a Husserl wszystkie te nauki, które zawieraj¹
w swej strukturze nieuzasadnione przes³anki maj¹ce swe ród³o w nastawieniu
naturalnym. Ponadto celem fenomenologii ma byæ krytyczna ocena tych nauk poprzez badanie fundamentów, do których one same ze wzglêdu na sw¹ metodyczn¹ strukturê dotrzeæ nie mog¹.
W³aciwoci¹ wyró¿niaj¹c¹ fenomenologiê jest to, ¿e zasiêgiem swej ejdetycznej ogólnoci
obejmuje wszystkie poznania i nauki, w tym wszystkim mianowicie, co w nich jest bezporednio naocznie zrozumia³e albo co przynajmniej musia³oby takie byæ, gdyby one by³y rzetelnymi poznaniami. Sens i uprawnienie wszelkich mo¿liwych bezporednich punktów wyjcia
i wszystkich bezporednich kroków w mo¿liwej metodzie le¿y w zasiêgu jej mocy. Tym samym w fenomenologii s¹ zawarte wszystkie ejdetyczne (a wiêc bezwarunkowo ogólnie obowi¹zuj¹ce) poznania, które stanowi¹ odpowiedzi na radykalne zagadnienia mo¿liwoci dotycz¹ce dowolnych poznañ i nauk, jakie by mo¿na by³o z góry podaæ. Jako fenomenologia
stosowana dokonuje ona zatem ostatecznie oceniaj¹cej krytyki w stosunku do ka¿dej zasadniczo swoistego rodzaju nauki i wraz z tym dokonuje w szczególnoci okrelenia sensu istnienia jej przedmiotów oraz zasadniczego wyjanienia jej metodyki.32

Roszczenia Husserla do uczynienia fenomenologii nauk¹ badaj¹c¹ i krytykuj¹c¹ podstawy nauk pozytywnych sta³o siê powodem licznych oskar¿eñ o fundacjonalizm33. Fundacjonalizm jest stanowiskiem epistemologicznym uznaj¹cym
istnienie podstawowych (pierwotnych) czynnoci poznawczych b¹d ich rezultatów w postaci wiedzy, które maj¹ charakter absolutny  s¹ pewne i niezawodne34.
Oskar¿enia Husserla o fundacjonalizm wynika³y z interpretacji fenomenologii jako
dziedziny maj¹cej na celu formu³owanie prawd niepodwa¿alnych, maj¹cych stanowiæ podstawê dla innych rodzajów wiedzy.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Husserl d¹¿y³ do analizy struktur transcendentalnej subiektywnoci, których ods³oniêcie pozwala³o jego zdaniem na zrozumienie wszelkich innych nauk. Wynika to z celu, jaki stawia sobie fenomenologia
badaj¹ca podstawy jakiegokolwiek dowiadczenia, a wiêc tak¿e dowiadczenia
obecnego w naukach pozytywnych. Mimo to, zdaniem Zahaviego, zarzut fundacjonalizmu jest zarzutem nieuprawnionym. Zauwa¿a on, ¿e sformu³owane przez
Husserla pojêcie wiedzy oczywistej, czyli pewnej, dopuszcza mo¿liwoæ korekty35. Twórca fenomenologii nie okrela wniosków p³yn¹cych z analizy transcendentalnej mianem wniosków ostatecznych. Analiza ta mo¿e zostaæ pog³êbiana,
a tym samym udoskonalana i reformowana. Idea³ prawdy jako prawdy niepodwa¿alnej stanowi ideê regulatywn¹, do której d¹¿y ludzkoæ w toku rozwoju hi32

E. Husserl, Idee I, s. 188.
Zwolennikami takiej interpretacji byli m.in. Th.W. Adorno, A.F. Aguirre, R. Ingarden,
L. Ko³akowski, Q, Lauer, J.F. Lyotard, K. Martel, M. Sommer, R. Toulemont, K. Wüstenberg.
34 Por. J. Dêbowski, Fundamentalizm epistemologiczny i jego uzasadnienie, (w:) M. Szulakiewicz i Z. Karpus (red.), Fundamentalizm i kultury, Wyd. UMK, Toruñ 2005, s. 129141.
35 D. Zahavi, op. cit., s. 4546, 182.
33
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storycznego. Poza tym autor Idei I krytycznie odnosi siê do metody aksjomatyczno-dedukcyjnej, bêd¹cej podstaw¹ metodyczn¹ racjonalistycznego fundacjonalizmu. Fenomenologia stanowi dziedzinê opisow¹, a nie aksjomatyczno-dedukcyjn¹ i tym samym formu³owane przez ni¹ prawdy nie mog¹ byæ punktem wyjcia
dla dedukcji treci innych nauk.
Podobnego zdania w kwestii oskar¿eñ Husserla o fundacjonalizm jest Dariusz
£ukasiewicz. W przeciwieñstwie do Zahaviego przypisuje on twórcy fenomenologii stanowisko umiarkowanego fundacjonalizmu epistemologicznego, czego
przeciwieñstwem jest mocna wersja tego stanowiska36. W tej kwestii ró¿nica
miêdzy tymi dwoma autorami sprowadza siê g³ównie do kwestii terminologicznych, poniewa¿ argumentacja £ukasiewicza pokrywa siê w du¿ym stopniu z argumentacj¹ Zahaviego. Przez mocn¹ wersjê fundacjonalizmu rozumie £ukasiewicz
pogl¹d akceptuj¹cy zbiór niekorygowanych i prawdziwych twierdzeñ bêd¹cych
w zasiêgu poznawczym podmiotu pod postaci¹ jakiego rodzaju dowiadczenia.
Twierdzenia te jako zdania bazowe stanowi¹ podstawê do uzasadnienia innych
zdañ. W ramach takiej definicji stanowiska Husserla nie mo¿na, zdaniem £ukasiewicza, okreliæ mianem mocnego fundacjonalizmu, poniewa¿ nie zak³ada
ono istnienia tego rodzaju zdañ. Mo¿na je jednak uznaæ za formê umiarkowanego fundacjonalizmu epistemologicznego, przyjmuj¹cego istnienie zdañ bazowych
nieobci¹¿onych nieodwo³ywalnym charakterem. £ukasiewicz pisze: Wiedz¹
apodyktyczn¹ w sensie fenomenologicznym jest wiedza, która sama prezentuje
siê jako apodyktyczna. Nie znaczy to jednak, ¿e dowiadczenie, które samo
prezentuje siê jako apodyktyczne, jest »naprawdê« apodyktyczne. Dlatego jedna apodyktyczna oczywistoæ mo¿e zostaæ obalona i zast¹piona przez inn¹37.
Podobnie jak Zahavi, £ukasiewicz wskazuje, ¿e zdania uznawane na pewnym
etapie wgl¹du fenomenologicznego za zdania pewne (apodyktyczne) nie maj¹
charakteru infalibilnego (nieodwo³ywalnego), poniewa¿ mog¹ zostaæ zrewidowane w dalszym toku dowiadczenia. S¹dy fenomenologii jako s¹dy o istotach
uznawaæ mo¿na za zdania bazowe do momentu, a¿ nie znajdzie siê powód do
ich odwo³ania. £ukasiewicz odnosi siê jednak krytycznie do umiarkowanej jego
zdaniem wersji fundacjonalizmu Husserla. Uwa¿a, ¿e taka postaæ tego pogl¹du
nie daje siê utrzymaæ. Gdyby przyj¹æ, ¿e nie istniej¹ zdania, które maj¹ postaæ
zdañ nieodwo³ywalnie pewnych, to tak¿e niektóre twierdzenia logiczne, takie jak
prawo wy³¹czonego rodka, nale¿a³oby uznaæ za mo¿liwe do zakwestionowania.
Jeli w toku analizy fenomenologicznej dosz³oby do takiego podwa¿enia, to mielibymy do czynienia z dwoma rodzajami twierdzeñ pewnych (apodyktycznych)
36 Szczegó³owe analizy i rozró¿nienia w kwestii fundamentalizmu epistemologicznego por.
w: J. Dêbowski, Fundamentalizm epistemologiczny..., s. 129142.
37 D. £ukasiewicz, S¹d i poznanie w fenomenologii Husserla, Wyd. Rolewski, Bydgoszcz
2008, s. 157.
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 twierdzeniem orzekaj¹cym wa¿noæ prawa wy³¹czonego rodka oraz twierdzeniem obalaj¹cym prawo wy³¹czonego rodka. W tej sytuacji zmuszeni jestemy,
wed³ug £ukasiewicza, do podjêcia wyboru miêdzy tymi dwoma prze¿yciami apodyktycznymi, co odbyæ siê mo¿e jedynie zgodnie z prawem wy³¹czonego rodka. Prawo to z koniecznoci wiêc zostanie zachowane: Tak wiêc w wypadku,
gdy mielibymy do czynienia z dwoma apodyktycznymi, ale kontradyktorycznymi prze¿yciami, niezale¿nie od tego, które z nich wybierzemy jako rozstrzygaj¹ce, metodologiczne prawo wy³¹czonego rodka pozostanie wa¿ne i prawdziwe. Okazuje siê bowiem, ¿e aby móc je podwa¿yæ na podstawie jakich
relewantnych transcendentalnych dowiadczeñ, trzeba je ju¿ uprzednio za³o¿yæ
i nim siê pos³u¿yæ38. Tym samym, wed³ug £ukasiewicza, takie twierdzenia jak
prawo wy³¹czonego rodka, nie s¹ mo¿liwe do obalenia na drodze dowiadczenia
transcendentalnego, co jest jednoznaczne z tym, i¿ s¹ to twierdzenia infalibilne.
Umiarkowany fundacjonalizm Husserla nie mo¿e wiêc wed³ug niego istnieæ bez
elementów mocnej wersji fundacjonalizmu, takich jak twierdzenia czysto logiczne. Ich uzasadnienie nie mo¿e siê odbyæ poprzez jakiekolwiek dowiadczenie
transcendentalne.
Propozycja rewizji umiarkowanej wersji fundacjonalizmu, polegaj¹ca na w³¹czeniu w jego obrêb elementów wersji mocnej (nieodwo³ywanych praw logicznych), mo¿e zostaæ usprawiedliwiona rozwa¿aniami Husserla z okresu Badañ
logicznych. Mam tutaj na myli w szczególnoci przeprowadzon¹ przez autora
krytykê dominuj¹cego w jego czasie psychologizmu. Psychologizm jest stanowiskiem, zgodnie z którym ka¿de poznanie stanowi wynik okrelonych procesów
psychicznych i z tego w³anie wzglêdu mo¿e zostaæ wyjanione na podstawie
badañ prowadzonych przez psychologiê. Prawa logiki jako prawa mylenia stanowi¹ wed³ug takiego ujêcia tak¿e specyficzn¹ formê aktywnoci psychicznej,
dlatego te¿ s¹ przedmiotem badañ psychologii. Husserl kategorycznie sprzeciwi³
siê tego typu interpretacji. Jego zdaniem prawa logiczne nie mog¹ mieæ swojego ród³a w dowiadczeniu, którym zajmuje siê psychologia jako nauka empiryczna. Jej wyniki s¹ efektem uogólniania jednostkowych obserwacji, dlatego
nigdy nie s¹ one wynikami pewnymi, lecz jedynie o wiêkszej lub mniejszej
mocy prawdopodobieñstwa. W przeciwieñstwie do tego, prawa logiki s¹ prawami pewnymi:
Jakkolwiek rzetelne prawa s¹, jak to w³anie zosta³o pokazane, tylko idea³em na obszarze poznania faktów, to zrealizowane mo¿na je odnaleæ na obszarze poznania czysto pojêciowego. Do tej sfery nale¿¹ nasze prawa czysto logiczne, jak te¿ prawa mathesis pura. Swego ród³a, a mówi¹c dok³adniej, swego uprawomocniaj¹cego uzasadnienia, nie czerpi¹ one
z indukcji; dlatego te¿ nie wprowadzaj¹ ze sob¹ treci egzystencjalnej, któr¹ obarczone jest
wszelkie prawdopodobieñstwo jako takie, tak¿e najwy¿sze i najbardziej wartociowe. To, co
one mówi¹, obowi¹zuje w pe³ni i ca³kowicie; w sposób naocznie zrozumia³y uzasadnione s¹
38

Ibidem, s. 160.
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one same w swej absolutnej cis³oci, a nie [podsuwane] w ich miejsca jakie stwierdzenia
g³osz¹ce prawdopodobieñstwo z niecis³ymi sk³adnikami.39

Na podstawie praw logicznych odbywa siê wszelkie uzasadnianie naukowe.
Gdyby uznaæ, ¿e prawa te wywodz¹ siê z dowiadczenia, to ka¿de takie uzasadnianie zostaje obarczone relatywizmem b¹d sceptycyzmem. Tyczy siê to tak¿e
uzasadniania na gruncie psychologizmu, który podobnie jak inne nauki roci sobie prawo do prawomocnoci swoich wyników. Tym samym psychologizm, formu³uj¹c wnioski o sprowadzalnoci praw logicznych do dowiadczenia, podwa¿a swoj¹ w³asn¹ zasadnoæ. Zredukowanie logiki jedynie do procesów mylowych jest,
zdaniem Husserla, efektem pomieszania ze sob¹ praw logicznych z aktami,
w których zostaj¹ one wyra¿one. S¹d jako znaczenie jakiego zdania jest czym
zupe³nie innym ni¿ s¹d jako akt psychiczny. Psychologizm uto¿samia ze sob¹ to
co idealne (prawa logiczne) z prawami realnymi (akty psychiczne). Te pierwsze
stanowi¹ warunki mo¿liwoci ka¿dego poznania i s¹ niezale¿ne od aktów ich
poznawalnoci40: Kiedy mówimy o prawach logiki lub odnosimy siê do prawd
matematycznych, teorii, zasad, zdañ i dowodów, nie odnosimy siê do subiektywnych prze¿yæ trwaj¹cych w czasie, lecz do czego pozaczasowego, obiektywnego i wiecznie prawdziwego. Mimo ¿e zasady logiki s¹ przez nas poznawane
i pojmowane, to mamy wiadomoæ czego idealnego, co jest ca³kowicie ró¿ne
psychicznego realnego aktu poznania i do niego nieredukowalne41.
Odwo³uj¹c siê do analiz Husserla zawartych w Badaniach logicznych, mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, i¿ prawa logiczne jako twory idealne, obok praw
matematycznych, uznawane s¹ przez niego za prawa nieodwo³ywanie prawdziwe, a wiêc s¹ prawami daj¹cymi siê zaklasyfikowaæ jako twierdzenia w myl
mocnej wersji fundacjonalizmu epistemologicznego.
Podsumowuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e fenomenologia rozpatrywana pod wzglêdem metodycznym jest filozofi¹ antyscjentyczn¹. Sprzeciwia siê ona bowiem
korzystaniu z metod w³aciwych naukom przyrodniczym, przy czym jej wyniki
stanowi¹ analizê fundamentów samych tych nauk  ich podstaw epistemicznych.
Z drugiej strony metoda ta nie jest metod¹ spekulatywn¹, lecz deskryptywn¹,
polegaj¹c¹ na analizie czystych fenomenów jako danych wyjciowych dla ka¿dego rodzaju wiedzy. Husserl powiêci³ metodzie fenomenologii, g³ównie za pojêciu redukcji, bardzo du¿o miejsca w swej twórczoci, podejmuj¹c ten problem
ci¹gle na nowo. Podejcie takie nie jest niczym dziwnym w obliczu wagi, jak¹
wyznacza siê ta metoda dla ca³oci jego filozofii. Stanowi ona bowiem podstawê prawomocnoci wszelkich analiz fenomenologicznych. O tym, jak wielkie
znaczenie posiada³a ona dla twórcy fenomenologii, niechaj powiadcz¹ s³owa
39

E. Husserl, Badania logiczne, t. I: Prolegomena do czystej logiki, prze³. J. Sidorek,
COMER, Toruñ 1996, s. 80.
40 Ibidem, s. 7274.
41 D. Zahavi, op. cit., s. 15.
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jego ucznia Romana Ingardena: Husserl s¹dzi, ¿e operacja ta jest tak wa¿na, i¿
ten, kto jej naprawdê nie przeprowadzi³, nie ma w ogóle dostêpu do filozofii [...]
Dopóki siê tego nie dokona, nie ma filozofii  jest jaka nauka, nauka szczegó³owa itd., nie jest to jednak ten radykalny zwrot, który musi zostaæ dokonany,
jeli w ogóle maj¹ siê pojawiæ zagadnienia filozoficzne42.

42 R. Ingarden, Wstêp do fenomenologii Husserla, prze³. A. Pó³t³awski, PWN, Warszawa
1974, s. 164.
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Streszczenie

Abstract

Jose Ortega y Gasset (w eseju Wokó³ Galileusza) oraz Martin Heidegger (w rozprawie
Pytanie o rzecz) sformu³owali wyk³adniê róde³
nowo¿ytnej nauki i nowej postawy badawczej.
Obu filozofów odkrycie nowej metody w przyrodoznawstwie przypisa³o Galileuszowi. Uzyskiwanie wiedzy naukowej o przyrodzie przybiera w nowo¿ytnoci (w XVII i XVIII w.)
charakterystyczn¹ formê projektu matematycznego. Nowy sposób tworzenia praw, zastêpuj¹cy dotychczasowy opis faktów, jest wyranie podkrelany przez obu wspó³czesnych
filozofów. Analogiczny sposób rozumienia przyrodoznawstwa zosta³ jednak sformu³owany wczeniej przez Immanuela Kanta i po praz pierwszy
wyra¿ony w postaci metafory przewrotu kopernikañskiego w przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu. Artyku³ jest próba
zestawienia tych dwóch spojrzeñ na istotê nowo¿ytnego przewrotu w przyrodoznawstwie.

José Ortega y Gasset in his essay About
Galileo and Martin Heidegger in his treatise
What is a Thing have formulated an interpretation of the origins of modern science and of the
new scientific approach. For both of them it
was Galileo who discovered the new method of
natural science which in modernity (in the 17th
and the 18th century) was formulated as a mathematical project. Both also depicted its core
as the replacement of the old depiction of
facts by the new way of creating laws. It
should be noted that an analogous way of understanding natural sciences was formulated by
Kant long before Ortega y Gasset and Heidegger, and the metaphor of Copernicus revolution can be found in the foreword to the second edition of Critique of Pure Reason. The
article is an attempt to compare these two ways
of understanding the essence of modern revolution in natural sciences.
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Nie ma chyba przesady w twierdzeniu, ¿e filozofia Immanuela Kanta mia³a
charakter prze³omowy, a nawet rewolucyjny i to równie¿ w sensie, w jakim rozumiemy s³owo rewolucja zw³aszcza po roku 1789 (taki sens epitetowi rewolucyjny wobec filozofii krytycznej nadawa³ zw³aszcza Henryk Heine, dostrzegaj¹c analogiê pomiêdzy Kantowsk¹ filozofi¹ religii a polityk¹ francusk¹ koñca
XVIII w.1). Jednak idea kopernikañskiego przewrotu w opinii samego Kanta
mia³a zupe³nie inne znaczenie. Jeszcze w roku 1787, publikuj¹c po raz drugi Krytykê czystego rozumu, okrelenie revolutio rozumia³ Kant tylko jako (1) ruch
wprowadzony przez Kopernika w miejsce dotychczasowego spoczynku albo
(2) przemianê w sposobie mylenia, która wyznacza granicê miêdzy filozofi¹
przedkrytyczn¹ i krytyczn¹. Zamiast wiêc  jak chcia³by Heine  mówiæ tu
o Kancie jako o Robespierze teologii racjonalnej, mówiæ bêdziemy o Koperniku filozofii  jak chcia³ Kuno Fischer.
Punktem wyjcia niniejszego artyku³u jest próba interpretacji jednego z kluczowych w¹tków filozofii Kanta, który w literaturze przedmiotowej znany jest
pod nazw¹ Kantowskiego przewrotu kopernikañskiego w filozofii. Tutaj za
chcia³bym przede wszystkim skupiæ siê na jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów tej idei, mianowicie na matematycznym charakterze przyrodoznawstwa, na które powo³uje siê Kant w swojej przedmowie jako na przyk³ad
dokonanej ju¿ skutecznie zmiany w sposobie mylenia. Wyjanienie istoty
owej zmiany w sposobie mylenia, zw³aszcza podczas wyk³adania historii filozofii nowo¿ytnej, tak zgrabnie ujêtej przecie¿ w alegorycznych formu³ach przez
samego Kanta, nie jest zadaniem ³atwym. Przede wszystkim okazuje siê, ¿e przyswojenie fundamentalnej idei filozofii krytycznej sprawia pewn¹ trudnoæ umys³owi, który przywyk³ ju¿ do intuicyjnego, przedkrytycznego sposobu rozumienia poznania ludzkiego jako opisu dodawanego do danej ju¿ w jaki sposób
rzeczywistoci faktycznej. Niniejszy szkic nie jest wiêc historycznym opracowaniem konkretnych stanowisk filozoficznych, ale raczej prób¹ rekonstrukcji kluczowej idei filozofii krytycznej z perspektywy opracowañ filozofów wspó³czesnych, którzy dostarczaj¹, jak s¹dzê, ciekawego klucza interpretacyjnego idei
przewrotu kopernikañskiego. Chodzi mi w szczególnoci o sformu³owan¹ przez
Ortegê y Gasseta (w eseju Wokó³ Galileusza2) oraz przez Martina Heideggera
(w rozprawie Pytanie o rzecz3) wyk³adniê róde³ nowo¿ytnej nauki i nowej postawy badawczej zapocz¹tkowanej przez Galileusza.
Alastair C. Crombie na temat t³a filozoficznego zmian dokonuj¹cych siê
w nowo¿ytnym przyrodoznawstwie, które w wieku XVII przybra³y nieomal re1 Na temat tego stereotypu interpretacyjnego por. T. Kup, Filozofia religii Immanuela
Kanta, Toruñ 2008, s. 16 i nast.
2 J. Ortega y Gasset, Wokó³ Galileusza, t³um. E. Burska, Warszawa 1993.
3 M. Heidegger, Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, t³um. J. Mizera, Warszawa 2001.
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wolucyjny charakter, pisa³ m.in.: Procedurê naukow¹ stanowi¹ metody odpowiadania na pytania dotycz¹ce zjawisk; pytania te ustalaj¹ zjawiska i konstytuuj¹ dla
nich problemy. Wiele z tego, co jest przedmiotem takich pytañ, mo¿e byæ wyjanione po prostu za pomoc¹ metod technicznych, matematycznych i eksperymentalnych, które s¹ w powszechnym u¿yciu lub maj¹ byæ rozwiniête. Ale forma
pytañ, kierunki i ich zakres w toku poszukiwania wyjanienia, pozostaje pod nieuniknionym silnym wp³ywem filozofii i koncepcji przyrody badacza, jego metafizycznych za³o¿eñ, czyli »reguluj¹cych przekonañ«, one bowiem determinuj¹
jego koncepcje rzeczywistego przedmiotu jego badañ, kierunku, w którym chce
znaleæ prawdê ukryt¹ w zjawiskach4.
Alegoria u¿yta przez Kanta w jego  jak siê wyrazi³ Crombie  wspania³ej
przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu ma podwójny sens,
po pierwsze, opisuje rzeczywisty mechanizm powstania wiedzy naukowej i, po
drugie, wyra¿a pogl¹d filozofa na mo¿liwoæ nowej metafizyki, a przez to ujawnia cele naukowego poznania. Nie bez znaczenia bêdzie, jeli podkrelimy w tym
miejscu, ¿e Crombie uwa¿a, i¿ le¿¹ one w praktycznym zamiarze opanowania
przyrody, wyra¿anym póniej znacznie dosadniej przez Augusta Comtea, ale
przecie¿ nie mniej obecnym ju¿ w filozofii Franciszka Bacona (ten kontekst zaznaczony zosta³ przez Kanta choæby przez motto, które otwiera Krytykê czystego rozumu). Królewiecki filozof, charakteryzuj¹c prze³omow¹ ideê filozofii krytycznej, u¿ywa lakonicznego wyra¿enia: odwrócenie dotychczasowego sposobu
mylenia, i podaje  co paradoksalne  przyk³ady dokonanej ju¿ rewolucji,
wymieniaj¹c, kolejno, matematykê, a nastêpnie przyrodoznawstwo matematyczne5. Zmiana zapowiadana wobec metafizyki jest ju¿ w oczach filozofa faktem
w dziedzinie nauki potwierdzonym przyk³adami nale¿¹cymi, po pierwsze, do historii matematyki6, po drugie, do historii nowo¿ytnego przyrodoznawstwa7.
Z perspektywy niniejszych rozwa¿añ wiêksze znaczenie ma oczywicie ten drugi w¹tek, który Kant ilustruje trzema przyk³adami odkryæ naukowych. Wiêksze
nie oznacza oczywicie jedyne znaczenie; matematyka i przyrodoznawstwo nie
powinny byæ traktowane jako ró¿ne warianty dróg unaukowienia poznania, ale
jako etapy tego samego procesu, który jest zarazem jednym ci¹giem matematyzacji poznania (w ten sposób rozumiem deklaracjê z³o¿on¹ przez filozofa w Me4 A.C. Crombie, Nauka redniowieczna i pocz¹tki nauki nowo¿ytnej, t³um. S. £ypacewicz,
t. 2, Warszawa 1960, s. 351.
5 Pozostawiam na boku ca³¹ grê s³ów nawi¹zuj¹c¹ do tytu³u dzie³a Kopernika (revolutio)
oraz b³êdnych interpretacji rewolucyjnego charakteru filozofii Kanta w opracowania Henryka
Heinego. Por. H. Heine, Z dziejów religii i filozofii w Niemczech, t³um. T. Zatorski, Kraków
1997, s. 111 i nast.
6 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t³um. R. Ingarden, Warszawa 1957, t. 1, s. 2325
[B X-XII].
7 Ibidem, s. 2629 [B XII-XIV].
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tafizycznych podstawach przyrodoznawstwa z roku 1786). Zgodnie z przyjêtym
tokiem rozumowania, przyk³ady osi¹gniêæ nowo¿ytnego przyrodoznawstwa
wspomniane w przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu potwierdzaj¹ podobn¹ metodê badawcz¹ (okrelaj¹c¹ charakterystyczn¹ relacjê pomiêdzy teori¹ i empiri¹). Wymienieni przez Kanta Galileo Galilei (15641642),
Evagelista Toricelli (16081647) i Georg Stahl (16591734) reprezentuj¹ siedemnastowieczne (po czêci ju¿ tak¿e osiemnastowieczne) przyrodoznawstwo, którego najwiêkszym przedstawicielem by³by, nie wspomniany tu jednak, Isaac
Newton (1643/21726/7). Lakoniczne sformu³owania zawarte w przedmowie
potwierdzaj¹ jedynie przewiadczenie Kanta, ¿e sposób tworzenia hipotezy naukowej oraz jej weryfikacja na drodze eksperymentu jest najwa¿niejszym, prze³omowym osi¹gniêciem siedemnastowiecznego przyrodoznawstwa.
W tym sensie racjê ma Etienne Gilson, gdy w ksi¹¿ce Jednoæ dowiadczenia filozoficznego8, przez analogiê do Kartezjañskiego matematycyzmu filozofii,
propozycjê Kanta nazywa fizykalizmem. S¹dzê jednak, ¿e przeciwstawienie matematycyzmu i fizykalizmu  w sposób, w jaki tego dokonuje Gilson  nie jest
w pe³ni uprawnione (przeciwstawienie takie dostrzegam w samej konstrukcji
wywodu Gilsona, który oddziela wyranie Kartezjañski matematycyzm od fizykalizmu Kanta). Oczywicie istniej¹ w pismach Kanta podstawy, by tego odró¿nienia konsekwentnie broniæ. Znajdujemy je zw³aszcza w polemicznych rozprawach królewieckiego filozofa skierowanych przeciwko matematycznym
pojêciom Leibniza9. Matematyczny charakter wspomnianych pojêæ polega³by
na ich dowolnoci, na tym, ¿e s¹ owocem czystej konstrukcji rozumu ograniczonego jedynie zasad¹ sprzecznoci, bez ¿adnego odniesienia powsta³ych w ten
sposób terminów do mo¿liwego dowiadczenia. Wydaje siê, ¿e Gilson ma³o docenia fakt, i¿ przeciwstawienie matematycyzmu i fizykalizmu  gdyby rzeczywicie rozumieæ je w duchu Kanta  by³oby raczej przeciwstawieniem wiedzy opartej na intuicji intelektualnej i poznania odniesionego do ogl¹du empirycznego.
W taki w³anie sposób rozumiane fizykalistyczne podejcie Kanta nie jest typowe tylko dla pism okresu krytycznego, ale ujawnia siê ju¿ w rozprawach
przedkrytycznych, mo¿na je dostrzec choæby w próbie przeformu³owania Kartezjañskiego dowodu ontologicznego, a potem w jego ostatecznym odrzuceniu
(choæ z ca³¹ moc¹ wyra¿one zostaje dopiero w roku 1781: s¹dy matematyczne
nie s¹ twierdzeniami analitycznymi a priori  to jedna z g³ównych tez Krytyki
czystego rozumu)10.
8
9

E. Gilson, Jednoæ dowiadczenia filozoficznego, t³um. Z. Wrzeszcz, Warszawa 2001.
Por. I. Kant, Rozprawa o wyranoci zasad naczelnych teologii naturalnej i filozofii moralnej, t³um. K. Rak, (w:) idem, Dzie³a zebrane, Toruñ 2010, t. 1, s. 716 [II 277].
10 Por. T. Kup, Od ontoteologii do krytyki dowodu ontologicznego  ewolucja myli Immanuela Kanta, (w:) S. Wszo³ek (red.), Dowody ontologiczne. W 900. rocznicê mierci w. Anzelma, Kraków 2011.
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Sprawa jest oczywicie bardziej skomplikowana, poniewa¿ w pismach przedkrytycznych, a po czêci równie¿ i w póniejszych rozprawach Kant wyranie
sympatyzuje z filozoficznym racjonalizmem Leibniza, choæ w istocie tylko
z pewnymi jego aspektami (np. teleologi¹, antymaterializmem itp.). Trudnoci
w jednoznacznej interpretacji Kantowskiego fizykalizmu musi te¿ stwarzaæ wyra¿ona wprost w Metafizycznych podstawach przyrodoznawstwa formu³a:
w ka¿dej szczególnej teorii przyrody znaleæ mo¿na tylko tyle nauki, we w³aciwym tego s³owa znaczeniu, ile jest w niej matematyki11. Naukowoæ przyrodoznawstwa w pierwszej kolejnoci polega na zdolnoci konstruowania pojêæ
(dalej za na zdolnoci tworzenia teorii). Przyrodoznawstwo jest matematyczne nie dlatego, ¿e czyni wszystko mierzalnym, ale dlatego, ¿e formu³uje prawa
odnosz¹ce siê do faktów w oparciu o matematyczny projekt (Entwurf) rzeczywistoci czysto intelligibilnej. Konstrukcja jest wed³ug Kanta najistotniejszym
znamieniem matematyki, jednak ta sama konstrukcja w matematycznym przyrodoznawstwie podlega ograniczeniu, gdy¿ skutecznoæ jej praktycznego zastosowania
podlega weryfikacji w dowiadczeniu. To jeden z najwa¿niejszych w¹tków filozofii Kanta. Pamiêtamy, ¿e Fichte jako pierwszy z naladowców i wiadomych kontynuatorów filozofii Kanta wyst¹pi³ przeciwko temu ograniczeniu: Pisma moje
 czytamy w Pierwszym wprowadzeniu do Teorii Wiedzy  nie maj¹ wyjaniæ
Kanta ani on nie ma pomóc w ich wyjanieniu; musz¹ ostaæ siê same, Kant nie
ma tu nic do rzeczy. Powiedzmy otwarcie: nie idzie mi o sprostowanie ani o uzupe³nienie obiegowych wyobra¿eñ filozoficznych, obojêtne, czy nazwaæ je kantowskimi, czy antykantowskimi; idzie mi o ca³kowite ich wytrzebienie i o zupe³11

I. Kant, Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa, t³um. T. Kup, (w:) idem, Dzie³a zebrane, Toruñ 2012, t. 3, s. 226 [IV 470]. Alois Höfler opatrzy³ ten s³ynny fragment nastêpuj¹cym komentarzem (podajê go tu w ca³oci): By jednak nie przypisywaæ s³owom Kanta obcego
im sensu, nale¿y zwróciæ uwagê na to, co Kant rozumie przez istotê »matematycznego poznania
rozumowego« w przeciwieñstwie do [poznania] »filozoficznego«. Jego istotê dostrzega on wy³¹cznie w »konstrukcji pojêæ, przedstawiaj¹c przedmiot w ogl¹dzie a priori« (s. 469). W odniesieniu do tego, co oznacza »konstruowanie«, zob. np. (s. 486). Najbardziej wyczerpuj¹cych
przyk³adu (s. 494: »w jaki sposób konstruowane jest pojêcie prêdkoci jako wielkoci«) dostarczaj¹  antycypuj¹ce podstawowe pytanie wspó³czesnej psychofizyki (sumowanie wielkoci intensywnych)  rozwa¿ania znajduj¹ce siê na koñcu pierwszego rozdzia³u. Dokonane przez Kanta uto¿samienie »matematyki« i »w³aciwie rozumianej nauki« (to znaczy racjonalnego, a nie
tylko empirycznego poznania) zgadza siê z kierunkiem najbardziej wspó³czesnych rozwa¿añ nad
pojêciem »matematyki« wykraczaj¹cych daleko poza dawn¹ naukê o liczbach i przestrzeni a¿ po
pojêcie »teorii przedmiotów«, które ze swej strony okaza³o siê rozszerzeniem pojêcia »teorii relacji«. Ogólna »logika relacji«, na przyk³ad wed³ug B. Russella i L. Couturata, nie ma jednak
byæ ju¿ wiêcej matematyk¹ ograniczon¹ do wielkoci (por. A. Cassirer, Kant und die moderne
Mathematik, Kant-Studien XII). Jeli jednak ju¿ u Kanta ujawnia siê tendencja do generalizowania pojêcia matematyki, to pozostaje dla niego równie istotny moment »konstruowania«, pozwalaj¹cy odró¿niæ matematykê od filozofii, zw³aszcza od »metafizyki«. Wyczerpuj¹co na ten
temat pisze w Krytyce czystego rozumu (w Metodologii). Por. Pierwszy fragment rozdzia³u
pierwszego (AA III 468477) (ibidem, s. 526).
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ny zwrot w sposobie mylenia przy rozwa¿aniu tych spraw, tak aby w³adze poznawcze ustanawia³y i okrela³y na serio, a nie tylko na pozór przedmiot, nie za
przedmiot  w³adze poznawcze12.
Poznanie naukowe, we w³aciwym tego s³owa znaczeniu, a wiêc  wed³ug
Kanta  poznanie matematyczne, jest poznaniem rozumowym (racjonalnym),
w którym konstrukcja pojêciowa zostaje odniesiona do faktów (zjawisk) danych
w dowiadczeniu. Istotê tej formy racjonalnoci dostrzega Kant z pewnoci¹
w sposobie formu³owania naukowego poznania przyrody, jak w przyk³adach teorii u¿ytych w przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu dla zilustrowania idei rewolucji w przyrodoznawstwie. Formu³ê wypowiedzian¹
w Metafizycznych podstawach przyrodoznawstwa nale¿y wiêc rozumieæ nie tyle
jako postulat mierzalnoci (a z pewnoci¹ nie wolno wyolbrzymiaæ jej znaczenia do roli preliminarnego warunku wszelkiej naukowoci), ale traktowaæ jako
postulat apriorycznoci. Matematyka w tym wypadku oznacza nie tyle narzêdzie
poznania naukowego, ile raczej racjonalny sk³adnik wiedzy, gwarantuj¹cy jej
konieczne i powszechne obowi¹zywanie. W tym sensie matematyka jest równie¿ czêci¹ moralnoci (jest jej czêci¹ czyst¹, przeciwstawian¹ czêci empirycznej13), jest wiêc w istocie uto¿samiana z metafizyk¹, chocia¿ nie o sprowadzenie metafizyki do matematyki tu chodzi, ale o ukazanie, w jakim obszarze lokuje
siê to, co prawdziwie matematyczne14. Lakoniczne nawi¹zania Kanta do Galileusza, Toricellego i Stahla stanowi¹ podstawê analogii pomiêdzy rozumieniem
matematycznoci przyrodoznawstwa (w Krytyce czystego rozumu), a charakterystyk¹ nowo¿ytnego przyrodoznawstwa, która  jak s¹dzê  obecna jest
w opracowaniach Jose Ortegi y Gasseta oraz Martina Heideggera (chocia¿ tylko
ten ostatni autor wprost odnosi siê do filozofii Kanta).
* * *
Obydwa wspomniane teksty wspó³czesnych filozofów, zarówno publikacja
Ortegi y Gasseta (Wokó³ Galileusza), jak i ksi¹¿ka Heideggera (Pytanie o rzecz),
to zbiory wyk³adów wyg³oszonych w latach trzydziestych (wyk³ady Ortegi
y Gasseta w roku 1933, a Heideggera w latach 19351936). Oczywicie tematyka i zakres tych odczytów ró¿ni¹ siê bardzo. Hiszpañski filozof koncentruje siê
na mo¿liwoci zastosowania do nauki o historii procedury naukowej w³aciwej
dla nowo¿ytnego przyrodoznawstwa (od tego w¹tku rozpoczyna siê wyk³ad
pierwszy, w którym szeroko rozbudowana zostaje analogia miêdzy historycznym
modelem epoki Renesansu sformu³owanym przez Jakuba Burckhardta (w jego
12 J.G. Fichte, Pierwsze wprowadzenie do Teorii Wiedzy, t³um. J. Garewicz, (w:) idem, Teoria Wiedzy. Wybór pism, t. 1, Warszawa 1996, s. 469.
13 Por. I. Kant, Ugruntowanie metafizyki moralnoci, t³um. M. ¯elazny, (w:) idem, Dzie³a
zebrane, Toruñ 2012, t. 3, s. 163 [IV 410].
14 Por. poni¿ej przypis nr 26.
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Kulturze Odrodzenia we W³oszech z roku 1860) oraz modelem fizykalnym
w Galileuszowej teorii ruchu cia³ swobodnie spadaj¹cych. Z kolei Heidegger skupia siê na matematyczno-wyobra¿eniowych aspektach nowo¿ytnej teorii naukowej jako jednym z elementów sk³adaj¹cych siê w ostatecznoci na t³o Kantowskiej Krytyki czystego rozumu. W obu przypadkach istotnym punktem odniesienia
jest opracowany przez Galileusza sposób formu³owania praw przyrody (ruchu
cia³) w postaci modelu matematycznego weryfikowanego na drodze eksperymentu. W tym kontekcie pojawia siê w tekcie Heideggera termin Entwurf, a wiêc
to samo pojêcie, którego Kant u¿ywa w drugiej przedmowie do Krytyki czystego rozumu (a który okrelam tu roboczo jako projekt matematyczny). Przytoczmy jej fragment w ca³oci: Gdy Galileusz kaza³ swym kulom spadaæ po równi
pochy³ej z wybran¹ przez siebie prêdkoci¹ lub gdy Torricelli kaza³ powietrzu
dwigaæ ciê¿ar, który sobie z góry pomyla³ jako równy znanemu sobie s³upowi
wody, lub gdy jeszcze póniej Stahl zmienia³ metale w wapno, to za znów
w metal, odbieraj¹c im co lub te¿ zwracaj¹c im [to samo] z powrotem, wtedy
wszystkim przyrodnikom rozjani³o siê w g³owie. Zrozumieli, ¿e rozum wnika
w to tylko, co sam wedle swego pomys³u (Entwurf)15 wytwarza, ¿e kieruj¹c siê
sta³ymi prawami winien z zasadami swych s¹dów iæ na czele i sk³oniæ przyrodê
do dania odpowiedzi na jego pytania, nie powinien za daæ siê tylko jakby wodziæ przez ni¹ na pasku. [...] W ten sposób nawet fizyka zawdziêcza ow¹ tak
korzystn¹ rewolucjê w swym sposobie mylenia wy³¹cznie pomys³owi, a¿eby
zgodnie z tym, co rozum sam wk³ada w przyrodê, szukaæ w niej (a nie imputowaæ jej) tego, czego siê od niej musi nauczyæ, a o czym [fizyka] sama przez siê
nie by³aby nic wiedzia³a. To dopiero wprowadzi³o przyrodoznawstwo na pewn¹
drogê badania naukowego, gdy tymczasem przez tyle wieków nie by³o ono niczym innym jak tylko kroczeniem po omacku16.
Stereotyp interpretacyjny wymaga, by w powy¿szym przyk³adzie przede
wszystkim zwracaæ uwagê na aktywny charakter ludzkiego intelektu w procesie poznania (Galileusz kaza³ swym kulom spadaæ po równi pochy³ej z wybran¹ przez siebie prêdkoci¹ Torricelli kaza³ powietrzu dwigaæ ciê¿ar, który sobie z góry pomyla³ itp. [wyró¿nienia  T.K.]). Ruch kul albo ciê¿ar powietrza
to w³aciwoci z góry, jak powiada Kanta, a priori w ramach teorii przewidziane. W tym podejciu najsilniej prezentuje siê kopernikañski charakter poznania, czyli w rozumieniu Kanta, najwyraniej widaæ tu matematycznoæ nowo¿ytnej nauki, która w pierwszym etapie nie okazuje siê ¿adnym cile
empirycznym opisem postrzeganych faktów, ale polega na tworzeniu mylowych
modeli rzeczywistoci. Ten aspekt alegorii kopernikañskiego przewrotu trafnie
15 W polskim przek³adzie rozprawy Heideggera s³owo Entwurf oddane zosta³o za pomoc¹
s³owa projekt.
16 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, s. 26-29 [B XII-XIV].
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uj¹³ Ortega y Gasset: nauka jest interpretacj¹ faktów. Same z siebie nie ods³aniaj¹ nam rzeczywistoci, a raczej j¹ ukrywaj¹, czyli stawiaj¹ nas wobec problemu rzeczywistoci. Gdyby nie by³o faktów, nie by³oby problemu, nie by³oby tajemnicy, nie by³oby nic ukrytego, co nale¿y ods³oniæ, odkryæ. Wszak Grecy
nazywali prawdê aletheia: odkryciem, odsuniêciem zas³ony, która co skrywa
i os³ania. Tako¿ i fakty przes³aniaj¹ rzeczywistoæ i dopóki ich nies³ychana mnogoæ nas otacza, popadamy w chaos i zamêt. Aby odkryæ rzeczywistoæ, musimy na moment usun¹æ z naszego otoczenia fakty i pozostaæ sam na sam z naszym rozumem. Wówczas na w³asny rachunek i ryzyko wyobramy sobie jak¹
rzeczywistoæ, stwórzmy rzeczywistoæ wyobra¿on¹, bêd¹c¹ naszym c z y s t y m
w y m y s ³ e m [wyró¿nienie  T.K.]; po czym nadal w samotnoci swego wnêtrza odkryjmy w wyobrani, jaki aspekt, jakie widzialne znaki, zatem  jakie fakty, stworzy³aby owa wyobra¿ona rzeczywistoæ. To wtedy przychodzi moment
porzucenia wyobra¿onej samotnoci, czystego i wyizolowanego rozumu i porównania faktów, stworzonych przez wyobra¿on¹ przez nas rzeczywistoæ, z rzeczywistymi faktami, jakie nas otaczaj¹. Jeli jedne i drugie siê pokrywaj¹, oznacza
to, ¿e rozwi¹zalimy rebus, ¿e odkrylimy rzeczywistoæ przys³oniêt¹ i utajon¹
przez fakty17. Zak³adam, ¿e Ortega y Gasset, pisz¹c o rzeczywistoci wyobra¿onej albo o czystym wymyle, ma na myli w istocie to samo, co Kant opisuje za pomoc¹ terminu Entwurf.
Ortega y Gasset jest przekonany, ¿e istot¹ naukowego poznania, zainicjowanego przez Galileusza, jest w szczególnoci taka metoda uzyskiwania prawdziwego poznania, w której splataj¹ siê dwa elementy: pierwszy sk³adnik to element
wyobra¿eniowy, daj¹cy siê okreliæ jako twórcza praca samego intelektu, bêd¹ca aktywn¹ stron¹ procesu, w wyniku którego powstaje teoretyczny model, projekt, hipoteza (to w³anie, co Kant ujmuje jako Entwurf). W procesie tym przewiduje siê, wreszcie, wyst¹pienie z góry ju¿ okrelonych i w tym sensie znanych
faktów odpowiadaj¹cych owemu projektowi rzeczywistoci. W przyk³adzie Kanta by³yby to wspomniane ruchy kul, których prêdkoæ i kierunek zosta³y nakazane przez Galileusza (albowiem tylko wyobra¿on¹ rzeczywistoci¹ w pe³ni
w³ada umys³ jej twórcy18). Element drugi polega na eksperymentalnym skonfrontowaniu rzeczywistoci wyobra¿onej z rzeczywistoci¹ faktyczn¹. Teoria jest
prawdziwa, tzn. ujawnia prawdê, gdy okazuje siê zdolna do precyzyjnego ujêcia rzeczywistoci faktycznej.
Ortega y Gasset pope³nia jednak b³¹d, uznaj¹c, ¿e praca wyobrani by³aby
rodzajem rozsnuwania zas³ony iluzji, ¿e by³aby jakim sposobem wejrzenia
17

J. Ortega y Gasset, Wokó³ Galileusza, s. 9.
W eseju Boles³awa Miciñskiego ten aspekt przewrotu kopernikañskiego zosta³ przedstawiony jako konstytutywny sk³adnik charakteru królewieckiego filozofa. Por. B. Miciñski,
Portret Kanta, (w:) idem, Pisma: eseje, artyku³y, listy, wybra³a i oprac. A. Miciñska, Kraków
1970, s. 98 i nast.
18
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w rzeczywistoæ sam¹ w sobie, zwykle i na ogó³ zas³oniêt¹ z³ud¹ dowiadczanych fatów. Oczywicie b³êdne jest tylko cile dos³owne odniesienie sformu³owanego przez Ortegê y Gasseta rozumienia sensu naukowego poznania do filozofii Kanta (czego hiszpañski filozof nie czyni w cytowanym wyk³adzie). Jednak
opis metody nowo¿ytnego przyrodoznawstwa w wyk³adach Ortegi y Gasseta jest
bez w¹tpienia s³uszny, jeli potraktujemy go jako polemikê z klasyczn¹ metafizyk¹ siêgaj¹c¹ korzeniami pierwszych materialistów (a wiêc w istocie jako metafizykê przedkrytyczn¹ w sensie Kantowskim). Kiedy zatem na przyk³ad Demokryt powiada, ¿e nic poza pierwotnymi elementami nie jest ani prawdziwe,
ani uchwytne, tzn. atomy i pró¿nia19, nie znaczy to, ¿e matematyczny projekt rzeczywistoci atomów nie jest odkryciem prawdy rzeczywistoci samej
w sobie (choæ z perspektywy metafizyki klasycznej jest nim w pierwszej kolejnoci), ale ¿e atom i pró¿nia same s¹ czêci¹ owego matematycznego modelu,
nie za faktem odkrytym dziêki skutecznej metodzie racjonalnego poznania. Zastosowanie realizmu klasycznej metafizyki w interpretacji filozofii Kanta, w której zjawisko przeciwstawia siê rzeczy samej w sobie, z zamiarem potraktowania
relacji miêdzy nimi jako relacji fa³szu i prawdy, by³oby oczywicie fundamentalnym b³êdem. Kant zdecydowanie sprzeciwia siê podobnym dezinterpretacjom,
czego wyraz daje w obszernych wyjanieniach zawartych w Prolegomenach20.
Istota poznania naukowego nie polega na odkrywaniu tajemnicy wiata samego
w sobie, ale na wnikaniu w wiat jedynie cz³owiekowi dostêpny (zjawiskowy).
Poznanie tego, co jedynie nam dostêpne, dlatego w³anie jest mo¿liwe, ¿e jest
ono tylko danym nam zjawiskiem naszej zmys³owoci  obiekt zmys³ów stosuje siê do w³asnoci naszej zdolnoci ogl¹dania21  to znaczy s³ucha prawodawczego rozumu22. Odnosz¹c ten sam tok rozumowania do poziomu zmys³owoci, mo¿na powiedzieæ, u¿ywaj¹c oczywicie skrótu mylowego, ¿e jedna i ta
sama forma ogl¹du (czas i przestrzeñ) jest zarazem form¹, w której (1) dokonujemy geometrycznych konstrukcji i (2) obserwujemy przebieg eksperymentu.
S³owa Ortegi y Gasseta: Aby odkryæ rzeczywistoæ, musimy na moment usun¹æ z naszego otoczenia fakty i pozostaæ sam na sam z naszym rozumem doskonale oddaj¹ pewien charakterystyczny aspekt naukowego podejcia tak¿e
Kartezjusza, czego potwierdzenie znajdujemy w autobiograficznych uwagach
informuj¹cych nas o okolicznociach, w jakich autor Medytacji o pierwszej filozofii dokona³ swych fundamentalnych odkryæ. Oto 10 listopada 1619 r., na po19
20

K. Leniak, Materialici greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972, s. 261.
I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przysz³ej metafizyki, która bêdzie mog³a wyst¹piæ
jako nauka, t³um. B. Bornstein, oprac. M. ¯elazny, (w:) idem, Dzie³a zebrane, Toruñ 2012, t. 3,
s. 4552 [IV 287-293].
21 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, s. 31 [B XVII].
22 Nale¿y podkreliæ, ¿e prawa przyrody w tej formule s¹ naladowaniem praw praktycznego rozumu, a nie odwrotnie.
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cz¹tku wojny trzydziestoletniej, podczas d³ugiej podró¿y, w okolicach Ulm Kartezjusz zamyka siê w ciep³ej izbie ogrzewanej stoj¹cym na rodku piecem i z dala
od wojennej zawieruchy rozpoczyna medytacje. Odsuwa wszelkie dane zmys³ów,
które mog³yby zak³óciæ czystoæ idei umys³u, z niedowierzaniem wobec wszelkich empirycznych podniet, odrzuca  jak to opisa³ szczegó³owo w Medytacji
pierwszej  w¹tpliw¹ rzeczywistoæ. Interesuje go jedynie wewnêtrzny samoogl¹d umys³u, którego prawdziwoæ gwarantowana jest jasnoci¹ przyrodzonego wiat³a rozumu. Oto wspomniany fragment Rozprawy o metodzie: By³em
wówczas w Niemczech, dok¹d powo³a³y mnie okolicznoci tworzone przez wojny, które trwaj¹ tam jeszcze. Kiedy wraca³em do armii z koronacji cesarza, pocz¹tek zimy zatrzyma³ mnie na kwaterze, gdzie nie znajduj¹c ¿adnego towarzystwa, które by rozprasza³o moje myli, i nie maj¹c zreszt¹ na szczêcie trosk ani
namiêtnoci, które by m¹ci³y mój spokój, siedzia³em przez ca³y dzieñ zamkniêty
sam w ciep³ej izbie, maj¹c pe³n¹ swobodê zajmowania siê swoimi mylami23.
Przyk³ad Kartezjusza dostarcza oczywicie tylko psychologicznej charakterystyki nastawienia zalecanego filozofowi poszukuj¹cemu prawdy, jednak bez w¹tpienia obecne w zachowaniu filozofa zawieszenie wiata faktycznego pozostaje
w jakiej analogii wobec czysto umys³owej pracy przyrodnika, w efekcie której
powstaje matematyczny projekt.
Kant naturalnie zdawa³ sobie sprawê z faktu, ¿e element wyobra¿eniowy jest
warunkiem skutecznoci poznania odnosz¹cego siê ostatecznie jedynie do zjawisk,
choæ zapewne rozumia³ jego znaczenie inaczej ni¿ Kartezjusz. Kopernik jako
pierwszy dostarczy³ królewieckiemu filozofowi wzoru teoretycznego poznania
przyrody opartego na czysto rozumowej konstrukcji, Galileusz pokaza³ za, w jaki
sposób dziêki eksperymentowi zastosowaæ teoretyczn¹ wiedzê w dowiadczeniu,
wreszcie Newton  przekonania tego Kant nigdy nie porzuci³  uczyni³ wyznaczon¹ przez Galileusza metodê zasad¹ uniwersalnego poznania przyrody.
Gubimy siê w tej ogromnej ró¿norodnoci  pisze Ortega y Gasset  i z wielu obserwacji, jakich dokonujemy na temat faktów ruchu, nie potrafimy wywieæ
jego prawdziwej istoty. A jak postêpuje Galileusz? Zamiast gubiæ siê w morzu
faktów, wp³ywaj¹c miêdzy nie jako bierny obserwator, zaczyna od wyobra¿enia
sobie genezy ruchu pocisków cuius motus generationem talem constituo. Mobile quoddam super planum horizontale proiectum mente concipio omni secluso
impedimento [³ac. »których ruch w ten sposób powstaje. Je¿eli cia³o bez ¿adnej
przeszkody porusza siê na p³aszczynie poziomej, to z wszystkiego, co poprzednio obszernie zosta³o wy³o¿one (wynika, ¿e...)«]. [...] »Mente concipio  zak³adam jako twór mego umys³u ruch pocisku w p³aszczynie poziomej, którego nic
nie zak³óca«. Chodzi przeto o ruch cia³a wyobra¿ony w p³aszczynie doskonale
poziomej i odbywaj¹cy siê bez jakichkolwiek przeszkód. Owymi utrudnieniami,
23

Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, t³um. T. ¯eleñski-Boy, Warszawa 1994, s. 13.
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przeszkodami, od jakich Galileusz w wyobrani uwalnia ruch, s¹ fakty  ka¿de
cia³o, które mo¿na poddaæ obserwacji, porusza siê wród przeszkód: cia³a bowiem wzajem siê o siebie ocieraj¹. Galileusz zaczyna wiêc od zbudowania idealnej mylowej rzeczywistoci. Dopiero wówczas, kiedy wyobra¿ona rzeczywistoæ jest ju¿ gotowa, obserwuje fakty, a cilej, zwi¹zek, jaki zachowuj¹ one
z wyobra¿on¹ rzeczywistoci¹24.
Heidegger na ten sam aspekt przyrodoznawstwa nowo¿ytnego zwraca uwagê
w swoich wyk³adach, ale podkrela równie¿, ¿e ród³a idei modelu matematycznego znajduj¹ siê w filozofii platoñskiej: W opublikowanym w 1638 roku Discorsi Galileusz mówi: [...] »Koncypujê sobie cia³o rzucone na horyzontaln¹
p³aszczyznê, z której usuniêto wszelk¹ przeszkodê: wynika z tego [...], ¿e ruch
cia³a po tej p³aszczynie bêdzie jednostajny i sta³y, gdy p³aszczyzna rozci¹ga siê
w nieskoñczonoæ«. [...] W tym twierdzeniu, które mo¿e uchodziæ za pierwowzór
pierwszej zasady Newtona, zupe³nie jasno zaznacza siê to, czego szukamy. Galileusz mówi: [...] »Koncypujê sobie co ruchomego, w pe³ni pozostawionego
samemu sobie«. Owo »koncypujê sobie« jest dostarczaniem-sobie-wiedzy o okreleniu rzeczy. Jest to postêpowanie, które Platon scharakteryzowa³ kiedy odnonie do ìÜèçóéò; w nastêpuj¹cy sposób: áíáëáâþí áýôüò Ýî áýôïõ ôçí ÝðéóÞìçí
(Menon 85 d4), »samemu wydobywaj¹c i bior¹c wiedzê z samego siebie  z dala
od czego innego«25. Owo mente concipio (pojmujê rozumem), które stanowi
sta³y element Galileuszowego sformu³owania prawa przyrody, jest tym samym
rozumowym ujêciem, które prowadzi Kartezjusza do prawdy o punkcie archimedesowym ludzkiej wiedzy, tym samym wreszcie, które rozpoczyna  more geometrico napisan¹  Etykê Benedykta Spinozy.
W dwa lata po wyk³adach sk³adaj¹cych siê na tom Pytanie o rzecz, w opublikowanym w 1938 r. eseju Czas wiatoobrazu o nauce nowo¿ytnej Heidegger
pisze m.in., ¿e opiera siê na projektach dziedzin przedmiotowych (Entwurf),
których rozdrobnieniu i ograniczeniu zawdziêcza swój sukces, co po raz pierwszy mia³o dokonaæ siê w formule praw Galileusza oraz w metafizyce Kartezjusza. Ten aspekt nowo¿ytnej nauki nazywa Heidegger matematycznoci¹: Fizyka nowo¿ytna nazywa siê matematyczn¹, poniewa¿ z zasady pos³uguje siê
ca³kiem okrelon¹ matematyk¹. Atoli mo¿e ona funkcjonowaæ jedynie matematycznie, gdy¿ w g³êbszym sensie jest ju¿ matematyczna. Ta matemata oznacza
dla Greków to, co cz³owiekowi obserwuj¹cemu byt i obcuj¹cemu z rzeczami wiadome jest z góry: cielesnoæ cia³, rolinnoæ rolin, zwierzêcoæ zwierz¹t, cz³owieczeñstwo cz³owieka. Poza przytoczonymi, do tego, co z góry wiadome, tzn.
matematycznie, nale¿¹ równie¿ liczby. Znajduj¹c trzy jab³ka na stole rozpoznajemy, ¿e jest ich trzy. Ale liczbê trzy, trójnoæ, ju¿ znamy. To oznacza: liczba jest
24
25

J. Ortega y Gasset, Wokó³ Galileusza, s. 10.
M. Heidegger, Pytanie o rzecz..., s. 86.
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czym matematycznym. Jedynie dlatego, ¿e ze wszystkiego, co jest od-zawszeju¿-znane26, liczby s¹ poniek¹d najbardziej natrêtne i zatem najlepiej znane
wród rzeczy matematycznych, wnet zarezerwowano tê nazwê w³anie dla tworów liczbowych. Wcale jednak nie jest tak, by istotê tego, co matematyczne,
okrela³o to, co liczbowe27. S³owa wypowiedziane z perspektywy wspó³czesnej
fenomenologii rzucaj¹ te¿ wiat³o na matematycznoæ Kantowskiego projektu i pozwalaj¹ w³aciwe zrozumieæ jego sens.
Podobne nastawienie obecne jest jednak równie¿ w praktycznej filozofii Kanta, w odniesieniu do której, oczywicie nie tê sam¹, ale funkcjê wy³¹cznie analogiczn¹ do funkcji matematycznego projektu spe³niaj¹ idee regulatywne. Bóg,
dusza, niemiertelnoæ swoj¹ praktyczn¹ realnoæ potwierdzaj¹ tylko w ramach
ca³ociowej struktury postêpowania cz³owieka jako istoty moralnej. Zgodnie
z duchem filozofii transcendentalnej mo¿emy jedynie wykazaæ, w jaki sposób
sam rozum wyznacza w³asny przedmiot nie tylko w obrêbie dowiadczenia,
w teoretycznym poznaniu zjawisk, ale tak¿e przedmiot w³asnego, najwy¿szego
praktycznego zainteresowania. Postulaty czystego rozumu praktycznego w tym
samym stopniu co przedmioty przyrodoznawstwa podlega³yby analogicznemu
prawu rewolucji, albowiem tak¿e tutaj czysty rozum wyznacza [...] swój
przedmiot, wychodz¹c z naczelnej zasady podstawowej [Prinzip] swego czystego praktycznego u¿ytku (który i tak ukierunkowany jest na istnienie czego wy³¹cznie jako na skutek wywo³any przez rozum)28. Parafrazuj¹c znan¹ sentencjê
z przedmowy do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu, mo¿na powiedzieæ,
¿e równie¿ w odniesieniu do tak specyficznego przedmiotu, jak Bóg, poznanie jest mo¿liwe jedynie wtedy, gdy rozum wnika w to tylko, co sam wedle
swego pomys³u (Entwurf) wytwarza29. W Kantowskiej filozofii historii ta formu³a
przybierze symetryczn¹ wzglêdem filozofii religii, postaæ: Jak jest mo¿liwa historia a priori?  pyta Kant w Sporze fakultetów  Odpowiadamy: jeli wró¿bita sam
tworzy i wywo³uje wydarzenia, które przepowiada30. Zagadnienie to stanowi jednak ju¿ zupe³nie inny problem, który  mimo pozornych zbie¿noci z niektórymi w¹tkami filozofii spekulatywnej  ma ca³kowicie inny charakter.
26 Ta formu³a jest ogólnym wyra¿eniem tego, co w systemie filozofii Platona opisywane
jest za pomoc¹ mitu metempsychozy i anamnezy. Geometria za jest pierwszym wyró¿nionym
przez Platona obszarem poznania tego, co znane ju¿ z góry, w alegorii odcinka otwiera dziedzinê tego, co nadzmys³owe. W s³ynnej sentencji widniej¹cej nad wejciem do Akademii wyra¿ony zosta³ stosunek filozofa do wagi tego poznania, do znaczenia jego matematycznoci.
27 M. Heidegger, Czas wiatoobrazu, t³um. K. Wolicki, (w:) idem, Drogi lasu, Warszawa
1997, s. 69.
28 I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, t³um. B. Bornstein, oprac. M. ¯elazny, (w:)
idem, Dzie³a zebrane, Toruñ 2012, t. 3, s. 461 [V 139].
29 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. I, s. 26 [B XIII].
30 I. Kant, Spór fakultetów, prze³. M. ¯elazny, (w:) idem, Dzie³a zebrane, t. 5, Toruñ 2011,
s. 255 [VII 80].
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Streszczenie

Abstract

Artyku³ dotyczy problemu obiektywnej realnoci poznania w ujêciu E. v. Hartmanna. Autor Filozofii niewiadomego krytykuje koncepcjê Kanta z pierwszego wydania Krytyki
czystego rozumu uwa¿aj¹c, ¿e kluczowe pojêcia
zjawiska, przedmiotu i podmiotu transcendentalnego posiadaj¹ w niej realnoæ tylko subiektywn¹. Z tej perspektywy okrela epistemologiê
Kanta jako iluzjonizm. Realnoæ obiektywn¹
Hartmann przypisuje w swym systemie przedstawieniom powsta³ym na zasadzie przyczynowoci nie transcendentalnej, lecz transcendentnej.
U jej ród³a le¿y wola produkuj¹ca przedstawienia uwiadamiane jako jej treæ. Hartmann interpretuje posiadaj¹c¹ takie w³asnoci wolê jako
Kantowsk¹ rzecz sam¹ w sobie.

The article deals with the problem of the
objective reality of cognition in the conception
of E. v. Hartmann. The author of The Philosophy of the Unconscious criticizes Kants theory
contained in the first edition of Critique of Pure
Reason due to the fact that the reality of the key
notions, such as phenomenon, object, and transcendental subject is only subjective. This perspective allows Hartmann to define Kants
standpoint as illusionism In his system Hartmann ascribes the objective reality to the representations arisen on the basis of the principle of
causality which is transcendent but not transcendental. According to him such causality has
at its basis will that creates representations that
it can be aware of as of its content. Hartmann
interprets such a will as Kantian thing in itself.
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Dwa lata po publikacji swego najwa¿niejszego dzie³a Philosophie des Unbewußten (Filozofia niewiadomego, 1869) Eduard von Hartmann przygotowa³ do
druku niewielk¹ rozprawê, której tytu³ brzmi na pierwszy rzut oka zaskakuj¹co:
Das Ding an sich und seine Beschaffenheit. Kantische Studien zur Erkenntnistheorie und Metaphysik (Rzecz sama w sobie i jej w³asnoci. Studia Kantowskie
z teorii poznania i metafizyki). Praca ta na gruncie literatury dotycz¹cej filozofii
Kanta jest fenomenem specyficznym: jej treæ stanowi klasyczny przyk³ad dwóch
elementarnych b³êdów pope³nianych podczas prób interpretacji sensu pojêcia rzeczy samej w sobie. Istotê tych b³êdów dok³adniej omówimy w ostatniej czêci
niniejszego artyku³u. Wczeniej przypomnijmy tok wywodów Hartmanna.
Ju¿ sam tytu³ rozprawy mo¿e wprawiæ w zdziwienie: pojêcie rzeczy samej
w sobie pojawia siê tu obok pojêcia w³asnoci. Tymczasem Kant ju¿ we wstêpie
do Krytyki czystego rozumu (wyd. B) zastrzega, ¿e na terenie spekulatywnego
rozumu rzecz sama w sobie musi pozostaæ dla nas czym niepoznawalnym [por.
III, 13]1. W tekcie Krytyki wystêpuje ona tylko jako pojêcie problematyczne, tzn.
takie, które nie zawiera w sobie sprzecznoci, a potrzebne jest w metafizyce jedynie po to, aby ograniczyæ obiektywn¹ wa¿noæ poznania zmys³owego [III, 211].
Zgodnie z za³o¿eniami epistemologii Kantowskiej, aby wypowiadaæ siê o istnieniu (Dasein) rzeczy, a tym bardziej o jej w³asnociach, nale¿y wskazaæ odpowiedni¹ formê ogl¹du umo¿liwiaj¹c¹ empiryczne poznanie tej¿e rzeczy jako zjawiska. Poznanie wykraczaj¹ce poza dziedzinê zjawisk pozostaje dla nas puste
[III, 211]. W rezultacie Kantowsk¹ rzecz sam¹ w sobie mo¿na uznaæ za pojêcie graniczne, pomylane wy³¹cznie za pomoc¹ czystego intelektu.
Hartmann ju¿ na wstêpie przywo³anej rozprawy sygnalizuje, ¿e przedmiotem
swych zainteresowañ chcia³by uczyniæ fundamentalne pytanie ka¿dej teorii poznania2. W doktrynie Kanta bêdzie to pochodz¹ce z Kanonu czystego rozumu
pytanie: co mogê wiedzieæ? [III, 522]. Hartmann za punkt wyjcia obiera jednak inny fragment Krytyki czystego rozumu, pochodz¹cy z czêci Analogie dowiadczenia. Po uzasadnionym stwierdzeniu, ¿e dla Kanta formy ogl¹du oraz
kategorie, a zatem tak¿e i przedstawienia posiadaj¹ realnoæ podmiotow¹, twórca filozofii niewiadomego przypomina kluczowe pytanie Krytyki czystego rozumu: Jak to siê wiêc dzieje, ¿e owym przedstawieniom wyznaczamy obiekt,
czyli jako modyfikacji przypisujemy im, poza ich realnoci¹ podmiotow¹, jeszcze jak¹ [realnoæ] obiektywn¹? [III, 172].
1 W niniejszym artykule odniesienia do Krytyki czystego rozumu dotycz¹ wydania Dzie³ zebranych Immanuela Kanta (Toruñ 2010n), t. II w przek³adzie Miros³awa ¯elaznego. Numery
stron, które podajê w nawiasach kwadratowych, umieszczone s¹ w tym wydaniu na marginesach, a pochodz¹ z Akademie Ausgabe, Band III i IV, czyli Krytyki czystego rozumu w wydaniach B (III) i A (IV).
2 E. von Hartmann, Das Ding an sich und seine Beschaffenheit. Kantische Studien zur Erkenntnistheorie und Metaphysik, Berlin 1871, s. 2. Odniesienia do tego wydania oznaczam dalej
w nawiasie kwadratowym liter¹ H, podaj¹c numer strony.
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Jak deklaruje Hartmann, jego zamierzeniem jest wyczerpuj¹ce przeledzenie
starañ podejmowanych przez Kanta w celu rozwi¹zania owego problemu [por.
H, 2]. To jednak, ¿e zupe³nie nie jest zainteresowany odpowiedzi¹ udzielon¹
przez twórcê Krytyki czystego rozumu ju¿ klika stronnic dalej w Postulatach
empirycznego mylenia w ogóle [III, 185] oraz pojawiaj¹ca siê w tekcie sugestia, ¿e Kant w ramach w³asnej teorii poznania próbuje jakoby dotrzeæ do rzeczy samej w sobie [H, 33], dowodz¹ czego zupe³nie innego. Problem realnoci rzeczy samej w sobie (a tym bardziej jej w³asnoci) jako nierozwi¹zywalny
(przynajmniej w zakresie filozofii spekulatywnej) królewiecki filozof w ogóle
pomija i trudno przypuszczaæ, aby Hartmann tego faktu nie dostrzega³. Mo¿na
raczej s¹dziæ, ¿e umieci³ on w podtytule w³asnej rozprawy nazwisko Kanta na
zasadzie zas³ony dymnej. W rzeczywistoci zamierza³ za z jednej strony zwróciæ uwagê szerszej publicznoci filozoficznej na w³asn¹ doktrynê, a z drugiej
umiejscowiæ przedstawion¹ w niej now¹, oryginaln¹ gnozeologiê w kontekcie
filozoficznej klasyki.
Wobec Kantowskiego, jak twierdzi Hartmann, rozwi¹zania problemu realnoci rozprawa zajmuje stanowisko krytyczne. Akceptuj¹c oczywicie fakt, ¿e
wszystko co poznajemy jest zjawiskiem, a wiêc czym, co w sposób konieczny
ukonstytuowane zostaje przez podmiotowe warunki poznania (receptywnoæ
zmys³owoci i samorzutnoæ intelektu) autor Filozofii niewiadomego koncentruje siê na le¿¹cym u pod³o¿a zjawisk x, czyli pojêciu przedmiotu transcendentalnego. U Kanta w pierwszym wydaniu Krytyki czystego rozumu czytamy:
Zjawiska to jedyne przedmioty, jakie mog¹ byæ nam dane bezporednio, za to, co siê w nich
bezporednio odnosi do przedmiotu, zwie siê ogl¹dem. Ale zjawiska nie s¹ rzeczami samymi
w sobie, lecz tak¿e tylko przedstawieniami, które znów maj¹ swój przedmiot, lecz ten nie mo¿e
byæ ju¿ przez nas ogl¹dany i dlatego nazwaæ go wolno nieempirycznym, tj. transcendentalnym
przedmiotem równym x. Czyste pojêcie o tym przedmiocie transcendentalnym (który istotnie
przy wszystkich poznaniach naszych zawsze jednakowo równy jest x) jest tym, co we wszystkich naszych ujêciach (Begriffe) empirycznych w ogóle mo¿e dostarczyæ odniesienia do pewnego przedmiotu, tzn. obiektywnej realnoci. [IV, 82-83]

Hartmann komentuje ten fragment nastêpuj¹co: je¿eli przedmiot transcendentalny nie mo¿e byæ przez nas ogl¹dany, tzn. nie jest dany w ¿adnej z form ogl¹du (czasie i przestrzeni), to musi byæ on przez nas pomylany [H, 10], czyli
dany w jakiej formie kategorii. Ale w myl nauki Kanta kategorie nie znajduj¹
¿adnego zastosowania jako okrelenia przedmiotu transcendentalnego, niepodobna o nim myleæ ani jako o pewnej wielkoci czy realnoci, ani jako o substancji lub przyczynie, ani jako o czym istniej¹cym (daseiend), ani nawet czym
mo¿liwym, gdy¿ wszystko to wymaga ujêcia w³anie przez kategorie. Jak wiêc
zatem  pyta Hartmann  co, czego nie ma ani w ogl¹dzie, ani w myli, mo¿e
byæ gwarantem obiektywnej realnoci [H, 11]? Niekonsekwencja Kanta polega rzekomo na tym, ¿e ograniczenie, jakie wprowadza estetyka transcendental-

236

Dariusz Pakalski

na, maj¹ce chroniæ przed naiwnym realizmem, czyli dowód, ¿e to, co postrzegamy, nie jest rzecz¹ sam¹ w sobie, lecz zjawiskiem, staje siê czym sprzecznym.
Termin zjawisko zak³ada przejawianie siê czego, co stanowi jego pod³o¿e.
Poza podmiotowymi formami mylenia nie mo¿e jednak istnieæ nic, na podstawie czego mo¿na przyjmowaæ realnoæ takiego pod³o¿a. Nale¿a³oby wiêc albo
usun¹æ z Kantowskiej teorii poznania termin zjawisko i powróciæ do metafizyki Leibniza, gdzie poznanie intelektualne odnosi siê do rzeczy samych w sobie, a zmys³owoæ jest tylko mêtnym, zak³óconym sposobem poznania intelektualnego, albo przyznaæ, ¿e realnoæ nie dotyczy pod³o¿a zjawisk, lecz tylko
samych ukonstytuowanych przez w³adze poznawcze podmiotu zjawisk. Nie jest
wiêc ona ani bezporednia, ani obiektywna, lecz tylko podmiotowo-subiektywna
(subjektiv)3. Nie mo¿emy mieæ jednak wówczas ¿adnej gwarancji, ¿e taka realnoæ
zjawisk (Erscheinungen) nie jest pozorem (Schein). Albo  pisze Hartmann
 wszystko, co postrzegamy jest tym samym niczym wiêcej jak podmiotowo-subiektywnym (subjektiv) snem, a wszelka wiara w obiektywna realnoæ tego, co
postrzegamy, z³udnym pozorem, albo istnieje niezale¿na od wiadomoci pozytywna druga strona (Jenseits) wiadomoci, do której odniesienie nada treciom
wiadomoci porednio obiektywn¹ realnoæ [H, 15].
Jak wynika z niniejszego fragmentu, Hartmann za podstawowe zagadnienie
Krytyki czystego rozumu uzna³ kwestiê obiektywnej, czyli przedmiotowej realnoci poznania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e kwestia ta poch³ania go bardziej, ani¿eli
mia³o to miejsce w przypadku samego Kanta, który problem ten postawi³ jako
zasadniczy dopiero w trzeciej Krytyce. W tym kontekcie wa¿na jest jedna istotna uwaga: fragment Krytyki czystego rozumu, który przytoczony zosta³ powy¿ej
i do którego odnosi siê Hartmann, pochodzi z jej pierwszego wydania (A).
W wydaniu drugim (B) Kant fragment ten, podobnie jak szersz¹ partiê tekstu,
w sk³ad którego wchodzi³, usun¹³, chc¹c zapewne zapobiec nadinterpretacjom
i zabarykadowaæ drogê, któr¹ potem, zreszt¹ nie jako pierwszy ani ostatni, postanowi³ wykorzystaæ Hartmann. Autor Filozofii niewiadomego o zmianach dokonanych w tekcie Krytyki na pewno wiedzia³. To prawda, ¿e w momencie pisania swej rozprawy móg³ pos³ugiwaæ siê jedynym dostêpnym wówczas wydaniem
zbiorowym dzie³ Kanta, przygotowanym przez ucznia Hegla, a nastêpnie rektora królewieckiej Albertyny Karla Rosenkranza, gdzie tekst pierwszej z Krytyk
oparty zosta³ na wydaniu A. Jednak wydawca wyranie zaznacza, ¿e rozdzia³
drugi Dedukcji czystych pojêæ intelektu, z którego pochodzi omawiany przez
Hartmanna fragment, zosta³ w wydaniu B gruntownie przepracowany i podaje
3 Ten niemiecki termin ³¹czy dwa polskie znaczenia: »podmiotowy«, czyli odnosz¹cy siê
do formalnej, a nie materialnej strony procesu poznawczego (w sensie czysto logicznym i gramatycznym wskazuje imienn¹ czêæ zdania), oraz »subiektywny«, czyli arbitralnie uznany za
prawdê przez jaki podmiot lub grupê podmiotów  M. ¯elazny, Od t³umacza, (w:) I. Kant,
Dzie³a zebrane, t. II, s. 13.
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w ca³oci jego ostateczn¹ wersjê w suplemencie4. W tym kontekcie s³uszny wydaje siê wniosek, ¿e zaprezentowana w rozprawie Hartmanna interpretacja skupia siê na problemie, którego rozwi¹zaniem jej autor by³ zainteresowany nie ze
wzglêdu na uzasadnienie pogl¹dów Kanta, lecz w³asnych.
Je¿eli mo¿na by³oby, jak czytalimy powy¿ej, podwa¿yæ obiektywn¹ realnoæ
poznania odnosz¹cego siê do przedmiotu transcendentalnego, który przyporz¹dkowujemy formie zmys³u zewnêtrznego (przestrzennoæ), to nale¿a³oby w tym
kontekcie zapytaæ o realnoæ transcendentalnego podmiotu, danego byæ mo¿e
ogl¹dowi wewnêtrznemu jako myl¹ce ja. Ale tu Hartmann z góry rozwiewa
wszelkie w¹tpliwoci. Transcendentalny podmiot to tylko  tu ponownie przytacza cytat z wydania A  nazwa transcendentalnego przedmiotu zmys³u wewnêtrznego [IV, 227]. Mamy tu wiêc do czynienia ze szczególnym przypadkiem
transcendentalnego przedmiotu, którego pojêcie pozostaje tak samo zupe³nie
nijakie i puste, jak gdyby chodzi³o o domniemany transcendentalny przedmiot
zmys³u zewnêtrznego, poniewa¿ tak¿e i tu nie mo¿e znaleæ warunków zastosowania ¿adna z kategorii [III, 331 przyp.]. Je¿eli nawet rozszerzylibymy pojêcie
podmiotu transcendentalnego, rozumuj¹c przez nie pojêcie transcendentalnej syntezy apercepcji, nadal nie dotarlibymy do materii poznania i nie uzyskalibymy
¿adnej obiektywnej realnoci. Transcendentalna synteza apercepcji oznacza tylko formaln¹ jednoæ wiadomoci, któr¹ rozpatrywaæ nale¿y pod wzglêdem formy poznania, a nie zawartej w niej realnej treci.
Mimo to nie ma nic bardziej naturalnego, a zarazem bardziej zwodniczego, ani¿eli poczytanie
jednoci w syntezie myli za postrzegan¹ jednoæ spostrze¿eñ w podmiocie tych myli. Mo¿na by to nazwaæ wlizgniêciem [Subreption] siê hipostazowanej wiadomoci (apperceptionis
substantiatae). [IV, 251]

Identyfikowanie tej tylko logicznej jednoci z realnie istniej¹cym podmiotem
jest  by u¿yæ oryginalnego sformu³owania z Krytyki czystego rozumu  subrepcj¹, czyli pomyleniem przedmiotu b³êdnie uznawanego za empiryczny
z przedmiotem rzeczywicie empirycznym. ¯adne treci Kantowskiej wiadomoci, podsumowuje Hartmann, nie pozwalaj¹ na to, aby poza fenomenaln¹ stron¹
zjawiska ja doszukiwaæ siê ja istniej¹cego jako rzecz sama w sobie. W rezultacie pojêcie transcendentalnego podmiotu okazuje siê w zamiarze uzyskania
obiektywnej realnoci tak samo nieprzydatne, jak pojêcie transcendentalnego
przedmiotu. Zjawisko jedynie wewnêtrzne  pisze filozof  tak samo zredukowane zostaje jedynie do pozoru jak wczeniej zjawisko zewnêtrzne [H, 28].
Trzy mo¿liwoci dojcia do obiektywnej realnoci na terenie Kantowskiej teorii
poznania okazuj¹ siê w ocenie Hartmanna fiaskiem. Pojêcia zjawiska, przedmiotu
i podmiotu transcendentalnego s¹ czyst¹ iluzj¹, w konsekwencji idealizm transcendentalny nale¿a³oby raczej okreliæ absolutnym iluzjonizmem [H, 28].
4 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, hrsg. Karl Rosenkranz, Leipzig 1838, s. 90 (przypis
wydawcy) oraz suplement XIV (s. 730759).
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Kant nie zrealizowa³, jak stwierdza Hartmann, najwa¿niejszego zadania filozofii transcendentalnej, czyli nie udowodni³ mo¿liwoci dowiadczenia. W systemie Kanta dowiadczenie mo¿liwe jest tylko przy za³o¿eniu transcendentalnej
idealnoci przestrzeni, czasu i kategorii. Jak czytamy u Hartmanna: Niniejsza
rozprawa przynios³a rezultat, ¿e za³o¿enia, które mia³y za cel wyjaniæ mo¿liwoæ dowiadczenia, zademonstrowa³y jego niemo¿liwoæ, poniewa¿ wykaza³a,
¿e wszelkie pozorne dowiadczenie jest absolutn¹ iluzj¹ [H, 34].
Wszystkie przedmioty przedstawieñ, niezale¿nie od tego, czy ustanawiamy
dla nich warunki transcendentalne, czy nie i czy warunki te znajduj¹ odniesienie w pozytywnym istnieniu transcendentnego korelatu, czy nie, pozostaj¹ immanentn¹ treci¹ wiadomoci. W tej sytuacji, jak owiadcza Hartmann, postawieni jestemy przed alternatyw¹: albo zgodzimy siê na fakt, ¿e dowiadczenie
jest iluzj¹, albo mo¿liwoæ dowiadczenia udowodnimy inaczej, ani¿eli uczyni³
to Kant. W przeciwieñstwie do litery Krytyki czystego rozumu, gdzie o rzeczy
samej w sobie mówi siê jako o pojêciu granicznym, które mo¿e mieæ tylko
negatywne zastosowanie [III, 211], berliñski filozof próbuje uzyskaæ pozytywne okrelenie tego, co transcendentne [H, 35]. Dla czytelnika jego rozprawy
musi jednak pozostaæ zagadk¹, dlaczego mówi on w tym kontekcie o modyfikacji [H, 34] teoriopoznawczych za³o¿eñ Kanta, skoro mamy raczej do czynienia z ich ca³kowitym odwróceniem. Za punkt wyjcia obiera to, co wykaza³ jako
niezaprzeczalne: immanentn¹ treæ wiadomoci. Wychodz¹c z tego punktu zamierza on wybudowaæ, jak pisze, most [H, 35], dziêki któremu uzyskamy relacje do transcendencji, który to most nie bêdzie iluzj¹, lecz pozwoli uzyskaæ
realny [H, 36] stosunek pomiêdzy treci¹ naszej wiadomoci a wiatem rzeczy samych w sobie. Realizuj¹c to zamierzenie, obiera kierunek przeciwny ni¿
Kant. Nie pokonuje kolejnych szczebli poznania i nie ujmuje danego przedmiotu ogl¹du w samorzutnych formach mylenia, lecz wpierw zwraca siê ku temu,
co jak uwa¿a jest najbardziej pierwotn¹ treci¹ wiadomoci i co ju¿ instynktownie odbieramy jako co danego, do zmys³owego wra¿enia [H, 36]. Swój
dowód przeprowadza w sposób nastêpuj¹cy.
Dla Kanta odbieranie wra¿eñ jest wynikiem bycia pobudzanym (affiziert
sein). A poniewa¿ wra¿enie stanowi materiê ogl¹du, fakt pobudzenia sprawia, ¿e
owa materia jest dana. Powi¹zanie tego rodzaju okrela Hartmann przyczynowoci¹ transcendentn¹, w odró¿nieniu od przyczynowoci immanentnej, polegaj¹cej wy³¹cznie na powi¹zaniu przedstawieñ (zjawisk). W ten sposób wysnuwa wniosek, ¿e to, co nas pobudza, jest transcendentn¹ przyczyn¹ wra¿enia [por. H, 38].
Zabieg Hartmanna polega, jak widaæ, na ustanowieniu przyczyny transcendentnej, której ród³o le¿y poza wiadomoci¹ i oddzieleniu jej od przyczyny transcendentalnej, która jest immanentn¹ treci¹ wiadomoci. Znalelimy zatem
 pisze  poszukiwane pozytywne okrelenie tego, co transcendentne: jest to (transcendentna) przyczyna wra¿enia (a wiêc porednio wszystkich zjawisk) [H, 38].
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W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wra¿enie, o którym mówi siê
w powy¿szym fragmencie, nie jest ju¿ wra¿eniem w znaczeniu Kantowskim, lecz
Hartmannowskim. Hartmann ca³kowicie pomija podstawowy warunek postawiony przez Kanta w Estetyce transcendentalnej, w którym mówi siê, ¿e wra¿enie
jest wy³¹cznie materi¹ zjawiska i aby staæ siê treci¹ poznawcz¹, musi zostaæ
przez poznaj¹cy umys³ uporz¹dkowane [III, 49], czyli ujête w jednej z form
zmys³owoci. W miejsce zarezerwowane dla Kantowskiej receptywnoci w rozprawie Hartmanna pojawia siê nieracjonalna kategoria instynktu, czyli  jak
mo¿na rozumieæ  pewna forma percepcji niezale¿na od zmys³owoci i intelektu. Pozwala ona siêgn¹æ do rzeczywistoci, która dana jest przed dowiadczeniem, podczas gdy treæ Kantowskiego przedstawienia by³a dana tylko w akcie
wiadomoci. Zdaniem Hartmanna Kant pope³ni³ b³¹d, twierdz¹c, ¿e u pod³o¿a
przedmiotu empirycznego znajduje siê przedmiot transcendentalny. Jak próbuje
wykazaæ, przedmiot empiryczny to w istocie przedmiot transcendentalny, i nie
mo¿na odró¿niæ jednego od drugiego [H, 39]. W rezultacie wnioskuje, ¿e
u Kanta dochodzi do identyfikacji pojêæ przedmiotu transcendentalnego i transcendentnej przyczyny [por. H, 39]. Po sprostowaniu tej pomy³ki mo¿emy ju¿ okreliæ transcendentn¹ przyczynê wra¿enia. Jest ni¹ poszukiwana rzecz sama w sobie [por. H, 40]. Mimo to, jak utrzymuje autor rozprawy, nadal pozostajemy na
terenie teorii poznania Kanta, na co dowodem maj¹ byæ sformu³owania z wydania A Krytyki czystego rozumu zawarte w Rozwa¿eniu czystej nauki o duszy
[IV, 243-246], gdzie Kant mia³ sugerowaæ transcendentn¹ przyczynowoæ i postawiæ hipotezê rzeczy samej w sobie jako transcendentnej przyczyny. Jak postuluje Hartmann, tylko broni¹c tej hipotezy, mo¿emy uratowaæ siê przed absolutnym iluzjonizmem.
Osi¹gniêcie pojêcia granicznego w systemie rozumu spekulatywnego Kanta
stanowi w zaprezentowanym w rozprawie toku rozwa¿añ jedynie fazê przejciow¹. Autor Filozofii niewiadomego stawia dalsze pytania, przekraczaj¹ce ju¿ granice zakrelone w pierwszej Krytyce. Chc¹c bli¿ej sprecyzowaæ transcendentn¹
przyczynê, za istotne uwa¿a rozstrzygniêcie kwestii, czy nasze przedstawienia s¹
wynikiem wp³ywu rzeczy zewnêtrznych, czy te¿ powstaj¹ za spraw¹ przyczyny
wewnêtrznej. Jak zastrzega filozof, terminów zewnêtrzny i wewnêtrzny nie
nale¿y w tym przypadku rozumieæ obrazowo, chodzi mu o to, czy nasza wola
produkuje przedstawienia samodzielnie, czy te¿ dane s¹ one wiadomoci w sposób pasywny [por. H, 44].
Jak widzimy, Hartmann odwo³uje siê do pojêcia woli, które w tej perspektywie wymaga bli¿szych wyjanieñ. W systemie Kanta wola nie nale¿y do zakresu filozofii teoretycznej, lecz praktycznej. Jest w³adz¹ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê
przedstawionego celu, która je¿eli zdeterminowana jest przez praktyczny rozum
(a nie przez pobudki zmys³owe), kieruje siê ide¹ dobra. Inny wa¿ny dla Hartmanna myliciel, Schopenhauer, odnalaz³ w tym pojêciu Kantowsk¹ rzecz sam¹
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w sobie i zdefiniowa³ j¹ jako bezrozumne chcenie, lep¹ i pr¹c¹ do ¿ycia si³ê
obiektywizuj¹c¹ siê w wiecie jako przedstawieniu ujmowanym przez intelekt.
W odró¿nieniu od tego Hartmann sytuuje zarówno wolê, jak i przedstawienie
w wiecie niewiadomoci, tworz¹c teoriê przedstawieñ niewiadomych. Warto
w tym miejscu wspomnieæ, ¿e mo¿liwoæ istnienia tego rodzaju przedstawieñ
rozpatrywa³ tak¿e Kant, ale nie w aspekcie teorii poznania, lecz uwag psychologicznych zawartych w Antropologii w ujêciu pragmatycznym5. Chcenie woli
Hartmann pojmuje w swej koncepcji jako d¹¿enie do urzeczywistnienia (uwiadomienia) jej niewiadomego przedstawienia, tzn. nadania mu formy zjawiska.
Jednoæ woli i przedstawienia polega na tym, ¿e wola urzeczywistnia w ten sposób swoj¹ treæ w nieskoñczonym procesie uwiadamiania6. Dopiero takie ujêcie woli pozwala mówiæ o niej jako o czym realnym, bo uobecnianym jako treæ
wiadomoci, a treci takiej mo¿emy przypisaæ konkretne w³asnoci. Okrelenia
takich w³asnoci (czyli mo¿liwoci poznania w systemie kategorii) zdaniem Hartmanna brakowa³o Schopenhauerowskiej woli jako rzeczy samej w sobie. Taka
jest te¿ Hartmanna definicja realnoci: realnoæ to dla niego przedstawienie jako
treæ woli7.
Powracaj¹c do pytania, czy przedstawienie jest rezultatem wp³ywu rzeczy
zewnêtrznych, czy rezultatem przyczynowoci wewnêtrznej, filozof rozstrzyga je
na rzecz przyczynowoci wewnêtrznej, któr¹ ujmuje jako w³adzê reprezentuj¹c¹
funkcje produktywne. Nie wolno jednak, podkrela Hartmann, negowaæ wp³ywu
rzeczy zewnêtrznych, gdy¿ oznacza³oby to w prostej linii powrót do solipsyzmu,
a w konsekwencji uniemo¿liwienie wiedzy o treciach innych wiadomoci. Stanowisko berliñskiego myliciela najlepiej ilustruje fragment nastêpuj¹cy: Jest
zatem jasne, ¿e rzeczywiste porednictwo pomiêdzy ró¿nymi wiadomociami
mo¿e zaistnieæ jedynie poprzez rzeczy same w sobie, które przez sw¹ pasywn¹
lub aktywn¹ przyczynowoæ (przez doznawanie i oddzia³ywanie) umo¿liwiaj¹
komunikacjê miêdzy jedn¹ a drug¹, przy czym zak³ada siê, ¿e przynale¿¹ce do
jednej wiadomoci cia³o jako rzecz sama w sobie, kierowane przez wolê, albo
bezporednio, albo za porednictwem innych rzeczy samych w sobie, oddzia³uje
na przynale¿¹ce do innej wiadomoci cia³o jako rzecz sam¹ w sobie, przez co
wiadomoæ ta jest pobudzana [H, 47]. Jak widaæ, Hartmann pozosta³ pod tym
wzglêdem w krêgu inspiracji metafizyk¹ Schopenhauera ujmuj¹c cia³o, czy te¿
biologiczny organizm, jako w³aciwe siedlisko woli.
W podsumowaniu swych rozwa¿añ filozof próbuje wykazaæ, ¿e usytuowanie
przyczyny transcendentnej jednoznacznie poza za³o¿eniami Kantowskiego formalnego idealizmu pozwala unikn¹æ sprzecznoci, w jakie jego zdaniem uwik³a³
5
6

s. 34.
7

Por. D. Pakalski, Estetyka Eduarda von Hartmanna, Toruñ 2013, s. 3940.
Por. E. von Hartmann, Filozofia niewiadomego, prze³. B. Markiewicz, Warszawa 1982,
Ibidem, s. 102.
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siê królewiecki myliciel. Jednak nietrudno zauwa¿yæ, ¿e w takiej postaci systemu zaprezentowanego w rozprawie Hartmanna nie mo¿na ju¿ okreliæ modyfikacj¹ teorii poznania Kanta, lecz odrêbn¹ i w osobny sposób ugruntowan¹ metafizyk¹, w której narzêdzia przygotowane przez twórcê Krytyk stosuje siê na
w³asny u¿ytek.
W³asnoci rzeczy samej w sobie Hartmann definiuje za pomoc¹ kategorii
przyczynowoci, istnienia i realnoci. Poniewa¿ rzecz ta, jak czytalimy w przytoczonym powy¿ej fragmencie, posiada zdolnoæ oddzia³ywania i doznawania, to
jest zmienna, a zatem istnieje w czasie, choæ wed³ug zasad logiki musi siê jej
przypisaæ trwa³¹, bezczasow¹ podstawê, poniewa¿ istnienie domaga siê substancji [por. H, 79]. Nie mo¿na natomiast w sposób bezporedni przypisaæ jej przestrzennoci, jednak wiedza o tym, ¿e rzeczy samych w sobie jest wiele sprawia,
¿e instynktownie [H, 94] uwa¿amy je za co przestrzennego. W ten sposób
Hartmann usi³uje dopasowaæ zasady w³asnej doktryny do regu³ ustanowionych
w transcendentalnej Analityce i Estetyce.
* * *
Jak zaznaczy³em na wstêpie, omawiana rozprawa Hartmanna zawiera wzorcowe przyk³ady dwóch dezinterpretacji filozofii Kanta. B³êdnoæ pierwszej
z nich, tradycyjnie ju¿ identyfikowanej z doktryn¹ Schopenhauera, wynika z nastêpuj¹cych przyczyn.
W filozofii Kanta wystêpuj¹ dwa terminy: umys³ (Gemüth) oznaczaj¹cy zdolnoæ do wszelkich mo¿liwych doznañ, odczuæ, dowiadczeñ i skojarzeñ oraz rozum (Vernunft), który oznacza wy³¹cznie zdolnoci poznawcze, czyli takie, które mo¿na uj¹æ w formie prawdziwych lub nieprawdziwych s¹dów. Empiryczne
poznania rozumowe maj¹ charakter obiektywny, co oznacza, ¿e po pierwsze, s¹dy
sformu³owane przez nie przy u¿yciu kategorii tworz¹ systematyczn¹, logiczn¹
jednoæ, po drugie za, w odró¿nieniu na przyk³ad od poznañ czysto matematycznych, odnosz¹ siê do przedmiotów (Gegenstände), za przedmioty, które mo¿na
badaæ u¿ywaj¹c intelektu, zw¹ siê obiektami (Objekte).
Kant jest wiadomy, ¿e rozumnoæ nie wyczerpuje ca³ej aktywnoci umys³u.
Dowiadczenia zmys³u wewnêtrznego umo¿liwiaj¹ nam na przyk³ad odczucie
takich specyficznych przedmiotów, jak smutek, radoæ czy te¿ pragnienie czego.
Odczucia te nie stanowi¹ ¿adnych treci poznawczych. Nie trzeba ich wspieraæ
wiedz¹ ujêt¹ w kategoriach. Nie s¹ prawdziwe lub fa³szywe, bo jako treæ ja to
czujê bezporednio musz¹ byæ prawdziwe zawsze. O ile chcielibymy je nazwaæ
zjawiskami, o tyle s³owo zjawisko mia³oby tu zupe³nie inny sens ani¿eli wtedy, gdy oznacza ono przedmiot, który postrzegamy zmys³em zewnêtrznym albo
wyobra¿amy sobie zmys³em wewnêtrznym w przestrzeni trójwymiarowej. Pytanie, jak s¹ mo¿liwe wszelkie doznania i dowiadczenia umys³u, by³oby dla Kan-
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ta pytaniem beznadziejnym, dlatego obok filozofii krytycznej tworzy opisow¹,
w du¿ej czêci asertoryczn¹, antropologiê w aspekcie praktycznym.
Kategoria rzeczy samej w sobie dotyczy wy³¹cznie obiektów rozumu, nie za
odczuæ umys³u w ogóle. Wynika ona z transcendentalnej koniecznoci zadania
pytania: czym obiekt móg³by byæ niezale¿nie od tego, ¿e jest obiektem wszelkiego mo¿liwego poznania dokonanego przez istotê rozumn¹? Koniecznoæ transcendentalna jest w tym wypadku koniecznoci¹ logiczn¹, a nie empiryczn¹, konkretnie chodzi tu o logikê pozoru (dialektykê). Poniewa¿ rzecz sama w sobie jest
wy³¹cznie przedmiotem logiki, a nie ¿adnego ogl¹du, to nie mo¿na, jak g³osi³ m³ody Vaihinger (z czego siê póniej wycofa³), uznaæ jej za fikcjê heurystyczn¹. Jako
kategoria czystego intelektu przypomina ona do pewnego stopnia plus i minus nieskoñczonoæ, z t¹ ró¿nic¹, ¿e obie nieskoñczonoci daj¹ siê odnieæ do pewnego
ogl¹du. Jest to czysty intelektualny ogl¹d w geometrii. Natomiast pojêcia rzeczy
samej w sobie do ¿adnego ogl¹du odnieæ siê nie da. Mimo to pytanie o tê rzecz
okazuje siê logicznie konieczne, ale nie ze wzglêdu na jakiekolwiek przedmioty
mo¿liwego ogl¹du, tylko potrzeby samego procesu poznawczego.
O ile pytanie o rzeczy same w sobie wyrasta z potrzeb logicznych i transcendentalnych, o tyle wewnêtrzne odczucie aktu naszej woli ma siê do tego pytania nijak. Fantazje Schopenhauera, ¿e owo odczucie stanowi w³aciw¹ treæ
tego, co Kant w Logice transcendentalnej nazwa³ rzecz¹ sam¹ w sobie, by³y interpretacj¹ niezwykle karko³omn¹, opart¹ na lunym skojarzeniu. Skojarzenie to
okaza³o siê ponadto niezwykle niefortunne, bo u Kanta pojêcia odczuwanej woli
i rzeczy samej w sobie sytuuj¹ siê w zupe³nie odrêbnych sferach szeroko pojêtego umys³u. Koniecznoæ przedmiotu pierwszego z tych pojêæ ma charakter wybitnie empiryczny, opiera siê po prostu na fakcie: ja czujê, ¿e chcê. Tego odczucia
empirycznego nie mo¿na jednak, jak zaznaczylimy, myliæ ze zmys³owym dowiadczeniem trójwymiarowego obiektu stanowi¹cego przedmiot poznania obiektywnego. S³owo empiryczny ma tu zupe³nie inny sens. Natomiast koniecznoæ zapytania o rzecz sam¹ w sobie ma charakter logiczny, a przy tym transcendentalny,
co z góry wyklucza skojarzenia, ¿e tak pojmowana rzecz mo¿e byæ przedmiotem jakich pozaintelektualnych odczuæ. Odwrotnie, teoretycznie mo¿na sobie
wyobraziæ, ¿e móg³by jej siêgn¹æ intelekt intuitywny, którego mylenie jest zarazem ogl¹dem. Ale intelekt taki nie mo¿e nam byæ dany, gdy¿ jedn¹ z fundamentalnych cech naszego rozumu jest dwoistoæ pni poznania: receptywnoci
i samorzutnoci.
Przejdmy teraz do drugiego z b³êdów poczynionych przez Hartmanna przy
interpretacji Kanta. Chodzi o przytoczony na wstêpie niniejszego artyku³u fragment
z wydania A Krytyki czystego rozumu, stanowi¹cy zaiste rafê, o któr¹ rozbijaj¹ siê
niefrasobliwi interpretatorzy niezwracaj¹cy uwagi na ró¿nicê dwóch wydañ.
W dialektyce transcendentalnej s³owo przedmiot transcendentalny faktycznie u¿ywane jest na okrelenie domniemanej rzeczy samej w sobie, bêd¹cej
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przedmiotem idei regulatywnej. Ale pojêcie koniecznoæ transcendentalna nie
musi odnosiæ siê do pytania o rzecz sam¹ w sobie. Nie jest te¿ konieczne, by
zawsze, gdy u¿ywa siê pojêcia przedmiot transcendentalny, chodzi³o o tak¹
rzecz i w³anie ten przypadek mo¿na zaobserwowaæ w cytowanym fragmencie.
Sens u¿ytego tu pojêcia transcendentalny przedmiot x jest nastêpuj¹cy.
Ka¿dy przedmiot, z którym mamy do czynienia w procesie poznawczym, jest
faktycznie szeregiem zjawisk odbieranych w chronologii. Ka¿de zjawisko sk³ada siê za z olbrzymiej liczby mog¹cych wchodziæ w jego sk³ad predykatów,
z których poznajemy tylko czêæ. Powstaje pytanie: czy poznaj¹c jakikolwiek
przedmiot zmys³owy, poznajê w ogóle jaki przedmiot, czy te¿ szeregi odrêbnych
zjawisk, predykatów itp.? Moc¹ transcendentalnej jednoci systemu apercepcji
zak³adamy jednoæ poznawanego przez nas przedmiotu, która na drodze ogl¹du
empirycznego by³aby nieosi¹galna. Po to, a¿eby badaæ jakikolwiek przedmiot,
nale¿y wiêc najpierw za³o¿yæ, ¿e przedmiot ów w ogóle istnieje jako zamkniêty
zbiór konstytuuj¹cych go zjawisk i predykatów, które mog¹ byæ poznawane wedle kategorii intelektu. Czy za iloæ owych zjawisk i predykatów jest skoñczona, czy te¿ nie, pozostaje spraw¹ otwart¹. Mamy tu przecie¿ do czynienia wy³¹cznie z przedmiotem zak³adanym dla potrzeb logiki. Buduj¹c jego model,
mo¿na siê wiêc zapewne odwo³ywaæ zarówno do pojêcia wewnêtrznej skoñczonoci, jak i nieskoñczonoci przedmiotu. Przedmiot taki Kant nazwa³ przedmiotem x.
Pojawia siê pytanie: czy tego typu koniecznoæ jest rzeczywicie koniecznoci¹ transcendentaln¹, czy mo¿e tylko logiczn¹? Tak rozumiany przedmiot x staje siê przecie¿ jednym z elementów poznania intelektualnego o zastosowaniu
empirycznym. Byæ mo¿e z tych równie¿ przyczyn, przygotowuj¹c drugie wydanie Krytyki czystego rozumu, Kant powy¿szy fragment wycofa³. Niestety, czasami przypominany jest on w ró¿nych dezinterpretacjach, których autorzy nie zauwa¿aj¹, ¿e u¿yte tu pojêcie przedmiot transcendentalny ma zupe³nie inny sens
ani¿eli analogiczne pojêcie z Dialektyki transcendentalnej. I nie oznacza ono
bynajmniej rzeczy samej w sobie.
Cztery lata po pierwszym wydaniu (w roku 1875) rozprawa Eduarda von
Hartmanna ukaza³a siê ponownie pod zmienionym i bardziej adekwatnym do jej
treci tytu³em Kritische Grundlegung des transzendendentalen Realismus (Krytyczne uzasadnienie realizmu transcendentalnego). Jako filozof b³yskawicznie
uzyskuj¹cy w owym czasie popularnoæ, jej autor zdecydowa³ siê tym razem
 i s³usznie  w tytule nazwisko Kanta pomin¹æ. Niestety, w dalszym ci¹gu podpisywa³ siê pod g³oszonymi wczeniej b³êdami interpretacyjnymi. Byæ mo¿e to
w³anie sprawi³o, ¿e owa popularnoæ szybko zaczê³a gasn¹æ.
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Streszczenie

Abstract

Schopenhauer konstruuje sw¹ estetykê, nawi¹zuj¹c do Platoñskiej teorii idei oraz rozwijaj¹c Kantowsk¹ koncepcjê w³adzy s¹dzenia
w odniesieniu do piêkna i wznios³oci. Dziêki
ujêciu transcendentalnemu potrafi on zobiektywizowaæ estetyczn¹ wartoæ naturalnych wytworów przyrody i artystycznych wytworów
cz³owieka. Wyró¿nione miejsce w jego estetyce
zajmuje poezja (dramat) i, w pewnej mierze, filozofia, poniewa¿ jest to sztuka s³owa, w której
idee najlepiej wypowiada siê za porednictwem
pojêæ. Szczególnego rodzaju sztuk¹ jest muzyka, poniewa¿ dziêki niej mo¿na bezporednio
docieraæ do wiata idei i wyra¿aæ go w sposób
poza- lub ponadwerbalny. Schopenhauer prowadzi ciekawe rozwa¿ania na temat woli i przedstawienia, idei i ¿ycia, talentu i geniuszu, uroku i wdziêku oraz wielu innych wa¿nych
kwestii pojawiaj¹cych siê w obszarze jego zainteresowañ estetycznych.

Schopenhauer constructs his aesthetics, referring to Platos theory of ideas and developing the Kantian conception of the power of
judgment in relation to the beauty and sublimity. Using transcendental terms he can objectify
the aesthetic value of the normal products of
nature and artistic creations of man. Featured in
his aesthetics is poetry (drama) and, to a certain extent, the philosophy, because it is an art of
expression, presenting ideas best through concepts. Music is a special kind of art, enabling
to reach out to the world of ideas directly and
to express it in a non-verbal or over-verbal way.
Schopenhauer leads interesting reflections on
the will and representation, idea and life, talent
and genius, charm and grace, and on many
other important issues arising in the area of his
aesthetic interests.
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Wypowiadaj¹c siê na temat estetyki, Schopenhauer nawi¹zuje do pogl¹dów
Kanta i po swojemu wyra¿a uznanie dla królewieckiego filozofa: Podziwiaæ
trzeba, jak Kant, któremu sztuka by³a chyba zupe³nie obca i który na pozór by³
ma³o wra¿liwy na piêkno i zapewne ponadto nigdy nie mia³ okazji ogl¹dania
wa¿nego dzie³a sztuki [...], móg³ w tych warunkach zdobyæ wielk¹ i trwa³¹ zas³ugê filozoficznymi rozwa¿aniami nad sztuk¹ i piêknem1. W opinii Schopenhauera przedkantowscy estetycy zajmowali siê kwesti¹ sztuki i piêkna jedynie
z empirycznego punktu widzenia. W swych badaniach starali siê wskazaæ jak¹
w³aciwoæ przedmiotu, która pozwala³aby stwierdziæ, czy dany przedmiot jest
piêkny, i dopiero na tej podstawie okrelali, co jest prawdziw¹ sztuk¹. Niemal
zawsze chodzi³o im o ustalenie, co takiego zawiera siê w jakim przedmiocie,
¿e uznajemy go za piêkny i, maj¹c go przed oczyma, odczuwamy zadowolenie
(Wohlgefallen). Rozwa¿ania estetyków wiod³y od s¹dów szczegó³owych do coraz bardziej ogólnych, aby w koñcu doprowadziæ do okrelenia regu³ wszelkiej
twórczoci artystycznej. Rozwa¿ania te s³u¿y³y praktycznym celom, albowiem
artysta powinien przyswoiæ sobie w³aciwe regu³y postêpowania, dziêki którym
wiedzia³by, jakie cechy przedmiotu ma uwypukliæ, a jakie ukryæ, aby finalne
dzie³o by³o piêkne. Tak myla³ Arystoteles, a po nim wielu filozofów i badaczy
piêkna a¿ po czasy najnowsze, a wród nich m.in. Henry Home, Edmund Burke,
Johann Joachim Winckelmann, Gotthold Ephraim Lessing i Johann Gottfried
Herder.
Bywa³o, ¿e zwracano uwagê na podmiotowe uwarunkowania twórczoci artystycznej, ale czyniono to g³ównie dlatego, ¿eby jeszcze lepiej poznaæ sposób
oddzia³ywania zawartego w przedmiocie piêkna na skonfrontowany z nim podmiot. Poza tym bli¿sze dookrelenie cechy piêkna w przedmiocie przez pryzmat
skutku wywartego na podmiocie podnosi³o naukowe walory tych badañ, a przynajmniej pozwala³o uzyskaæ wiêksz¹ dozê pewnoci, jak¿e oczekiwanej we
wszelkich procedurach naukowych. Próby upodmiotowienia estetyki zwykle jednak koñczy³y siê psychologizmem. Za takowy Schopenhauer uznaje równie¿ estetykê Alexandra Baumgartena, przy okazji stwierdzaj¹c, ¿e wypracowana przez
niego ogólna teoria piêkna wprawdzie odnosi siê do doskona³oci zmys³owego,
naocznego poznania, lecz i tak ogniskuje siê wokó³ analiz samego przedmiotu
i metod jego artystycznego kszta³towania. Dopiero Kant umiejêtnie przeniós³
punkt ciê¿koci badañ estetycznych z przedmiotu na podmiot. Jego zas³ug¹ sta³o siê dog³êbne przebadanie podniety (Anregung), za spraw¹ której jaki przedmiot uznajemy za piêkny. Owa podnieta pojawia siê w naszym umyle (duszy),
a wiêc ma charakter podmiotowy. W³anie tym zwrotem od przedmiotu do podmiotu Kant pokaza³, ¿e chc¹c poznaæ zjawisko wywo³uj¹ce okrelony skutek,
1 A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. 1, prze³. J. Garewicz, PWN, Warszawa 1994, s. 795.
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trzeba najpierw poznaæ ów skutek, a dopiero potem zaj¹æ siê przyczyn¹ zaistnienia tego¿ skutku. Dla Schopenhauera jest to niew¹tpliwie s³uszna droga poznania, tyle ¿e poza wytyczeniem jej i ogólnikowym wyjanieniem, jak siê na niej
poruszaæ, Kant niewiele wiêcej zrobi³: Nie mo¿na bowiem tego, co da³, uznaæ
za prawdê obiektywn¹ i zysk realny. Wskaza³ metodê tego badania, prze³ama³
lody, lecz poza tym chybi³ celu2.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e Schopenhauer uznaje siebie za myliciela, który rozwin¹³ i ukoñczy³ dzie³o zapocz¹tkowane przez Kanta. Mia³ tego dokonaæ z pomoc¹ pojêcia woli, które uto¿sami³ z pojêciem rzeczy samej w sobie, tyle ¿e
przecie¿ Schopenhauer przyznaje, ¿e ju¿ u Kanta s¹ wyrane podstawy do takiego uto¿samienia. Za trafny mo¿na jedynie uznaæ zarzut, ¿e Kant wspomnianej
rzeczy samej w sobie czy woli  mniejsza o terminologiê  nie powiêci³ wystarczaj¹co du¿o uwagi. Pojawia siê ona w jego filozofii okazjonalnie, wszak, co
przyznaje Schopenhauer, Kant napomyka³ o niej tylko wtedy, gdy musia³ wskazaæ na podstawê (ród³o) jakiego zjawiska, nie bêd¹c¹ zjawiskiem i dlatego nie
nale¿¹c¹ do sfery mo¿liwego dowiadczenia. W odró¿nieniu od Kanta, Schopenhauer czyni z woli g³ówny motyw swego filozofowania. Jego wola ju¿ nie
skrywa siê za zjawiskami, tylko objawia siê ka¿demu jako rzecz sama w sobie
w zjawisku, jakim jest on sam3. Wola ma pierwszorzêdne znaczenie w wiecie,
poniewa¿ to ona tworzy (stwarza) wiat, sama nie podlegaj¹c niczemu (zw³aszcza regule podstawy dostatecznej b¹d  w translacji Józefa Marzêckiego  zasadzie racji dostatecznej). Skoro zatem wola jest wolna od wszelkiej koniecznoci, to jest wolna absolutnie, czy te¿ jest wolna jak absolut i jak on wszechmocna.
Czy Kant, umieszczaj¹c rzecz sam¹ w sobie (wolê) w przestrzeni pe³nej wolnoci, tak¿e by³by sk³onny j¹ absolutyzowaæ czy wrêcz deifikowaæ? Wydaje siê, ¿e
nie, a przynajmniej nie explicite, niemniej implicite byæ mo¿e opowiedzia³by siê
po stronie Schopenhauera. Ten ostatni, po namyle, formu³uje swe zdanie w powy¿szej kwestii doæ enigmatycznie lub ca³kiem dyplomatycznie: Dlatego przyjmujê naprawdê, chocia¿ nie mo¿na tego dowieæ, ¿e ilekroæ Kant mówi³ o rzeczy samej w sobie, zawsze w najbardziej mrocznych g³êbiach duszy myla³ ju¿
niejasno o woli4.
Nie podlegaj¹c ¿adnej koniecznoci, wola jest czyst¹ koniecznoci¹ dla wiata przedstawieniowego (zjawiskowego). O ile jednak wola jest konieczna dla tego¿ wiata, o tyle ów wiat wcale nie jest konieczny, a mo¿e nawet w ogóle go
nie ma. Znajduj¹c siê pod wp³ywem myli Wschodu, Schopenhauer przyrównuje wiat do mai albo te¿ mówi o zas³onie mai. Pojawiaj¹ce siê w Wedach
i Puranach stwierdzenia na temat mai stanowi¹ jedn¹ z najwa¿niejszych nauk
hinduistycznych. Wedle niej to, co wokó³ widzimy, a wiêc ca³y widomy wiat,
2
3

Ibidem, s. 797.
Ibidem, s. 755.
4 Ibidem, s. 757.
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jest pozorem i swoistym czarem, czym w rodzaju z³udzenia optycznego lub snu.
Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e wiat przedstawieniowy jest zas³on¹ okrywaj¹ca wolê,
a zarazem te¿ ludzk¹ wiadomoæ. Skoro tak jest, to nie potrafimy jednoznacznie stwierdziæ, ¿e wiat ten istnieje albo nie istnieje5. Naprawdê istnieje tylko
wola, gdy¿ tylko ona istnieæ musi. A jak ma siê sprawa z piêknem? Czy jest ono,
jak wiat, tylko pozorem, czy te¿ nale¿y do istoty wiata i, cile ³¹cz¹c siê
z wol¹, jest, podobnie jak ona, absolutne i wieczne? No w³anie, i czy mo¿na
s¹dziæ  bo ku temu zmierzaj¹ te rozwa¿ania  ¿e ¿ycie jest piêkne?

Podstawa estetycznych s¹dów o piêknie
Zanim spróbujemy wyjaniæ, czym jest piêkno dla Schopenhauera, powiedzmy, jak je pojmowa³ Kant. Przede wszystkim, w opinii Schopenhauera, królewiecki uczony nie zna³ piêkna z autopsji. Zajmuj¹c siê tym zagadnieniem, bada³
tylko cudze wypowiedzi, tak jakby nie maj¹c dostêpu do piêkna, zdany by³ na
opinie tych, co piêkno znaj¹. Mówi¹c wprost, Kant stworzy³ w³asn¹ teoriê piêkna z cudzych opowieci na temat piêkna. Brzmi to zabawnie i Schopenhauer
uznaje tê strategiê poznawcz¹ za bardzo pomys³ow¹, ale te¿ chybion¹ i, z naukowego punktu widzenia, niedopuszczaln¹. Wprawdzie w teorii tej pojawiaj¹
siê te¿ trafne spostrze¿enia, ale w ca³oci nie tylko nie rozwi¹zuje ona problemu
piêkna, ale nawet nie dorasta do rangi tego problemu. Innymi s³owy, Kantowska
teoria piêkna jest jak zas³ona mai rozci¹gniêta nad piêknem.
Nie maj¹c przed oczyma samego piêkna, Kant rozpatrywa³ zagadnienia estetyczne, wychodz¹c od s¹du o piêknie (Urtheil über das Schöne), który zosta³
nazwany s¹dem smaku (Geschmacksurtheil). Schopenhauer nie zachwyca siê
niesmacznie wybranym wyra¿eniem smak6 i wola³by raczej mówiæ o uczuciu
estetycznym, aczkolwiek równie¿ z pewnymi zastrze¿eniami. Tak czy inaczej,
jest to dla niego czynnik kobiecy, którego dzia³anie ogranicza siê do uchwycenia i ocenienia jakiej w³asnoci przedmiotu, zamiast, jak jest w przypadku czynnika mêskiego, wydobywaæ z przedmiotów ich piêkno. Z sarkazmem Schopenhauer stwierdza, ¿e czynnik kobiecy, paradoksalnie, nie jest zdolny do p³odzenia,
tylko do odbioru (Empfangen), tj. do poznania tego, co s³uszne, co piêkne, co
odpowiednie  oraz jego przeciwieñstwa, a wiêc do odró¿niania dobrego od marnego, wydobywania i doceniania tamtego, a odrzucania tego7. Opinia ta spontanicznie budzi sprzeciw, i to nie tylko z pobudek anty-antyfeministycznych.
Umiejêtnoæ oceniania estetycznej wartoci przedmiotów jest przecie¿ nieodzow5
6

Ibidem, s. 630.
A. Schopenhauer, Parerga i paralipomena (W poszukiwaniu m¹droci ¿ycia), t. 2, prze³.
J. Garewicz, Antyk, Kêty 2004, s. 387.
7 Ibidem.
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na, gdy chcemy kompetentnie poruszaæ siê w wiecie piêkna i brzydoty. Zapewne Schopenhauer zdaje sobie z tego sprawê, ale jego oczekiwania s¹ znacznie
wiêksze. Chcia³by on, aby ludzie potrafili nie tylko w³aciwie rozpoznawaæ, ale
tak¿e tworzyæ piêkne przedmioty. Do tego jednak, jak siê jeszcze oka¿e, nie wystarczy nawet talent  nieodzowny jest geniusz.
Zajmuj¹c siê s¹dem smaku, Kant nie zwraca³ siê wprost ku piêknu, ale za to
dostrzeg³ co, co inni przeoczyli, a mianowicie fakt, ¿e formu³owanie takiego
s¹du jest procesem zachodz¹cym w podmiocie, aczkolwiek z racji jego powszechnego obowi¹zywania s¹d ten dotyczy jakby samego przedmiotu czy te¿
jakiej jego w³aciwoci8. Notabene Kantowska w³adza s¹dzenia w dziedzinie
estetycznej (ukazana w Krytyce w³adzy s¹dzenia) ró¿ni siê od w³adzy s¹dzenia
w dziedzinie poznawczej (ukazanej w Krytyce czystego rozumu). Jest ona czym
dodatkowym, co uzupe³nia dzia³anie intelektu. W filozofii Schopenhauera nie
pojawia siê takie rozró¿nienie, poniewa¿ dla tego myliciela wszelka w³adza s¹dzenia to zdolnoæ do przetransponowania poznania naocznego na abstrakcyjne i zastosowania go znów w s³uszny sposób do tamtego9. Mo¿e i niepotrzebne jest wprowadzanie rozbudowanych podzia³ów w obrêbie w³adzy s¹dzenia,
skoro, jak twierdzi Schopenhauer, wiêkszoæ ludzi nie ma takowej w³adzy. Jego
zdaniem w³adza s¹dzenia przypomina feniksa, poniewa¿ na jej pojawienie siê
trzeba czekaæ piêæset lat, tak jak na tego rzadkiego ptaka. Schopenhauer pokazuje na przyk³adach, ¿e w wyniku deficytu tej w³adzy wielcy myliciele i artyci ¿yli niezauwa¿eni przez ich wspó³czesnych. Zwykle ludzie ceni¹ tylko znanych twórców z przesz³oci, a wiêc takich, którzy zostali ju¿ oficjalnie uznani
za wielkich. Skoro sami z siebie nie potrafi¹ oceniæ wytworów geniuszu, tylko
musz¹ siê opieraæ na autorytetach, to i nie s¹ w stanie siê nimi rozkoszowaæ10.
Rozpoznaæ w naukowym lub artystycznym dziele jego prawdê i piêkno potrafi tylko kto, kto jest wystarczaj¹co wyczulony na prawdê i piêkno. Albo na
odwrót: dzie³o to przemawia tylko do pokrewnego sobie ducha, którego zreszt¹
niezbêdnie potrzebuje, wszak piêkne dzie³o wymaga wra¿liwego ducha, dzie³o
pomylane  ducha myl¹cego, aby naprawdê istnieæ i ¿yæ11. Ten¿e duch jest
okiem, które widzi, i uchem, które s³yszy prawdê i piêkno zaklête wczeniej
w dziele przez innego ducha. Cz³owiek nie posiadaj¹cy odpowiedniej wra¿liwoci stoi przed takim dzie³em jak przed zamkniêt¹ skrzyni¹ czarodziejsk¹ albo
przed instrumentem, na którym nie potrafi graæ. Schopenhauer zauwa¿a, ¿e twórca przedstawiaj¹cy innym ludziom swe dzie³o nierzadko przekonuje siê o tym,
¿e wyst¹pi³ w niew³aciwym miejscu i przed niew³aciw¹ publicznoci¹. Jest on
jak ogniomistrz, który z wielkim entuzjazmem odpala swe dzia³o, ale nie s³yszy
8
9

A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 797.
Ibidem, s. 799.
10 A. Schopenhauer, Parerga..., t. 2, s. 391.
11 Ibidem, s. 392.
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¿adnego echa, bo nie ma ¿adnej reakcji na to spektakularne wydarzenie. Mo¿e
nawet i lepiej, gdy jej nie ma, poniewa¿ gdyby by³a, tzn. gdyby widownia sk³ada³a siê z samych ogniomistrzów gotowych spontanicznie odpalaæ w³asne dzia³a, wówczas taki wybuchowy popis móg³by zakoñczyæ siê mierci¹ twórcy przedstawienia.
Wiêkszoæ ludzi akceptuje tylko pojêcia dominuj¹ce w danej epoce, czyli
ducha w³asnego czasu. Têpa masa (stumpfe Menge)  jak Schopenhauer nazywa
szeroko rozumian¹ epokê, obejmuj¹c¹ okrelony czas i zwyczajnych ludzi w nim
¿yj¹cych  lgnie do znanych sobie pojêæ i bezkrytycznie zachwyca siê dzie³ami
wyra¿aj¹cymi te pojêcia. Jednak co jaki czas dot¹d obowi¹zuj¹ce pojêcia siê
dezaktualizuj¹, a w ich miejsce pojawiaj¹ siê nowe. To samo dzieje siê z dzie³ami, albowiem one tak¿e zale¿¹ od ducha czasu. Stawia to pod znakiem zapytania nie tylko zdolnoci percepcyjne zwyczajnych ludzi, ale równie¿ wartoæ uwarunkowanych czasem dzie³. Schopenhauer zauwa¿a, ¿e poza wspomnianymi
dzie³ami istniej¹ jeszcze dzie³a ponadczasowe, które unaoczniaj¹ niezmienn¹
prawdê ¿ycia i wiata. One maj¹ najwy¿sz¹, zgo³a wyj¹tkow¹ wartoæ: Tylko
prawdziwe dzie³a, czerpi¹ce bezporednio z natury, z ¿ycia, pozostaj¹ podobnie
jak one same wiecznie m³ode w swej pierwotnej sile. Nie nale¿¹ bowiem do ¿adnej epoki, lecz do ludzkoci12. Niestety, z wartoci tych dzie³ zdaje sobie sprawê niewielu ludzi. Niewiele jest bowiem umys³ów zdolnych do s¹dzenia, a wiêc
potrafi¹cych w³aciwie oceniæ i doceniæ najwy¿szy rodzaj twórczoci.
Zaledwie nieliczne jednostki dostrzegaj¹ znaczenie (¿ycie) wewnêtrzne zachodz¹cych wokó³ nich zjawisk, a w³anie ono odgrywa zasadnicz¹ rolê w sztuce. Wiêkszoæ ludzi zdaje sobie sprawê tylko ze znaczenia zewnêtrznego zjawisk,
które jest wa¿ne dla historii. W opinii Schopenhauera oba znaczenia mog¹ wystêpowaæ osobno b¹d razem, ale  formalnie rzecz bior¹c  pozostaj¹ od siebie
niezale¿ne. Czêsto jest tak, ¿e zjawiska wa¿ne dla historii maj¹ niewielkie znaczenie wewnêtrzne, a zjawiska, którymi historia wcale siê nie interesuje, maj¹ du¿e
znaczenie wewnêtrzne. Chodzi o to, ¿e pozornie nieistotne zjawiska z ¿ycia codziennego mog¹ zawieraæ w sobie odniesienia do konstytutywnych idea³ów, wartoci, sensu istnienia i celu rozwoju ludzkoci. St¹d nawet sceny, które sk³adaj¹
siê na ¿ycie tak wielu milionów ludzi, ich krz¹tanina, ich biedy i radoci s¹ ju¿
z tego powodu dostatecznie wa¿ne, by sta³y siê przedmiotem sztuki i musz¹ bogactwem swej ró¿norodnoci dostarczyæ dostatecznego materia³u, by rozwin¹æ
wielostronn¹ ideê ludzkoci13. Zadaniem twórcy jest eksponowanie znaczenia
wewnêtrznego za pomoc¹ znaczenia zewnêtrznego. To ostatnie jest wy³¹cznie
narzêdziem artystycznej ekspresji, zatem jego udzia³ w dziele powinien byæ
znikomy. Na kanwie powy¿szych rozwa¿añ Schopenhauer sformu³owa³  nazwijmy j¹ tak  metafizyczn¹ definicjê sztuki: Sztuka polega na tym, by mo¿liwie
12
13
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najmniejszym nak³adem ¿ycia zewnêtrznego wprowadziæ wewnêtrzne w mo¿liwie wielki ruch; albowiem [¿ycie] wewnêtrzne jest w³aciwie przedmiotem naszego zainteresowania14.
Eksponowanie znaczenia zewnêtrznego, czyli zajmowanie siê histori¹,
wprawdzie nie jest zajêciem godnym polecenia, ale jest zajêciem godnym docenienia, a nawet podziwu. Skoro bowiem ludzkie ¿ycie jest zatrwa¿aj¹co krótkie
i nietrwa³e, a wszystkie jednostki, jako elementy niezliczonej masy istnieñ, prêdzej czy póniej trafi¹ w rozwart¹ paszczê bezlitosnego dziejowego potwora, którym jest niepamiêæ, to warto czyniæ starania, aby przed t¹ powszechn¹ zag³ad¹
ustrzec chocia¿ wspomnienia o najbardziej charakterystycznych jednostkach
i zwi¹zanych z nimi wydarzeniach15. Nie zmienia to faktu, ¿e najwy¿sz¹ wartoæ maj¹ osobiste, a nie upublicznione losy ludzi, albowiem w nich kryje siê
bogate ¿ycie wewnêtrzne jednostek. Schopenhauer stwierdza, ¿e tylko w ¿yciorysie jednostki zachodzi jednoæ, zwi¹zek, i tylko on ma naprawdê znaczenie [...].
Tylko procesy wewnêtrzne, które dotycz¹ woli, s¹ naprawdê realne i s¹ rzeczywistymi zdarzeniami16. Jego zdaniem historia powszechna, utkana z procesów
zewnêtrznych, jedynie porednio nabiera znaczenia dziêki odniesieniu do ¿yciorysów jednostek i zachodz¹cych w nich procesów wewnêtrznych. W ¿adnym razie nie nale¿y jej przeceniaæ, a zw³aszcza bezkrytycznie jej wierzyæ. Ju¿ lepiej
uznaæ, ¿e chce ona upiæ nasz¹ uwagê i zaburzyæ poczucie realizmu ¿yciowego:
Co opowiada historia, jest faktycznie tylko d³ugim, ciê¿kim, zawi³ym snem
ludzkoci17. W swych uwagach z zakresu filozofii historii Schopenhauer wyra¿a przekonanie, ¿e niezale¿nie od wszystkich procesów historycznych, jakie zachodz¹ w ró¿nych czasach i w ró¿nych obszarach kulturowych, los cz³owieka jest
zawsze taki sam, zawsze tak samo okrelony przez wolê ¿ycia. Mimo wielkiego
znaczenia jednostkowych dowiadczeñ wewnêtrznych, jest to los nie do pozazdroszczenia.
Jedyn¹ pociech¹ cz³owieka na ziemi jest mo¿liwoæ okazjonalnego przekraczania granic empirycznej rzeczywistoci i ogl¹dania idei, a w³aciwie takich
postaci rzeczy, które reprezentuj¹ idee, kojarzone przez Schopenhauera z ideami
platoñskimi. To swoicie transcendentalne poznanie przebiega tak, jakby rzeczy
wychodzi³y nam naprzeciw, odkrywaj¹c przed nami swoj¹ istotê. Dla geniusza
obcowanie z ideami jest niemal¿e chlebem powszednim, jednak dla innych, nawet bardzo zdolnych i wra¿liwych ludzi jest to dowiadczenie doæ rzadkie i dlatego szczególnie cenne, a czasem w ogóle nieznane. Maj¹c wgl¹d w idee rzeczy, widzimy trwa³e formy ca³ego gatunku tych¿e rzeczy, a zarazem dokonujemy
14
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transgresji w³asnych form jednostkowych i stajemy siê czystymi podmiotami
poznania, korelatami idei. Bez takiego dowiadczenia niemo¿liwe by³oby odczuwanie piêkna i wznios³oci, a co za tym idzie  tworzenie rzeczy piêknych
i postêpowania w sposób wznios³y. Akt twórczy jest odwróceniem aktu poznawczego, albowiem tworz¹c dzie³o sztuki, artyci dziel¹ siê z innymi ludmi swym
wra¿eniem wywartym przez idee, a nawet pokazuj¹ innym ludziom te idee
w kszta³towanych przez siebie przedmiotach. Do zaanga¿owanego uczestniczenia w artystycznym ¿yciu idei trzeba mieæ w sobie choæ trochê geniuszu albo
trzeba umieæ wytworzyæ w sobie nieco nastroju genialnego. Chc¹c obcowaæ
z najwy¿szymi ideami, trzeba byæ geniuszem par excellence, wszak najznakomitsze dzie³a ka¿dej sztuki, najszlachetniejsze wytwory geniuszu pozostan¹
na zawsze zamkniêt¹ ksiêg¹ dla têpej wiêkszoci ludzi, niedostêpne dla nich, oddzielone g³êbok¹ przepaci¹, tak jak dla mot³ochu niedostêpne jest obcowanie
z w³adc¹18.
Schopenhauer jest platonikiem, ale to nie przeszkadza mu w polemizowaniu
z ateñskim mêdrcem. Nie zgadza siê on choæby z opini¹, ¿e ³ó¿ko i stó³ wyra¿aj¹ idee tych rzeczy19, poniewa¿, jego zdaniem, wyra¿aj¹ one idee tkwi¹ce w samym materiale, z jakiego zrobiono stó³ i krzes³o. Oczywicie materia³ nie jest
to¿samy z materi¹: Materia jako taka nie przedstawia ¿adnej idei20, jest ona
bowiem wy³¹cznie przyczynowoci¹ i jej bytem jest tylko dzia³anie. W materii
jako takiej nie ukazuje siê wiêc ¿adna idea. Materii tej nie mo¿na naocznie przedstawiæ, mo¿na j¹ jedynie uj¹æ w abstrakcyjne pojêcia. Jednak ka¿dy przejaw
jakiej idei musi ukazaæ siê w materii, jako jej postaæ21. Schopenhauer przyznaje racjê Platonowi, gdy ten uzna³ materiê za co trzeciego, odrêbnego od idei
i jej przejawu (jednostkowej rzeczy)22. Na kanwie jego rozwa¿añ formu³uje
w³asny pogl¹d w powy¿szej sprawie: Jednostka jako przejaw idei jest zawsze
materi¹. Równie¿ wszelka jakoæ materii jest zawsze przejawem jakiej idei
i jako taka podlega te¿ estetycznej obserwacji, tj. poznaniu przejawiaj¹cej siê
w niej idei23. Poza tym Schopenhauer przypomina, ¿e ju¿ Arystoteles zauwa¿y³, i¿ Platon mówi³ o ideach tylko w odniesieniu do rzeczy naturalnych: Platon s³usznie twierdzi³, ¿e istnieje tyle form, ile jest rodzajów naturalnych przedmiotów24 i dlatego Stagiryta nie uznawa³ istnienia na przyk³ad idei domu
18
19
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21 Ibidem, s. 334.
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23 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 334.
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i piercienia25. Bodaj najwiêkszy punkt sporny miêdzy Schopenhauerem a Platonem dotyczy jednak sztuki. Schopenhauer zdecydowanie oponuje przeciw
twierdzeniu, ¿e malarze i poeci wzoruj¹ siê na jednostkowych rzeczach, a nie na
ideach26. ¯ywi¹c takie przekonanie, Platon zdeprecjonowa³ i odrzuci³ sztukê,
zw³aszcza poezjê, co by³o wielkim b³êdem tego wielkiego cz³owieka27.
Idea (Idee) ró¿ni siê od pojêcia (Begriff)  niby oznacza to samo, ale ma inn¹
genezê. Idea to (pierwotna) jednoæ, która uleg³a podzia³owi na wieloæ (unitas
ante rem  jednoæ przed rzeczami), a pojêcie to jednoæ, która powsta³a z po³¹czenia wieloci (unitas post rem  jednoæ po rzeczach). Idea jest ca³kiem naoczna, gdy¿ ma podstawê w rzeczywistym wiecie, natomiast pojêcie jest ca³kiem abstrakcyjne, gdy¿ powsta³o na bazie zachodz¹cego w rozumie abstrahowania od
faktycznych w³aciwoci rzeczy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e idea jest adekwatnym reprezentantem pojêcia, aczkolwiek pojêcie chyba bli¿sze jest wspomnianej wieloci ni¿ (pierwotnej) idei. Wieloæ, bêd¹ca przejawem rozpadu lub stawania siê
jednoci, nie obrazuje prawdziwej rzeczywistoci, nie jest te¿ w³aciwym przedmiotem poznania artystycznego czy  odwo³uj¹cego siê do pojêæ  poznania filozoficznego. Schopenhauer stwierdza, ¿e wszelkie stawanie siê i wszelkie narodziny s¹ pozorem, [...] trwa³e s¹ tylko idee, a czas jest idealny. Tego domaga siê
Platon, tego chce Kant. Nale¿y zatem d¹¿yæ do zrozumienia, co jest obecne, co istnieje naprawdê, dzisiaj i zawsze, tj. poznawaæ idee (w sensie platoñskim)28.
Ka¿de prawdziwe dzie³o sztuki powstaje w wyniku odpowiedniego uchwycenia i zaprezentowania idei. Dzie³o takie jest wiêc g³êboko zakorzenione w rzeczywistoci: Sw¹ pierwotn¹ si³ê czerpie tylko z samego ¿ycia, z natury, ze wiata, a czerpie j¹ tylko prawdziwy geniusz lub cz³owiek przez chwilê natchniony
a¿ do genialnoci. Tylko bezporednio zap³odnione powstaj¹ w ten sposób prawdziwe dzie³a, w których zawarta jest niemiertelnoæ. W³anie dlatego, ¿e idea
jest i zawsze bêdzie naoczna, artysta uwiadamia sobie zamiar i cel swego dzie³a nie in abstracto; przywieca mu nie pojêcie, lecz idea, dlatego nie mo¿e zdaæ
sobie sprawy z tego, co czyni; pracuje, jak mówi¹ ludzie, tylko moc¹ uczucia
i niewiadomie, ba, instynktownie29. Widaæ tu wyran¹ ró¿nicê miêdzy artyst¹
a filozofem. Pierwszy z nich korzysta z twórczych mocy branych wprost z ¿ycia, zwykle zupe³nie niewiadomie, natomiast drugi zdany jest tylko na moc swego w³asnego rozumu, pozwalaj¹c¹ mniej lub bardziej sprawnie, ale zawsze wiadomie, budowaæ z pojêæ wielki gmach poznania. Sztuka rozwija siê wiêc wokó³
idei, natomiast rozumne mylenie (filozofia) i nauka  wokó³ pojêæ30. Wydaje
25
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siê jednak, ¿e w praktyce, tak jak niewiadomoæ czêsto przechodzi w wiadomoæ, tak te¿ sztuka nierzadko przeradza siê w filozofiê, i na odwrót, wiadomoæ
przechodzi w niewiadomoæ, a filozofia staje siê sztuk¹. Wprawdzie Schopenhauer nie wyra¿a takiej myli explicite, lecz jego opisy bycia natchnionym jednoci¹
pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e równie dobrze mo¿e chodziæ o idee, jak i o pojêcia.
Specyfika ideowej jednoci polega na tym, ¿e jest ona zawsze taka sama,
niezale¿nie od tego, kto, kiedy i jak j¹ percypuje. Wynika st¹d, ¿e nie jest wa¿ne, co kontemplujemy, dostrzegaj¹c w tym jak¹ ideê. Mo¿e to byæ nawet martwa natura albo zestaw zupe³nie banalnych przedmiotów, o czym wiadczy malarstwo holenderskie, jak¿e urzekaj¹ce i autentyczne za spraw¹ bezporedniego
dostêpu artysty do wiata idei31. Obcuj¹c z takimi dzie³ami sztuki, przepe³nia nas
obiektywny nastrój ducha ich twórców. Oddaj¹c siê bezwolnemu, czyli wolnemu
od woli poznaniu, uzyskujemy dostêp jakby do innego wiata albo inaczej patrzymy na poniek¹d znany nam wiat. Schopenhauer mówi, ¿e wtedy istniejemy ju¿
wy³¹cznie jako jedyne oko wiata, które wyziera ze wszystkich poznaj¹cych istot
i nie ma ¿adnego znaczenia, czy widz¹ce oko nale¿y do potê¿nego króla, czy do
udrêczonego ¿ebraka32. Stan taki daje siê wyraziæ w kategoriach metafizycznych: Pozostaje wówczas ju¿ tylko wiat jako przedstawienie, a wiat jako wola
znik³33. Dla wiêkszoci ludzi jest to jednak krótkotrwa³y, ulotny stan, albowiem
czêsto, nazbyt czêsto, ludzie uwiadamiaj¹ sobie zwi¹zki miêdzy kontemplowanymi ideami a wol¹. Za spraw¹ woli za czar czystego poznania pryska, fantazja zanika, wiat szarzeje. Powinnimy wiêc staraæ siê skupiæ na czystej kontemplacji
i wtedy wola nie bêdzie mia³a do nas dostêpu. Wtedy te¿ przestaniemy odczuwaæ
pragnienia, przestaniemy siê borykaæ z problemem pragnieñ niezaspokojonych i wywo³anym nimi cierpieniem. Bez reszty zatopimy siê w kontemplowanym przedmiocie, przejdziemy od subiektywnego do obiektywnego poznania, zapomnimy
o w³asnej i ka¿dej innej jednostkowoci, a tak¿e o up³ywaj¹cym czasie. Wtedy
po prostu bêdzie nam dobrze, z czego wietnie zdawa³ sobie sprawê Epikur, gdy¿
twierdzi³, ¿e jest to stan boski, polegaj¹cy na udziale w najwy¿szym dobru.
Zarówno w dowiadczeniu stricte poznawczym, jak i w estetycznym mo¿na
wyró¿niæ dwa sk³adniki: poznanie przedmiotu jako idei oraz samowiedzê czystego (niezale¿nego od woli) podmiotu poznania. Schopenhauerowska teoria poznania (i) piêkna jest odmian¹ koncepcji platoñsko-augustyñskiej, tyle ¿e pojawia31 Maria Rzepiñska wyra¿a podobn¹ opiniê o s³ynnych Holendrach: Malarstwo dnia codziennego, ukazuj¹ce piêkno krajobrazu i zwyk³ych przedmiotów, istnia³o w XVII w. we
wszystkich prawie krajach. Ale nigdzie nie by³o uprawiane tak intensywnie i z tak¹ naukow¹
pasj¹ jak w Holandii i nigdzie realizm optyczny nie stawia³ sobie zadañ tak szczegó³owych
i skomplikowanych, jak to ma miejsce u malarzy holenderskich (M. Rzepiñska, Siedem wieków
malarstwa europejskiego, Ossolineum, Wroc³aw 1986, s. 250).
32 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 312.
33 Ibidem, s. 313.
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j¹ce siê w niej elementy idealistycznego transcendentalizmu zosta³y radykalnie
znaturalizowane. Widaæ to choæby na przyk³adzie wiat³a, które nie jest ju¿, jak
w iluminizmie, symbolem wy¿szego (boskiego) rodzaju wiedzy (o zbawieniu),
tylko jest wyrazem wolnoci od przemo¿nej presji woli ¿ycia i gwarantem nieocenzurowanego dostêpu do naocznoci zmys³owej. Schopenhauer dobrze wie,
¿e w interpretacji religijnej wiat³o jest kojarzone ze zbawieniem (wybawieniem
od z³a), podczas gdy ciemnoæ, bêd¹ca brakiem wiat³a, jest kojarzona z potêpieniem34. Jego w³asna wyk³adnia uwzglêdnia ów zbawczy czy wybawiaj¹cy
aspekt wiat³a, tyle ¿e chodzi w niej o wybawienie od woli i skutków jej dzia³ania. Zauwa¿a on, ¿e wiat³o jest korelatem i warunkiem najpe³niejszego poznania naocznego, jedynego poznania, które bezporednio wcale nie pobudza
woli35. Ogl¹d wiata bez udzia³u czynnika wolitywnego niew¹tpliwie przyczynia siê do wzrostu radoci i szczêcia cz³owieka, a wiêc jest czym z gruntu dobrym, mimo i¿ nie zasadza siê na akcie rozdawnictwa dobra przez najwy¿sze,
absolutne dobro (Dobro).
Poza tym jest trywialn¹, choæ wart¹ przypomnienia prawd¹, ¿e pod wp³ywem
padaj¹cego wiat³a lepiej dostrzegamy piêkno ró¿nych przedmiotów  zarówno
organicznych, jak i nieorganicznych. Po prostu ³atwiej jest nam zachwycaæ siê
piêknym krajobrazem lub piêkn¹ budowl¹, gdy s¹ one odpowiednio owietlone.
Schopenhauer s³usznie twierdzi, ¿e w ludzkim poznaniu zmys³ wzroku odgrywa
niebagateln¹ rolê. Jego zdaniem  i tu mo¿na by siê z nim spieraæ i zarzucaæ mu
niekonsekwencjê  wzrok jest jedynym zmys³em wolnym od woli i dlatego patrz¹c, nie dowiadczamy ani przyjemnoci, ani nieprzyjemnoci, podczas gdy s³uchaj¹c, mo¿emy dowiadczaæ albo przyjemnego, albo nieprzyjemnego uczucia.
Rzekomo podobnie jest z pozosta³ymi zmys³ami, poniewa¿ wszystkie one mog¹
nas wprowadzaæ w zupe³nie odmienne stany ducha, wywo³uj¹c przyjemnoæ lub
nieprzyjemnoæ. W nawi¹zaniu do pogl¹dów Kanta, który uwa¿a³, ¿e wêch
i smak s¹ zmys³ami najbardziej subiektywnymi36, Schopenhauer stwierdza, ¿e s¹
one te¿ zmys³ami najbardziej skazanymi na wolê, a wiêc najmniej szlachetnymi.
Z piêknem w sensie obiektywnym mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy
ogl¹damy idee. Zwykle dostrzegamy je w przyrodzie, poniewa¿ zmusza ona
34 Symbolika ta jest szczególnie wyrazista w pismach Janowych. Czytamy tam m.in., ¿e
Bóg jest wiat³oci¹, a nie ma w Nim ¿adnej ciemnoci. Je¿eli mówimy, ¿e mamy z Nim
wspó³uczestnictwo, a chodzimy w ciemnoci, k³amiemy i nie postêpujemy zgodnie z prawd¹.
Je¿eli za chodzimy w wiat³oci, tak jak On sam trwa w wiat³oci, wtedy mamy jedni z drugimi wspó³uczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu (1J 1,
57 [BT]).
35 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 314.
36 Kant odró¿nia³ smak zmys³ów (Sinnen-Geschmack  zmys³owy smak) od smaku
refleksji (Reflexions-Geschmack  refleksyjny smak). Pierwszy z nich wydaje o przedmiocie tylko s¹dy osobiste, drugi za s¹dy przedstawiaj¹ce siê jako pospolicie wa¿ne (publiczne)
(I. Kant, Krytyka w³adzy s¹dzenia, prze³. J. Ga³ecki, PWN, Warszawa 2004, s. 79).
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nawet najbardziej niewra¿liwego cz³owieka do doznania przynajmniej przelotnej
przyjemnoci estetycznej37. Gdy konstatujemy, ¿e jaki przedmiot jest piêkny,
oznacza to, i¿ poza tym przedmiotem jako jednostkow¹ rzecz¹ dostrzegamy ideê
tego przedmiotu. Dziêki tak pog³êbionemu poznaniu sami stajemy siê obiektywni, tj. przeobra¿amy siê ze skupionych na sobie jednostek w wolne od wp³ywu
woli podmioty poznania. Wówczas w zasadzie traci racjê bytu wszelka jednostkowoæ (jednostkowa rzecz i jednostka poznaj¹ca tê rzecz) i dlatego przestaje
mieæ znaczenie, czy ogl¹damy konkretne drzewo, które w³anie mamy przed
oczyma, czy te¿ ogl¹damy drzewo, które kiedy ros³o lub bêdzie ros³o w tym
samym miejscu. Tak samo nie ma znaczenia, czy to my ogl¹damy wspomniane
drzewo, czy ogl¹da je jaka inna osoba. W trakcie takiego dowiadczenia estetycznego licz¹ siê ju¿ tylko czysta idea oraz skonfrontowany z t¹ ide¹ czysty
podmiot poznania. Schopenhauer podkrela, ¿e ka¿da rzecz, która wyra¿a jak¹
ideê, jest rzecz¹ piêkn¹, ale rzecz piêkna mo¿e byæ jeszcze piêkniejsza, gdy niejako wychodz¹c nam naprzeciw, u³atwia nam jej obiektywne ogl¹danie.
Podczas estetycznej kontemplacji znajdujemy siê pod wy³¹cznym wp³ywem
piêkna i nie rozpraszamy naszej uwagi na nic innego. Wówczas czujemy siê tak,
jakbymy wznosili siê ponad siebie i zarazem ponad dzia³aj¹c¹ w wiecie wolê.
To przepe³niaj¹ce nas uczucie jest uczuciem wznios³oci (Gefühl des Erhabenen),
o którym pisa³ ju¿ Kant w swej estetyce38. Schopenhauer znacznie bardziej ceni
Kantowsk¹ teoriê wznios³oci ni¿ teoriê piêkna: Niew¹tpliwie najlepsza w Krytyce w³adzy s¹dzenia jest teoria wznios³oci; uda³a siê ona nieporównanie lepiej
ni¿ teoria piêkna i przynosi nie tylko, jak tamta, ogóln¹ metodê badania, lecz
przechodzi ponadto znaczny odcinek s³usznej drogi, która do niej wiedzie, tak
i¿ jeli nawet nie daje w³aciwego rozwi¹zania problemu, to jednak niemal siê
o nie ociera39. W³aciwie ró¿nica miêdzy piêknem a wznios³oci¹ jest nieznaczna, poniewa¿ zarówno piêkno, jak i wznios³oæ s¹ cile skorelowane z ideami
albo, inaczej mówi¹c, maj¹ ten sam przedmiot, którym jest jaka idea, nigdy za
jaka jednostkowa rzecz. Najprociej rzecz ujmuj¹c, piêkno jakiego przedmiotu jest w³asnoci¹ u³atwiaj¹c¹ poznanie idei tego przedmiotu. Uczucie piêkna
pojawia siê samo i spontanicznie okrela nasz sposób prze¿ywania przedmiotu.
Ono  u¿ywaj¹c Schopenhauerowskiego okrelenia  zwyciê¿a bez walki. Z kolei uczucie wznios³oci trzeba w sobie wiadomie wzbudziæ i utrzymywaæ, trzeba wiêc o nie walczyæ z wol¹. Uczucie wznios³oci ró¿ni siê od uczucia piêkna
37
38

A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 316.
Ksiêga pierwsza w obszernej czêci pierwszej Kantowskiego dzie³a dotyczy analityki
piêkna, a ksiêga druga  analityki wznios³oci. Przyznajê jednak, ¿e nie rozumiem, dlaczego
analityka wznios³oci niesmacznie zrasta siê z dedukcj¹ czystych pojêæ estetycznych. Nie dostrzegam racji, dla których Kant w drugim i kolejnym wydaniu tego dzie³a zrezygnowa³ z nazywania ksiêg¹ trzeci¹ rozwa¿añ na temat wspomnianej dedukcji pojêæ.
39 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 799.
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tylko owym wzniesieniem siê ponad wiat kontrolowany przez wolê. Schopenhauer
mówi o ró¿nych stopniach wznios³oci i przechodzenia piêkna we wznios³oæ oraz
o ró¿nych rodzajach wznios³oci (np. za Kantem mówi o wznios³oci matematycznej i dynamicznej40). Ogólnie wydaje siê, ¿e im wiêksze jest nasze poczucie nicoci, wyobcowania ze wiata woli, tym wiêksze jest te¿ nasze poczucie wznios³oci, tym bardziej odczuwamy siebie jako byt wyniesiony ponad wolitywne
uwarunkowania i skonfrontowany przede wszystkim ze wiatem przedstawieniowym. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e cz³owiek jest równoczenie gwa³townym i mrocznym popêdem pragnieñ (których biegunem i ogniskiem s¹ genitalia) i wiecznym,
wolnym, radosnym podmiotem czystego poznania (którego biegunem jest mózg)41.
Zatem im wiêcej jest w nas czystego poznania, tym wiêcej jest te¿ wznios³oci.
Przeciwieñstwami wznios³oci s¹ dwa uczucia cile zwi¹zane z dzia³aniem
woli: urok i wstrêt. To, co urocze (das Reizende) pobudza i zaspokaja wolê, sprawiaj¹c jej satysfakcjê, natomiast to, co wstrêtne (das Ekelhafte) tak¿e pobudza
wolê, ale jej nie zaspokaja, tylko wywo³uje odrazê. W pierwszym przypadku
Schopenhauer mówi o uroku pozytywnym, a w drugim  o uroku negatywnym.
W obu przypadkach cz³owiek znajduj¹cy siê pod wp³ywem uczucia przeciwnego do wznios³oci przestaje byæ czystym podmiotem poznania i przeobra¿a siê
(redukuje) w podmiot po¿¹dliwy, zale¿ny od woli. Urokiem szafuj¹ na przyk³ad
malarze ukazuj¹cy na swych obrazach obna¿one postaci w wyzywaj¹cych pozach
albo smacznie wygl¹daj¹ce jedzenie (ostrygi, kanapki, piwo etc.). Podobnie jest
ze wstrêtem, który, ukazany przez twórcê, od razu anga¿uje wolê, wywo³uj¹c w
nas opór i niechêæ. Schopenhauer nie godzi siê z kojarzeniem jakkolwiek pojêtego uroku z piêknem.

Stopnie poznania i prze¿ywania idei
W wiecie bêd¹cym wol¹ mamy do czynienia tylko z po¿¹daniem oraz z cierpieniem, bior¹cym siê z niezaspokojonych potrzeb. Na szczêcie istnieje jeszcze
zupe³nie bezbolesny wiat jako przedstawienie, który stanowi pewnego rodzaju
odskoczniê od wiata woli. Dla Schopenhauera drugi z tych wiatów jest wiecznie
rozweselaj¹cym widowiskiem: Na rozkoszowaniu siê nim polega radoæ estetyczna42. Przedstawienie zapewnia tyle pozytywnych wra¿eñ, poniewa¿ odsy³a nas
do idei. Dziêki nim podczas ogl¹dania piêknego obrazu, czytania piêknego wier40 I. Kant, Krytyka w³adzy s¹dzenia, s. 136166. Miros³aw ¯elazny gruntownie przebada³
to trudne zagadnienie w swym opracowaniu pt. Mo¿liwoci estetyki matematycznej a problem
dynamiki w estetyce (zob. M. ¯elazny, ród³owy sens pojêcia estetyka. Rozprawy z historii
estetyki niemieckiej, Wydawnictwo UMK, Toruñ 1994, s. 3764).
41 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 319.
42 A. Schopenhauer, Parerga..., t. 2, s. 358.
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sza czy s³uchania piêknego utworu muzycznego odczuwamy zaspokojenie i pogodê ducha. Ten sam efekt uzyskujemy napawaj¹c siê naturalnym piêknem przyrody, poniewa¿ przyjemnoæ estetyczna jest z istoty jedna i ta sama, niezale¿nie od tego, czy wywo³uje j¹ dzie³o sztuki, czy te¿ bezporedni ogl¹d natury
i ¿ycia43. Nie ma istotnej (wewnêtrznej) ró¿nicy miêdzy piêknem pozyskiwanym
z dzie³a sztuki lub z przyrody, dlatego te¿ nie ma znaczenia, co jest przedmiotem estetycznej kontemplacji. W gruncie rzeczy chodzi tylko o to, aby ów przedmiot naprawdê by³ piêkny. Czerpanie przyjemnoci z ogl¹dania czego wypaczonego albo zaniedbanego przez przyrodê b¹d sztukê jest problematyczne, gdy¿
nie³atwo dopatrzeæ siê w tym idei. Niew¹tpliw¹ przyjemnoæ sprawia nam za to
patrzenie na udane byty nieorganiczne i roliny, aczkolwiek jest to przyjemnoæ
mniejsza ni¿ podczas przypatrywania siê ³adnie wygl¹daj¹cym zwierzêtom,
a zw³aszcza atrakcyjnym ludziom. Nasze doznania piêkna s¹ bowiem ustopniowane: najmniejsze wra¿enie wywo³uje w nas wiat nieo¿ywiony i rolinny, a najwiêksze  wiat zwierzêcy i ludzki. Natomiast najwiêkszego bogactwa wra¿eñ
dowiadczamy wtedy, gdy wola ca³kowicie obna¿a sw¹ istotê i dochodzi do prze³amania woli, co najczêciej nastêpuje w tragedii. Wtedy to w pe³ni obiektywnie poznajemy idee i zarazem w pe³ni prze¿ywamy estetyczn¹ rozkosz (Genuß).
Na otaczaj¹ce nas rzeczy mo¿emy patrzeæ pod k¹tem praktycznej u¿ytecznoci, ale wtedy pozostaj¹ one w s³u¿bie woli i nie uwidaczniaj¹ ¿adnego piêkna.
Mo¿emy równie¿ przygl¹daæ siê tym rzeczom, poszukuj¹c w nich wewnêtrznego ³adu, harmonii i celowoci bêd¹cej w³asnoci¹ albo ca³ych rzeczy, albo ich
elementów sk³adowych. Dopiero w drugim z tych przypadków ujmujemy rzeczy
pod k¹tem ich piêkna, a wiêc z uwzglêdnieniem artystycznego poznania, zawsze
ukierunkowanego na odkrywanie idei. W szczególnoci piêkno jakiego budynku polega na uderzaj¹cej celowoci ka¿dej z jego czêci, a nie chodzi tu o dowolny cel ludzki (z tego wzglêdu jest to dzie³o budownictwa u¿ytkowego), lecz
bezporednio o stan ca³oci, do której miejsce, wielkoæ i kszta³t ka¿dej czêci
musi niezbêdnie pozostawaæ w takim stosunku, aby po usuniêciu jakiejkolwiek
czêci, jeli to mo¿liwe, ca³oæ musia³a siê zawaliæ44. Gdy kontemplujemy dzie³o sztuki architektonicznej lub rzebiarskiej, mimowolnie zwracamy te¿ uwagê
na materia³, z którego zosta³o ono wykonane. Interesuje nas, czy dzie³o to jest
spójne, odpowiednio sztywne i na miarê swych wewnêtrznych potrzeb  masywne. Schopenhauer s³usznie zauwa¿a, ¿e gdyby, dajmy na to, wysz³o na jaw, i¿
stoj¹cy przed nami budynek zosta³ wykonany z pumeksu, wtedy bylibymy rozczarowani i uznalibymy ten obiekt za pozór budynku. Podobnie by³oby, gdyby
siê okaza³o, ¿e budynek ten powsta³ z zastosowaniem ca³kowicie ró¿nych i nie
pasuj¹cych do siebie materia³ów. Wówczas ogl¹dany obiekt by³by dla nas tak
43
44

A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 308.
Ibidem, s. 336.
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samo niezrozumia³y, jak wiersz napisany w jêzyku, którego nie znamy. Wynika
st¹d, ¿e architektura dzia³a nie tylko matematycznie, lecz dynamicznie i ¿e przemawia w niej do nas nie sama tylko forma i symetria, lecz raczej owe zasadnicze
si³y przyrody, owe pierwsze idee, najni¿sze szczeble przedmiotowoci woli45.
Skoro Schopenhauer z dezaprobat¹ odnosi siê do klasycznych teorii piêkna,
uwa¿aj¹c, ¿e s¹ nieodpowiednie albo przynajmniej niewystarczaj¹co dobre, to
i nie jest sk³onny uznawaæ niegdy wprowadzonych kategorii estetycznych za
obowi¹zuj¹ce w sztuce. Twierdzi on na przyk³ad, ¿e symetria nie jest niezbêdna, skoro ruiny te¿ jeszcze bywaj¹ piêkne46. Wydaje siê jednak, ¿e tutaj przeczy on samemu sobie, poniewa¿ naprawdê jakie ruiny podobaj¹ siê nam dlatego, ¿e widzimy w nich ju¿ nie jednostkow¹ rzecz (obiekt architektoniczny), tylko
ideê tej rzeczy. Widzimy wiêc doskona³y wzorzec takiego obiektu, nie podlegaj¹cy czasoprzestrzennym zmianom, a przez to nie ulegaj¹cy erozji i rozpadowi.
Chcia³oby siê te¿ polemizowaæ z Schopenhauerem, gdy ten nazbyt swobodnie albo i swawolnie wypowiada siê o budowlach gotyckich, twierdz¹c, ¿e styl
gotycki wymylili Saraceni, a potem Goci przemycili go do cywilizowanej Europy, gdzie siê zadomowi³, mimo i¿ jest nam obcy kulturowo i pozostaje niezrozumia³y, poniewa¿ zosta³ wykoncypowany raczej w duchu subiektywnym ni¿
obiektywnym. Jego zdaniem w budowlach gotyckich próbuje siê w z³udny sposób przezwyciê¿yæ ciê¿ar za pomoc¹ sztywnoci reprezentowanej przez liczne
wie¿e, wie¿yczki i iglice. Gdyby staro¿ytny Grek mia³ okazjê stan¹æ przed naszymi najs³awniejszymi katedrami gotyckimi, to musia³by je uznaæ za przejaw
barbarzyñstwa. Sk¹d wziê³a siê ta kuriozalna i nieprzejednana postawa Schopenhauera wzglêdem gotyku? Jan Gympel pisze, ¿e pojêcie gotyku od samego pocz¹tku jego powstania budzi³o w¹tpliwoci i by³o problematyczne, gdy¿ zosta³o
ono wprowadzone w XVI wieku przez w³oskiego malarza, architekta i kaligrafa
Vasariego w znaczeniu obraliwym. Poniewa¿ (zachodni) Goci zadali cesarstwu
rzymskiemu ostateczny cios, Vasari uwa¿a³ ich za barbarzyñców, tote¿ jeszcze
oko³o roku 1800 gotyk gdzieniegdzie uwa¿ano za kwintesencjê sprzecznoci
i bezgucia47. Tak wiêc Schopenhauer, reprezentuj¹cy ju¿ XIX-wieczn¹ myl filozoficzn¹, chyba po prostu przej¹³ dawne, stereotypowe zapatrywania na gotyk
i dorobi³ do nich w³asn¹ teoriê estetyczn¹ czy te¿ w³asn¹ ideologiê. Byæ mo¿e równie¿, zasadnie krytykuj¹c wypaczone formy redniowiecznej religijnoci, podci¹gn¹³ pod tê krytykê wszystkie wytwory ówczesnej epoki, w³¹cznie z imponuj¹co wielkimi przecie¿ osi¹gniêciami konstrukcyjno-budowlanymi. Patrz¹c na to,
co siê dzieje w jego w³asnych czasach, stwierdza on bowiem: Gdy widzê, jak
nasz niewierz¹cy wiek z takim nak³adem rozbudowuje kocio³y gotyckie, których
45
46
47

Ibidem, s. 337.
Ibidem.
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nie dokoñczy³o pobo¿ne redniowiecze, odnoszê takie wra¿enie, jakby siê chcia³o
zabalsamowaæ umar³e chrzecijañstwo48.
Mo¿e nie warto kruszyæ kopii w obronie gotyku, wszak architektura, w ca³oci, ma najmniejsze znaczenie estetyczne. Zawarte w niej idee najmniej siê licz¹, gdy¿ chodzi tu o najni¿szy szczebel przedmiotowoci woli. Na wy¿szym
szczeblu ni¿ sztuka architektoniczna znajduje siê sztuka ogrodów, jak równie¿
malarstwo przedstawiaj¹ce wiat rolinny. Kontempluj¹c ten wiat bezporednio
lub za porednictwem obrazów, odczuwamy g³êboki spokój ducha, jako ¿e w tym
czasie wola na nas nie oddzia³uje. Trochê inaczej jest w przypadku obcowania
ze sztuk¹ ukazuj¹c¹ wiat zwierzêcy. Wówczas tak¿e dzia³anie obecnej w nas
woli chwilowo ustaje i odczuwamy spokój ducha, ale nie potrafimy siê oprzeæ
woli zawartej w przedstawieniu jakiego zwierzêcia (w jego rzebie lub obrazie),
poniewa¿ woli tej nie powstrzymuje nasza bezwolna refleksja lub kontemplacja.
Zupe³nie inaczej wygl¹da sprawa ze sztuk¹ ukazuj¹c¹ wiat ludzki. O ile bowiem
zwierzêta maj¹ tylko charakter gatunkowy, o tyle ludzie maj¹ równie¿ charakter
indywidualny. W ka¿dym przedstawieniu cz³owieka pojawiaj¹ siê oba te charaktery, przy czym pierwszy z nich zachowuje miano charakteru (Charakter) lub
przyjmuje pokrewne mu miano wyrazu (Ausdruck), natomiast drugi nazywa siê
piêknoci¹ (Schönheit). Owa piêknoæ jest najbardziej obiektywn¹ cech¹ cz³owieka. W tym kontekcie Schopenhauer zauwa¿a, ¿e artysta przedstawiaj¹cy cz³owieka stoi przed niema³ym problemem, polegaj¹cym na tym, jakimi rodkami
ukazaæ oba wspomniane charaktery (gatunkowy i indywidualny), aby doskonale
zobrazowaæ okrelon¹ jednostkê ludzk¹49.
Wszystkie wytwory przyrody o¿ywionej, nawet najprostsze, s¹ imponuj¹cymi manifestacjami woli, która obiektywizuje siê jako ¿ycie w wieloci rozmaitych form piêkna. Wedle Schopenhauera dzia³anie woli ¿ycia w tym zakresie
mo¿na uznaæ za ci¹g (estetycznych) wariacji na ten sam temat, wydobywaj¹cych
na jaw naturalne piêkno wiata: Jakim estet¹ jest przyroda! Ka¿dy najmniejszy
nawet, niekultywowany w ogóle i zdzicza³y, tj. pozostawiony od³ogiem zak¹tek,
o ile tylko nie spocznie na nim ³apa ludzka, ubiera natychmiast z ogromnym
smakiem w roliny, kwiaty i krzewy, których nieprzymuszony charakter, naturalny wdziêk i powabne ugrupowania wiadcz¹, ¿e nie uros³y pod rózg¹ wielkiego
egoisty, lecz ¿e swobodnie panowa³a tu przyroda50. Patrz¹c z tego punktu widzenia, ogrody angielskie, które s¹ inspirowane ogrodami chiñskimi51, zawiera48
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A. Schopenhauer, wiat..., t. 2, s. 599.
A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 344.
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j¹ w sobie znacznie wiêcej piêkna ni¿ ogrody starofrancuskie. Schopenhauer
uwa¿a, ¿e pierwsze z nich powstaj¹ w duchu obiektywnym i zawieraj¹ w sobie
uprzedmiotowion¹ wolê rozmaitych motywów przyrodniczych, natomiast drugie
powstaj¹ w duchu subiektywnym i widaæ w nich g³ównie wolê w³aciciela ogrodu. Wydaje siê jednak, ¿e nawet zubo¿ona ludzk¹, egoistyczn¹ wol¹ przyroda
zawiera tyle piêkna, ¿e dzia³a oczyszczaj¹co na naszego ducha i pozwala sprawnie funkcjonowaæ umys³owi: Piêkny widok jest zatem dla ducha prawdziwym
kathartikon, tak jak muzyka wedle Arystotelesa dla duszy, i w jego obecnoci
myli siê najbardziej prawid³owo52.
Poszczególne wytwory przyrody s¹ szczególnie piêkne, gdy wyra¿aj¹ idee
o wyj¹tkowo du¿ym znaczeniu. Skoro piêkno cz³owieka góruje nad innymi formami piêkna, to ono w³anie stanowi najwa¿niejszy przedmiot sztuki. Konkretnie za odmalowywaniem ludzkiej postaci powinna zajmowaæ siê sztuka plastyczna, a ukazywaniem ludzkich zachowañ  sztuka poetycka53. Ju¿ Johann
Wolfgang Goethe stwierdzi³: Kto ujrzy to piêkno [cz³owieka], nad tym z³o nie
ma w³adzy, ten czuje / siê pojednany z sob¹ samym i z ca³ym wiatem54. Nawi¹zuj¹c do jego s³ów, Schopenhauer dodaje, ¿e kontemplowanie ludzkiego
piêkna jest czystym poznaniem, w którym nie ma domieszki cierpienia wywo³anego wol¹ i dlatego w ca³oci jest ono czysto estetyczn¹ radoci¹ (rein ästhetische Freude). Ludzkie piêkno nale¿y uznaæ za najdoskonalsz¹ obiektywizacjê woli na najwy¿szym szczeblu jej poznawalnoci55. Jest ono najbardziej
obiektywnym wyrazem piêkna, aczkolwiek towarzysz¹ mu tak¿e odczucia subiektywne. Na widok piêknej twarzy lub piêknej postaci ludzkiej odruchowo
prze¿ywamy niewymown¹ przyjemnoæ (Wohlgefallen), która wynosi nas ponad nas samych i ponad wszystko, co jest przyczyn¹ codziennych udrêk i bólu
niespe³nienia.
Zastanawiaj¹c siê nad tym, jak przyrodzie udaje siê stworzyæ piêknego cz³owieka, Schopenhauer dochodzi do wniosku, ¿e musi ona przezwyciê¿yæ wszystkie przeszkody pojawiaj¹ce siê na ni¿szych szczeblach przedmiotowoci i niejako ograbiæ z tego, co najlepsze, inne swe wytwory i obdarowaæ tym cz³owieka.
W rezultacie ni¿sze formy bytu o¿ywionego s¹ mniej ró¿norodne i mniej z³o¿one ni¿ wy¿sze, a cz³owiek jest najbardziej rozbudowanym systemem rozmaitych
organów, które prowadz¹ zarówno w³asne, swoiste ¿ycie osobnych elementów,
jak i ¿ycie podporz¹dkowane ca³oci tego organizmu. Dopiero tak doskona³a zale¿noæ czêci od ca³oci umo¿liwia zaistnienie najwiêkszego piêkna: Jeli
wszystkie te czêci podporz¹dkowane s¹ w³anie w nale¿yty sposób ca³oci, za
nawzajem s¹ sobie przyporz¹dkowane, jeli harmonijnie wspó³dzia³aj¹ dla uka52
53

A. Schopenhauer, wiat..., t. 2, s. 579.
A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 329.
54 J.W. Goethe, Powinowactwa z wyboru, prze³. W. Markowska, PIW, Warszawa 1959, s. 58.
55 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 348.
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zania ca³oci, jeli niczego nie ma w nadmiarze, niczego za ma³o, s¹ to wszystko rzadko wystêpuj¹ce warunki, których wynikiem jest piêkno, w pe³ni ukszta³towany charakter gatunkowy56.
Artysta uprawiaj¹cy autentyczn¹ sztukê nie mo¿e jednak naladowaæ artyzmu
przyrody, poniewa¿ ma przed sob¹ tylko jej finalne wytwory, a z ich ogl¹du nie
da siê wydedukowaæ mechanizmów wytwarzania piêkna. W szczególnoci poprzez ³¹czenie piêknych elementów nigdy nie uzyska siê piêkna bardziej z³o¿onego obiektu. Schopenhauer jest g³êboko przekonany o tym, ¿e w wiecie empirycznym nie ma ¿adnych gotowych wzorców, które mo¿na by przej¹æ i z ich
pomoc¹ odkrywaæ oraz tworzyæ autentyczne dzie³a sztuki: Czysto a posteriori
i tylko na podstawie dowiadczenia ¿adne poznanie piêkna nie jest mo¿liwe57.
Je¿eli chce siê rozpoznawaæ i wytwarzaæ piêkne przedmioty, trzeba umieæ okrelaæ ich piêkno a priori, a wiêc trzeba mieæ dostêp do ich idei. Paradoksalnie,
cz³owiek potrafi adekwatnie obcowaæ z piêknem tylko dlatego, ¿e jest w najwy¿szym stopniu uprzedmiotowion¹ wol¹, która  jako sprawczy czynnik w wiecie
 pos³uguje siê ideami. Wyranie widaæ to na przyk³adzie geniusza i bliskiego
geniuszowi dobrego artysty, maj¹cego zdolnoæ spontanicznego uchwytywania
idei. W takim cz³owieku wola ¿ycia staje siê wol¹ poznania i tworzenia piêkna,
i to piêkna niejednokrotnie znacznie doskonalszego ni¿ piêkno zawarte w przyrodzie. W pewnych okolicznociach artystyczny geniusz móg³by nawet byæ nauczycielem przyrody, wszak wypowiada czysto co, co u niej jest jedynie be³kotem oraz piêkn¹ formê, której ona nie zdo³a³a osi¹gn¹æ mimo tysi¹cznych
prób, narzuca marmurowi, przeciwstawiaj¹c j¹ naturze i niejako wo³aj¹c do niej:
»Oto, co chcia³a powiedzieæ!«, na co znawca odpowiada jak echo: »Tak, o to
chodzi³o!«58.
Schopenhauer z uznaniem wypowiada siê na temat zmys³u piêkna u staro¿ytnych Greków. Nie jest przypadkiem, ¿e umieli oni w artystycznie doskona³y sposób przedstawiaæ piêkno ludzkich postaci i w³anie na nich przez wiele stuleci
wzorowali siê inni artyci, chc¹cy dorównaæ ich kunsztowi. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e obcowanie z piêknem nie jest trudne. Ka¿dy cz³owiek, gdy siê zakocha,
jest poci¹gany przez piêkno innej osoby. Jest to jednak wy³¹cznie mi³oæ p³ciowa, za pomoc¹ której wola ¿ycia manipuluje jednostkami w imiê przetrwania
gatunku. Artystyczne piêkno jest innego rodzaju, mimo i¿ ukazuje siê tak¿e za
spraw¹ woli. Jest ono wyrazem obiektywnego porz¹dku wiata, odkrywanego
z wiêkszym udzia³em umys³u. Na odpowiednim etapie poznania piêkno wy³¹cza
wolê, a przynajmniej marginalizuje jej dzia³anie. Dziêki temu u Greków rozwin¹³ siê krytyczny zmys³ sztuki (urteilender Kunstsinn), który  w przypadku
56
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wybitnych artystów, takich jak Fidiasz, Praksyteles czy Skopas59  pozwala³ ustaliæ nale¿yte proporcje w odwzorowywaniu ludzkich postaci60. Kanon greckiej
rzeby jest wyrazem artystycznego idea³u, czyli idei, która po czêci zosta³a
w czysty sposób poznana a priori, a po czêci odkryta w przyrodzie a posteriori. Genialny artysta grecki mia³ dostêp do owych idei tylko dlatego, ¿e sam by³
ich nosicielem. By³ nim za dlatego, ¿e by³ obiektywizuj¹c¹ siê wol¹, a wiêc jakby natur¹ sam¹ w sobie. Schopenhauer powo³uje siê na Empedoklesa, który zauwa¿y³, ¿e tylko podobne poznaje podobne i tylko natura mo¿e zrozumieæ siebie sam¹. Wydaje siê, ¿e w sztuce, a wiêc równie¿ w rzebiarstwie, wa¿na jest
harmonia miêdzy poznaniem apriorycznym i aposteriorycznym, miêdzy duchem
i cia³em (zmys³ami), miêdzy wol¹ i przedstawieniem. Greckie rzebiarstwo, dziêki odwo³aniom do zmys³owej naocznoci, cechuje siê tak¹ harmoni¹, dlatego jest
estetyczne, podczas gdy na przyk³ad hinduskie rzebiarstwo odwo³uje siê wy³¹cznie do pojêæ, st¹d jest ono tylko symboliczne61.
O ile rzebiarz musi skupiaæ sw¹ uwagê na piêknie (Schönheit) i wdziêku
(Grazie) odwzorowywanych postaci, o tyle malarz powinien uwypuklaæ przede
wszystkim ich wyraz (Ausdruck), namiêtnoæ (Leidenschaft) i charakter (Charakter). Z tego powodu mo¿e, a nawet  jak stwierdza Schopenhauer  powinien
stanowczo rezygnowaæ z odmalowywania piêkna. Wszechobecne piêkno wszystkich motywów, niezbêdne w rzebie, czyni³oby obraz monotonnym, a zw³aszcza
pozbawia³oby go specyficznych cech przedstawianych postaci. Wyjania to, dlaczego na obrazach nierzadko widujemy nie³adne twarze lub wrêcz ca³kiem brzydkie postacie. Ponadto rzeba i obraz spe³niaj¹ odmienne funkcje, poniewa¿ rzeba wydaje siê bardziej odpowiednia dla potwierdzenia (Bejahung), malarstwo
 dla zaprzeczenia (Verneinung) woli ¿ycia, i tym mo¿na by wyt³umaczyæ, czemu rzeba by³a sztuk¹ staro¿ytnoci, a malarstwo  czasów chrzecijañskich62.
Wspomniany wy¿ej wdziêk ró¿ni siê od piêkna. Schopenhauer zauwa¿a, ¿e
tak jak piêkno jest odpowiednim ukazaniem woli w ogóle przez jej czysto przestrzenny przejaw, tak wdziêk jest odpowiednim ukazaniem woli przez zjawisko
czasowe, tj. w pe³ni s³usznym i stosownym wyrazem ka¿dego aktu woli przez
obiektywizuj¹cy go ruch i obiektywizuj¹c¹ postawê63. Roliny nie potrafi¹ siê
poruszaæ, przynajmniej nie z w³asnej woli, dlatego mog¹ byæ tylko piêkne, z ko59 Szkoda, ¿e wyliczaj¹c wielkich greckich rzebiarzy, Schopenhauer nawet nie wspomnia³
o Myronie. Mimo i¿ Fidiasz ju¿ w staro¿ytnoci uchodzi³ za najwybitniejszego mistrza d³uta i ta
opinia przetrwa³a do dzisiejszych czasów, solidaryzujê siê z Kazimierzem Micha³owskim, który
sk³onny jest przyznaæ palmê pierwszeñstwa w³anie Myronowi (K. Micha³owski, Jak Grecy
tworzyli sztukê, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970, s. 115).
60 A. Schopenhauer, wiat..., t. 2, s. 601602.
61 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 371.
62 A. Schopenhauer, wiat..., t. 2, s. 600.
63 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 349.
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lei zwierzêta i ludzie oprócz piêkna mog¹ mieæ równie¿ wdziêk. Oczywicie nie
by³oby wdziêku bez piêkna, poniewa¿ w³aciwe proporcje i harmonijna budowa
cia³a s¹ warunkiem celowoci i lekkoci wykonywanego ruchu i przyjmowanych
pozycji. Artysta musi umieæ ukazaæ oprócz piêkna cz³owieka jako cechy gatunkowej, tak¿e charakter cz³owieka jako cechê indywidualn¹ (jednostkow¹), ale
w tym znaczeniu, ¿e w konkretnej jednostce szczególnie mocno uwyrania to,
co wystêpuje w ca³ym gatunku (szczególna strona idei ludzkoci). Wprawdzie
w sztuce zasadnicze znaczenie ma idea ludzkoci, lecz tak¿e jednostkom,
a zw³aszcza wyj¹tkowo wa¿nym jednostkom przys³uguje prawo do bycia jakby
odrêbnymi ideami. Tak wiêc cechy charakterystyczne mog¹ ograniczaæ piêkno
i wystêpowaæ wreszcie nawet w postaci brzydoty u pijanego Sylena, fauna itd.
Jeli jednak cechy charakterystyczne rzeczywicie usuwaj¹ charakter gatunkowy,
a wiêc posuniête s¹ do nienaturalnoci, to piêkno staje siê karykatur¹64. Warto
nadmieniæ, ¿e piêkno najpe³niej uwidacznia siê wtedy, gdy jaki obiekt ogl¹damy z wielu punktów widzenia, podczas gdy wyraz i charakter s¹ ju¿ wyranie
zauwa¿alne z jednego punktu widzenia.
Prawdziwe piêkno nie potrzebuje dodatkowej oprawy, poniewa¿ najlepiej
prezentuje siê w naturalnym otoczeniu. Z tego powodu Schopenhauer twierdzi,
¿e cz³owiek maj¹cy piêkne cia³o powinien chodziæ w lekkim odzieniu lub wrêcz
móg³by chodziæ bez odzienia, gdyby tylko starczy³o mu odwagi. Najodpowiedniejszy dla piêknych ludzi by³ grecki sposób ubierania siê, kiedy to chodzono,
w sprzyjaj¹cych okolicznociach, prawie nago. Takie same zasady, jakie dotycz¹
cia³a, dotycz¹ tak¿e ducha. Równie¿ walory duchowe cz³owieka najkorzystniej
prezentuj¹ siê w prostej, naturalnej oprawie. Dlatego cz³owiek piêkny duchem,
czyli posiadaj¹cy wiele wznios³ych doznañ i wartociowych przemyleñ, powinien wyra¿aæ siê w sposób jak najbardziej prosty i naturalny, dbaj¹c przede
wszystkim o komunikatywnoæ swych wypowiedzi. W ¿yciu nazbyt czêsto widzimy jednak, ¿e ubóstwo duchowe, mêtnoæ, ekscentrycznoæ przystroi siê
w najbardziej wyszukane zwroty i najciemniejsze sposoby wys³owienia, by w ten
sposób spowiæ ma³e, znikome, trzewe lub banalne myli w trudne i pompatyczne zdania, tak jak ten, komu nie dostaje majestatu piêknoci, chce zast¹piæ ów
brak ubiorem i usi³uje ukryæ niski wzrost lub szpetotê swej osoby pod barbarzyñskich przepychem, pod b³yskotkami, pióropuszami, kryzami, bufami i p³aszczem65. Przy tej okazji wypada zauwa¿yæ, choæ chyba lepiej powstrzymaæ siê
od komentarza, ¿e dla Schopenhauera wielki piewca filozofii ducha, Hegel, by³
jaskrawym przeciwieñstwem osoby o piêknym duchu.
Piêkno pojawia siê równie¿ w twórczoci literackiej oraz poetyckiej i w³anie dla takich twórców Schopenhauer rezerwuje du¿y obszar artystycznej wol64
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noci. Twierdzi na przyk³ad, ¿e w poezji wszystko, co dotyczy losów ludzkoci,
jest dobrym tematem twórczej ekspresji. Poeta, w zale¿noci od predyspozycji
lub upodobañ, mo¿e zatem pisaæ wiersze mi³osne albo religijne, w których przedstawia namiêtn¹ rozkosz albo mistyczne uniesienia, mo¿e te¿ uprawiaæ tragediê
albo komediê. Skoro wypowiada siê on w imieniu wszystkich ludzi i niejako
wynosi na poetycki piedesta³ to, co wszystkim le¿y na sercu, to nikomu nie
wolno nakazywaæ poecie, by by³ szlachetny i wznios³y, moralny, pobo¿ny, chrzecijañski, taki lub owaki, a tym bardziej zarzucaæ mu, ¿e jest taki, a nie inny. Jest
zwierciad³em ludzkoci, przynosi jej i uwiadamia to, co ona odczuwa66 .
Wprawdzie w opinii Schopenhauera uprawianie liryki jest ³atwym zajêciem, ale
to nie znaczy, ¿e chcia³by on zbagatelizowaæ jej znaczenie. Zdaje sobie bowiem
doskonale sprawê z tego, ¿e poezja liryczna przedstawia wewnêtrzne ¿ycie ca³ej
ludzkoci, jej wieczne dylematy i problemy, które s¹ niezmiennie aktualne we
wszystkich pokoleniach. Aby uzyskaæ zamierzony cel artystyczny, poeta musi
zobiektywizowaæ w³asne stany ducha.
W twórczoci poetyckiej Schopenhauer docenia rolê przypowieci i alegorii,
unaoczniaj¹cej pojêcie przy pomocy odpowiedniego obrazu. Owo unaocznienie
mo¿e oznaczaæ nawet likwidacjê jakiego pojêcia i zast¹pienie go innym, albowiem pojêcia s¹ materia³em, który mo¿na niemal dowolnie formowaæ. Z uwagi
na kreatywny potencja³ konstrukcji pojêciowych, w sztukach wys³owionych
przypowieci i alegorie funkcjonuj¹ znakomicie67. Podobnie mog¹ one tak¿e
funkcjonowaæ w filozofii, czego doskona³ym przyk³adem jest Platon. Ten szczególnego rodzaju poeta zrêcznie pos³ugiwa³ siê alegoriami, by przystêpnie ukazaæ abstrakcyjne kwestie filozoficzne. W tym miejscu warto wspomnieæ choæby
o znakomitej, dobrze znanej alegorii jaskini68. Zgodnie z podan¹ przez Schopenhauera definicj¹, filozofia nie jest niczym innym jak doskona³ym i s³usznym
powtórzeniem i wys³owieniem istoty wiata w bardzo ogólnych pojêciach69.
Wprawdzie ma on na myli g³ównie w³asn¹ filozofiê, która ma ewidentnie platoñski rodowód, ale przynajmniej w jakiej mierze opinia ta jest trafna w odniesieniu do wiêkszoci sposobów mi³owania m¹droci.
Odmian¹ twórczoci artystycznej, odgrywaj¹c¹ istotn¹ rolê w Schopenhauerowskiej estetyce, jest dramat. Ze wzglêdu na sw¹ wielk¹ wartoæ, dramat jest
przeciwieñstwem architektury i drugim biegunem w królestwie sztuk piêknych70. W dramacie zawarte s¹ najwa¿niejsze idee, zatem twórczoæ dramatyczna charakteryzuje siê najwy¿szym obiektywizmem poznawczym. Schopenhauer
z pe³nym przekonaniem stwierdza, ¿e dramat jest najbardziej obiektywnym
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i pod niejednym wzglêdem najdoskonalszym, a tak¿e najtrudniejszym gatunkiem
poezji71. Jeszcze wiêksze znaczenie estetyczne ma jedynie muzyka, ale ona znacz¹co ró¿ni siê od pozosta³ych sztuk. W muzyce nie pojawia siê ¿aden rodzaj
naladownictwa, nie dochodzi w niej do ¿adnego powtórzenia idei jakich istot
¿yj¹cych w wiecie. Jest to wspania³a sztuka, bezporednio i niezwykle mocno
oddzia³uj¹ca na najg³êbsz¹ sferê ludzkich doznañ. Specyficzny jêzyk muzyki,
rozsadzaj¹cy ramy pojêciowego jêzyka poezji, jest ca³kowicie ogólny i  chcia³oby siê powiedzieæ  abstrakcyjny, ale zarazem jêzyk ten sw¹ wyrazistoci¹
przewy¿sza nawet wyrazistoæ wiata naocznego72.

Sztuka odzwierciedlania istoty ¿ycia
Do uprawiania sztuki potrzebny jest talent, ale wybitnym artyst¹ mo¿e byæ
tylko geniusz. W opinii Schopenhauera cz³owiek utalentowany wprawdzie jest
w stanie tworzyæ rzeczy piêkne, lecz nie ma on nadprzeciêtnych zdolnoci pojmowania piêkna. Tylko geniusz dostrzega piêkno w sposób obiektywny i ród³owy tam, gdzie piêkno ³¹czy siê z ideami73. Takie poznanie znajduje siê ca³kowicie poza zasiêgiem zwyczajnych ludzi: Talent przypomina strzelca trafiaj¹cego
do celu, w który inni trafiæ nie umiej¹; geniusz  takiego, co trafia w cel, którego inni nawet dojrzeæ nie potrafi¹74. Nie jest ono tak¿e dostêpne dla kobiet, albowiem przedstawicielki p³ci piêknej, nawet je¿eli bywaj¹ utalentowane, to
i tak zawsze pozostaj¹ subiektywne75. Niezwyk³a zdolnoæ poznania i odzwierciedlania piêkna jest cech¹ wrodzon¹, któr¹ mo¿na jeszcze w sobie rozwin¹æ
dziêki odpowiedniemu wychowaniu i wykszta³ceniu. Wydaje siê jednak, ¿e
w pe³ni obiektywne odczucie piêkna jest jakby naturalnym impulsem odbieranym
przez geniusza w trakcie kontemplowania otaczaj¹cego go wiata, wszak zap³adnia go bezporednio naocznym wra¿eniem tylko samo ¿ycie i wiat76. Tak wiêc
udoskonaliæ mo¿e on g³ównie sposób komunikowania innym ludziom w³asnego
doznania piêkna. Czyni to przez przyswojenie sobie w³aciwego rzemios³a artystycznego, tj. technik przedstawiania piêknych rzeczy za pomoc¹ ró¿nych narzêdzi i materia³ów.
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Tworz¹c dzie³a sztuki, geniusz antycypuje okrelone idee. W przypadku sztuk
plastycznych chodzi zw³aszcza o antycypacjê piêkna, natomiast w przypadku
poezji  o antycypacjê tego, co charakterystyczne. Artystyczne dowiadczenie
jest tylko swego rodzaju schematem, który pozwala geniuszowi wyraziæ swe odczucia. Inaczej mówi¹c, w owym schemacie to, co odczuwane, staje siê tym, co
wyra¿ane, a wiêc to, co a priori, staje siê tym, co a posteriori. Autentyczny twórca czuje siê zobligowany przez ¿ycie do ukazywania piêkna w odpowiednich dla
niego formach. Tworzy on piêkne rzeczy, poniewa¿ ¿ycie przepe³nia go piêknem.
Pod tym wzglêdem ró¿ni siê od zwyk³ego wykonawcy przedmiotów u¿ytecznych,
który nie odczuwa ¿adnej presji, tylko tworzy to, co chce, wiadomie i celowo.
Specyfikê tej¿e ró¿nicy Schopenhauer ujmuje nastêpuj¹co: Matk¹ sztuk po¿ytecznych jest potrzeba; matk¹ sztuk piêknych nadmiar. Ojcem pierwszych jest
rozs¹dek, drugich  geniusz, który sam jest swego rodzaju nadmiarem, mianowicie nadmiarem si³ poznawczych ponad potrzeby s³u¿enia woli77. Paradoksalnie wynika st¹d, ¿e mimo wspomnianej presji, uprawianie sztuki jest dzia³alnoci¹ czysto ideow¹, podczas gdy pozornie wolne od przymusu wytwarzanie
przedmiotów codziennego u¿ytku jest dzia³alnoci¹ koordynowan¹ przez wolê
¿ycia, która w ten sposób dba o przetrwanie ludzkoci.
Zasadniczo rzecz bior¹c, tworzenie sztuki nie polega na naladowaniu przyrody, niemniej powinno siê odbywaæ w duchu przyrody. Tak wiêc na przyk³ad
architekt przy projektowaniu kolumn i filarów w³aciwie nie ma naladowaæ pni
drzew, ale ma postêpowaæ zgodnie z zakodowan¹ w przyrodzie celowoci¹, dziêki czemu uzyska typowy dla wytworów przyrody wdziêk oraz, jak ujmuje to
Schopenhauer, nie nad³o¿y drogi na celu. Maj¹c przed oczyma budowle i naczynia s³u¿¹ce niegdy staro¿ytnym Grekom, widzimy, ¿e w tym zakresie osi¹gnêli
oni doskona³oæ. Wydaje siê nawet, ¿e gdyby sama przyroda chcia³a je stworzyæ,
to musia³yby wygl¹daæ dok³adnie tak samo. Szkoda, ¿e wspó³czenie odbiega siê
od antycznych wzorców, poniewa¿ zarazem odbiega siê od uniwersalnych i ponadczasowych wzorców wszelkiej sztuki. Je¿eli zatem w estetyce mia³oby siê
nadal mówiæ o naladownictwie, to raczej w tym znaczeniu, ¿e d¹¿enie do idea³u pokrywa siê z naladowaniem staro¿ytnych78. Oni bowiem jako pierwsi
odkryli wiat idei i perfekcyjnie odwzorowywali go w tworzonej przez siebie
sztuce. Schopenhauer dodaje, ¿e idee, o których mowa, z istoty s¹ naoczne i ow¹
naocznoæ najlepiej ukazaæ mo¿na w postaci ogl¹du, jaki powstaje za porednictwem sztuki. Niepotrzebny jest tu g³êboki namys³ nad tym, co wyra¿ane: Oczywicie, artysta musi myleæ, kiedy buduje swe dzie³o; ale tylko myl, któr¹ ujrza³, zanim j¹ pomyla³, mo¿e potem, podczas przekazywania, inspirowaæ
i wskutek tego nie przemija79. Okazuje siê, ¿e najsilniej przemawiaj¹ do nas
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dzie³a stworzone szybko i niemal bezrefleksyjnie (pierwszy szkic malarski, spontanicznie skomponowana melodia, powsta³y pod wp³ywem chwilowego nastroju
wiersz liryczny). Maj¹ one znacznie wiêksz¹ si³ê oddzia³ywania ni¿ takie dzie³a,
nad którymi d³ugo i przemylnie pracowano.
Jednym z wa¿nych warunków zaistnienia i powodzenia sztuki jest artystyczna fantazja (Phantasie). Jest ona potrzebna zarówno twórcom, jak i odbiorcom
sztuki, poniewa¿ ¿adna idea i ¿adne dzie³o nie oddzia³uje na ludzi, którzy s¹ jej
pozbawieni. Fantazja otwiera bramê do duchowych prze¿yæ, a wiadomo, ¿e sztuka absorbuje nie tylko nasze zmys³y, lecz tak¿e nasze lotne umys³y, czyli naszego ducha. Niektóre rodzaje sztuk istniej¹ jedynie dziêki fantazji, jak na przyk³ad
poezja, która odwo³uje siê wy³¹cznie nawet do fantazji i wprawia j¹ w ruch tylko za pomoc¹ s³ów80. Zgodnie z ³adn¹ definicj¹ Schopenhauera, poezja to sztuka wprawiania wyobrani w ruch za pomoc¹ s³ów81. Aby sztuka ta mog³a siê
rozwijaæ, niezbêdne s¹ genialne jednostki, cechuj¹ce siê niebywa³¹ wra¿liwoci¹
i otwartoci¹ na wiat idei. Ponadto, aby oddzia³ywaæ, sztuka ta potrzebuje odpowiedniego klimatu duchowego, trudnego do stworzenia w trywialnej codziennoci, zdominowanej przez zaspokajanie li tylko bytowych potrzeb. Sporo racji
jest w twierdzeniu, ¿e dary poetyckie nale¿¹ do wiêta, nie do dnia powszedniego ¿ycia82. Zatem z darami poetyckimi trzeba obchodziæ siê bardzo umiejêtnie
i nie nara¿aæ ich na skalanie i  w konsekwencji  na zatratê. Chc¹c zachowaæ
je w dobrym stanie, nale¿y zadbaæ o ich czystoæ. Schopenhauer na pewno
chcia³by, abymy wziêli sobie do serca jego przestrogê: Cz³owiek, którzy zamierza ¿yæ z ³aski muz, mam na myli  ze swych darów poetyckich, przypomina mi dziewczynê, która ¿yje ze swych wdziêków. Oboje profanuj¹ dla marnego
zarobku co, co powinno byæ swobodnym darem ich istoty. Oboje wyczerpuj¹
siê i najczêciej haniebnie koñcz¹. Nie poni¿ajcie wiêc swej muzy do roli prostytutki83.
Zamiast poni¿aæ, nale¿y wywy¿szaæ sw¹ muzê, wszak zadania stoj¹ce przed
sztuk¹ s¹ szczytne. Ma ona wraz z filozofi¹ przyczyniaæ siê do rozwi¹zania problemu bytu (Problem des Daseyns) lub  jak przek³ada³ ten termin Jan Garewicz
 zagadki bytu. Wynika st¹d, ¿e sztuki piêkne potrafi¹ trafnie odzwierciedlaæ
istotê rzeczy i sens bytu, nawet wtedy, gdy wydaje siê, ¿e pozostaj¹ one przed
nimi g³êboko ukryte. Zarówno filozof, jak i artysta po oczyszczeniu umys³u od
wp³ywów woli staj¹ siê czystymi podmiotami poznania i tworzenia. Obaj rzetelnie próbuj¹ odpowiadaæ na pytanie: Czym jest ¿ycie?, aczkolwiek Schopenhauer
od razu zastrzega, ¿e sztuki mówi¹ tylko w naiwnym, dziecinnym jêzyku ogl¹du, a nie w powa¿nym i abstrakcyjnym jêzyku refleksji; ich odpowied jest wiêc
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ulotnym obrazem, a nie trwa³ym ogólnym poznaniem84. Jego zdaniem sztuki
ujmuj¹ ¿ycie tylko przelotnie i fragmentarycznie, podczas gdy ustalenia filozofii
s¹ trwa³e i ca³ociowe. Skoro jednak  jak pisze  sw¹ pe³niê obiektywizmu poznawczego filozofia zawdziêcza pojêciom, to mo¿na by dodaæ, ¿e poezja tak¿e
pos³uguje siê pojêciami. Je¿eli nawet s¹ to pojêcia mniej ostre ni¿ te, które s³u¿¹ do przeprowadzania analiz filozoficznych, to i tak, choæby chwilowo i niejasno, powinny siê one odnosiæ do ca³oci bytu. Dobry poeta ma wiêc prawo mówiæ do odbiorców swej sztuki: Popatrz, oto jest ¿ycie!
Schopenhauer konsekwentnie jednak stoi na stanowisku, ¿e wy³¹cznie filozofia wyranie i zadowalaj¹co przedstawia ¿ycie. W sztukach piêknych wprawdzie zawiera siê ¿yciowa m¹droæ, ale tylko virtualiter i implicite, czyli potencjalnie i niejasno, natomiast filozofia ukazuje ¿ycie actualiter i explicite, czyli
faktycznie i wyranie. Mówi¹c obrazowo, filozofia znajduje siê w takiej relacji
do sztuk piêknych, jak wino do gron winnych85. Tyle ¿e znowu mo¿na by stawaæ w obronie poetyckiego obiektywizmu poznawczo-twórczego, wszak grona
winne s¹ pierwsze w stosunku do wina. Oczywicie trudno by mówiæ o jakiej
poezji pierwszej, bêd¹cej odpowiednikiem filozofii pierwszej Arystotelesa, niemniej wspó³czesna filozofia zdaje siê potwierdzaæ fakt, ¿e poezja ma znaczne
walory poznawcze, które z powodzeniem daj¹ siê spo¿ytkowaæ w filozofii. Znakomitym tego przyk³adem jest choæby filozofia Heideggera, chêtnie czerpi¹ca
z bogatego ród³a poetyckiej wiedzy Hölderlina i Rilkego.
Nie wiadomo, czy powy¿sza argumentacja przekona³aby Schopenhauera, poniewa¿ gdzie indziej stwierdza on, ¿e poezja pozostaje w takiej relacji do filozofii, jak dowiadczenie do nauk empirycznych. Ka¿de dowiadczenie odnosi siê
tylko do losowo wybranych zjawisk, z kolei nauki ujmuj¹ ca³oæ dowiadczenia
w pojêciach ogólnych. Tak wiêc poezja chce nas zapoznaæ z ideami (platoñskimi) istot za pomoc¹ zjawisk pojedynczych i przyk³adowo; filozofia za chce nauczyæ poznawaæ wewnêtrzn¹ istotê rzeczy w ca³oci i w ogóle. Widaæ ju¿ po tym,
¿e poezja ma bardziej cechy m³odoci, filozofia staroci86. Zastrze¿enia Schopenhauera pewnie bior¹ siê st¹d, ¿e ka¿de dzie³o sztuki, w tym tak¿e sztuki poetyckiej i muzycznej, w jakiej mierze pozostaje w zasiêgu ród³owej, przedpojêciowej naocznoci. Oznacza to, ¿e mo¿e zawieraæ w sobie wolê ¿ycia, która
po podporz¹dkowaniu sobie artysty nadal skrycie d¹¿y do swych celów. Schopenhauer zauwa¿a, ¿e dowiadczenie poetyckie, któremu nie udaje siê wyzwoliæ
spod wp³ywu woli, pozostaje czym w rodzaju m¹droci ¿yciowej. Jedynie wtedy, gdy umys³ artysty doprowadza do zerwania z wol¹, dowiadczenie to nabiera cech poznania obiektywnego, choæ dramatycznego87. Przyznaje on zarazem,
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¿e ka¿de autentyczne dzie³o powstaje z intencj¹ pokazania prawdy o ¿yciu. Wy³ania siê ono z mg³y niewiedzy i zdaje siê wiadczyæ o tym, ¿e artysta d¹¿y do
obiektywnego odzwierciedlania rzeczywistoci88 . Tyle ¿e nie ka¿dy artysta potrafi dojrzeæ to, co wa¿ne, i ukazaæ to rodkami, jakimi dysponuje sztuka. Mo¿e
zreszt¹ ukazywanie prawdy nie le¿y w gestii artysty, tylko istotowo przynale¿y
do samej natury, do ¿ycia czy do idei. Gdyby tak by³o, to artysta pozostawa³by
bezwolnym narzêdziem w rêkach woli albo tylko czêciowo wolnym twórc¹, który nie potrafi zapanowaæ nad w³asnymi dzie³ami przejawiaj¹cymi ambicje do
samodzielnego interpretowania wiata.
Dodatkowa trudnoæ w ocenie poznawczych walorów poezji wynika z faktu,
¿e jest ona niespójna, a przynajmniej  ró¿norodna. Schopenhauer szczególnie
podkrela ró¿nicê miêdzy poezj¹ klasyczn¹ a romantyczn¹, uwa¿aj¹c, ¿e oba rodzaje poezji znajduj¹ siê wobec siebie w takiej relacji, jak architektura grecka
do gotyckiej. Pierwsza zajmuje siê wy³¹cznie naturalnymi motywami, dominuj¹cymi w ludzkim wiecie, dlatego jest bezwarunkowo s³uszna i prawdziwa, natomiast druga podejmuje wyimaginowane w¹tki, nie maj¹ce wiarygodnych odniesieñ
do realnego wiata, dlatego jest s³uszna i prawdziwa co najwy¿ej warunkowo. Na
niekorzyæ drugiej wiadczy równie¿ to, ¿e obecne s¹ w niej niemi³e dla Schopenhauera motywy wywodz¹ce siê z mitu chrzecijañskiego, nastêpnie motywy
przesadnego i fantastycznego honoru rycerskiego, dalej niesmacznego i humorystycznego chrzecijañsko-germañskiego uwielbienia dla kobiet, a wreszcie bajdurz¹cego i lunatycznego, niecielesnego zakochania89.
Schopenhauer wyra¿a przekonanie, ¿e najdoskonalsz¹ odmian¹ poezji jest tragedia90. O ile w poezji lirycznej przewa¿aj¹ komponenty subiektywne, o tyle
w tragedii  obiektywne. Niejako przy okazji docenia on tak¿e komediê, stwierdzaj¹c, ¿e dramat w ca³oci bardzo obiektywnie przedstawia istotê ludzkiego
bytu, gdy pokazuje smutn¹ lub weso³¹ stronê naszego ¿ycia, lub te¿ samo przejcie od jednej do drugiej strony. Niemniej tragedia jest cenniejsza od komedii,
poniewa¿ uczy zaprzeczania woli i prowadzi do rezygnacji (Resignation) z ¿ycia, podczas gdy w komedii pojawia siê choæby niejasno sformu³owana zachêta
do podporz¹dkowania siê woli i kontynuacji ¿ycia, mimo i¿ nie jest ono wiele
warte. Problematyczne w komedii jest to, ¿e rzetelnie ukazuj¹c ludzkie cierpienia, stanowi¹ce istotê naszego istnienia, zarazem próbuje je minimalizowaæ albo
wskazywaæ na ich przemijalnoæ, przez co tworzy iluzoryczn¹ nadziejê, ¿e mo¿liwe jest ostateczne zwyciêstwo nad wszechobecnym bólem istnienia. Wszystko
88
89

Ibidem, s. 582.
Ibidem, s. 617618.
90 Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e Kant nie zwróci³ baczniejszej uwagi na tragediê. Zajmuj¹c
siê estetyk¹, tylko dwukrotnie o niej wspomnia³ i to akcydentalnie, przy czym pos³u¿y³ siê pojêciem Trauerspiel, a nie Tragödie (I. Kant, Krytyka w³adzy s¹dzenia, s. 179 i 260). Byæ mo¿e
uzna³, ¿e smutna gra nie ma wiêkszych walorów estetycznych.

Czy mo¿na s¹dziæ, ¿e ¿ycie jest piêkne? Estetyka Schopenhauera

271

to za jest utkane tak¹ doz¹ ¿artu, ¿e w³aciwie nikt ju¿ nie przejmuje siê prawdziwym ¿yciem, tylko ka¿dy mieje siê z nieszczêæ, których na co dzieñ dowiadcza. Zatem komedia chce nas przekonaæ o tym, ¿e ¿ycie jest w sumie doæ
dobre, a zw³aszcza wci¹¿ zabawne. Prawda, ¿e musi pospieszyæ siê, by kurtyna
zapad³a w momencie radoci, tak abymy nie ujrzeli, co nast¹pi potem, podczas
gdy tragedia z regu³y koñczy siê tak, ¿e potem nic ju¿ nadejæ nie mo¿e91.
Tragedia niczego nie owija w bawe³nê i nie próbuje zamaskowaæ z³a tocz¹cego nas jak robak. Z ca³¹ moc¹ ukazuje ona przera¿aj¹ce cechy ¿ycia, ci¹g³e
cierpienia i ostateczny upadek wszystkich, w tym tak¿e sprawiedliwych i wolnych od jakiejkolwiek winy. Gdy zas³ona mai opada i nie ³udzi nas ju¿ ¿aden
pozór, pojawia siê ca³kowite ukojenie woli, sprzyjaj¹ce rezygnacji z ¿ycia. Dla
Schopenhauera wola ¿ycia jest jeszcze gorsza od samego ¿ycia, dlatego pisze on,
¿e wtedy nastêpuje wyrzeczenie siê nie tylko ¿ycia, lecz ca³ej woli ¿ycia92.
Bohaterowie tragedii na w³asnych przyk³adach pokazuj¹, ¿e ich dotychczasowe
cele ¿yciowe okaza³y siê nic niewarte i nie ma sensu dalej walczyæ z wiatrakami. W koñcu, gdy wola ¿ycia w nich usta³a, umieraj¹ oczyszczeni przez cierpienie i pogodzeni z w³asnym losem. ¯adna inna sztuka, poza tragedi¹, nie potrafi
w bardziej dobitny i wyrazisty sposób przedstawiæ ogromu ludzkich nieszczêæ.
Tylko ona jest w stanie wywrzeæ na nas tak du¿e wra¿enie, poniewa¿ odwo³uje
siê nie tylko do piêkna, ale tak¿e, a nawet przede wszystkim  do wznios³oci.
Maj¹c przed oczyma tragiczn¹ stronê ludzkiego ¿ycia, czyli ¿ycie par excellence, wzmaga siê w nas wewnêtrzny opór przeciw woli ¿ycia. Spontanicznie
chcielibymy odwróciæ siê od wiata, bo nie akceptujemy go w takiej postaci.
Odk¹d przestaje nas on poci¹gaæ, tracimy ochotê, by darzyæ go jakimkolwiek
pozytywnym uczuciem. Ujawniona w ten sposób niechêæ do wiata nie jest
czym autonomicznym, mog¹cym istnieæ samodzielnie, bez udzia³u woli. Poznajemy j¹ tylko negatywnie, nigdy pozytywnie, gdy¿ jej, jako takiej, w³aciwie nie
ma. Wydaje siê, jakoby nie by³o nawet tego rodzaju doznañ, a ¿ycie jest ciê¿kim snem, z którego musimy siê przebudziæ93. Co ciekawe, owe senne doznania dostarczaj¹ nam swoistej przyjemnoci, która bierze siê st¹d, ¿e na chwilê
wznosimy siê ponad wolê i jej d¹¿enia, nabieramy dystansu do ¿ycia, wiata
i nas samych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w tym wypadku estetyczna radoæ towarzyszy choæby iluzorycznemu przeciwstawieniu siê woli ¿ycia. Z zadowoleniem
przyznajemy, ¿e wiat nam nie wystarcza i nie warto w nim trwaæ. Jest to przejaw ducha tragicznego, który w istocie jest duchem rezygnacji.
Mimo i¿ tragediê wynaleli staro¿ytni Grecy, antyczna sztuka jeszcze
w niedoskona³y sposób wywo³uje ducha rezygnacji. Nie ulega jednak w¹tpliwo91
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ci, ¿e patrz¹c na to, co siê dzieje na scenie dramatu, grecki widz musia³ dowiadczaæ swoistego bezsensu ¿ycia. Jak bowiem mia³by on uznawaæ ¿ycie za
warte prze¿ycia, skoro wszelkie d¹¿enia ludzkie zawsze spe³zaj¹ na niczym? Jak
mia³by mi³owaæ wiat, skoro istnienie w nim jest jednym wielkim pasmem nieszczêæ i goryczy? W opinii Schopenhauera Arystoteles s³usznie stwierdzi³, ¿e
tragedia wywo³uje litoæ (Mitleid) i trwogê (Furcht), ale nies³usznie uzna³ te odczucia za nadrzêdny cel tragedii. Nie s¹ to bowiem odczucia przyjemne i dlatego musz¹ one byæ jedynie rodkami do innego, przyjemnego celu. Owym celem
gwarantuj¹cym prawdziw¹ radoæ mo¿e byæ tylko definitywne wyzwolenie z pêt
¿ycia94. W takim te¿ razie w³anie potrzeba rezygnacji jest ukrytym przes³aniem
ka¿dej tragedii  nierzadko ukrytym nawet przed twórc¹ tej sztuki. Problem zdecydowanego uwolnienia siê spod wp³ywu woli jest ju¿ wyranie obecny w religii i sztuce chrzecijañskiej, która wychodz¹c od stoickiej obojêtnoci (Gleichmuth), dochodzi do autentycznej rezygnacji z ¿ycia. O ile pierwsza polega³a na
spokojnym czekaniu na nieuchronne z³o, a potem na jego godnym znoszeniu,
o tyle druga na zdecydowanym wyrzeczeniu siê ¿ycia wystawionego na dzia³anie
z³a. W postawie Greków by³o zatem du¿o heroizmu, ale chyba zbyt ma³o radykalizmu. Przez to Grecy nie potrafili wyzwoliæ siê od z³a i  tak jak chrzecijanie
 doznawaæ radoci istnienia dla innego wiata, który jest przepojony absolutnym i wiecznym dobrem, nawet je¿eli mia³by on byæ tylko absolutnym i wiecznym pozorem.
cile bior¹c, nie chrzecijanie, lecz hinduici byli pierwszymi mêdrcami,
którzy poznali prawdziw¹ wolnoæ wynikaj¹c¹ z rezygnacji z ¿ycia. Chrzecijañska wiedza w tym zakresie zosta³a zaczerpniêta ze róde³ m¹droci hinduistycznej, a wiêc jest wobec niej wtórna. Niemniej w obu w podobny sposób poznanie rzeczywistej natury ¿ycia nie rozbudza ju¿ kolejnych pragnieñ, lecz zapewnia
ukojenie, czyli wyzbycie siê wszelkich pragnieñ. Cz³owiek ostatecznie pogodzony z samym sob¹ odwraca siê od woli ¿ycia i zarazem od stworzonego przez ni¹
wiata. Stan taki mo¿na nazywaæ zbawieniem (od wiata), jako ¿e dochodzi
w nim do unicestwienia istoty doczesnoci. Mamy tu do czynienia z najwy¿sz¹
m¹droci¹ i najwy¿sz¹ sztuk¹ (¿ycia). Zdaniem Schopenhauera tutaj jest szczyt
wszelkiej sztuki, która ledzi³a wolê z jej adekwatnej przedmiotowoci, w ideach, przechodz¹c przez wszystkie ich szczeble, od najni¿szych, gdzie w tak rozmaity sposób istotê woli wprawiaj¹ w ruch i rozwijaj¹ przyczyny, potem bodce, wreszcie motywy, a teraz koñczy na pokazaniu dobrowolnej samolikwidacji
94 Ibidem, s. 623624. cile rzecz bior¹c, wedle Arystotelesa w tragedii chodzi nie o samo
ukazanie zdarzeñ wzbudzaj¹cych litoæ i trwogê, ale o w³aciwe prze¿ycie tych zdarzeñ, skutkuj¹ce oczyszczeniem (katharsis) wspomnianych uczuæ (zob. Arystoteles, Poetyka, prze³. H. Podbielski, (w:) idem, Dzie³a wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001, s. 582 [1449b]). Stagiryta dodaje, ¿e poeta przez naladowcze przedstawienie ma sprawiæ przyjemnoæ p³yn¹c¹ z prze¿ycia
litoci i trwogi (ibidem, s. 595 [1453b]), a zatem oczyszczenie jest przyjemnym celem tragedii.
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woli przez jedyne wielkie ukojenie, jakie nastêpuje dziêki pe³nemu poznaniu
w³asnej istoty95. Przyczyny (Ursachen) s¹ pierwszymi, najbardziej ogólnymi
warunkami istnienia w wiecie, po nich pojawiaj¹ siê bodce (Reize), bêd¹ce
najprostszymi sposobami dzia³ania woli, po nich za pragnienia, nazywane przez
Schopenhauera motywami (Motive), które s¹ przejawami zrêcznego manipulowania cz³owiekiem przez wolê. Proces zniewalania cz³owieka zamiera w akcie (dobro)wolnej samolikwidacji (freie Selbstaufhebung) woli, czego wyrazem jest
ostateczne ukojenie (Quietiv) cz³owieka. Taki przebieg wyswobadzania cz³owieka z oków woli ¿ycia i wprowadzania go do wolnej od woli krainy wiecznej
szczêliwoci przedstawiaj¹ dzie³a chrzecijañskich mistyków, aczkolwiek g³ówn¹ zas³ugê przypisuj¹ one dzia³aniu Boga.
Schopenhauer nie jest zainteresowany chrzecijañskim niebem, ale pochwala chrzecijañsk¹ rezygnacjê z ¿ycia w ziemskim piekle. Niezale¿nie od tego,
jakie ma siê przekonania religijne, warto jest bowiem trwaæ w prawdzie i ¿yæ
tak  jeli ¿yæ trzeba  jakby nie ¿y³o siê ju¿ w z³ym wiecie. Warto zdecydowanie sprzeciwiæ siê woli ¿ycia, poniewa¿ tylko w ten sposób mo¿na dowiadczyæ radoci bezwolnego istnienia. Zauwa¿my, ¿e w opinii Schopenhauera postawy rezygnacji ucz¹ te¿ tragedie nowo¿ytne, nawi¹zuj¹ce nie do doktryny
chrzecijañskiej, lecz do antycznej sztuki tragicznej. Patrz¹c na dokonania greckich poetów przez pryzmat twórczoci Szekspira i Goethego, bez wahania opowiada siê on za wy¿szoci¹ tragedii nowo¿ytnej nad staro¿ytn¹ i staje siê zdecydowanym krytykiem tej ostatniej. Jego zdaniem Szekspir jest znacznie wiêkszy
ni¿ Sofokles; w porównaniu z Ifigeni¹ Goethego mo¿na by niemal uznaæ Ifigeniê Eurypidesa za prymitywn¹ i gminn¹. Bachantki Eurypidesa s¹ oburzaj¹c¹
szmir¹ na czeæ pogañskich klechów. Niektóre sztuki antyczne nie maj¹ w ogóle
tendencji tragicznej, np. Alcesta i Ifigenia w Taurydzie Eurypidesa; w niektórych
s¹ nieprzyjemne lub zgo³a wstrêtne motywy, np. w Antygonie i Filoktecie. Niemal wszystkie pokazuj¹ ród ludzki pod straszliwym panowaniem przypadku
i b³êdu, lecz nie pokazuj¹ spowodowanej przez to i wyzwalaj¹cej od tego rezygnacji. Wszystko dlatego, ¿e staro¿ytni nie osi¹gnêli jeszcze szczytu i celu tragedii,
a co wiêcej, pogl¹du na ¿ycie w ogóle96. Jest jednak co, co ³¹czy tragediê staro¿ytn¹ z nowo¿ytn¹. Tym zwornikiem jest wspólna wszystkim dramaturgom
rzetelnoæ w ukazywaniu prawdziwej natury cz³owieka. Tak wiêc w tragediach
rzadko spotykamy prawych ludzi, natomiast bardzo czêsto ró¿nego rodzaju ¿yciowych rozbitków, nazywanych przez Schopenhauera g³upcami, dziwakami
i b³aznami. W twórczoci Homera trudno doszukaæ siê jednej szlachetnej postaci,
a w twórczoci Szekspira mo¿na znaleæ tylko kilka umiarkowanie szlachetnych,
jak choæby Kordeliê i Kordoliana97.
95
96

A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 362.
A. Schopenhauer, wiat..., t. 2, s. 622623.
97 Ibidem, s. 626.
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Towarzysz¹cy tragedii, a mo¿e nawet konstytuuj¹cy tragediê chór okazuje siê
zgo³a wyj¹tkowym rodzajem sztuki, nie maj¹cym ¿adnego odpowiednika i w³aciwie te¿ ¿adnej konkurencji. Zapewne maj¹c na myli tragiczny chór, Schopenhauer stwierdza, ¿e o ile pozosta³e sztuki uprzedmiotowiaj¹ wolê tylko porednio, mianowicie za porednictwem idei, o tyle muzyka, pomijaj¹c idee, jest [...]
bezporednim uprzedmiotowieniem i odbiciem woli w ca³oci98. Skoro muzyka
nie jest, stosuj¹c Schopenhauerowsk¹ terminologiê, odbiciem idei, wedle których
stwarzany jest wiat, tylko jest odbiciem samej woli, od której dopiero pochodz¹
idee i, w dalszej kolejnoci, wiat, to wydaje siê, ¿e muzyka mog³aby istnieæ bez
wiata lub poza wiatem. Ku takiej te¿ konkluzji sk³ania siê sam Schopenhauer,
dodaj¹c, ¿e oddzia³ywanie muzyki jest znacznie wiêksze ni¿ oddzia³ywanie innych sztuk, te bowiem mówi¹ tylko o cieniu, ta za o istocie99. Mo¿na przyj¹æ, ¿e relacja muzyki do idei czy pojêæ ogólnych jest taka, jak idei czy pojêæ
ogólnych do konkretnych rzeczy w wiecie. Mo¿na równie¿ powiedzieæ, ¿e muzyka, mimo i¿ sprawia wra¿enie unikalnego, pozawerbalnego i najbardziej ogólnego jêzyka, nie jest jednak czyst¹ abstrakcj¹, lecz swoist¹, wyrazist¹ i jasno
okrelon¹ naocznoci¹, która ma siê tak do wiata przyrody, jak liczby czy figury geometryczne do powi¹zanych z nimi przedmiotów dowiadczenia100. Na
pewno za muzyka jest samodzieln¹ sztuk¹, która mo¿e, ale nie musi ³¹czyæ siê
z poezj¹ i akcj¹ sceniczn¹ przebiegaj¹c¹ na terenie wiata przedstawieniowego.
Dziêki temu, ¿e odwo³uje siê wprost do woli, potrafi bezporednio i skutecznie
oddzia³ywaæ na s³uchaj¹cego jej cz³owieka101.
Na podstawie faktu, ¿e muzyka wprawdzie odwo³uje siê do woli, ale jej nie
pobudza, Schopenhauer dochodzi do doæ kontrowersyjnego wniosku, ¿e muzyka nie wywo³uje cierpienia, tylko co najwy¿ej przywo³uje obrazy cierpienia,
a zwykle nawet w swych najboleniejszych akordach przynosi z sob¹ radoæ102.
Ma siê tak dziaæ na skutek harmonijnego ³¹czenia z sob¹ odmiennych czy wrêcz
krañcowo ró¿nych brzmieñ i mocno zaznaczonej g³ównej linii melodycznej,
wszak melodia wyra¿a zawsze wielokszta³tne d¹¿enie woli, ale te¿ zawsze
98
99

A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 398.
Ibidem. Oglêdnie mówi¹c, Kant nie wyra¿a³ siê o muzyce z takim entuzjazmem jak
Schopenhauer i nie zamierza³ wynosiæ j¹ na estetyczny, a zw³aszcza na epistemologiczny piedesta³. Dla niego najwy¿szym rodzajem sztuki by³a poezja, poniewa¿ ona krzepi umys³, natomiast muzyka nie pozostawia, jak poezja, niczego, co nale¿a³oby przemyleæ. Mimo ¿e
wzrusza ona umys³ w sposób bardziej ró¿norodny, a chocia¿ tylko przemijaj¹co, to jednak g³êbiej, z punktu widzenia kultury (umys³owej) muzyka ma mniejsz¹ wartoæ ni¿ ka¿da inna ze
sztuk piêknych (I. Kant, Krytyka w³adzy s¹dzenia, s. 261264). Byæ mo¿e Kant nie lubi³ muzyki,
poniewa¿ kojarzy³a mu siê z g³onymi pieniami piewanymi podczas nabo¿eñstw religijnych, które zak³óca³y osobom z s¹siedztwa (mo¿e w³anie jemu) pracê umys³ow¹ (ibidem, s. 267).
100 A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 405.
101 A. Schopenhauer, wiat..., t. 2, s. 641.
102 Ibidem, s. 646.
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 przez ostateczne odnalezienie jakiego harmonijnego szczebla, a jeszcze bardziej zasadniczego tonu  zaspokojenie103. Chyba dopiero teraz jasno widaæ,
¿e muzyka dosiêga tego rdzenia istnienia, którego nie dosiêgaj¹ pojêcia. Pos³ugiwanie siê pojêciami anga¿uje bowiem rozum, a rozum z natury rzeczy nie pojmuje sensu ¿ycia, wiata i w ogóle ca³ociowego istnienia, tylko stara siê ów nieuchwytny sens jako werbalizowaæ dostêpnymi mu rodkami. Tymczasem
muzyka jest w stanie bezporednio wyra¿aæ wspomniany sens, a niejako przy
okazji potrafi te¿ szybko przenosiæ siê z jednego poziomu ¿yciowych dowiadczeñ na inny poziom, po czym nawet dosiêgn¹æ mierci, gdy nastêpuje przejcie
od jednej tonacji do drugiej. Rozmaitoæ wariacji muzycznych odzwierciedla
wieloæ jednostkowych ¿yciorysów i rozmaitoæ ¿yciowych doznañ, natomiast
g³ówna linia melodyczna, dominuj¹ca nad tymi wariacjami, odzwierciedla wiecznie ¿yw¹ wolê ¿ycia, konsekwentnie stwarzaj¹c¹ wiat jako taki oraz nieskoñczone wiaty naszych indywidualnych doznañ. Ca³ociowo rzecz bior¹c, w muzyce nie tyle chodzi o wyra¿enie pojedynczych wra¿eñ i skonfrontowanie ich
z innymi wra¿eniami, ile raczej o przeniesienie s³uchacza z obszaru samych wra¿eñ, które przestaj¹ siê ju¿ liczyæ, do ród³a wszelkich wra¿eñ, a wiêc do ród³a
¿ycia. Zapewne to ma na myli Schopenhauer, gdy stwierdza, ¿e muzyka wyra¿a zawsze jedynie kwintesencjê ¿ycia i jego procesów, a nie ¿ycie i procesy
same104. Je¿eli podzielamy jego sposób mylenia, to powinnimy tak¿e przyznaæ mu racjê, gdy nagle wyra¿a z pitagorejska brzmi¹c¹ opiniê, ¿e mo¿na wiat
nazwaæ równie dobrze wcielon¹ muzyk¹, jak wcielon¹ wol¹105.
Chc¹c w koñcu odpowiedzieæ na postawione w tytule pytanie, trzeba by chyba przyznaæ, ¿e wprawdzie mo¿emy  jako jednostki, i to jednostki obeznane
z filozofi¹ Schopenhauera  wypowiadaæ ró¿ne s¹dy na temat ¿ycia, ale twierdz¹c, ¿e ¿ycie jest piêkne, przeczymy codziennemu dowiadczeniu, z którego
zwykle wynika co zupe³nie innego, a wiêc g³osimy nieprawdê. Gdyby jednak
siêgn¹æ do róde³ ¿ycia i uznaæ wieloæ ¿yciowych mo¿liwoci, odpowiadaj¹c¹
wieloci mo¿liwych melodii, za estetyczny walor ¿ycia, a tak¿e uznaæ idee (platoñskie) za wieczne synonimy piêkna samego w sobie, a cz³owieka za (naiwnego) twórcê wiecznych iluzji piêkna w wiecie przedstawieniowym, to pewnie nic
nie sta³oby na przeszkodzie, aby jednak przyj¹æ, ¿e ¿ycie jest swoicie piêkne.
Oczywicie zupe³nie inn¹ rzecz¹ jest to, czy wypowiadaj¹c taki s¹d, naprawdê
zharmonizowalibymy nasze jednostkowe dowiadczenia i odczulibymy zaspokojenie (Befriedigung), o którym pisa³ Schopenhauer.
103

A. Schopenhauer, wiat..., t. 1, s. 402.
Ibidem, s. 404.
Ibidem, s. 406. Pitagorejczycy zachwycali siê harmoni¹ kosmosu, maj¹c na uwadze nie
tylko jego uporz¹dkowanie (co zreszt¹ wynika z etymologii tego s³owa), ale te¿ jego muzyczn¹
naturê. Pitagorejska koncepcja muzyki sfer by³a bardzo popularna i ¿ywo dyskutowana a¿ do
czasów nowo¿ytnych.
104
105
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Streszczenie

Abstract

Autor artyku³u próbuje udowodniæ tezê, ¿e
pisarze tworz¹cy literaturê science fiction czêsto
podejmuj¹ istotne problemy filozoficzne. Artyku³ ogranicza siê do dwóch pól tematycznych:
epistemologii i ontologii w fantastyce. Problematyka ontologiczna wynika z samych rozró¿nieñ
gatunkowych wewn¹trz fantastyki (literatura fantasy, science fiction, opowieci niesamowite),
które warunkuj¹ strategie pisarskie w metodach
kreacji rzeczywistoci wyobra¿onej. W ramach
problematyki epistemologicznej artyku³ koncentruje siê na zagadnieniu wyimaginowanych scenariuszy kontaktu ludzkoci z obcymi cywilizacjami oraz implikacjami  przede wszystkim
filozoficznymi (antropologia filozoficzna, epistemologia)  wynik³ymi z tego niezwyk³ego
wydarzenia.

The article attempts to prove the thesis that
the authors creating science fiction take philosophical subject. The article is limited to two
thematic fields: epistemology and ontology in
the fantastic. Ontological issues stems from the
same distinctions of quality inside the fantasy
(fantasy literature, science fiction, amazing stories), which necessitated writing strategies in the
methods of creation of an imaginary reality.
In the framework of the epistemological issues the article focuses on the problem of imaginary scenarios of human contact with alien
civilizations - and the implications arising from
this unusual event  first of all philosophical
(philosophical anthropology, epistemology).
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Ta okolicznoæ, ¿e ka¿da filozofia jest z góry dialektyczn¹ gr¹,
¿e jest filozofi¹ jak gdyby, doprowadzi³a do jej rozmno¿enia.
Istnieje wieloæ niewiarygodnych systemów, których budowa
przecie¿ urzeka, a ich charakter zadziwia.
Metafizycy Tlonu nie wyruszaj¹ na poszukiwanie prawdy
ani nawet prawdopodobieñstwa: szukaj¹ oni  Zdumienia.
Zdaniem ich metafizyka jest ga³êzi¹ fantastycznej literatury.
Jorge Luis Borges, Tlon, Uqbar, Orbis Tertius

Wstêp
Czy mo¿liwe s¹ jakiekolwiek parantele miêdzy sposobem obrazowania wiata
w filozofii i literaturze fantastycznej? Zdaniem Stefana Opary filozofia zajmuje siê abstrakcjami. Wszystkie powa¿niejsze jej tezy zbudowane s¹ z pojêæ, którym nie odpowiadaj¹ bezporednio ¿adne rzeczy konkretne1. Brzmi to jak czêæ
 istotna czêæ  definicji literatury fantastycznej (ni¿ej podejmê  nie³atw¹
 próbê jej zdefiniowania); wszak i tam przedmiotem kreacji bywaj¹ abstrakcje,
rzeczy nieby³e i niebywa³e. Jednak ju¿ kolejne zdanie z tekstu Opary mno¿y
w¹tpliwoci: Jest wiêc [filozofia  J.S.] swoist¹ alpinistyk¹ umys³ow¹, zajêciem
trudnym, nie dla wszystkich przystêpnym i dostêpnym. Elitarnoæ to trwa³a cecha filozofii, a wszelkie marzenia o jej powszechnoci s¹ równie naiwne, jak
projekty szerokiej popularyzacji wy¿szej matematyki2. Tymczasem w przypadku literatury fantastycznej (szczególnie w jej masowej odmianie science fiction3,
która bêdzie przede wszystkim przedmiotem moich zainteresowañ) trudno mówiæ o jakiejkolwiek alpinistyce umys³owej, raczej mamy tu do czynienia z intelektualn¹ gum¹ do ¿ucia. Fantastyka jest literatur¹ groszow¹, wagonow¹, niewybredn¹ rozrywk¹. Nie zawsze jednak. Zdarzaj¹ siê twórcy tacy jak Stanis³aw
Lem, Philip K. Dick czy Jacek Dukaj, w twórczoci których intelektualny przekaz doznaje wzmocnienia w³anie dziêki inspiracjom nauk¹ i rozwa¿aniami filozoficznymi  co sytuuje ich raczej w wysokich rejestrach.
Zestawia Opara mity (niew¹tpliwie jedno z istotnych róde³ wspó³czesnej literatury fantastycznej), które wymagaj¹ wszak wiary, a opieraj¹ siê na tezach bez
dowodu, z filozofi¹ szukaj¹c¹ rozwi¹zañ w granicach rozumu, dbaj¹c¹ o logicz1

S. Opara, Przedmiot i sposoby uprawiania filozofii, (w:) S. Opara, A. Kucner, B. Zielewska-Rudnicka (red.), Podstawy filozofii, Wyd. UWM, Olsztyn 2009, s. 11.
2 Ibidem.
3 Zamiennie bêdê stosowa³ polski odpowiednik  fantastyka naukowa, choæ to¿samoæ
tych okreleñ nie do koñca jest oczywista. Zainteresowanych ró¿nicami leksykalnymi odsy³am
do mego tekstu Ontologia w fantastyce, (w:) A. Bastek, G. Pacewicz (red.), Z punktu widzenia
ontologii, Wyd. UWM, Olsztyn 2012, s. 8485 (przypis). Pisze o tym problemie równie¿ Ryszard Handke. Zob. idem, Wokó³ to¿samoci science fiction, Fantastyka 1985, nr 4, s. 57.
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n¹ koherencjê. Mit jest egalitarny, filozofia elitarna4  powiada Stefan Opara.
Ale w³anie fantastyka w wykonaniu wymienionych wy¿ej autorów bywa koherentna wewnêtrznie, logicznie niesprzeczna. Zmiany, swoiste mutacje opisywanego wiata mog¹ byæ niecodzienne, niezwyk³e, obarczone niskim prawdopodobieñstwem spe³nieñ (podobnie jak niektóre systemy filozoficzne  choæby
idealizm obiektywny Platona), ale wewnêtrznej koherencji, dba³oci o spójnoæ
logiczn¹ odmówiæ im nie sposób.

1. Próba definicji
Zacznijmy od pojêcia fantastyki. Najbardziej rozpowszechnione s¹dy o fantastyce  to rozumienie jej jako zbioru utworów, w których opisane s¹ zdarzenia,
postaci, sytuacje lub przedmioty niemo¿liwe, niespotykane w rzeczywistoci codziennej, lub wrêcz ma³o prawdopodobne5. W opinii wielu komentatorów takie
obiegowe opinie o fantastyce nie pozostaj¹ bez wp³ywu na próby teoretycznych
jej ujêæ. Przytoczê, za Andrzejem Zgorzelskim, definicjê fantastyki sformu³owan¹ przez teoretyka literatury Rudolfa Schmerla: Fantastyka [...] jest rozmylnym i celowym zaprzeczeniem naszego dowiadczenia, rozmylnym przedstawieniem rzeczy niemo¿liwych. Jej metody to u¿ycie czasowego lub przestrzennego
dystansu, postaci lub innych zabiegów, których istota lub cechy nie mog¹ byæ
sprawdzone wed³ug zwyk³ych kryteriów wiarygodnoci stosowanych w przypadku powieci. I jest ona adresowana do typowego czytelnika w ramach kultury
o takim poziomie skomplikowania, który umo¿liwia owemu czytelnikowi rozpoznanie niemo¿liwoci6. Ostatnie frazy tej definicji podkrelaj¹ niskie urodzenie
fantastyki, ale zarazem wskazuj¹ na jej rolê translacyjn¹  otó¿ fantastyka mo¿liwie prostym jêzykiem t³umaczy skomplikowan¹ rzeczywistoæ szerokiemu
gronu odbiorców. Szczególnie jest to istotne w wypadku specyficznego odga³êzienia twórczoci fantastycznej  science fiction. To naukowa fantastyka ma w³anie objaniaæ nam meandry dzisiejszej cywilizacji i jej niewstrzymanego pêdu.
O k³opotach zwi¹zanych z usi³owaniem zdefiniowania gatunku science fiction rozwodzi³em siê szeroko w ksi¹¿ce, do której odsy³am zainteresowanych7;
tutaj zamieszczam skrócony wynik tych prób.
Najczêciej spotkaæ siê mo¿na w literaturze przedmiotu z definicjami odnosz¹cymi siê do osi¹gniêæ ludzkiej technologii, które ekspediowane s¹ w przy4
5

S. Opara, op. cit., s. 13.
A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science fiction, PWN, Warszawa 1980, s. 14.
6 R.B. Schmerl, Fantasy as Technique, The Virginia Quaterly Review 1967, nr 4, s. 654.
Cyt. za: A. Zgorzelski, op. cit., s. 15.
7 Zob. J. Sobota, Konflikty moralne. Literatura fantastycznonaukowa jako próba symulacji
sytuacji konfliktowych, Wyd. UWM, Olsztyn 2011, s. 153157.
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sz³oæ i tam wzmacniane ku granicom wyobrani  definicje te okrelaj¹ literaturê science fiction jako swoist¹ rzeczniczkê postêpu linearnego ludzkoci.
Kingsley Amis proponuje tak¹ oto definicjê: Science fiction jest klas¹ narracji
prozatorskiej przedstawiaj¹c¹ sytuacje, które nie mog³yby siê zdarzyæ w wiecie, jaki znamy, ale s¹ hipotetycznie postulowane na podstawie jakiego odkrycia naukowego lub technicznego, albo pseudonaukowego lub pseudotechnicznego, pochodzenia ziemskiego lub pozaziemskiego8. Jest to, rzecz jasna, definicja
bardzo zawê¿aj¹ca pole zainteresowañ wspó³czesnej literatury SF; podejmuj¹cej
wszak  w swych szczytowych osi¹gniêciach  wysi³ek okrelenia istoty cz³owieczeñstwa w warunkach skrajnych docisków technologicznych i cywilizacyjnych; poruszaj¹cej zagadnienia antropologiczne, epistemologiczne czy ontologiczne. Znacznie zatem bardziej zadowalaj¹ca wydaje siê definicja sformu³owana
przez praktyka, znanego autora SF Briana Aldissa: Science fiction jest poszukiwaniem definicji cz³owieka i jego statusu we wszechwiecie, umieszczonym
w naszym zaawansowanym, lecz chaotycznym stanie wiedzy i w sposób charakterystyczny wyra¿onym w gotyckiej lub postgotyckiej formie9. Pisarz podkrela tu silne akcenty antropologiczne w literaturze SF i jednoczenie odwo³uje siê
do korzeni gatunku, czyli gotyckich opowieci Mary Shelley (Frankenstein) czy
Roberta L. Stevensona (Doktor Jekyll i pan Hyde).
Inn¹ istotn¹ cech¹ literatury SF podkrelan¹ przez komentatorów jest zmiana  zazwyczaj w wymiarze cywilizacyjnym i spo³ecznym. Science fiction
 uwa¿a James Gunn jest ga³êzi¹ literatury, która zajmuje siê opisem wp³ywu
zmian na ludzi mieszkaj¹cych w wiecie realnym, obserwowanym na tle przesz³oci, przysz³oci lub te¿ z odleg³oci. Czêsto opowiada o zmianach zachodz¹cych
w wiecie nauki lub techniki, a zazwyczaj dotyczy spraw, których znaczenie
wzglêdne jest wiêksze ni¿ znaczenie jednostki czy spo³eczeñstwa; niebezpieczeñstwo czêsto tu zagra¿a cywilizacji lub ca³ej rasie10.
Jean-Baptiste Baronian uwa¿a, ¿e podstaw¹ fabu³y w utworze fantastycznonaukowym nie musi byæ bynajmniej problematyka naukowa czy technologiczna,
ale równie¿  co godne podkrelenia  polityczna lub filozoficzna11. Jeli zastanowimy siê nad genez¹ gatunku, to¿samoæ fantastyki naukowej i filozofii jeszcze wyraniej siê objawi. Science fiction ma swoje trzy podstawowe ród³a. Jej
ukorzenienie w bani podkrela Roger Caillois12. Ale zaznacza siê równie¿ po8

K. Amis, Nowe mapy piek³a, t³um. L. Jêczmyk, (w:) R. Handke, L. Jêczmyk, B. Okólska
(red.), Spór o SF, Wyd. Poznañskie, Poznañ 1989, s. 13.
9 B.W. Aldiss, Billion Year Spree. The True Story of Science Fiction, London 1973, s. 8.
10 J. Gunn, Droga do science fiction, t. 1: Od Gilgamesza do Wellsa, Alfa, Warszawa
1985, s. 9.
11 Zob. J.-B. Baronian, Czy istnieje czysta science fiction?, t³um. B. Okólska, (w:) Spór
o SF..., s. 105.
12 Zob. R. Caillois, Od bani do science fiction, t³um. J. Lisowski, (w:) idem, Odpowiedzialnoæ i styl. Eseje, PIW, Warszawa 1967, s. 3234.
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winowactwo tego typu utworów z powiastk¹ filozoficzn¹ (sposób ilustracji tez
wiatopogl¹dowych lub moralnych, co daje autorom literatury SF asumpt do popularyzacji tematyki uwik³anej w problemy cywilizacji, fantastyka staje siê
orodkiem satyry spo³eczno-obyczajowej, form¹ krytyki urz¹dzeñ politycznych13), a tak¿e z utopi¹ (tendencje do poszukiwañ wzorcowo zorganizowanych spo³eczeñstw, projektów sprawiedliwych ustrojów pañstwowych; pisarze SF
polemizuj¹ równie¿ czêsto z utopijnymi projektami przysz³ych spo³eczeñstw,
tworz¹c antyutopie czy dystopie).
Dalsze swe rozwa¿ania ograniczê do dwu obszarów zagadnieñ: ontologii
i epistemologii w fantastyce; wydaje siê bowiem, ¿e w tych w³anie polach tematycznych to¿samoæ eksploracji fantastycznych i filozoficznych spekulacji
jawi siê najwyraniej.

2. Ontologia fantastyczna
Problematyce zagadnieñ ontologicznych w literaturze fantastycznej powiêci³em osobny artyku³14; z racji podjêtej tu tematyki trzeba jednak choæby zasygnalizowaæ najistotniejsze zagadnienia. Oczywicie, rysuje siê tu podstawowa
w¹tpliwoæ, najlepiej chyba ujêta przez Józefa Lipca, który uwa¿a, ¿e ¿adne
istotne twierdzenie ontologiczne nie nadaje siê do przeniesienia na teren niesamoistnego wiata wytworów ludzkiego ducha15. Mo¿na jednak konfrontowaæ ten
pogl¹d ze s³ynnym passusem Parmenidesa (Tym samym jest bowiem byæ pomylanym i byæ), albo wspó³czesnymi bardziej pogl¹dami adeptów szko³y Brentana-Twardowskiego, którzy uwa¿ali, jakoby opisywanie i badanie rzeczy nieistniej¹cych jest jak najbardziej mo¿liwe 16. Pamiêtaæ jednak trzeba o tym, ¿e
rzeczywistoæ empiryczna i wiat fikcyjny ró¿ni¹ siê sposobem istnienia. Ró¿nicê miêdzy empiri¹ i rzeczywistoci¹ przedstawion¹ dzie³a dobrze ilustruj¹ uwagi Romana Ingardena o quasi-s¹dach17. Podobnie Jurij Lotman uwa¿a, i¿ kszta³t
wiata w dziele fikcji artystycznej nie jest to¿samy ze wiatem obiektywnie istniej¹cym, co ciekawe  niezale¿nie od tego, czy jest on budowany realistycznie, czy te¿ fantastycznie18.
13
14

A. Niewiadowski, Literatura fantastycznonaukowa, WN PWN, Warszawa 1992, s. 20.
Zob. J. Sobota, Ontologia w fantastyce, s. 81106.
15 Zob. J. Lipiec, Ontologia wiata realnego, WN PWN, Warszawa 1979, s. 5.
16 Z powodów oczywistych bêdê siê tu opowiada³ za drugim z prezentowanych pogl¹dów.
17 Zob. R. Ingarden, O dziele literackim, PWN, Warszawa 1960, s. 229244.
18 Zob. J.M. Lotman, O znaczeniach we wtórnych systemach modeluj¹cych, Pamiêtnik Literacki 1969, z. 1, s. 291293. Co ciekawe samo w sobie  oznacza bowiem, ¿e ka¿da forma
literackiego ujêcia wiata, równie¿ tzw. realizm, zawsze jest form¹ kreacji wyobrani. Nawet
proza dokumentalna obarczona jest garbem fikcji  wiadczy o tym choæby spór wokó³ ksi¹¿ki Artura Domos³awskiego Kapuciñski non-fiction, której autor poddaje w w¹tpliwoæ walor
dokumentalny niektórych dzie³ Kapuciñskiego.
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Trzy g³ówne nurty literatury fantastycznej: bañ (wraz z jej wspó³czesn¹ odmian¹, a mianowicie fantasy), literatura grozy oraz science fiction ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ m.in. sposobem kreacji wiata przedstawionego  ju¿ ta problematyka
ekspediuje nas w rejony zagadnieñ ontologicznych. Roger Caillois w swym s³ynnym i przywo³ywanym ju¿ tu eseju dokonuje ontologicznego rozró¿nienia pojêæ
bañ i fantastyka. Baniowoæ ma byæ, w jego opinii, wiatem cudownoci,
w którym element nadprzyrodzony jest w³aciwie czêci¹ struktury prezentowanego wiata, czym codziennym i oczywistym. Fantastyka natomiast odbierana jest
przez francuskiego eseistê jako manifestacja skandalu, element rozdarcia rzeczywistoci, rodzaj wy³omu czy te¿ w³amania do rzeczywistoci nas otaczaj¹cej.
Innymi s³owy, zdarzenie cudowne w bani konstytuuje strukturê rzeczywistoci;
w fantastyce za podwa¿a stabilnoæ wiata19.
Podstawowym za³o¿eniem fantastyki ma byæ niewzruszonoæ wiata rzeczywistego, która manifestowana jest w utworach tego typu wy³¹cznie w tym celu,
by tym intensywniej j¹ podwa¿yæ. Im bardziej realistycznie krelone jest otoczenie, tzw. ¿ycie codzienne postaci, tym mocniej uderzy czytelnika pojawienie siê
upiora lub lataj¹cego talerza. Jest to zatem rodzaj literackiego chwytu, którego
wymiar ma charakter pragmatyczny, obliczony na wywo³anie po¿¹danego efektu. Zarazem przek³ada siê to na istotne konsekwencje dla wyimaginowanej ontologii przedstawionego w fantastycznym utworze wiata20.
Stanis³aw Lem pog³êbia jeszcze ontologiczne specyfikacje Cailloisa. Wed³ug
polskiego pisarza, bañ klasyczna ma charakter ca³kowicie pozaempiryczny; fantastyka naukowa  zupe³nie empiryczny; natomiast opowieci niesamowite maj¹
byæ terenem przygranicznym, gdzie lokalnie i incydentalnie wiat pozaempi19
20

Zob. R. Caillois, op. cit., s. 3233.
Zob. J. Sobota, Ontologia w fantastyce, s. 84. Tymczasem Andrzej Zgorzelski zwraca
uwagê na stopniowalnoæ normalnoci wiata fikcji i swoisty efekt przyzwyczajenia postaci
fikcyjnych do nagle objawionej nadzwyczajnoci. Oddajmy mu g³os: »Normalnoæ« wiata fikcji jest tak¿e wartoci¹ daj¹c¹ siê stopniowaæ. Prze³amanie bowiem dotychczasowych praw
wiata tekstu zak³ada jednoczenie wprowadzenie nowych regu³ i »powiadomienie« o nich zarówno bohaterów, jak i adresata. St¹d wystarczy czasem, aby prze³amanie takie wydarzy³o siê
tylko raz, a ca³y wiat przybiera odmienn¹ postaæ. W toku akcji zdziwienie wiêc czy inne reakcje postaci wyra¿one bêd¹ zwykle tylko w pewnej czêci utworu operuj¹cej fantastyk¹. W miarê
toku narracji postêpuje bowiem proces przyzwyczajania siê (i bohaterów, i adresata) do zmienionych regu³ wiata fikcji. Podstawowe wyznaczniki fantastyki zanikaj¹ jak gdyby w tekcie,
lecz trwaj¹ ca³y czas bezporednie skutki wprowadzonego wczeniej zabiegu: uprawomocniona
zmiana regu³ »normalnoci« w wiecie przedstawionym. A. Zgorzelski, op. cit., s. 2223.
Mo¿na by zreszt¹ powiedzieæ, ¿e odbiorca/czytelnik nie tylko przyzwyczaja siê do nadzwyczajnych, fantastycznych zdarzeñ rozdzieraj¹cych codziennoæ, ale wrêcz oczekuje owych brewerii.
Konwencja fantastyki funkcjonuje bowiem jako pewien rodzaj umowy miêdzy czytelnikiem
a autorem. Chodzi tu o postawê tzw. zawieszenia niewiary  jest to warunek sine qua non odbioru fantastyki. Wyzbywamy siê zatem  czêciowo i czasowo  odruchów zdrowego rozs¹dku,
by odbiór dzie³a fantastycznego przebiega³ bez zak³óceñ.
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ryczny dokonuje dotkliwych wy³omów w obowi¹zuj¹cej empirii  jest to zarazem styk obu tych porz¹dków. Wedle ontologicznych jakoci wiat bajki jest
jakby ca³y z ducha utkany; wiat science fiction  z materii, a wiat grozy  to
strefa frontowa, wzd³u¿ której odbywa siê wzajemne przenikanie i bitewne cieranie tamtych wiatów21.
Zwraca równie¿ Lem uwagê na pewn¹ zastanawiaj¹c¹ cechê ontologiczn¹
bajki, czyli harmoniê przedustawn¹ wszelkich spe³nieñ22. wiat bani okazuje
siê niemal doskona³ym homeostatem, który zmierza do równowagi  z³o i dobro
dzielone s¹ równomiernie; zwieñczenia historii natomiast zgodne z wag¹ win
i zas³ug. Rzeczywistoci¹ baniow¹ zawiaduje bowiem co, co mo¿na by nazwaæ
sterownikiem aksjologicznym. W opinii autora Solaris w wiecie bajki chodzi
o tak¹ ontologiê, w której najwy¿sz¹ instancj¹ kauzalizmu s¹ wartoci: fizyka tego
wiata jest jak biologia naszego cia³a, co ka¿d¹ zadan¹ ranê w koñcu zagoi23.
Rzecz ma siê nieco inaczej w przypadku wspó³czesnej mutacji dawnej bani,
czyli tzw. fantasy w rozlicznych jej odmianach. Od bajki odró¿niaj¹ j¹ aplikowanie zastrzyków losowoci  determinacja moralna nie parali¿uje fabu³y ani
postaci w tym stopniu, co w bani. Stanis³aw Lem uwa¿a  i wypada siê z nim
zgodziæ  ¿e bajka to gra o sumie zerowej, a fantasy o niezerowej. W bajkach
mamy aksjologiczno-ontologiczne zbilansowania arytmetycznie doskona³e; tymczasem gry niezerowe, jak wiadomo, charakteryzuj¹ siê tym, ¿e klêski nie posiadaj¹ swych symetrycznych przeciwwag  i tak jest w wiecie fantasy (równie¿ w wiecie rzeczywistym)24.
21
22
23
24

S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 93.
Ibidem.
Ibidem.
Zob. ibidem, s. 98. W innym miejscu pozwoli³em sobie ów obszar nieoznaczonoci
w fantasy, ów teren niepodleg³y ¿elaznym baniowym determinacjom aksjologicznym, porównaæ
do podobnego ontologicznego zabiegu dokonanego ongi przez Epikura  jego koncepcji parenklizy, uchylaj¹cej lokalnie atomistyczny determinizm. Epikur drobnym pozornie zabiegiem wprowadza do rzeczywistoci materialnej element przypadku, a co za tym idzie  wolnoci. Podobnie
autorzy fantasy obdarowuj¹ swych bohaterów wolnoci¹, zwiêkszaj¹c zakres ich odpowiedzialnoci za czyny w³asne i ich skutki (zob. J. Sobota, Ontologia w fantastyce, s. 88). Innym problemem
z zakresu ontologii jest zagadnienie stochastycznoci b¹d determinacji rzeczywistoci. Ciekawie
 i jak¿e paradoksalnie  ilustruje ów problem Jorge Luis Borges w noweli Loteria babiloñska.
Pomys³ wyjciowy jest taki, ¿e wszystkie role spo³eczne wyznaczane s¹ poprzez losowanie; rych³o
jednak zach³annoæ przypadkowych rozwi¹zañ (nieprzypadkowo jednak, o paradoksie, skodyfikowanych  loteria wszak jest swoistym bogiem swej boskoci niewiadomym, którego wyroki s¹
nieodwo³alne) rozrasta siê i poch³ania coraz to nowe obszary ¿ycia  loteria decyduje ju¿ nie tylko
o rolach spo³ecznych, ale i innych zdarzeniach. W koñcu nie mo¿na ju¿ rozró¿niæ miêdzy wypadkiem naturalnym a takim, który zosta³ zdeterminowany wyci¹gniêtym loteryjnym losem. Wedle
Lema mamy tu do czynienia z paradoksalnym zjednoczeniem zupe³nej predeterminacji i zupe³nej
losowoci: albowiem w tym wiecie tak samo wszystko wprawdzie jest nieprzewidywalne wskutek
przypadkowoci, jak w naszym, lecz sama owa losowoæ stanowi wynik predeterminowanej operacji loteryjnej!  zob. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. II, s. 389.
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Zagadnieniem stricte ontologicznym s¹ równie¿ postulowane przez twórców
fantastyki naukowej wiaty równoleg³e, bêd¹ce swoist¹ polemik¹ ze znanym
twierdzeniem autorów ró¿nego typu teodycei, jakobymy ¿yli na najdoskonalszym z mo¿liwych wiatów. Otó¿ bynajmniej  zdaj¹ siê mówiæ twórcy fantastyki  mo¿na sobie wyobraziæ wiaty lepiej urz¹dzone25. Mo¿na równie¿, rzecz
jasna, wyobraziæ sobie wiaty urz¹dzone od naszej naocznoci znacznie gorzej,
a znakomit¹ egzemplifikacj¹ tej drugiej tendencji jest klasyczna powieæ Philipa K. Dicka Cz³owiek z Wysokiego Zamku. Dick dokonuje klasycznego zabiegu
rozwidlenia historii  w rzeczywistoci powieciowej II wojnê wiatow¹ wygrywaj¹ pañstwa Osi i Stany Zjednoczone znajduj¹ siê pod okupacj¹ japoñsk¹.

3. Epistemologia w fantastyce
Tematykê epistemologiczn¹ wystêpuj¹c¹ w literaturze science fiction mo¿na
by podzieliæ na trzy grupy zagadnieñ. Po pierwsze, by³aby to prognostyka  na
ile wró¿by fantastów oparte s¹ na rzetelnej wiedzy naukowej i przewiduj¹ przysz³y stan rzeczy: cywilizacji, spo³eczeñstwa etc. Wydaje siê  ujmuj¹c rzecz statystycznie  ¿e wartoæ predykcji fantastycznych jest nik³a; przyk³ad pierwszy
z brzegu  nie przypominam sobie dzie³a fantastycznego, którego autor przewidzia³by pojawienie siê telefonu komórkowego oraz skali i donios³oci oddzia³ywañ (bywa, ¿e pustosz¹cych) tego wynalazku na spo³eczeñstwo.
Daleko bardziej interesuj¹co rysuj¹ siê dwa pozosta³e obszary eksploracji tematyki poznawczej w SF, np. kwestia rzeczywistoci wirtualnej, czyli mózgów
w s³ojach26, jednak pisa³em o tym w innym miejscu27. Trzecim mo¿liwym ujê25 Szerzej piszê o tym w przywo³ywanym tu ju¿ artykule Ontologia w fantastyce (s. 9097),
dostrzegam tam równie¿ pewn¹ korespondencjê miêdzy imaginacjami wiatotwórczymi fantastów a ontologicznym sporem o possibilia (possibilizm-aktualizm).
26 Wynalazc¹ idei rzeczywistoci wirtualnej obwo³a³ siê pod koniec lat 60. ubieg³ego wieku Stanis³aw Lem. W nomenklaturze autora Niezwyciê¿onego widnieje jednak inne okrelenie
 fantomatyka.
27 W artykule Ontologia w fantastyce (s. 102105) przywo³ujê kilka niezwykle interesuj¹cych utworów poruszaj¹cych siê w obszarze rozwa¿añ kreacji swoistego inner space  wewnêtrznej przestrzeni komputerowych trzewi znakomicie imituj¹cych rzeczywistoæ. Takim
tekstem jest opowiadanie Stanis³awa Lema Ze wspomnieñ Ijona Tichego, gdzie wystêpuje komputer doskonale podrabiaj¹cy receptory i analizatory cz³owieka. W elektronicznych skrzyniach
egzystuj¹ sztuczne wiadomoci, niewiadome jednak swych sztucznoci i Lem wyci¹ga z tej
sytuacji daleko id¹ce konsekwencje  spreparowane byty poszukuj¹ sensu wiata, wytwarzaj¹
wnet swoist¹ metafizykê, odwo³uj¹c siê do transcendencji, która powo³a³a je do istnienia.
Transcendowanym bytem okazuje siê... programista komputerowy. Z analogiczn¹ problematyk¹
mierzy siê w noweli zatytu³owanej Elektryczna mrówka Philip K. Dick. Bohater opowieci
w doæ przypadkowych okolicznociach dowiaduje siê, ¿e jest imituj¹cym cz³owieka urz¹dzeniem, swoistym androidem. Udaje mu siê dotrzeæ do w³asnego oprogramowania, które wystêpuje
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ciem rzeczonej tematyki (i na tym siê skoncentrujê) jest zagadnienie kontaktu
ludzkoci z innymi rasami sianymi przez fantastów po kosmosie niezwykle gêsto. Czy komunikacja miêdzy rozumami zupe³nie sobie obcymi jest w ogóle
mo¿liwa? Kwestie poruszane w obcologicznej odmianie fantastyki wykraczaj¹ zreszt¹ poza jurysdykcjê epistemologii  staj¹ siê rozwa¿aniami ontologicznymi (piêtrowoæ stopni wiadomoci we Wszechwiecie; kwestia genezy rasy
ludzkiej itp.), a tak¿e antropologicznymi.
Pomiñmy milczeniem wiêkszoæ naukowej fantastyki, gdzie temat kontaktu
realizowany jest konwencjonalnie  Obcy mówi¹ p³ynn¹ angielszczyzn¹ albo
okazuj¹ siê istotami krwio¿erczymi, ³akn¹cymi ludzkich organów; przez co miast
obiektem komunikatów, stajemy siê obiektami agresji. O wiele bardziej interesuj¹ce s¹ te utwory, które wykazuj¹ trudnoæ b¹d absolutny brak mo¿liwoci
kontaktu. Powieci i opowiadania, w których Obcy s¹ niezwyk³ym kontrapunktem dla naszego cz³owieczeñstwa, rodzajem krzywego zwierciad³a antropologicznego, w którym odbijaj¹ siê nasze cechy  wykolawione, a mo¿e uwypuklone? Zarazem ich autorzy rezygnuj¹ z konwencjonalnego antropocentryzmu
 nie jestemy sami w tej (pêczniej¹cej na skutek naszych rosn¹cych mo¿liwoci poznawczych) rzeczywistoci; byæ mo¿e nie jestemy wcale tacy nadzwyczajni, jedyni w swoim rodzaju? Swoist¹ ewolucjê literatury SF, przejcie od prymitywnych realizacji tematu do wiêkszych sublimacji, dostrzega znawca twórczoci
Stanis³awa Lema (i nie tylko) Jerzy Jarzêbski: Kreacje Obcych ewoluowa³y na
przestrzeni dziesiêcioleci czy stuleci rozwoju fantastyki równolegle do ewolucji
problematyki kontaktu. W fantastyce pierwotnej  tej, która natchnienie czerpa³a jeszcze z mitologii  istoty myl¹ce zasadniczo od ludzi odmiennie nie dawa³y siê jeszcze pomyleæ. [...] W pierwszych powieciach, które moglibymy zaliczyæ do science fiction, a które wprowadzaj¹ do fabu³y postacie Obcych, króluje
z kolei antropomorfizm: niezale¿nie od wygl¹du zewnêtrznego i miejsca zamieszkania istoty pozaziemskie zachowuj¹ siê i myl¹ podobnie do ludzi. Dopiero
w ostatnich dziesiêcioleciach pojawiaj¹ siê próby wykoncypowania cywilizacji
czy istot zasadniczo ahumanistycznych, przy których opisie ziemskie kategorie
ju¿ nie wystarczaj¹, a kontakt napotyka przeszkody trudne lub niemo¿liwe do pokonania28.
w tekcie pod postaci¹ perforowanej tamy (pamiêtajmy, ¿e nowela powsta³a w latach 60. XX w.).
Dokonuj¹c szeregu eksperymentów epistemologicznych, czyli po prostu nak³uwaj¹c tamê, bohater obserwuje zdumiewaj¹ce zmiany w percepcji rzeczywistoci. Jego odbiór wiata jest bowiem uzale¿niony od oprogramowania, a rzeczywistoæ go rzekomo otaczaj¹ca jest wiatem
swoicie sprywatyzowanym. Najlepiej istotê problemu epistemologicznego zwi¹zanego z takim zapêtleniem rzeczywistoci oddaje Lem, który uznaje, ¿e zwrotnoæ po³¹czeñ mózgu ze
ród³em informacji oznacza niemo¿noæ wyjcia z obrêbu fikcji. Nawet jeli akt takiego wyjcia nastêpuje, nigdy nie ma pewnoci, ¿emy oto nie wkroczyli na kolejne piêtro mistyfikacji
 konstrukt taki koñca zda siê nie posiadaæ. Zob. S. Lem, Fantastyka i futurologia, s. 172.
28 J. Jarzêbski, Wszechwiat Lema, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 212.
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Najintensywniej bodaj tematyka kontaktu niemo¿liwego zarysowana jest
w powieci Solaris (1961) Stanis³awa Lema. Grupa naukowców bada tytu³ow¹ planetê pokryt¹ monstrualnym oceanem plazmy, który mo¿e, lecz nie musi byæ istot¹
inteligentn¹. Wszelkie usi³owania poznawcze spe³zaj¹ na niczym  wyniki ¿adnego pomiaru nie potwierdzaj¹ siê choæby dwukrotnie. Wydaje siê (to jednak tylko
hipoteza), ¿e ocean odwzajemnia ludzkie zainteresowania badawcze  i poddaje
eksperymentom eksperymentatorów. Wytwarza tzw. twory F  zmaterializowane
projekcje podwiadomoci ziemskich naukowców (np. w postaci dawno zmar³ych
bliskich osób). Od¿ywaj¹ stare spory filozoficzne  kwestie stosunku materii i ducha, wiadomoci. Czy mo¿liwe jest mylenie bez wiadomoci?!  pyta jeden
z bohaterów powieci  Ale czy zachodz¹ce w oceanie procesy mo¿na nazwaæ myleniem? Czy góra to bardzo wielki kamieñ? Czy planeta to ogromna góra?29.
Manfred Geier uwa¿a w³anie Solaris za znakomit¹ egzemplifikacjê problemów z zakresu filozofii jêzyka. Niepodleg³oæ oceanu jakimkolwiek zabiegom
eksperymentalnym oznacza tyle, ¿e znak jêzykowy, wyra¿aj¹cy jakie ogólne zjawisko lub reakcjê, nie mo¿e po prostu oddaæ w ¿aden sposób rzeczywistoci oceanu; ten bowiem nie dopuszcza do iteracji wyników. Nadto ludzie przez okulary
swego znacz¹cego jêzyka potrafi¹ przyjmowaæ do wiadomoci jedynie te fragmenty rzeczywistoci, które s¹ im znane dziêki powtarzalnemu dowiadczeniu w³asnego wiata, a ocean jako egzystencja obca jest dla nich bezwarunkowo niepojmowalny30. Jest to sytuacja, w której badaj¹cy rzeczywistoæ uczony znajduje siê
 jak okrela to Alina Motycka  w poznawczym punkcie zerowym i niejako
sam na sam z narastaj¹cymi anomaliami, wobec których zastana teoria staje siê
bezradna. [...] Bezu¿yteczna okazuje siê równie¿ zdolnoæ podmiotu zwana rozumem (a wiêc ten doskona³y zestaw schematów i procedur demonstratywnych),
któr¹ to uczony wprawdzie posiada, ale w sytuacji tu opisanej nie ma jej do czego
u¿yæ. Jest to wiêc sytuacja poznawcza, któr¹ filozofowie nauki nazywaj¹ kryzysem, a egzystencjalici (za Karlem Jaspersem) nazwaliby j¹ sytuacj¹ graniczn¹31.
Wobec bezradnoci paradygmatu scjentologicznego mno¿¹ siê wyjanienia
metafizyczne, a sprzyjaj¹ temu fenomeny zmartwychwstañ. Pojawia siê koncepcja interpretuj¹ca ocean jako kalekiego Boga32  figura ta czêsto zreszt¹ wy29
30

S. Lem, Solaris, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961, s. 26.
M. Geier, Fantastyczny ocean Stanis³awa Lema (Przyczynek do semantycznej interpretacji powieci Solaris), t³um. R. Wojnakowski, (w:) J. Jarzêbski (red.), Lem w oczach krytyki
wiatowej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 168.
31 A. Motycka, Czynnoci poznawcze w nauce a epistemologia, (w:) M. Hetmañski (red.),
Epistemologia wspó³czenie, Universitas, Kraków 2007, s. 112.
32 Wed³ug Jarzêbskiego pojêcie kalekiego Boga formu³owane jest w Solaris  jak siê
wyrazi³  doæ nieodpowiedzialnie. Podobna figura wystêpuje równie¿ w innych utworach
Lema  warto wymieniæ G³os Pana czy Now¹ Kosmogoniê, gdzie pisarz rysuje wizjê nieci¹g³ej
hierarchii wiatów i Rozumów. Rozum wy¿szy  jako kreator ni¿szej postaci bytów myl¹cych
 by³by od nich oddzielony barier¹ dla nich nieprzebyt¹, sam jednak zachowuje mo¿liwoæ
ograniczonego wp³ywu na ich ¿ycie. Zob. J. Jarzêbski, op. cit., s. 145.
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stêpuje w twórczoci Lema w przeró¿nych kontekstach. I znów koresponduje to
znakomicie z konstatacjami Motyckiej: Uczony w sytuacji chaosu, jaki narasta
w nauce kryzysowej i wobec którego jest bezradny [...], dokonuje zwrotu (regres)
ku treciom, które nie s¹ wyra¿one w jêzyku nauki, lecz przynale¿¹ do porz¹dku
mylenia mityczno-metafizycznego. Sama za czynnoæ (regres) nie mieci siê
w ¿adnych racjonalnych standardach postêpowania naukowego, nie jest wyznaczona przez ¿adn¹ procedurê rozumu naukowego ani te¿ wiadomie planowana
przez uczonego, który traktuje j¹ raczej jak swoist¹ ucieczkê33.
Jako swoisty dramat poznawczy mo¿na równie¿ okreliæ interesuj¹c¹ powieæ Petera Wattsa lepowidzenie. Ludzkoæ na drodze swej kosmicznej eksploatacji spotyka zadziwiaj¹c¹ rasê tzw. Wê¿yde³  istot, których pojedynczy
przedstawiciele pozbawieni s¹ samowiadomoci, lecz tworz¹  byæ mo¿e  rodzaj wiadomoci kolektywnej. Rzecz jasna, podobnie jak mia³o to miejsce
w powieci Lema, i tu wszelkie wnioski na temat Obcych maj¹ charakter w¹tpliwych hipotez. Przy czym skutecznoæ i wydolnoæ dzia³añ Wê¿yde³ budzi powa¿ne obawy cz³onków misji badawczej. Wprowadza równie¿ ten rodzaj autorefleksji, który burzy dobre samopoczucie gatunku Homo sapiens. Czy nasza
samowiadomoæ, zdolnoæ do mylenia jest istotnie atutem czy balastem w konfrontacji z przeciwnikiem (?) tak bardzo przewy¿szaj¹cym ludzi choæby szybkoci¹ reakcji w sytuacji kryzysowej? Tymczasem ludzka wiadomoæ opisywana
jest przez Wattsa w nastêpuj¹cy sposób: Uk³ad s³abnie i spowalnia. Postrzeganie trwa teraz o wiele d³u¿ej  trzeba oceniæ dane wejciowe, podumaæ nad nimi,
podj¹æ decyzjê, jak robi¹ to wiadome istoty. Lecz kiedy widzisz nag³¹ falê wody
albo z trawy wyskakuje na ciebie lew, wypasiona samowiadomoæ to luksus, na
który ciê nie staæ. Najlepiej sprawdza siê pieñ mózgu. Dostrzega niebezpieczeñstwo, przejmuje cia³o i reaguje sto razy szybciej ni¿ ten stary t³ucioch w fotelu
prezesa na piêtrze; ale z ka¿dym kolejnym pokoleniem coraz trudniej jest to obchodziæ  tê skrzypi¹c¹ neurologiczn¹ biurokracjê. Ja marnuje energiê i moc
przetwarzania, obsesyjnie, a¿ po psychozê, skupione na samym sobie. Wê¿yd³a
go nie potrzebuj¹, wê¿yd³a s¹ oszczêdniejsze. Z prostsz¹ biochemi¹, z mniejszym
mózgiem, pozbawione narzêdzi, nawet czêci w³asnego metabolizmu  myl¹,
a ty nie dorastasz im do piêt. Ukrywaj¹ swój jêzyk przed tob¹, rozmawiaj¹ przed
twoim nosem. [...] Umiej¹ obróciæ przeciwko tobie twoje w³asne postrzeganie.
Podró¿uj¹ do gwiazd. Oto, co potrafi nieobci¹¿ona samowiadomoci¹ inteligencja34. I dalej: Wyobra sobie, ¿e jeste wê¿yd³em. Wyobra sobie, ¿e masz intelekt, ale ¿adnego zrozumienia, masz plany, ale nie wiadomoæ. W twoich obwodach szemrz¹ strategie przetrwania osobniczego i gatunkowego, elastyczne,
inteligentne, nawet korzystaj¹ce z technologii, ale nie monitoruje ich ¿aden inny
33
34

Ibidem.
P. Watts, lepowidzenie, t³um. W. M. Próchniewicz, Mag, Warszawa 2008, s. 257258.
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uk³ad. Mo¿esz pomyleæ o wszystkim, ale niczego nie jeste wiadom. Nie da
siê wyobraziæ sobie czego takiego, prawda? Nawet sam termin »istota« w jaki
niejasny, ale fundamentalny sposób nie pasuje35. Jest to zatem konfrontacja ju¿
nie intelektów, nawet nie systemów wartoci, lecz chy¿oci i wydolnoci percepcji. Potê¿niejszej dekonstrukcji wysokiego mniemania o gatunku Homo sapiens
dawno nie by³o  skoro ród³o naszych najwiêkszych ewolucyjnych sukcesów,
czyli samowiadoma inteligencja, okazuje siê balastem poznawczym i ród³em
dotkliwej pora¿ki.
Z kolei najwiêksz¹  nie da siê chyba inaczej tego okreliæ  desperacjê poznawcz¹ prezentuj¹ bohaterowie noweli Jacka Dukaja Szko³a36. Ludzka cywilizacja podczas eksploracji przestrzeni kosmicznej natyka siê na Obcych ca³kowicie
ró¿ni¹cych siê od nas biologicznie. Przypuszcza siê, ¿e procesy percepcji rzeczywistoci, mylenia przebiegaj¹ u nich na zupe³nie innym poziomie ni¿ u ludzi.
Wszelkie próby porozumienia wydaj¹ siê niemo¿noci¹; cywilizacyjny konflikt
jest nie do unikniêcia. Ziemianie podejmuj¹ radykaln¹ próbê nawi¹zania kontaktu
 mianowicie bioformuj¹ jednego z przedstawicieli w³asnego gatunku, czyli przeistaczaj¹ go w formê ¿ycia jak najbardziej zbli¿on¹ do postaci Obcych. Opisy
stanów wewnêtrznych transformowanego stopniowo osobnika ocieraj¹ siê o granice jêzyka, co by³o oczywicie autorskim zamiarem Dukaja. W noweli stawiany jest szereg kwestii istotnych filozoficznie  przede wszystkim pada tu pytanie o granice cz³owieczeñstwa. Czy ludzkoæ nie posuwa siê za daleko w swych
roszczeniach poznawczych? Czy transformowany osobnik pozostanie  przynajmniej w jakim stopniu  cz³owiekiem? Czy  jeli kontakt z Obcymi w ogóle
nast¹pi  ów cz³owiek-niecz³owiek bêdzie w stanie w ogóle zdaæ z niego ludzkoci relacjê? Oto próba zrozumienia obcoci granicz¹ca niemal z ca³kowitym
z ni¹ uto¿samieniem (w sensie jak najbardziej dos³ownym).
Kwestiami zwi¹zanymi z filozofi¹ jêzyka zajmuje siê Samuel Delany w klasycznej powieci Babel-17 (1969)37. Babel-17 jest powieciow¹ nazw¹ nieznanego, sztucznego jêzyka, próby deszyfracji którego stanowi¹ o fabularn¹ powieci
Dalanyego. Zosta³ on bowiem zastosowany jako broñ w konflikcie miêdzycywilizacyjnym; obdarza ka¿dego swego u¿ytkownika niezwyczajn¹, niemal magiczn¹ moc¹ oddzia³ywania w stosunkach z ludmi i rzeczami, jednoczenie jednak
wywiera hipnotyzuj¹cy wp³yw na samego u¿ytkownika. Swoista dywersja lingwistyczna polega wiêc na tym, ¿e to jêzyk u¿ywa mówi¹cego nim czy te¿
myl¹cego w nim cz³owieka. Babel-17 charakteryzuje siê tym, ¿e nie ma w nim
formy ja; jêzyk ten nie zna form pierwszej osoby. To zbli¿a u¿ytkownika do
poznawanej przez niego rzeczywistoci; ludzie i rzeczy przestaj¹ byæ kategoriami osobnymi. Innymi s³owy, rzeczona forma komunikacji niesie z sob¹ tyle¿ za35
36

Ibidem, s. 275.
J. Dukaj, Szko³a, Nowa Fantastyka 1996, nr 11.
37 Wyd. polskie: S. R. Delaney, Babel-17, t³um. J. Pers, Solaris, Stawiguda 2008.
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gro¿eñ, co potencjalnych korzyci  miecz to obosieczny  wykorzystywana jest
jednak wy³¹cznie w celach agresywnych, zaw³aszczaj¹cych osobowoci pos³uguj¹ce siê Babel-1738. Intryguj¹ce, ¿e owa bomba jêzykowa zostaje rozbrojona
przez poetkê, która w rezultacie swych ekstremalnych dowiadczeñ jêzykowych
potrafi stawiæ czo³a niewol¹cemu wp³ywowi Babel-17. I to dopiero dziêki niej
sztuczny jêzyk zyskuje swój twórczy sens  g³êbiej rozjania rzeczywistoæ (cokolwiek mia³oby to znaczyæ), wytwarza nowe, cianiejsze zwi¹zki miêdzy ludmi
i te zdepersonalizowane, budzi w u¿ytkowniku nieznane dot¹d uczucia i myli39.
Idee zawarte w opowieci Delaneyego przypominaj¹ hipotezê Sapira-Whorfa (relatywizm jêzykowy), i to w silnej jej wersji. W skrócie hipoteza ta g³osi,
i¿ jêzyk determinuje mylenie, a nie odwrotnie. Nie zgodzi³by siê pewnie z takimi wnioskami lingwistyczny ewolucjonista Steven Pinker, który uwa¿a³, ¿e zdania jêzykowe s¹ zazwyczaj nieprecyzyjne i wymagaj¹ okrelonych regu³ stosowania, a tak¿e kontekstów; natomiast myl jest jednoznaczna i nie wymaga
uzupe³nieñ kontekstowych. Z tego te¿ powodu, gdyby jêzyk mia³ s³u¿yæ myleniu, a nie komunikacji, to w toku ewolucji przybra³by inn¹ formê40. Innymi s³owy  jêzyk mówiony i myl to nie s¹ kategorie to¿same. Jêzyk, wedle Pinkera,
nie zosta³ wytworzony po to, by wyra¿aæ nasze stany wewnêtrzne; byæ mo¿e st¹d
bierze siê w nas czêsto poczucie swoistego niespe³nienia komunikacyjnego.
Przeczucie owego niespe³nienia przenika te¿ bohaterów powieci Babel-17  pomys³ wytworzenia sztucznego jêzyka, który jednoczy³by myl i jêzyk, ³ama³ bariery poznawcze nie jest wcale sprzeczny z koncepcj¹ Pinkera.

Zakoñczenie
Nie jestem powieciopisarzem, tylko beletryzuj¹cym filozofem; swoje zdolnoci pisarskie wykorzystujê jako narzêdzie do wypowiadania mojego postrzegania wiata. Istot¹ mojego pisania jest nie sztuka, ale prawda. Tak wiêc to, co
piszê, jest prawd¹ i nie mogê zrobiæ nic, ¿eby j¹ z³agodziæ ani czynem, ani wy38 Mamy tu do czynienia z jednym z grzechów kanonicznych literatury fantastycznonaukowej  mianowicie opisem kategorii niemo¿liwej do opisania. Tak bywa, gdy autor obdarzony
przeciêtn¹ inteligencj¹ relacjonuje ¿ycie wewnêtrzne geniusza, mutanta b¹d sztucznej inteligencji. Tak jest te¿ z opisami niewyobra¿alnego  w jaki sposób zobrazowaæ opanowanie umys³u
przez sztuczny jêzyk? Delaney nie do koñca satysfakcjonuj¹co wywi¹za³ siê z tego zadania. Ale
czy jest to w ogóle mo¿liwe?
39 Eike Barmeyer daje to asumpt do porównania idei jêzyka Babel-17 do romantycznych
teorii jêzyka poetyckiego i jego uniwersalnych, magicznych wp³ywów. Zob. E. Barmeyer, Formy komunikacji, t³um. K. Jachimczak, (w:) Spór o SF, s. 249.
40 Zob. S. Pinker, The Language Instict. The New Science of Language and Mind, Penguin
Book, London 1994, s. 67. Cytujê za: Z. Muszyñski, Epistemologiczne problemy w lingwistyce,
(w:) Epistemologia wspó³czenie, s. 250.
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janieniem. Wydaje siê to jednak w jaki sposób pomagaæ wra¿liwym i zagubionym osobom pewnego typu, za które siê wypowiadam. S¹dzê, ¿e wiem, co ³¹czy osoby, którym moje pisarstwo pomaga: to ludzie, którzy nie mog¹ albo nie
chc¹ stêpiæ swojego poczucia irracjonalnoci i tajemniczoci wiata. Dla nich
moja twórczoæ jest jednym i d³ugim dyskursem na temat tego niewyt³umaczalnego wiata, jest scalaniem i wyk³adem, analiz¹, odpowiedzi¹ i osobistym wyznaniem41.
Te s³owa Philipa K. Dicka, legendarnego pisarza i proroka science fiction,
szaleñca, narkomana i intuicyjnego geniusza, znakomicie oddaj¹ podejcie pisarza do fantastyki  traktowanej tu jako medium przekazuj¹ce treci istotne, filozoficzne. Jean Baudrillard opisuje Dicka jako pisarza obsesyjnie przekonanego
o fikcyjnoci otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, grawituj¹cego wokó³ dziury rzeczywistoci, wokó³ dziury w przestrzeni wyobra¿enia42. To ten autor ma byæ
wedle francuskiego filozofa szczególnie predestynowany do roli wyraziciela ducha czasu wspó³czesnoci. Fantastyka wyrazicielk¹ prawdy o naturze wiata?
A przecie¿ by³a to rola ongi zarezerwowana dla filozofii.

41 Cytujê za: L. Sutin, Bo¿e inwazje. ¯ycie Philipa K. Dicka, t³um. L. Jêczmyk, Rebis, Poznañ 2005, s. 1819.

HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO 20

Olsztyn 2014

Sabine Choquet
Chercheuse à l’université de Fribourg,
Suisse Titulaire de la Bourse Maria Curie

LES VALEURS CULTURELLES
DANS L’ŒUVRE WÉBÉRIENNE
Cultural Values in Webers Work
Wartoci kulturowe w koncepcji Webera
S ³ o w a k l u c z o w e: Weber, wartoci, korzyci, racjonalizacja, aksjomaty, wzajemne oddzia³ywanie, sfery aktywnoci spo³ecznej.

K e y w o r d s: Weber, values, interests, rationalization, axioms, interactions, spheres of social activity.

Streszczenie

Abstract

Wed³ug Maksa Webera skutkiem wystêpuj¹cego w wiecie zachodnim ruchu zmierzaj¹cego ku ci¹g³ej racjonalizacji istnienia by³a stopniowa partykularyzacja ró¿nych sfer aktywnoci
spo³ecznej. Autor artyku³u analizuje przyczyny
autonomizacji tych sfer oraz powody narastaj¹cych sprzecznoci miêdzy nimi. Inaczej ni¿ w
typowych interpretacjach dzie³ Webera, gdzie
korzyæ odgrywa rolê dominuj¹c¹, pokazano, ¿e
u podstaw tej dynamiki stoj¹ przede wszystkim
wartoci. Wycofanie zasad religijnych ze sfery
publicznej doprowadzi³o do tego, ¿e ludzie stali siê bardziej wiadomi wyborów, których musz¹ dokonywaæ miêdzy ró¿nymi systemami wartoci. Wartoci w myli Webera nie powinny
byæ rozumiane jako etyczne. S¹ one raczej postrzegane jako zasady le¿¹ce u podstaw ukierunkowania dzia³añ i refleksji. W tym wzglêdzie
odgrywaj¹ rolê porównywaln¹ do tej, jak¹
w dziedzinie matematyki pe³ni¹ aksjomaty. Pojawienie siê systemów wartoci charakterystycznych dla danej sfery aktywnoci spo³ecznej
mo¿e byæ rozumiane jedynie jako skutek wzajemnego oddzia³ywania jednostek w tej konkretnej sferze. Ludzie wspólnie wyznaczaj¹ "to, co

According to Max Weber, the movement
occurring in the Western world towards a continuous rationalization of existence resulted in
a gradual particularization of different spheres
of social activity. This article examines the causes at work in the autonomization of these various spheres and the reasons for their gradual
conflicting with each other. Unlike conventional
interpretations of Webers work which give interest a predominant role, we would like to
show that values are first and foremost at the
core of this dynamic. The withdrawal of religious values from the public sphere led people to
be more aware of the choices that must be made
between different systems of value. In Webers
thinking, values are not to be understood as
ethical. They are rather seen as principles underlying the orientation of action and reflection;
in this regard, they play a role comparable to
that of the axioms in the field of mathematics. The emergence of systems of values specific to a sphere of social activity can only be
understood as the result of the interaction of
individuals in this particular sphere. By consciously directing their actions based on the ac-
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robiæ warto", tworz¹c w ten sposób wartoci
maj¹ce udzia³ w wyborze korzyci, za pomoc¹
których dzia³aj¹cy wiadomie ukierunkowuje
swoj¹ aktywnoæ. Taka interpretacja k³adzie nacisk na czêsto niedoceniany wp³yw myli Simmela na prace Webera.

tions of the other, individuals collectively determine what is worth, thus producing values
which then contribute to selecting interests
whereby the agent consciously directs his action. This interpretation emphasizes the oft-neglected impact of Simmels thought on Webers
work.

On peut “rationaliser” – ce principe simple,
que l’on oublie souvent devrait
figurer en tête de toute étude portant sur le rationalisme
– la vie selon des points de vue très différents
et en fonction d’objectifs très différents1.

L’Occident serait traversé par un mouvement général de rationalisation de
l’existence qui toucherait tout autant la connaissance scientifique et son exploitation technique, les structures politiques et juridiques, l’organisation rationnelle
du travail libre et de l’économie au sein du système capitaliste, que l’ensemble de
nos sphères de vie. Tel est le constat aujourd’hui bien connu que pose Max Weber
dans l’Avant-propos de la Sociologie des religions. Il ne tend pas en cela à reléguer dans le domaine de l’irrationnel l’évolution des autres civilisations, mais
s’exerce plutôt à souligner la spécificité du rationalisme «propre à la culture occidentale»2 .
Cette rationalisation a eu pour conséquence une différenciation progressive
des sphères d’activité sociale, nommées des ordres de vie [Lebensordnungen],
qui se sont progressivement singularisés en développant une rationalité et des valeurs qui leur étaient propres. À mesure qu’ils se rationalisaient, ces ordres de
pratiques sociales que constituent la religion, l’économie, la politique, l’esthétique, l’érotisme et la connaissance scientifique sont entrés dans un rapport de tension réciproque de plus en plus prononcé3 . La question que nous tenterons d’élucider dans cet article est la suivante: comment cette rationalisation de la société
a-t-elle pu engendrer l’autonomisation et le conflit de ces sphères de pratiques?
Qu’est-ce qui oriente le sens de la rationalité et les points de vue en fonction
desquels chacun de ces domaines se trouve rationalisés? Si nous pouvons admettre que les individus appartiennent à plusieurs de ces sphères d’activité, comment
l’acteur gère-t-il ces tensions intrinsèques inhérentes à la rationalité? Notre époM. Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, traduit de l’allemand par I.
Kalinowski, Flammarion, Paris 2000, p. 125.
2 M. Weber, Sociologie des religions, textes traduits et réunis par J.-P. Grossein, Gallimard,
Paris 1996, p. 502.
3 «Plus ces ordres et ces valeurs étaient, de leur côté, rationalisés et sublimés selon leurs
logiques intrinsèques, plus ce clivage prenait d’ordinaire des formes irréconciliables», Considération intermédiaire, (in:) ibidem, p. 420.
1
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que serait-elle marquée par un morcellement de la raison individuelle en une
multitude de points de vue irréconciliables sur le réel, ou faut-il au contraire admettre qu’il existe un principe de différenciation entre ces points de vue qui ne
soit pas strictement rationnel, mais qui permet à un individu de préférer un typede raisonnement à un autre? Faut-il percevoir dans la raison de l’homme moderne et ses raisonnements un produit de la spécialisation croissante de notre
société qui le conditionne à adhérer à un système de valeurs propre à sa sphère
d’activité, ou est-ce au contraire le retrait des valeurs religieuses de la sphère
publique qui a progressivement conduit l’homme à prendre conscience du choix
nécessaire qu’il doit entreprendre entre différents systèmes de valeurs incompatibles, par l’adhésion desquels il s’identifierait librement à une sphère sociale déterminée?
Si tel est le cas, il faudrait bien admettre que l’un des vecteurs essentiels de
l’orientation du sens de nos raisonnements est un élément irrationnel qui relève
de l’ordre de la croyance et de la conviction. La thèse que nous défendrons ici
est que ces principes rationnellement indémontrables et qui orientent le sens de
nos raisonnements et de nos actes sont les valeurs, qui jouent un rôle moteur dans
la structuration du monde tel que nous le connaissons. Dans le domaine de la
rationalité théorique, l’avènement des géométries non euclidiennes en mathématiques apparaît comme l’une des manifestations de la prise de conscience de la
multiplicité des systèmes axiomatiques possibles au fondement de nos raisonnements. Nous soutenons que dans la vie pratique, les valeurs jouent le même rôle
que les axiomes dans les mathématiques: elles fondent nos choix et nos actions et
constituent, avec les intérêts, l’un des principes par lequel nous nous orientons en
faveur d’une activité parmi la multiplicité des possibles.
Il faut d’emblée opposer à ceux qui identifient les valeurs à des principes
moraux que chez Weber, elles renvoient à des principes d’orientation de l’action
ou de la réflexion au sens large, qui n’ont pas un sens spécifiquement éthique.
Les valeurs sont ce qui rend visible à un observateur une parcelle déterminée de
la réalité au sein de l’infinité des données du monde sensible. Suivant sur ce
point les analyses de Jean-Rodrigue Paré, elles sont ce qui confère de la valeur,
c’est-à-dire de l’intérêt, à un ensemble de phénomènes et constituent en ce sens
un principe subjectif de «sélection et de constitution des objets»4:
Si nous ne rapportions pas des parties de la réalité à des idées de valeur, l’infinité des
phénomènes nous apparaîtrait tous avec la même indifférence, rendant impossible toute connaissance, puisqu’elle n’aurait pas plus de motifs que d’objet5.
4 Pour l’analyse du «rapport aux valeurs» (Wertbeziehung) dans le processus d’acquisition
des connaissances par le sujet, voir l’analyse fournie par J.-R. Paré, Le rapport aux valeurs,
l’analyse des valeurs, et le jugement de valeur, (in:) Les visages de l’engagement dans l’œuvre
de Max Weber – La Nation, la Culture et la Science, l’Harmattan, Montréal 1999, p. 80–108.
5 Ibidem, p. 81.
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La notion de valeur, bien qu’elle assume chez Max Weber une fonction axiologique, diffère des axiomes au sens où elle revête une dimension subjective qui
sous-entend que ce qui vaut pour un individu ne sera pas nécessairement doté
de valeur pour un autre. Les valeurs sont en ce sens à la fois ce qui fonde la rationalité universelle, et fait diverger le sens du raisonnement d’un individu à l’autre, sans pouvoir elles-mêmes être justifiées rationnellement.
L’un des problèmes majeurs sur lesquels les commentateurs ne parviennent
à s’accorder est de savoir s’il existe réellement pour Max Weber plusieurs types
de rationalité ou simplement plusieurs orientations d’une rationalité dont les
critères d’identification sont similaires. Si l’on se réfère à un passage de l’Avantpropos du Recueil d’études de sociologie des religions de l’Éthique protestante
et l’esprit du capitalisme, il semble que les types de rationalité eux-mêmes
diffèrent en fonction des domaines de la vie auxquels ils s’appliquent6. La rationalisation dans le domaine de l’économie s’oppose radicalement à celle «de la
contemplation mystique», de telle sorte ce qui est rationnel pour l’une de ces
sphères sera irrationnel pour l’autre. Cependant, cette «extrême variété» des rationalisations particulièrement perceptible lorsque l’on passe d’une aire culturelle
à une autre semble surtout relative aux domaines ou aux sphères dans lesquels
la rationalité se déploie. Les «points de vue» diffèrent en fonction des domaines
d’activités à l’image des objectifs poursuivis7. Mais s’agit-il véritablement de rationalisations de nature distincte ou simplement de différentes orientations d’une
rationalité dont les critères logiques demeurent formellement similaires (notamment le principe de non-contradiction, l’élaboration consciente des finalités du
raisonnement et l’affirmation de ses postulats)? Prenons à nouveau l’exemple des
géométries non euclidiennes qui me semble à cet égard particulièrement éclairant: le postulat d’Euclide par lequel « par un point extérieur à une droite, il passe
toujours une parallèle à cette droite et une seule » est contredit dans le cadre
d’une géométrie non euclidienne où l’espace sera courbe, puisqu’au sein de cet
espace une infinité de parallèles peut passer par un point donné extérieur à cette
droite. Cet exemple a simplement pour fonction de montrer que dans des contextes distincts de la vie pratique, non seulement les objectifs poursuivis sont
distincts, mais plus encore les postulats, principes ou valeurs qui fondent la di6 «On rencontre, par exemple, des “rationalisations” de la contemplation mystique – donc
d’un comportement qui est considéré, à partir d’autres domaines de la vie, comme spécifiquement “irrationnel”; de même qu’on rencontre des rationalisations de l’économie, de la technique, du travail scientifique, de l’éducation, de la guerre, de la justice ainsi que de l’administration», M. Weber, Sociologie des religions, p. 502–503.
7 «En outre, chacun de ces domaines peut être “rationalisé” en fonction de points de vue
ultimes et d’orientations fort diverses», ibidem, p. 502 ou encore dans L’éthique protestante et
l’esprit du capitalisme, p. 125: «On peut rationaliser [...] la vie selon des points de vue très
différents et en fonction d’objectifs très différents».
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vergence de points de vue en fonction desquels la vie se trouve rationalisée. Cette
hypothèse rejoint celle de Stephen P. Turner et Regis A. Factor8 qui défendent
que le type de rationalité auquel Weber se réfère semble être toujours le même,
puisqu’elle désigne dans tous les cas un raisonnement qui procède déductivement
à partir de principes ultimes ou d’axiomes9. Cette définition relativement homogène de la rationalité, prenant la forme du raisonnement déductif, n’entretient
aucune contradiction avec l’assertion selon laquelle il existe de multiples sens
de la rationalité, bien au contraire. C’est précisément parce qu’il s’agit toujours
d’une rationalité déductive que son sens diverge en fonction de l’axiomatique des
valeurs se trouvant à son fondement.
Le second élément qui tend à appuyer l’interprétation selon laquelle les
critères de la rationalité demeurent identiques en dépit des différents sens pris
par le raisonnement est la typologie que Weber propose dans le premier tome
d’Économie et société. Il y situe les deux types de rationalité que constituent la
rationalité en valeur [Wertrational] et la rationalité en finalité [zweckrational] sur
une même échelle de comparaison à des degrés divers sous la forme d’un continuum, considérant la seconde comme plus rationnelle que la première. Cette
hiérarchie par laquelle Weber établit que la rationalité en finalité répond davantage aux critères de la rationalité de l’action que la rationalité en valeur accrédite la thèse selon laquelle les critères de rationalité, eux, sont universaux. La prise en considération des conséquences de l’acte, la comparaison systématique des
différentes fins et des moyens, ainsi que la prise en compte du contexte, sont des
caractéristiques de l’action rationnelle en finalité qui la rendent, du point de vue
de Weber, plus clairvoyante et rationnelle qu’une action déterminée par la croyance absolue en une cause, qui s’impose en-deçà de toute comparaison rationnelle avec d’autres fins10. À cette étape du raisonnement, il est important de souligner que Max Weber ne peut lui-même s’extraire d’un certain point de vue
8 S. P. Turner, R. A. Factor, Max Weber and the dispute over reason and value: A study
in Philosophy, ethics and politics, Routledge, London 1951, p. 30–50.
9 Dans l’ouvrage précédemment cité, les auteurs passent en revue un ensemble d’objections qu’il est possible d’opposer à cette conception wébérienne: la première objection consiste
à récuser l’usage du terme de valeur, qui tend à englober un ensemble vaste et mal défini
de principes de nature différente. La seconde objection consiste à douter que le choix en faveur
de certaines valeurs puisse être de l’ordre du choix subjectif. Enfin, une dernière objection consiste à dénoncer la définition trop restrictive que Weber donne de la rationalité: “Another line
of variation involves the concept of «reasons». «Variation» is perhaps a misleading term here,
for the usual argument is that the deductive notion of reasons as «warrants by deduction from
principles» is itself a variation, an artificial and misleading restriction on the ordinary sense of
reasons”, ibidem, p. 37.
10 «Du point de vue de la rationalité en finalité cependant, la rationalité en valeur reste toujours affectée d’une irrationalité et cela d’autant plus que l’on donne une signification plus absolue à la valeur d’après laquelle on oriente l’activité», Économie et société, traduit par un collectif sous la direction de Jacques Chavy et Eric Dampierre, Plon, Paris 1995, p. 57.
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sur le réel orienté par sa culture et ses valeurs, sans entrer en contradiction avec
lui-même. Il soutient en effet, dans son Essai sur l’objectivité de la connaissance, qu’un phénomène tire sa signification et son intérêt pour le chercheur de la
relation qu’il entretient avec ses propres idées de valeurs. De la même façon, la
sélection qu’il opère au sein de la multiplicité observable pour construire ses
idéaux types et ses classifications ne peut échapper à un certain positionnement
sur le réel11 qui, dans le cas de Weber, le place résolument du côté du rationalisme occidental. C’est pourquoi lorsqu’il évoque son projet dans la Sociologie
des religions, il ne manque pas de rappeler le prisme particulier avec lequel il
appréhende son sujet:
Ce qui importe donc, en premier lieu, c’est, encore une fois, de reconnaître et d’expliquer dans
sa genèse la particularité du rationalisme occidental et à l’intérieur de celui-ci, du rationalisme occidental moderne.12

Weber serait donc en parfaite conformité avec son projet lorsqu’il établit une
hiérarchie entre la rationalité en finalité [zweckrational] et la rationalité en valeur [wertrational]. Cette affirmation n’a en effet de sens qu’en tant qu’elle s’inscrit dans un certain point de vue, celui du rationalisme occidental, sous-tendu par
un système particulier de valeurs. Ce qui semble irrationnel selon cette perspective est la valeur inconditionnelle que l’agent confère à une cause, indépendamment d’un examen rationnel visant à considérer les autres orientations possibles
de l’action. Il semble manquer à l’action rationnelle en valeur la conscience de
la pluralité des fins possibles, puisqu’elle se «conforme à des “impératifs” ou
à des “exigences” dont l’agent croit qu’ils lui sont imposés»13.
Revenons à présent à la fonction des valeurs au niveau de l’action et examinons la thèse selon laquelle l’invocation de telles valeurs pourrait correspondre
à une moralisation de la vie publique. Au niveau de la vie pratique, les valeurs
constituent l’un des déterminants de l’activité sociale lorsque celle-ci s’oriente:
«par la croyance en la valeur intrinsèque inconditionnelle – d’ordre éthique,
esthétique, religieuse ou autre – d’un comportement déterminé qui vaut pour
lui-même et indépendamment de son résultat»14. Cette assertion suffit à prouver
11

«Les phénomènes qui nous intéressent comme manifestations culturelles tirent généralement leur intérêt – leur signification culturelle – des idées de valeur extrêmement diverses auxquelles nous pouvons les rapporter. De même qu’il existe une extrême variété de « points de
vue » sous lesquels nous pouvons considérer ces phénomènes comme significatifs, on peut également faire appel aux principes les plus variés pour sélectionner les relations susceptibles d’entrer dans l’idéaltype d’une culture déterminée», Essais sur la théorie de la science, traduit de
l’allemand par Julien Freund, Librairie Plon, Pocket 1992.
12 M. Weber, Recueil d’études de sociologie des religions, (in:) Sociologie des religions,
p. 503.
13 M. Weber, Économie et société, p. 57.
14 Ibidem, p. 55 (je souligne).
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que les valeurs n’ont pas uniquement un sens éthique. Weber le mentionne en
outre explicitement dans son Essai sur le sens de la «neutralité axiologique»
dans les sciences sociologiques et économiques à l’occasion de sa critique de la
conception de Schmoller, qui tend à identifier les impératifs éthiques et les «valeurs culturelles»:
En effet, on peut très bien concevoir un point de vue suivant lequel les valeurs culturelles resteraient «obligatoires», lors même qu’elles entrent inévitablement et irréductiblement en conflit avec n’importe quelle morale. À l’inverse, il est également possible de concevoir sans contradiction interne une morale qui répudierait toutes les valeurs culturelles.15

Weber montre ici qu’il existe des valeurs dans les sphères économique ou scientifique tout autant que dans la sphère morale et que la référence à de telles valeurs ne correspond nullement à une moralisation de celles-ci. Ces «sphères axiologiques» sont en effet loin d’être toujours compatibles avec la morale et entrent
même au contraire souvent dans un rapport de tension indépassable avec cette
dernière. «On ferait à mon avis preuve de pusillanimité si l’on se mettait à nier
les tensions entre la politique et la morale»16, affirme Weber. Pourtant la politique se fonde elle aussi sur des valeurs, mais qui ne sont pas éthiques. C’est
à mon sens là où certains se méprennent lorsqu’ils interprètent l’avènement d’un
discours sur les valeurs dans l’espace politique public comme le signe d’une
moralisation de la vie publique17. L’appel aux «valeurs républicaines» et la fréquente référence aux valeurs communes, dans des espaces politiques marqués par leur
pluralisme, ont plutôt pour objet de contrer la conscience de l’irréductible pluralité des systèmes de valeurs au fondement de l’action. Cette prise de conscience
a également alimenté l’avènement d’un ensemble de discours sur la crise de la
cohésion politique et sur le délitement du lien social. L’examen attentif de cette
référence aux valeurs dans le Traité de Lisbonne (2007) suffit à montrer que ce
terme n’a pas ici un sens moral. Ces valeurs, «de respect de la dignité humaine,
de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des
droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités» remplacent ce qui était antérieurement désigné par le terme de «principes» ou de droits fondamentaux. L’usage récurrent de ce terme et le besoin
qui s’y exprime de redonner un sens aux liens poligiques, sont en relation avec
la disparition d’un point de vue ultime ordonnant le réel, c’est-à-dire le retrait
des valeurs religieuses de la vie publique.
Au premier abord pourtant la thèse selon laquelle la pluralité des systèmes
de valeurs constituerait le moteur de l’autonomisation des sphères de vie pratique ne semble pas défendable. La pluralité des valeurs n’est pas la cause du
15
16
17

M. Weber, Essais sur la théorie de la science, p. 386.
Ibidem, p. 386.
J. Pelabay, Eduquer le citoyen?, Rapport, CEVIPOF, novembre 2011.
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rejet des valeurs suprêmes, mais l’effet de l’intellectualisation de la société selon Weber:
Le destin de notre époque, caractérisée par la rationalisation, par l’intellectualisation et surtout
par le désenchantement du monde, a conduit les humains à bannir les valeurs suprêmes de la
vie publique.18

S’il est clair que le polythéisme des valeurs est le résultat de la rationalisation
occidentale, la question demeure de savoir ce qui a orienté le sens de cette rationalité et initié le morcellement des sphères de pratiques.
Le progrès de l’action rationnelle en finalité dans les sphères de pratiques
économiques, juridiques et au sein de la bureaucratie se manifeste par l’orientation de l’action des individus conformément à des intérêts [Interessenlage]. Cette orientation a pour conséquence une uniformisation dans l’orientation de la conduite de vie des individus:
Plus ils agissent de façon strictement rationnelle en finalité, plus ils réagissent de façon uniforme à des situations données.19

Cette régularité peut s’expliquer de deux manières: soit les hommes orientent
leurs actions conformément à la représentation qu’ils se font de l’intérêt collectif au sein de leur domaine d’activité, et dans ce cas il se produit une uniformisation de la conduite de vie car chacun prend directement pour fin l’intérêt
collectif ; soit les individus poursuivent leurs intérêts subjectifs et ne recherchent
que leur propre bénéfice, mais les intérêts personnels concordent entre eux de
telle manière que la poursuite des seuls intérêts produit une uniformisation non
voulue des activités individuelles.
Dans un paragraphe d’Économie et Société consacré aux types de régularité
dans l’action sociale, Weber semble considérer que la communauté d’orientation
de l’action dans le domaine économique est un produit non intentionnel des activités individuelles. En poursuivant leurs intérêts subjectifs, les individus orientent individuellement leurs actions conformément à une direction unique, sans
l’intervention de la moindre norme ou contrainte extérieure. Le phénomène
d’après lequel la satisfaction des intérêts privés concorde avec l’intérêt général
avait déjà été souligné par Smith dans Recherches sur la nature et les causes de
la richesse des nations. Cependant, à la différence de Smith, Weber ne restreint
pas l’application d’un tel principe à la sphère économique, mais l’étend à l’ensemble des ordres de la vie: «Ce phénomène se produit de façon analogue dans
tous les domaines de l’activité»20. Ainsi, le concept d’«intérêt» ne doit pas être
appréhendé au sein de la sociologie wébérienne sous un angle strictement éco18

M. Weber, Le savant et le politique, traduit par Julien Freund, Editions 10/18, 1963,

p. 120.
19
20

Ibidem, p. 63.
Ibidem.
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nomique. Rappelons que si le concept d’«intérêt» a aujourd’hui été investi par
le champ économique, c’est dans le champ de la philosophie politique qu’il est
apparu. Au XIXe siècle, il est repris par les juristes d’empire, qui montrent qu’un
état de droit doit tenter de concilier l’intérêt général et l’intérêt particulier et glisse ainsi dans la sphère juridique. Cette acception juridique du terme d’intérêt
nous semble davantage en adéquation avec la pensée wébérienne, qui met en
parallèle l’action des intérêts sur les conduites individuelles et celle des normes:
Que se guider sur les seuls intérêts [...] produise des effets équivalents à ceux que l’on cherche à obtenir par voie de contrainte en imposant des normes.21

L’intérêt, à la manière d’une norme, oriente l’action de l’acteur conformément
à une direction unique. Cette notion d’orientation est décisive, car elle indique
que l’intérêt n’est pas selon Weber une production purement subjective de l’agent,
mais qu’il est extérieur à ce dernier. Ce qui communique un sens, une direction
se situe à l’extérieur de l’action elle-même. Cependant, il semble difficile de dire
que la communauté d’orientations des activités humaines à l’intérieur d’une
sphère s’explique par le fait qu’il existe des intérêts typiques, communs
à chaque domaine d’activité, en fonction desquels les individus s’orientent. Cette
assertion reviendrait à conférer aux intérêts typiques propres à chaque sphère, qui
sont des effets non intentionnels de l’activité de tous, une force causale. Le fait
que la conséquence des différentes actions individuelles puisse elle-même devenir cause de l’action n’est pourtant pas improbable dans le cadre de la sociologie wébérienne. Par la médiation d’une représentation mentale, un résultat peut
devenir cause d’une action comme Weber l’admet dans son Essai sur la théorie
de la science: «Quant à nous, nous appelons “fin” la représentation d’un résultat
qui devient cause d’une action»22.
Ce qui communique une orientation uniforme à l’action à l’intérieur d’une
même sphère de pratique pourrait être la représentation mentale des intérêts propres
à celle-ci. La force causale exercée par la représentation des différentes sphères
de la vie sur l’orientation de l’action individuelle est soulignée par Weber dans
un passage d’Économie et Société, dans lequel il explique que les structures
collectives n’ont aucune réalité concrète, mais existent à titre de représentations
dans l’esprit des hommes:
Ces structures collectives [...] sont des représentations de quelque chose qui est, pour une part,
de l’étant [Seiendes], pour une autre part du devant-être [Geltensollendes], qui flotte dans la
tête des hommes réels, d’après quoi ils orientent leur activité ; et ces structures comme telles
ont une importance causale fort considérable, souvent même dominante, pour la nature du
déroulement de l’activité des hommes réels.23
21
22
23

M. Weber, Économie et société, p. 63.
M. Weber, Essai sur la théorie de la science, p. 163.
M. Weber, Économie et société, p. 42.
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Weber admet donc que la constitution de différentes sphères de pratiques sociales, qui est une conséquence de l’orientation de l’action individuelle conformément à des intérêts, peut avoir rétrospectivement une influence causale sur
l’orientation de l’action individuelle. L’uniformisation de la conduite de vie dans
les sphères d’activité se comprend dès lors que l’on admet le caractère réciproque de la relation causale entre conduites de vie rationnelle et structure sociale. Il faut certes reconnaître l’impact qu’a eu la rationalisation des conduites
de vie sur la constitution de l’ordre social, mais il ne faut pas négliger qu’inversement le contexte joue un rôle décisif sur la configuration de l’action rationnelle et
son orientation.
Dans le monde moderne, la cohésion des différents domaines de la vie n’est
plus assurée par des coutumes ou des normes, mais par la médiation des intérêts. La société occidentale moderne se place sous le signe de «l’hégémonie
grandissante de cette socialité sans norme»24, qui est originairement propre à la
sphère économique. Néanmoins, la sociologie wébérienne ne limite pas son étude à cette dimension économique de la socialité et c’est pourquoi elle envisage
la société comme un ensemble d’actions reflétant davantage que l’entrecroisement aveugle des intérêts particuliers. La conduite de vie d’un individu n’est pas
exclusivement déterminée par la poursuite de son intérêt individuel, elle se constitue en relation réciproque avec le comportement d’autrui. Dans Économie et
société, Weber mettait en évidence cette interaction existante entre les activités
rationnelles des différents agents. Dans sa typologie des déterminants de l’action
sociale, il insiste sur le fait que dans le cadre de l’action rationnelle en finalité,
l’agent n’oriente pas son action uniquement d’après son intérêt subjectif, mais
également en fonction «d’expectations du comportement des objets du monde
extérieur ou de celui des autres hommes». L’agent ne prend pas accessoirement
en compte le comportement des autres agents, mais il se trouve au contraire
contraint d’orienter son action conformément à ces derniers afin de ne pas nuire
à son propre intérêt. Les régularités inhérentes aux différents domaines d’actions
peuvent donc être attribuées en partie à l’orientation de l’acteur en direction des
intérêts des autres, car Weber reconnaît que: «celui qui n’oriente pas son activité d’après l’intérêt des autres – qui n’en “tient pas compte” – provoque la résistance de ces derniers ou s’expose à des conséquences qu’il n’a pas voulu ni
prévu, et risque de ce fait de porter préjudice à son propre intérêt»25.
La thèse de Weber, d’après laquelle la poursuite des intérêts individuels engendre une interaction entre les actions des agents, doit être mise en relation avec
celle défendue par Simmel dans son ouvrage Sociologie et épistémologie. Dans
24 C. Colliot-Thélène, Etudes wébériennes – Rationalités, histoires, droits, PUF, Paris
2001, p. 63.
25 M. Weber, Économie et société, p. 64.
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ce dernier, Simmel soutient qu’en poursuivant leurs intérêts, que «ceux-ci soient
sensibles ou idéaux, momentanés ou durables, conscients ou inconscients, causalement agissants ou téléologiquement stimulants»26, les individus entrent en
interaction les uns avec les autres et réalisent, de cette façon, l’unité sociale.
Dans un texte non publié demeuré inachevé, Max Weber rend hommage à la
pensée de Simmel et à son concept d’interaction:
Wenn man in Simmels «Soziologie», S. 134, dahin informiert wird, daß eine «Wechselwirkung» z.B. schon bei dem Tatbestande jener « abstrakten Herrschsucht» vorliege, welche sich
daran befriedige, daß das Handeln oder Leiden von anderen (gleichviel wie es geartet sei) der
ausfluß seines (des Herrschenden) Willens sei [...] dann wird man, ebenso wie bei jedem physukalischen Beispiel diesen Begriff von «Wechselwirkung» enthaltende Beeinflussung eines
Menschen durch einen anderen ausdenken ließe.

Si l’interactionnisme simmelien a pu partiellement influencer la pensée wébérienne,
il convient de ne pas négliger le second facteur en fonction duquel, d’après Weber, l’action sociale peut être déterminée: «les expectations du comportement des
objets du monde extérieur». Par cette assertion, Weber veut signifier que
l’acteur ne prend pas uniquement en considération le comportement d’autrui pour
l’orientation de son action, mais également la situation dans laquelle il se trouve.
Il est ainsi possible d’expliquer la conformité d’orientation des actions individuelles selon les différents domaines de la vie par «l’adaptation méthodique»
de l’action rationnelle aux situations. Stephen Kalberg, dans son ouvrage: La
sociologie historique comparative de Max Weber, insiste sur l’influence exercée
par les contextes sociaux sur la détermination de l’action individuelle. Les
personnes engagées dans une même sphère d’activité sociale, qu’elle soit économique, artistique ou politique, partagent nécessairement «des expériences
quotidiennes communes et font face à certaines contraintes et à certaines opportunités»27. Or, Kalberg nous explique que chaque situation ou locus configure et oriente l’action d’une manière spécifique de telle sorte que sous leur
impulsion les orientations individuelles de l’action peuvent acquérir une forme
commune:
Chaque locus met en scène un contexte social et donc toute une gamme d’orientations probables de l’action substantiellement différente de la gamme délimitée par un autre locus.28

Les intérêts, en fonction desquels l’action individuelle s’oriente, ne peuvent pas
être appréhendés comme des motifs purement subjectifs déterminant l’action de
26 G. Simmel, Sociologie et épistémologie, traduit par L. Gasparini, Presses universitaires
de France 1981, p. 122.
27 S. Kalberg, La sociologie historique comparative de Max Weber, editions La découverte
et Syros, Paris 2002, p. 75–76.
28 Ibidem, p. 76.
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l’intérieur, mais sont le résultat d’un processus de détermination agissant de
l’extérieur sur l’individu. Ils sont le résultat conjoint de l’orientation des autres
agents interagissant et du contexte ou «locus» dans laquelle leurs actions
s’inscrivent. Mais une fois admis le rôle joué par les intérêts dans l’uniformisation de l’orientation des acteurs demeure entière la question de l’émergence de
valeurs propres à chaque sphère de pratique.
Dans l’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Max Weber souligne
la fonction initiatrice que peuvent jouer des valeurs religieuses sur la constitution de certaines pratiques. Il affirme que si les valeurs prônées par l’éthique protestante ont originellement déterminé la rationalisation de la conduite de vie et
contribué à la constitution de l’ordre économique moderne, inversement les
intérêts économiques poursuivis par les hommes à cette époque ont certainement joué un rôle considérable dans l’adoption généralisée de l’éthique protestante29.
Les intérêts collectifs déterminent en partie l’adoption de certaines éthiques
religieuses lorsqu’elles parviennent à assumer adéquatement leur rôle de légitimation. Cela ne signifie pas pour Weber que les valeurs sont une simple fonction des intérêts, puisqu’il souligne l’impact initiae des valeurs religieuses sur le
processus de rationalisation de la conduite de vie. Légitimer n’est pas peu, puisque cela revient à conforter les individus dans le choix de certains intérêts au
détriment d’autres. Weber résume admirablement ce mouvement de conditionnement réciproque et ce jeu complexe entre intérêts et valeurs religieuses dans
l’orientation de la conduite de vie des individus dans:
Si [...] la nature des biens de salut recherchés a été [fortement] influencée par la nature des
intérêts [externes] des couches dominantes et par la conduite de vie propre à ces couches et
adéquate à ces intérêts, et donc par la structure sociale elle-même, à l’inverse, la conduite
de vie, partout où elle a été rationalisée [méthodiquement], a aussi vu le sens de son évolution très profondément déterminé par les valeurs ultimes qui ont orienté cette rationalisation.30

Les valeurs prônées par la religion protestante ont joué un rôle initiateur dans
le processus de rationalisation que Weber voit à l’œuvre dans le monde moderne. Cependant le déploiement de la logique des différents ordres de vie et leur
autonomisation ont rendu caduque le rôle joué par ces valeurs suprêmes. La religion s’est retirée dans la sphère de l’intériorité et de nouvelles valeurs, non plus
éthiques, mais culturelles, ont émergé. Ces valeurs sont aujourd’hui celles qui
29 «La prédominance relativement forte des protestants, eu égard à la place qu’ils occupent
dans la population totale, parmi les détenteurs du capital [...] est pour une part liée à des raisons historiques [...] qui font apparaître l’appartenance confessionnelle non pas comme la cause
de ces phénomènes économiques, mais plutôt, jusqu’à un certain point, comme la conséquence
de ces derniers», M. Weber, Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, p. 72.
30 M. Weber, Sociologie des religions, p. 358.
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viennent conférer un sens, «une signification» aux phénomènes culturels31. Une
action orientée conformément à des intérêts ne peut acquérir une signification
aux yeux de l’acteur social que dans la mesure où il la rapporte à des valeurs.
Or, «d’un point de vue purement éthique»32, c’est-à-dire au regard des valeurs
religieuses, les activités à l’intérieur des sphères de pratiques sont dépourvues
de significations. Pourtant les valeurs n’ont pas été créées ex nihilo par l’homme moderne. La rationalisation de la conduite de vie n’a pas pour conséquence
la production de nouvelles valeurs, mais «une conscience toujours plus développée»33 des valeurs spécifiques à ces sphères de pratiques, c’est-à-dire la prise de conscience de leur pluralité.
Tel est le destin de notre civilisation: il nous faut à nouveau prendre plus clairement conscience
de ces déchirements, que l’orientation prétendue exclusive de notre vie en fonction du pathos
grandiose de l’éthique chrétienne avait réussi à masquer pendant mille ans.34

De cette démonstration émerge une difficulté: si les valeurs culturelles ne sont
pas créées par les individus singuliers, mais font l’objet d’une conscience de plus
en plus exacerbée, d’où peuvent-elles provenir? La sociologie wébérienne implique de faire du sens subjectif des conduites le fondement de l’action individuelle
àppartic duquel pourront être comprises les structures collectives. Cependant,
la pluralité des valeurs est reconnue comme la conséquence de la rationalisation
des pratiques individuelles, sans jamais que Weber ne reconnaisse qu’elles soient
créées par les individus. Pour sortir de cette impasse, il est nécessaire de supposer que Weber se fonde implicitement sur l’interactionnisme simmelien pour
expliquer l’émergence de valeurs propres à chaque sphère d’activité. Si l’interaction entre les différents individus a permis de comprendre l’uniformité dans
l’orientation des actions conformément à des intérêts et que l’intérêt d’un sujet
pour une parcelle de la réalité est déterminé par le rapport qu’il entretient avec
certaines valeurs, il semble logique d’affirmer que les valeurs communes à une
même sphère d’activité soient le résultat de l’interaction [Wechselwirking] des
différents acteurs sociaux. En orientant consciemment leurs actions en fonction
des autres, les individus déterminent collectivement «ce qui vaut» et produisent
des valeurs, qui vont ensuite contribuer à la sélection de l’intérêt en vertu duquel l’agent orientera consciemment son action. Cette hypothèse permet de
comprendre pourquoi individuellement les agents ne sont pas créateurs de valeurs, alors qu’elles sont un produit de leurs actions collectives. Le concept
31

«La signification de la structure d’un phénomène culturel et le fondement de cette signification ne se laissent tirer d’aucun système de lois [...], car ils présupposent le rapport des
phénomènes culturels à des idées de valeurs [Beziehung auf Wertideen]», M. Weber, Essai sur
la théorie de la science..., p. 154.
32 Ibidem.
33 M. Weber, Considération intermédiaire, (in:) Sociologie des religions, p. 436.
34 M. Weber, Le savant et le politique, p. 108 (je souligne).
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d’interaction élaboré par Simmel rend compte du hiatus existant entre action individuelle et structures collectives, qui sont toujours plus que la simple somme
des actions individuelles. L’interaction entre les différents individus nous fournit donc une clé permettant d’élucider la raison pour laquelle les valeurs sont indirectement un produit des actions individuelles, sans provenir d’aucune prise
dans leur singularité. Cette interprétation nous permet d’éclairer les propos tenus par Weber dans Économie et société, qui demeuraient jusqu’alors incompréhensibles:
L’activité rationnelle en valeur consiste toujours (au sens de notre terminologie) en une activité conforme à des «impératifs» ou à des «exigences» dont l’agent croit qu’ils lui sont imposés.35

L’agent croit que les valeurs en fonction desquelles il oriente son action lui sont
imposées de l’extérieur dans la mesure où il n’est pas lui-même à l’origine de
ces contenus. Cependant, elles ne peuvent provenir que de l’interaction entre les
différents agents attendu que les structures collectives n’ont d’existence que par
la médiation des agents qui les composent. Les systèmes de valeurs ne peuvent
être d’origine collective, sans avoir été préalablement conçus par les individus
que si l’on suppose que c’est l’orientation des actions individuelles par rapport
à celles des autres qui engendrent la création de valeurs. La prise de conscience
de ces valeurs sous-tendant la logique de leurs actions a également eu un impact
décisif sur la conduite de vie des individus. Cette conscience n’a pu être actualisée
au sein du monde moderne que par la médiation d’un autre type d’interaction
existant entre les individus: la lutte. Confrontés à l’antagonisme indépassable
entre les différentes logiques immanentes aux domaines d’activité, les hommes
ont pris conscience de la pluralité des systèmes de valeurs sous-tendant les
différentes sphères. La rationalisation des conduites de vie a donc amené les
hommes à prendre conscience du fait qu’il ne peut exister qu’une pluralité de
systèmes de valeurs, dont aucun ne peut prétendre à la supériorité. Il en est allé
de même en mathématiques: il a fallu attendre l’émergence des géométries non
euclidiennes pour mettre en évidence l’existence d’une pluralité de systèmes
axiomatiques possibles, à partir desquels peuvent être développés des raisonnements divergents et même antagonistes.
La pluralité des valeurs n’est pas une réalité nouvelle, mais l’éthique chrétienne
était parvenue à recouvrir cette réalité durant des siècles. Les valeurs jouent un
rôle déterminant d’un point de vue social au sens où elles sont ce qui permet
d’expliquer qu’un individu affecte de l’intérêt pour une parcelle de la réalité au
détriment de toute autre. Affirmer naïvement qu’une chose constitue un intérêt
pour un individu lorsqu’elle lui confère quelques bénéfices ou avantages, qu’ils
35

M. Weber, Économie et société, p. 56 (je souligne).
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soient matériels ou idéels, implique de se demander: en vertu de quel critère considérons-nous que quelque chose est bénéfique ou avantageux pour notre propre
personne? Les intérêts ne sont pas inhérents aux objets eux-mêmes, mais se
trouvent déterminés par le rapport particulier que l’homme, par la médiation de
son activité, entretient avec le monde. De la même façon le degré d’intérêt d’un
savant pour un aspect de la réalité est relatif à son propre système de valeurs:
«en vertu même des idées de valeur avec lesquelles il a abordé inconsciemment
sa matière, il a découpé un segment infime dans l’infinité absolue pour en faire
l’objet de l’examen que seul lui importe»36. Les valeurs jouent donc un rôle
décisif dans l’orientation des actions individuelles en fonction d’un intérêt déterminé. La prise de conscience de leur pluralité et de leur antagonisme a nécessairement eu des répercussions sur la conception politique du vivre ensemble dans le
monde contemporain. Rien d’étonnant à ce qu’elle soit allée de pair dans les
démocraties occidentales avec la volanté politique d’affirmer des valeurs communes à l’ensemble des citoyens afin de faire converger leurs intérêts. Et le multiculturalisme au Canada, qui prône la reconnaissance commune du respect de la
diversité culturelle et sa richesse, n’est qu’une autre façon de faire converger les
intérêts individuels et collectifs autour d’une valorisation partagée de la pluralité des valeurs culturelles.

36

M. Weber, Essai sur la théorie de la science, p. 161.
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Streszczenie

Abstract

Niektórzy badacze zainteresowani zagadnieniami profilaktyki chcieliby propagowaæ politykê zdrowotn¹ o oparciu o najnowsze odkrycia z dziedziny epigenetyki. W niniejszej pracy
rozwa¿ymy znaczenie bezporedniego stosowania epigenetyki w zakresie polityki zdrowia publicznego. Nastêpnie przeprowadzimy analizê
mo¿liwoci jej zastosowania, bior¹c pod uwagê
argumentacjê wynikaj¹c¹ z ostro¿noci. Na zakoñczenie zbadamy to zagadnienie z perspektywy
ochrony ludnoci. Zwrócimy równie¿ uwagê na
proaktywne tendencje w epigenetyce. Wyka¿emy,
¿e wyniki badañ epigenetycznych podnosz¹
g³ównie kwestiê odpowiedzialnoci politycznej,
a mniej kwestiê odpowiedzialnoci indywidualnej, przy czym ta pierwsza w mniejszym stopniu anga¿owa³a programy ukierunkowane na
konkretne grupy spo³eczne wchodz¹ce w sk³ad
spo³eczeñstwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem
nierównego podzia³u obci¹¿eñ socjalnych.

Epigenetics research has nowadays an important development. Concerned by prevention
issues, some of its investigators would like to
promote health policies based on their latest discoveries in epigenetics. In this paper, we will
question the relevance of a direct application of
epigenetics results in public health policies.
Then we will analyse the opportunity to use the
argument of precaution in this perspective. Finally we will examine the shift to protection of
population to their control. This shift, inherent
to certain social processes, is also perceptible in
this proactive tendency in epigenetics. Against
it, we demonstrate that epigenetics results raise
mainly issues of political responsibility rather
than issues of individual responsibility but the
first one involved less programs targeting particular social groups of the society that a specific attention to the unequal distribution of social burdens on the whole society.

* Le travail ici mené sinscrit dans le cadre du projet IBISS (Early psychosocial environment, biological and epigenetic embodiment and adult health status) financé par lAgence
Nationale de la Recherche (projet ANR-12-DSAA-0004). Lauteure remercie ses membres, en
particulier C. Delpierre, son porteur, C. Junien, A. Soulier, V. Anastosova pour leurs précieuses
remarques et les discussions quils nous ont accordées ainsi que F. Giraud pour la partie juridique.

308

Caroline Guibet Lafaye

Introduction
Les politiques publiques en santé se dressent à la croisée de deux orientations: les aspirations de l’individu à être soigné, d’une part, et la gestion du statut sanitaire de la population comme un tout, d’autre part. En 1952, l’OMS définit la santé publique comme «la science et l’art de prévenir les maladies,
d’améliorer, de prolonger la vie, la santé et la vitalité mentales et physiques des
individus par le moyen d’une action collective concertée». Depuis, le champ de
la santé publique s’est progressivement étendu notamment à l’ensemble des
problèmes concernant la santé d’une population. La volonté de donner une réponse politique à la mise en évidence de processus épigénétiques, inducteurs de
maladies, s’inscrit dans ces missions étendues de la santé publique.
L’épigénétique se définit comme l’étude de la modification et de la transmission (par les cellules et/ou les organismes) de traits – qu’il s’agisse de l’expression des gènes ou des phénotypes – sans changement induit de la séquence
d’ADN. La volonté d’apporter une réponse au rôle de l’épigénétique, dans le
développement de pathologies1, convoque des intentionnalités distinctes: soit on
s’engage dans une protection de la santé de la population, soit on s’en tient
à des politiques s’adressant à des individus, à des familles ou à des groupes «risque». Deux modèles peuvent orienter ces politiques: l’un de type individualiste,
c’est-à-dire fondé sur la prise en compte et la défense de droits individuels, l’autre
de type communitarien, structuré autour de la question des responsabilités des
parties prenantes.
La question du modèle sur lequel se fonder est essentielle car l’épigénétique,
pour autant qu’elle initierait des politiques de santé, a des conséquences éthiques
et sociales2. Or la lutte contre des formes de désavantage transmises par des
modifications épigénétiques semble davantage relever d’une responsabilité politique qu’individuelle3. Nous envisagerons, pour notre part, la question de la pertinence et du bien-fondé de la mise en place de politiques de santé dans le champ
de l’épigénétique, en interrogeant cette division de la responsabilité, relative aux
1 Parmi les maladies résultant directement d’altérations épigénétiques, on compte le syndrome de Beckwith-Wiedemann, le syndrome de Silver-Russel (voir V. Schwitzgebel, Rôle de
l’épigénétique dans le diabète et la croissance, «Revue Médicale Suisse» 2007, n° 3, p. 533–537)
et plusieurs formes de carcinomes et de leucémies (voir S. Deltour et al., Modifications
épigénétiques et cancer, «Médecine/Sciences» 2005, vol. 21, n° 4, p. 428–433).
2 M.A. Rothstein et al., The Ghost in Our Genes: Legal and Ethical Implications of Epigenetics, «Health Matrix Clevel» 2009, n° 19(1), p. 1–62; A.J. Drake, L. Liu, Intergenerational
transmission of programmed effects: public health consequences, «Trends in Endocrinology and
Metabolism» 2010, n° 21, p. 206–213; M. Hedlund, Epigenetic Responsibility, «Medicine Studies» 2012, n° 3, p. 171–183.
3 M. Loi, L. del Davio, E. Stupka, Social Epigenetics and Equality of Opportunity, «Public
Health Ethics» 2013, vol. 6, n° 2, p. 142.
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pathologies considérées. Nous proposerons plusieurs arguments à l’appui d’une
défense de la responsabilité politique plutôt qu’individuelle en la matière. Pour
ce faire, nous envisagerons dans un premier temps les politiques de santé susceptibles d’être développées dans le champ et les difficultés qu’elles véhiculent.
Nous interrogerons ensuite le traitement du risque et de la précaution dans ce
cadre. Nous préciserons enfin la difficile ligne de partage entre protection et
contrôle s’agissant de ces politiques. Nous aurons ainsi montré que l’épigénétique convoque prioritairement une responsabilité politique plutôt qu’individuelle,
l’essentiel étant d’en dessiner les contours pertinents.

1. Contexte et enjeux de politiques de santé
en épigénétique
1.1. Causes des modificiations épigénétiques
Avant d’entrer dans la discussion du partage des responsabilités en matière
d’épigénétique et pour identifier les lieux de la responsabilité des acteurs, rappelons les mécanismes de production des modifications épigénétiques.
Si l’on considère les seules pathologies liées à des évolutions épigénétiques,
quatre types de facteurs peuvent intervenir: des facteurs chimiques, les modes de
vie, les variables sociales, les variables psychologiques. D’autres approches proposent de distinguer six modalités à l’origine d’une variation épigénomique: les
facteurs génétiques codant pour la variance, la transmission verticale des marques
épigénétiques des parents, les contributions de l’environnement parental, les variations dues au vieillissement, les facteurs environnementaux et des événements
stochastiques4. Alors qu’aucun contrôle des facteurs relatifs au vieillissement,
des événements stochastiques et du génotype n’est envisageable, les facteurs
environnementaux sont contrôlables5.
La prise en charge de ces facteurs impliqueraient de développer l’éducation
pour réduire les comportements à risque, limiter les expositions, d’entreprendre
des changements en matière alimentaire, de développer le conseil pré-conceptionnel, de procéder à de nouveaux dépistages génétiques, pour identifier les individus à risque de façon précoce au cours de leur vie, d’améliorer les diagnostics,
l’identification de la maladie et des symptômes, en utilisant notamment de nouveaux biomarqueurs permettant de détecter des expositions passées ou présen4

H.T. Bjornsson, M.D. Fallin, A.P. Feinberg, An integrated epigenetic and genetic approach to common human disease, «Trends Genet», 2004, n° 20, p. 350358.
5 G. Stapleton et al., Equity in Public Health: An Epigenetic Perspective, «Public Health
Genomics» 2013, n° 16, p. 137.
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tes, de développer de nouvelles thérapeutiques ciblant les cellules épigénétiquement défaillantes6. Ces dispositifs contribueraient alors à enrayer le risque de
la transmission intergénérationnelle de modifications épigénétiques néfastes voire
à améliorer la santé des populations concernées par ces modifications.

1.2. Les découvertes en épigénétique à la source d’une
demande sociale
Fort de ces découvertes, le monde de la recherche nourrit une volonté affirmée de stimuler des politiques de santé. Celles, s’appuyant directement sur les
découvertes en épigénétique, demeurent actuellement limitées7. Dans ce qui suit,
nous porterons un regard critique sur ces attitudes volontaristes et sur les recherches en épigénétique esquissant explicitement des orientations pour des politiques de santé publique8.
Une attention particulière est aujourd’hui portée, en France, à la nutrition et
dans le monde anglophone à la stimulation intellectuelle ainsi qu’à l’agressivité9.
Du côté français, face aux effets transgénérationnels de l’alimentation, on s’interroge: «Allons-nous pouvoir modifier notre environnement pour rester en bonne santé et enrayer ce cercle vicieux? Grâce à des choix à bon escient, à des
changements de style de vie, basés sur les connaissances? Compte tenu de la
complexité des mécanismes en jeu et de la difficulté du coût, à les explorer de
façon exhaustive, plus que jamais, face à une telle complexité, une alimentation
équilibrée s’impose!»10. Cette attente se nourrit de «quelques données éparses
mais encourageantes obtenues sur des modèles animaux [qui] soutiennent les
possibilités de correction d’une programmation inadéquate»11.
6 Voir K.E. Latham, C. Sapienza, N. Engel, The epigenetic lorax: gene-environment interactions in human health, «Epigenomics» 2012, n° 4(4), p. 393.
7 Voir «l’initiative des 1000 jours de l’OMS» (www.thousanddays.org) et l’International
Human Epigenome Consortium (IHEC).
8 Voir par exemple D.A. Hackam et al., Socioeconomic status and the brain: mechanistic insights from human and animal research, «Nature Reviews Neuroscience» 2010, n° 11, p. 651–659.
9 Voir Hook (C.J. Hook et al., Le statut socioéconomique et le développement des fonctions exécutives, (in:) Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants et Réseau stratégique de connaissances sur le
développement des jeunes enfants, CEDJE/RSC-DJE, Montréal 2013, p. 1–7) et les recherches
de R. Tremblay, depuis les années 1980.
10 C. Junien, Effets transgénérationnels et alimentation: mythe ou réalité?, «La revue de
nutrition pratique», mars 2012, n° 26, p. 33.
11 C. Junien, Les déterminants précoces de la santé et des maladies: nutrition et épigénétique, «Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine» 2011, n° 195, p. 511–527. Voir les objectifs de la SF-DOHaD, «Société savante Francophone recherche éducation communication sur les
origines développementales environnementales et épigénétiques de la santé». Du côté canadien,
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Du côté canadien, des chercheurs ont mis en place des études susceptibles
de servir de cadre et de linéaments pour des politiques de santé publique.
R. Tremblay et son équipe de l’Université McGill à Montréal ainsi qu’à l’Institut National de Santé (NIH) à Bethesda (Maryland, EU) ont mis en place des programmes pour comprendre comment la nutrition et des environnements décrits
comme «adverses» pouvaient avoir des effets au niveau moléculaire, c’est-à-dire
influencer l’expression des gènes à travers des mécanismes de type épigénétique12. Dans cette perspective, le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Montréal,
et d’autres quartiers de type défavorisé, ont servi de cadre d’expérimentation
à ces équipes durant les trente dernières années, en vue de saisir les racines de
comportements agressifs.
En collaboration avec des biologistes, R. Tremblay a mis en évidence des
différences dans la méthylation de l’ADN entre les enfants dont le comportement
présentait des formes d’agressivité chronique et les enfants ayant un développement «normal»13. Ce chercheur défend la nécessité de programmes d’intervention précoces, visant à promouvoir les bénéfices de l’alimentation, indépendamment des incertitudes portant sur la partie biologique de l’histoire de ces
enfants14. Au nom d’une optimisation des résultats, Tremblay en appelle à une
intervention politico-sociale précoce. Il s’agirait d’intervenir auprès des parents
(des enfants désignés) durant la grossesse ainsi qu’auprès de ces femmes, afin
de leur faire adopter d’autres styles de vie – jugés meilleurs – durant la grossesse, et comportant par exemple moins de stress. On anticipe ce faisant des effets
sur le développement du cerveau, qui permettront notamment aux enfants
d’apprendre à mieux contrôler leur agressivité. On trouverait en France des rea été mis en place le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et
santé (CCREES). Lui sera attribué un rôle de premier plan dans la mise en application des
découvertes en épigénétique.
12 R.E. Tremblay et al., A Biosocial Exploration of the Personality Dimensions That Predispose to Criminality, (in:) L. Arseneault et al. (dir.), Biosocial Bases of Violence, Plenum Press,
New York 1997; R.E. Tremblay, Origins, Development, and Prevention of Aggressive Behavior,
«Nature and Nurture in Early Child Development», Cambridge University Press 2011, p. 169–187;
R.E. Tremblay, Environmental, Genetic and Epigenetic Influences on the Developmental Origins of Aggression and Other Disruptive Behaviors, (in:) idem (dir.), Antisocial Behavior and
Crime: Contributions of Developmental and Evaluation Research to Prevention and Intervention, Hogrefe Publishing, Cambridge (MA) 2012, p. 3–16.
13 A. Doherty et al., Differential Effects of Culture on Imprinted H19 Expression in the
Preimplantation Mouse Embryo, «Biology of Reproduction» 2000, n° 62(6), p. 1526–1535.
14 L’incertitude associée aux conclusions de ces travaux est également admise dans les travaux français qui, envisageant les effets d’une modification nutritionnelle pendant la période de
lactation, concluent néanmoins que «Bien qu’aucun mécanisme analogue n’ait encore été décrit
chez l’homme […] on ne peut négliger l’impact substantiel, en termes de santé publique, des influences nutritionnelles précoces sur ces séquences» (C. Junien et al., Epigénomique nutritionnelle du syndrome métabolique, «Médecine et Science» 2005, n° 21, p. 396–404; nous soulignons). Nous reviendrons sur cette question de l’incertitude en 2.
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cherches analogues présentées comme support possible de politiques publiques
en matière de santé, à partir de slogans tels que: «Comment les femelles “bien
maternées” deviennent à leur tour de bonnes mères?»15, c’est-à-dire envisagé sur
le modèle d’une translation directe des résultats de l’expérimentation animale
à un environnement et à des pratiques sociales16.
D’autres études sont consacrées à évaluer les effets de programmes visant
à accroître la stimulation cognitive de jeunes enfants. Ils se soucient d’atténuer
les effets de faibles niveaux socioéconomiques sur le développement cognitif17,
de renforcer le désir d’apprentissage18 et de promouvoir les résultats scolaires19.
Ce type d’interventions permettrait de réduire l’agressivité20, en particulier parmi les enfants les moins avantagés21. Ces programmes interviennent soit directement sur le revenu des familles22, soit sur les médiations présumées des effets
du niveau socioéconomique, tels que le style éducatif parental (parenting style),
sur les résultats scolaires ou la psychopathologie.
La recherche en neurosciences prétend également dessiner les contours d’interventions sociopolitiques susceptibles de prévenir et de répondre aux incidences
de faibles niveaux socioéconomiques sur le développement cognitif de l’enfant.
Elle s’efforce d’identifier les processus cognitifs et les facteurs environnementaux23, susceptibles de servir de supports à des interventions qui réduiraient
à terme les disparités socioéconomiques24. Les résultats de ces recherches sont
15
16

Ibidem.
Des nuances y sont toutefois apportées en Junien (Les déterminants précoces de la santé
et des maladies..., p. 522).
17 V.C. McLoyd, Socioeconomic disadvantage and child development, «American Psychologist» 1998, n° 53, p. 185–204.
18 J.K. Posner, D.L. Vandell, Low-Income Children’s After-School Care: Are There Beneficial Effects of After-School Programs?, «Child Development» 1994, vol. 65, n° 2, p. 440–456.
19 A.J. Reynolds, Effects of a preschool plus follow-on intervention for children at risk, «Developmental Psychology» 1994, vol. 30, n° 6, p. 787–804; V.E. Lee et al., Are Head Start effects
sustained? A longitudinal follow-up comparison of disadvantaged children attending Head Start,
no preschool, and other preschool programs, «Child Development» 1990, n° 61, p. 495–507.
20 V. Seitz et al., Effects of Family Support Intervention: A Ten-Year Follow-up, «Child
Development» 1985, n° 56, p. 376–391.
21 F.A. Campbell, C.T. Ramey, Cognitive and school outcomes for high-risk African-American students at middle adolescence: positive effects of early intervention, «American Educational Research Journal» 1995, n° 32, p. 743–772.
22 E.J. Costello et al., Relationships between poverty and psychopathology: a natural experiment, JAMA 2003, n° 290, p. 2023–2029; L.C.H. Fernald et al., Role of cash in conditional
cash transfer programmes for child health, growth, and development: an analysis of Mexico’s
Opportunidades, «Lancet» 2008, n° 371, p. 828–837.
23 D.A. Hackam et al., Socioeconomic status and the brain...
24 Le fait que la recherche en sciences exactes suggère des orientations de politiques publiques va à l’encontre des politiques sociales de bon sens les plus élémentaires. La première cible
devrait être la réduction des disparités socioéconomiques pour elles-mêmes. Les politiques sociales de réduction des inégalités ne requièrent pas de justification de la recherche en neurosciences pour démontrer leur nécessité. C.J. Hook et al., op. cit.
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appréhendés comme un support légitime de la mise en œuvre de politiques de
santé publique ou de politiques sociales, ambitionnant de contrer les effets
«méthylants», associés à certaines expositions socioéconomiques (voire psychosociales), et de réduire des développements défavorables à ces enfants25.
Les liens, mis en évidence entre différences de développement des systèmes
neurocognitifs et variations des niveaux socioéconomiques, servent de points
d’appui à une justification de la prise en compte de ces disparités dans une perspective de santé publique plus large. Une extension du spectre de ces politiques
serait requise par des conclusions, soulignant par exemple que les différences
dans l’attention, apportée aux enfants, ainsi que dans la stimulation cognitive
à la maison, sont au fondement des variations de développement du cerveau. Les
conclusions de la science légitimeraient des politiques façonnant les contextes
plus globaux auxquels les familles sont exposées. Les résultats de la science
motiveraient un élargissement des limites traditionnelles des débats sur le développement de l’enfance ainsi qu’une extension des frontières au sein desquelles
s’inscrivaient traditionnellement les politiques, en matière d’éducation et de protection de l’enfance (child-care). Un tournant dans les politiques à destination
de l’enfance serait donc requis par l’épigénétique, avec une ambition revendiquée
de réduction des inégalités sociales.
Il ne s’agirait en effet plus de s’en tenir à des politiques intervenant par
défaut, dans la protection de l’enfance notamment, mais de promouvoir des politiques dont la visée serait de permettre aux enfants de milieux sociaux défavorisés de rattraper les niveaux de développement intellectuel des enfants de milieux plus favorisés26 . Les perspectives ouvertes dans ce cadre suggèrent par
exemple de conférer une priorité à l’amélioration du soin et de l’attention (care)
portés aux enfants ainsi qu’à leur environnement – entendu en un sens large27
– au cours des périodes pré- et postnatales de leur développement. On attend de
ces politiques et programmes une contribution à la réduction du stress parental,
à l’amélioration du bien-être émotionnel des parents et la possibilité de fournir
à ces derniers ainsi qu’à ces communautés des ressources appropriées. Les femmes, au motif qu’elles sont celles qui prennent le plus soin des enfants, sont tout
particulièrement visées par ces études – et donc par les politiques qu’elles souhaitent engendrer – dans la mesure où leur santé, leur bien-être émotionnel, leurs
ressources matérielles et leur éducation jouent sur le développement de l’enfant28.
Voir aussi D.A. Hackam et al., Socioeconomic status and the brain...; C.J. Hook et al., op.
cit.; S.J. Lipina, M.I. Posner, The impact of poverty on the development of brain networks, «Frontiers in Human Neuroscience» 2012, vol. 6, art. 238, p. 1–12, [online] <www.frontiersin.org>.
26 Voir le Carolina Abecedarian Project (http://abc.fpg.unc.edu/).
27 H. Landecker, Food as Exposure: Nutritional Epigenetics and the New Metabolism,
«BioSocieties» 2011, n° 6(2), p. 167; G. Stapleton et al., Equity in Public Health..., p. 140.
28 Voir M.M. Weissman et al., Remission of maternal depression is associated with reductions
in psychopathology in their children: a STAR*D-child report, JAMA 2006, n° 295, p. 1389–1398.
25
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L’épigénétique – et les chercheurs qui s’y impliquent – invitent donc les politiques publiques de santé à se porter au-delà des problématiques auxquelles elles se bornaient traditionnellement, notamment parce qu’elle ouvre de nouvelles
approches pour comprendre comment des facteurs environnementaux perturbent
le développement du cerveau. Des deux côtés de l’Atlantique, les chercheurs
présentent les conclusions de leurs travaux comme «[devant] aussi permettre
d’améliorer les programmes et les politiques destinées à réduire les disparités en
terme de santé mentale et de performances scolaires liées à un faible statut socioéconomique (SES)»29. Le monde scientifique s’inscrit ainsi à l’origine d’une
demande sociale à destination des pouvoirs publics. Néanmoins cette translation
directe des découvertes les plus récentes de la biologie ou des neurosciences vers
des politiques de santé contribue à conférer une prévalence aux déterminants biologiques, dans la genèse des comportements déviants voire criminels au détriment
de facteurs sociaux, également à leur origine30. Les programmes esquissés s’inscrivent dans la tendance à assigner une cause médicale à des problèmes sociaux
et contribuent à son renforcement.

1.3. Quelles politiques publiques pour l’épigénétique?
Nous envisagerons à présent non pas les politiques publiques appropriées
pour prendre en charge les pathologies, liées à des modifications épigénétiques,
mais leurs conditions de possibilité et la légitimité de leur mise en place.
1.3.1. Epigénétique et responsabilité des acteurs
Les mécanismes inducteurs de modifications épigénétiques (1.1) permettent
d’identifier des facteurs responsables du développement des pathologies concernées. Du fait de possibles effets transgénérationnels des processus épigénétiques, suscités par une exposition contingente à certains environnements, les
générations futures pourraient subir les conséquences d’actions entreprises par
la présente génération.
La responsabilité du devenir des générations futures incombe-t-elle principalement aux parents, à la collectivité voire à l’État, cette dernière option pouvant
justifier une régulation, et éventuellement une contrainte, sur le comportement
des parents, au nom du bien des enfants à naître? Nous avons détaillé en d’autres lieux le sens de cette responsabilité parentale à l’égard des descendants, en
C. Junien, Effets transgénérationnels et alimentation..., p. 33.
Voir M. Meloni, Biology without Biologism: Social Theory in a Postgenomic Age, «Sociology» Published online before print 31 October 2013.
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traitant de façon approfondie la question de savoir ce que nous devons à nos enfants d’un point de vue moral31, et envisagé la portée (en termes de projection
dans le temps et de responsabilité morale) relativement à laquelle on peut être
tenu pour responsable des conséquences de ses actes, en particulier lorsque ceuxci ont une incidence sur les générations futures.
Les requêtes formulées par le monde de la recherche à l’égard des pouvoirs
publics supposent, sur un autre versant, d’interroger la responsabilité et les obligations qui incombent aux pouvoirs publics face aux résultats de la science. Cette
question a déjà été posée dans le cadre de la génétique, en raison des promesses
d’amélioration de la santé qu’elle portait32. L’épigénétique repose la question de
l’amélioration de la santé humaine en général – c’est-à-dire en termes d’utilité
globale – mais la perspective précédemment décrite opère de façon partielle car
elle ne se concentre que sur des facteurs spécifiques (diabète, cancers) et sur des
données statistiques sans envisager l’évolution possiblement induite des rapports
intrafamiliaux33 ni l’utilité positive globale des personnes qui seront la cible de
ces programmes.
La ligne de partage entre responsabilité collective et responsabilité individuelle est délicate à tracer, dans le cas de l’épigénétique, car des recherches récentes soulignent l’incidence au moins égale voire supérieure de l’histoire, des
politiques, des environnements sociaux, du racisme, de la discrimination,
comparativement aux circonstances de l’environnement familial immédiat34.
L’identification de responsabilités précises et impliquant de désigner des acteurs
responsables du développement de pathologies s’en trouve complexifiée. Des travaux mettent en évidence l’influence du racisme subi sur le long cours, dans
l’expérience subjective de la grossesse aux États-Unis35 et montrent, en contrôlant
le niveau socioéconomique, que les Afro-Américaines qui ont subi la discrimination raciale sont davantage exposées à un risque accru d’accouchement
prématuré que les femmes qui n’ont pas enduré ce type d’expérience36. Apparaîtraient alors des formes d’«expression biologique des relations interraciales».
La même analyse a été faite pour les Premières Nations et les peuples Inuit au
Canada37.
C. Guibet Lafaye, Ethical issues raised by research in epigenetics, 2014 [à paraître].
Une position radicale et originale a été prise sur ce point par A. Buchanan et al., From
Chance to Choice, Genetics and justice, Cambridge University Press, New York 2000.
33 Cf. en termes de pression des programmes de prévention sur les parents et, de façon
conséquente, des parents sur les enfants.
34 M. Lock, The art of medicine. The lure of the epigenome, «Lancet» 2013, vol. 381, p. 1897.
35 J. Rich-Edwards et al., Maternal experiences of racism and violence as predictors of
preterm birth: rationale and study design, «Paediatric and Perinatal Epidemiology» 2001,
n° 15, p. 124–135.
36 M. Lock, op. cit., p. 1897.
37 Ibidem.
31
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Comment dès lors imputer une responsabilité à des acteurs, lorsque le racisme et la discrimination sont à l’origine de pathologies passant par une incorporation biologique de phénomènes sociaux? La question se pose également, lorsque les niveaux socioéconomiques et l’environnement social ont des effets sur
la santé des populations, comme l’a montré l’étude Whitehall II sur des fonctionnaires en Grande-Bretagne38. Ce type de conclusions exige de réinterroger la
façon dont la responsabilité individuelle des ascendants peut être appréhendée
dans le développement des pathologies de leurs enfants.
1.3.2. Quelle responsabilité les agents ont-ils sur leur mode de vie?
Les politiques publiques susceptibles de se dessiner en matière d’épigénétique supposent d’envisager la possibilité d’imputer une responsabilité aux ascendants pour leurs comportements, relatifs à leur mode de vie, à leurs choix alimentaires, voire à leur disposition psychologique et, plus généralement, de
répondre à la question de la responsabilité des agents dans et sur leur mode de
vie. Dans le cas de l’épigénétique, une difficulté supplémentaire intervient car il
s’agit de la responsabilité des agents par rapport à la qualité de vie de leurs descendants. De ce point de vue, l’épigénétique pose aux pouvoirs publics une question spécifique puisque l’intérêt d’un enfant à naître (et d’un être vulnérable)
intervient et peut être mobilisé pour pondérer et restreindre l’attitude et les comportements d’ascendants. La réponse à ces interrogations a des incidences sur la
justification de politiques publiques distributives et correctrices.
Reste toutefois à élucider la question de la responsabilité des individus face
au déterminisme social et à la reproduction sociale des modes de vie socialement
hérités. Le traitement de l’obésité et le regard porté sur ce phénomène en est paradigmatique. Elle tend à ne plus être envisagée comme l’incorporation d’inégalités sociales – telles le genre ou la classe sociale – mais comme imputable aux
individus39.
Or le design des politiques de santé, promues par les recherches évoquées,
renforcerait le poids conféré à la responsabilité individuelle dans l’évolution de
certaines maladies. Au rebours des conclusions suggérées de Brunner (1997) ou
Lock (2013), l’orientation esquissée pour ces politiques de santé tend à majorer
E. Brunner, Socioeconomic Determinants of Health – Stress and the Biology of Inequality,
«British Medical Journal» 1997, n° 314 (7092), p. 1472–1476.
39 Lorsqu’il s’agit d’envisager la responsabilité individuelle la concernant, le contraste entre les travaux sociologique sur la reproduction sociale des comportements alimentaires
(N. Darmon, C. Détrez (dir.), Corps et société, «Problèmes politiques et sociaux» 2004, n° 907.;
F. Régnier, Obésité, Goûts et consommation. Intégration des normes d’alimentation et appartenance sociale, «Revue française de sociologie» 2009, vol. 50, n°4, p. 747–773) et les rapports
à destination de l’exécutif sur l’obésité est frappant (voir le Rapport du Pr. Arnaud Basdevant,
Plan d’action: Obésité-Établissements de soins, avril 2009).
38
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le rôle des comportements individuels40. Cette responsabilisation accrue de l’individu – en l’occurrence des ascendants – tient au contexte expérimental dans
lequel sont produites ces recherches, en particulier l’expérimentation animale et
à l’attention portée aux effets du comportement de mammifères femelles sur leurs
petits41. Ces orientations ont pour conséquence pour l’obésité, par exemple,
qu’elle est appréhendée comme une maladie biomédicale, ayant son origine dans
l’intériorité des corps féminins individuels, plutôt que comme l’incorporation
d’inégalités sociales42.
L’environnement social devient alors une variable indépendante et secondaire. Ce passage au second plan s’illustre dans la référence faite à la variable
«stress»: sont interrogés ses effets sur la génération n + 1 via la génération n, et
le facteur sur lequel les politiques sont appelées à intervenir n’est pas tant le contexte générant le stress que l’individu n, l’ascendant subissant le stress.
Pourtant si l’obésité et les comportements alimentaires problématiques, de même
que le stress43, sont corrélés à des facteurs sociodémographiques, la responsabilité
en est collective, politique plutôt qu’individuelle du fait notamment de phénomènes
de reproduction sociale. Ce n’est que si l’on considère que les individus sont responsables de leur niveau socioéconomique que l’on peut leur imputer la responsabilité de l’ensemble des comportements qui sont corrélés à cet environnement.
Un fossé sépare des politiques publiques qui viseraient des individus – et
préconiseraient des comportements adaptés, au nom de la protection des générations à venir –, et des politiques publiques qui se soucieraient de facteurs environnementaux et sociaux susceptibles de causer ces affections44. Si des politiques publiques doivent être mises en place, elles supposent de prendre en compte
les risques environnementaux, au sens strict, i.e. écologique45, ainsi que l’inter40

Voir les programmes Nutrition et Epigénétique de la Société Française de Nutrition
(SFN), Nutrix (en Allemagne) et plus généralement, le projet Early Nutrition, financé par
l’Union Européenne et collaborant avec les États-Unis et l’Australie.
41 Voir les travaux de l’équipe de Claude Remacle (UCL, Belgique) et leurs publications,
ceux sous-jacents au programme Nutrix ou ceux de G. Kempermann, H.G. Kuhn, F.H. Gage, More hippocampal neurons in adult mice living in an enriched environment, «Nature» 1997,
n° 386, p. 493–495; R.M. Sapolsky, Mothering Style and Methylation, «Nature Neuroscience»
2004, n° 7, p. 791–792; C. Mirescu et al., Early life experience alters response of adult neurogenesis to stress, «Nature Neuroscience» 2004, n° 7, p. 841–846.
42 M. Warin et al., Telescoping the Origins of Obesity to Women’s Bodies: How Gender
Inequalities Are Being Squeezed out of Barker’s Hypothesis, «Annals of Human Biology» 2011,
n° 38(4), p. 456.
43 Dont la nature et la variété des formes demeurent interrogées par les études de biologie
ou de neurosciences.
44 Voir C. Guibet Lafaye, Quelle(s) théorie(s) de la justice pour l’épigénétique?, 2015
[soumis pour évaluation].
45 Nous distinguons l’environnement composé d’éléments du milieu ambiant non vivant,
que nous qualifierons d’écologique, et l’environnement au sens large susceptible d’inclure des
facteurs sociaux et familiaux.
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action entre ces risques et l’environnement génomique et épigénomique. L’enjeu est ici politique mais il est souvent occulté par la recherche en biologie ou
en neurosciences, désireuse de réponses politiques rapides pour les mécanismes
biologiques qu’elle est parvenue à mettre en évidence. Si les causes de maladies
sont d’ordre socioéconomique46, la réponse qui doit y être apporté est de nature
politique. Envisager des politiques de santé, tenant compte de l’épigénétique,
requiert une attention spécifique à la division des responsabilités pour le développement des pathologies considérées. Cette question est décisive car elle renferme la possibilité d’une évolution de la perception des responsabilités des acteurs qu’il s’agisse de l’obésité47 ou d’autres maladies.

1.3.3. Lépigénétique, un univers probabiliste
Cette responsabilité est d’autant plus délicate à tracer que l’épigénétique s’inscrit dans un modèle de développement des pathologies probabiliste plutôt que
déterministe. Les dispositifs que la science appelle de ses vœux sont construits
sur le fondement de données recueillies en épidémiologie et dont le caractère est
probabiliste. Comment peut-on et doit-on tenir compte de la probabilité dans le
cadre des politiques de santé? Lorsque les formes de savoir générées sont celles
de la probabilité, on peut présumer que de nouvelles façons de calculer le risque,
de se comprendre soi-même et d’organiser la santé émergent. L’appréciation des
coûts de l’information, au plan individuel, et de la prise en charge de groupes
sociaux, en termes d’externalités négatives, ne doit pas être occultée.
La probabilité apporte une information concernant la vraisemblance de survenue d’un événement. En épidémiologie, la théorie de la probabilité est utilisée
pour comprendre les relations entre expositions et effets, en termes de risque pour
la santé. Cette probabilité peut se décrire selon une triple modalité, tenant compte
du facteur de risque, de l’indicateur de risque, du marqueur de risque48. Lorsque
des politiques de santé s’attellent à répondre à l’exposition au risque, elles peu46 Voir D.M. Hackman, M.J. Farah, Socioeconomic status and the developing brain,
«Trends in Cognitive Sciences» 2009, n° 13, p. 65–73; S.J. Lipina, J.A. Colombo, Poverty and
Brain Develop- ment During Childhood: An Approach from Cognitive Psychology and NeuroScience, American Psychological Association, Washington 2009; G.W. Evans, P. Kim, Multiple
risk exposure as a potential explanatory mechanism for the socioeconomic status-health gradient, «Annals of the New York Academy of Sciences» 2010, n° 1186, p. 174–189; R.D. Raizada, M.M. Kishiyama, Effects of socioeconomic status on brain development, and how cognitive
neuroscience may contribute to levelling the playing field, «Frontiers in Human Neuroscience»
2010, n° 4, p. 3.
47 R. Chadwick, A. O’Connor, Epigenetics and personalized medicine: prospects and ethical issues, «Personalized Medicine» 2013, n° 10(5), p. 469.
48 J.-N. Bail et al., Place de la prévention dans la politique de santé, John Libbey Eurotext, Montrouge 2007, p. 107.
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vent endosser une approche objectiviste ou constructiviste du risque. La première, qui prévaut en épidémiologie sociale, identifie les caractères sociodémographiques et médicaux des personnes concernées par les risques. La démarche
scientifique se structure alors à partir de l’analyse des écarts à un comportement
de santé49. La prise en compte, en épigénétique, du facteur de risque s’opère
à la lumière de la notion de susceptibilité, c’est-à-dire de la propension à développer une maladie. L’«indicateur de risque», qui augmente la probabilité de survenue du facteur de risque, s’appréhende dans l’exposition à un environnement
défavorable qui révèlera la susceptibilité à une maladie50. Or ces distinctions ont
des implications concernant l’élaboration des politiques de prévention.
En particulier, la façon dont l’information probabiliste est traitée et devient
support de communication demande une attention spécifique. Les données qui
désignent une prédisposition – comme en génétique – ou une susceptibilité
– comme en épigénétique – sont non certaines. Les conclusions mises en évidence au niveau populationnel ne sont pas nécessairement pertinentes pour un individu donné. Quand la génétique et plus encore l’épigénétique considèrent que
quelque chose est «probable», cela signifie que le hasard, qui s’incarne dans
«l’environnement» et dans des «effets biophysiques et biochimiques stochastiques», constitue un élément façonnant son expression. Or d’un point de vue éthique, il est essentiel de savoir s’il est légitime et requis de fonder des décisions
graves qui marqueront le cours de la vie, la liberté et l’accomplissement des individus sur une incertitude, nommée susceptibilité épigénétique, ou sur des risques probables mis en évidence par l’épigénétique51.
En effet, le risque n’est pas seulement d’ordre biologique. Il est également
socialement construit, comme on le voit à travers les processus initiés par le
monde scientifique à destination des sphères sociopolitiques. Le risque social
consiste à la fois en une menace objective de préjudice mais aussi dans la perception subjective du risque de préjudice. Or le risque perçu, tel qu’on peut
l’appréhender dans les discours des biologistes ou des généticiens, a souvent peu
à voir avec les probabilités objectives d’un préjudice véritable (actual) quoiqu’il
puisse jouer un rôle notable dans l’élaboration des politiques de santé52.
49 L’enjeu résidant dans la construction du comportement de santé adapté au regard de
l’épigénétique.
50 C. Junien, Dans l’assiette des parents, la santé des enfants, «Sciences et avenir», avril/
/mai 2013.
51 G. Keyeux, Journée d’Auditions Publiques sur les données génétiques, (Principauté de
Monaco), 28 février 2003. Rapport final, Comité international de bioéthique (CIB), Unesco,
SHS-2003/WS/17, Monte-Carlo 15 mai 2013.
52 Sur les mécanismes cognitifs de la perception du risque, voir D.R. Kouabenan et al., Percevoir et évaluer les risques: les apports de la psychologie en matière de traitement des informations,
(in:) Psychologie du risque, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve 2007, ch. 2; J.G. Lavino,
R.B. Neumann, Psychology of Risk Perception, Nova Science Publishers, Hauppauge (NY) 2010.
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Le design des politiques de santé doit donc se préserver de commettre des
erreurs dans la désignation des «risques de santé». Concernant la génétique, la
question a déjà été soulevée: une susceptibilité particulière, notamment génétique, doit-elle être analysée comme un «risque de santé»?53. Si l’on considère que
tel n’est pas le cas, le milieu ou l’environnement se voit appréhendé comme constitutif du risque. Il est alors pertinent que les politiques s’engagent dans des
mesures de prévention, protégeant les individus des agressions environnementales au sens strict. En revanche, si on estime que la susceptibilité génétique – ou
épigénétique – constitue un «risque de santé», on s’oriente vers – mais aussi induit – une «prévention» reposant sur la prédiction des «destins biologiques»54
et dont les incidences et les coûts sociaux ne peuvent être ignorés.
L’approche objectiviste du risque, à la différence d’une approche constructiviste envisageant la façon dont les individus construisent le risque, comme une
éventualité à prendre en compte, confère une priorité à une logique de santé sans
considérer que les individus, dans les choix qu’ils opèrent au quotidien, arbitrent
continument entre cette logique de santé et d’autres logiques sociales, structurantes de leur vie, que la première renforce ou contredit55, y compris lorsque la
santé de leurs enfants est concernée.
La place et le traitement de la probabilité dans des politiques de santé et dans
l’information donnée aux citoyens constituent l’une des principales contraintes
lorsque l’on s’attache, parallèlement, à réduire le coût des externalités négatives.
Que ce soit dans le champ de la génétique ou de l’épigénétique, le savoir prédictif
– produit à partir de la connaissance du génome par exemple, de l’épidémiologie
ou de l’expérimentation animale pour l’épigénétique – est un savoir probabiliste.
Si une diffusion d’informations est à envisager, elle suppose que les récepteurs de
l’information soient à même de traiter et de comprendre ces incertitudes56.
L’incertitude et l’ambiguïté des informations véhiculées par le contexte
épigénétique pose donc la question du modèle de rationalité adéquat pour s’y
orienter. La rationalité substantive – supposant une information parfaite – s’avère
appropriée pour rendre compte des problèmes les plus simples. Mais nous avons
tendance à croire, de façon erronée, qu’il est possible de convoquer, sans autre
considération, l’hypothèse de la rationalité substantive pour traiter les questions
d’ambiguïté et d’incertitude qui se présentent par ailleurs à la recherche et aux
politiques publiques57. Or la question de l’incertitude, en l’occurrence, se forS. Douay, Tests génétiques en entreprise, «Revue internationale de droit économique»
2003, t. XVII, n° 2, p. 255.
54 Ibidem, p. 254.
55 Voir J.-N. Bail et al., op. cit., p. 108.
56 Voir en ce sens les recommandations du Public Health Genomics.
57 Voir A.T. Denzau,. D.C. North, Shared Mental Models: Ideologies and Institutions,
«Kyklos», n° 47, 1994, p. 5.
53
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mule comme un problème de passage des probabilités globales58 à des probabilités conditionnelles, c’est-à-dire à des probabilités pour lesquelles la prévision
peut intégrer une information complémentaire. La complexité des situations s’en
trouve accrue.
Enfin les politiques de santé qui voudraient s’appuyer sur les données récentes de l’épigénétique ont à répondre des externalités négatives qu’elles engendreront, par exemple de la responsabilisation accrue de personnes dont les enfants ne développeront aucune maladie et qui sont difficilement arbitrables avec
les bénéfices à venir de ces dispositifs. La question cruciale est peut-être moins
celle de la prévention – portée par les milieux scientifiques – que celle de l’équilibre entre les bénéfices et les coûts de politiques de santé, dont les soubassements résident dans des données scientifiques probabilistes. L’un des aspects les
plus problématiques, et source potentielle d’externalités négatives majeures, tient
à ce que la responsabilisation et la construction sociale de la responsabilité individuelle se fondent sur des données probabilistes et des corrélations, dont on ne
peut considérer qu’elles traduisent des formes de causalité59.

2. Le risque et la précaution
Dans ce qui suit, nous poursuivrons l’analyse des difficultés théoriques suscitées par ces politiques de santé plutôt que celles de leur application ou de leur
mise en œuvre60, en portant une attention particulière à une rhétorique qui mobiliserait, contre nos objections, l’argument de la précaution. Lorsque les recherches en épigénétique prétendent être à la source de politiques publiques se pose
avec acuité la question des usages et de la mobilisation du principe de précaution.
Le principe de précaution commande-t-il de prévenir des naissances pathologiques, en contrôlant les comportements individuels de futurs parents? Exige-t-il de
convoquer tous les moyens nécessaires pour que des individus ne développent pas
certaines pathologies? Faut-il plutôt convoquer le principe de responsabilité
suggérant d’imposer des normes sur la qualité des environnements? Se pose ain58

La probabilité globale que le patient soit malade est appréhendée à partir de la proportion de malades dans la population à laquelle appartient le patient.
59 Mais également en raison de conclusions comme celle-ci: «Il est néanmoins particulièrement intrigant de constater que des causes diamétralement opposées, sous-nutrition par une restriction protéique fœtale et/ou postnatale ou surnutrition [...] qui compromettent la croissance
de l’embryon, aient les mêmes conséquences à long terme» (C. Junien et al., Epigénomique nutritionnelle..., p. 397). Sur la distinction entre corrélation et causalité, voir R.K. Merton,
Éléments de théorie et de méthode sociologique [1956], Colin, Paris 1997 et F. Mazerolle, Statistique descriptive, Paris, EJA/Gualino, 2005.
60 Comme le ferait J. Le Moal et al., La santé environnementale est-elle l’avenir de la
santé publique?, «Santé Publique» 2010, vol. 22, n° 3, p. 281–289.
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si à nouveau frais la question de l’articulation du principe de précaution et du
principe de responsabilité.

2.1. Précaution du côté des pouvoirs publics, responsabilité
du côté des ascendants?
Face à la division de la responsabilité que nous avons évoquée – et analysée
en d’autres lieux61 – peut-on assigner aux pouvoirs publics une responsabilité,
fondée sur la référence au principe de précaution, et convoquer les ascendants
à une éthique de la responsabilité?
La première question qui se pose est celle de savoir si l’on peut attendre des
pouvoirs publics une attitude qui se formulerait et se justifierait en termes d’éthique de la responsabilité, registre auquel le discours scientifique semble se référer
dans l’injonction qu’il lui adresse. La responsabilité des pouvoirs publics face
à l’incertitude quant aux conséquences de certains comportements ou aux effets
de certains environnements, soulignés par les recherches en épigénétique, appelle-t-elle des dispositifs mobilisant le principe de précaution? L’ignorance partielle
qui affecte les conséquences de certains comportements individuels et de la probabilité qu’ils puissent avoir une incidence pathologique sur les générations
à venir, justifie-t-elle que soit mobilisé le principe de précaution, dans le cadre
institutionnalisé de politiques de santé?
L’éthique de la responsabilité relève de la rationalité téléologique, c’est-à-dire
liée à une fin. Elle se caractérise par l’attention aux moyens s’agissant, d’une
part, de leur efficacité pratique, opératoire (car c’est bien la fin qui justifierait
les moyens, en l’occurrence, la santé pour l’épigénétique) et, d’autre part, de leurs
conséquences. Cette attention aux conséquences exige de tenir compte des effets
de l’action, menée jusqu’à son terme et eu égard à l’ensemble des intéressés.
Tenir compte des conséquences suppose une capacité d’anticipation et, en
l’occurrence, une capacité de prédiction des effets des actions entreprises et des
moyens utilisés. L’épigénétique ayant partie liée avec de nouvelles technologies
relèverait des «nouveaux types et [des] nouvelles dimensions de l’agir réclamant
une éthique de la prévision et de la responsabilité qui leur soit commensurable
et qui est aussi nouvelle que le sont les éventualités auxquelles elle a à faire»62.
À qui revient, dans le cas de l’épigénétique, la responsabilité de cette anticipation? Quel est le sujet auquel s’adresse la question de la responsabilité dans le
cadre de l’épigénétique? Les ascendants, les pouvoirs publics, les chercheurs
61
62

C. Guibet Lafaye, Ethical issues raised by research...
H. Jonas, Le principe de responsabilité [1979], Champs Flammarion, Paris 1990, p. 51.
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impliqués dans la recherche en épigénétique?63 L’anticipation et l’incertitude
quant aux conséquences de certaines actions requièrent-elles systématiquement
la précaution? Exigent-elles que celle-ci soit imposée aux populations?

2.2. Le principe de précaution: interprétations théoriques
et usages
2.2.1. Quelques rappels
Le principe de précaution se distingue de la simple prudence car on n’y recourt que dans les cas où, malgré l’incertitude scientifique, existent des données
qui rendent raisonnable la crainte de risques possibles, cette notion de «risque
possible» étant précisément à l’œuvre en épigénétique. Néanmoins ce principe
est à même de guider les politiques publiques (voir Charte de l’environnement,
art. 5).
Le principe de précaution revêt plusieurs formes. Lorsque le risque en
question est possible mais incertain, on parle d’un principe de précaution. Lorsqu’il
est possible et avéré, on évoque un principe de prévention. Lorsque le dommage
s’est réalisé, on fait intervenir un principe de réparation64 . Une interprétation
faible du principe de précaution prescrit de prendre des mesures en dépit de
l’absence de certitude, alors qu’une interprétation forte veut que l’on prenne des
mesures, non pas malgré l’absence de certitude, mais pour cette raison même.
Si l’on s’en remet à une interprétation forte du principe de précaution, qui rendrait la disposition constitutionnelle bien plus contraignante, il faudrait assumer
qu’aussi longtemps qu’un danger grave et irréversible «peut» exister, les autorités doivent prendre des mesures provisoires de précaution, permettant d’éliminer ce risque.
Envisager de convoquer le principe de précaution, dans le domaine de la
santé et pour traiter de l’épigénétique, suppose une extension de son champ d’application puisqu’il a été principalement mobilisé en France pour répondre à des
63 La SF-Dohad s’appuie sur l’idée qu’une responsabilité des chercheurs est impliquée,
conformément à l’idée qu’«habituellement ce n’est pas le rôle du chercheur de prescrire les actions à engager. Les chercheurs ont une obligation d’évaluer les risques, de dire quelle part du
risque est éventuellement maîtrisable et par quels moyens, et d’informer leurs concitoyens
quand ils jugent qu’on a passé le seuil au-delà duquel douter de la réalité du risque devient moins
raisonnable que de le prendre au sérieux. Il revient ensuite aux “décideurs” de prendre leurs
responsabilités» (A. Fagot-Largeault, Doute et recherche scientifique, «Discours à l’Académie
des Sciences» 2010).
64 Voir S. Plaud, Principe de précaution et progrès scientifique, «Éthique et économique/
Ethics and Economics» 2010, n° 7(2), [online] <http://ethique-economique.net/>.
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questions environnementales65, sanitaires66, technologiques67 et bancaires68. Du
côté de la Commission européenne69, on cherche à ce qu’en pratique le principe
de précaution ne vise pas seulement la protection de l’environnement mais également la santé humaine, animale ou celle de plantes, lorsqu’existent des fondements raisonnables de s’en soucier. Dans le cas de l’épigénétique, s’agit-il de
convoquer le principe de précaution ou simplement une extension du principe de
prévention, à partir de connaissances scientifiques émergeantes? Quelles sont les
conditions qui, dans ce domaine, permettraient aux acteurs institutionnels de
déterminer si le principe de précaution est applicable?
Le principe de précaution repose sur trois composantes: (1) le risque d’un
préjudice, (2) l’incertitude des effets et de la causalité, (3) la réponse en termes
de précaution/prévention70, chacune de ces dimensions soulevant des questions
d’interprétation. (1) Qu’est-ce qui peut apparaître comme un risque de préjudice? Tout risque (potentiel) de préjudice, aussi minime soit-il, justifie-t-il la mise
en œuvre du principe de précaution? (2) Tout niveau d’incertitude justifie-t-il la
mise en œuvre de ce principe ou seul un niveau élevé d’incertitude le justifie-til? (3) Qu’est-ce qui peut tenir lieu de mesure de précaution? Toucher du bois?
Informer les personnes des risques? Prendre des mesures qui réduisent l’impact
et l’effet des phénomènes considérés? Prendre des mesures qui évitent ces effets?
Prendre des mesures qui éliminent les causes de ces phénomènes?
En épigénétique, certains chercheurs, s’appuyant sur une interprétation forte
du principe de précaution, adhèreraient à l’idée qu’une régulation est requise partout où il existe un risque possible pour la santé, même si les preuves de ce risque demeurent spéculatives et même si les coûts économiques du règlement en
sont élevés. Or dans certains cas, il est plus approprié de s’en remettre à un principe de précaution prudente appelant à la vigilance à l’égard des risques ne pouvant pas être établis avec certitude71. La notion de précaution prudente s’appuie sur la conviction que de nombreux dommages sont seulement probables et
ne sauraient être spécifiés à l’avance. Cette version «prudente» du principe de
précaution postule un équilibre du coût et du bénéfice. Elle semble en être l’interprétation la plus appropriée, si l’on voulait le mobiliser pour répondre aux
découvertes en épigénétique, notamment parce qu’elle reconnaît l’importance des
65
66
67

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite «loi Barnier».
Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001.
Propositions de lois 2013/531 et 2013/691.
68 Décret du 17 octobre 2013.
69 Communication from the Commission on the precautionary principle, COM (2000) 1,
Brussels, 2 février 2000.
70 S.M. Gardiner, A Core Precautionary Principle, «The Journal of Political Philosophy»
2006, vol. 14, n° 1, p. 36.
71 C.R. Sunstein, Au-delà du principe de précaution, «Éthique et économique/Ethics and
Economics» 2010, n° 7(2), [online] <http://ethique-economique.net/>.
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risques irréversibles72. Toutefois, l’adoption de la précaution ne suffit pas à résoudre l’ensemble des difficultés qu’enferment les situations envisagées.
2.2.2. Les coûts de la précaution
D’une part, il convient de demeurer vigilants quant à la possibilité du remplacement de certains risques par d’autres ainsi qu’à la nécessité de prendre en
compte le coût des précautions. Parfois, les démarches de précaution, censées
prévenir des dommages catastrophiques ou irréversibles, peuvent créer des dommages de même ampleur. Dans cette perspective, il est requis que l’ensemble des
résultats considérés soit, en un sens approprié, «réalistes», c’est-à-dire que seules les menaces «crédibles» soient prises en considération73.
L’application du principe de précaution suppose, d’autre part, de s’interroger,
dans un cadre institutionnel clairement délimité, sur le degré de risque acceptable dans la société et sur la régulation du risque, quand il est question de santé
et d’épigénétique. Le principe de précaution, entendu comme principe d’action
a priori, participe d’une «socialisation du risque», envisageable seulement dans
un cadre institutionnel. Le principe de précaution peut ainsi être convoqué pour
justifier que l’on protège les populations. La théorie du risque et ce principe ont
comme objectif commun d’améliorer la protection du public contre les risques.
Cependant ce principe, en tant que tel, ne dicte aucune mesure applicable précise.
La référence à la précaution – et plus encore sa mise en application – a un
coût qui peut être décrit de multiples formes (social, individuel, collectif, scientifique, etc.). Dans certains cas, les efforts pour réduire les risques irréversibles
créent des risques en eux-mêmes irréversibles74. Si le principe de précaution se
distingue logiquement de la prévention, par le caractère incertain des connaissances scientifiques, au moment de la prise de décision, dans les faits, il se traduit par une prévention active coïncidant avec l’émergence d’une connaissance
scientifique.
Le coût de la précaution, avec l’épigénétique, concerne l’accroissement du
contrôle social sur les populations (voir infra 3) et l’éventualité de susciter des
risques alternatifs. L’induction de peurs ou d’angoisses, suscitées par des informations issues de l’épigénétique, demande à être mise en balance avec les bénéfices de santé, attendus de la diffusion de ces informations. L’alerte publique,
72 La réversibilité de certaines mutations épigénétiques est aujourd’hui en discussion (voir
S. Toyooka et al., DNA Methylation Profiles of Lung Tumors, «Molecular Cancer Therapeutics», November 2001, n° 1, p. 61–67; S. Deltour et al., op. cit.; R.L. Jirtle, F.L. Tyson (dir.),
Environmental Epigenomics in Health and Disease, Springer-Verlag, New York 2013).
73 S.M. Gardiner, op. cit., p. 51.
74 Voir C.R. Sunstein, Worst-Case Scenarios, Cambridge, Harvard University Press 2007,
p. 35.
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même si elle repose sur des informations fausses, constitue en soi un dommage,
et peut en provoquer d’autres à grande échelle, éventuellement par effets de ricochet75. Les coûts associés aux informations diffusées et à leurs effets, aux formes de responsabilisation induites ne doivent pas être occultés. Un arbitrage des
bénéfices, des risques et des coûts (de la précaution) s’impose donc.
Cette attention à l’équilibre des coûts et des bénéfices est requise car
l’appréhension cognitive du risque et de la précaution est soumise à des biais
caractérisés. En effet, l’opérationnalisation de ce principe n’est possible qu’à
condition de réduire la perspective à partir de laquelle une situation est envisagée,
c’est-à-dire que pour autant que l’on se focalise sur certains de ses aspects, tout
en dévalorisant ou en en ignorant d’autres. Pour des raisons principalement cognitives, les individus se concentrent sur certains risques, simplement parce qu’ils
sont cognitivement «disponibles», alors que d’autres ne le sont pas76. Les biologistes et épidémiologistes sociaux seraient, du fait de leur objet de recherche et
de leur orientation professionnelle, tributaires de cet aveuglement77. Ainsi il peut
sembler pertinent de mobiliser le principe de précaution, simplement parce qu’un
ensemble d’effets significatifs est mis en lumière (à partir des conclusions obtenues en neurosciences, en biologie ou en épidémiologie sociale sur l’épigénétique), et qu’il ne semble pas nécessaire de prendre des précautions contre des effets adverses possibles sur lesquels l’attention n’a pas été portée.
Ce déséquilibre est flagrant dans le Programme provincial de prévention
précoce, débuté en 2003–2004 au Québec et ciblant les jeunes mères d’enfants
de 0 à 5 ans78. Ce type de programmes instaure notamment un «surciblage» et
une intensité d’encadrement préoccupantes. Leurs conséquences sociopolitiques
passent souvent inaperçues79. L’aveuglement face aux coûts sociaux de ces mesures reflète une heuristique de disponibilité80, expliquant le caractère opérationnel du principe de précaution, tel que certains risques, parfois vus comme appelant à la précaution, sont cognitivement disponibles, tandis que d’autres,
y compris les risques associés aux réglementations ou aux politiques mises en
œuvre, ne le sont pas.
75 Voir la discussion de l’amplification sociale du risque dans P. Slovic, The Perception of
Risk, Sterling (Va.), Earthscan Publications, Londres 2000.
76 C.R. Sunstein, The Paralyzing Principle, «Regulation», 2002, n° 3, p. 32–37.
77 Voir P. Peretti-Watel, J.-P. Moatti, Le Principe de prévention, Seuil, Paris 2009.
78 «Programme de soutien aux jeunes parents dans le réseau local de services Champlain»,
coordonné par Jean-Pierre Landriault, pour l’Agence de Développement de réseaux locaux de
services de santé et de services sociaux (CSSS).
79 Voir M. Audet, M. Melchat, Quand la prévention se transforme en contrôle social,
«À Babord. Dossier: Pauvreté et contrôle social», février/mars 2006, n° 13.
80 Lorsque les individus songent au(x) risque(s), ils se fient à certaines heuristiques ou
à des règles d’appoint qui leur servent à simplifier leur enquête (D. Kahneman et al., Judgment
Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge Univ. Press, New York 1982).
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3. Protéger vs. contrôler
Les politiques de santé publique se tiennent au carrefour d’exigences parfois
contradictoires, telles préserver les libertés individuelles fondamentales, d’une
part, et, d’autre part, assurer la protection de la société, la sécurité civile, l’efficacité des organisations, la maîtrise des dépenses publiques.

3.1. Du souci de la santé des populations au contrôle social
À travers les politiques de santé qu’esquissent les recherches en épigénétique, s’exprime une forme de paternalisme – attentif à la santé des générations
futures – constituant un tremplin pour des politiques de contrôle social.
L’épigénétique invite à collecter davantage d’informations pour appréhender les
trajectoires pathologiques des individus81. Se met ainsi en place un système de
surveillance, fondé soit sur les meilleures intentions du monde (voir les articles
cités en 1.2) soit sur des raisons économiques.
Néanmoins à l’argument du bien d’autrui – toujours réduit à sa santé –, on
peut opposer la disqualification d’une perspective centrée sur une situation, réduite à un facteur singulier, qu’il s’agisse de la santé ou de l’un de ses déterminants, tels l’obésité. En effet, en ciblant un facteur, on jette un voile sur d’autres
paramètres potentiellement aussi pathogènes. On se révèle tributaire d’un biais
cognitif. D’un point de vue conséquentialiste, on ne peut s’engager dans le développement de politiques de santé sans s’interroger, au préalable, sur les conséquences des actions entreprises ni évaluer leurs coûts et leurs bénéfices. Ces
conséquences et externalités sont a priori susceptibles d’émerger à plusieurs niveaux: au plan des institutions; au plan individuel, à la fois pour les parents réels,
pour les enfants et pour les parents pas encore engagés dans la parentalité; au
plan familial, dans le jeu de la responsabilité susceptible d’être imputée ex post
aux ascendants par leurs descendants82; enfin au plan de la stigmatisation de
«populations» constituées comme spécifiques par rapport à d’autres groupes sociaux. Le risque de stigmatiser des personnes vulnérables, en les enfermant dans
une logique de groupes à risque sur lesquels sera déployé le dispositif d’intervention, ne peut être ignoré. Les conséquences sociales de ces processus sont moins
aisément et moins directement saisissables que l’augmentation de taux de cancers ou de diabètes, dans une population, mais elles sont réelles.
81 Voir S. Douay, op. cit.; V.Anastosova, C. Guibet Lafaye, E. Rial-Sebbag, Enjeux juridiques et éthiques de l’information épigénétique, «Les Études Hospitalières», Bordeaux 2014.
82 Voir R. Chadwick, A. O’Connor, op. cit., p. 470.
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Une approche en amont, i.e. ex ante, de ces questions est toutefois envisageable. En particulier l’une des conséquences les moins désirables des politiques
précédemment évoquées réside dans la stigmatisation des pauvres, à partir de la
mise en évidence de l’incidence et de la prévalence de certaines pathologies ou
de retard de développement (cf. supra) parmi les groupes les moins favorisés socialement. Se voient associés à ces populations à la fois une notion de risque, des
déterminants sociaux et sanitaires spécifiques, mais elles se trouvent en outre identifiées comme des populations-cibles ou à risque, susceptibles de bénéficier de programmes et d’interventions professionnels, techniques83 voire thérapeutiques.
Or les programmes d’intervention auprès de l’enfance ne sont pas sans incidences néfastes sur ceux à qui ils s’adressent. Du côté des mères, le risque est
celui d’une «désappropriation de la responsabilité parentale [...], d’une réduction
de la parentalité à un savoir-faire technique pouvant s’acquérir par des cours ou
une formation»84. Du côté des enfants, c’est celui d’une «stigmatisation de l’enfant désigné à risque avant même qu’il manifeste les comportements appréhendés
[...] [et] la réduction de son parcours biographique à une trajectoire probabiliste
qui qualifie son destin»85. La constitution de groupes sociaux comme des populations «à risque» peut enfin être lue comme participant des systèmes de marquage, indispensables pour légitimer un dispositif de services et d’interventions86.
S’opère alors subrepticement un glissement de la recherche des marqueurs biologiques au marquage social. La pauvreté est comprise comme un risque ou un
problème sur le plan somatique87 comme les études des marques épigénétiques
en neurosciences le soulignent à l’envie, faisant ainsi écho à la tentative officielle, aux États-Unis, de redéfinir la délinquance comme un problème de santé.

3.2. L’épigénétique, au prisme du biopouvoir
Les politiques de prévention en épigénétique et les programmes que certains
chercheurs appellent de leurs vœux illustrent et s’inscrivent dans une tradition
du contrôle social et du biopouvoir88, historiquement situable et dont les origiJ.-B. Robichaud et al., Les liens entre la pauvreté et la santé mentale. De l’exclusion
à l’équité, Le comité de la santé mentale du Québec, Gaëtan Morin éditeur, Montréal 1994,
p. 94–97.
84 M. Parazelli, De l’intervention précoce à la prévention féroce, Eres 2006.
85 Ibidem.
86 L. Blais, Étiologie sociale et santé mentale: ouvertures et fermetures des modèles explicatifs
dominants, «Reflets: revue d’intervention sociale et communautaire» 1995, vol. 1, n° 2, p. 158.
87 Ibidem, p. 159.
88 Le biopouvoir signifie que «La vie est devenue un objet de pouvoir. La vie et le corps».
M. Foucault, Il faut défendre la société, (in:) Cours au Collège de France 1976, Gallimard, Paris 1997.
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nes remontent à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, l’habitat, les conditions
de vie urbaines, l’hygiène publique, les rapports entre mortalité et natalité deviennent des objets d’intérêt politique. Or cette préoccupation pour l’environnement et les contextes de vie est au cœur des recherches en épigénétique et de la
volonté de fonder sur ces dernières des politiques de santé publique.
Les incitations émanant du monde de la recherche, concernant le design de
politiques de santé, révèlent le fait que ni la maladie ni la santé ne sont des faits
objectivables en termes organiques mais constituent des constructions sociales,
susceptibles d’interprétations. La construction de la santé comme un «capital»89
– dont les ascendants par leur «bon» comportement devraient être les garants
– participe de cette élaboration de représentations sociales.
Les outils de la recherche en épigénétique et les préconisations qu’elle formule à destination des pouvoirs publics (cf. 1.2) illustrent la tradition de la biopolitique œuvrant à partir de prévisions, d’estimations globales, de mesures statistiques, pour modifier non pas tel phénomène particulier, mais afin d’intervenir
sur les déterminations de phénomènes généraux, comme la mortalité ou la natalité et, par exemple, sur l’évolution de certaines pathologies décrites en termes
de pandémie90. L’objectif est de mettre sur pied des mécanismes de régulation afin
d’optimiser un état de vie ou des paramètres liés à la santé. Les études évoquées
(cf. 1.2) décrivent précisément les mécanismes par lesquels le milieu d’existence
devient ou est susceptible de devenir l’objet d’un «contrôle politico-scientifique»91.
Elles s’inscrivent dans des processus de contrôle social car elles contribuent
à un «processus objectif de désignation des différences socialement significatives et, dans son prolongement, [à] la mise en place de dispositifs d’encadrement
ou de suivi des personnes désignées par ces différences»92. Envisagé comme un
tel processus d’objectivation, le contrôle social est à l’œuvre dans la régulation
des processus sociaux voire des dispositifs politiques (i.e. de santé publique, dans
un premier temps, puis éducatifs) qui s’échafaudent à partir des résultats de
l’épigénétique. Le Programme de soutien aux jeunes parents mis en place au
Québec l’illustre93. Les études sur lesquelles repose ce type de programmes supposent une «identification des facteurs individuels, familiaux et sociaux» permetVoir C.G. Victora et al., Maternal and Child Undernutrition: Consequences for Adult
Health and Human Capital, «Lancet» 2008, n° 371(9609), p. 340–357; C. Kuzawa, Z. Tha-yer, Epigenetic Embodiment of Health and Disease: A Frame work for Nutritional Intervention, Institute for Policy Research Northwestern University, «Working Paper Series», WP-12-15, Juil. 2012.
90 Voir C. Junien et al., Epigénomique nutritionnelle..., p. 396 sur l’obésité
91 Voir M. Foucault, La naissance de la médecine sociale, (in:) Dits et écrits, t. 2, Gallimard, Paris 2001, p. 207–228.
92 R. Bodin (dir.), Les métamorphoses du contrôle social, La Dispute, Paris 2012, p. 14.
93 Une étude sur les fondements théoriques ainsi que les enjeux sociopolitiques de ce type de
programme a été proposé dans M. Parazelli et al., Les programmes de prévention précoce: fondements théoriques et pièges démocratiques, «Service Social» 2003, vol. 50, n° 1, p. 81–121.
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tant de «prévenir les risques d’adoption de comportements déviants de la part des
parents mais surtout des enfants qui deviendront à leur tour des adolescents et
des adultes»94. Cette logique se retrouve qu’il s’agisse de programmes biologiques ou sociaux, que l’on considère le surpoids ou le développement des facultés
cognitives des enfants, selon le statut socioéconomique de leurs parents.
Or ces modes de contrôle et de régulation de tout ce qui concerne la vie
a été appréhendé par M. Foucault en termes de biopouvoir. Le concept de «biopouvoir» sert à mettre en lumière un champ constitué par des tentatives plus ou
moins rationnelles d’intervention sur les caractéristiques vitales de l’existence
humaine95 ou des êtres humains, considérés comme des créatures vivantes qui
naissent, grandissent, habitent un corps qui peut être entraîné et amélioré, puis
qui tombent malades et meurent, d’une part, ainsi que sur les caractéristiques
vitales des collectifs ou des populations constituées de tels êtres vivants, d’autre
part96. Les préoccupations politiques s’esquissant à l’horizon de l’épigénétique
s’inscrivent moins dans les préoccupations biopolitiques centrées sur l’anatomopolitique du corps humain, que dans celles initiant des contrôles régulateurs. La
recherche appelle de ses vœux des stratégies d’intervention sur l’existence collective au nom de la vie et de la santé, initialement adressées à des populations
qui peuvent être spécifiées en termes de formes émergentes de biosocialité, de
race, d’ethnie, de genre ou de religion. La science se fait ainsi l’instrument des
formes existantes ou à venir du biopouvoir.
Trois raisons au moins montrent que l’épigénétique et la volonté qui s’y dessine de susciter des interventions politiques constituent aujourd’hui l’un des
champs d’exercice du biopouvoir. (1) S’y déploie, en premier lieu, une forme de
discours de vérité sur les êtres vivants, émanant d’un ensemble d’autorités considérées comme compétentes pour dire cette vérité. Les mécanismes d’élaboration sociale des représentations, à l’œuvre derrière les dispositifs que souhaite
promouvoir la recherche en épigénétique, s’adossent à des discours de vérité. Les
connaissances produites dans le champ de la biologie sont tenues pour une source légitime devant informer, au double sens de donner des informations et de
modeler, nos façons de gouverner les autres et nous-mêmes97.
94
95

Ibidem, p. 85.
L’intérêt pour l’exploration de la réversibilité des phénomènes épigénétiques s’inscrit
dans cette dynamique (voir I. Weaver et al., Reversal of Maternal Programming of Stress Responses in Adult Offspring Through Methyl Supplementation: Altering Epigenetic Marking Later
in Life, «The Journal of Neuroscience» 2005, n° 25, p. 11045–11054; D.A. Hackam et al., Socioeconomic status and the brain...; J.D. Tompkins et al., Epigenetic stability, adaptability, and
reversibility in human embryonic stem cells, «Proccedings of the National Academy of Sciences
USA» 2012, vol. 109, n° 31, p. 12544–12549).
96 N. Rose, P. Rabinow, Biopower Today, «BioSocieties» 2006, n° 1, p. 195–217; tr. fr. in
Raison publique, [online] <www.raison-publique.fr/article536.html>.
97 Cf. la citation supra en 1.2: C. Junien, Effets transgénérationnels et alimentation..., p. 33.
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Le concept de biopouvoir engage des discours de vérité qui ne sont pas toujours intrinsèquement ni exclusivement «biologiques», au sens du savoir disciplinaire (cf. 1.2). Ces «discours de vérité» sont le résultat hybride de styles de
pensée biologique, démographique voire sociologique, comme en attestent les
discours de la génomique ou de l’épigénétique, exploitant le langage de la prédisposition. La légitimation d’un discours sur les «origines fœtales ou développementales» de la santé, par des institutions médicales et scientifiques, politiques
ou de santé publique, ainsi que la possibilité de parler de ces origines comme
une entité à part entière constitue un tournant dans le déploiement du biopouvoir. Ces entités deviennent les points d’application que l’on veut considérer
voire traiter. Ainsi les idées sur les origines fœtales des maladies participent des
mécanismes par lesquels certains objets et certaines personnes vont être pris dans
de nouveaux réseaux de surveillance98.
(2) Au nom des savoirs mis en évidence en épigénétique, sont esquissées
voire mises en place des stratégies d’intervention sur l’existence collective au
nom de la vie et de la santé. Nous en avons proposé quelques illustrations avec
les programmes de prévention qu’initient les recherches en épigénétique, dans
les entreprises de stimulation intellectuelle d’enfants appartenant à des milieux
défavorisés. (3) Les politiques susceptibles de répondre aux découvertes de
l’épigénétique s’inscrivent enfin dans les dispositifs du biopouvoir, dans la mesure où ce dernier opère via des modes de subjectivation par lesquels des individus sont conduits à travailler sur eux-mêmes – comme les programmes à l’attention des mères en attestent – sous certaines formes d’autorité99, en relation
à certains discours de vérité100, par le moyen de techniques de soi, au nom de la
vie ou de la santé d’eux-mêmes, de leur famille ou d’un autre collectif, voire au
nom de la vie d’une population toute entière101. L’épigénétique dessine donc
aujourd’hui un champ où se conjuguent des formes de savoir, des régimes d’autorité et des pratiques d’intervention102 tenues pour légitimes, désirables et considérées comme efficaces.
Ces opérations s’illustrent par excellence dans le cas de l’épigénétique qui
suggère aux individus des comportements et des attitudes appropriés, au nom du
bien des générations à venir. Les programmes de nutrition103 et l’injonction de
98
99

M. Warin et al., op. cit., p. 455.
Le projet Projet Nutrition Femme Enceinte a réuni, parmi ses intervenants, notamment
une personne issue de la direction régionale des sports et un obstétricien, spécialiste du diabète
gestationnel.
100 En l’occurrence, les discours sur la prise de poids ou l’effet du stress durant la grossesse sur les enfants à naître.
101 Comme lorsqu’il est fait référence à la notion de pandémie mondiale (C. Junien et al.,
Epigénomique nutritionnelle..., p. 396; E.J. McAllister et al., Ten putative contributors to the obesity epidemic, «Critical Reviews in Food Science and Nutrition» 2009, n° 49(10), p. 868–913).
102 N. Rose, P. Rabinow, op. cit.
103 Comme «Slimmer Zwanger» aux Pays-Bas (www.slimmerzwanger.nl/nl/).
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mieux se nourrir ou de faire le choix de styles de vie appropriés (cf. supra 1.2)
en sont paradigmatiques. Cependant les modes de subjectivation induits par le
biopouvoir imposent des formes de responsabilisation dont l’épigénétique devient
aujourd’hui l’une des scènes privilégiées104. Les mères sont tout particulièrement
visées. Les medias – en Australie par exemple – tendent à construire, en s’appuyant sur des études scientifiques, une figure de la mère obèse comme mettant
en danger l’enfant qu’elle fait naître et les générations futures mais comme constituent également un danger pour elles-mêmes105.
Cette construction sociale de la mère obèse comme un danger pour son enfant débouche sur la cristallisation d’une forme d’antagonisme potentiel entre les
droits et libertés de la mère vs. les droits attribués à l’enfant voire au fœtus que
le corps social se donnerait pour objectif de défendre ou de préserver106. S’esquisse
une figure du fœtus et de l’enfant comme victime potentielle, requérant une protection face au comportement irresponsable de ses parents, en particulier de sa
mère107, et qui justifierait un appel à la mobilisation des pouvoirs publics.
L’identification de ces processus biopolitiques porte-elle à les condamner? La
participation des travaux en épigénétique à des formes contemporaines de biopouvoir et de régulation repose aujourd’hui principalement sur des corps non-étatiques. Les acteurs et un certain nombre d’institutions sous-étatiques se mobilisent
pour diffuser les résultats de leur recherche et informer le grand public108. Se constitue, autour de l’épigénétique, une scène sur laquelle ces acteurs (chercheurs,
organisations professionnelles, commissions bioéthiques, agences de régulation,
industriels, etc.) interviennent pour décrire voire inaugurer des façons de
problématiser et d’agir sur la conduite individuelle et collective, au nom d’objectifs dont l’État ne constitue ni l’origine ni le point de référence. L’identification de
cette multiplicité de formes et de sources d’autorité permet au moins de mettre
à distance l’idée d’un pouvoir sur la vie malfaisant de façon non équivoque.
104
105

Voir R. Chadwick, A. O’Connor, op. cit., p. 466.
M. Warin et al., op. cit., p. 456; J. Keenan, H. Stapleton, Bonny babies? Motherhood
and nurturing in the age of obesity, «Health, Risk and Society» 2010, n° 12, p. 370. Pour une
étude sur l’obésité comme stigmate, voir R. Puhl, C. Heuer, The stigma of obesity: a review and
update, «Obesity» 2009, n° 17, p. 941–964, qui montre comment l’interprétation proposée par
les media de l’obésité se produit dans les termes de la responsabilité personnelle (voir R. Lawrence, Framing obesity: the evolution of news discourse on a public health issue, «Harvard International Journal of Press/Politics» 2004, n° 9, p. 56–75; M.F. Bonfiglioli et al., Choice and
voice: obesity debates in television news, «Medical Journal of Australia» 2007, n° 187, p. 442–445;
S. Kim, L.A. Willis, Talking about obesity: news framing of who is responsible for causing and
fixing the problem, «Journal of Health Communication» 2007, n° 12, p. 359–376).
106 Voir R. Longhurst, Pregnant bodies, public scrutiny: «giving» advice to pregnant women, (in:) E. Teather (dir.), Embodied geographies: spaces, bodies and rites of passage,
Routledge, Londres 1999, p. 78–90.
107 Voir T. Zivkovic et al., In the Name of the Child: The Gendered Politics of Childhood
Obesity, «Journal of Sociology» (Special Edition) 2010, n° 46, p. 375–392.
108 Voir Blédina et les 1000 jours (blog-parents.bledina.com).
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Conclusion
Pas plus que dans le domaine de l’éthique109, l’épigénétique ne pose au
design des politiques publiques de nouvelles questions. S’ouvre seulement
aujourd’hui avec elle un espace dans lequel se jouent les rapports de la science
et du politique110. Celle-ci esquisse des orientations pour des politiques de santé
publique et veut assumer la responsabilité d’initier des processus sociopolitiques.
Pourtant la science ne peut se substituer au politique, lorsqu’il est question de
prendre à bras le corps la réduction des inégalités socioéconomiques et leurs incidences sur la santé des populations. La lutte contre des formes de désavantage
épigénétiquement transmises relève bien d’une responsabilité politique plutôt que
d’une responsabilité individuelle111. L’éclairage porté aux effets des styles de vie
ou des comportements alimentaires ne doit pas servir d’argument ni de dérivatif
au fait que l’inégale répartition des coûts et des bénéfices sociaux a des incidences inégalitaires sur la santé des groupes, composant la société.
La demande adressée au politique ne peut légitimement se fonder sur une
rhétorique de la précaution car la mise en œuvre de ce principe requiert de ne
pas négliger les coûts inhérents à son application. Ceux-ci s’incarnent en particulier dans des effets de stigmatisation, lorsque des politiques sanitaires et sociales visent des groupes spécifiques. Convoquer la responsabilité politique plutôt
que la responsabilité individuelle face aux effets sur la santé de facteurs environnementaux, au sens large, constitue une option appropriée. Cependant l’identification et la description de la cible de ces politiques ne doit pas avoir pour
conséquence seconde de réintroduire et de renforcer la responsabilisation voire
la culpabilisation des individus, pour des situations qu’ils ne maîtrisent pas.

109 C. Guibet Lafaye, Ethical issues raised by research...; R. Chadwick, A. O’Connor, op.
cit., p. 469.
110 M. Gibbons et al., The new production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies, Sage Publications, Londres 1994; J. Lamy, Penser les rapports entre sciences et politique: enjeux historiographiques récents, «Cahiers d’histoire. Revue
d’histoire critique» 2007, n° 102, p. 9–32.
111 Voir M. Loi, L. del Davio, E. Stupka, op. cit., p. 142.
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest potwierdzenie tezy,
zgodnie z któr¹ semantyczna ewolucja pojêæ
bezpieczeñstwo i wolnoæ w zasadniczej
mierze determinuje relacjê miêdzy nimi. Impulsem do podjêcia tej kwestii sta³a siê tzw. idea
nowej równowagi miêdzy omawianymi pojêciami,
zrodzona pod wp³ywem pojawienia siê nowych
zagro¿eñ, które rozbudzi³y dyskusjê na temat relacji bezpieczeñstwowolnoæ. G³ówna konkluzja
podjêtych rozwa¿añ brzmi: przy wspó³czenie
funkcjonuj¹cych definicjach wolnoci i bezpieczeñstwa nie sposób mówiæ o ich prostej opozycji. Wolnoæ i bezpieczeñstwo nie znosz¹ siê
wzajemnie, przeciwnie  stanowi¹ swe nieuchronne dope³nienie.

The aim of the article is to confirm the thesis, according to which a semantic evolution of
the concepts of safety and freedom determines to a significant extent the relation between
them. An urge to address this issue was so called the idea of new balance between the concepts
discussed, which originated under the appearance of new threats that initiated a discussion on
the security-freedom relation. The main conclusion from the issues discussed here is: with the
contemporary definitions of freedom and safety, it is impossible to talk about their simple
opposition. Freedom and safety do not neutralize each other, on the contrary  they provide
their inevitable mutual complement.

Bezpieczeñstwo i wolnoæ to kategorie, które porz¹dkuj¹ sferê relacji politycznych przynajmniej od czasów Thomasa Hobbesa i Johna Lockea. Kompromis miêdzy wolnoci¹ a bezpieczeñstwem jest jednym z najwa¿niejszych problemów naszych czasów. Praktycznie w ka¿dym spo³eczeñstwie jednostki i grupy
usi³uj¹ zapewniæ sobie bezpieczeñstwo przed w³asnym pañstwem, jak równie¿
¿¹daj¹ od pañstwa ochrony przed krzywd¹ ze strony innego pañstwa. Prawa cz³o-
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wieka i bezpieczeñstwo pañstwa s¹ zatem cile powi¹zane1  pisa³ Richard
H. Ullman w latach 80. XX w., a teza ta potwierdza sw¹ aktualnoæ niemal¿e za
ka¿dym razem, gdy stajemy w obliczu jakiego politycznego zagro¿enia. Zmiany towarzysz¹ce bezpieczeñstwu i obowi¹zuj¹cym regulacjom prawnym s¹ dynamiczne i wielowymiarowe. Taki stan rzeczy jest rezultatem zmiennych definicji obu terminów, jakie pojawia³y siê na przestrzeni wieków, a tak¿e poszerzania
siê ich semantycznego obszaru, zw³aszcza kategorii bezpieczeñstwo2.
Wspó³czenie definicje obu pojêæ funkcjonuj¹ w szerokim znaczeniu, tzn.
uwzglêdniaj¹ zarówno negatywny, jak i pozytywny ich wymiar. Tak ujêto je równie¿ tutaj. Poniewa¿ i wolnoæ i bezpieczeñstwo ukazane zosta³y jako wartoci
urzeczywistniane w sferze publicznej, obie kategorie zasadniczo odniesiono do
obszaru politycznego, z pe³n¹ jednak wiadomoci¹, ¿e maj¹ one swój du¿o bardziej rozleg³y wydwiêk. W podjêtych rozwa¿aniach odwo³ujê siê do pojêcia
wolnoæ rozumianego, zgodnie z tradycj¹ liberaln¹, jako  z jednej strony
 obszar ¿ycia osobowego i decyzji, w które nikt nie ma prawa ingerowaæ, gdzie
ludzi uznaje siê za nietykalnych; z drugiej za jako aktywnoæ wynikaj¹c¹
z mo¿liwoci, jakie stwarza wolnoæ negatywna, równie¿ tych zwi¹zanych z bezporednim lub porednim sprawowaniem w³adzy.
Pojêcie bezpieczeñstwo, mimo ¿e odnoszone do obszaru politycznego, nie
zosta³o tu jednak ograniczone li tylko do tego, co okrelamy mianem bezpieczeñstwa politycznego. Bezpieczeñstwo polityczne zwi¹zane z dzia³aniami pañstw,
spo³eczeñstw, systemów miêdzynarodowych, maj¹cych na celu zapewnienie
trwania i rozwoju pañstwa jako systemu instytucjonalno-politycznego w wymiarze wewnêtrznym oraz zewnêtrznym, dotyczy równie¿ jednostek, szczególnie
w odniesieniu do praw cz³owieka. Polityczny wymiar bezpieczeñstwa, determinuj¹cy tak¿e bezpieczeñstwo personalne jednostki, wi¹¿e siê zarówno z ontologicznym, jak i aksjologicznym3 jego aspektem. W szerszej perspektywie oba ujêcia odnosz¹ siê do negatywnego i pozytywnego wymiaru tego¿ pojêcia. Nie
wchodz¹c w szczegó³y tego zwi¹zku, powiedzmy jedynie, ¿e bezpieczeñstwo ontologiczne, rozumiane jako stan warunkuj¹cy utrzymanie przy ¿yciu podmiotu,
podobnie jak negatywne znaczenie omawianego terminu, sprowadza siê g³ównie
do braku zagro¿eñ, zw³aszcza tych, które stwarzaj¹ grobê utraty ¿ycia. Z kolei
aksjologiczny aspekt tej kategorii, gdzie rozpatrywana jest ona jako wartoæ,
czyli co, co uchodzi za szczególnie cenne i po¿¹dane, silnie koresponduje z jego wymiarem pozytywnym, wi¹zanym zwykle z mo¿liwoci¹ nieskrêpowanego
rozwoju.
1
2

R.H. Ullman, Redefining Security, International Security 1983, t. 8, nr 1, s. 130131.
Szerzej na ten temat pojêcia bezpieczeñstwo pisa³am w artykule Pomiêdzy definicj¹
bezpieczeñstwa a mo¿liwoci¹ jego urzeczywistnienia, czyli ku wiecznemu niespe³nieniu?, Humanistyka i Przyrodoznawstwo 2012, nr 18, s. 203212.
3 Por. ibidem.
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Bior¹c pod uwagê semantyczn¹ ewolucjê obu pojêæ, stajemy przed pytaniem:
w jaki sposób, przy wspó³czenie funkcjonuj¹cych definicjach wolnoci i bezpieczeñstwa, powinnimy interpretowaæ relacjê miêdzy nimi? Czy (w lad za
Hobbesem) nale¿y rozpatrywaæ je jako wartoci trwale konkurencyjne, czy
 przeciwnie  jako zasadniczo wspó³zale¿ne, jak g³osi³ Locke. Przy próbie odpowiedzi na to pytanie za punkt odniesienia pos³u¿y nam idea równowagi miêdzy wolnoci¹ a bezpieczeñstwem.
Problem rozdwiêku miêdzy bezpieczeñstwem a wolnoci¹ praktycznie nie
istnia³ w realiach staro¿ytnoci i redniowiecza. G³ównych przyczyn tego stanu
nale¿y doszukiwaæ siê, z jednej strony, w dominuj¹cej wówczas teorii naturalnego porz¹dku rzeczy, stanowi¹cego ród³o wszelkich idei, w tym równie¿ politycznych; z drugiej  we w³aciwym klasykom kolektywizmie, spajaj¹cym ze
sob¹ m.in. omawiane kategorie. Spo³eczno-polityczne idee, najczêciej osadzone w koncepcji doskona³ego, boskiego czy po prostu naturalnego ³adu wszechwiata, stanowi³y dope³nienie holistycznego ujêcia rzeczywistoci. W takiej ca³ociowej perspektywie równie¿ pañstwo mia³o odzwierciedlaæ zgodny z natur¹
porz¹dek postrzegany jako gwarancja m.in. bezpieczeñstwa, wolnoci, sprawiedliwoci. A zatem, skoro wszystkie idee wywodzone by³y z tego samego ród³a,
mia³y odpowiadaæ obiektywnemu, niezmiennemu porz¹dkowi rzeczy, nie mog³y
wiêc pozostawaæ ze sob¹ w sprzecznoci. Stanowi³y jedn¹ spójn¹ ca³oæ podporz¹dkowan¹ wspólnocie. Specyficzna postawa kolektywistyczna dope³nia³a ca³ociow¹ wizjê rzeczywistoci, a jednoczenie okrela³a kontekst pojawiaj¹cych siê
w spo³eczeñstwie idei, dziêki czemu zasadniczo wzmacnia³a ich integralnoæ4.
Relacja miêdzy bezpieczeñstwem a wolnoci¹ zmieni³a siê z chwil¹ wy³onienia siê konfliktu miêdzy jednostk¹ a wspólnot¹, bêd¹cego de facto rezultatem
rozwoju idei liberalnych. Nie stanowi³a ona problemu, dopóki obie wartoci rozpatrywane by³y w perspektywie obiektywnego porz¹dku oraz do czasu, gdy istnia³a zasadnicza spójnoæ miêdzy d¹¿eniami indywidualnymi i wspólnotowymi.
Kwestia skomplikowa³a siê wówczas, gdy tego sta³ego punktu odniesienia zabrak³o. Innymi s³owy, rozdwiêk nast¹pi³ w momencie zmiany perspektywy ogl¹du
rzeczywistoci, a wraz z ni¹ ewolucji samych pojêæ. Z obiektywnego wzorca zmieni³a siê ona w subiektywn¹, dynamiczn¹ strukturê, w której to, co niegdy przypisywano naturalnym czy boskim si³om, zyska³o w pierwszym rzêdzie wymiar
antropogeniczny. Perspektywê odniesienia obu kategorii przesta³a stanowiæ rzeczywistoæ jako taka, a sta³ siê ni¹ konkretny podmiot lub stan, w jakim siê on
znajduje, czyli to, co zrelatywizowane do konkretnej sytuacji i warunków. Od
momentu, gdy cz³owiek zacz¹³ partycypowaæ w rozpoznawaniu i eliminacji za4

Szerzej na temat relacji miêdzy staro¿ytnym a nowo¿ytnym rozumieniem bezpieczeñstwa
i wolnoci politycznej pisa³am w: Pomiêdzy wolnoci¹ polityczn¹ a bezpieczeñstwem, Humanistyka i Przyrodoznawstwo 2013, nr 19, s. 281294.
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gro¿eñ, to on jako istota aktywna tworzy okolicznoci, które klasyfikuje jako
bezpieczne lub nios¹ce ze sob¹ zagro¿enia i jako te, w których czuje siê wolny
lub przeciwnie  zniewolony5.
Perspektywa indywidualistyczna, zmieniaj¹ca rozumienie obu kategorii, sprawi³a, ¿e symbioza miêdzy nimi zosta³a naruszona. Gdy za spraw¹ Hobbesa wolnoæ i bezpieczeñstwo zaczêto postrzegaæ jako opozycyjne, w odpowiedzi na
potrzebê realizacji obu wartoci pojawi³a siê idea równowagi miêdzy nimi. Zgodnie z t¹ propozycj¹, jak wskazuje Jeremy Waldron, stale  nawet w normalnych
okolicznociach  zmuszeni jestemy poszukiwaæ równowagi miêdzy wolnoci¹
jednostki do czynienia tego, na co przyjdzie jej ochota, a spo³eczn¹ potrzeb¹
ochrony przed ewentualnymi negatywnymi skutkami jej dzia³añ. W wiêkszoci
przyjmuje siê, ¿e musi istnieæ jaka miara w okrelaniu, jak du¿y zakres wolnoci powinien nam przys³ugiwaæ. Co wiêcej, okazuje siê, ¿e równowaga mo¿e ulec
zmianie, gdy zagro¿enie dla bezpieczeñstwa staje siê powa¿niejsze i bardziej
bezporednie6.
Wydaje siê, ¿e idea równowagi wyros³a z przekonania, i¿ najczêciej jednoczesna realizacja dwóch lub wiêkszej liczby wartoci jest po prostu niemo¿liwa
albo przynajmniej ograniczona. Z pewnoci¹ wiadom tego by³ Hobbes, niemniej
jednak nie podj¹³ on ¿adnej próby poszukiwania równowagi miêdzy bezpieczeñstwem a wolnoci¹. Wed³ug niego, wartoci te znosz¹ siê. Nasza egoistyczna,
aspo³eczna natura uniemo¿liwia realizacjê jednej i drugiej jednoczenie, stawiaj¹c nas przed nieuchronnym wyborem  albo wolnoæ, albo bezpieczeñstwo.
rodkiem realizacji nakazu ustanowienia pokojowego wspó³¿ycia Hobbes uczyni³ bezpieczeñstwo, nie wolnoæ. Jak pisa³: Wszyscy ludzie, którzy s¹ porednikami przy zawieraniu pokoju, winni korzystaæ z glejtu bezpieczeñstwa. Albowiem
prawo, które wskazuje pokój jako cel, nakazuje porednictwo jako rodek; glejt
bezpieczeñstwa za jest rodkiem w poredniczeniu7.
Idei równowagi pró¿no doszukiwaæ siê równie¿ u Lockea, aczkolwiek z zupe³nie innej przyczyny. Wedle Lockea, realizacja obu wartoci równoczenie nie
jest niemo¿liwa. Bezpieczeñstwo uzna³ on bowiem za warunek wolnoci: Jedynie wolnoæ od [...] si³y [zmierzaj¹cej do poddania mnie swej absolutnej w³adzy
 dop. J.B.P.] stanowi o bezpieczeñstwie mojej osoby. [...] Tym samym ten, kto
podejmuje próbê zniewolenia mnie, sam wstêpuje w stan wojny ze mn¹8  czytamy w Dwóch traktatach o rz¹dzie. Wynika z tego, ¿e nieuchronn¹ konsekwencj¹ utraty wolnoci jest strata bezpieczeñstwa  wojna.
5

Ibidem.
J. Waldron, Security and Liberty: The Image of Balance, The Journal of Political Philosophy 2003, t. 11, nr 2, s. 192.
7 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i w³adza pañstwa kocielnego i wieckiego,
prze³. Cz. Znamierowski, Aletheia, Warszawa 2009, s. 239.
8 J. Locke, Dwa traktaty o rz¹dzie, prze³. Z. Rau, WN PWN, Warszawa 1992, s. 174175.
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Rozbie¿noæ w wyk³adniach relacji bezpieczeñstwowolnoæ miêdzy Hobbesem a Lockiem ma swoje ród³o w stosowanych przez nich definicjach wolnoci w stanie natury. Przypomnijmy, ¿e wed³ug Hobbesa wolnoæ uprawnia nas
do obrony samego siebie wszelkimi rodkami, jakie s¹ mo¿liwe9, za w opinii
Lockea, mimo ¿e cz³owiek posiada niemo¿liw¹ do kontrolowania wolnoæ dysponowania swoj¹ osob¹ i maj¹tkiem, nie posiada jednak wolnoci unicestwiania
samego siebie ani ¿adnej istoty znajduj¹cej siê w jego posiadaniu, jeli nie wymagaj¹ tego szlachetniejsze cele ni¿ tylko jego samozachowanie10. Zdaniem
pierwszego z nich, prawo natury nie jest ¿adnym gwarantem bezpieczeñstwa,
w opinii drugiego nie jest ono gwarantem bezwzglêdnym. Sk¹din¹d w jednym
i drugim przypadku pañstwo powstaje w celu zwiêkszenia poziomu bezpieczeñstwa, z t¹ ró¿nic¹, ¿e Hobbes uznaje je za wartoæ najwy¿sz¹ (w du¿ej mierze
uto¿samiaj¹c j¹ z pokojem), z kolei Locke za konieczny warunek wolnoci. Ponadto, wed³ug Lockea, bezpieczeñstwo nie posiada wartoci samoistnej. Traci
j¹, jeli nie wi¹¿e siê z wolnoci¹ i na odwrót. Nie sposób wiêc ustanowiæ pokoju, jeli odrzucimy któr¹kolwiek z nich.
Stanowiska prezentowane przez Hobbesa i Lockea idealnie koresponduj¹
z rozwa¿aniami Robina W. Lovina, który spór o relacjê bezpieczeñstwowolnoæ
rozstrzyga na podstawie dwóch argumentów. Locke wpisuje siê w argumentacjê
za wolnoci¹, traktuj¹c bezpieczeñstwo i wolnoæ jako wspó³zale¿ne. Poszukujemy bezpieczeñstwa, poniewa¿ chcemy mieæ pewnoæ, ¿e bêdziemy nadal cieszyæ siê wolnoci¹, co oznacza, ¿e nasze bezpieczeñstwo jest mniej warte, jeli
nasza wolnoæ jest zagro¿ona. Tymczasem postawa Hobbesa stanowi ilustracjê
argumentacji za bezpieczeñstwem, ukazuj¹c zale¿noæ miêdzy bezpieczeñstwem i wolnoci¹ jako grê o sumie zerowej. Jeli potrzebujesz wiêcej bezpieczeñstwa, to musisz zaakceptowaæ mniej wolnoci11.
Analizuj¹c pogl¹dy Lockea, Tamar Meisels dochodzi do wniosku, ¿e je¿eli
bezpieczeñstwo osobiste jest niezbêdnym wymogiem wolnoci, musi mieæ pierwszeñstwo w hierarchii tych dwóch wartoci. Locke nigdy nie okreli³, w jakim
stopniu mog³oby byæ to dopuszczalne, tym samym mo¿na mniemaæ, ¿e nie dostrzega³ koniecznoci okrelania równowagi miêdzy wolnoci¹ a bezpieczeñstwem. Zdaniem Meiselsa byæ mo¿e dlatego, ¿e nie zak³ada³, by kiedykolwiek
pojawi³o siê takie zewnêtrzne zagro¿enie, które naruszy³oby nasze naturalne prawa do tego stopnia, i¿ konieczne sta³oby siê wzmocnienie roli rz¹du. Jeli prze9
10

T. Hobbes, op. cit., s. 212.
J. Locke, op. cit., s. 166.
11 R.W. Lovin, Security and the State: a Christian Realist Perspective on the World Since
9/11, (w:) E.D. Reed, M. Dumper (eds.), Civil Liberties, National Security and Prospects for
Consensus. Legal, Philosophical and Religious Perspectives, Cambridge University Press 2012,
s. 247.
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widzia³by tego rodzaju niebezpieczeñstwo, musia³by stan¹æ w obranie koniecznoci przekroczenia minimalnych uprawnieñ rz¹du12.
Jakie zatem stanowisko przyj¹³by Locke, gdyby by³ wiadkiem wydarzeñ
z 11 wrzenia 2001 r., które wyranie o¿ywi³y dyskusjê na temat relacji bezpieczeñstwowolnoæ? Paradoksalnie, to nikt inny, jak w³anie pañstwa demokratyczno-liberalne na powrót stanê³y w obliczu  wydawaæ by siê mog³o  wygas³ego ju¿ hobbesowskiego dylematu: jak du¿o wolnoci powinnimy powiêciæ,
aby czuæ siê bezpieczni? W nastêpstwie ataków terrorystycznych pojawi³y siê
g³osy, w myl których pewne korekty w systemie swobód obywatelskich s¹ nieuniknione. Wedle Waldrona, propozycja ta zmierza ku temu, by relacjê miêdzy
bezpieczeñstwem a wolnoci¹ rozpatrywaæ w kategoriach tzw. idei nowej równowagi. Rezultatem jej poszukiwania sta³ siê postulat zmniejszania zakresu swobód obywatelskich w przypadku, gdy wzrasta ryzyko pojawienia siê zagro¿enia
naszego bezpieczeñstwa. To rozwi¹zanie zak³ada, ¿e wprowadzenie nowego zestawu wzglêdów (na wzór: teraz musimy siê martwiæ o terroryzm) i przekonanie, ¿e stare powody maj¹ wiêksze znaczenie (np. terroryci s¹ bardziej zabójczy ni¿ kiedy) dodaje co po jednej ze stron bilansu. Przyjmuje siê, ¿e chocia¿
istniej¹ przes³anki ku ochronie wolnoci obywatelskich, musz¹ one ust¹piæ, jeli
powody na ich korzyæ pozostaj¹ takie same, podczas gdy przybywa argumentów po stronie drugiej13.
Idea poszukiwania nowej równowagi miêdzy wolnoci¹ a bezpieczeñstwem
staje siê problematyczna zw³aszcza dla wywodz¹cych siê od Lockea wspó³czesnych libera³ów, którzy  jak to metaforycznie wyrazi³ Meisels  opowiadaj¹c
siê z ograniczeniem wolnoci w przypadku zagro¿enia, zasadniczo zmuszeni s¹
do przywdziania hobbesowskich butów. Innymi s³owy, staj¹ oni w obliczu dylematu, na ile ograniczanie wolnoci w ekstremalnych okolicznociach zgodne jest
z liberalizmem czy przez liberalizm uzasadnione. Wydaje siê, ¿e istota problemu
tkwi gdzie miêdzy niemoc¹ lockeowskiego ograniczonego suwerena do zagwarantowania naszych naturalnych praw a potêg¹ hobbesowskiego absolutnego w³adcy, gwarantuj¹c¹ bezpieczeñstwo, lecz jednoczenie odbieraj¹c¹ wolnoæ.
Jakkolwiek zdefiniujemy bezpieczeñstwo, wskazuj¹c na jego negatywny lub
pozytywny wymiar, czy te¿ oba jednoczenie, trudno jednoznacznie stwierdziæ,
¿e w za³o¿eniach libera³ów bezpieczeñstwo jest wartoci¹ podrzêdn¹ wzglêdem
wolnoci. Wszak powód wyjcia ze stanu natury zarówno w przypadku Hobbesa, jak i Lockea by³ ten sam  brak bezpieczeñstwa lub niewystarczaj¹cy jego
stopieñ. Ró¿nica sprowadza siê do statusu, jaki przypisuj¹ oni obu wartociom.
Wed³ug Hobbesa, bezpieczeñstwo stanowi wartoæ sam¹ w sobie  zyskuje sta12 T. Meisels, The Trouble with Terror: Liberty, Security and the Response to Terrorism,
Cambridge University Press 2003, s. 6263.
13 J. Waldron, op. cit., s. 196197.
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tus niekwestionowanej wartoci egzystencjalnej, tj. determinuj¹cej sam fakt bycia w wiecie. Mimo ¿e Hobbes nie pojmowa³ bezpieczeñstwa jedynie w sensie
negatywnym, nie wi¹za³ go wy³¹cznie z zachowaniem ¿ycia, lecz równie¿
z wszelkim innym zadowoleniem14, realizacja jego pozytywnego aspektu, w warunkach, jakie proponowa³, by³a nie do przyjêcia dla Lockea (i póniejszych libera³ów). Locke w bezpieczeñstwie upatrywa³ raczej wartoci instrumentalnej,
niemniej jednak niezwykle znacz¹cej, bez której osi¹gniêcie nadrzêdnego celu,
tj. wolnoci, by³oby w ogóle niemo¿liwe.
Okazuje siê zatem, ¿e cele, jakie obrali ci dwaj myliciele, s¹ bli¿sze sobie
ni¿ mog³oby siê wydawaæ. Co prawda ró¿ni¹ siê metodami realizacji, ale tylko
dlatego, ¿e przyjêli oni odmienne warunki ich stosowania. Pozostaje zatem
uznaæ, ¿e w du¿ej mierze to okolicznoci wyznaczaj¹ mo¿liwoci urzeczywistniania obranych wartoci, determinuj¹ wybory, przed którymi stajemy np. w sytuacjach ekstremalnych. Czy terroryzm zmienia te okolicznoci? Zdecydowanie tak.
Czy redefiniuje relacjê miêdzy bezpieczeñstwem a wolnoci¹? Z pewnoci¹ nie.
Jeli za Anthonym Burkem przyjmiemy, ¿e bezpieczeñstwo to inny termin
na okrelenie ¿ycia i wolnoci15, wówczas zostaje ono ujête w swym najszerszym
sensie, pozytywnym i negatywnym jednoczenie. Z jednej strony stanowi gwarancjê istnienia, z drugiej  jego jakoci. W takiej perspektywie wolnoæ staje
siê jednym z aspektów bezpieczeñstwa  zasadnicza opozycja miêdzy nimi zostaje zniesiona. Istotne w tym wzglêdzie wydaje siê stanowisko Henriego Shue.
Wed³ug niego, brak bezpieczeñstwa fizycznego uniemo¿liwia ludziom korzystanie z innych praw gwarantowanych konstytucyjnie. Bezpieczeñstwo fizyczne
uznaje on zatem za jedno z podstawowych praw, jednak nie z tej przyczyny, ¿e
korzystanie z niego jest bardziej satysfakcjonuj¹ce dla kogo, kto cieszy siê równie¿ pe³n¹ gam¹ innych praw, lecz z tego powodu, i¿ nieobecnoæ bezpieczeñstwa toruje drogê ró¿nego rodzaju podmiotom, w tym rz¹dowi, do zak³ócania lub
uniemo¿liwiania rzeczywistego wykonywania pozosta³ych praw, które powinny
byæ chronione16. Aby dowieæ, ¿e tego rodzaju sytuacja nie jest wy³¹cznie hipotez¹ odwo³uj¹c¹ siê do teoretycznego stanu natury, Meisels wskazuje na te czêci wiata powa¿nie zainfekowane terrorem, gdzie ataki terrorystyczne wysoce
utrudniaj¹ np. swobodê przemieszczania siê czy to podmiejskimi autobusami,
kolej¹, czy samolotem; gdzie wolnoæ religijna zostaje ograniczona, poniewa¿
celem terrorystów staj¹ siê miejsca kultu; gdzie rezygnuje siê z prawa do zgromadzeñ, gdy¿ to w³anie du¿e skupiska ludzi s¹ zazwyczaj celem ataków. W kon14

Por. T. Hobbes, op. cit., s. 419.
A. Burke, Alternatives: Global, Local, Political, Aporias of Security 2002, t. 27, nr 1,
s. 3; cyt. za: W. Kostecki, Strach i potêga. Bezpieczeñstwo miêdzynarodowe w XXI wieku, Poltext, Warszawa 2012, s. 14.
16 H. Shue, Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, Princeton University Press 1996, s. 2122.
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sekwencji, gdy rz¹d nie jest w stanie chroniæ swoich obywateli, ostatecznie powoli zaczyna odbieraæ im ich naturalne prawa. Obywatele zaczynaj¹ nosiæ broñ
dla w³asnej obrony, postrzegaj¹c siebie jako najlepszych sêdziów feruj¹cych
wyroki w kwestii swych naturalnych praw oraz jako jedynych zdolnych do ich
zabezpieczenia17.
Czy uznanie bezpieczeñstwa za konieczny warunek lub element wolnoci
obliguje nas do przyznania mu absolutnego priorytetu? Z pewnoci¹ nie. Oznacza to jedynie, ¿e nie sposób mówiæ o wolnoci, pomijaj¹c kwestiê bezpieczeñstwa (co postulowa³ Locke). Wolnoæ nie jest wiêc stanem, który znosi bezpieczeñstwo, przeciwnie, domaga siê go jako swego nieuchronnego dope³nienia.
Sk¹din¹d o bezpieczeñstwie mo¿emy mówiæ abstrahuj¹c od wolnoci, aczkolwiek jedynie wówczas, gdy zawê¿amy jego definicjê wy³¹cznie do aspektu negatywnego (to w³anie uczyni³ Hobbes, mimo ¿e  jak wczeniej nadmieniono
 pozytywne rozumienie bezpieczeñstwa nie by³o mu obce). Wydaje siê, ¿e napiêcie miêdzy wolnoci¹ a bezpieczeñstwem dotyczy g³ównie optyki Hobbesowskiej, a w przypadku Lockea bardziej ni¿ z prost¹ opozycj¹ mamy do czynienia
ze zwi¹zkiem zale¿noci, który niejako determinuje ró¿ne scenariusze politycznych rozwi¹zañ. Locke nie przeciwstawia bezpieczeñstwa wolnoci, obie wartoci traktuje raczej jako prawa, których realizacja w pojedynkê nie jest mo¿liwa.
Podobne stanowisko prezentuje m.in. Fernando R. Tesón, wed³ug którego
w demokracji prawa cz³owieka i bezpieczeñstwo nie s¹ antagonistyczne, lecz siê
uzupe³niaj¹  liberalne bezpieczeñstwo jest drug¹ stron¹ wolnoci. W konsekwencji ograniczenie wolnoci mo¿emy uzasadniæ jedynie potrzeb¹ jej zachowania. ¯adne inne wartoci, takie jak porz¹dek lub bezpieczeñstwo, nie legitymizuj¹ takiego czynu. rodki u¿yte w celu zapewnienia bezpieczeñstwa mog¹ byæ
uzasadnione tylko przez zasady moralne legitymizuj¹ce ten stan, tzn. te, które s¹
konieczne dla zachowania i ochrony liberalnej konstytucji  niezale¿nie od tego,
co uznamy za ich ród³o: ludzk¹ godnoæ, prawa cz³owieka, prawa naturalne czy
jak¹kolwiek liberaln¹ zasadê sprawiedliwoci18. rodki bezpieczeñstwa, jakiekolwiek by by³y, musz¹ byæ uzasadnione w odniesieniu do jednego i tylko jednego celu: potrzeby zachowania naszej wolnoci19  skonkludowa³ Tesón.
W odpowiedzi na zadane na wstêpie artyku³u pytanie o wp³yw definicji omawianych kategorii na relacjê, jaka miêdzy nimi zachodzi, oczywiste wydaje siê,
¿e to, w jaki sposób rozumiemy dane pojêcie, w zasadniczej mierze zale¿noæ tê
okrela. Zredukowanie bezpieczeñstwa wy³¹cznie do aspektu negatywnego, tj. do
stanu braku zagro¿enia gwarantuj¹cego przetrwanie, powoduje, ¿e zyskuje ono
status wartoci kardynalnej, niekwestionowanej, umo¿liwiaj¹cej podporz¹dkowanie
17
18

T. Meisels, op. cit., s. 72.
F.R. Tesón, Liberal Security, (w:) R.A. Wilson (ed.), Human Rights in the War on Terror, Cambridge University Press 2005, s. 59, 63.
19 Ibidem, p. 63.
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sobie ka¿dej innej. W tym przypadku relacja miêdzy bezpieczeñstwem a wolnoci¹ jest jednokierunkowa, bezpieczeñstwo ca³kowicie j¹ eliminuje. Jeli jednak
poszerzymy rozumienie bezpieczeñstwa o jego aspekt pozytywny, tzn. zwi¹¿emy je z mo¿liwoci¹ nieskrêpowanego rozwoju, poczuciem trwa³ej stabilizacji
umo¿liwiaj¹cej podmiotowi realizowanie obranych celów, wtedy relacja przybiera charakter zwrotny: nie tylko bezpieczeñstwo staje siê warunkiem wolnoci, ale
równie¿ wolnoæ gwarantuje bezpieczeñstwo.
Abstrahuj¹c od tego, pod jakim has³em wyartyku³ujemy problem, z którym
przysz³o nam siê zmagaæ, jak równie¿ od tego, na ile w ogóle zasadne jest poszukiwanie tzw. nowej równowagi, podjête zagadnienie ukazuje nam sw¹ g³êbiê,
z³o¿onoæ i filozoficzne konsekwencje. Spór o ideê równowagi de facto wpisuje
siê w szersze zagadnienie, obejmuj¹ce swym zakresem wiêkszoæ politycznych
polemik, tj. w spór o relacjê jednostkawspólnota. W zale¿noci od tego, po której ze stron siê opowiemy, w tym kierunku przechylaæ siê bêdzie jedna z szal.
Tak jak zosta³o wykazane, stanowiska ró¿nicuj¹ siê w zale¿noci od tego, któr¹
z dwóch wartoci uznamy za ostateczne uzasadnienie istnienia rz¹du. Optyka
hobbesowska jest oczywista. Bezpieczeñstwo stanowi najwy¿sz¹ wartoæ legitymizuj¹c¹ wszelkie formy przymusu w spo³eczeñstwie. Stanowiska indywidualistyczne nie s¹ ju¿ tak jednoznaczne; mimo ¿e ich wspólnym ogniwem jest wolnoæ, jej status nie jest postrzegany jednakowo. Z jednej strony, podkrelaj¹c
deontologiczny charakter praw i wolnoci zawartych w konstytucji, uznaje siê je
za absolutne, z drugiej, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e ów absolutyzm w praktyce mo¿e
okazaæ siê samobójczy, dopuszcza siê pewne ich ograniczenia20. A zatem miêdzy
przeciwnymi biegunami stawiaj¹cymi nas przed alternatyw¹: albo bezpieczeñstwo,
albo wolnoæ, sytuuje siê stanowisko porednie, zgodnie z którym istnienie prawnych gwarancji wolnoci obywatelskich jest zabezpieczone przez okrelone klauzule wyznaczaj¹ce mo¿liwoci ich ograniczania czy to w interesie bezpieczeñstwa
pañstwowego, integralnoci terytorialnej, czy te¿ bezpieczeñstwa publicznego21.
Wszak, jak pisa³ Waldron, konstytucja nie jest samobójczym paktem22.
20 Nale¿y mieæ jednak wiadomoæ, ¿e nie wszystkie prawa i wolnoci maj¹ taki sam status. To, czy i kiedy prawo mo¿e byæ uchylone, zale¿y od jego deontologicznej mocy. Niektóre prawa s¹ silniejsze od innych; kilka jest absolutnych, inne mo¿na okreliæ jako quasi-absolutne, jeszcze inne s¹ s³absze. Zakaz bycia torturowanym najprawdopodobniej jest prawem
absolutnym; prawo do ¿ycia jest bardzo silne, ale niekoniecznie absolutne; prawo do swobody
wypowiedzi jest bardzo mocne, podczas gdy np. prawo dziennikarza do ochrony poufnego ród³a informacji jest zapewne s³absze i mo¿e byæ zast¹pione m.in. wymogiem rzetelnego procesu.
A zatem wygl¹da na to, ¿e jedynie prawa bezwzglêdne dzia³aj¹ w najsilniejszym sensie deontologicznym, tzn. nigdy nie powinny zostaæ uchylone z jakiegokolwiek powodu. Prawa o ni¿szym statusie mog¹ podlegaæ ograniczeniu z moralnie uzasadnionych przes³anek, czyli takich,
które maj¹ na celu wzmocnienie ca³ego systemu swobód. F.R. Tesón, op. cit., s. 69.
21 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
Article 10 (2); cyt. za: J. Waldron, op. cit., s. 9.
22 Ibidem, s. 197.
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Odpowiadaj¹c na pytanie: czy wydarzenia z 11 wrzenia 2001 r. wymagaj¹
od nas ograniczenia wolnoci, za Meiselsem zaprzeczê: domagaj¹ siê raczej odwagi do wy¿szego ryzyka w imiê pielêgnowania wolnoci23. Co ryzykujemy?
W rzeczywistoci zawsze istnieje groba, ¿e rz¹d bêdzie nadu¿ywa³ w³adzy,
a prawa cz³owieka bêd¹ wykorzystywane w celu legitymizacji ich ³amania. Z jakiego zatem powodu nara¿amy siê na ryzyko? Z pewnoci¹ nie tylko po to, by
wyzwoliæ siê od strachu przed niebezpieczeñstwami bezporednio zagra¿aj¹cymi naszemu ¿yciu; nie tylko po to, by umacniaæ w³asn¹ pewnoæ trwania. Wszak
ludzka forma bytu tym ró¿ni siê od innych, ¿e jej podbudowê stanowi aksjologiczny paradygmat godnoci cz³owieka. To w³anie ze wzglêdu na tê godnoæ,
gdy mówimy o bezpieczeñstwie podmiotu, bierzemy pod uwagê co wiêcej ni¿eli jednostkowe czy grupowe przetrwanie, a mianowicie  dobrobyt i wolnoæ,
czyli jakoæ ¿ycia rozumian¹ przynajmniej jako mo¿liwoæ rozwoju.
Nasze racjonalne i kulturowe dyspozycje sprawiaj¹, ¿e w zachodnim krêgu
kulturowym filar bezpieczeñstwa podmiotowego stanowi¹ prawa cz³owieka.
Gwarancja ich niezbywalnoci potwierdza nasz¹ podmiotowoci, akcentuj¹c
i odzwierciedlaj¹c moralny i wartociuj¹cy wymiar ludzkiej egzystencji. Prawa
cz³owieka wyznaczaj¹ ten horyzont, który wykracza poza czysto biologiczne
trwanie, sytuuj¹c go na wy¿szym  aksjologiczno-normatywnym poziomie egzystencji. Stanowi¹ one swoist¹ teoretyczn¹ podbudowê dla szeroko pojmowanych
dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa zarówno personalnego, jak i strukturalnego24.
Wyrazem takiego stanowiska jest m.in. artyku³ 28 Powszechnej Deklaracji Praw
Cz³owieka, gdzie czytamy: Ka¿dy cz³owiek ma prawo do takiego porz¹dku spo³ecznego i miêdzynarodowego, w którym prawa i wolnoci zawarte w niniejszej
Deklaracji by³yby w pe³ni realizowane. Równie¿ raport ONZ z 1994 r., mówi¹c
o komponentach human security, szczególn¹ rolê przypisuje dwóm z nich:
wolnoci od strachu i wolnoci od niedostatku25. Oznacza to, ¿e stajemy
w obliczu koniecznoci podejmowania bezustannego wysi³ku maj¹cego na celu
pogodzenie bezpieczeñstwa z wolnoci¹, gdy¿ sukces jednego pomaga drugiemu. Wybór miêdzy bezpieczeñstwem a wolnoci¹, jest wyborem fa³szywym...
Nasza historia pokazuje nam, ¿e brak bezpieczeñstwa zagra¿a wolnoci. Jednak
jeli nasze swobody s¹ ograniczone, tracimy wartoci, w obronie których walczymy26.
23

T. Meisels, op. cit., s. 85.
Szerzej K. Drabik, Bezpieczeñstwo personalne i strukturalne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 124130.
25 United Nations Development Programme 1994, s. 24, [online] <http://hdr.undp.org/sites/
default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf>, dostêp: 1.12.2011.
26 The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, W.W. Norton and Co., New York 2004, s. 395; cyt. za: R.A. Wilson, Introduction, (w:) Human Rights..., s. 28.
24

Bezpieczeñstwo i wolnoæ w perspektywie idei równowagi
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W obliczu powy¿szego, trudno trwaæ przy hobbesowskiej opozycji omawianych pojêæ, których znaczeniowa ewolucja sprawi³a, ¿e obecnie nie sposób ich
rozumieæ jako zwyk³ych przeciwieñstw. Czy oznacza to równie¿ bezzasadnoæ
poszukiwania tego, co okrela siê mianem nowej równowagi? Idea ta wydaje
siê wa¿na o tyle, ¿e dostarcza nam teoretycznych perspektywy przy próbie okrelenia relacji miêdzy bezpieczeñstwem a wolnoci¹. Niemniej jednak w praktyce sama idea równowagi jawi siê bardziej jako metafora s³u¿¹ca nakreleniu problemu ni¿ narzêdzie pomocne w jego rozwi¹zaniu. Albowiem generuje niezwykle
trudne pytania, na które zwraca uwagê Waldron: co faktycznie oznacza równowaga, gdy na szali stawiamy dwie wartoci, staraj¹c siê zrównowa¿yæ konkurencyjne wzglêdy? Co sugerujemy, gdy mówimy, ¿e równowaga przesunê³a siê? Co
orzeka o przewadze na jednej z szal? Na ile zasadne jest stosowanie ilociowego obrazowania, specyficznego dla idei równowagi, w dyskursie nad wartociami?27 W szerszym kontekcie mo¿na zapytaæ: czy w ogóle mo¿liwe jest zrównowa¿enie jakichkolwiek wartoci, bior¹c pod uwagê ró¿norodnoæ i zmiennoæ
ludzkiej aksjosfery oraz nierzadk¹ konfliktowoæ i niewspó³miernoæ tworz¹cych
j¹ wartoci? Powy¿sze pytania pozostawiam otwarte, traktuj¹c je jako asumpt do
nowej dyskusji.

27

J. Waldron, op. cit., s. 192193.
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Streszczenie

Abstract

Autor dowodzi, ¿e obszar rozumowych
ograniczeñ praw naturalnych i racjonalnych
dzia³añ podejmowanych z myl¹ o w³asnych interesach, jaki Hobbes pozostawia jednostkom
poddanym w³adzy suwerena, nie obejmuje
wszystkich zachowañ, którym bêd¹ chcia³y daæ
wyraz jednostki tworz¹ce wspólnotê polityczn¹.
Autor zwraca uwagê na dzia³ania, które wymykaj¹ siê w jakiej czêci zachowaniom bêd¹cym
czyst¹ emanacj¹ natury jednostki z jednej strony, z drugiej schematom rozumnej woli, nie bêd¹c wyrazem troski o w³asne interesy czy korzyci. Ich ród³em s¹ nieracjonalne postawy,
przekonania i odczucia obecne w sferze mentalnej jednostki i wyra¿aj¹ce pragnienie pokoju
spo³ecznego. Hobbes usi³uje je zredukowaæ do
racjonalnej woli. Zdaniem autora, wywody
Hobbesa pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e niepewnoæ
o rodki s³u¿¹ce zachowaniu ¿ycia poddaje siê
racjonalizacji, której rezultatem jest przymus ze
strony suwerena. Rozumowanie autora Lewiata-

The author argues that the range of reasonable limitations concerning the natural law and
rational activities undertaken with the idea to
meet ones own interests that Hobbes assigns to
individuals under the rule of the sovereign does
not encompass all those behaviours that those
individuals who create a political community
will wish to get involved with. The author points to those activities that to some degree fall
outside behaviours that are pure emanations of
the individuals nature on the one hand, and
schemes of the reasoning will on the other, since they are not expressions of ones concern
with respect to ones own interests or benefits.
They are rooted in irrational attitudes, beliefs
and feelings present in the individuals mental
sphere; additionally they reveal the desire for
social peace. Hobbes attempts to reduce such
activities to rational will. According to the author of this paper, Hobbess arguments allow
one to assume that uncertainty regarding the
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na nie uzasadnia jednak racjonalizacji obawy
o w³asne ¿ycie do poziomu zaufania suwerenowi.

means to preserve life is rationalized, leading to
coercion on the part of the sovereign. The argument of the author of Leviathan does not justify, however, the rationalization concerning the
fear for ones life to the extent of trusting the
sovereign.

Niniejszy artyku³ dotyczy jednego z w¹tków koncepcji Tomasza Hobbesa,
której wyk³ad przedstawiony zosta³ w Lewiatanie1. Poruszê problem nieracjonalnoci dzia³ania politycznego cz³onka wspólnoty pozostaj¹cego pod w³adz¹ absolutnego suwerena.
Problem dzia³ania politycznego jednostki poddanej nieograniczonej i niepodzielnej w³adzy suwerena nie jest w literaturze przedmiotu nowy. Na najbardziej
ogólnym poziomie interpretatorzy dorobku Hobbesa odwo³uj¹ siê do wyobra¿enia Lewiatana, które wystarcza, by zobrazowaæ rozmiar sfery dzia³ania politycznego jednostki bêd¹cej cz³onkiem societas civilis cum imperio. W wywodach
dotycz¹cych dzia³ania politycznego pos³uguj¹ siê natomiast pojêciem depotencjalizacji dzia³ania politycznego i formu³uj¹ tezê, zgodnie z któr¹ koncepcja Hobbesa do owej depotencjalizacji prowadzi2. Przytoczona teza dotyczy mo¿liwoci
i si³y sprawczej dzia³ania politycznego jednostki. Orzekaj¹c o nich, interpretatorzy dorobku Hobbesa zwracaj¹ uwagê na przymus stosowany przez nieograniczonego suwerena egzekwuj¹cego naruszenia pochodz¹cych od niego norm. Podkrelaj¹ ponadto, ¿e ów suweren jest warunkiem porz¹dku politycznego, podczas
gdy pos³uch wobec norm prawnych obowi¹zkiem ci¹¿¹cym jednostkom, które
awansowa³y siebie do rangi obywateli we wspólnocie pozostaj¹cej pod jego w³adz¹. Przejcie do tak pomylanego porz¹dku politycznego ma bowiem wyzwoliæ
ludzk¹ naturê od wojny. Poza granicami nowego porz¹dku politycznego znajdzie
siê wtedy naturalna wolnoæ, która wyra¿a siê w zachowaniach niemo¿liwych do
pogodzenia z pokojem spo³ecznym3. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e depotencjalizacja
oznacza odebranie jednostkom naturalnej swobody dzia³ania i skupienie wszelkiej
aktywnoci politycznej w rêku jednego podmiotu. W pewnym sensie ³¹czy siê w tym
pojêciu realne spojrzenie na mo¿liwoci dzia³ania politycznego z problematyk¹ legitymizacji. Dzia³ania polityczne suwerena zachowuj¹ bowiem wy³¹cznoæ przez wzgl¹d
na jego wszechmoc i tylko one pozostaj¹ prawomocne. Nadmieniæ nale¿y, ¿e jeli
mo¿liwoæ dzia³ania politycznego jednostki ³¹czy siê ze wszechmoc¹ suwerena, to
do prawomocnoci mo¿na odnieæ oceny si³y sprawczej jednostkowego dzia³ania.
1

T. Hobbes, Lewiatan czyli Materia forma i w³adza pañstwa kocielnego i wieckiego,
Warszawa 2009.
2 M. Riedel, Zum Verhältnis von Ontologie und politischer Theorie bei Hobbes, (w:) R. Koselleck, R. Schnur, Hobbes Forschungen, Duncker und Humblot, Berlin 1969, s. 107.
3 L. Kühnhardt, Zukunftsdenker. Bewährte Ideen politischer Ordnung für das dritte Jahrtausend, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1999, s. 124125.
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Nie neguj¹c trafnoci tego ujêcia, chcia³bym odnieæ siê do problemu dzia³ania politycznego jednostki z nieco odmiennej perspektywy. Wydaje siê bowiem,
¿e warunki istnienia porz¹dku politycznego gwarantuj¹cego pokój spo³eczny nie
s¹ tylko spraw¹ przymusu pochodz¹cego od suwerena oraz bezwarunkowego
pos³uchu wobec jego prawa. Szczególnie wtedy, gdy kwestie pokoju spo³ecznego oddzieli siê na moment od warunków istnienia porz¹dku politycznego.
W osi¹gniêciu ³adu spo³ecznego nie mniejsz¹ od suwerena rolê pe³ni bowiem
jednostka, która owemu przymusowi podlega. Takie spojrzenie mo¿na uznaæ za
sprzeczne z zamys³em autora Lewiatana ju¿ choæby dlatego, ¿e punktem wyjcia
w rozwa¿aniach o porz¹dku polityki s¹ obowi¹zki, nie za prawa cz³onka wspólnoty politycznej. Z drugiej jednak strony nie mo¿na zapominaæ, ¿e intencj¹ Hobbesa by³o stworzenie filozofii dla spo³eczeñstwa, którego cz³onkowie nie s¹
 jak zaznacza Kühnhardt  bojaliwymi przed Bogiem chrzecijanami, lecz
obywatelami ¿yj¹cymi swoimi sprawami i pod¹¿aj¹cymi za w³asnymi celami,
interesami4. Warunkiem po temu, by w d¹¿eniu do realizacji w³asnych interesów rozwinê³y siê najlepsze zdolnoci cz³owieka, jest wed³ug Hobbesa uchronienie cz³owieka przed nim samym. Z tych wzglêdów autor Lewiatana poddaje naturê ludzk¹ zdyscyplinowanej mechanice polityki5. Przesuniêcie akcentu na
cz³onka wspólnoty poddanej w³adzy suwerena, widoczne w tej charakterystyce
zamys³u Hobbesa, nawet jeli by³o jedynie wstêpnym za³o¿eniem, nie mo¿e nie
mieæ znaczenia dla oceny zasadnoci i dopuszczalnoci nowych perspektyw
w analizach powiêconych koncepcji Hobbesa. Mylê tu o problemie nieracjonalnoci dzia³ania politycznego jednostki. To jej punkt widzenia postaram siê
przyj¹æ w niniejszych wywodach. Postaram siê dowieæ, ¿e obszar rozumowych
ograniczeñ praw naturalnych i racjonalnych dzia³añ podejmowanych z myl¹
o w³asnych interesach, jaki autor Lewiatana pozostawia poddanym w³adzy suwerena, nie obejmuje wszystkich zachowañ, którym bêd¹ chcia³y daæ wyraz jednostki tworz¹ce wspólnotê polityczn¹.
Dalsze uwagi poprzedzê podsumowaniem ustaleñ, które poczyni³em, zajmuj¹c siê problemem depotencjalizacji dzia³ania politycznego 6. Zgodzi³em siê
z tez¹, ¿e autor Lewiatana odrzuca ideê wzorczoci natury. Odrywa zatem refleksjê o prawie naturalnym od nauki o uniwersalnym porz¹dku i wi¹¿e prawa
naturalne z natur¹ ludzk¹7. W konsekwencji odrzucenia idei wzorczoci natury zmienia siê przedmiot refleksji Hobbesa. Jest on zainteresowany stworzeniem
wspólnoty politycznej przez jednostki awansuj¹ce siebie do rangi obywateli, nie
4
5

Ibidem, s. 125.
Ibidem.
6 P. Polaczuk, Kilka uwag o antropologicznej metamorfozie lex naturalis i o depotencjalizacji dzia³ania politycznego w koncepcji Tomasza Hobbesa, Studia Prawnoustrojowe 2014,
nr 25.
7 L. Kühnhardt, op.cit., s. 129.
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za refleksj¹ o warunkach dzia³ania politycznego8. Twierdzi³em, ¿e nie stoi to
na przeszkodzie, by podj¹æ siê takiej refleksji. W jej konkluzji odwo³a³em siê do
tezy o depotencjalizacji dzia³ania politycznego, jakiej dokonuje siê poprzez autoryzacjê absolutnego suwerena. Zwróci³em przy tym uwagê na fakt, ¿e pojêcie
depotencjalizacji nie mo¿e byæ rozumiane w wietle wywodów Hobbesa wy³¹cznie jako uczynienie z jednostki przedmiotu dzia³ania politycznego suwerena.
Moj¹ uwagê przyku³o to, ¿e jednostki staj¹ siê przedmiotem dzia³ania suwerena
kosztem cech le¿¹cych w ich naturze9. Przypomnê, ¿e w stanie natury stanowi³y
zagro¿enie dla siebie samych. Uchylenie tego zagro¿enia oznacza powstrzymanie
siê od zachowañ sankcjonowanych przez suwerena, lecz bêd¹cych nadal wyrazem
cech, które mia³yby le¿eæ w naturze ludzkiej. Budzi³o jednak moje w¹tpliwoci,
¿e nawet ustawiczna niepewnoæ w³asnego losu powodowana zagro¿eniem mierci nie t³umi³a tych cech, podczas gdy taki skutek Hobbes przypisa³ panowaniu
absolutnego suwerena. Tym w¹tpliwociom da³em wyraz w twierdzeniu, zgodnie z którym depotencjalizacja dzia³ania politycznego w skali przyjêtej przez
Hobbesa nie ma uzasadnienia w jego wywodach. Wykracza ona poza racjonalne
oczekiwania co do rodków s³u¿¹cych urzeczywistnieniu pokoju spo³ecznego.
Warunki wstêpne pokoju spo³ecznego w ujêciu Hobbesa jawi¹ siê bowiem jako
negacja natury ludzkiej, której dokonuje siê na poziomie umownej (zracjonalizowanej) rezygnacji z dzia³ania politycznego. Odnotowa³em na koniec, ¿e po¿ytki, jakie przynosi pomylana przez Hobbesa depotencjalizacja, wydaj¹ siê chroniæ pewne istotne dla polityki i prawa wartoci. Myla³em tu o wyeliminowaniu
zachowañ politycznych p³yn¹cych z ¿¹dzy s³awy, nieufnoci czy niszcz¹cej rywalizacji. Jest bowiem ¿yczeniem wielu, by arena wspólnego dzia³ania nie by³a
zdominowana przez te cechy. Podtrzyma³em jednak pogl¹d o nadmiernej i zasadniczo nieracjonalnej ingerencji w sferê dzia³ania politycznego jednostki. Zasygnalizowa³em tak¿e krytyczne spojrzenie na ideê pokoju spo³ecznego osi¹ganego wy³¹cznie poprzez bezwarunkowy przymus. Moje w¹tpliwoci wi¹za³y siê
z oczywistym przekonaniem, ¿e pos³uch wobec prawa nie jest spraw¹ sankcji,
lecz jakoci prawa stanowionego. Myla³em tu o wartociach wspieraj¹cych
autorytet prawa i motywuj¹cych do postaw zaufania do organów, które je stosuj¹.
Chodzi³o tu tak¿e o wartoci pozwalaj¹ce z jednej strony dokonaæ oceny rywalizacji miêdzy ludmi, nie deprecjonuj¹c tej rywalizacji, z drugiej  o wartoci
zdatne do s¹dów o szkodach spo³ecznych, jakie mo¿e przynieæ nieumiarkowanie w d¹¿eniu do zaspokojenia w³asnych interesów10.
Tezy te stanowi¹ punkt wyjcia niniejszych rozwa¿añ. Podejmê w nich w¹tek nieracjonalnego dzia³ania politycznego. Tak nazywam dzia³anie, które nie jest
8
9

M. Riedel, op.cit., s. 107.
Zob. inaczej: G. Maluschke, Philosophische Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaates, Verlag Karl Alber Freiburg, München 1982, s. 42.
10 Zob. szerzej P. Polaczuk, Kilka uwag o antropologicznej metamorfozie...
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dozwolone w spo³eczeñstwie poddanym nieograniczonej w³adzy suwerena. Mylê tu dzia³aniach, które nie s¹ wyrazem rozumnej woli jednostek czy te¿ dzia³aniami opartymi na schematach zgodnych z za³o¿eniem ich racjonalnoci. Takie
bowiem mieszcz¹ siê bowiem w sferze podleg³ej suwerenowi. Wskazuje na to
donios³oæ racjonalnego prawa moralnego obowi¹zuj¹cego we wspólnocie z rozkazu suwerena. Nie bez znaczenia jest oczywicie tak¿e treæ tych praw. Jako
podstawê oceny znaczenia racjonalnego prawa moralnego, która jest tu kluczowa, przyjmujê uzasadnienie powo³ania (stworzenia) wszechmocnego suwerena.
Autor Lewiatana odwo³uje siê w swych wywodach do koniecznoci ograniczenia wolnej woli jednostki, która jest nosicielem jus naturale z racji cech, jakie
le¿¹ w jej naturze. Rozpoznanie tych ograniczeñ jest spraw¹ rozumu jednostki,
za spraw¹ suwerena obowi¹zywanie racjonalnego prawa moralnego i wymuszanie pos³uchu wobec niego. Warto odnotowaæ, ¿e normy racjonalnego prawa moralnego (prawa natury) zakazuj¹ czyniæ to, co niszcz¹ce dla ¿ycia jednostki lub
co odbiera jej rodki do jego zachowania. Ponadto normy prawa natury nakazuj¹ dbaæ o to, co w jej rozumieniu najlepiej mo¿e jej ¿ycie zachowaæ11. Jakkolwiek paradoksalnie to brzmi, we wspólnocie poddanej nieograniczonej w³adzy
suwerena, który ogranicza przyrodzone uprawnienia, jednostce dozwolone jest
czyniæ to, co rozum uzna za obowi¹zek (i co nale¿y traktowaæ jako prawo natury)12. Warunkiem jest oczywicie uznanie tego prawa za obowi¹zuj¹ce przez suwerena, którego nieograniczona w³adza dotyczy nie tylko stanowienia prawa,
lecz tak¿e uznania (w formie rozkazu) za obowi¹zuj¹ce norm prawa natury13.
Formu³a, zgodnie z któr¹ cz³onkowi wspólnoty poddanej nieograniczonej w³adzy suwerena dozwolone jest czyniæ to, do czego rozum j¹ ogranicza, ma charakter ogólny, ale wystarcza, by zwróciæ uwagê na racjonalnoæ jako dominuj¹c¹ p³aszczyznê interpretacji zachowañ jednostki.
Dalsze wywody poprzedzê uzasadnieniem i sformu³owaniem ogólnej wskazówki interpretacyjnej dotycz¹cej granic dzia³ania politycznego jednostki. W tym
celu konieczne bêdzie odniesienie siê do zwi¹zku kategorii wytwarzania z wol¹
jednostki. Kategoria wytwarzania pojawia siê tu bowiem nie bez przyczyny. Zdaniem interpretatorów Hobbesa, autor Lewiatana nie podziela przekonania wyra¿anego przez w. Tomasza w Summie teologicznej w zasadzie agere sequitur
esse, nie uwa¿a zatem, aby dzia³anie wynika³o z istoty. W jêzyku wywodów
11

T. Hobbes, op.cit., s. 211.
Ibidem, s. 211212.
Zob. K. Chojnicka, Zagadnienie relacji pomiêdzy prawem naturalnym a prawem stanowionym. Analiza trzech mo¿liwych ujêæ tego zagadnienia w klasycznych systemach doktrynalnych, (w:) M. Zmierczak (red.), Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 2006, s. 79; zob. tak¿e P. Polaczuk, O przyczynowej
dedukcji societas civilis cum imperio. Kilka uwag o wp³ywie Hobbesa na pojmowanie prawa, (w:) Ksiêga pami¹tkowa prof. Andrzeja Sylwestrzaka [w druku].
12
13
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Hobbesa pogl¹d ten wyra¿aj¹ twierdzenia o ruchu cia³, który nie jest procesem
spe³niania siê natury. Natura nie mo¿e byæ zatem ród³em ruchu. Jego ród³em
jest conservatio sui, czyli pragnienie prze¿ycia. W takim ujêciu cz³owiek staje
siê konstruktorem cia³a politycznego i jednoczenie jego materi¹ (artifex).
Wspólnota nie istnieje z natury ani nie powstaje przez ruch porz¹dku zgodnie
z w³aciwym jej naturze telosem14. Stworzona przez cz³owieka wspólnota polityczna, pozostaj¹ca pod w³adz¹ suwerena, jest jedyn¹ rzeczywistoci¹ jednostek
poddanych jego w³adzy, której suweren z nikim nie dzieli i przed nikim nie odpowiada, jak w³adzê tê sprawuje. Z uwagi na powy¿sze wszelkie dotychczasowe kategorie mylowe umo¿liwiaj¹ce konceptualizacjê dzia³ania politycznego
wykraczaj¹cego poza tak zakrelon¹ rzeczywistoæ cia³a politycznego zostaj¹
uniewa¿nione. Przekraczaj¹ one przyjête przez Hobbesa przes³anki dedukcji
warunków istnienia cia³a politycznego15. Jest to istotna wskazówka interpretacyjna w rozwa¿aniach dotycz¹cych ostatecznych granic dzia³ania politycznego
jednostki.
Wspomnia³em, ¿e Hobbes pisze o stworzeniu czego, co z natury nie istnieje. Jest nim sztuczny organizm polityczny z w³adz¹ suwerena sankcjonuj¹cego
naruszenia ograniczeñ woli jednostki, która jest z natury nieumiarkowana w u¿ywaniu w³asnej si³y i w tym sensie sk³onna do przemocy. Jednostka pragnie jednak swego samozachowania i to w³anie pragnienie popycha j¹ do stworzenia tak
zorganizowanej wspólnoty politycznej, w której niepodzieln¹ w³adzê dzier¿y absolutny suweren. Mówi¹c prociej, jednostki chc¹ silnego suwerena, choæ ich w³asna wola mo¿e ukierunkowywaæ ich dzia³anie w zgo³a odmiennym kierunku16.
14 L. Kühnhardt, op.cit., s. 115116. Ca³oæ tego rozumowania, którego tezy streszczam,
obejmuje ponadto twierdzenia dotycz¹ce natury jako ród³a regu³ ruchu cia³. Natura  powiada
cytowany autor  nie mo¿e uchodziæ za ród³o regu³ tego ruchu. Jest ledwie zbiorem regu³
ograniczaj¹cych jego nieregularnoæ. Przek³adaj¹c te ustalenia na uwarunkowania stanu natury
i przes³anki obowi¹zywania prawa natury, autor powiada, ¿e w myl tego ujêcia jednostki w stanie natury s¹ same dla siebie ograniczeniem, za obowi¹zywanie prawa natury bêdzie wymaga³o
wyjcia ze stanu natury. Do wyjcia z niego wystarczy pragnienie samozachowania, lecz jeli
powrót do stanu natury mia³by byæ niemo¿liwy, konieczny jest przymus wobec wszystkich.
15 Ibidem, s. 115116. Cytowany autor podaje przyk³ad podzia³u na potencjê i akt oraz
wieloæ przyczyn z pochodz¹cej od Arystotelesa nauki o przyczynach. Kühnhardt zauwa¿a, ¿e
Hobbes zrywa z podzia³em na akt i potencjê. Upatruje w nim róde³ ujêcia rzeczywistoci politycznej przeciwnego wobec tego, które postuluje. Podobnych niebezpieczeñstw dopatruje siê
w wieloci przyczyn, która umo¿liwia przejcie z obszaru rzeczywistego do tego, co uchodzi za
mo¿liwe. By unikn¹æ ucelowienia rzeczywistoci dzia³ania politycznego, o któr¹ tu chodzi,
Hobbes redukuje liczbê przyczyn do dwóch, pozostawiaj¹c causa materialis i causa efficiens.
Dziêki temu rzeczywistoæ cia³a politycznego wynikaæ bêdzie tylko z ruchu, a jego obszar zostanie ograniczony.
16 Zob. P. Polaczuk, Kilka uwag o antropologicznej metamorfozie
Dowodzê, ¿e Hobbes
przedstawia wolê jako wolê zdeterminowan¹ równym u ka¿dego, wewnêtrznym pragnieniem
przetrwania w pojedynkê jako wolê podszyt¹ sk³onnoci¹ do rywalizacji, nieufnoci i ¿¹dzy s³awy, która to sk³onnoæ jest pobudzana warunkami stanu natury, wreszcie jako wolê, której
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Bêdzie nim na przyk³ad sprzeciw wobec wspólnego systemu, który wi¹¿e w jedno d¹¿enia do prze¿ycia charakteryzuj¹ce jednostki w stanie natury17. Powody
tego stanu rzeczy s¹ z³o¿one i nierzadko trudno je od siebie oddzieliæ. Do czêci
z nich odnios³em siê w powy¿szych uwagach. Mam na myli twierdzenia dotycz¹ce cech posiadanych przez cz³owieka z natury, których donios³oæ przekreliæ mia³aby silna w³adza suwerena. Szczególnie interesuj¹ce s¹ jednak dzia³ania, które wymykaj¹ siê w jakiej czêci zachowaniom bêd¹cym czyst¹ emanacj¹
natury jednostki z jednej strony, z drugiej  schematom rozumnej woli, nie bêd¹c wyrazem troski o w³asne interesy czy korzyci. Ujmuj¹c rzecz najprociej,
wola jednostki, której cechy naturalne s¹ t³umione, nie musi byæ wy³¹cznie racjonalna, jak chcia³by tego Hobbes. By uznaæ takie zachowania za mylowo
mo¿liwe, bêdê musia³ wykazaæ, ¿e pragnienie pokoju spo³ecznego nie jest tylko
imperatywem rozumnej woli jednostki chc¹cej zaspokoiæ w³asny interes, za
wszechmoc suwerena racjonalnym rodkiem prowadz¹cym do pokojowego ³adu
we wspólnocie. Wyprzedzaj¹c dalsze wywody, zasygnalizujê w tym miejscu, ¿e
rozumowanie Hobbesa pozwala przyj¹æ, i¿ pragnienie pokoju wyra¿a siê równie¿
w postawach, przekonaniach i odczuciach, które s¹ obecne w sferze mentalnej
jednostki, lecz ich racjonalnoæ jest w¹tpliwa. Hobbes usi³uje je zredukowaæ do
racjonalnej woli, zapominaj¹c, ¿e s¹ one w jakiej mierze nieodzownym elementem kszta³towania tej woli oraz ¿e nie³atwo ulegaj¹ racjonalizacji. W¹tpliwoci
te prowokuj¹ do pytañ o miejsce wspomnianych postaw, przekonañ i odczuæ
w schematach rozumowañ jednostek wydobywaj¹cych siê moc¹ w³asnego rozumu ze stanu natury.
Dalsze uwagi dotyczyæ bêd¹ rozumowañ autora Lewiatana. Ich analiza ujawni nie tyle przyczynê, dla której Hobbes redukuje sferê mentaln¹ jednostki do
schematu racjonalnoci, ile mechanizm dewaluacji odczuæ, przekonañ i nastawieñ, które wymykaj¹ siê temu schematowi.
Przypomnê, ¿e Hobbes uzasadnia racjonalnoci¹ jednostek przede wszystkim
rezygnacjê z praw naturalnych w drodze umowy na rzecz suwerena. Jednostki
mia³yby wykorzystaæ swoj¹ wiedzê o warunkach panuj¹cych w stanie natury
w rozumowaniach dotycz¹cych przyczyn wojny ka¿dego z ka¿dym i podj¹æ decyzjê o powo³aniu podmiotu zdolnego do powstrzymania wzajemnej przemocy.
Samo pragnienie pokoju spo³ecznego, którego osi¹gniêcie zapewniaæ mia³by
zewnêtrzne wyrazy s¹ nieumiarkowan¹ moc¹. Jej miara nie jest spraw¹ jedynie trzewego porównania z równ¹ moc¹ innych. W warunkach stanu natury przechodzi ona bowiem zawsze
w przemoc. Wola nie wi¹¿e siê w warunkach stanu natury bezporednio z rozumem. Hobbes ³¹czy j¹ z irracjonalnymi sk³onnociami le¿¹cymi w ludzkiej naturze oraz z moc¹, która jest zdeterminowana zewnêtrznie. W dwóch niejako wymiarach (wewnêtrznym i zewnêtrznym) oddala
zatem wolê od rozumu.
17 G. Maluschke, op.cit., s. 2829; W. Kersting, Recht, Gerechtigkeit und demokratische
Tugend. Abhandlungen zur praktischen Philosophie der Gegenwart, Frankfurt am Main 1997,
s. 122.
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suweren, jest imperatywem rozumnej woli jednostki. Oto bowiem w warunkach
pokoju spo³ecznego mo¿liwe bêdzie urzeczywistnienie w³asnych interesów, których realizacji w stanie natury stoj¹ na drodze inni. Tak przedstawia siê w dalekim uproszczeniu istota rozumowañ dotycz¹cych racjonalnoci jednostki. Na
poziomie bardziej szczegó³owym zarysowane powy¿ej zwi¹zki trac¹ na atrakcyjnoci. Pomin¹³bym ich analizê oraz ocenê, gdyby nie fakt, ¿e powi¹zania kreowane w oparciu o racjonalnoæ jednostki maj¹ donios³e znaczenie dla problemu nieracjonalnoci dzia³ania w warunkach podleg³oci w³adzy suwerena.
Za przyk³ad niedoskona³oci rozumowañ Hobbesa mo¿e pos³u¿yæ rezultat ich
uszczegó³owienia w odniesieniu do zagadnienia niepewnoci ci¹¿¹cej jednostkom w stanie natury. Owa niepewnoæ bierze siê z obawy o w³asne ¿ycie. Ponadto jednostka jest niepewna wytworów w³asnego wysi³ku i przezornoci. Cz³owiek mo¿e bowiem paæ ofiar¹ innych, natomiast jego wytwory, w jakimkolwiek
stanie by nie by³y, ³upem ka¿dego. Niepewnoæ jest przeto bez w¹tpienia trwa³ym stanem ducha jednostki za spraw¹ warunków, w jakich siê znalaz³a. Powstaje
pytanie: czy oczywiste uzasadnienie niepewnoci ¿ycia w pojedynkê obejmuje
równie¿ racjonalne powody, dla których jednostka mia³aby chcieæ okrelonej
zmiany warunków stanu natury? Wystarczy odnotowaæ, ¿e za wspomnianymi
warunkami kryje siê nieumiarkowane u¿ycie si³y przez ka¿dego18, za ród³em
obawy trapi¹cej jednostkê jest powszechna przemoc. Kres tej przemocy mia³by
po³o¿yæ suweren, a jego wszechmoc rozproszyæ obawy jednostki o w³asny los.
Zacznê od spostrze¿enia ogólnego dotycz¹cego intensywnoci zwi¹zku ³¹cz¹cego jednostkê z instancj¹, któr¹ sobie jednostka jak absolutn¹ wyobra¿a. Powierzenie jej w³asnego ¿ycia czy spraw, które ci¹¿¹ jednostce, nie jest obce kulturze
judeochrzecijañskiej19. Ale nawet poza tym kontekstem powierzenie w³asnego
losu instancji absolutnej staje siê oczywiste, gdy motywem jest obawa o w³asne
¿ycie20. Wydaje siê, ¿e Hobbes wykorzystuje to skojarzenie i jego charakter. Jednostki powielaj¹ ów oczywisty sposób dzia³ania w stanie natury, choæ autor Lewiatana nakazuje upatrywaæ w nim wyrazu racjonalnej woli. Uzasadnienie zaufania okazanego suwerenowi nie przekonuje do cis³ego przyporz¹dkowania
tego zaufania imperatywowi rozumnej woli ani do uznania go za rezultat racjonalnej kalkulacji. Nale¿y mówiæ nawet o nieracjonalnoci jednostek. Przenosz¹
18 Pominê w tym miejscu interesuj¹cy problem wspólnotowego wymiaru ¿ycia jednostki.
Warto odnotowaæ, ¿e w argumentacji Hobbesa zachodz¹ na siebie niejako dwie p³aszczyzny.
Pierwsza dotyczy relacji miêdzy jednostkami, które autor Lewiatana redukuje do warunków egzystencji w stanie natury. Druga odnosi siê do relacji miêdzy nieograniczonym suwerenem
a jednostkami tworz¹cymi zbiorowoæ uporz¹dkowan¹ pod ka¿dym wzglêdem, daj¹cym siê zrozumieæ przez monopol na u¿ycie si³y, która ma prze³amaæ wzajemn¹ nieufnoæ miêdzy jednostkami.
19 Zob. fragmenty rozdzia³u XII Lewiatana, który nosi tytu³ O Religii (w:) T. Hobbes,
op.cit., s. 196200.
20 We wspó³czesnych warunkach wystarczaj¹cym motywem by³aby bez ma³a troska o byt.
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one prawa naturalne na podmiot, który bêdzie je ogranicza³, u¿ywaj¹c si³y.
W ten sposób bêdzie próbowa³ zmusiæ jednostki do powstrzymania siê od zachowañ bêd¹cych wyrazem cech, które posiada ona z natury. Przekonanie, które nie
jest uzasadnione i stanowi refleks irracjonalnego przeczucia, zostanie zawiedzione w przypadku zagro¿enia ¿ycia w stanie spo³ecznym. Pragnienie ³adu bêdzie
wtedy szuka³o zospokojenia w tych postawach, nastawieniach i odczuciach, które Hobbes chcia³ poddaæ sile suwerena, zracjonalizowaæ, zostawiaj¹c jednostce
obszar, w jakim ma ona realizowaæ swoje interesy. Pokój spo³eczny zwi¹zany jest
wiêc nie tylko z warunkami, w jakich jednostka zaspokaja potrzeby, lecz tak¿e
z dzia³aniami, których ocena nie bêdzie mo¿liwa w kryteriach racjonalnoci.
By uzmys³owiæ wspomnian¹ nieracjonalnoæ, warto odnotowaæ, ¿e Hobbes
pisze o nieufnoci le¿¹cej w naturze ludzkiej. Cecha ta z natury winna ci¹¿yæ
jednostce w ka¿dym otoczeniu i ka¿dej relacji, w jakich siê znajdzie. Tymczasem nieufnoæ wobec innych jednostek, które jeszcze w stanie natury by³y ród³em zagro¿enia ¿ycia, prze³amuje wzajemna (i w tym wymiarze jednoczesna)
rezygnacja z praw naturalnych na rzecz suwerena oraz jego póniejszy monopol
na u¿ycie si³y. Jednostki musz¹ zatem darzyæ suwerena zaufaniem siêgaj¹cym co
najmniej poza moment aktu umowy, w jakim uczestnicz¹ wespó³ z innymi (poza
jednoczesnoæ i tymczasowoæ wzajemnej rezygnacji z praw). Chodzi tu o zaufanie nieugruntowane przeniesieniem praw naturalnych, których kolizja wyzwoli³a niepohamowan¹ przemoc. Zaufanie ma byæ  jak wynika z wywodów Hobbesa  racjonalnym przekonaniem, ¿e suweren bêdzie (po zawarciu umowy)
gwarantem pokoju.
Jednak wiedza jednostki dotycz¹ca przesz³oci nie umo¿liwia racjonalnej oceny przysz³ych dzia³añ suwerena. Jednostka nie styka siê z nim w stanie natury.
Mo¿e jedynie w chwili zawierania umowy braæ pod uwagê si³ê, jakiej u¿yje suweren wobec ka¿dego z osobna i wszystkich ³¹cznie, jeli  jak dzia³o siê to
w stanie natury  stan¹ oni na drodze osi¹gniêcia wspomnianego ³adu. Poza tym
momentem mo¿na mówiæ raczej o intensywnie prze¿ywanych odczuciach, które
rodz¹ siê ze strachu o w³asne ¿ycie i zbiegaj¹ siê z moc¹ suwerena, któr¹ Hobbes komponuje w relacji do zachowañ wszystkich znajduj¹cych siê w stanie natury (wojna ka¿dego cz³owieka z innym21 to w ostatecznym rozrachunku wojna
wszystkich ze wszystkimi). Jednostka przekracza granice racjonalnej oceny zdolnoci zaprowadzenia ³adu spo³ecznego. Nie ma potrzebnej wiedzy o rodkach,
jakich u¿yje suweren, by po³o¿yæ kres panuj¹cej przemocy. Wie jedynie, ¿e absolutny suweren mo¿e u¿yæ ka¿dego rodka obowi¹zuj¹cego z jego rozkazu. Ma
ponadto wiedzê o tym, ¿e suweren nie bêdzie zwi¹zany ¿adnym celem politycznym, choæ gwarantuje swoj¹ moc¹ zbiorowe bezpieczeñstwo i ³ad spo³eczny.
Znamienne jest zatem to, ¿e mamy tu uk³ad wi¹¿¹cy w postawie jednostki ra21

Zob. np. T. Hobbes, op.cit., s. 206, 207, 209.
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cjonalnoæ, niepewnoæ i zaufanie. Wielu uzna te stany ducha, nastawienia czy
przekonania za zbie¿ne. Mam jednak w¹tpliwoci, czy przy tak ograniczonej
wiedzy o sposobie sankcjonowania naruszeñ norm pochodz¹cych od suwerena,
sprowadzaj¹cej siê w zasadzie do (p³yn¹cej z rozmiaru tej w³adzy) gwarancji ich
skutecznoci, mo¿na mówiæ jednoczenie o racjonalnoci i zaufaniu. Tym bardziej ¿e musielibymy uznaæ, i¿ w pojêciu racjonalnoci mieci siê zgoda na
sankcjê wymierzan¹ przez absolutnego stra¿nika pokoju spo³ecznego za naruszenia pochodz¹cych od niego norm, udzielana w przekonaniu, ¿e strach przed sankcj¹ bêdzie mniej dolegliwy od niepokoju o wytwory w³asnej si³y i przezornoci.
Jednoczenie nale¿a³oby uznaæ za racjonalne powierzenie w³asnego ¿ycia (jego
bezpieczeñstwa w najbardziej elementarnym wymiarze) z tego oto powodu, ¿e samodzielna troska o nie napawa jednostkê ustawicznym strachem. Przekonanie, ¿e
suweren zaprowadzi porz¹dek i wyzwoli od niepewnoci o rodki s³u¿¹ce zachowaniu ¿ycia jest czym innym ni¿ zaufanie w sprawach w³asnego ¿ycia. Racjonalnoæ nie bêdzie ³¹cznikiem miêdzy tymi dwoma ród³ami stanu ducha jednostki.
Kszta³t, jaki nadaje tej relacji Hobbes, jest nieuzasadnionym uproszczeniem.
Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Hobbes usi³uje podporz¹dkowaæ z³o¿on¹ sferê mentaln¹ elementom schematu racjonalnoci: wszechmocy suwerena
i d¹¿eniu do zaspokojenia interesów przez jednostkê. Przyczynowa dedukcja,
jak¹ zastosowa³ autor Lewiatana, wy³ania bowiem spo³eczeñstwo poddane w³adzy suwerena. Przestrzeni¹ aktywnoci jednostki bêd¹cej cz³onkiem wspólnoty
opartej na tej w³adzy mia³by byæ obszar rozumowych ograniczeñ praw naturalnych i racjonalnych dzia³añ podejmowanych z myl¹ o w³asnych interesach.
Na poziomie dzia³ania jednostki przenosz¹cej swoje prawa naturalne na suwerena Hobbes ³¹czy wszak niepewnoæ, nieufnoæ wobec innych jednostek, zaufanie do wszechmocnego suwerena, strach przed sankcj¹ i racjonalnoæ, która
ma prowadziæ jednostkê do stanu spo³ecznego. Racjonalnoæ staje siê ³¹cznikiem
pomiêdzy niepewnoci¹ odczuwan¹ w warunkach bêd¹cych niepohamowan¹
emanacj¹ ludzkiej natury a obaw¹ przed dotkliw¹ sankcj¹ prawn¹ wymierzan¹
przez suwerena22. Oddzia³ywanie tej sankcji na sferê mentaln¹ cz³onków spo³eczeñstwa jest  bynajmniej dla Hobbesa  czynnikiem utrzymuj¹cym racjonalny
³ad w relacjach miêdzy jednostkami, tj. pokój spo³eczny we wspólnocie rozumowych ograniczeñ praw naturalnych i racjonalnych dzia³añ podejmowanych
z myl¹ o w³asnych interesach.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e autorowi Lewiatana nie udaje siê zamiar podporz¹dkowania odczuæ jednostki racjonalnoci z momentu tworzenia cia³a politycznego. Ujmuj¹c problem prociej, nie powiedzie siê zamys³ racjonalizacji
obawy o w³asne ¿ycie do poziomu zaufania okazywanego suwerenowi. Przyczyn¹ tego niepowodzenia jest brak ugruntowanego (wiedz¹) przekonania, ¿e suwe22

L. Kühnhardt, op.cit., s. 157.
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ren bêdzie zdolny zaprowadziæ ³ad w relacjach miêdzy jednostkami. Jednostka
obdarzy go nieracjonalnym zaufaniem, którego ród³em s¹ intensywnie prze¿ywane obawy o w³asne ¿ycie oraz wyobra¿enie wszechmocy suwerena. Przekraczaj¹c granice racjonalnej oceny zdolnoci zaprowadzenia ³adu spo³ecznego, jednostka wnosi doñ nastawienia, odczucia i d¹¿enia, których nie da siê zredukowaæ
do zachowañ jej dozwolonych. Znajd¹ one ujcie w zachowaniach, których ocena wymaga szerszego spojrzenia na sferê dzia³ania cz³onków societas civilis cum
imperio.
* * *
W powy¿szych wywodach stara³em odnieæ siê do problemu nieracjonalnego dzia³ania politycznego jednostki w koncepcji Hobbesa. Argumentowa³em za
tez¹, zgodnie z któr¹ jednostka bêdzie chcia³a w stanie spo³ecznym czyniæ nie
tylko to, do czego ogranicza j¹ rozum. Uzasadnienie tej tezy dotyka problemu
racjonalizacji niepewnoci odczuwanej przez jednostkê w warunkach bêd¹cych
niepohamowan¹ emanacj¹ ludzkiej natury. O ile mo¿na jeszcze mówiæ o racjonalizacji niepewnoci o wytwory w³asnej si³y i przezornoci, o tyle obawa o w³asne ¿ycie nie poddaje siê racjonalizacji w rozumowaniach Hobbesa. W sytuacjach zagro¿enia ¿ycia, których wyst¹pienia w stanie spo³ecznym wykluczyæ nie
mo¿na, pragnienie ³adu bêdzie szukaæ zaspokojenia w nieracjonalnych postawach, nastawieniach i odczuciach. Dzia³anie polityczne jednostki poddanej nieograniczonej w³adzy suwerena nie bêdzie siê wtedy ograniczaæ tylko do obszaru
dzia³ania dozwolonego, jaki tworz¹ rozumowe ograniczenia praw naturalnych
i racjonalne dzia³ania podejmowane z myl¹ o w³asnych interesach.
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Streszczenie

Abstract

Przedmiotem rozwa¿añ w artykule jest status nieskoñczonego Wszechwiata w filozofii
Giordana Bruna. Autor stara siê odpowiedzieæ na
pytania: Czy w odniesieniu do Wszechwiata mo¿emy mówiæ o jednoci potencjalnoci i aktualnoci? Czy jest on tylko niedoskona³ym cieniem Boskiej natury, czy jest to¿samy z Boskim bytem?

The subject of consideration in this article
is status of infinite Universe in the philosophy
of Giordano Bruno. Author tries answer to questions: Can we talk about unity of potentiality
and actuality in regards to the Universe? Whether Universe is only a shadow of divine nature or it is identical with divine being?

W swych najwa¿niejszych dzie³ach dotycz¹cych kosmologii i metafizyki:
O nieskoñczonoci, wszechwiecie i wiatach oraz O przyczynie, pocz¹tku i jednoci Giordano Bruno dowodzi istnienia niezmiernego Wszechwiata, z³o¿onego z nieskoñczonej liczby wiatów, czyli uk³adów, w których sk³ad wchodz¹
gwiazdy i kr¹¿¹ce dooko³a nich planety. Pomimo zawartych w tych utworach
ró¿nic w podejciu do wspomnianego wy¿ej zagadnienia, przyczyna, dla której
Uniwersum jest nieograniczone, pozostaje ta sama  konieczna manifestacja pe³ni Boskiej doskona³oci.
W dialogach O nieskoñczonoci, wszechwiecie i wiatach Giordano Bruno
rozpoczyna proces dowodzenia niezmiernoci Wszechwiata od krytyki poznania zmys³owego. Twierdzi on, ¿e nieskoñczonoæ nie mo¿e byæ przedmiotem
percepcji zmys³owej, która wobec tego nie jest w stanie dostarczyæ wiadectwa pozwalaj¹cego na rozstrzygniêcie kwestii skoñczonoci lub nieskoñczonoci
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Uniwersum. Bez otrzymania wsparcia ze strony odpowiedniego s¹du intelektu
zmys³y mog¹, wed³ug Bruna, dezinformowaæ nawet podczas próby okrelenia
w³asnoci samej Ziemi:
ponadto przyznaje siê ono [postrzeganie zmys³owe] do w³asnych s³aboci i niedostatków, ilekroæ dostarcza nam wra¿enia, ¿e horyzont jest skoñczony, wra¿enia, które prócz tego podlega
ci¹g³ej zmianie. Poniewa¿ wówczas dowiadczamy niezbicie tego, ¿e postrzeganie zmys³owe
wprowadza nas w b³¹d co do powierzchni owego globu, na którym ¿yjemy, tym bardziej nie
powinnimy dowierzaæ wra¿eniu, które podsuwaj¹ nam nasze zmys³y, ¿e sfera gwiezdna jest
skoñczona.1

St¹d te¿ w procesie poszukiwania prawdy na temat natury rzeczywistoci
zmys³y pe³ni¹ wy³¹cznie rolê pomocnicz¹, pobudzaj¹c rozum, daj¹c fragmentaryczne wiadectwo, priorytet natomiast przynale¿y poznaniu intelektualnemu. Jak
stwierdza Philotheo w pierwszym dialogu O nieskoñczonoci...:
[Prawda mieszka] w zmys³owo postrzegalnych przedmiotach, niczym w zwierciadle; w rozumie, poprzez proces argumentacji i dyskusji. W intelekcie, czy to z przyrodzenia, czy w konkluzji. W umyle, we w³aciwej sobie i ¿ywotnej postaci.2

Bruno przechodzi nastêpnie do wykazania b³êdu tkwi¹cego w przekonaniu
o skoñczonoci przestrzennej Wszechwiata. G³ównym adwersarzem w³oskiego
filozofa i g³osicielem tego pogl¹du jest Arystoteles. Nolañczyk uwa¿a, ¿e nie
mo¿e istnieæ otaczaj¹ca Wszechwiat granica, poza któr¹ nie znajdowa³oby siê
¿adne cia³o ani pusta przestrzeñ. Oznacza³oby to, ¿e Uniwersum umieszczone jest
poród nicoci, czyli dos³ownie nigdzie. Gdy uznaje siê, ¿e granica przestrzenna
przebiega nie pomiêdzy dwoma obszarami przestrzeni, lecz pomiêdzy sam¹ przestrzeni¹ a nicoci¹, dokonuje siê uprzestrzennienia nicoci i sprowadza siê j¹
wbrew intencjom do nieskoñczonej pró¿ni lub pustki. Podobny zarzut mo¿na
wysun¹æ wobec twierdzenia g³oszonego przez angielskiego matematyka i astronoma Thomasa Diggsa oraz neapolitañskiego poetê Palingeniusza3. Uwa¿ali oni,
¿e na zewn¹trz wiata znajduje siê Boski intelekt czy Królestwo Bo¿e. By³by to
swoisty rodzaj transcendencji polegaj¹cej na oddzieleniu wiata inteligibilnego
od materialnego za pomoc¹ przestrzennej granicy, a co za tym idzie  nadanie
wiatu duchowemu cech przestrzennych.
1

G. Bruno, Dell infinito universo e mondi, prze³. A. Szymanowski; cyt. za: A. Koyre, Od
zamkniêtego wiata do nieskoñczonego wszechwiata, prze³. O. i W. Kubiñscy, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 1998, s. 5556. Krytyka, któr¹ Bruno wysuwa wobec poznania zmys³owego,
ma g³ównie zwi¹zek z bronion¹ przez niego heliocentryczn¹ teori¹ Kopernika. Zwolennicy systemu Ptolemeusza, atakuj¹c koncepcjê polskiego astronoma, powo³ywali siê czêsto na wiadectwo zmys³ów, np. zwracaj¹c uwagê na brak widocznych zmian w rozk³adzie gwiazd na niebie
w ró¿nych porach roku. Por. M. Ciliberto, Wstêp do Bruna, prze³. P. Bravo, IfiS PAN, Warszawa 2000, s. 7273.
2 A. Koyre, op. cit., s. 56.
3 Por. M. Ciliberto, op. cit., s. 3537, 4649.
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Bez popadania w sprzecznoæ mo¿na wiêc mówiæ jedynie o wiecie otoczonym przez nieograniczon¹ przestrzeñ, której poszczególne obszary nie ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹.
Albowiem tam, gdzie nie ma niczego, nie ma miejsca na zró¿nicowanie; tam gdzie nie ma zró¿nicowania, nie ma te¿ rozproszenia jakoci i ca³kiem byæ mo¿e, ¿e tam gdzie nie ma zupe³nie
niczego, tym bardziej nie ma jakoci.4

Nie ma wiêc powodu, dla którego Ziemia mia³aby siê znajdowaæ w tym, a nie
w innym miejscu. Nic nie stoi równie¿ na przeszkodzie, aby pozosta³e obszary
przestrzeni by³y zajête przez niezliczone wiaty.
Aby wykazaæ nie tylko mo¿liwoæ ale i koniecznoæ istnienia nieskoñczonej
iloci wiatów, Bruno odwo³uje siê do zasady Boskiej omnipotencji lub te¿ zasady pe³ni, która powinna byæ konstytutywnym elementem w³aciwej koncepcji
Boga. W nieskoñczonej Boskiej istocie akt i potencja, wola, moc i skutek s¹ tym
samym. Wobec tego Bóg w sposób konieczny, wynikaj¹cy z jego istoty sprawia,
¿e ka¿dy z nieskoñczonej liczby mo¿liwych, potencjalnych bytów istnieje aktualnie. Uznanie, ¿e Bóg stworzy³ Wszechwiat jako skoñczony, jest równoznaczne z przyjêciem jednego z dwóch twierdzeñ:
1) je¿eli akt Boga jest skoñczony to, w wyniku jednoci aktu i potencji, równie¿ jego moc tworzenia musi byæ skoñczona;
2) wola Boga mo¿e ograniczaæ jego moc, wówczas jednak istnieje w nim ró¿nica i nie jest prostym bytem.
Jak wyra¿a to Bruno w jednym z dialogów O nieskoñczonoci, wszechwiecie i wiatach:
Dlaczego mielibymy czy moglibymy wyobra¿aæ sobie, ¿e Boska potêga jest zbyteczna? Boska dobroæ w istocie mo¿e sp³yn¹æ na nieskoñczonoæ rzeczy i mo¿e zostaæ nieskoñczenie rozsiana; dlaczego wiêc mielibymy twierdziæ, ¿e raczej mia³aby byæ rzadkoci¹ redukuj¹c¹ siê
do nicoci, bo przecie¿ ka¿da skoñczona rzecz jest jakoby nicoci¹ wzglêdem nieskoñczonoci? Dlaczego pragniecie, aby rodek boskoci, który potrafi (jeli mo¿na siê tak wyraziæ) rozci¹gaæ siê nieograniczenie do nieskoñczonej sfery, dlaczego wiêc pragniecie, aby pozosta³ on
zazdronie ja³owy, miast rozci¹gaæ siê jako ojciec, p³odny, strojny i piêkny?5

Aby wiêc nie wypaczyæ koncepcji bóstwa, nale¿y uznaæ, ¿e nie tylko ma ono
zdolnoæ kreacji niezmiernej przestrzeni wype³nionej niezliczonymi wiatami,
lecz faktycznie stwarza j¹ w sposób konieczny. Nieskoñczony Wszechwiat jest
niezbêdny, aby boska zasada mog³a w pe³ni manifestowaæ sw¹ doskona³oæ, wy³aniaj¹c z siebie bez koñca wci¹¿ nowe bogactwo kszta³tów i form. Istnienie
nieograniczonej przestrzeni, a tak¿e  o czym Bruno wspomina rzadziej  nieskoñczonego czasu nie jest celem samym w sobie, lecz niezbêdnym warunkiem
pozwalaj¹cym jawiæ siê wszelkim mo¿liwym przedmiotom. Ten pogl¹d mo¿e
4
5

A. Koyre, op. cit., s. 58.
Ibidem, s. 63.
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wiadczyæ o tym, ¿e g³ówn¹ inspiracj¹ do stworzenia koncepcji bezmiernego
Wszechwiata nie by³a dla niego teoria Kopernika (chocia¿ w³oski filozof by³ jej
wielkim zwolennikiem i obroñc¹), lecz myl Plotyna i niektóre w¹tki filozofii
scholastycznej6.
W dialogach O przyczynie, pocz¹tku i jednoci, w których zawarty jest g³ówny wyk³ad metafizyki Bruna, wykazanie nieskoñczonoci Wszechwiata nie jest
naczelnym celem rozumowania. Istnienie pozbawionego granic Uniwersum jest
jednak konsekwencj¹ wypracowanego tam przez myliciela stanowiska w kwestii podstawowej struktury rzeczywistoci. Nolañczyk wprowadza w tych dialogach centraln¹ kategoriê swej filozofii, okrelan¹ przez Ciliberto jako nieskoñczona materia-¿ycie, w której mo¿na wyró¿niæ dwa elementy: uniwersalny
intelekt, nazywany te¿ dusz¹ wiata, oraz materiê.
Dusza wiata jest uniwersaln¹, substancjaln¹ form¹, która sprawia, ¿e z wnêtrza materii wydobywaj¹ siê kszta³ty i formy przypad³ociowe, czyli pojedyncze
byty, tak jak z nasion i zarodków wy³ania siê bogactwo wiata rolinnego. Tworzy ona harmoniê i symetriê, które nie mog³yby powstaæ jedynie na drodze przypadku.
Jest to jedno i to samo, co wype³nia wszystko, owietla Wszechwiat, pobudza naturê do w³aciwego tworzenia swych gatunków i w ten sposób ma zwi¹zek z wytwarzaniem rzeczy naturalnych, podobnie jak nasz intelekt do odpowiedniego wytwarzania gatunków racjonalnych.7

Uniwersalny intelekt równie¿ o¿ywia wszystkie przedmioty. Ka¿dy byt, z racji tego, ¿e uczestniczy w duchowej powszechnej formie, ma w sobie pierwiastek ¿ycia. Jak stwierdza Teofil, jeden z bohaterów Bruniañskich dialogów:
Duch ten znajduje siê we wszystkich rzeczach, które jeli nie s¹ tworami ¿ywymi, s¹ o¿ywione, jeli aktualnie nie posiadaj¹ czucia i ¿ycia, to jednak s¹ pocz¹tkiem i poniek¹d pierwszym
aktem o¿ywienia i ¿ycia.8

Ze wzglêdu na przypad³oci, rozk³ad, konfiguracjê materii samo ¿ycie tkwi¹ce we wszystkich przedmiotach dochodzi do g³osu w mniejszym b¹d wiêkszym
stopniu. W szczególnoci moc o¿ywiaj¹ca ludzi nie posiada wyró¿nionego statusu, lecz jest to¿sama ze ród³em daj¹cym ¿ycie wszelkim innym bytom. Dziêki temu ponownie zostaje zamanifestowana powszechna jednoæ. Jedna jest materia, z której sk³adaj¹ siê Ziemia i inne cia³a niebieskie. Jedna te¿ jest zasada
¿yciowa obejmuj¹ca ludzi i pozosta³e stworzenia. Równie¿ gwiazdy, a wraz
z nimi ca³e wiaty s¹ tworami o¿ywionym, za ich ruchy wynikaj¹ z porz¹dku
ustalonego przez duszê wiata. Materia jest tym, co mo¿e przyj¹æ wszelk¹ formê dan¹ jej przez uniwersalny intelekt. Jak pisze Bruno:
6

Por. A. Lovejoy, Wielki ³añcuch bytu: studium z dziejów idei, prze³. A. Przybys³awski,
KR, Warszawa 1999, s. 133.
7 G. Bruno, Pisma filozoficzne, prze³. W. Zawadzki, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1956, s. 211.
8 Ibidem, s. 219.
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Istnieje wiêc gatunek podmiotu, z którego, którym i w którym natura dokonywa swego dzie³a,
swej pracy i otrzymuje od niej tak liczne formy, które przedstawiaj¹ wzrokowi patrz¹cemu ró¿norodnoæ gatunków.9

Gdy w wiecie zjawiskowym trwa nieskoñczona przemiana jednych form
przypad³ociowych w drugie, ich wspólne pod³o¿e, czyli materia, pozostaje ta
sama. Materii samej w sobie, rozpatrywanej poza jej formami jednostkowymi,
nie mo¿na uto¿samiaæ z cia³em. Mo¿e ona te¿ byæ tworzywem bytów bezcielesnych, nieposiadaj¹cych rozci¹g³oci i wymiarów. Jej konstytutywn¹ cech¹ jest
mo¿liwoæ stania siê ka¿dym rodzajem bytu.
Wielu filozofów myli³o siê, okrelaj¹c cechy zarówno materii, jak i formy.
Niektórzy okrelali materiê jako pust¹, pozbawion¹ wszelkiego aktu, otrzymuj¹c¹
z zewn¹trz wszelkie formy, bez których by³aby niemal niebytem. Do takich mylicieli zalicza³ siê przede wszystkim Arystoteles. Inni z kolei uznawali, ¿e istniej¹
tylko formy, okrelane przez Bruna jako przypad³ociowe, powstaj¹ce i gin¹ce
wraz z ³¹czeniem i rozpadem czêci materii, która w przeciwieñstwie do nich jest
niezniszczalna. Tak uwa¿a³ m.in. Epikur. Nolañczyk przeciwstawia siê absolutyzowaniu jednego z tych dwóch elementów i ³¹czy je, obdarzaj¹c formê wiecznoci¹ i niezmiennoci¹ materii, a t¹ z kolei bogactwem i aktualnociom form.
Dusza wiata jest uniwersaln¹ form¹, powszechn¹ aktywn¹ potencj¹, która
mo¿e wszystko wytworzyæ. Materia jest natomiast powszechn¹ biern¹ potencj¹,
mog¹c¹ staæ siê wszystkim. Elementy te sk³adaj¹ siê na materiê-¿ycie  wieczne, niezniszczalne, substancjalne jedno. Trwa ona nieustannie jako podstawa
wszystkich rzeczy, zachowuj¹c istnienie pomimo procesów przemiany, ³¹czenia
siê i rozk³adu, które odbywaj¹ siê tylko na poziomie zjawiskowym i dotycz¹ form
przypad³ociowych.
W nieskoñczonej materii-¿yciu akt i potencja s¹ tym samym. Na mocy tej
jednoci materia-¿ycie jest aktualnie tym wszystkim, czym mo¿e byæ. Sama nie
posiada okrelonej formy, lecz zawiera w sobie, w sposób zwiniêty, ka¿dy mo¿liwy byt  jest czym na kszta³t uniwersalnego zarodka, który po rozwiniêciu staje siê niezliczon¹ mnogoci¹ wszelkich mog¹cych istnieæ przedmiotów. Zbiorem
tym jest nieskoñczony Wszechwiat.
A wiêc ka¿da potencja i akt, który na pocz¹tku jest jakoby zwiniêty, z³¹czony i jeden, w innych rzeczach jest rozwiniêty, rozproszony, pomno¿ony. Wszechwiat, który jest wielkim podobieñstwem, wielkim obrazem i jednorodn¹ natur¹, jest równie¿ wszystkim tym, czym mo¿e
byæ przez te same gatunki i g³ówne cz³ony oraz ca³okszta³t materii, do której nic siê nie do³¹cza i której nic nie brakuje z ca³ej i jedynej formy.10

Materia-¿ycie jest wiecznym, niezniszczalnym ród³em, z którego wy³aniaj¹
siê wszystkie byty, jest podstaw¹ wszelkich zjawisk. Istnieje w sposób koniecz9
10

Ibidem, s. 234.
Ibidem, s. 246.
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ny w odró¿nieniu od przypad³ociowego bytu rzeczy jednostkowych. Ponadto akt
i potencja s¹ w niej jednym. Bruno powtarza wiêc odnonie do owej zasady to,
co powiedzia³ o Bogu w dialogach O nieskoñczonoci, wszechwiecie i wiatach.
Nadaje wiêc materii-¿yciu Boski charakter i wrêcz uto¿samia j¹ z Bogiem. Na
pocz¹tku dialogów O przyczynie, pocz¹tku i jednoci stwierdza, ¿e orzekanie
w kwestiach pierwszych zasad powinno pozostawaæ w gestii teologów, proroków,
ludzi Bo¿ych, a mimo to sam buduje metafizykê, która jawnie stoi w sprzecznoci z dogmatami religii chrzecijañskiej. Wynika to z popieranego przez niego
rozdzia³u prawa i prawdy, religii i filozofii. Nolañczyk twierdzi, ¿e zadaniem
religii jest przedstawianie w sposób instrumentalny obrazu wiata, skierowanego do szerokich mas i sprzyjaj¹cego podtrzymywaniu w nich zasad moralnoci.
Dlatego te¿ nie ma w niej miejsca na g³oszenie twierdzeñ o koniecznoci stwarzania ka¿dej postaci bytu, co stanowi nieod³¹czn¹ cechê natury Boga, gdy¿ mog³oby to doprowadziæ do utraty wiary w woln¹ wolê. Filozofia w odró¿nieniu od
religii przeznaczona jest dla nielicznych ludzi o otwartych umys³ach, którzy
przede wszystkim poszukuj¹ prawdy11.
Materia-¿ycie jest wiêc to¿sama z Bogiem. Czy mo¿na wobec tego pójæ krok
dalej i uto¿samiaæ z Bogiem nieskoñczony Wszechwiat, który powi¹zany jest
nieod³¹cznie z materi¹-¿yciem? Mo¿e siê wydawaæ, ¿e pomiêdzy Wszechwiatem
a Bogiem czy te¿ bosk¹ materi¹-¿yciem zachodzi diametralna ró¿nica. Chocia¿
Uniwersum jest nieskoñczone jako ca³oæ, to jest skoñczone w swoich elementach.
Wszystkie wiaty s¹ skoñczone, a co za tym idzie  takie s¹ te¿ wszystkie zawarte
w nich przedmioty. W poszczególnych obiektach dochodzi do wzajemnego ograniczania siê formy i materii. Forma w wyniku limitów na³o¿onych na ni¹ przez
materiê tworzy jedno indywiduum. Materia z kolei pod wp³ywem formy przyjmuje kszta³ty okrelonego gatunku.
[W przypadku tych przedmiotów] potencja nie równa siê aktowi, gdy¿ nie jest aktem absolutnym, lecz ograniczonym. Prócz tego potencja zawsze ograniczona jest do jednego aktu, gdy¿
nigdy nie ma ona wiêcej ani¿eli byt szczególny. I je¿eli jednak dopuszcza ona dowoln¹ formê
i akt, to dzieje siê to za porednictwem pewnych uk³adów i pewnej kolejnoci jednego bytu
po drugim.12

Ograniczenia te trac¹ racjê bytu jedynie, gdy rozpatruje siê Wszechwiat jako
nieskoñczon¹ ca³oæ, która zawiera niezliczon¹ liczbê wszystkich mo¿liwych jednostek i gatunków. Tylko z takiego punktu widzenia mo¿na mówiæ o to¿samoci
aktu i potencji w odniesieniu do Wszechwiata. Natomiast czysta Boska materia-¿ycie, rozwa¿ana w oderwaniu od swych indywidualnych przejawów, jest nieskoñczona nie tylko jako ca³oæ, ale te¿ we wszystkich swych czêciach. Bruno
przedstawia analogiczn¹ ró¿nicê pomiêdzy cia³em a g³osem. Oba te przedmioty
11
12

Por. M. Ciliberto, op. cit., s. 51.
G. Bruno, Pisma filozoficzne..., s. 246.
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mog¹ wype³niæ jakie pomieszczenie, jednak w przypadku cia³a w ka¿dym miejscu bêdzie znajdowaæ siê tylko jego fragment, natomiast g³os bêdzie wszêdzie
s³yszalny w ca³oci13.
Ciliberto okrela tê czêæ filozofii Bruna jako metafizykê cienia14, w ramach
której wyró¿nia dwa aspekty: epistemologiczny i ontologiczny. Zgodnie z pierwszym, skoñczonoæ ludzkiego podmiotu, a co za tym idzie  jego ograniczone
mo¿liwoci poznawcze przyczyniaj¹ siê do niemo¿noci uchwycenia przez cz³owieka pe³ni boskiej natury. Na pocz¹tku drugiego dialogu O przyczynie, pocz¹tku i jednoci czytamy, ¿e cz³owiekowi z trudem przychodzi poznanie przyczyn
i pocz¹tków konkretnych zjawisk. Z najwy¿szym trudem udaje mu siê dostrzec
zaledwie lady czy te¿ cienie praprzyczyny i prazasady. Mo¿na na nie trafiæ zg³êbiaj¹c w miarê mo¿liwoci budowê Wszechwiata. Wype³niaj¹ go niezliczone
gwiazdy i wiaty.
Wskazuj¹ one i g³osz¹ w nieskoñczonej przestrzeni, niezliczonymi g³osami doskona³oci majestat swego prapocz¹tku i praprzyczyny.15

Ludzie mog¹ jednak spostrzegaæ tylko skoñczony fragment niezmiernego
Uniwersum, zawieraj¹cy okrelon¹ liczbê cia³ niebieskich, które zmieniaj¹ siê
nieustannie, powstaj¹ i gin¹. Boska materia-¿ycie nie jawi siê cz³owiekowi sama
w sobie, lecz jedynie w pojedynczych formach przypad³ociowych.
O ile mo¿na siê zgodziæ z epistemologicznym aspektem metafizyki cienia, to
w¹tpliwoci budzi wysuwany nastêpnie przez Ciliberto aspekt ontologiczny tego
zagadnienia. Zgodnie z nim, sam Wszechwiat z powodu braków mo¿na okreliæ tylko jako cieñ, nieadekwatne odbicie prawdziwej istoty Boga. Wynika to
ze wspomnianej wy¿ej ró¿nicy, która ma zachodziæ pomiêdzy Bosk¹ istot¹
a Wszechwiatem. Ró¿nica ta jednak nie musi wywodziæ siê z w³asnoci przynale¿nych samemu Wszechwiatowi. Podobnie jak niemo¿noæ adekwatnego
uchwycenia natury Boga ma swoje ród³o w s³aboci ludzkiego rozumu, tak te¿
fa³szywe przewiadczenie o brakach Wszechwiata mo¿e wywodziæ siê z dostêpu do skoñczonego fragmentu Uniwersum, na podstawie którego cz³owiek nie
jest w stanie uchwyciæ prawdy o ca³oci.
Wydaje siê, ¿e Bruno potwierdza ten pogl¹d, gdy w ostatnim dialogu O przyczynie, pocz¹tku i jednoci charakteryzuje nieskoñczony Wszechwiat. Jest on
niezmienny, poniewa¿ zawiera w sobie wszelkie przeciwieñstwa istniej¹ce
w harmonii i porz¹dku, nie ma wiêc innej postaci bytu, do której mia³by d¹¿yæ.
Jest nieruchomy, gdy¿ jest wszystkim i nie ma niczego poza nim. Nie powstaje
ani nie ginie, poniewa¿ jest jednoci¹ i nie posiada czêci, na które móg³by siê
roz³o¿yæ. Gdyby uda³o siê wskazaæ w nim czêci nieskoñczone, równa³yby siê
13
14
15

Por. ibidem, s. 225226.
Por. M. Ciliberto, op. cit., s. 3336.
G. Bruno, Pisma filozoficzne..., s. 209.
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one ca³oci i by³yby z ni¹ to¿same. Czêci skoñczone tak¿e tworzy³yby jednoæ,
poniewa¿ wobec nieograniczonego Uniwersum zanika wszelka ró¿nica nie tylko
miêdzy odcinkami czasu czy odleg³ociami w przestrzeni ale tak¿e pomiêdzy
wszelkimi przedmiotami.
Pod wzglêdem proporcji, podobieñstwa, jednoci i identycznoci nieskoñczonego nie jeste
bli¿szy bytem cz³owieka ni¿ mrówka czy gwiazda [ ] gdy¿ w nieskoñczonoci te rzeczy nie
daj¹ siê odró¿niæ.16

Wszystkie ró¿nice, u³omnoci, pozorna wieloæ przedmiotów wystêpuj¹ tylko na poziomie zjawiskowym. W³aciwy, prawdziwy byt  Boska materia-¿ycie
 jednoczy w sobie wszelkie przeciwieñstwa i nie posiada ¿adnych braków.
[...] wszystko, co stanowi ró¿nicê i liczbê, jest czyst¹ przypad³oci¹, czyst¹ figur¹ i czyst¹ kompleksj¹. Wszelki wytwór, jakiegokolwiek by³by rodzaju, jest zmian¹, podczas gdy substancja
zawsze pozostaje ta sama, poniewa¿ istnieje tylko jedna, jeden boski, niemiertelny byt.17
I to, co tworzy mnogoæ w rzeczach, nie jest bytem, nie jest rzecz¹ ale tym, co zjawia siê, co
ukazuje siê zmys³om i co znajduje siê na powierzchni rzeczy.18

Bruno, wzorem Miko³aja z Kuzy19, obrazuj¹c jednoæ ukrywaj¹c¹ siê za
wielkoci¹, przedstawia przyk³ad figur geometrycznych, które po zastosowaniu
wobec nich procedury przejcia do nieskoñczonoci staj¹ siê to¿same, np. ³uk
ko³a powiêkszony bez ograniczeñ uzyskuje postaæ identyczn¹ z lini¹ prost¹20.
Cz³owiek zawieszony w jednym punkcie czasu i przestrzeni postrzega rozproszone przedmioty w ich pojedynczych stanach, zaktualizowane w minimalnym stopniu, gdy¿ wszystkie przys³uguj¹ce im mo¿liwoci, oprócz jednej, istniej¹ wy³¹cznie potencjalnie. Jednak w przypadku Uniwersum samego w sobie
sytuacja wygl¹da inaczej, w odniesieniu do niego ograniczenia czasowo-przestrzenne nie obowi¹zuj¹, dziêki czemu ka¿da potencja jest zarazem aktem.
Wszystko co jest we Wszechwiecie  czymkolwiek by ono by³o w odniesieniu do innych
poszczególnych cia³  w odniesieniu do Wszechwiata istnieje przy pomocy wszystkiego wed³ug rodzaju zdolnoci, poniewa¿ jest ponad, pod, za, na prawo, na lewo oraz wedle wszystkich ró¿nic miejscowych, poniewa¿ w ca³ym nieskoñczonym s¹ te wszystkie ró¿nice i nie ma
¿adnej z nich.21

W monistycznym obrazie rzeczywistoci wy³aniaj¹cym siê z filozofii Giordana Bruna znika podzia³ na arystotelesowsk¹ sferê podksiê¿ycow¹ i nadksiê¿ycow¹. Przestrzeñ zawieraj¹ca wiaty i tworzywo, z której siê one sk³adaj¹, jest
16

Ibidem, s. 275.
Ibidem, s. 277.
Ibidem, s. 280.
19 Por. Miko³aj z Kuzy, O owieconej niewiedzy, prze³. I. Kania, Znak, Kraków 1997,
s. 7275.
20 Por. G. Bruno, Pisma filozoficzne..., s. 285.
21 Ibidem, s. 278.
17
18
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jedna. Znika równie¿ odró¿nienie bytów o¿ywionych i nieo¿ywionych, poniewa¿
wszystko, co istnieje, ma w sobie pierwiastek ¿ycia. Materia i forma tak¿e staj¹
siê jednym jako materia-¿ycie, w niej z kolei jednoæ uzyskuje akt i potencja oraz
wszelkie przeciwieñstwa i ró¿nice. Ostatecznie równie¿ Wszechwiat i Bóg, który jest rozumiany jako materia-¿ycie, o¿ywiaj¹ca i wszechogarniaj¹ca zasada
daj¹ca przedmiotom okrelone formy, okazuj¹ sw¹ wzajemn¹ to¿samoæ. Stanowi¹ nieskoñczony, niezniszczalny, wieczny byt, który jest wszystkim tym, czym
mo¿e byæ. Dla skoñczonego ludzkiego umys³u, który nie jest w stanie uwiadomiæ sobie w pe³ni jednoci ukrytej za pozorn¹ wieloci¹ bytów, jest on rodz¹c¹
paradoksy, nieprzeniknion¹ tajemnic¹.
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Streszczenie

Abstract

Tekst dotyczy wybranych problemów zwi¹zanych z utylitaryzmem jako koncepcj¹ etyczn¹.
Autor prezentuje krótki zarys tej teorii, z uwzglêdnieniem podstawowego jej podzia³u na utylitaryzm czynów i utylitaryzm regu³. Zasadniczym
przedmiotem zainteresowania s¹ jednak zarzuty
formu³owane w stosunku do tej doktryny.
Przedstawiona krytyka oraz niektóre odpowiedzi na ni¹ dotycz¹ ró¿nych budz¹cych kontrowersje punktów utylitaryzmu. Wród nich znajduj¹ siê odniesienia do nadmiernych roszczeñ
wysuwanych wobec sprawców czynów. Inne
ujemne oceny odwo³uj¹ siê do trudnoci przewidywania nastêpstw dzia³añ. Kolejne g³osy
wi¹¿¹ siê z zarzutem ignorowania przez rozpatrywan¹ koncepcjê fundamentalnych intuicji
moralnych. W niektórych opiniach podnoszona
jest kwestia hedonizmu charakterystycznego dla
klasycznej wersji propozycji sformu³owanej
przez Benthama i Milla. Przedmiotem negatywnego os¹du sta³o siê te¿ ignorowanie osobowego kontekstu moralnoci i idei sprawiedliwoci
przez koncepcjê u¿ytecznoci.

The paper considers some problems of utilitarianism. Author presents brief description of
the theory. The part of it is a division on actutilitarianism and rule-utilitarianism. The main
subject of the article are arguments formulated
by opponents of this doctrine and answers of its
advocates. One of the problem of utilitarianism
is that it is too demanding about persons and
their acts. Another difficulty is that the theory
is unable to predict further than direct consequences of a particular act. Next problem is a contradiction between some kinds of utilitarian requirements and elementary moral intuitions, for
example not to harm or not to kill innocent people. The classic version of utilitarianism is
also charged with hedonism. The last considered problem of the doctrine created by Bentham
and Mill is its paying no sufficient attention to
unique status of persons and to distributive justice.
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Próba w miarê kompletnej charakterystyki utylitaryzmu, a nawet choæby krytyki tego kierunku wymaga³aby znacznie wiêcej miejsca, dlatego te¿ w niniejszym artykule przedstawimy jedynie skrótowo wybrane odmiany tej doktryny
oraz niektóre zarzuty, z jakimi siê ona spotka³a. Dla zachowania spójnoci rozwa¿añ bêdziemy te¿ trzymaæ siê w zasadzie kontekstu, jaki wyznacza myl anglosaska, która tê koncepcjê zrodzi³a.
Historia utylitaryzmu. Pocz¹tków tej koncepcji etycznej mo¿na doszukiwaæ
siê ju¿ w staro¿ytnoci. Charakterystyczne punkty wyznaczaj¹ce jej specyfikê
znajdziemy choæby w pewnych zagadnieniach bior¹cych pod uwagê realizacjê
dobra najwy¿szego (summum bonum). Upatrywanie go w szczêciu odnosi nas
do niektórych w¹tków platoñskiej twórczoci1 , jak równie¿ do myli cyrenaików. U sofistów z kolei znajdziemy uto¿samienie cnoty z tym, co skuteczne, w d¹¿eniu do w³adania wspólnot¹ polityczn¹. Wymiar teleologiczny
(zorientowanie na realizacjê naczelnego celu), tak charakterystyczny dla teorii
Benthama, pojawia siê z kolei u Arystotelesa2. Chêtnie u¿ywane w teorii u¿ytecznoci pojêcie bezstronnoci mo¿na za odnaleæ w pogl¹dach stoików czy
nawet w chrzecijañskiej doktrynie samopowiêcenia oraz w koncepcji racjonalnoci (platoñskiego pochodzenia) podkrelaj¹cej ponadindywidualny punkt widzenia.
Filozofia nowo¿ytna nie tylko absorbuje, ale i uwydatnia niektóre ze wspomnianych idei w okresie owiecenia. Podczas gdy Francis Hutcheson3 u¿ywa
pojêcia bezstronna maksymalizacja, David Hume pos³uguje siê ju¿ terminem
1 Platon w Protagorasie wk³ada w usta Sokratesa takie stwierdzenie: Jeli na jednej szali
rozkosz, a na drugiej ból, wtedy czy to przyjemnoæ przewy¿szy przykroæ, czy te¿ to, co bliskie, przewa¿y przysz³oæ, taki czyn nale¿y wykonaæ, w którym siê znajdzie nadwy¿ka przyjemnoci. A jeliby doza przykroci przewy¿sza³a przyjemnoæ, czynu nie nale¿y wykonywaæ.
I dalej: Bo i wycie siê zgodzili, ¿e przez brak wiedzy b³¹dz¹ w wyborze rozkoszy i bólów ci,
którzy b³¹dz¹. Rozkosz i ból to dobro i z³o (Platon, Protagoras, t³um. W. Witwicki, Warszawa
1958, s. 105107). Na ile wypowied Sokratesa jest prowokacj¹, a na ile odzwierciedleniem
jego rzeczywistych pogl¹dów jest spraw¹ dyskusyjn¹. S³owa te mog¹ w ka¿dym razie w du¿ym
stopniu t³umaczyæ Arystypow¹ interpretacjê pogl¹dów Sokratesa.
2 W Etyce Nikomachejskiej Arystoteles przedstawia definicjê dobra, które ma byæ celem
wszelkiego d¹¿enia. Wymienia tak¿e dwa rodzaje celów i odpowiadaj¹ce im dwa rodzaje dóbr.
Pierwsze to cele okrelane z uwagi na dobro, w imiê którego podejmuje siê dzia³anie (celem
sztuki lekarskiej jest zdrowie itp.). Jednak¿e s¹ te¿ cele, a raczej cel, który nie s³u¿y ¿adnemu
innemu celowi, a mianowicie  dobro najwy¿sze. Owym dobrem jest eudajmonia  posiadanie
dobrego ducha, do którego zd¹¿aj¹ obywatele polis. Zob. Arystoteles, Etyka Nikomachejska,
t³um. D. Gromska, Warszawa 1982, s. 8091. Annemarie Pieper porównuje Arystotelesowskie
okrelenie dobra jako celu nad celami do Platoñskiej tezy, ¿e dobro powstaje ze zmieszania
rozumu i ochoty, daj¹cej jednak rozumowi pierwszeñstwo, co wyra¿one zostaje w Filebie. Zob.
A. Pieper, Dobro, (w:) E. Martens, H. Schnädelbach (red.), Filozofia. Podstawowe pytania,
t³um. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995, s. 323.
3 Na temat niektórych w¹tków filozofii moralnej Hutchesona patrz J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1993, s. 9098.
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u¿ytecznoæ4. Joseph Priestley5 i William Paley, zwani teologicznymi utylitarystami, stwierdzaj¹, ¿e sam Bóg wymaga od nas, bymy promowali najwiêksz¹ szczêliwoæ6. Za poplecznika teorii u¿ytecznoci (choæ w szczególnym jej
wymiarze) mo¿na tak¿e potraktowaæ Helwecjusza. Rozpropagowa³ on mianowicie szczególn¹ francusk¹ odmianê utylitaryzmu  zanurzon¹ w filozofii polityki.
Powstanie teorii utylitarystycznej w cis³ym tego s³owa znaczeniu zwi¹zane
jest z mylicielem uwa¿anym za ojca jego klasycznej formy  Jeremy Benthamem.
Utylitaryzm w swej wersji kanonicznej zrodzi³ siê jako teoria hedonistyczna. G³ówn¹ miar¹ s³usznoci czynu by³o w niej d¹¿enie do osi¹gniêcia przyjemnoci, za
miar¹ nies³usznoci  przykroæ. Te proste systemowe za³o¿enia zosta³y przez
Benthama uzupe³nione bardziej szczegó³ow¹ kalkulacj¹, któr¹ mo¿na by okreliæ
mianem moralnej arytmetyki. Wyznacza³a ona sposób mierzenia przyjemnoci
i przykroci. Zasadniczymi kryteriami s³usznych dzia³añ by³y w tym przypadku
wartoci przyjemnoci lub przykroci odczuwanej przez poszczególne osoby. Te
cz¹stkowe rezultaty podlega³y nastêpnie zbilansowaniu. Dziêki temu mo¿liwe
stawa³o siê klarowne zestawienie przewagi b¹d niedoboru przyjemnoci w stosunku do przykroci7. Podstawowymi pojêciami, w wietle których oceniana jest
s³usznoæ i nies³usznoæ czynów, ich zasadniczymi kryteriami s¹: u¿ytecznoæ oraz
zasada u¿ytecznoci. U¿ytecznym nazywa siê to, co sprzyja osi¹ganiu szczêcia.
Zasada u¿ytecznoci s³u¿y z kolei do oceny konkretnej dzia³alnoci jako sprzyjaj¹cej b¹d niesprzyjaj¹cej powstawaniu szczêcia8. Uzasadnieniem stosowanych
wyznaczników s³usznego postêpowania jest dla klasycznego utylitaryzmu postulat
d¹¿enia do osi¹gniêcia najwiêkszego szczêcia najwiêkszej liczby ludzi.
Uzupe³nieniem podstawowych wymogów utylitaryzmu jest wymóg bezstronnego podejcia. Wbrew potocznym i doæ powszechnie panuj¹cym mniemaniom,
wyra¿aj¹cym siê na ogó³ w dawaniu pierwszeñstwa interesom osób nam bliskich,
zwolennicy utylitaryzmu twierdz¹, ¿e powinnoci wobec innych winny byæ od
tego kryterium ca³kowicie niezale¿ne. Doktryna ta zak³ada, ¿e ka¿da osoba jest
równie wa¿na, a w podejmowaniu decyzji i dzia³añ moralnych nale¿y braæ pod
4

Hume pisze o niej w rozdziale O dobroci i ¿yczliwoci, zob. D. Hume, Traktat o naturze
ludzkiej, Warszawa 1963.
5 Zob. J. Priestley, Essay on the First Principles of Government; and on the Nature of Political, Civil, and Religious Liberty, (w:) P. Miller (ed.), Political Writings, Cambridge 1993.
6 Zob. W. Paley, Principles of Moral and Political Philosophy, New York 1978.
7 J. Bentham, Wprowadzenie do zasad moralnoci i prawoznawstwa, t³um. Bogdan Nawroczyñski, Warszawa 1958, s. 5255.
8 Bentham wypowiada siê na ten temat nastêpuj¹co: Otó¿ przez zasadê u¿ytecznoci rozumie siê zasadê, która aprobuje lub gani wszelk¹ dzia³alnoæ zale¿nie od tego, czy wykazuje ona
tendencjê do powiêkszania, czy zmniejszania szczêcia obchodz¹cej nas strony; lub, co na jedno
wychodzi, tendencjê do popierania tego szczêcia lub przeszkadzania mu. [...] Przez u¿ytecznoæ rozumie siê w³aciwoæ jakiego przedmiotu, dziêki której sprzyja on wytwarzaniu korzyci, zysku, przyjemnoci, dobra lub szczêcia [...], zapobiega powstawaniu szkody, przykroci,
z³a lub nieszczêcia zainteresowanej strony (ibidem, s. 1819).
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uwagê apersonalnie potraktowan¹ ocenê konsekwencji dzia³añ. Ka¿dy cz³owiek
w ramach utylitarystycznego wzorca podlega zasadzie równorzêdnego uwzglêdniania (jednakowego traktowania). Jej sens tkwi w tym, ¿e podczas okrelania
s³usznoci moralnej, korzyci jednej osoby wa¿¹ tyle samo, co jakiejkolwiek innej (wszyscy, którzy siê licz¹, licz¹ siê tak samo)9. Dla utylitaryzmu zatem ka¿dy cz³owiek jest równie wa¿ny co inni, a dokonywane wybory musz¹ byæ usprawiedliwione ca³ociowym dobrem wszystkich.
Kontynuator dzie³a Benthama John Stuart Mill wprowadzi³ do doktryny pewne zmiany10. Polega³y one przede wszystkim na dokonaniu jakociowego rozró¿nienia na przyjemnoci wy¿szego i ni¿szego rzêdu. Te pierwsze to przyjemnoci
duchowe, drugie  cielesne11. Zaprezentowa³ tak¿e kryterium s³u¿¹ce ich odró¿nianiu. Bardziej cenna w jego opinii bêdzie ta z konkurencyjnych przyjemnoci,
któr¹ preferowaæ bêdzie wiêkszoæ, a najlepiej wszyscy ci, którzy poznali obie.
W ten sposób dokona³o siê przejcie utylitaryzmu z koncepcji o charakterze ilociowym do teorii wyró¿niaj¹cej jakoæ przyjemnoci12.
Zasadnicze odmiany tej doktryny, które skrótowo opiszemy, to utylitaryzm
czynów (act utilitarianism)13 i utylitaryzm regu³ (rule utilitarianism)14. Oprócz
tej klasyfikacji mo¿emy przywo³aæ innego rodzaju podzia³y. Mo¿emy tu wymieniæ chocia¿by utylitaryzm obiektywny (odnosz¹cy siê do tego, co rzeczywicie nakazuje u¿ytecznoæ) i subiektywny (odwo³uj¹cy siê do przekonañ sprawcy co do
maksymalizacji u¿ytecznoci); utylitaryzm sumaryczny (ca³ociowy) i przeciêtny.
Utylitaryzm czynów zwany jest tak¿e utylitaryzmem bezporednim (direct
utilitarianism). Rozumie siê to w tym szczególnym sensie, ¿e s³usznoæ i nies³usznoæ czynów zale¿¹ w tym przypadku od tego, czy same planowane i dokonywane czyny wprost realizuj¹ zasadê u¿ytecznoci. Podejcie to charakteryzuje
9

Podkrelana w ramach utylitaryzmu bezstronnoæ mo¿e mieæ tak¿e wymiar temporalny.
W takim przypadku postuluje siê, ¿e nie powinno siê przedk³adaæ mniejszego dobra teraniejszego nad wiêksze dobro przysz³e (oczywicie uwzglêdniaj¹c prawdopodobieñstwo jego zajcia). Zob. B. Williams, Punkt widzenia wszechwiata: Sidgwick i ambicje etyki, (w:) idem, Ile
wolnoci powinna mieæ wola?, Warszawa 1999, s. 339.
10 Na temat utylitaryzmu w tej zmodyfikowanej wersji patrz T. Kotarbiñski, Utylitaryzm
w etyce Milla i Spencera, (w:) idem, Pisma etyczne, Wroc³aw 1987, s. 2584.
11 Mill wypowiada skrajn¹ i doæ zaskakuj¹c¹ jak na hedonistê opiniê: Lepiej byæ niezadowolonym cz³owiekiem ni¿ zadowolon¹ wini¹; lepiej byæ niezadowolonym Sokratesem ni¿
zadowolonym g³upcem. A je¿eli g³upiec i winia s¹ innego zdania, to dlatego, ¿e umiej¹ patrzeæ
na sprawê wy³¹cznie ze swego punktu widzenia (J.S. Mill, Utylitaryzm, O wolnoci, Warszawa
1959, s. 1521).
12 Ta jakociowa deskrypcja równie¿ okaza³a siê niezadowalaj¹ca nawet dla zwolenników
utylitaryzmu, np. G.E. Moore uznawa³ j¹ za niespójn¹ i w ogóle stoj¹c¹ pod znakiem zapytania
jako odmiana utylitaryzmu (G.E. Moore, Principia Ethica, Cambridge 1903, s. 8081).
13 Najwa¿niejsi przedstawiciele tego kierunku to: J. Bentham, J.S. Mill, H. Sidgwick,
J.J.C. Smart.
14 Jego g³ówni przedstawiciele to: S. Toulmin, P.H. Nowel-Smith, R.B. Brandt.
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skoncentrowanie na czynach i skutkach jako przedmiocie moralnej refleksji,
w czym tak¿e mieci siê ich moralna ocena. W przypadku wyboru miêdzy potencjalnymi a zarazem konkurencyjnymi w stosunku do siebie dzia³aniami za³o¿enia tej koncepcji wymagaj¹, by rozwa¿aæ mo¿liwe konsekwencje ka¿dego
z planowanych aktów. Po takiej kwalifikacji powinnoci¹ dzia³aj¹cego staje siê
wybór czynu s³usznego, to znaczy takiego, który przysporzy³by wiêcej dobra ni¿
dzia³anie alternatywne. G³ówn¹ wskazówk¹ s³usznego wyboru jest tu zasada u¿ytecznoci. Podmiot dokonuj¹cy wyboru skazany jest w tym przypadku na ka¿dorazowe rozstrzyganie poszczególnego czynu w kategoriach jego s³usznoci.
Prawid³owa kalkulacja mo¿liwych skutków okrela to, co jest obowi¹zkiem podmiotu dzia³añ moralnych. Podstawow¹ kwesti¹, jak¹ ka¿dorazowo powinien on
sobie przedk³adaæ, jest pytanie o skutki tego konkretnego czynu w tej konkretnej sytuacji15. Wychodz¹c z tego za³o¿enia, zasadniczo przyjmuje siê, ¿e dobro
ka¿dego stanu rzeczy zale¿y od tego, jak wiele sumarycznej (lub przeciêtnej)
pomylnoci przynosi on ludziom (czy ogólniej: wra¿liwym istotom). Tak zatem
dobro oraz s³usznoæ poszczególnych dzia³añ, jak równie¿ motywów, zale¿¹ od
dobra, jakie mo¿na przypisaæ ca³ociowemu stanowi rzeczy ujawnionemu w konsekwencjach. Podsumowuj¹c tê skrótow¹ charakterystykê, powiemy, ¿e ten rodzaj utylitaryzmu instrumentalizuje ocenê moraln¹. Dzia³ania s¹ s³uszne i w efekcie zobowi¹zuj¹ce do wykonania, wy³¹cznie z racji stoj¹cej za nimi pomylnoci.
Podejcie takie ignoruje charakter, motywy oraz ewentualn¹ zgodnoæ dzia³añ
z nakazami jakiegokolwiek autorytetu.
Utylitaryzm regu³ jest propozycj¹ odmienn¹ ni¿ poprzednia16. W pierwszym
rzêdzie odwo³uje siê do zasad moralnych, a dopiero one odnosz¹ siê do zasady
maksymalizacji u¿ytecznoci. Z tego powodu teoria ta klasyfikowana jest jako porednia (indirect). Ocena s³usznoci czy nies³usznoci dzia³añ nie pochodzi bowiem
wprost od ich zgodnoci z zasad¹ maksymalizacji u¿ytecznoci. Przedstawiona tu
odmiana utylitaryzmu prezentuje dzia³ania s³uszne jako te, które w pierwszym rzêdzie bior¹ pod uwagê ich spójnoæ z systemem regu³, instytucjami spo³ecznymi
oraz ludzkimi charakterami. Odwo³anie do zasady u¿ytecznoci traktuje siê za
jako kryterium wartociuj¹ce dla takich regu³, instytucji oraz charakterów17.
Wprawdzie utylitaryzm jawi siê jako najpopularniejsza koncepcja teleologiczna, to jednak nie jest jedynym jej przyk³adem. Dzi czêsto umieszczany jest
w ramach szerszej doktryny zwanej konsekwencjalizmem. Z jednej strony istnieje przekonanie, ¿e konsekwencjalizm, którego cech¹ charakterystyczn¹ jest oce15

Patrz E. Klimowicz, Utylitaryzm w etyce, Warszawa 1974, s. 203204.
Wed³ug niektórych s¹ argumenty wspieraj¹ce tezê uznaj¹c¹ Davida Humea za jednego
z inspiratorów tego kierunku. Patrz J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej,
Warszawa 1993, s. 115.
17 Niektórzy badacze opisuj¹ tê koncepcjê jako swoist¹ jego fuzjê utylitaryzmu z teori¹
formalistyczn¹. Zob. R.B. Brandt, Etyka, t³um. B. Stanosz, Warszawa 1996, s. 671686.
16
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na czynów poprzez ich skutki, czerpie ze róde³ utylitaryzmu, a z drugiej, ¿e powsta³ w pewnym sensie w opozycji do teorii u¿ytecznoci z powodu niektórych
s³aboci pojawiaj¹cych siê w jego uzasadnieniu.
Zarzut nadmiernych roszczeñ. Krytykê utylitaryzmu rozpoczniemy uwag¹,
¿e jeden z g³ównych zarzutów, jaki stawiany bywa tej doktrynie, a zw³aszcza jej
wersji zwanej utylitaryzmem czynów, wyra¿a siê w twierdzeniu, i¿ jest on nadmiernie wymagaj¹cy. Wynika z niego bowiem ¿¹danie rozpatrywania wszystkich
czynów zawsze tak¿e w kategoriach moralnych. Wyjcie do kina, zakup sprzêtu
AGD czy przerwa na kawê stawia osobê przed alternatyw¹ bardziej szczytnego
postêpowania. Ka¿dy z powy¿szych wyborów mo¿e zatem okazaæ siê w wietle
tej teorii czynem nies³usznym. Jednak¿e istota przytaczanego argumentu tkwi nie
tylko w trudnociach wi¹zanych z konkretnym wyborem. Zwraca siê uwagê, ¿e
utylitaryzm wymaga w³aciwie ci¹g³ego obliczania u¿ytecznoci. Skoro bowiem
moralna s³usznoæ polega na maksymalizacji skutecznoci dzia³añ prowadz¹cych
do szczêcia (czy te¿ przyjemnoci), to ka¿de dzia³anie ignoruj¹ce ten cel i prowadz¹c¹ do niego procedurê jest nies³uszne. Poszczególne podmioty powinny
zatem rozwa¿aæ nie tylko u¿ytecznoæ podejmowanych czynnoci, ale tak¿e dzia³añ, których zamierzaj¹ zaniechaæ18.
Niektórzy utylitaryci broni¹ swojej doktryny w sposób doæ radykalny. Potwierdzaj¹ wprost ów zarzut, g³osz¹c jednoczenie tezê, ¿e nie jest on wcale zarzutem. Uznaj¹ po prostu, ¿e dzia³anie skierowane na maksymalizacjê powszechnego szczêcia jest oczywist¹ ludzk¹ powinnoci¹19. Takie skrajne stanowisko
wywodz¹ ze sk¹din¹d rozs¹dnej uwagi, ¿e fakt, i¿ wiêkszoæ ignoruje maksymalizacjê u¿ytecznoci, nie usprawiedliwia tych, którzy tego nie czyni¹20. Inni zwolennicy tej teorii odpieraj¹ tego rodzaju krytykê, uznaj¹c s³usznoæ maksymalizacji z jednej strony, a z drugiej przyznaj¹c, ¿e jej zaniechania nie zawsze
i w ka¿dych okolicznociach nale¿y uwa¿aæ za nies³uszne. W sukurs temu twierdzeniu id¹ m.in. zwolennicy utylitaryzmu regu³. Uzasadnieniem bêdzie tu przyjêcie za³o¿enia, ¿e jeli zaakceptujemy regu³y g³osz¹ce, i¿ ci¹g³e powiêcenie dla
realizacji powszechnego po¿ytku jest zbyt kosztowne, to powinnoci¹ jest niepowiêcanie siê tej dzia³alnoci w takiej skali.
Kolejna próba unikniêcia tego rodzaju zastrze¿eñ polega na wyborze takiej
formy bezporedniego utylitaryzmu, która nie bêdzie wymagaæ najlepszego rozwi¹zania, ale poprzestanie na dostatecznej nadwy¿ce oczekiwanego dobra. Takie mniej rygorystyczne podejcie proponowali Karl Popper, Judith Lichtenberg,
Michael Slot, Michael Stocker. Akceptowali oni odmianê doktryny, która bêdzie
18 Kiedy na przyk³ad si¹dziemy przed telewizorem b¹d wemiemy do rêki gazetê czy
ksi¹¿kê, albo zechcemy uci¹æ sobie krótk¹ drzemkê, wymóg maksymalizowania u¿ytecznoci
bêdzie wisia³ nad nami niczym mityczny miecz Damoklesa.
19 Por. P. Singer, Practical Ethics, Cambridge 1993; P. Unger, Living High and Letting
Die, New York 1996.
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uznawaæ czyn za moralnie s³uszny nawet wówczas, gdy maksymalizacja szczêcia nie bêdzie realizowana w sposób najlepszy.
Obrona przed krytyk¹ idzie te¿ w innym kierunku. W obozie obroñców utylitaryzmu pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e zarzut nadmiernych roszczeñ jest nieporozumieniem, za postulat brania pod uwagê ca³y czas przez wszystkie osoby wszystkich
konsekwencji ka¿dego czynu zosta³ mylnie potraktowany przez krytyków jako
uniwersalny sposób postêpowania. Nie jest to jednak, zdaniem obroñców utylitaryzmu, uniwersalna procedura podejmowania decyzji  jak to zdaj¹ siê twierdziæ przeciwnicy21  a tylko kryterium tego, co nale¿y uznaæ za moralnie s³uszne. U¿ytecznoæ jest tu zatem traktowana jako wystarczaj¹cy i konieczny
warunek s³usznego czynu. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy podmioty
kalkuluj¹ ow¹ u¿ytecznoæ podczas podejmowania swoich decyzji22. Wszystko
to ma sugerowaæ, ¿e jeli zasada u¿ytecznoci jest kryterium s³usznoci czynów,
a nie procedur¹ rozstrzygaj¹c¹, to w konsekwencji utylitaryzm nie stawia nadmiernego wymagania znajomoci i kalkulowania wszystkich konsekwencji rozpatrywanych czynów. Tak okrelone kryterium s³usznoci sk³ania³oby te¿ do porzucenia u¿ytecznoci uto¿samianej z procedur¹ decyzyjn¹ zawsze wówczas, gdy
mia³oby to szkodziæ maksymalizowaniu u¿ytecznoci. Niektórzy twierdz¹ nawet,
¿e cis³¹ kalkulacjê nale¿a³oby porzuciæ na rzecz moralnych intuicji. Te ostatnie
bowiem rozwinê³y siê jako szczególne rozwi¹zania s³u¿¹ce w normalnych warunkach w³anie maksymalizowaniu u¿ytecznoci23.
Obrony zasady u¿ytecznoci traktowanej jako procedura decyzyjna podjêli siê
wbrew powy¿szym twierdzeniom inni utylitaryci, na przyk³ad Henry Sidgwick.
Dopuszcza on ewentualnoæ, by utylitarystyczn¹ procedurê decyzyjn¹ stosowaæ
jako swego rodzaju ezoteryczn¹ moralnoæ. Ustala³aby j¹ elitarna grupa charakteryzuj¹ca siê sprawnoci¹ w obliczaniu u¿ytecznoci24. Derek Parfit, id¹c
20

Mo¿na by ewentualnie uznaæ, ¿e ci, którzy robi¹ to bezwiednie lub wiedzeni chwalebnymi motywami, pozostaj¹ bez winy. To jednak nie zmienia postaci rzeczy, czyli tego, ¿e czyny takie nie maksymalizuj¹ u¿ytecznoci i w zwi¹zku z tym nale¿y je uznaæ, zgodnie z utylitarystycznym paradygmatem, za nies³uszne.
21 R. Eugene Beles szczegó³owo rozwa¿a problem regresu w nieskoñczonoæ wystêpuj¹cego przy okazji stosowania procedur decyzyjnych w ramach zasady maksymalizacji u¿ytecznoci.
Zob. R.E. Beles, Act Utilitarianism: account of right-making characteristics or decision-making procedure?, American Philosophical Quarterly 1971, t. 8, nr 3, s. 257265.
22 James Griffin twierdzi, ¿e utylitarystyczny rachunek jest poza naszym zasiêgiem,
g³ównie jeli chodzi o zdolnoci obliczenia go, a zatem nie mo¿e byæ podstaw¹ naszego ¿ycia
moralnego. J. Griffin, S¹d wartociuj¹cy, t³um. M. Szubia³ka, Warszawa 2000, s. 142.
23 Patrz. R.M. Hare, Moral Thinking, Oxford 1981, s. 4647.
24 Jak w pewnym miejscu pisze Sidgwick o powszechnej znajomoci zasad, którymi powinien kierowaæ siê utylitarysta: pospólstwo powinno trzymaæ siê z daleka od ca³ego jego systemu o tyle, o ile za spraw¹ owej nieuniknionej nieokrelonoci i z³o¿onoci jego kalkulacji
prawdopodobne jest, ¿e w pospolitych rêkach poci¹gnie z³e skutki (H. Sidgwick, The Methods
of Ethics, London 1907, s. 489490; cyt. za: B. Williams, op. cit., s. 347).
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w sukurs Sidgwickowi, twierdzi, ¿e niezale¿noæ kryterium s³usznoci od procedury decyzyjnej nie zawiera w sobie ¿adnej sprzecznoci25. Mo¿na bowiem kryterium s³usznoci potraktowaæ jako zasadê znajduj¹c¹ siê na wy¿szym poziomie
uzasadniania, wybieraj¹c¹ sporód ró¿nych procedur decyzyjnych znajduj¹cych
siê na ni¿szym poziomie.
Nieprzewidywalnoæ skutków. Kolejny rozpatrywany przez nas zarzut
w stosunku do utylitaryzmu dotyczy nastêpstw dzia³añ. Krytycy zwracaj¹ uwagê, ¿e skutki niemal ka¿dego czynu z regu³y staj¹ siê przyczynami dzia³añ kolejnych, równie¿ maj¹cych swoje konsekwencje, które z kolei sk³adaj¹ siê na byæ
mo¿e nieskoñczony, a na pewno nieprzewidywalny ³añcuch zdarzeñ. Sedno tego
zarzutu polega na zwróceniu uwagi na fakt, ¿e skoro nie jestemy w stanie przewidzieæ wszystkich nastêpstw dzia³añ, jakie podejmujemy, to nie mo¿emy ani
w d³u¿szej, ani nawet w redniookresowej perspektywie okreliæ, które z nich doprowadz¹ do zwiêkszenia iloci szczêcia, a które do jego zmniejszenia. Co za
tym idzie, s³usznoæ czynu rozpatrywana w tej perspektywie mo¿e mieæ jedynie
wymiar bezporedni (dotyczy pierwszoplanowych nastêpstw konkretnych czynów). Ponadto trzeba wzi¹æ pod uwagê okolicznoæ, ¿e ka¿de pojedyncze ludzkie dzia³anie splata siê z wieloma dzia³aniami innych ludzi. Mo¿liwoæ ich wiadomej koordynacji nieuchronnie maleje wraz ze up³ywem czasu i liczb¹ samych
czynów. Wszystko to sprawia, ¿e nasze przewidywania mog¹ dotyczyæ w miarê
bliskiej przysz³oci oraz opieraæ siê na analizie niewielkiej liczby zderzaj¹cych
siê ze sob¹ dzia³añ. W takim razie ka¿dy czyn da siê zaklasyfikowaæ jako s³uszny b¹d nies³uszny zaledwie w perspektywie niewielkiego wycinka czasowego
i niewielkiego obszaru zachodz¹cych miêdzy nimi interakcji. Wobec tego s³usznoæ czynów z punktu widzenia up³ywu czasu zasadnie jawiæ siê mo¿e jako jedynie warunkowa. Nawet bior¹c pod uwagê jeden czyn i jego przysz³e nastêpstwa, natrafiamy na bariery w postaci u³omnoci naszej wiedzy dotycz¹cej
prawide³ rz¹dz¹cych wiatem przyrodniczym i spo³ecznym. Pokazuje to, ¿e natykamy siê w tej kwestii na obszar daleko wykraczaj¹cy poza nasze mo¿liwoci.
Z jednej strony wnioski te sk³aniaæ bêd¹ do moralnego sceptycyzmu, a z drugiej
do uznania, ¿e utylitarystyczna perspektywa wymaga od dzia³aj¹cych podmiotów
intelektualnych w³aciwoci o charakterze ponadludzkim26.
Zarzut ignorowania ludzkich wiêzi. Jednym z podstawowych wyznaczników utylitaryzmu jest bezstronnoæ (czy raczej bezosobowoæ) tej doktryny. Jest
ona tak¿e wymogiem, który sta³ siê przedmiotem wielu zastrze¿eñ. Pewne obowi¹zki wobec najbli¿szych zdaj¹ siê bowiem wa¿yæ wiêcej ni¿ takie same po25

D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford 1986, s. 349, 87108.
Problem ten próbowa³ rozwi¹zaæ, wprawdzie w nieco innym kontekcie, Richard Marvin
Hare, pos³uguj¹c siê metafor¹ archanio³a, tylko z takiej perspektywy bowiem mo¿liwe jest odgadniêcie wszystkich mo¿liwych uk³adów skutków konkurencyjnych dzia³añ. Por. R.M. Hare,
Mylenie moralne, t³um. J. Margañski, Warszawa 2001.
26
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winnoci spe³niane wzglêdem obcych. Na przyk³ad opieka na w³asnymi dzieæmi
postrzegana jest jako obowi¹zek nadrzêdny wobec opieki nad dzieæmi innych.
Utylitaryzm czynów nie ró¿nicuje jednak w tym wzglêdzie ludzkich obowi¹zków.
Swoje czy cudze dzieci licz¹ siê w jego wietle tak samo. Takie powinnoci
uwzglêdniaj¹ce rodzinê i przyjació³ okrelane s¹ jako podmiotowo zaanga¿owane (agent-relative)27, a ich charakter ró¿ni siê zale¿nie od konkretnego podmiotu. Inne bêd¹ zatem tego rodzaju powinnoci moje, inne s¹siada. Utylitaryzm
czynów jest jednak koncepcj¹ o w³asnociach podmiotowo neutralnych (agent-neutral). Ani cele, ani obowi¹zki nie ró¿ni¹ siê w tej teorii w zale¿noci od osoby sprawcy. Nasze dzia³ania winny byæ nakierowane na maksymalizacjê u¿ytecznoci bez wzglêdu na relacje, dlatego te¿ rzeczywiste uczuciowe i biologiczne
zwi¹zki miêdzy ludmi przestaj¹ wa¿yæ w rozpatrywaniu s³usznoci naszych czynów. Utylitaryzm wprawdzie nie deprecjonuje szczególnych miêdzyludzkich stosunków, separuje je jednak od sposobu, w jaki powinnimy traktowaæ innych.
Krytycy utylitaryzmu argumentuj¹ jeszcze, ¿e teoria ta bazuje na fa³szywych
za³o¿eniach. Niektórzy z nich twierdz¹, ¿e powinnoci, jakie mamy wobec przyjació³ czy rodziny, nie mog¹ byæ uzale¿nione od warunku maksymalizowania
u¿ytecznoci. Jeli bowiem nasz przyjaciel potrzebuje pomocy, to nie mo¿e ona
zostaæ uznana za czyn nies³uszny. Dzia³ania tego rodzaju charakteryzuj¹ siê autonomi¹ w stosunku do wymagania realizacji powszechnego dobra. Bernard Williams konstruuje przyk³ad, poprzez który pokazuje, ¿e samo rozwa¿nie problemu po¿ytku wynikaj¹cego z ratowania ton¹cej ¿ony albo innej ton¹cej osoby oraz
rozstrzyganie tego w kategoriach s³usznoci nale¿a³oby uznaæ za przynajmniej
niestosowne28.
Sprzeciw wobec bezwzglêdnoci utylitaryzmu. Kolejny zarzut odnosi siê
do tego, ¿e utylitaryzm, w ramach którego formu³uje siê rygorystyczne wymagania w jednych sferach, pomija je w innych. Dotyczy to zw³aszcza pewnych
uznawanych powszechnie imperatywów. W efekcie zdaniem krytyków teoria ta
mo¿e prowadziæ do stosowania zasady cel uwiêca rodki. Pewne dzia³ania
oceniane jako z³e same w sobie nie tylko, ¿e mog¹ w ramach tej optyki zostaæ
dopuszczone, ale co gorsza, w ramach spójnoci koncepcji powinny zostaæ uznane za s³uszne. Zasadniczy problem polega w tym przypadku na tym, ¿e czym in27

Na temat podmiotowej neutralnoci i podmiotowego zaanga¿owania pisz¹ m.in.
D. McNaughton i P. Rowling, Agent-Relativity and the Doing Happening Distinction, Philosophical Studies 1991, t. 63, nr 2, s. 167185; F. Howard-Snyder, The Heart of Consequentialism, Philosophical Studies 1994, t. 76, nr 1, s. 107129; a tak¿e D.W. Portmore w artykule:
McNaughton and Rawling on the Agent-Relative/Agent-Neutral Distinction, zamieszczonym
w Utilitas 2001, t. 13, nr 3, s. 350356. Ten ostatni przeprowadza krytyczn¹ analizê rozró¿nienia zastosowanego przez wy¿ej wspomnianych autorów  zob. D.W. Portmore, Ethics 2003,
t. 113, nr 2, s. 303332 oraz idem, Can an Act-Consequentialism Theory Be Agent Relative,
American Philosophical Quarterly 2001, t. 38, s. 363377.
28 B. Williams, Osoby, charakter i moralnoæ, (w:) Ile wolnoci..., s. 260261.
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nym jest kwalifikowanie pewnych dzia³añ w wyj¹tkowych okolicznociach jako
wprawdzie mniejszego, ale zawsze z³a, a czym innym okrelanie tych samych
dzia³añ jako s³usznych. Do katalogu takich czynów zaliczylibymy z pewnoci¹
oszustwo, tortury czy umiercanie niewinnych. W powszechnym mniemaniu nie
powinny byæ one planowane nawet wówczas, gdyby maksymalizowa³y one u¿ytecznoæ. Czyny tego rodzaju uznalibymy na ogó³ za z³o tak¿e wówczas, gdyby
prowadzi³y one do zmniejszenia liczby oszustw, tortur i zabójstw.
Zwi¹zane z przedstawionym za³o¿eniem g³osy odrzucaj¹ce utylitaryzm bazuj¹
na ogó³ na pewnych eksperymentach mylowych pokazuj¹cych moralnie odstrêczaj¹c¹ stronê tej koncepcji29. Literatura przedmiotu zawiera wymylone przyk³ady wskazuj¹ce, ¿e stosowanie wymogu maksymalizowania u¿ytecznoci
godzi³oby czasem w prawa uznawane za najbardziej elementarne. Jedna z najbardziej g³onych tego rodzaju ilustracji znana jest pod nazw¹ transplantacji30.
Za³ó¿my, ¿e w jednym ze szpitali le¿y piêciu pacjentów oczekuj¹cych na przeszczep. Jeden serca, drugi w¹troby, trzeci nerki etc. Do tej¿e placówki medycznej zg³asza siê w tym samym czasie osoba (w celu np. przeprowadzenia badañ
okresowych), która doskonale nadawa³aby siê na dawcê organów, na które pacjenci nie mog¹ ju¿ d³u¿ej czekaæ, poniewa¿ dalsza zw³oka zagra¿a ich ¿yciu.
Lekarz kieruj¹cy siê utylitarystycznym wymogiem maksymalizacji u¿ytecznoci
podejmuje wiêc decyzjê o rozcz³onkowaniu bogu ducha winnego niedobrowolnego dobroczyñcy. Operacja ratuje ¿ycie piêciu pacjentom, ale naturalnie zabija
dawcê. Krytycy utylitaryzmu na podstawie tego wymylonego przypadku utrzymuj¹, ¿e taka operacja maksymalizuje u¿ytecznoæ. Wprawdzie jedna osoba
ginie, ale ¿ycie piêciu innych zostaje uratowane. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby,
ewentualne zaniechanie tego rodzaju dzia³ania przez lekarza, uznaæ za czyn nies³uszny. Przyk³ad ten po pierwsze wskazuje, jak daleko od naszych moralnych
intuicji zdaje siê odbiegaæ konsekwentnie potraktowany utylitaryzm. Po drugie,
jakie konsekwencje mog³oby poci¹gaæ za sob¹ ustanowienie w relacjach spo³ecznych utylitaryzmu powszechnie obowi¹zuj¹cym paradygmatem.
Linia obrony przed zarzutem sprzecznoci utylitaryzmu z powszechnymi intuicjami moralnymi mo¿e iæ w dwóch kierunkach. Pierwszy bazuje na twierdzeniu, ¿e nasze intuicje stosuj¹ siê do sytuacji standardowych. Im bardziej za okolicznoci zaczynaj¹ odbiegaæ od standardu, tym trudniej siê nimi kierowaæ.
W sytuacjach skrajnie odbiegaj¹cych od normalnoci rozwi¹zania poszczegól29

Utylitaryzm zdaje siê zak³adaæ, ¿e w pewnych okolicznociach powinnimy np. zabiæ
niewinn¹ osobê, by ocaliæ kilka innych lub, ¿e s¹ przypadki, w których s³usznym dzia³aniem
by³oby ukaranie za zbrodnie ludzi, którzy ich nie pope³nili; albo wspieranie dzia³añ, w wyniku
których na przyk³ad organy konieczne do transplantacji by³yby pobierane od zdrowych osób
wbrew ich woli itp.
30 Zob. J.J. Thomson, Killing, Letting Die, and the Trolley Problem, The Monist 1976,
t. 59, nr 2, s. 204217.
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nych problemów mog¹ nakazywaæ dzia³anie daleko odbiegaj¹ce od zazwyczaj
stosowanych. Drugi modus reagowania na tego rodzaju krytykê utylitaryzmu
polega na modyfikowaniu jego klasycznej wersji tak, by by³ w zgodzie z generalnymi zapatrywaniami moralnymi31. W ramach tego rodzaju intuicji mieci siê
na przyk³ad taka, która mówi, ¿e zadaniem lekarza jest pomoc pacjentowi. Jeli
za nie jest to mo¿liwe, to  zreszt¹ zgodnie z treci¹ przysiêgi Hipokratesa  przynajmniej mu nie szkodziæ. Zasada ta zabrania wiêc celowego umiercania ludzi.
W czym w sposób oczywisty zawiera siê przypadek zabijania dla pobrania organów do przeszczepu.
Inny ze sposobów uzgadniania intuicji moralnych z utylitaryzmem opiera siê
na ocenie wskazuj¹cej, ¿e z moralnego punktu widzenia akt zabójstwa jest bardziej
godny potêpienia ni¿ dopuszczenie do mierci. W przypadku transplantacji lekarz
zabija pacjenta, by nie dopuciæ do mierci piêciu innych. Bez przeszczepu wprawdzie oczekuj¹cy na niego umr¹, ale nikt nie zostanie zabity. Tak przedstawiona argumentacja podkrela w istocie, ¿e ogólna suma dobra w wiecie bêdzie wiêksza
wówczas, gdy dojdzie do piêciu zgonów maj¹cych naturalna przyczynê ni¿ do jednego zabójstwa. Przy takiej interpretacji dokonanej na wartociach utylitaryzm
pozostanie w zgodzie z powszechnie obowi¹zuj¹cymi moralnymi przekonaniami32.
Kolejn¹ prób¹ uzgodnienia tych dwóch podejæ do moralnoci jest utylitaryzm regu³. Pojawi³ siê on jako modyfikacja utylitaryzmu czynów z uwagi na to,
¿e jego krytycy zwracali uwagê na niepraktycznoæ tego ostatniego. W zwyczajnych, najbardziej powszechnych sytuacjach, które nie jawi¹ siê jako szczególnie
skomplikowane, brak jest potrzeby odwo³ywania siê za ka¿dym razem do tej instancji, jak¹ jest zasada u¿ytecznoci. Argumentacja powo³uj¹ca utylitaryzm regu³ opiera siê przede wszystkim na twierdzeniu, ¿e posiadanie w takich okolicznociach gotowych zasad postêpowania jest rzecz¹ jak najbardziej u¿yteczn¹.
W wietle utylitaryzmu regu³ przyk³ad transplantacji oceniæ trzeba jako sytuacjê moralnie niedopuszczaln¹. Gdyby bowiem lekarze akceptowali zasadê
31

W sprawie pogodzenia konsekwencjalizmu z istotnymi moralnymi intuicjami patrz
D.W. Portmore, Can Consequentialism Be Reconciled with Our Common-Sense Moral Intuitions?, Philosophical Studies 1998, t. 91, nr 1, s. 119.
32 Jak i wszystkie inne eksperymenty mylowe, tak i ten mo¿e podlegaæ reinterpretacji oraz
modyfikacji. Jedna z takich modyfikacji zak³ada, ¿e piêciu pacjentów oczekuj¹cych na przeszczep to ofiary próby zabójstwa. W takim przypadku, jeli one umr¹, wiat bêdzie mia³ do czynienia z piêcioma zabójstwami. Zatem nawet przyjmuj¹c, ¿e zabójstwo jest gorsze ni¿ sama
mieræ, to zabicie jednego dawcy i uratowanie w ten sposób piêciu osób przed mierci¹ w wyniku zabójstwa spowoduje, ¿e wiat bêdzie lepszy, bo bêdzie mia³ o cztery zabójstwa mniej. Jednak¿e taki sposób mylenia wci¹¿ sprzeciwia siê powszechnie ¿ywionym intuicjom moralnym.
Od lekarza nie oczekuje siê przecie¿, by zmniejsza³ statystykê zabójstw czy promowa³ ¿ycie lub
zmniejsza³ iloæ mierci, oczekuje siê za to, ¿e bêdzie zawsze honorowa³ wartoæ ¿ycia, co ma
siê wyra¿aæ w niepowodowaniu jego utraty. Zob. P. Pettit, The Consequentialist Perspective,
(w:) M. Baron, P. Pettit, M. Slote, Three Methods of Ethics, Oxford 1997, s. 163169.
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pozwalaj¹c¹ na tego rodzaju przymusowe przeszczepy, to nale¿a³oby spodziewaæ
siê, ¿e zastosowanie w praktyce tego rodzaju regu³ zmniejsza³oby faktyczn¹ u¿ytecznoæ. Ju¿ sama znajomoæ takiej regu³y powodowa³aby obawy wród ewentualnych pacjentów, ¿e stan¹ siê bez swojej zgody ród³em organów. W sposób
oczywisty zaczêliby siê oni lêkaæ o swoje ¿ycie. Co wiêcej, spo³eczne zaufanie
do lekarzy przesta³oby istnieæ. To za nie tylko bezporednio obni¿y³oby poziom
ludzkiego szczêcia, ale tak¿e sprawi³o, ¿e ludzie unikaliby opieki medycznej bez
wzglêdu na stan swojego zdrowia. Bior¹c to wszystko pod uwagê, utylitaryci regu³ traktuj¹ sytuacjê transplantacji jako przyk³ad, w którym dokonuje siê czynu
nies³usznego, co jest jednoczenie zgodne z powszechnymi moralnymi intuicjami.
U³omnoæ stosowanych miar. Sprzeciw wobec rozwa¿anej teorii etycznej
mo¿e mieæ te¿ inne ród³a. Utylitaryzm zdaje siê budziæ powa¿ne zastrze¿enia nawet wówczas, gdy rozwa¿amy, jakiego rodzaju pomylnoæ powinnimy braæ pod
uwagê. Zale¿nie od tego, czy ma ona mieæ charakter ca³kowity, czy uredniony,
da siê przedstawiæ okolicznoci odstrêczaj¹ce od tego typu koncepcji. Rozpatrywanie zagadnienia dotycz¹cego tego, któr¹ pomylnoæ nale¿y braæ pod uwagê:
przeciêtn¹ czy sumaryczn¹, nie jest bynajmniej kwesti¹ b³ah¹. Zauwa¿ymy to
wówczas, gdy zdamy sobie sprawê, ¿e u¿ytecznoæ zwi¹zana jest z dobrostanem
podmiotów. Jeli spróbujemy oprzeæ siê w uwzglêdnianiu skali tego dobrostanu
na jego przeciêtnym stanie, to jej uredniona wielkoæ mo¿e pi¹æ siê w górê nie
tylko dziêki wzmacnianiu procesów poprawiaj¹cych dobrostan wszystkich, ale
tak¿e poprzez zmniejszanie liczby tych, u których dobrostan ma wartoæ najni¿sz¹. Wychodz¹c z tego punktu, mog³oby siê okazaæ, ¿e perspektywa utylitarystyczna zezwala na przyk³ad na fizyczn¹ likwidacjê tych osób, które s¹ najmniej
zadowolone czy szczêliwe. Takie postêpowanie bowiem prowadzi³oby do wzrostu redniej w ca³oci populacji. Jednak¿e pamiêtaæ trzeba, ¿e zadowolenie czy
szczêcie jest stanem stopniowalnym. Ró¿nice w stopniu sprawiaj¹, ¿e zawsze
ponad tymi, którzy s¹ stosunkowo najmniej zadowoleni, znajd¹ siê tacy, którzy
s¹ szczêliwsi. Id¹c dalej drog¹ wyznaczon¹ przez postulat mierzenia redniej,
usuniêcie z równania ka¿dego stosunkowo najmniej zadowolonego bêdzie tê
redni¹ podnosiæ.
Proceder likwidowania osób niepowiêkszaj¹cych redniej szczêliwoci stoi
w sprzecznoci z innym sposobem oceny, na przyk³ad gdy uwzglêdniana jest u¿ytecznoæ sumaryczna. W tym przypadku liczy siê ca³kowita wielkoæ zadowolenia czy szczêcia. Ten przypadek jednak¿e równie¿ nie jest wolny od pewnych
trudnoci. Wspomnielimy dopiero co o tym, ¿e szczêliwoæ jest stanem stopniowalnym. Nie nadmienilimy jednak, ¿e oprócz stanu szczêcia zwiêkszaj¹cego sumê u¿ytecznoci, ludzie odczuwaj¹ tak¿e niezadowolenie, smutek, gorycz
itp. uczucia zmniejszaj¹ce u¿ytecznoæ. Bior¹c to pod uwagê, nie mo¿na wykluczyæ i takiej sytuacji, w której s³usznym dzia³aniem z utylitarystycznego punktu
widzenia powinno byæ likwidowanie owych niezadowolonych, rozgoryczonych
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czy smutnych. To bowiem równie¿ prowadzi³oby do zwiêkszenia ca³kowitej
sumy szczêcia.
Jak widaæ, zasada maksymalizacji mo¿e prowadziæ do rozwi¹zañ sprzecznych
z powszechnymi intuicjami. W sukurs utylitaryzmowi w tym wzglêdzie przysz³a
propozycja Karla Rajmunda Poppera, by w zwi¹zku z tym porzuciæ wymóg maksymalizacji na rzecz zasady minimalizacji cierpieñ33. Taki negatywny utylitaryzm
niestety tak¿e nie wydaje siê propozycj¹ woln¹ od wad. Mo¿na bowiem wyobraziæ sobie, ¿e dopuszcza³by jako dzia³anie s³uszne na przyk³ad bezbolesne umiercanie ludzi cierpi¹cych, a skoro umarli nie odczuwaj¹, ostatecznie obni¿a³oby to
poziom cierpienia w ogóle34.
Krytyka apersonalnoci i niesprawiedliwoci utylitaryzmu. Na dwa inne
b³êdy utylitaryzmu zwraca uwagê Samuel Scheffler35. Wed³ug niego teoria ta
narusza jednoæ dwóch wa¿nych sfer ludzkiego ¿ycia. S¹ to: integralnoæ osoby
oraz sprawiedliwoæ rozdzielcza. Naruszenie pierwszej sprowadza siê do ignorowania pogl¹dów i zamierzeñ poszczególnych podmiotów. Ich preferencje musz¹ bowiem zostaæ pominiête w ka¿dorazowym przypadku pojawienia siê niezgodnoci z dzia³aniami maksymalizuj¹cymi u¿ytecznoæ. Zarzut ten mo¿na
rozszerzyæ, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e utylitaryzm lekcewa¿y autonomiê podmiotów. W ramach powszechnie panuj¹cych przekonañ odmiennie traktowane s¹
pewne ludzkie dzia³ania w zale¿noci od tego, czy dotycz¹ samego sprawcy, czy
innych ni¿ on podmiotów. Nara¿anie samego siebie na niebezpieczeñstwo rzadko spotyka siê ze stanowczym potêpieniem spo³ecznym. Bywa nawet tak, ¿e spotyka siê ono ze szczególnym uznaniem  choæby w dzia³aniach wojennych. Tymczasem w ramach utylitaryzmu nie ró¿nicuje siê oceny dzia³añ podmiotów ze
wzglêdu na to, kogo one dotycz¹. Lekcewa¿enie w³asnego ¿ycia czy pomylnoci jest w przypadku tej koncepcji równie naganne co cudzych. Wszystko to sprawia, ¿e utylitaryzm zdaje siê w tej kwestii zd¹¿aæ do pewnej formy kolektywnego
traktowania osób. Rachunek u¿ytecznoci nie wyodrêbnia bowiem poszczególnych podmiotów, lecz akcentuje ich sumaryczne osi¹gniêcia. Równoæ zak³adana w tej koncepcji zdaje siê nie byæ równoci¹ odrêbnych indywiduów, a jedynie elementów zdeterminowanych w swych czynach dobrem ca³oci.
Jeli za chodzi o argument podnoszony przez Schefflera, a dotycz¹cy sprawiedliwoci rozdzielczej, to wymóg maksymalnej korzyci potraktowanej ca³ociowo zdaje siê wymagaæ od sprawców, by ignorowali oni ewentualne cierpienia jednostek czy mniejszoci, jeli mia³oby to przynieæ wzrost szczêcia ogó³u.
W zwi¹zku z takim sposobem uzasadniania dzia³añ pomijany by³by w³aciwy dla
33
34

Za D. Probucka, Utylitaryzm w etyce, (w:) J. Pawlica (red.), Etyka, Kraków 1992, s. 370.
Takie skrajne rozwi¹zanie jako mo¿liwe w ramach tej koncepcji podaje Roderick Ninian
Smart w: Negative Utilitarianism, Mind 1958, t. 67, nr 268, s. 542543. Cyt za: M. Slote,
Satisficing Consequentialism, Proceedings of the Aristotelian Society 1984, t. 58, s. 152.
35 S. Scheffler, The Rejection of Consequentialism, Oxford 1982.
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sprawiedliwego postêpowania wymóg, by ka¿dy otrzyma³ to, co mu siê nale¿y.
Zamiast tego klasyczny utylitaryzm czynów wymaga, by ka¿dy otrzyma³ to, co
najlepiej bêdzie urzeczywistnia³o ogóln¹ u¿ytecznoæ.
Wada hedonizmu. Ostatni rozpatrywany g³os krytyczny odnosi siê do hedonizmu charakteryzuj¹cego klasyczn¹ wersjê utylitaryzmu. G³ówne zastrze¿enie
dotyczy uto¿samienia przez Benthama, a tak¿e w jakiej mierze przez Milla naczelnej wartoci z przyjemnoci¹. Zasadniczy problem polega tu na tym, ¿e mo¿na ca³kiem rozs¹dnie utrzymywaæ, ¿e to, co winno byæ najbardziej cenione, nie
musi zawieraæ w sobie przyjemnoci. U¿yteczne s¹ z pewnoci¹ tak¿e inne wartoci. Mo¿emy zaliczyæ do nich na przyk³ad wiedzê. Znajomoæ zaawansowanej
matematyki, fizyki teoretycznej, kosmologii, a tak¿e innych tego typu niepraktycznych dziedzin mo¿na s³usznie uznaæ za wartociow¹ niezale¿nie od tego,
czy przyczynia siê do osi¹gania przyjemnoci czy unikania cierpienia. Innymi
tego typu wartociami mog¹ byæ wolnoæ lub sprawiedliwoæ. D¹¿enie do nich,
a nawet ich realizacja nie musz¹ ³¹czyæ siê z przyjemnoci¹, abymy uznali je
za szczególnie cenne. Z drugiej strony tak¿e pewne rodzaje przyjemnoci ciê¿ko
zaliczyæ do rzeczy wartociowych  chocia¿by niektóre pragnienia zaspokojenia
patologicznych sk³onnoci wystêpuj¹ce u osobowoci zaburzonych.
Hedonizm nie jest z tych i podobnych powodów przyjmowany w krêgu utylitarystów bezdyskusyjnie. Niektórzy z nich opowiadali siê za jego odrzuceniem.
George Edward Moore podkrela³, ¿e wartoci najwy¿sze nie musz¹ w sposób
konieczny byæ zwi¹zane z przyjemnoci¹. Ten rodzaj utylitaryzmu, zwany idealnym, optowa³ za uznaniem za naczelne takich wartoci, które s¹ dobre same
w sobie. Zaliczane s¹ do nich na przyk³ad wiedza, cnota, piêkno, sprawiedliwoæ,
rozwój rodowiska itp. Takie pluralistyczne podejcie ma wprawdzie zalety, ale
nie jest te¿ wolne od pewnych u³omnoci. Najwiêksz¹ z nich wydaje siê niewspó³miernoæ wartoci36. Jeli u¿ytecznoæ ma byæ kryterium s³usznoci czynów, to
podmioty musz¹ byæ zdolne do jej kalkulowania, bior¹c pod uwagê skutki poszczególnych czynów. W przypadku, gdy podmioty w dzia³aniach odwo³uj¹ siê do ró¿nych wartoci, to konsekwencje ich dzia³añ tak¿e mo¿na kwalifikowaæ rozmaicie  w zale¿noci od tego, jaka wartoæ jest preferowana. Tak wiêc to, co
wydawa³o siê usuwaæ jedn¹ z niedoskona³oci klasycznej odmiany tej doktryny,
okazuje siê zarazem powodem trudnoci jej zmodyfikowanej wersji.
* * *
Przedstawiona lista zalet utylitaryzmu, a szczególnie stawianych mu zarzutów nie jest pe³na. Mo¿na by dodaæ do niej jeszcze wiele innych, chocia¿by grobê popadniêcia w legalizm lub te¿ w skrajn¹ postaæ kodeksualizmu. Iloæ g³o36 Odnonie do niewspó³miernoci ró¿nych skal wartoci zob. S. Ossowski, Z zagadnieñ
psychologii spo³ecznej, (w:) idem, Dzie³a, t. 4, Warszawa 1967.
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sów krytycznych mo¿e sk³aniaæ ku refleksji, ¿e utylitaryzm boryka siê z trudnymi do przezwyciê¿enia aporiami. Ewentualna dominacja w ¿yciu spo³ecznym
utylitarystycznego sposobu mylenia zdaje siê, nie bez podstaw, rodziæ obawê
przed wynikaj¹cymi z niej konsekwencjami. Zastosowanie tej koncepcji jako naczelnej idei reguluj¹cej stosunki miêdzyludzkie wydaje siê stanowiæ powa¿n¹
grobê dla indywidualnego ludzkiego dobrostanu, nienaruszalnoci zasadniczych
osobowych praw, w tym wolnoci, w³asnoci, a nawet ¿ycia. W wiecie kieruj¹cym siê utylitarnymi wymaganiami pod znakiem zapytania mog³yby stan¹æ naczelne imponderabilia, zgodnie z którymi ludzie staraj¹ siê uk³adaæ wzajemne
relacje. Do tego rodzaju naczelnych wzorców zagro¿onych projektem nakierowanym na u¿ytecznoæ nale¿y na przyk³ad idea sprawiedliwoci.
Zaprezentowana powy¿ej panorama zarzutów stawianych tej teorii etycznej
ujawnia, ¿e utylitaryzm nadal ma swoich oddanych zwolenników, jak równie¿
zagorza³ych krytyków. ledzenie dalszych losów tej niezwykle ciekawej dyskusji nie powinno byæ jednak wolne od wiadomoci niebezpieczeñstw, jakie mog³aby w praktyce wnieæ ze sob¹ koncepcja utylitarna.
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Streszczenie

Abstract

Retoryka polityczna jako rodek wp³ywania
na masy le¿y u podstaw w³aciwie ka¿dej organizacji politycznej  niezale¿nie od przydzielonych jej zadañ. Bie¿¹ca sytuacja ukazuje obecne na wiecie sprzecznoci objawiaj¹ce siê
w masowych akcjach protestacyjnych. Przyczyn¹ tych konfrontacji s¹ olbrzymie nierównoci
w podziale rodków oraz zdolnoci finansowych. Wobec nadmiernego bogactwa nielicznych niepokoi sytuacja milionów biednych ludzi, st¹d te¿ retoryczne osobliwoci w polityce
s¹ typowe dla apologetów dominuj¹cych si³
w krajach o odmiennych systemach politycznych.Szczególnie dobrze to widaæ w retoryce
graczy politycznych podczas kampanii wyborczych. K³ad¹ oni nacisk na problemy, których
nie uwa¿aj¹ za najwa¿niejsze, ale traktuj¹ oportunistycznie. Chocia¿ krytykuj¹ w³adzê polityczn¹ jako ca³oæ, to nie podejmuj¹ kwestii re-

Political rhetoric as a means of influencing
the masses lies at the core of practically every
political organization, regardless of the assigned
tasks.
The situation today shows the contradictions in the world, manifested in mass protest
actions. The reason for confrontation  an enormous inequality in the distribution of resources
and financial capacity among humans. Against
excessive wealth alarming is the situation of
many hundreds of millions of poor people.
Hence, political rhetoric peculiarities, which are
characteristic for apologists dominant power in
countries with different political regimes. Particularly clearly visible are the rhetoric of political players during the election campaign. Emphasis on something they do not explicitly
paramount, but opportunistic. Criticism do not
avoid of political power, in its entirety, but in
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formowania uprawnieñ banków w sektorze korporacyjnym, zniesienia monopolu pañstwowego
na pobór podatków czy tajemnicy bankowej
oraz walki z korupcj¹. Co prawda mówi siê o
zmianie zapisów konstytucyjnych, ale w odleg³ej przysz³oci. Nie wspomina siê natomiast o
potrzebie stworzenia nowego systemu infrastruktury spo³ecznej.
Przedstawiciele w³adzy konceptualnej w zaciszu swoich gabinetów tworz¹ nowe koncepcje
i znaczenia, nowe marki, udzielaj¹ rekomendacji w³adzom politycznym, ekonomicznym i bankowym, tworz¹ idoli teatru. Poniewa¿ nie
przyczynia siê to do wzrostu ich wiarygodnoci,
niechêtnie mówi¹ o sile informacji i komunikacji wykorzystywanej przez ideologiê. W tle rzeczywistych problemów i pomijanych treci pojawia siê coraz bardziej dojmuj¹ca potrzeba
nowego, o wiele bardziej otwartego wiata, podstawowych koncepcji i pojêæ, które kie³kuj¹
w umys³ach myl¹cej czêci rodzaju ludzkiego.
Trzeba na to jednak jeszcze poczekaæ w obliczu
retoryki jako zjawiska masowego.

their speeches is no question of reforming corporate banking authorities, the abolition of the
state monopoly on the collection of taxes, bank
secrecy, providing survivability corruption. If
talking about constitutional reform legislation
in the distant future. Do not talk about the need
to create a new system of social infrastructure
of society.
Topics are closed conceptual power, whose representatives in quiet offices create new
ideas and meanings, new brands, make recommendations political and banking and economic
power, are at the origin of the adoption of new
regulations form the idols of the theater. Did
not cause the speakers authorities reluctantly
speak about the power of information and communication, its hosts and ideology.
On the background of the existing problems
and omissions of material becomes more acute
need for a new much more open world, the basic ideas and meanings which germinate in the
minds of the thinking part of mankind. But while this rhetoric, as a mass phenomenon, not yet.

Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà ìíîãîêðàòíî ñâèäåòåëüñòâîâàëà î òîì, ÷òî
ïîëèòèêà è ðèòîðèêà òåñíî âçàèìîñâÿçàíû. Òàêàÿ âçàèìîñâÿçü ïðîñìàòðèâàåòñÿ â ëþáîì ñîöèàëüíîì äåéñòâèè, ÷òî òâîð÷åñêè ïîäìåòèëè åùå
ñîôèñòû è ïðàêòè÷åñêè èñïîëüçîâàëè.
Ïîëèòè÷åñêàÿ ðèòîðèêà êàê ñðåäñòâî âîçäåéñòâèÿ íà îáùåñòâî ëåæèò
â îñíîâå äåÿòåëüíîñòè ïðàêòè÷åñêè êàæäîé ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
Äðóãîå äåëî, êàêóþ çàäà÷ó ïðèçâàíà ðåøàòü îíà â êîíêðåòíûõ èñòîðè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ, êàêîé åå îñíîâíîé âîïðîñ.
Îñíîâíîé âîïðîñ ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé ðèòîðèêè îïðåäåëÿåòñÿ
ïîëèòè÷åñêèìè ñèëàìè, èñõîäÿ èç ñëîæèâøåéñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè. Ïîíÿòíî, ÷òî ñèòóàöèÿ îáúåêòèâíî îáùàÿ äëÿ âñåõ â êàæäîé
êîíêðåòíîé ñòðàíå, íî àêöåíòû â îïðåäåëåíèè åå êàæäàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà
è êàæäàÿ ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà äåëàþò, èñõîäÿ èç ñâîèõ èíòåðåñîâ. Â ñâîå
âðåìÿ íà ôèëîñîôñêîì êîíãðåññå â Ñòàìáóëå Þðãåí Õàáåðìàñ ðàçìûøëÿë
î ïðîáëåìå êîãíèòèâíîãî äèññîíàíñà ìåæäó óíèâåðñàëüíûì ïðèçûâîì
ê íàöèîíàëüíîé ìèññèè è ïàðòèêóëÿðíîé ïðèðîäîé ôàêòè÷åñêè ñóùåñòâóþùèõ
èíòåðåñîâ1, âèäÿ â íåé îñíîâíîé ïîëèòè÷åñêèé âîïðîñ ñîâðåìåííîñòè.
È ðå÷ü â åãî âûñòóïëåíèè øëà î ïåðåõîäå ê ïîñòíàöèîíàëüíîìó êîíòåêñòó
îáùåñòâåííîé æèçíè.
1 Þ. Õàáåðìàñ, Ñïîð î ïðîøëîì è áóäóùåì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Ïåðåõîä îò
íàöèîíàëüíîãî ê ïîñòíàöèîíàëüíîìó êîíòåêñòó, Âîïðîñû ôèëîñîôèè 2004, ¹ 2, ñ. 1218.
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Åñëè æå ïîñìîòðåòü íà ñèòóàöèþ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, òî â íåé ìîæíî
óâèäåòü íàðàñòàíèå âñåîáùåãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, ïðîÿâëÿþùåãîñÿ
â ìàññîâûõ ïðîòåñòíûõ àêöèÿõ. Êðàåóãîëüíûé êàìåíü ïðîòèâîñòîÿíèÿ
 êîëîññàëüíàÿ íåðàâíîìåðíîñòü â ðàñïðåäåëåíèè ðåñóðñîâ, è ïðåæäå âñåãî,
ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé ìåæäó ëþäüìè. Íà ôîíå ïðèìåðíî ïîëóòîðà
òûñÿ÷ ìèëëèàðäåðîâ è îêîëî îäèííàäöàòè ìèëëèîíîâ ìèëëèîíåðîâ,
íàñ÷èòûâàåìûõ â ìèðå â 2013 ã., âåñüìà òðåâîæíî âûãëÿäèò ñèòóàöèÿ
ìíîãèõ ñîòåí ìèëëèîíîâ áåäíÿêîâ. Êàê îòìå÷àþò â Ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè êðåäèòîðîâ, ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2012 ã. ÷èñëî áåäíÿêîâ íà
ïëàíåòå óâåëè÷èâàëîñü â ÷åòûðå ðàçà áûñòðåå, ÷åì êîëè÷åñòâî áîãàòûõ2.
Èññëåäîâàíèå áûëî ïðèóðî÷åíî ê î÷åðåäíîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ôîðóìó
â Äàâîñå.
Îòñþäà è îñîáåííîñòè ïîëèòè÷åñêîé ðèòîðèêè, õàðàêòåðíûå äëÿ àïîëîãåòîâ ãîñïîäñòâóþùåé ñèëû â äåìîêðàòè÷åñêèõ ñòðàíàõ. Åñòåñòâåííî, èíûå
ïîíÿòèÿ ôèãóðèðóþò â êà÷åñòâå êëþ÷åâûõ â ïîëèòè÷åñêîé ðèòîðèêå
â ñòðàíàõ, âëàñòíûå ñèëû â êîòîðûõ ëèøü ïðèêðûâàþòñÿ äåìîêðàòè÷åñêèìè
ëîçóíãàìè, ïðè ýòîì âñÿ÷åñêè îãðàíè÷èâàÿ ñâîáîäó ñëîâà è âîëåèçúÿâëåíèå
ñâîèõ ãðàæäàí, íàïðèìåð, «ïîäïðàâëÿÿ», à òî è ïðÿìî ôàëüñèôèöèðóÿ
ðåçóëüòàòû âûáîðîâ. È óæ ñîâñåì äðóãèå ñìûñëû ñêðûòû çà ïîëèòè÷åñêîé
ðèòîðèêîé â ñòðàíàõ, ïîïàâøèõ âî âëàñòü ÿâíî àíòèäåìîêðàòè÷åñêèõ, à òî
è òîòàëèòàðíûõ èëè äèêòàòîðñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåæèìîâ.
Èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî ìû îïðåäåëèëè êàê êðàåóãîëüíûé êàìåíü ñîâðåìåííîé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ãëîáàëüíîì èíôîðìàöèîííîì ìèðå,
ëþáîïûòíî âçãëÿíóòü íà ðèòîðèêó ïîëèòè÷åñêèõ èãðîêîâ, êîòîðûå óïðàâëÿþò
êàðíàâàëîì ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Îñîáåííî âûïóêëî ýòà ðèòîðèêà âûãëÿäèò
âî âðåìåíà ïðåäâûáîðíûõ êàìïàíèé. Ìîæíî ïðèâåñòè íåñêîëüêî ïðèìåðîâ.
Âîò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ îáåùàíèé Íèêîëÿ Ñàðêîçè
(ìàðò, 2012): æ¸ñòêî ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî âúåçæàþùèõ â ñòðàíó èììèãðàíòîâ;
óæåñòî÷èòü òðåáîâàíèÿ ê òåì, êòî ïîëó÷àåò âèä íà æèòåëüñòâî. À â èòîãå,
ñ îäíîé ñòîðîíû, ýìèãðàíòû  ýòî õîðîøî, à ñ äðóãîé  ïëîõî. À ïëîõî ïîòîìó,
÷òî èçáèðàòåëè òàê ñ÷èòàþò. Ïðîòèâíèê Ñàðêîçè  ëèäåð Ñîöèàëèñòè÷åñêîé
ïàðòèè Ôðàíñóà Îëëàíäà îáåùàë óðåçàòü çàðïëàòû ÷èíîâíèêîâ è ïðàâèòåëüñòâåííîãî àïïàðàòà íà 30%.
Èç ìíîãîãî òîãî, ÷òî îáåùàë â ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ ßíóêîâè÷, îòìåòèì ñóùåñòâåííîå äëÿ îáû÷íîãî ãðàæäàíèíà: ïîâûøåíèå ïåíñèé âûøå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ïðîïîðöèîíàëüíî ñîîòâåòñòâóþùåìó òðóäîâîìó âêëàäó; ôèíàíñèðîâàíèå ìåäèöèíû äî 10% ÂÂÏ;
áèçíåñìåíàì  ñíèæåíèå íàëîãîâ; ëèêâèäàöèÿ ëüãîò äëÿ äåïóòàòîâ è âûñîêî2 ×èñëî áåäíÿêîâ â ìèðå óâåëè÷èâàëîñü â ÷åòûðå ðàçà áûñòðåå, ÷åì áîãàòûõ, [online]
<http://woc-org.com/research/publications-244>.

388

Walentyn N. Wandyszew

ïîñòàâëåííûõ ÷èíîâíèêîâ. Â äåéñòâèòåëüíîñòè îêàçàëîñü, ÷òî äåéñòâóþùèé ïðåçèäåíò ñî ñâîèì áëèæàéøèì îêðóæåíèåì èìåë öåëüþ ïðèñâîèòü
ñåáå âñå áîãàòñòâà ñòðàíû. Îñîçíàíèå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòüþ óêðàèíñêîãî
îáùåñòâà ïðåñòóïíî-êîððóïöèîííîãî õàðàêòåðà âëàñòè ïðèâåëî ê ìàññîâîìó
ïðîòåñòíîìó äâèæåíèþ, îõâàòèâøåìó Óêðàèíó â äåêàáðå 2013 ã.  ôåâðàëå
2014 ã. Ðåçóëüòàòû ñåãîäíÿ èçâåñòíû âñåìó ìèðó, âûçâàâ ñî÷óâñòâèå
è ïîääåðæêó íîâîé âëàñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû, à ñ äðóãîé,  íåïðèÿòèå ýòîé
âëàñòè è îòêðûòî àãðåññèâíûå äåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê íåé è ïîääåðæèâàþùèì åå ñèëàì.
Èíòåðåñíû ïðåäâûáîðíûå îáåùàíèÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à
Ïóòèíà: äååñïîñîáíîå ãîñóäàðñòâî; äàëüíåéøåå ðàçâèòèå äåìîêðàòèè êàê
ìåõàíèçìà ó÷àñòèÿ; áîðüáà ñ êîððóïöèåé; ïîâûøåíèå ñòèïåíäèé; äâóõòðåõêðàòíîå ïîâûøåíèå çàðïëàò ó÷èòåëÿì è âðà÷àì; óâåëè÷åíèå ïîñîáèé íà
äåòåé; îáåñïå÷åíèå âåòåðàíîâ êâàðòèðàìè; ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ.
Çäåñü òàêæå ðåçóëüòàòîì îêàçàëîñü íå÷òî ïðîòèâîïîëîæíîå: íàãíåòàíèå
â îáùåñòâå àãðåññèâíûõ íàñòðîåíèé ïî îòíîøåíèþ ê ñîñåäíèì íàðîäàì
è ïðÿìàÿ àãðåññèÿ ïî îòíîøåíèþ ê Óêðàèíå, âûðàçèâøàÿñÿ, â ÷àñòíîñòè,
â îòòîðæåíèè Êðûìà.
Ïîíÿòíî, ÷òî âûøå ïðèâåäåíû òîëüêî òå îáåùàíèÿ, êîòîðûå èõ àâòîðàì
ïðåäñòàâëÿþòñÿ èìåþùèìè âëèÿíèå íà æèçíü âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà.
Ïîíÿòíî è òî, ÷òî ñìûñë, êîòîðûé âêëàäûâàåò ïîëèòè÷åñêèé îðàòîð â ñâîè
ñëîâà, äàëåêî íå îòâå÷àåò òîìó ñìûñëó, êîòîðûé óñìàòðèâàåò â íèõ
ñëóøàòåëü, ò.å. ðÿäîâîé èçáèðàòåëü. Ñëóøàòåëü âîñïðèíèìàåò îáåùàíèÿ êàê
áåçóñëîâíûå, à êàíäèäàò íà ïîëèòè÷åñêóþ äîëæíîñòü àðòèêóëèðóåò èõ, èìåÿ
â âèäó ðÿä óñëîâèé, êîòîðûå îí îçâó÷èòü â ýòîò ìîìåíò íå ñ÷èòàåò âîçìîæíûì.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîëèòèêè äîñòàòî÷íî êðèòè÷åñêè îòíîñÿòñÿ ê ñóùåñòâóþùåé ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ çàêîíîäàòåëüíóþ,
èñïîëíèòåëüíóþ è ñóäåáíóþ âëàñòè, è íà ñëîâàõ íå ïðîòèâ èõ ìîäåðíèçàöèè, âî âñåõ îáåùàíèÿõ ïîáåäèâøèõ ïðåçèäåíòîâ ìû íå âñòðåòèì íåñêîëüêèõ ñóùåñòâåííûõ ïóíêòîâ.
À) Íå ãîâîðÿò íè ïðåçèäåíòû-äåìîêðàòû, íè ïðåçèäåíòû-êâàçèäåìîêðàòû, íè ïðåçèäåíòû ñ äèêòàòîðñêèìè ïîëíîìî÷èÿìè î ðåôîðìèðîâàíèè
êîðïîðàòèâíî-áàíêîâñêîé âëàñòè, ñîñòàâëÿþùåé âàæíûé ýëåìåíò
ðàçâåòâëåííîé ðåàëüíîé âëàñòè. Ïîëèòèêè ãîòîâû ãîâîðèòü îá îñëàáëåíèè
íàëîãîâîãî áðåìåíè, î íàëîãîâûõ êàíèêóëàõ è ëüãîòàõ äëÿ êàêèõ-òî êàòåãîðèé áèçíåñà íà êàêîå-òî âðåìÿ, î íàêàçàíèè íàëîãîâèêîâ-âçÿòî÷íèêîâ, íî
âñÿ÷åñêè èçáåãàþò, à òî è ïðÿìî ïðåñåêàþò, ðàçãîâîðû íà òåìó óïðàçäíåíèÿ
ìîíîïîëèè ãîñóäàðñòâ íà ñáîð íàëîãîâ, ïåðåäà÷è ïðàâà ñîáèðàòü è ðàñõîäîâàòü íàëîãîâûå ñðåäñòâà íà ìåñòàõ. Óòàèâàåìûå ñìûñëû è çäåñü
î÷åâèäíû, ïîñêîëüêó òàêèì ïóòåì ïðîùå ïîáîðîòü êîððóïöèþ, êîòîðàÿ
ïîääåðæèâàåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ ñóùåñòâîâàíèþ ìîíîïîëèè
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ãîñóäàðñòâà íà ñáîð íàëîãîâ è áàíêîâñêîé òàéíû. Âñïîìíèì ñèòóàöèþ
ñ ÷àñòè÷íûì ðàñêðûòèåì òàéíû ñ÷åòîâ â Øâåéöàðèè è íà Êèïðå, êîãäà
áûëî ìíîãî ïðîòèâîïîëîæíûõ îöåíîê.
Â) Íå ãîâîðÿò íûíåøíèå ïðåòåíäåíòû íà âûñøóþ ãîñóäàðñòâåííóþ
âëàñòü, à óæ äîñòèãøèå åå è òåì áîëåå, î íåîáõîäèìîñòè ðåôîðìèðîâàíèÿ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé âëàñòè, êîòîðàÿ óñòàíàâëèâàåò íîðìû ïðàâà
(ïðåæäå âñåãî  ýòî êîíñòèòóöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî). Ïîíÿòíî, ïî÷åìó
íå ãîâîðÿò, èáî ðå÷ü èäåò î äåéñòâèòåëüíûõ ñìûñëîâûõ èçìåíåíèÿõ,
êàñàþùèõñÿ ñîçäàíèÿ èííîâàöèîííîé êîíñòèòóöèè, ôîðìèðîâàíèÿ íîâîé
ñèñòåìû èíôðàñòðóêòóðû îáùåñòâà, â ÷àñòíîñòè, ñîöèàëüíîé. Ôîðìèðîâàíèå íîâîé ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, æèçíåñïîñîáíîé â óñëîâèÿõ
ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàäà÷åé ñëîæíîé, ïîñêîëüêó
îíà ïðèçâàíà óäîâëåòâîðÿòü îáùåñòâåííûå è èíäèâèäóàëüíûå ïîòðåáíîñòè
âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà3.
Èííîâàöèîííàÿ ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà äîëæíà îáåñïå÷èòü ïåðåðàñïðåäåëåíèå ñîçäàííîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè â èíòåðåñàõ âñåõ
ãðàæäàí ãîñóäàðñòâà, äîëæíà áûòü îðèåíòèðîâàíà íà ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà.
À ìåæäó òåì èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ñ öåëüþ åãî âîñïðîèçâîäñòâà
è âîññòàíîâëåíèÿ âñå ñ áîëüøèìè óñèëèÿìè âûíóæäåíû îòâîåâûâàòü
òðóäÿùèåñÿ â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà, íå ãîâîðÿ óæå î òîì, êàêîãî íàêàëà
ýòà áîðüáà ñ êàæäûì ãîäîì äîñòèãàåò â ðàçâèâàþùèõñÿ è ýêîíîìè÷åñêè
îòñòàëûõ ñòðàíàõ. Äîñòàòî÷íî ïîñìîòðåòü íà âîëíó ðåâîëþöèé, ïðîêàòèâøóþñÿ è ïðîäîëæàþùóþ êàòèòüñÿ ïî ñòðàíàì àðàáñêîãî ìèðà. Ïðîöåññ
3

Ñì.: Ñ.Ã. Âàæåíèí, Ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, Äåëî,
Ìîñêâà 2007; Ò.È. Çàñëàâñêàÿ, Ý.Í. Êðûëàòûõ, Ì.À. Øàáàíîâà è äð., Íîâîå ïîêîëåíèå
äåëîâûõ ëþäåé Ðîññèè. Ñîöèàëüíûé ïîðòðåò, êàðüåðà, áèçíåñ-îáðàçîâàíèå, Äåëî, Ìîñêâà
2007; Ë.Ã. Çóáîâà, Ðîëü îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ â ðåôîðìèðîâàíèè ñîöèàëüíîé ñôåðû, [â:]
Òåððèòîðèàëüíûå ïðîáëåìû ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ÃÓ ÂØÝ, Ìîñêâà 2004; Êîðïîðàòèâíàÿ ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü: îáùåñòâåííûå îæèäàíèÿ, Àññîöèàöèÿ
ìåíåäæåðîâ, Ìîñêâà 2008; È.Ï. Ëåáåäåâà, Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ ÿïîíñêàÿ ñåìüÿ:
äîõîäû, ðàñõîäû, ïðîáëåìû, [â:] ßïîíñêèé îïûò äëÿ ðîññèéñêèõ ðåôîðì, Èíñòèòóò
âîñòîêîâåäåíèÿ ÐÀÍ, Ìîñêâà 2005; Â. May, Ýêîíîìè÷åñêàÿ ðåôîðìà ñêâîçü ïðèçìó
êîíñòèòóöèè è ïîëèòèêè, Ad Marginem, Ìîñêâà 1999; Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ, ïîä ðåä. Â.Ê. Ëîìàêèíà, [online] <http://exsolver.narod.m/Books/Econom/Lornakin/index.html>; Ñ.À. Íîñîâà, Àïîëîãåòèêà êàïèòàëèçìà è íåêîòîðûå àñïåêòû áóðæóàçíûõ
òåîðèé èíôðàñòðóêòóðû, Ýêîíîìè÷åñêèå íàóêè, Ìîñêâà 1970; Ã.Ï. Ñîëþñ,
Èíôðàñòðóêòóðà, [â:] Ýêîíîìè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà 1975; É.À. Øóìïåòåð,
Òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, Ïðîãðåññ, Ìîñêâà 2008; Ï. Èãíàòîâñêèé, Ýêîíîìèêà
è ÷åëîâå÷íîñòü, Ýêîíîìèñò 2009, ¹ 2, ñ. 314; Å. Õåñèí, Âåëèêîáðèòàíèÿ: ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà, Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà è ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ 2001, ¹ 8,
ñ. 98108; À. Þñîâ, Ñòàíîâëåíèå èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè: ãåíäåðíûé àñïåêò, ×åëîâåê
è òðóä 2010, ¹ 11, ñ. 3335; The social situation in the European Union 2007, Eurostat
2008; P. Abell, On the prospects for a unified social science: economics and sociology, Socio-Economic Review 2008, ¹ 1.
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îêàçàëñÿ ïåðìàíåíòíûì: ïîáåäèâøèå íå óñïåâàþò óäåðæàòüñÿ íà âåðøèíå
ïîëèòè÷åñêîé âëàñòè, èõ ñìåòàåò âîëíà íîâûõ ïîáåäèòåëåé, à ïðåæíèå
ïîïàäàþò ïîä ðåâîëþöèîííûé êàòîê, è êàê ðåçóëüòàò  êàçíü èëè òþðüìà.
Âûõîäèò, ÷òî èõ óïðàâëåí÷åñêàÿ èäåÿ îêàçàëàñü íåñîâåðøåííîé. Õîòÿ íåïîíÿòíî, ñêîëü äîëãî ñìîãóò óäåðæàòü âëàñòü íîâûå, íàñêîëüêî èõ óïðàâëåíèå
ðåâîëþöèîííûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè áóäåò ðàçóìíåå.
Ñ) Íå ïðèâûêëè ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïîëèòèêè è î òåõ, êòî ñîçäàåò îñíîâû
êîíöåïòóàëüíîé âëàñòè. Âïðî÷åì, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ìíîãèå èç âëàñòü
ïðåäåðæàùèõ è ïîíÿòèÿ íå èìåþò î òàêîé âëàñòè. Âàæíî, ÷òî íåìíîãèå
ñâåäóùèå â ýòîì äåëå óìåþò ðàçëè÷àòü àêòèâíûõ ïðåäñòàâèòåëåé
êîíöåïòóàëüíîé âëàñòè ñðåäè ìàññû èìèäæìåéêåðîâ, ïîëèòòåõíîëîãîâ,
êîììåíòàòîðîâ è àíàëèòèêîâ, õîòÿ îíè íå ãëàâíûå èãðîêè. À âåäü èìåííî
ïðåäñòàâèòåëè êîíöåïòóàëüíîé âëàñòè ñîçäàþò íîâûå èäåè è ñìûñëû,
íîâûå áðåíäû, äàþò ðåêîìåíäàöèè ïîëèòè÷åñêîé è áàíêîâñêî-ýêîíîìè÷åñêîé âëàñòè, ñòîÿò ó èñòîêîâ ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïðàâîâûõ íîðì. Â ñâîå
âðåìÿ Ôðåíñèñ Áýêîí èìåííî â ýòîì ñìûñëå ïèñàë îá «èäîëàõ òåàòðà».
Çäåñü ðå÷ü èäåò î âëàñòè íàä îáùåñòâîì ñàìîé êîíöåïöèè â ôîðìå
ñîâîêóïíîñòè èäåé, âûðàæàþùèõ öåëè æèçíè îáùåñòâà, ïóòè è ñðåäñòâà èõ
äîñòèæåíèÿ, íîñèòåëåì êîòîðûõ îñîçíàííî èëè íåâîëüíî ÿâëÿåòñÿ ñàìî
îáùåñòâî, áåçîòíîñèòåëüíî ê òîìó, åñòü ëè â îáùåñòâå êîíöåïòóàëüíî
âëàñòíûå ëþäè è ñêîëüêî èõ åñòü. Î÷åâèäíî, ÷òî â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñâîåì îáùåñòâî ñîñòàâëÿþò êîíöåïòóàëüíî íåñîñòîÿòåëüíûå
çàëîæíèêè òåõ èëè èíûõ êîíöåïöèé.
Ïîíÿòíî, ÷òî ñïèñîê íîâûõ êîíöåïòîâ, îòâå÷àþùèõ äóõó âðåìåíè
è ïîòðåáíîñòÿì îáùåñòâà, âëå÷¸ò çà ñîáîé íîâûå æèçíåííûå îòíîøåíèÿ,
íîâîå ïîíèìàíèå ýòíî-íàöèîíàëüíûõ, êîíôåññèîíàëüíûõ è àêñèîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, âîçâîäèìûõ â èçâåñòíîé ìåðå â ìåäèà, â ðàíã àïðèîðíûõ
õàðàêòåðîâ. Ñïèñîê êîíöåïòóàëüíûõ ïåðñîíàæåé íèêåì è íèêîãäà íå ìîæåò
áûòü çàêðûò, à ïîñåìó èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè è ïåðåìåíàõ êàê
ôèëîñîôèè, òàê è â îáùåêóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå â öåëîì.
Â èñòîðèêî-ôèëîñîôñêîì ñìûñëå êîíöåïò êàê èííîâàöèîííàÿ èäåÿ
ñîäåðæèò â ñåáå çíà÷èòåëüíûé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë è êðåàòèâíûé ñìûñë.
Èç èññëåäîâàíèé ñóùíîñòè è èñòîðèè êîíöåïòà, êîíå÷íî, íàèáîëåå ôóíäàìåíòàëüíîé ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà Æèëÿ Äåë¸çà è Ôåëèêñà Ãâàòòàðè4. Àâòîðû
óòâåðæäàþò: ôèëîñîôèÿ  íå ïðîñòî èñêóññòâî ôîðìèðîâàòü, èçîáðåòàòü
èëè æå èçãîòàâëèâàòü êîíöåïòû, èáî êîíöåïòû  ýòî íå îáÿçàòåëüíî ôîðìû,
íàõîäêè èëè ïðîäóêòû. Òî÷íåå áóäåò ñêàçàòü, ÷òî ôèëîñîôèÿ  äèñöèïëèíà,
ñîñòîÿùàÿ â òâîð÷åñòâå êîíöåïòîâ [...] Òâîðèòü âñ¸ íîâûå êîíöåïòû  òàêîâ
4 Æ. Äåë¸ç, Ô. Ãâàòòàðè, ×òî òàêîå ôèëîñîôèÿ?, ïåð ñ ôð. Ñ.Í. Çåíêèíà, Èíñòèòóò
ýêñïåðèìåíòàëüíîé ñîöèîëîãèè; Àëåòåéÿ, ÑÏá. 1998, 286 ñ.
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ïðåäìåò ôèëîñîôèè. Ïîñêîëüêó êîíöåïò äîëæåí áûòü ñîòâîð¸í, îí ñâÿçàí
ñ ôèëîñîôîì êàê ÷åëîâåêîì, êîòîðûé îáëàäàåò èì â ïîòåíöèè, ó êîòîðîãî åñòü
äëÿ ýòîãî ïîòåíöèÿ è ìàñòåðñòâî. Íà ýòî íåëüçÿ âîçðàæàòü, ÷òî î «òâîðåñòâå»
îáû÷íî ãîâîðÿò ïðèìåíèòåëüíî ê ÷óâñòâåííûì âåùàì è ê èñêóññòâàì,
 èñêóññòâî ôèëîñîôà ñîîáùàåò ñóùåñòâîâàíèå òàêæå è óìñòâåííûì
ñóùíîñòÿì, à ôèëîñîôñêèå êîíöåïòû òîæå ñóòü sensibilia. Ñîáñòâåííî,
íàóêè, èñêóññòâà è ôèëîñîôèè èìåþò ðàâíî òâîð÷åñêèé õàðàêòåð, ïðîñòî
îäíà ëèøü ôèëîñîôèÿ ñïîñîáíà òâîðèòü êîíöåïòû â ñòðîãîì ñìûñëå ñëîâà.
Êîíöåïòû íå æäóò íàñ óæå ãîòîâûìè, íàïîäîáèå íåáåñíûõ òåë. Ó êîíöåïòîâ
íå áûâàåò íåáåñ. Èõ äîëæíî èçîáðåòàòü, èçãîòàâëèâàòü èëè, ñêîðåå, òâîðèòü,
è áåç ïîäïèñè ñîòâîðèâøåãî îíè íè÷òî5.
Ñîäåðæàíèå è ñìûñë ïðèâåäåííîé âûøå öèòàòû ïîçâîëÿåò ïðîÿñíèòü
â çíà÷èòåëüíîé ìåðå òîò ôàêò, ÷òî ñàì ôåíîìåí êîíöåïòîòâîð÷åñòâà íå íîâ.
Óæå Ôðèäðèõ Íèöøå íàñòàèâàë íà òîì, ôèëîñîôû äîëæíû íå ïðîñòî
ïðèíèìàòü äàííûå èì êîíöåïòû, ÷òîáû ÷èñòèòü èõ è íàâîäèòü íà íèõ ëîñê.
Íàïðîòèâ, ôèëîñîô äîëæåí ñàì èõ ïðîèçâîäèòü, òâîðèòü, óòâåðæäàòü
è óáåæäàòü ëþäåé èìè ïîëüçîâàòüñÿ.
Â èñòîðèîñîôñêîì ñìûñëå êîíöåïòóàëüíàÿ âëàñòü  ýòî ñôåðà âëèÿíèÿ
âëàñòèòåëåé äóì, ýòî âëàñòü ëþäåé, ñïîñîáíûõ îáíàðóæèâàòü àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû, íàìå÷àòü öåëè, âûðàáàòûâàòü êîíöåïöèè äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ öåëåé è âíåäðÿòü èõ â ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ æèçíüþ îáùåñòâà.
Â ñôåðå ðåëèãèè òàêèå ëþäè  ëè÷íîñòè õàðèçìàòè÷åñêèå. Èñòîðèÿ ïîêàçûâàåò, êàê îñìûñëåííî-öåëåñîîáðàçíàÿ äåÿòåëüíîñòü âñåãî ëèøü îäíîãî
÷åëîâåêà ìîæåò îêàçûâàòü âîçäåéñòâèå íà äàëüíåéøåå òå÷åíèå ñîáûòèé
â ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáàõ íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ è òûñÿ÷åëåòèé (Ìîèñåé,
Ïèôàãîð, Àðèñòîòåëü, Èèñóñ, Ìóõàììåä).
D) Åñòü è åùå îäíà âëàñòü, î êîòîðîé çíàþò, î êîòîðîé ÷àñòî ãîâîðÿò êàê
î ÷åòâåðòîé âëàñòè  ýòî èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííàÿ âëàñòü,
ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîé âëàäåþò èëè êîíòðîëèðóþò ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è Èíòåðíåò. Â ýòîé ÷àñòè è äåéñòâóþùàÿ âëàñòü, è îïïîçèöèîííûå ïîëèòèêè íå ñòåñíÿþòñÿ â ñðåäñòâàõ è âûðàæåíèÿõ, âñÿ÷åñêè
ñòðåìÿñü ïîêàçàòü êîçíè è ïðîèñêè ïðîòèâíîé ñòîðîíû, õîòÿ äàëüøå ïðèâû÷íîé êðèòèêè íå èäóò, íàçûâàÿ ìåäèà âëàñòè ïðîäàæíûìè è ëæèâûìè.
Íåñîìíåííî, ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî ìåíåäæìåíòà è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé  îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî ïðîãðåññà, õîòÿ ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè è äîñòîâåðíûõ
çíàíèé  ýòî íå îäíî è òî æå. Ïî ìåðå òîãî, êàê èíôîðìàöèÿ ñòàíîâèòñÿ
êëþ÷åâûì òîâàðîì íîâîé ýêîíîìèêè, à ìèð òîíåò â îêåàíå õàîòè÷åñêèõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèãíàëîâ, âñå áîëüøóþ öåííîñòü ïðèîáðåòàåò ñóùå5
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ñòâåííîå è ýêñêëþçèâíîå çíàíèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü ïî÷åðïíóòî èç ïîòîêà
èíôîðìàöèè. Ñåãîäíÿ âñåñîêðóøàþùèé èíôîðìàöèîííûé ïîòîê íå ñòðóêòóðèðîâàí è íå îòñîðòèðîâàí. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî òðåâîãà ó÷åíûõ
è èññëåäîâàòåëåé, çàíÿòûõ ïðîáëåìîé ñèñòåìàòèçàöèè çíàíèé î ìåäèà,
â êàêîé-òî ñòåïåíè ñâÿçàíà ñ îñîçíàíèåì òîãî, êàê ñäåëàòü ïîòîê
èíôîðìàöèè èñòî÷íèêîì çíàíèé, à íå çàáëóæäåíèé. Èíàÿ öåëü ó âëàñòíûõ
ïîëèòèêîâ, êîòîðûå ýêñïëóàòèðóþò ïëþðàëèçì â ñâîåêîðûñòíûõ öåëÿõ.
Âèäÿ ñêëàäûâàþùóþñÿ òåíäåíöèþ, ïàïà Ïèé ÕII åùå â 1950 ã. çàìåòèë: Íå
áóäåò ïðåóâåëè÷åíèåì ñêàçàòü, ÷òî áóäóùåå ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà è ñòàáèëüíîñòü åãî âíóòðåííåé æèçíè çàâèñÿò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îò ñîõðàíåíèÿ ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ìîùüþ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè
è ñïîñîáíîñòüþ ÷åëîâåêà ê èíäèâèäóàëüíîé ðåàêöèè6.
Íî ãäå êðèòåðèè ðàçëè÷åíèÿ ïîëåçíîé èíôîðìàöèè îò ïëåâåë è øåëóõè,
îò ââîäÿùåé â çàáëóæäåíèå ïðîïàãàíäû? Â ïðåæíèå âðåìåíà àïïàðàò
âëàñòè, à òîòàëèòàðíî-äåñïîòè÷åñêèé â îñîáåííîñòè, îãðàíè÷èâàë èíôîðìàöèþ öåíçóðîé. À íûíåøíèé àïïàðàò âëàñòè, âëàñòíàÿ âåðõóøêà äåìîêðàòèè, àêòèâíî ñïîñîáñòâóåò çàïîëíåíèþ âñåõ êàíàëîâ ìåäèà ïîòîêàìè òî
ïðîòèâîðå÷èâîé, òî ïîïðîñòó áåññâÿçíîé èíôîðìàöèè, ýôôåêòèâíî
äîáèâàÿñü òîãî æå ðåçóëüòàòà. Íà ñìåíó îäíèì ôàêòàì òóò æå ïîÿâëÿþòñÿ
îïðîâåðãàþùèå èõ äðóãèå. Ýòîò ñïåêòàêëü äëÿ ìàññ ïðèçâàí âûãëÿäåòü
æèçíåñïîñîáíîé äåìîêðàòèåé, ÿâëÿÿñü ïî ñóòè ñîçíàòåëüíîé ñòðàòåãèåé
ïîääåðæàíèÿ êîíòðîëÿ íàä îáùåñòâîì.
Ñîâðåìåííûå ìåäèà èñïîëüçóþò çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ýêñïåðòîâ,
êîíñóëüòàíòîâ è àíàëèòèêîâ, âîîðóæåííûõ íàñòîëüêî áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
èíôîðìàöèè, ÷òî èíñòèòóò ñåìüè, âîñïèòàíèå äåòåé, ôîðìèðîâàíèå ó íèõ
òðóäîâûõ íàâûêîâ, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ è ïðî÷àÿ è ïðî÷àÿ, àðãóìåíòèðîâàíî äîêàçûâàåòñÿ ñåãîäíÿ ñ ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîçèöèé, âûçûâàÿ
ó àóäèòîðèè ñîìíåíèÿ è ñìÿòåíèå. Òàêèì îáðàçîì, ïåðåèçáûòîê èíôîðìàöèè
è èñêàæåíèå ñìûñëà òåñíî ìåæäó ñîáîé ñâÿçàíû, ÿâëÿÿñü äâóëèêèì ßíóñîì
íûíåøíèõ ìåäèà.
Íûíåøíåå îáùåñòâî  îáùåñòâî èíôîðìàöèîííîå, à õàðàêòåðíûì
ïðèçíàêîì ïåðåõîäà îò êàïèòàëèçìà ê èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó ÿâëÿåòñÿ
îáùàÿ ìåäèàëèçàöèÿ. Ñ ïëþðàëèçàöèåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
ñ ðîñòîì ðåêëàìíîé èíäóñòðèè, îáðàùåííîé ê îáøèðíîé àóäèòîðèè,
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè çàæèëè ñâîåé ñîáñòâåííîé æèçíüþ,
ôîðìèðóÿ îñíîâàíèå äëÿ íîâîé âëàñòíîé ñòðóêòóðû, è ñòàëè âñå áîëüøå
ïðèîáðåòàòü õàðàêòåðèñòèêè ïàðàäèãìû èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è åãî
ïðàâÿùåãî êëàññà  íåòîêðàòèè7. Ïîñêîëüêó æå ìàññ-ìåäèà ñòðåìèëèñü
6

Ñì.: Ã.Ì. Ìàêëþýí, Ïîíèìàíèå ìåäèà. Âíåøíèå ðàñøèðåíèÿ ÷åëîâåêà, Æóêîâñêèé:
ÊÀÍÎÍÏðåññÖ; Êó÷êîâî ïîëå, Ìîñêâà 2003, ñ. 26.
7 À. Áàðä, ßí. Çîäåðêâèñò, Íåòîêðàòèÿ, ÑÏá. 2004, ñ. 71.
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â ïåðâóþ î÷åðåäü èçáàâèòüñÿ îò äàâëåíèÿ ïîëèòèêîâ, èçáðàííûõ íàðîäîì,
òî îíè è ñäåëàëè ýòèõ ñàìûõ ïîëèòèêîâ ãëàâíîé ìèøåíüþ ñâîåé àòàêè,
äîêàçûâàÿ, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè äîâåðèå ýëåêòîðàòà ê ñâîèì èçáðàííèêàì
íåçíà÷èòåëüíî. Òàê âûáðàííûå ïîëèòèêè ïðåäñòàëè ïåðåä èçáèðàòåëåì êàê
ãðóïïà êîððóìïèðîâàííûõ äåëüöîâ, óñòðàèâàþùèõ ëèøü ñâîå áëàãîïîëó÷èå.
Ó êàæäîãî íàðîäà ñâîÿ âåðñèÿ ýòîãî ìèôà: àìåðèêàíñêèå ïîëèòèêè  ýòî,
êàê ïðàâèëî, íåâåðíûå ìóæüÿ; åâðîïåéñêèõ ïîëèòèêîâ â îñíîâíîì óëè÷àþò
â ìàõèíàöèÿõ ñ êðåäèòíûìè êàðòî÷êàìè è óêëîíåíèè îò óïëàòû íàëîãîâ;
óêðàèíñêèõ ïîëèòèêîâ  â ïðèñâîåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âî ëæè è ïðîôåññèîíàëüíîé íåñîñòîÿòåëüíîñòè: çäåñü âñåãäà âèíîâíû ïðåäøåñòâåííèêè
(óêð.: ïîïåðåäíèêè).
Ïîñòîÿííî òâåðäÿ îá ýòîì ïðåäïîëàãàåìîì ïðåçðåíèè ê ïîëèòèêàì,
ìåäèà ïðîèçâåëè íà ñâåò ìåäèà-ôåíîìåí, à îáùåñòâåííîå ìíåíèå ïîïàëî
ïîä âëèÿíèå ñòåðåîòèïîâ, ñêîíñòðóèðîâàííûõ è ñôîðìèðîâàííûõ
ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ïîëèòèêè ñòàëè ïðîèçâîäèòåëÿìè,
èçáèðàòåëè  ïîòðåáèòåëÿìè, à ñàìè ìåäèà ïðèñâîèëè ñåáå ðîëü êóðàòîðîâ
ïîëèòè÷åñêîé àðåíû, è, òàêèì îáðàçîì, îñóùåñòâëÿþò òîòàëüíûé êîíòðîëü
íàä ïîëèòè÷åñêèìè ïðîöåññàìè â èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå, â ïîëíîì
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè íåòîêðàòèè. Ïðîèçîøëî òàê, ÷òî âñÿêèé
ïîëèòèê òåïåðü íå áîëåå ÷åì ó÷àñòíèê ïîñòàíîâêè, ñöåíàðèé êîòîðîé
íàïèñàí â êîðèäîðàõ ìåäèà-èìïåðèé, ïðè ýòîì íåäîâåðèå è ïðåçðåíèå
ê ïîëèòèêàì åñòü îñíîâíàÿ èäåÿ ýòîãî àòòðàêöèîíà, ÷òî õîðîøî ïðîñìàòðèâàåòñÿ â ïîëèòè÷åñêèõ òåëåøîó íà óêðàèíñêèõ òåëåêàíàëàõ.
Î âëèÿíèè òåëåâèäåíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ìîæíî
ñóäèòü ïî ðåçóëüòàòàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî ÊÌÈÑ
â êîíöå ÿíâàðÿ 2014 ã. Ðåçóëüòàòû îïðîñà ïîêàçàëè, ÷òî îñíîâíûìè
èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ òåëåâèäåíèå  94%, Èíòåðíåò  40%,
äðóçüÿ, ñîñåäè, ðîäñòâåííèêè  42%, ìåñòíîå ðåãèîíàëüíîå òåëåâèäåíèå
 37%. Îáùåíàöèîíàëüíûå è ìàññîâûå ðåãèîíàëüíûå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ íå
äîòÿãèâàþò è äî 20%, à òåõ, êòî Èíòåðíåòîì íå ïîëüçóåòñÿ  37%.
Èñêàæåíèå ñìûñëîâ ïîëèòèêàìè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
îñîáåííî õàðàêòåðíî äëÿ ñòðàí ñ îòíîñèòåëüíîé ñâîáîäîé ñëîâà â óñëîâèÿõ
ñëàáîé äåìîêðàòèè, ãäå ïîëèòèêàì íåîáõîäèìî õîòü èçðåäêà îáúÿñíÿòüñÿ ïî
ïîâîäó ìîòèâîâ ñâîèõ äåéñòâèé. Â ýòîé ñèòóàöèè î÷åâèäíî, ÷òî ÷åì áîëüøå
âëàñòè, òåì áîëüøå îòêðîâåííîé ëæè, òåì áîëüøå íà ñëîâàõ ïðîãîâàðèâàåòñÿ âåðíîñòü ïðèíöèïàì è ÷èñòîòà ïîìûñëîâ. Çðèòåëè è ñëóøàòåëè
âîñïðèíèìàþò ñìûñë ñëîâ òàêèõ ïîëèòèêîâ íà óðîâíå ïîäñîçíàíèÿ.
Íàïðèìåð, êîãäà ïîëèòèê óòâåðæäàåò íà áèãáîðäàõ è ïðîâîçãëàøàåò
ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ, ÷òî âûñøèìè öåííîñòÿìè â Óêðàèíå åñòü åäèíåíèå
(óêð.: ñîáîðíîñòü) è ñâîáîäà, à â ýòî âðåìÿ ïðè ïîääåðæêå âëàñòíûõ
îðãàíîâ ïðîèñõîäÿò àðåñòû ëþäåé è ðàñøàòûâàåòñÿ öåëîñòíîñòü ãîñóäàðñòâà,
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òî â ñîçíàíèè ðåöèïèåíòà ôîðìèðóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå î ôàëüñèôèêàöèè
ñìûñëà ñëîâà, ïðîèñõîäèò äåâàëüâàöèÿ ïðèâû÷íûõ öåííîñòåé. Íî ìîæåò
òàê ñòàòüñÿ, ÷òî ðåàëüíî îáìàíûâàÿ äðóãèõ, ïîëèòèê îáìàíûâàåòñÿ ñàì, åìó
êàæåòñÿ, ÷òî îí ýòî óæå äåëàåò, îí âåðèò â ýòî è îáèæàåòñÿ, êîãäà åãî
óëè÷àþò â ôàëüøè. Íó, ïðèìåðíî òàê, êàê ýòî ïðîèñõîäèëî ñ Õëåñòàêîâûì,
èçâåñòíûì ïåðñîíàæåì ãîãîëåâñêîãî Ðåâèçîðà.
Â ýòîì ñìûñëå íàäî îòäàòü äîëæíîå ìåäèà, õîçÿåâà êîòîðûõ è øòàòíûå
âåäóùèå òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì óñïåøíî âîçäåéñòâóþò íà óìû è ñåðäöà
çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè çðèòåëüñêîé àóäèòîðèè, ôîðìèðóþò íåîáõîäèìûå îáðàçû
è ñîîòâåòñòâóþùèå ñìûñëû. Ïîíÿòíî, ÷òî êîììóíèêàöèÿ ìîæåò ïðîäâèãàòü
íîâûå ñìûñëû òîëüêî ïðè îòñóòñòâèè öåíçóðû. Íî íûíåøíèå ìåäèà,
ïîäâëàñòíûå òâîðöàì íîâûõ êîíöåïòîâ è ñìûñëîâ â äóõå íåçðèìûõ îòöîâ
íåòîêðàòèè, óæå çàõâàòèëè ìíîãèå êîìàíäíûå âûñîòû îáùåñòâåííîé æèçíè.
Íûíåøíÿÿ öåíçóðà âñå áîëüøå îðèåíòèðîâàíà íå íà áëîêèðîâàíèå êàêîãî-òî
ñîîáùåíèÿ èëè ñîäåðæàíèÿ, à íà ïðîäâèæåíèå òàêèõ ñîîáùåíèé è ñìûñëîâ,
êîòîðûå ëèøàþò ïîòðåáèòåëÿ âîçìîæíîñòè ïðîàíàëèçèðîâàòü äåéñòâèÿ
â áàíêîâî-ýêîíîìè÷åñêîé è èíôðàñòðóêòóðíîé ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè.
Îñòàåòñÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî öåëü ýòîãî ïðîöåññà  ñëóæèòü èíòåðåñàì
ìàññ-ìåäèà. Àëåêñàíäð Áàðä è ßí Çîäåðêâèñò ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî òå, êòî
çàíèìàåò âëàñòíûå ïîçèöèè âíóòðè ìåäèà-èìïåðèé, íå íàçíà÷àþòñÿ
íàðîäîì (èíòåðåñû êîòîðîãî îíè áåñïðåñòàííî îòñòàèâàþò), â îòëè÷èå îò
ïîëèòèêîâ. Ìåäèà-ðóêîâîäèòåëè èçáèðàþòñÿ âíóòðè ñîáñòâåííûõ êðóãîâ,
òùàòåëüíî îòáèðàþòñÿ â äðóæåñêèõ ãðóïïàõ è ïîëó÷àþò çàäàíèå
îáñëóæèâàòü çàêðûòûå ëîæè è ãèëüäèè íåòîêðàòèè. Â ñåðäöåâèíå ñàìîãî
íàñòîÿùåãî êðèçèñà äåìîêðàòèè íàõîäèòñÿ íåòîêðàòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå
î òàéíîé, íåâèäèìîé âëàñòè8.
Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â ñîâðåìåííîì ãëîáàëèçîâàííîì èíôîðìàöèîííîì
ìèðå, ïîêàçûâàåò äîñòàòî÷íî ãëóáîêîå íåñîîòâåòñòâèå ñëîâà è ñìûñëà,
âûçâàííîå ñòðåìëåíèåì âëàñòíûõ ñòðóêòóð ñîõðàíèòü ñâîþ âëàñòü. Ñîâðåìåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ðèòîðèêà îïðåäåëåííî õàðàêòåðèçóåòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòðåìëåíèåì ñêðûòü öåëûé ðÿä îáúåêòèâíûõ ôàêòîðîâ è ñóáúåêòîâ
âëàñòè, ðåàëüíî âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ
è íàäãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàíèé, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, óáåäèòü ãðàæäàí
â ñòðåìëåíèè âëàñòè îòñòàèâàòü â îáùåñòâå ïðèíöèïû ñïðàâåäëèâîñòè, ñâîáîäû è äåìîêðàòèè. Íî òåñíàÿ ñâÿçü ïîëèòè÷åñêîé ðèòîðèêè è ïîëèòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè îáíàðóæèâàåòñÿ â ðåçóëüòàòàõ ñîöèàëüíîãî äåéñòâèÿ, êîòîðîå
âûçûâàåò â ñîâðåìåííîì ìèðå âñå áîëüøå ïðîòåñòîâ, äåìîíñòðàöèé è àêòîâ
íàñèëèÿ.
8

Ibidem, ñ. 76.
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Âñÿ ìàññà ïðîòåñòíûõ äåéñòâèé, ïðîèñõîäÿùèõ ïðåæäå âñåãî ïî ïðè÷èíå
ãîñïîäñòâóþùåé â ìèðå ñîöèàëüíîé íåñïðàâåäëèâîñòè â ðàñïðåäåëåíèè
ìàòåðèàëüíûõ áëàã, íåîáõîäèìî ïîáóæäàåò àêòèâíóþ ÷àñòü ãðàæäàí èñêàòü
ïóòè âûõîäà èç ñóùåñòâóþùåãî ïîëîæåíèÿ. Åñòåñòâåííî, íà ýòîì ïóòè
ïîÿâëÿþòñÿ èííîâàöèîííûå èäåè. Ïîÿâëÿåòñÿ è îùóùåíèå òîãî, ÷òî íîâûé
ìèð, íà ïðèõîä êîòîðîãî íàäåþòñÿ, íå áóäåò ïðîùå íûíå ñóùåñòâóþùåãî,
êàê íûíåøíèé íå ïðîùå áûâøåãî ïðåæäå. Áîëåå òîãî, óïðîùåíèå
ïðåäñòàâëåíèé î íîâîì ìèðå ìîæåò ïðèâîäèòü ê ÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì
ñðåäè òåõ, êòî ïîâåðèò â ïðîñòûå ðåöåïòû îáíîâëåíèÿ è ïîïðîáóåò èõ
îñóùåñòâèòü. Î÷åâèäíî, ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ìèðà äîëæíî íà÷èíàòüñÿ
âíóòðè ÷åëîâåêà, â åãî ñîçíàíèè, â åãî äóøå. È òàêèõ ëþäåé äîëæíî áûòü
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî, ÷òîáû ïîñòðîåííûé èìè äóõîâíûé ìèð ìîã áûòü
âîïëîùåí êàê ðåàëüíîñòü äëÿ äðóãèõ. Ýòîò ìèð êîíöåïòóàëüíî ñëîæåí, åãî
ìîäåëè íóæäàþòñÿ â ãëóáîêîé ïðîðàáîòêå, è îíè ñåãîäíÿ ðîæäàþòñÿ âíóòðè
êàêîé-òî óçêîé ãðóïïû îáùåñòâà. Áîðüáà çà íîâûé ìèð  ýòî áîðüáà âíóòðè
ñåáÿ, ýòî áîðüáà ñî ñâîèìè óñòîÿâøèìèñÿ ñòåðåîòèïàìè, ïðåäóáåæäåíèÿìè
è ïðèâû÷êîé ïîâåðõíîñòíî ñóäèòü î âåùàõ. Èáî ïî ñóòè íîâûé ìèð ìîæåò
ïîÿâèòüñÿ â èíîì ìíîãîìåðíîì ïðîñòðàíñòâå-âðåìåíè. È æèòü â íîâîì
ìèðå áóäåò èíòåðåñíåå, õîòÿ è ñëîæíåå. Êàêèå òàì áóäóò ïðåîáëàäàòü
öåííîñòè, êàêàÿ ìîðàëü  ñåãîäíÿ îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íåò. Íî òî, ÷òî â ýòîì
ìèðå áóäåò ðèòîðèêà æèçíåóòâåðæäåíèÿ, à íå âëàñòíûõ àìáèöèé, ÷òî â ýòîì
ìèðå ñëîâà è ñìûñëû áóäóò îäíîçíà÷íî ñîâïàäàòü  ýòî òî÷íî. Ýòîò ìèð
áóäåò ÷åëîâå÷íûì, îí âîçìîæåí, åñëè â âîçìîæíîñòü åãî óâåðóþò ìíîãèå,
êàê â ñâî¸ âðåìÿ óâåðîâàëè â ñèëó ïàðà, â ñèëó ýëåêòðè÷åñòâà, â ñèëó àòîìà.
À âñå ýòè ñèëû ñóùåñòâåííî èçìåíèëè ìèð. Îñòàëîñü óâåðîâàòü â ñèëó
áåñòåëåñíîé èäåè è ñäåëàòü åå ìàòåðèàëüíîé ñèëîé, âîçâðàùàþùåé, íàêîíåö,
÷åëîâåêó ÷åëîâå÷åñêîå.
Íå ìîãó çàâåðøèòü ñòàòüþ ëèøü ïðîñòûì óïîâàíèåì, íî çàâåðøó
ïðîñòîé êîíñòàòàöèåé. Ïðåäñòàâèì, ÷òî áàíêîâñêîé òàéíû íå ñòàíåò,
áàíêîâñêèå ñ÷åòà áóäóò îòêðûòûìè,  ïðåêðàòèòñÿ êîððóïöèÿ. Ïðåäñòàâèì,
÷òî íàëîãè áóäóò ñîáèðàòüñÿ íà ìåñòíîì óðîâíå è îñíîâíàÿ ìàññà òàì æå
ðàñõîäîâàòüñÿ,  ïðåêðàòÿòñÿ íåíóæíûå ãëîáàëüíûå ïðîåêòû, ôèíàíñèðóåìûå
ãîñóäàðñòâàìè çà äåíüãè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ áåç èõ ñîãëàñèÿ. Ñïðàâåäëèâîñòü
è ñâîáîäà îáðåòóò íîâûå îáðàçû,  ïîÿâÿòñÿ íîâûå öåííîñòè, à ñ íèìè è íîâûå
êîíöåïöèè áûòèÿ. È òîãäà ðèòîðèêà ñòàíåò èíîé, âîçìîæíî, âåðíåòñÿ ê ñâîåìó
êëàññè÷åñêîìó ñîäåðæàíèþ, ñîçäàííîìó Àðèñòîòåëåì, áåç àãðåññèè è ñëîâåñíîé àòàêè.
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Streszczenie

Abstract

W artykule zajmujê siê kwesti¹ liberalizmu.
Przedstawiê jego demonizowanie za powi¹zania
z kapitalizmem, a w³aciwie za negatywne skutki, do jakich mo¿e prowadziæ kapitalizm, takie
jak przede wszystkim nierówna dystrybucja bogactwa, a w zwi¹zku z tym wzrost bezrobocia
i liczby ludzi ¿yj¹cych nawet poni¿ej minimum
socjalnego. Poka¿ê równie¿ nurt socjalny w liberalizmie, który d¹¿y do za³agodzenia najbardziej jaskrawych niesprawiedliwoci kapitalizmu, czyli przede wszystkim do zapewnienia
ludziom minimum ¿yciowego i równoci szans
na starcie, jednoczenie pozostaj¹c przy samych
za³o¿eniach gospodarki wolnorynkowej.

This article is focused on the liberalism,
which is interrelated with capitalism. On the
one hand I would like to present negative effects of the capitalism, such as unjust distribution of wealth, which lead to rise unemployment and increase in poverty. On the other hand
I would like to demonstrate that an answer to
these negative effects can be social liberalism.
Social liberalism is an economic system, which
is based on rudiments of free-market economy,
and which, at the same time, will help to reduce injustice caused by capitalism and provide
for a level playing field.

Czêsto zastanawiamy siê nad tym, jak radziæ sobie z problemami stawianymi nam przez ekonomiczn¹ stronê ¿ycia. W filozofii spo³ecznej mo¿emy znaleæ
trzy propozycje: socjalizm, konserwatyzm i liberalizm. W Polsce postulaty socjalizmu by³y realizowane przed 1989 r. i póniej za rz¹dów polskich partii lewicowych, czyli g³ównie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Konserwatyzm na-
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tomiast by³ reprezentowany przez Akcjê Wyborcz¹ Solidarnoæ i próbuje byæ
wprowadzany przez Prawo i Sprawiedliwoæ. Za postulatami liberalizmu, a w³aciwie za jednym z jego nurtów  neoliberalizmem opowiada siê Platforma Obywatelska. Trzeba jednak podkreliæ, ¿e liberalizm w opinii publicznej nie by³ nigdy rzetelnie przedstawiany. Wrêcz przeciwnie, raczej jest krytykowany za
powi¹zania z kapitalizmem, a w³aciwie za negatywne skutki, do jakich mo¿e
prowadziæ kapitalizm, takie jak nierówna dystrybucja bogactwa, a w zwi¹zku
z tym wzrost bezrobocia i liczby ludzi biednych, ¿yj¹cych nawet poni¿ej minimum socjalnego.
Interesuj¹cy obraz liberalizmu rysuje siê w wypowiedziach polskich polityków, zarówno tych reprezentuj¹cych prawicowe pogl¹dy, jak i tych opowiadaj¹cych siê za liberalizmem. Podczas kampanii wyborczej w 2005 r. Prawo i Sprawiedliwoæ ostro przeciwstawi³o swój projekt Polski solidarnej tak zwanej
Polsce liberalnej, któr¹ mia³a proponowaæ Platforma Obywatelska jako realizacjê zasad liberalizmu ekonomicznego, a w³aciwie tylko jednego z jego nurtów, tj. neoliberalizmu. W Polsce po 1989 r. (a w³aciwie zaczê³o siê to ju¿
w latach osiemdziesi¹tych) politycy i myliciele opowiadali siê wtedy za opcj¹
neoliberaln¹  pozostawali bowiem w obrêbie zagadnieñ ekonomicznych i byli
zainteresowani wprowadzeniem gospodarki kapitalistycznej. Warto nadmieniæ, ¿e
w sferze kulturowej i wiatopogl¹dowej pozostawali oni raczej na pozycjach prawicowych, reprezentuj¹c g³ównie wartoci chrzecijañskie b¹d konserwatywne.
Przyk³adem tego mo¿e byæ partia Kongres Liberalno-Demokratyczny (partia, która po kilku ewolucjach przeistoczy³a siê w PO) oraz takie postacie, jak Miros³aw
Dzielski (nazywany pionierem liberalizmu w Polsce), Stefan Kisielewski, Janusz
Korwin-Mikke i Donald Tusk.
Trzeba powiedzieæ, ¿e w Polsce s³owo libera³ bywa kojarzone z bogactwem
wybranych, postaw¹ niechêci wobec pomocy socjalnej, pog³êbianiem nierównoci spo³ecznych, rosn¹c¹ bied¹ i bezrobociem. Liberalizm natomiast wi¹¿e siê
g³ównie z polityk¹ nieinterwencji, minimalizacj¹ funkcji pañstwa i niczym nieskrêpowan¹ woln¹ konkurencj¹, w której brak miejsca na równoæ. Liberalizm
jest pos¹dzany o rozbijanie wiêzi wspólnotowych. Zw³aszcza po spotach wyborczych wykorzystywanych w 2005 r. pojawi³o siê skojarzenie liberalizmu z syndromem pustej lodówki i zabieraniem dzieciom zabawek.
Zagadnienie liberalizmu znalaz³o siê w krêgu zainteresowañ nauki Kocio³a.
Ksi¹dz Stanis³aw Kowalczyk zaznacza, ¿e katolicka nauka spo³eczna próbuje
rozwi¹zaæ konflikt miêdzy liberalnym kapitalizmem a marksistowskim socjalizmem. Ju¿ w za³o¿eniu liberalizm zostaje zatem po³¹czony z kapitalizmem
i przedstawiany jest jako apoteoza nieskrêpowanej wolnoci. Kowalczyk wymienia ró¿ne jego rodzaje, zawsze podkrelaj¹c zwi¹zki z ekstremalnym (jak go nazywa) indywidualizmem i kapitalizmem, a to, zdaniem autora, kwestionuje spo³eczn¹ naturê cz³owieka, sprowadzaj¹c ¿ycie do wolnego wyboru i konkurencji.
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Podstawowymi elementami takiego liberalizmu s¹: w³asnoæ prywatna, wolny
rynek, afirmacja inicjatywy i przedsiêbiorczoci. Liberalne rozumienie w³asnoci jest, wed³ug Kowalczyka, rozumieniem b³êdnym, prowadz¹cym do skrajnych
wynaturzeñ, gdy¿ prawo do dysponowania w³asnoci¹ ma odbywaæ siê bez jakichkolwiek ograniczeñ ze strony innych osób, spo³eczeñstwa lub pañstwa. Autor ten
twierdzi równie¿, ¿e wolny rynek nie jest w jakikolwiek sposób ograniczany1.
W s³ownikach filozoficznych liberalizm ekonomiczny charakteryzowany jest
natomiast jako nurt opowiadaj¹cy siê za prywatn¹ w³asnoci¹ rodków produkcji, woln¹ konkurencj¹ rynkow¹, nieingerencj¹ pañstwa w ¿ycie gospodarcze.
Twierdzi siê nawet, ¿e Mill, podobnie jak Smith, wierzy³, ¿e w ramach systemu liberalnego (tak politycznego, jak i ekonomicznego) zaistniej¹ mechanizmy
samoregulacji (»niewidzialna rêka« Smitha), które bêd¹ przeciwdzia³aæ nadu¿yciom wynikaj¹cym z ludzkiego egoizmu2.
Czy zatem obraz liberalizmu, jaki wy³ania siê z powy¿szych opisów, jest
prawdziwy? Czy z liberalizmu musz¹ wynikaæ nierównoci spo³eczne, bezrobocie i ubóstwo? Czy dla libera³ów pañstwo to wróg? Czy libera³ musi stanowiæ
przeciwieñstwo obroñcy ludzkich wspólnot? Uwa¿am, ¿e odpowied na owe pytania brzmi: nie. Liberalizm nie prowadzi do szczêcia wybranych ani nie musi
byæ ³¹czony z gloryfikowaniem w³asnoci prywatnej. Nie wszyscy libera³owie
opowiadaj¹ siê tak¿e za radykalnym ograniczeniem funkcji pañstwa. Libera³ nie
jest przeciwnikiem patriotyzmu i ludzkich wspólnot. W tym momencie zacytujê
za Andrzejem Szahajem: liberalizm ma wiele twarzy i wiele ciekawych rzeczy
do zaoferowania3.
Sam liberalizm, mimo ¿e tak jeszcze wtedy nie nazywany, jako teoria polityczna powsta³ ju¿ w XVII stuleciu. Póniej obok owego liberalizmu politycznego rozwin¹³ siê liberalizm ekonomiczny, którego nurt klasyczny, prowolnorynkowy rozpocz¹³ siê ju¿ od fizjokratów francuskich i Adama Smitha. Z tym w³anie
nurtem liberalizm najczêciej jest w Polsce kojarzony, a raczej mylony. Natomiast
w XIX w. pojawi³ siê w Anglii nowy nurt liberalizmu ekonomicznego, zwany
reformatorskim, nowym, socjalnym, progresywnym. Jego g³ównymi przedstawicielami byli: John Stuart Mill, Thomas Hill Green, John Hobson, Leonard Hobhouse, John Dewey, John Rawls oraz Michael Walzer. W tym miejscu chcê
przybli¿yæ za³o¿enia owego liberalizmu d¹¿¹cego do spo³ecznych reform w gospodarce. Nie jest to próba pokazania liberalizmu, który wyrzeka siê kapitalizmu, gdy¿ nie o to chodzi w jego nurcie socjalnym. Jest to raczej próba pokaza1

S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Unia, Katowice 1995, s. 918.
Por. A. Aduszkiewicz (red.), S³ownik filozofii, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2004, s. 310;
G. Vesey, P. Foulkes (red.), S³ownik encyklopedyczny. Filozofia, Wyd. RTW, Warszawa 1997,
s. 191.
3 A. Szahaj, Pochwa³a niewyranych libera³ów, Dziennik. Europa 2007, nr 4(147),
s. 1415.
2
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nia liberalizmu, który postuluje likwidacjê negatywnych skutków gospodarki
kapitalistycznej. Przedstawiê kilka tez podstawowych dla tego nurtu.
Przede wszystkim libera³owie socjalni d¹¿¹ do za³agodzenia najbardziej jaskrawych niesprawiedliwoci kapitalizmu, takich jak pauperyzacja, oraz do zapewnienia ludziom minimum ¿yciowego i równoci szans na starcie. Podkrelê
jednak, ¿e nie odrzucaj¹ oni systemu kapitalistycznego. Przyk³adem mo¿e tu byæ
prekursor liberalizmu socjalnego, John Stuart Mill, który stwierdza³, ¿e zasada
wolnego rynku pozostaje utrzymana, a wszelkie odstêpstwa od niej mog¹ nast¹piæ tylko ze wzglêdu na wiêksze z³o. Jeli chodzi o pogl¹dy socjalistów na temat systemu kapitalistycznego, to Mill nie zgadza³ siê z nimi w tym, ¿e gospodarka wolnorynkowa zawsze prowadzi do zwiêkszenia nêdzy i niedoli oraz niesie
ze sob¹ tylko negatywne skutki. Zauwa¿y³, ¿e w czasach mu wspó³czesnych
wolna konkurencja uleg³a wypaczeniu, ale stwierdza³, ¿e wystarczy nadaæ jej
w³aciwe ramy i wtedy da dobre efekty, takie jak obni¿ka cen czy lepsze wykorzystanie kapita³u4. Nierównoæ bogactwa jest wed³ug Milla naturalnym aspektem nierównoci ludzi, a w³asnoæ kapita³u jest zwi¹zana z doskonaleniem siê
cz³owieka: chronienie przed wspó³zawodnictwem jest chronieniem pró¿niactwa,
umys³owej têpoty, oszczêdzaniem sobie koniecznoci tego, by byæ równie czynnym i inteligentnym, jak inni ludzie5.
Istotnym postulatem libera³ów socjalnych jest interwencjonizm pañstwowy
w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. Rynek sam nie rozwi¹¿e problemów, które
tworzy, dlatego potrzebna jest inicjatywa pañstwa w gospodarce. Ma ono zapewniæ przede wszystkim pozytywne warunki wolnoci i ochronê obywateli przed nêdz¹ i ubóstwem. Na przyk³ad John Hobson wymienia³ g³ównie odpowiednie regulacje podatkowe prowadz¹ce do sprawiedliwej redystrybucji dóbr, pañstwow¹
komunikacjê i edukacjê oraz pañstwowy system budownictwa na gruntach nale¿¹cych do pañstwa6. Leonard Hobhause, tak¿e postulowa³ interwencjonizm
w kwestiach spo³eczno-gospodarczych. Pañstwo jego zdaniem powinno zaopiekowaæ siê robotnikami i zapewniæ ludziom warunki równego startu, a zw³aszcza
wprowadziæ nowoczesne ustawodawstwo pracy i ustawodawstwo socjalne7. Hobhause opowiada³ siê przede wszystkim za tym, aby pañstwo rozszerzy³o kontrolê publiczn¹ w dziedzinie przemys³u i zbiorowej odpowiedzialnoci, w sprawie wychowania, a nawet od¿ywiania dzieci, budownictwa mieszkaniowego dla
4 Por. A.W. Czarnota, John Stuart Mill. Studium z dziejów liberalizmu politycznego, PWN,
Warszawa  Poznañ 1986, s. 148.
5 J.S. Mill, Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii spo³ecznej,
prze³. E. Taylor, t. 2, PWN, Warszawa 1966, s. 546547.
6 Por. Z. Rau, Liberalizm. Zarys myli politycznej XIX i XX wieku, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 100101.
7 Por. M. Sobolewski, Wstêp, (w:) B. Sobolewska, M. Sobolewski, Myl polityczna XIX
i XX w. Liberalizm, PWN, Warszawa 1978, s. 89.
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ludnoci pracuj¹cej w przemyle, opieki nad chorymi i emerytami, zabezpieczenia regularnego zatrudnienia8.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o pogl¹dach Johna Stuarta Milla, który zauwa¿a³, ¿e zasadê interwencji pañstwa w sferze gospodarki nale¿y rozpatrywaæ
w sposób historyczny w kontekcie u¿ytecznoci na ró¿nych etapach rozwoju
spo³ecznego. Zwraca³ uwagê zw³aszcza na to, ¿e istnieje wiele rodzajów us³ug,
które ze wzglêdu na swój charakter wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ konkurencji. S¹ to
m.in. monopole na zaopatrywanie w gaz i wodê oraz sprawy zwi¹zane z drogami, kolejami lub kana³ami9. Mill twierdzi³ tak¿e, ¿e sam spór miêdzy interwencjonistami i ich przeciwnikami dotyczy tylko w³aciwego kryterium interwencji
pañstwa. Funkcje pañstwa dzieli³ na konieczne i fakultatywne.
Do funkcji koniecznych Mill zalicza³ ochronê w³asnoci i osób, zarz¹dzanie
s¹downictwem i policj¹, regulowanie kwestii zwi¹zanych ze spadkobraniem, nadzór nad umowami i ich prawnym uregulowaniem, organizowanie funduszu publicznego poprzez podatki i po¿yczki, a tak¿e prowadzenie spraw publicznych,
takich jak ustanawianie miar i wag, bicie monety, budowa gmachów u¿ytecznoci publicznej, czyszczenie ulic itp. W porównaniu do klasyków liberalizmu ekonomicznego rozszerzy³ interwencjê pañstwa na kwestie zwi¹zane ze spadkobraniem i z umowami10. Opowiada³ siê za ograniczeniem krêgu dziedzicz¹cych
i wysokoci spadku. Realizacja propozycji zmar³ego mia³a byæ powinnoci¹ pañstwa wobec jego bliskich, a wród nich powinny znaleæ siê pozama³¿eñskie
dzieci, po wykluczeniu dalekich krewnych. Dziedziczony maj¹tek mia³ jedynie
u³atwiaæ start ¿yciowy spadkobiercy, a wszelka nadwy¿ka mia³a zostaæ przekazana na cele publiczne. Pañstwo mia³o tak¿e pilnowaæ, aby strony wykonywa³y
zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy11.
Dzia³alnoæ fakultatywn¹ rz¹du dzieli³ natomiast Mill na autorytatywn¹ i nieautorytatywn¹. Do pierwszej nale¿a³oby kontrolowanie wolnego dzia³ania jednostek, zakazywanie lub nakazywanie pewnych dzia³añ lub okrelanie sposobu
dzia³añ, których podjêcie lub nie bêdzie pozostawione wyborowi jednostki. Dzia³ania te musz¹ byæ bardzo mocno uzasadnione i mieæ nieprzekraczalne granice.
Potrzebna jest tutaj powszechna dyskusja i uzyskanie zgody spo³eczeñstwa. Dzia³alnoæ nieautorytatywna mia³a opieraæ siê na dawaniu rad i og³aszaniu wiadomoci, ustalaniu w³asnych urzêdów podobnych do tych, które zale¿¹ od decyzji
jednostek. Jako przyk³ad podawa³ konkurencyjn¹ formê gospodarowania w porównaniu z dzia³alnoci¹ jednostek prywatnych, czyli bezporedni¹ dzia³alnoæ
ekonomiczn¹ agend rz¹dowych12.
8

L. Hobhause, Liberalizm, prze³. J. Walecka, (w:) ibidem, s. 391.

9 Por. J. S. Mill, op. cit., t. 2, s. 808812.
10 Por. ibidem, s. 792793, 552559; A. W.

Czarnota, op. cit., s. 124125.
Por. E. Kundera, Korzyci indywidualne i spo³eczne w³asnoci w koncepcji J.S. Milla,
Czasopismo Prawno-Historyczne 2004, t. 56, z. 2, s. 235245, 243.
12 Por. J.S. Mill, op. cit., t. 2, s. 779781; A. W. Czarnota, op. cit., s. 126127.
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Mill jednoczenie zauwa¿a³, ¿e trzeba wyznaczaæ granice dzia³alnoci fakultatywnej, tak aby pañstwo nie ograniczy³o wolnoci indywidualnej. Z tego powodu opowiada³ siê przeciw protekcji pañstwa w handlu zagranicznym, przeciw
prawom o lichwie (stopa procentowa powinna byæ kszta³towana w wolnej grze
si³ rynkowych), ingerencji pañstwa w dzia³alnoæ zwi¹zków zawodowych (m.in.
w walkê o p³acê odpowiadaj¹c¹ wykonanej pracy), ustalaniu przez pañstwo cen
produktów ¿ywnociowych poni¿ej ceny rynkowej. Ingerencjê pañstwa w przemys³ uwa¿a³ za co przejciowego. Twierdzi³, ¿e takie poczynania s¹ nieskuteczne ekonomicznie13. Szczególnie aktywn¹ dzia³alnoæ pañstwa Mill postulowa³
w ochronie konsumenta, nauczaniu pocz¹tkowym (ale bez monopolizowania
szkolnictwa), kontrolowaniu wolnoci umów, zwalczaniu monopoli (dopuszcza³
je tylko przy zapewnieniu stanu, w którym zyski z monopolu mog³yby byæ uzyskane dla po¿ytku publicznego)14.
Angielski ekonomista John Maynard Keynes postulowa³ natomiast socjalizacjê inwestycji, czyli finansowanie przez pañstwo inwestycji publicznych
 g³ównie tych, które nie wzbudzi³y zainteresowania prywatnych przedsiêbiorców. Pañstwo powinno przej¹æ odpowiedzialnoæ za wydatki i popyt, tak aby zapewniæ wysokie zyski, a nastêpnie pe³ne zatrudnienie wraz z wy¿szymi zarobkami. Wielki biznes Keynes uwa¿a³ za loteriê, w której tylko nieliczni zdobywaj¹
fortuny, a w konsekwencji prowadzi to do nierównoci, bezrobocia, niezadowolenia i zmniejszenia efektywnoci gospodarowania15. Jego koncepcja jest okrelana jako trzecia droga, pañstwo dobrobytu lub pañstwo opiekuñcze i stanowi kompromis miêdzy czystym wolnorynkowym kapitalizmem a czystym
scentralizowanym socjalizmem16.
Wspó³czesny myliciel Michael Walzer wród funkcji pañstwa wymienia
utrzymanie prawa i porz¹dku, zbieranie podatków, wiadczenie us³ug, finansowanie i kszta³towanie dzia³alnoci gospodarczej. Dodaje równie¿, ¿e silne pañstwa mog¹ chroniæ i wspomagaæ m³ode ga³êzie gospodarki, organizowaæ kszta³cenie i szkolenie zawodowe dla obywateli i pracowników, zapewniæ niezbêdne
us³ugi z zakresu opieki spo³ecznej, co w praktyce mo¿e polegaæ na zapewnianiu
przez pañstwo ubezpieczeñ od bezrobocia i programów przekwalifikowywania
zawodowego17.
Warto podkreliæ, ¿e wed³ug libera³ów socjalnych sprawiedliwoæ wymaga
polepszania poziomu ¿ycia warstw najubo¿szych. Przyk³adem mo¿e tu byæ za13

Por. A. W. Czarnota, op. cit., s. 125126.
Por. ibidem, s. 128.
Por. W. Kwanicki, Historia myli liberalnej. Wolnoæ. W³asnoæ. Odpowiedzialnoæ,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 96.
16 Por. A. Walicki, Ideolog epoki postchlubnej (2), Gazeta Wyborcza 2003, nr 266, s. 22.
17 M. Walzer, Polityka i namiêtnoæ. O bardziej egalitarny liberalizm, prze³. H. Jakubowska, Muza S.A., Warszawa 2006, s. 198, 225226.
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sada sprawiedliwoci jako bezstronnoci Johna Rawlsa, który pisze, ¿e wszelkie pierwotne dobra spo³eczne  wolnoæ i szanse, dochód i bogactwo, a tak¿e
to, co stanowi podstawy poczucia w³asnej wartoci  maj¹ byæ rozdzielane równo, chyba ¿e nierówna dystrybucja któregokolwiek z tych dóbr b¹d wszystkich
jest z korzyci¹ dla najmniej uprzywilejowanych18.
Ca³ociowy obraz dwóch zasad sprawiedliwoci Rawls przedstawia tak:
Pierwsza zasada. Ka¿da osoba winna mieæ równe prawo do jak najszerszego
ca³ociowego systemu równych podstawowych wolnoci, daj¹cego siê pogodziæ
z podobnym systemem dla wszystkich. Druga zasada. Nierównoci spo³eczne
i ekonomiczne maj¹ byæ tak u³o¿one, a) aby by³y z najwiêksz¹ korzyci¹ dla najbardziej upoledzonych, pozostaj¹c w zgodzie z zasad¹ sprawiedliwego oszczêdzania; i jednoczenie b) aby by³y zwi¹zane z dostêpnoci¹ urzêdów i stanowisk
dla wszystkich, w warunkach autentycznej równoci szans. Pierwsza regu³a priorytetu (priorytet wolnoci). Zasady sprawiedliwoci maj¹ byæ zestawiane w porz¹dku linearnym, a co za tym idzie  wolnoæ mo¿e byæ ograniczana jedynie
w imiê wolnoci. Istniej¹ dwa przypadki: a) mniejszy zakres wolnoci musi
wzmacniaæ ca³ociowy system wolnoci, która jest udzia³em wszystkich; b) wolnoæ mniej ni¿ równa musi byæ do przyjêcia dla tych, którzy maj¹ mniej wolnoci.
Druga regu³a priorytetu (priorytet sprawiedliwoci wobec efektywnoci i dobrobytu). Druga zasada sprawiedliwoci ma w porz¹dku linearnym pierwszeñstwo
wobec zasady efektywnoci i wobec zasady maksymalizowania sumy korzyci;
za zasada równych szans ma pierwszeñstwo wobec zasady dyferencji. Istniej¹
dwa przypadki: a) nierównoæ szans musi zwiêkszaæ szanse tych, którzy maj¹
mniejsze szanse; b) nadmierna stopa oszczêdzania musi per saldo zmniejszaæ
ciê¿ary tych, którzy to obci¹¿enie bior¹ na siebie19.
Zgodnie z koncepcj¹ Rawlsa, zasady sprawiedliwoci w pierwotnej sytuacji
zostaj¹ wybrane w wyniku uczciwego porozumienia, gdy¿ wszyscy znajduj¹ siê
w podobnej sytuacji i nikt nie jest w stanie zaprojektowaæ zasad, które by go faworyzowa³y. W sytuacji tej wystêpuje symetria relacji miêdzyludzkich. Zdolnoæ
do posiadania w³asnych koncepcji dobra i do poczucia sprawiedliwoci decyduje o podobieñstwie ludzi i stanowi o ich równoci. W sytuacji pierwotnej strony
s¹ zatem równe, czyli podczas obierania zasad maj¹ takie same prawa i mog¹
przedstawiaæ propozycje oraz argumentowaæ za ich przyjêciem. Nale¿y podkreliæ, ¿e jest to sytuacja bezstronnoci, w³aciwe wyjciowe status quo, co powoduje, ¿e porozumienia osi¹gniête w jej warunkach s¹ uczciwe i bezstronne i znajduje to oddwiêk w nazwie koncepcji sprawiedliwoæ jako bezstronnoæ.
18

J. Rawls, Teoria sprawiedliwoci, prze³. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, PWN,
Warszawa 1994, s. 162.
19 Ibidem, s. 414416. Por. J. Rawls, Liberalizm polityczny, prze³. A. Romaniuk, WN
PWN, Warszawa 1998, s. 35.
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Przyk³adem ³amania równoci pierwotnej koncepcji jest dyskryminacja ras i p³ci,
która zak³ada, ¿e pewne osoby zajmuj¹ uprzywilejowan¹ pozycjê w systemie
spo³ecznym i ten stan rzeczy próbuj¹ obróciæ na swoj¹ korzyæ20.
W sytuacji pierwotnej strony wybieraj¹ zasady sprawiedliwoci za zas³on¹
niewiedzy. Nie wiedz¹, jaki wp³yw mia³yby poszczególne wybory w ich konkretnych sytuacjach, i zmuszone s¹ oceniaæ zasady wy³¹cznie na podstawie rozwa¿añ ogólnych. Zak³ada siê wiêc, ¿e strony nie posiadaj¹ wiedzy o pewnego rodzaju faktach szczegó³owych. Przede wszystkim nie znaj¹ swego miejsca
w spo³eczeñstwie, swej pozycji klasowej czy statusu spo³ecznego; nie wiedz¹ te¿,
jakimi naturalnymi dyspozycjami obdarzy³ je los  inteligencj¹, si³¹ itp. ¯adna
z nich nie zna tez swego planu ¿yciowego ani nawet specyficznych cech w³asnej psychiki, takich jak niechêæ do ryzyka czy sk³onnoæ do optymizmu albo pesymizmu. Co wiêcej  zak³adam, ¿e stronom nie s¹ znane szczegó³y dotycz¹ce
ich w³asnego spo³eczeñstwa; nie znaj¹ wiêc jego determinant ekonomicznych czy
politycznych, ani poziomu kultury i cywilizacji, jaki zdo³a³o osi¹gn¹æ. Osoby
w sytuacji pierwotnej nie posiadaj¹ informacji co do tego, do jakiej generacji nale¿¹. [...] Znane s¹ im ogólne fakty dotycz¹ce ludzkiej spo³ecznoci. Rozumiej¹
wiêc sprawy polityki i zasady ekonomii; znaj¹ podstawy spo³ecznej organizacji
i prawa psychologii cz³owieka. W gruncie rzeczy przyjmuje siê, ¿e strony posiadaj¹ wiedzê o wszelkich faktach ogólnych, które maj¹ wp³yw na wybór zasad
sprawiedliwoci21.
Myliciel akcentuje, ¿e zasady sprawiedliwoci s¹ wybierane w celu regulowania dalszych porozumieñ, okrelania mo¿liwych rodzajów spo³ecznej kooperacji i form rz¹dów, przypisywania podstawowych praw i obowi¹zków w podstawowych instytucjach spo³eczeñstwa i okrelania podzia³u korzyci i ciê¿arów
wynik³ych ze spo³ecznej wspó³pracy22.
Libera³owie socjalni opowiadaj¹ siê za koncepcj¹ równych szans dla jednostek, tak aby mog³y one d¹¿yæ do wszechstronnego rozwoju. W naszym codziennym ¿yciu wystêpuj¹ nierównoci, my sami jestemy ponadto ró¿norodni. Wa¿ne
jednak, aby ka¿dy z nas mia³ równe szanse do realizowania i rozwijania w³asnych mo¿liwoci. Owe szanse zostaj¹ zagwarantowane g³ównie poprzez zapewnienie ka¿demu dostêpu do owiaty i edukacji oraz do równych praw. Jeden
z przywódców brytyjskiej partii liberalnej, Herbert Asquith, twierdzi³, ¿e zadaniem pañstwa jest zapewnienie pozytywnych warunków wolnoci, czyli np. minimum rodków utrzymania, dostêpu do wykszta³cenia i odpowiednich warunków pracy. Równie¿ przywódca konserwatywnego skrzyd³a partii liberalnej,
Winston Churchill, w 1906 r. przedstawi³ zasadê warunków brzegowych dopuszczalnej nierównoci, wed³ug której konkurencja ró¿nicuj¹ca dochody jest dopusz20
21
22

Por. J. Rawls, Liberalizm polityczny, s. 2425, 34, 208.
Ibidem, s. 190192.
Por. ibidem, s. 14, 2324, 242243.
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czalna tylko powy¿ej okrelonego minimum, ale nie mo¿na jej stosowaæ poni¿ej, czyli mechanizmy rynku nie mog¹ nikogo spychaæ w dó³ tej granicy23.
Wród pogl¹dów charakterystycznych dla libera³ów socjalnych pojawia siê
nowe rozumienie wolnoci. Pocz¹tkowo libera³owie mówili g³ównie o wolnoci
negatywnej, czyli niezale¿noci od w³adzy, od opinii publicznej itp. Postulowali
zatem przede wszystkim wolnoæ myli, s³owa, sumienia, wyznania, prasy, zrzeszania siê, zgromadzeñ. Wraz z liberalizmem socjalnym pojawi³o siê w liberalizmie
pozytywne rozumienie wolnoci jako pozytywnej w³adzy do samodzielnego rozwijania siê, swobody rozwoju, dojrzewania, realizowania swoich mo¿liwoci.
Dziêki pozytywnej wolnoci cz³owiek jest ju¿ nie tylko wolny od narzucanych
mu ograniczeñ, ale ma równie¿ zapewnione mo¿liwoci do samodoskonalenia.
Wolnoæ taka jest zagwarantowana, gdy zapewniony zostanie dostêp do edukacji, opieki spo³ecznej i zdrowotnej, a tak¿e minimum rodków utrzymania. Takie rozumienie wolnoci prezentowa³ m.in. Thomas Hill Green. Nale¿y podkreliæ, ¿e owa wolnoæ pozytywna nie jest równoznaczna z prawem do czynienia
czegokolwiek, gdy¿ cz³owiek jako istota spo³eczna dba nie tylko o w³asne dobro, ale i o dobro innych, o dobro ca³ej spo³ecznoci, w której ¿yje. Po prostu
cz³owiek d¹¿y do osi¹gniêcia zadowolenia poprzez wspó³¿ycie z innymi24.
Wi¹¿e siê z tym inny pogl¹d libera³ów socjalnych, mówi¹cy o tym, ¿e
wprawdzie spo³eczeñstwo sk³ada siê z jednostek, ale istnieje wa¿na sfera ¿ycia
wspólnotowego, dlatego nale¿y pogodziæ dobro powszechne z jednostkow¹ wolnoci¹. Jako ¿e natura ludzka ma spo³eczny charakter, przeciwstawianie jednostki
spo³eczeñstwu jest bezzasadne. Pisa³ o tym m.in. amerykañski filozof John Dewey, zdaniem którego jednostka mo¿e rozwijaæ sw¹ indywidualistyczn¹ osobowoæ tylko w spo³eczeñstwie pojmowanym jako pluralistyczna zbiorowoæ. Myliciel ten odrzuca przeciwstawianie abstrakcyjnej jednostki abstrakcyjnemu
spo³eczeñstwu, czyli przedstawianie jednostki jako czego danego, gotowego, samoistnego, istniej¹cego niezale¿nie od stosunków spo³ecznych, jako spo³ecznego
atomu. Podkrela, ¿e pierwszeñstwa nie maj¹ ani izolowane, ukonstytuowane jednostki mog¹ce wytworzyæ spo³ecznoæ, ani spo³ecznoci mog¹ce istnieæ niezale¿nie od jednostek. Wed³ug niego pierwotn¹ sytuacjê tworz¹ jednostki-w-spo³ecznociach25. Zauwa¿a, ¿e indywidualnoæ wraz z jej inicjatywami, kreatywnoci¹,
odpowiedzialnoci¹ za podejmowane wybory, jest wytworem okrelonych relacji i wzajemnych oddzia³ywañ wystêpuj¹cych w spo³eczeñstwie, jest czym osi¹gniêtym, wypracowanym26.
23
24

Por. A. Walicki, Ideolog epoki..., s. 23.
M. Sobolewski, op. cit., s. 8788; Z. Rau, op. cit., s. 100.
25 Por. P. Gutowski, Miêdzy monizmem a pluralizmem: studium genezy i podstaw filozofii
Johna Deweya, KUL, Lublin 2002, s. 139.
26 Por. £. Nysler, John Dewey: o Nowy Indywidualizm i Odrodzony Liberalizm, (w:)
M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski, Indywidualizm, wspólnotowoæ, polityka, Wyd.
UMK, Toruñ 2002, s. 620; P. Gutowski, op. cit., s. 5455, 131132.
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John Dewey przychyla siê do twierdzenia, ¿e nie wystarcza, kiedy cz³owiek
jest po prostu dobry  musi byæ dobry (czy zdatny) do czego, do ¿ycia jako
cz³onek spo³eczeñstwa. Wtedy to, co cz³owiek otrzymuje, obcuj¹c z innymi,
wyrównuje siê tym, co im daje jako swoje wspó³uczestnictwo. [...] Dyscyplina
wewnêtrzna, kultura ogólna, u¿ytecznoæ w ¿yciu spo³ecznym, subtelnoæ mylenia, wysi³ek doskonalenia charakteru  to wszystko s¹ fazy rozwojowe zdolnoci do wznios³ego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym, gdzie niby na szalach wagi
wyrównuje siê suma dowiadczeñ27. Zauwa¿a on, ¿e tylko tam, gdzie rozwinie siê jaka wyró¿niaj¹ca, wybitna cecha, rozwija siê wybitna indywidualnoæ
i zaraz dodaje: wówczas to mo¿emy oczekiwaæ, ¿e osoba taka przys³u¿y siê
prawdziwie spo³eczeñstwu w innym sensie ni¿ przysporzenie mu wymiernej iloci sumy dóbr materialnych. Wartociowa s³u¿ba spo³eczna wystêpuje jedynie
w spo³eczeñstwach, których cz³onkowie odznaczaj¹ siê wybitnymi przymiotami
osobistymi28. Nale¿y s³u¿yæ spo³eczeñstwu poprzez rozwój w³asnych zdolnoci.
O wspomnianym wczeniej pluralizmie w wiecie spo³ecznym Michael Walzer pisze, ¿e stanowi on przybli¿on¹ równoæ niektórych zwalczaj¹cych siê grup
(lub koalicji grup). I podobnie jak dru¿yny z ligi baseballu, ka¿dego dnia ka¿da
z tych grup mo¿e pokonaæ ka¿d¹ inn¹. Chodzi o to, aby ró¿ne grupy i koalicje
by³y zaanga¿owane i mia³y realne szanse na zwyciêstwo. Tylko pañstwo mo¿e
zagwarantowaæ, ¿e ¿adna z tych grup lub koalicji nie zostanie wykluczona na
sta³e z tego rodzaju rywalizacji. Zatem urzêdnicy pañstwowi nie mog¹ ograniczaæ siê tylko do roli arbitra, ale musz¹ opowiadaæ siê po stronie najs³abszych.
Nastêpnie dodaje: wszelka mo¿liwa do urzeczywistnienia wersja wolnoci i pluralizmu mo¿e byæ wy³¹cznie osi¹gniêciem politycznym. Nie zrealizuj¹ jej jednostki dzia³aj¹ce w pojedynkê czy nawet dobrowolnie wspó³pracuj¹ce ze sob¹,
choæby trudzi³y siê przez nie wiadomo jak d³ugi czas. Niezbêdne dzia³anie polityczne mo¿e podj¹æ i przeprowadziæ wy³¹cznie jeden podmiot. Do funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego konieczna jest akcja pañstwa miêdzy grupami i wewn¹trz nich, u szczytu i na dole hierarchii spo³ecznej29.
Z powy¿szego przedstawienia wynika jasno, ¿e liberalizm ekonomiczny nie
musi mieæ powi¹zañ wy³¹cznie z kapitalizmem, ¿e oprócz liberalizmu klasycznego, prowolnorynkowego, rozwin¹³ siê nurt socjalny, który stanowi próbê ustosunkowania siê liberalizmu do negatywnych skutków kapitalizmu. Za³o¿enia charakterystyczne dla zwolenników leseferyzmu, jak ograniczenie do minimum
funkcji pañstwa, wolna konkurencja, swoboda umów, wolny handel i absolutny
charakter w³asnoci prywatnej, nie s¹ jednak obligatoryjne dla wszystkich libera³ów.
27

J. Dewey, Demokracja i wychowanie: wprowadzenie do filozofii wychowania, prze³.
Z. Doroszowa, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1972, s. 490491.
28 Ibidem, s. 168. Por. Z. Rau, op. cit., s. 110.
29 M. Walzer, op. cit., s. 116117.
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Libera³owie socjalni postulowali wzmocnienie roli pañstwa, tak aby gwarantowa³o ono realizacjê praw do wolnoci s³owa, dzia³ania, w³asnoci i bezpieczeñstwa oraz minimalizowa³o presjê ekonomiczno-spo³eczn¹. Szczególny nacisk k³adziono na zagwarantowanie minimum ¿yciowego30. Nurt ten zauwa¿y³ ogromn¹
nêdzê mas ludowych, wyzysk robotników i odsuniêcie proletariatu od opieki spo³ecznej, owiaty oraz kultury. Pañstwo powinno dbaæ o biednych i zapewniaæ im
warunki rozwoju. Dlatego w celu z³agodzenia najbardziej jaskrawych niesprawiedliwoci kapitalizmu nale¿y rozszerzyæ rolê pañstwa, pogodziæ dobro powszechne z jednostkow¹ wolnoci¹, a spo³eczeñstwo traktowaæ jak wspólnotê sk³adaj¹c¹ siê z jednostek31.

30

Por. P. piewak, Ideologie i obywatele, Biblioteka Wiêzi, Warszawa 1991, s. 2730.
Por. W. Kwanicki, op. cit., s. 95; W. Sadurski, Neoliberalny system wartoci politycznych, PWN, Warszawa 1980, s. 4950.
31
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest prezentacja empirycznego systemu metaetycznego stworzonego przez
Tadeusza Cze¿owskiego. Opiera siê on na strukturze logicznej oraz dowiadczeniu aksjologicznym. Dowiadczenie w etyce ró¿ni siê jednak
od dowiadczenia zmys³owego, stanowi¹cego
podstawê nauk przyrodniczych. Dowiadczenie
aksjologiczne, bêd¹ce fundamentem rozwa¿añ
moralnych, jest intuicjonistycznym ujêciem
wartoci przedmiotów i zjawisk. Opiera siê na
jednostkowych ocenach pierwotnych, z których
wyprowadza siê kryteria ocen oraz zasady
etyczne. Powsta³ym w poznaniu intuicyjnym
ocenom przys³uguje wartoæ logiczna prawdy
lub fa³szu. Wszelkie kategorie etyczne budowane s¹ wed³ug zasad logiki prawdopodobieñstwa,
co sprawia, ¿e ich konsekwencje oraz rozwi¹zania konkretnych etycznych problemów s¹ zawsze tylko prawdopodobne. ¯adnemu systemowi ani modelowi etyki nie przys³uguje gwarant
pewnoci.

The aim of this article is to present empirical system of metaethics created by Tadeusz
Cze¿owski. It is based on the logical structure
and axiological experience. Experience in
ethics, however, differs from the sensory experience which is the basis of the natural sciences.
Axiological experience, which is the foundation
of moral considerations, is intuitionistic recognition of objects and phenomena. It is based
on unitary original assessments, from which
derive the criteria for the evaluation and ethical
principles. The assessments resulting from intuitive cognition are assigned with the logical value of true or false. All ethical categories are
built according to the principles of logic of probability, which makes their consequences and
solutions to specific ethical issues  always likely. No system or model of ethics is entitled
with the guarantor of certainty.
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Znaczenie logiki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
Szko³ê Lwowsko-Warszawsk¹ czêsto okrela siê jako formacjê o wyraniej
orientacji logicznej. Za tak¹ jej klasyfikacj¹ mo¿na argumentowaæ co najmniej
w dwojaki sposób. Z jednej strony, w szeregach szko³y Kazimierza Twardowskiego znajdowali siê uczeni, których osi¹gniêcia w dziedzinie logiki zosta³y docenione i rozpowszechnione w skali wiatowej. Badania przedstawicieli warszawskiej
szko³y logicznej: Jana £ukasiewicza, Stanis³awa Leniewskiego, Alfreda Tarskiego i innych w zakresie logiki matematycznej, logiki formalnej i semiotyki przynios³y wyniki o randze zdecydowanie wykraczaj¹cej poza lokalny rynek idei.
Chodzi m.in. o logiki nieklasyczne (szczególnie logiki wielowartociowe £ukasiewicza), systemy Leniewskiego (prototetykê, ontologiê, mereologiê), semantyczn¹ koncepcjê prawdy Tarskiego czy pierwszy system logiki parakonsystentnej Stanis³awa Jakowskiego1.
Jednak nie tylko logicy specjalici, stanowi¹cy w pewnym sensie odrêbn¹
czêæ szko³y, zajmowali siê t¹ dyscyplin¹. Pozostali uczniowie K. Twardowskiego równie¿ podejmowali systematyczne rozwa¿ania nad szeroko rozumian¹ problematyk¹ logiczn¹, a tak¿e zagadnieniami z historii logiki. Interpretowano m.in.
koncepcje Arystotelesa, stoików, badano te¿ logikê redniowieczn¹  jako historyk logiki szczególnie wyró¿nia³ siê Tadeusz Cze¿owski. Najwa¿niejszych filozofów ze szko³y nurtowa³ problem klasyfikacji rozumowañ. Kazimierz Ajdukiewicz
szczegó³owo opracowa³ zagadnienia definicji i definiowania, bada³ kategorie syntaktyczne wyra¿eñ jêzykowych (sformu³owa³ kryterium poprawnoci syntaktycznej). Nie s¹ to oczywicie wszystkie pola zainteresowañ. Wymienione obszary
to tylko niewielka czêæ podejmowanych przez twardowszczyków zagadnieñ
z zakresu logiki2.
Z drugiej strony, jak powszechnie wiadomo, podstawow¹ metod¹ filozofowania w Szkole Lwowsko-Warszawskiej by³a analiza logiczna. Grupa ta, jako polski od³am filozofii analitycznej, wysoko ceni³a stosowanie narzêdzi formalnych.
Jan Woleñski w pierwszej polskiej monografii dotycz¹cej filozofii Szko³y Lwowsko-Warszawskiej stwierdzi³, ¿e znaczenie i funkcje logiki wedle Twardowskiego i jego kontynuatorów by³y fundamentalne. Wynika³o to z ogólnego pogl¹du
Szko³y Lwowsko-Warszawskiej na mylenie, naukê, a w szczególnoci filozofiê3.
W istocie, wszyscy najwa¿niejsi przedstawiciele szko³y: K. Ajdukiewicz, T. Cze1

Na temat koncepcji logicznych rozwijanych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej zob.
J. Woleñski, Filozoficzna szko³a lwowsko-warszawska, Warszawa 1985, s. 77173 oraz idem,
Koncepcje logiki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, (w:) Polska filozofia analityczna. W krêgu
Szko³y Lwowsko-Warszawskiej, Toruñ 1999, s. 5773.
2 Zob. np. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975; idem, Zarys logiki,
Warszawa 1952; T. Kotarbiñski, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk,
Warszawa 2003; T. Cze¿owski, G³ówne zasady nauk filozoficznych, Wroc³aw 1959.
3 J. Woleñski, Koncepcje logiki , s. 64.
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¿owski, T. Kotarbiñski, I. D¹mbska i inni przestrzegali w swych pracach stricte
analitycznych metod prezentowania i rozwi¹zywania zajmuj¹cych ich problemów. Wysokie standardy, oparte na rygorystycznej metodologii, mia³y zbli¿yæ
filozofiê i pokrewne jej dziedziny do nauk szczegó³owych oraz gwarantowaæ im
intersubiektywn¹ sprawdzalnoæ. Nauki filozoficzne, podobnie jak inne dyscypliny (zw³aszcza cis³e), mia³y charakteryzowaæ siê wysokim stopniem jasnoci,
precyzji oraz pewnoci (w tym tak¿e uzasadnienia), a logika stanowi³a instrumentum s³u¿¹ce realizacji tego za³o¿enia.
Specjalistyczne badania nad zagadnieniami z zakresu logiki oraz stosowanie
formalnych narzêdzi w rozwi¹zywaniu problemów filozoficznych stanowi¹ badawczy aspekt zastosowania logiki w szkole Lwowsko-Warszawskiej. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e mia³a ona tak¿e du¿e znaczenie dydaktyczne. Twardowszczycy wielokrotnie podkrelali, ¿e logika, bêd¹c niezbêdnym sk³adnikiem
ogólnego wykszta³cenia, powinna byæ nauczana na poziomie rednim i uniwersyteckim bez wzglêdu na specjalizacjê. Podstawy wiedzy logicznej musz¹ byæ
przyswajane zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Te elementarne umiejêtnoci z zakresu logiki wp³ywaj¹ bowiem na poziom kultury logicznej cz³owieka, przejawiaj¹cej siê m.in. w zdolnoci wnioskowania i rozumowania.
Stanowi¹ wobec tego fundament poprawnego mylenia. W artykule O wykszta³cenie logiczne Twardowski pisa³: brak wykszta³cenia logicznego nie tylko obni¿a pod wzglêdem teoretycznym poziom intelektualny, lecz wnosi nieuctwo
i niecis³oæ tak¿e w praktyczne zastosowanie naszych myli, a tym praktycznym
zastosowaniem ca³e nasze ¿ycie4. Ze wzglêdu na tê donios³¹ rolê logiki, w celu
jak najszerszego jej rozpowszechnienia, przedstawiciele Szko³y Lwowsko-Warszawskiej wielokrotnie i konsekwentnie zabiegali o jej obecnoæ w programach
nauczania, a tak¿e pisali ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoci¹ podrêczniki. Te trzy
aspekty  badania specjalistyczne, stosowanie analizy logicznej i podkrelanie
donios³ej roli kultury logicznej  bez w¹tpienia dowodz¹, ¿e logika mia³a dla
twardowszczyków wieloaspektowe zastosowanie i niebagatelne znaczenie.
Siêganie do formalnych rodków w tak szerokim zakresie nios³o ze sob¹ tak¿e pewne ryzyko. W obiegowej opinii wspomnianych uczonych okrelano nieraz jako logików przebranych za filozofów5. Jest to oczywicie b³êdne mniemanie  mo¿na przytoczyæ szereg argumentów dowodz¹cych fa³szywoci powy¿szej
tezy. Szko³a oferowa³a bardzo wiele oryginalnych rozwi¹zañ filozoficznych. Niektóre koncepcje logiczne by³y wyranie inspirowane problematyk¹ filozoficzn¹
(np. logiki wielowartociowe £ukasiewicza), mia³y tak¿e donios³e konsekwencje dla filozofii (np. semantyczna koncepcja prawdy Tarskiego). Tej ocenie przecz¹ tak¿e metaetyczne analizy Cze¿owskiego, dla których logika stanowi uzasad4 Cyt. za R. Jadczak, Wstêp do: K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Warszawa 1992, s. 59.
5 Za J. Woleñski, Filozoficzna szko³a , s. 75.
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nienie, oraz formalna teoria wartoci, bêd¹ca fundamentem etyki ujmowanej jako
teoria empiryczna.
To w pewnym sensie niekonwencjonalne zastosowanie logiki bêdzie przedmiotem mojego artyku³u. Za g³ówny cel uznajê w nim rekonstrukcjê metaetycznego projektu etyki empirycznej Tadeusza Cze¿owskiego. Zanim jednak przejdê
do jego prezentacji i analizy, chcê krótko przedstawiæ tendencje dominuj¹ce
w sposobie ujmowania zagadnieñ etycznych oraz ich uzasadniania w okresie jej
powstawania. Zarysowanie szerszego kontekstu ówczesnych dyskusji nad etyk¹
wydaje mi siê bowiem istotne z punktu widzenia postawionego zadania.

Model etyki naukowej
Na prze³omie XIX i XX w. w polskiej filozofii ukszta³towa³ siê nowy, odmienny od dotychczasowego model etyki6. Wówczas obok tradycyjnej, wartociuj¹cej etyki normatywnej pojawia siê tendencja opisowa, zainicjowana przez
owieceniowy empiryzm i kontynuowana przez pozytywizm. Oto bowiem na
fali pozytywizmu wyrasta nowa koncepcja nauki, której minimalistyczny zakres
ka¿e zrezygnowaæ z dociekañ metafizycznych, zg³êbienia »istoty zjawisk«, ich
»natury« czy »przyczyn pierwotnych« na rzecz okrelania zwi¹zków zachodz¹cych
miêdzy zjawiskami i faktami7. Nastêpuje wyrana krystalizacja postulatu etyki
ujmowanej w kategoriach naukowych. Realizacja tego zamierzenia wymusi³a przewartociowanie tradycyjnej etyki filozoficznej, która ze swymi dotychczasowymi
rozstrzygniêciami nie spe³nia³a wymogów stricte naukowego uzasadniania i sprawdzania. Przeobra¿enia musia³y zatem siêgn¹æ samych jej podstaw. Rewizji podlega³ zw³aszcza przedmiot i metody badañ etycznych, które mia³y byæ podobne do
tych, z których korzystaj¹ nauki empiryczne. Unaukowienie etyki mia³o jej zagwarantowaæ stabilne miejsce w szeregu owych nauk. Wi¹za³o siê to tak¿e z has³em
jej uniezale¿nienia od religii, filozofii oraz wszelkiego wiatopogl¹du.
Postulat uprawiania etyki jako nauki empirycznej by³ rozumiany i realizowany w dwojaki sposób. W pierwszym przypadku polega³ na przesuniêciu zasadniczego programu etyki z p³aszczyzny normatywnej na teren ustaleñ empirycznych (A. wiêtochowski, A. Mahrburg). W drugim przypadku nie rezygnowano
z rozstrzygniêæ normatywnych, lecz starano siê znaleæ dla nich odniesienie
6

Atmosferê panuj¹c¹ w tamtym okresie w filozofii i dyskusje wokó³ jej przedmiotu dobrze
oddaj¹ nastêpuj¹ce publikacje ówczesnych autorów: A. Mahrburg, Co to jest nauka?, Przegl¹d
Filozoficzny 1897/1898, R. 1, z. 1; W. Heinrich, Co to jest filozofia?, Przegl¹d Filozoficzny
1901, R. 4, z. 4; idem, Filozofia i jej zadania, Kwartalnik Filozoficzny 1922, R. 1, z. 1;
S. Brzozowski, Co to jest filozofja?, Przegl¹d Filozoficzny 1903, R. 6, z. 4.
7 W. Tyburski, Dyskusje wokó³ modelu etyki w polskiej filozofii prze³omu XIX i XX wieku,
Studia Filozoficzne 1979, nr 8 (165), s. 131.
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w dziedzinie faktów moralnych (J. Ochorowicz, K. Twardowski i przedstawiciele
Szko³y Lwowsko-Warszawskiej)8. W pracach ówczesnych autorów uwydatnione zosta³o rozgraniczenie miêdzy etyk¹ teoretyczn¹ i praktyczn¹  podkrelano
naukowy charakter etyki teoretycznej, odmawiaj¹c jednoczenie tego miana etyce praktycznej. Twardowski poszukiwa³ naukowej formy ujêcia zwi¹zku etyki
opisowej i normatywnej, mia³a byæ ni¹ w³anie etyka teoretyczna o charakterze
wyranie naukowym. Zdaniem autora Granic puryzmu oraz jego uczniów, etyka
naukowa ma okrelaæ i uzasadniaæ przede wszystkim kryterium etyczne.
Opisany powy¿ej model etyki by³ propagowany zw³aszcza przez pozytywizm,
z którego wywodzi siê wiele tez etyki naukowej. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e etyka naukowa w ujêciu K. Twardowskiego zrodzi³a siê z potrzeby przezwyciê¿enia
ograniczeñ pozytywistycznego naturalizmu  zakres dowiadczenia wyznaczony
przez pozytywistów okaza³ siê dla twardowszczyków zbyt w¹ski. Pozytywistyczna wizja etyki to zdecydowany zwrot ku empirii, podyktowany pozytywistycznym pragnieniem uczynienia z etyki nauki pewnej, której tezy operowa³yby podobn¹ cis³oci¹, jak twierdzenia nauk szczegó³owych9. Owa pewnoæ nauki
tak¿e zosta³a przez przedstawicieli Szko³y Lwowsko-Warszawskiej zakwestionowana. Postulat probabilistyczny, który wyranie zarysowa³ siê w ich sposobie
uprawiania etyki, jest wyranie widoczny u Cze¿owskiego10. O tym aspekcie
jego koncepcji bêdê szczegó³owo pisaæ poni¿ej. Nale¿y jeszcze na koniec podkreliæ, ¿e pozytywizm nie wprowadzi³ do etyki metod charakterystycznych dla
nauk szczegó³owych jako pierwszy. Na drodze kszta³towania siê empiryzmu
w etyce stoj¹ osi¹gniêcia takich polskich filozofów jak Jan niadecki czy koresponduj¹ca z pozytywizmem filozofia czynu Augusta Cieszkowskiego i Karola
Libelta. Doceniæ trzeba natomiast, ¿e dopiero w ramach pozytywizmu nast¹pi³o
szerokie wprowadzenie metodologii empirystycznej do etyki oraz ¿e wyranie
wyodrêbniono jej empiryczny przedmiot.

Logika jako narzêdzie unaukowienia etyki
Tadeusz Cze¿owski prawdopodobnie najbardziej konsekwentnie ze wszystkich uczniów Twardowskiego d¹¿y³ do idea³u filozofii jako nauki. Kluczowym
narzêdziem s³u¿¹cym unaukowieniu filozofii, a wraz z ni¹ tak¿e etyki Cze¿ow8
9

Ibidem, s. 132.
W. Tyburski, Myl etyczna pozytywizmu polskiego, (w:) Z.J. Czarnecki, S. Soldenhoff
(red.), Studia z dziejów polskiej niezale¿nej myli etycznej, Lublin 1989, s. 15.
10 Przez probabilizm etyczny bêdê tu rozumia³a tak¹ w³aciwoæ poznania etycznego, która
ka¿e akceptowaæ konkluzje oparte na niepewnych przes³ankach, uzasadnianych wed³ug standardów prawdopodobieñstwa logicznego lub  z braku takiej mo¿liwoci  dopuszczaj¹c¹ oceny
najlepiej uargumentowane. Zob. R. Winiewski, Mo¿liwoæ probabilizmu etycznego. Studium
metaetyczne ewolucji empiryzmu w etyce polskiej, Toruñ 1992, s. 7.
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ski uczyni³ logikê. Logika, jak twierdzi³ autor Struktury etyki niezale¿nej, stanowi metateoriê ka¿dej dyscypliny uwa¿anej za naukow¹, poniewa¿ ka¿da nauka
jest interpretacj¹ jakiego systemu logicznego. Tak pisa³ o tym w jednym ze
swych artyku³ów: Scharakteryzowa³em logikê jako naukê o strukturze nauk
 ka¿da nauka ma logiczn¹ strukturê, tzn. zdania naukowe s¹ zbudowane wed³ug
logicznych schematów zdaniowych i wi¹¿¹ siê ze sob¹ w ³añcuchy rozumowañ
i teorie wed³ug logicznych stosunków miêdzyzdaniowych. Owe za powi¹zania
realizuj¹ siê drog¹ podstawiania za zmienne w twierdzeniach logicznych, stanowi¹cych zasady rozumowania, wyra¿eñ nale¿¹cych do nauki, w której odbywa
siê rozumowanie. Tak wiêc ka¿da nauka jest interpretacj¹ teorii logicznych (teorii zdañ, teorii orzeczników, teorii relacji, teorii prawdopodobieñstwa), z których
s¹ zaczerpniête zasady budowania jej zdañ i zasady dokonuj¹cych siê w niej rozumowañ11.
Widaæ, ¿e dla Cze¿owskiego rola logiki nie ogranicza siê wy³¹cznie do przeprowadzania analiz pojêciowych, lecz stanowi przede wszystkim trwa³y (bo formalny) fundament ka¿dej teorii. Nauki traktuje on jako wyra¿one w stosownym
jêzyku i powi¹zane relacjami wynikania ³añcuchy twierdzeñ. Etyka, bêd¹c jedn¹
z nauk filozoficznych (przedstawiciele Szko³y Lwowsko-Warszawskiej byli zwolennikami kolektywnego rozumienia filozofii), tak¿e posiada logiczn¹ budowê.
Opisowi tej struktury autor Konfliktów w etyce powiêci³ wiele uwagi. W krótkim, ale jednym z najwa¿niejszych artyku³ów opisuj¹cych koncepcjê naukowej
etyki empirycznej Cze¿owski stwierdzi³: przez termin »teoria etyczna« rozumiemy powi¹zany logicznie zespó³ zdañ, wród których znajduj¹ siê twierdzenia
powinnoci albo rozmaicie sformu³owane normy etyczne12. Wyodrêbnienie formalnego komponentu teorii etycznych, bez odwo³ywania siê (na tym etapie) do
rozwi¹zañ normatywnych, mia³o gwarantowaæ etyce trwa³e miejsce wród empirycznych nauk szczegó³owych. W metaetyce Cze¿owskiego spotykamy konsekwentny program budowania filozofii naukowej, a wiêc i etyki naukowej.
Czynnikiem wi¹¿¹cym ca³oæ nauk, ³¹cznie z naukami filozoficznymi, jest ich
logiczna struktura i empirycznoæ przedmiotu badania. Metodologiczna struktura etyki jest wiêc analogiczna wobec struktury metodologicznej nauki13.
Sporód omówionych przez Cze¿owskiego w ró¿nych pismach rodzajów uzasadniania twierdzeñ naukowych zarówno dedukcja, jak i indukcja stanowi¹ wartociowe metody rozumowania. Co istotne, rozumowanie probabilistyczne poza
funkcj¹ odkrywcz¹ posiada tak¿e szczególn¹ rolê uzasadniaj¹c¹. Sprawdzanie
indukcyjne jest dla autora Etyki jako nauki empirycznej rozumowaniem lub ci¹11

T. Cze¿owski, Klasyfikacja rozumowañ i jej konsekwencje w teorii nauki, (w:) idem, Pisma z etyki i teorii wartoci, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1989, s. 87.
12 T. Cze¿owski, Etyka jako nauka empiryczna, (w:) ibidem, s. 100.
13 R. Winiewski, Dyskusje metaetyczne w krêgu Szko³y Lwowsko-Warszawskiej, (w:) Polska filozofia analityczna , s. 114.
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giem rozumowañ, przypisuje on zatem mo¿liwoæ wynikania inferencyjnego
z indukcji. Cze¿owski uwa¿a³, ¿e w logice probabilistycznej stwierdza siê faktyczne implikacje prawdopodobieñstwowe, a nie tylko prawdopodobieñstwo lunych, oderwanych od siebie zdañ (jak chcia³ tego Hume)14.
Rozumowanie redukcyjne wymaga wprowadzenia implikacji prawdopodobieñstwowej w postaci: je¿eli p to prawdopodobnie q w stopniu u, gdzie p i q
to zmienne zdaniowe (funkcje propozycjonalne) a u jest zmienn¹ liczbow¹, której wartoci zawieraj¹ siê w granicy 0 £ u £ 1. Stopieñ prawdopodobieñstwa q
zwiêksza siê przez odpowiednie dobranie p, dlatego nie mo¿na okreliæ stopnia
prawdopodobieñstwa q bez jego przes³anki prawdopodobieñstwowej p. W rozumowaniu tym obowi¹zuj¹ twierdzenia logiki prawdopodobieñstwa (Cze¿owski
operuje systemem logiki probabilistycznej Reichenbacha), dotycz¹ce zwi¹zków
miêdzy implikacjami prawdopodobieñstwowymi15. Szczególn¹ donios³oæ jako
zasady rozumowania prawdopodobieñstwowego maj¹ twierdzenia dotycz¹ce
prawdopodobieñstwa racji w zale¿noci od prawdopodobieñstwa jej nastêpstw,
gdy¿ stanowi¹ one zasady dla indukcji oraz innych rozumowañ uzasadniaj¹cych
prawa naukowe i hipotezy w naukach empirycznych16.
Uogólnienie indukcyjne przez indukcjê prost¹ opiera siê na zasadzie inwersji: je¿eli zdanie ogólne jako racja nie jest z góry fa³szywe, a prawdziwe jest
zdanie szczegó³owe jako jego nastêpstwo, to owo zdanie ogólne jest prawdopodobne w jakim stopniu ró¿nym od zera17. Prawdopodobieñstwo takiego wniosku jest
stosunkowo niewielkie. Aby je zwiêkszyæ, nale¿y otrzymane twierdzenie indukcyjne dodatkowo uzasadniæ przez sprawdzenie. W logice prawdopodobieñstwa ka¿da nowa przes³anka, konfirmuj¹ca uogólnienie w skoñczonym zbiorze przypadków, zwiêksza stopieñ jego prawdopodobieñstwa. Koniunkcja coraz wiêkszej
liczby logicznych nastêpstw zdania wyjciowego stanowi za ka¿dym razem bli¿sze nastêpstwo tego twierdzenia (a koniunkcja ich wszystkich w przypadku indukcji zupe³nej by³aby równowa¿na zdaniu wyjciowemu). Im wiêcej przeto
zdañ obserwacyjnych sprawdza twierdzenie p, tym wiêkszy jest stopieñ jego
prawdopodobieñstwa i przyrost ten zmierza nieograniczenie do pewnoci jako
granicy szeregu stopni prawdopodobieñstw18 . Na tym polega proces coraz lepszego uzasadniania twierdzeñ uzyskanych na drodze uogólnienia indukcyjnego.
Przez to samo za staje siê widoczne, [...] ¿e indukcja jest nie tylko narzêdziem
heurystyki naukowej, za jakie j¹ powszechnie uwa¿ano, ale tak¿e rozumowaniem
uzasadniaj¹cym  mianowicie wtedy, gdy stosujemy j¹ w postaci sprawdzania
14
15

J. Woleñski, Filozoficzna szko³a..., s. 272.
T. Cze¿owski, Klasyfikacja rozumowañ..., s. 78.
16 Ibidem, s. 79.
17 Ibidem.
18 T. Cze¿owski, W sprawie zagadnienia indukcji, (w:) idem, Odczyty filozoficzne, Toruñ
1958, s. 122.
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twierdzeñ ogólnych przez obserwacjê podpadaj¹cych pod nie przypadków szczegó³owych19.
Nastêpniki implikacji prawdopodobieñstwowych, nie mog¹ funkcjonowaæ
samodzielnie w teoriach, tzn. nie mo¿na ich stwierdzaæ w oderwaniu od poprzedników implikacji, w których wystêpuj¹. Pe³ni¹ jednak, jak pokazuje Cze¿owski,
istotn¹ rolê w nauce. Autor Po¿ytecznoci b³êdu wskazuje tym samym, ¿e w ka¿dym systemie mog¹ wystêpowaæ pe³noprawne zdania nieposiadaj¹ce statusu wiedzy pewnej: Nie wymaga siê, by wszystkie zdania wchodz¹ce w sk³ad nauki
by³y prawdziwe; jest w niej miejsce dla przypuszczeñ i fikcji. Te jednak zdania
s¹ niesamodzielnymi elementami nauki, tj. cz³onami prawdziwych implikacji,
alternatyw, dysjunkcji lub implikacji prawdopodobieñstwowych20. Jednoczenie
wspomniane implikacje, zawieraj¹ce twierdzenia indukcyjne, same nie s¹ ju¿ tylko prawdopodobne, lecz ich prawdziwoæ daje siê dowieæ dedukcyjnie21.
Choæ indukcja stanowi wartociowe narzêdzie uzasadniania, to metaetyczne
analizy Cze¿owskiego, które pos³u¿y³y mu do skonstruowania idealnego modelu
teorii etycznych, zosta³y przez niego przeprowadzone metod¹ opisu analitycznego22. Metoda ta obejmuje wprawdzie badanie empiryczne (poprzez sprawdzanie
dowiadczalne), prowadzi jednak do twierdzeñ o charakterze definicji aksjomatycznych (nieindukcyjnych). Za pomoc¹ metody opisu analitycznego Cze¿owski
odró¿ni³ dwa typy modeli etycznych: indukcyjne, budowane od do³u oraz hipotetyczno-dedukcyjne, tworzone od góry (okrelenia te przej¹³ bezporednio od
Twardowskiego). Ich objanienie chcia³bym poprzedziæ scharakteryzowaniem formalnej teorii wartoci, która tak¿e stanowi przyk³ad zastosowania logiki w badaniu zagadnieñ metaetycznych. Jest ona istotna z tego wzglêdu, ¿e definiuje jedn¹ z podstawowych kategorii wchodz¹cych w sk³ad ka¿dej teorii etycznej.

Formalna teoria wartoci
Aksjologia Cze¿owskiego zosta³a zbudowana na ontologicznym fundamencie. Myliciel uto¿sami³ bowiem bonum metaphysicum, czyli dobro transcendentalne, z bonum axiologicum, tj. z dobrem bêd¹cym podstaw¹ moralnoci, stanowi¹cym cel ludzkiego d¹¿enia. Od strony logicznej wartoci s¹ transcendentaliami23.
Cze¿owski podzieli³ transcendentalia na dwie g³ówne odmiany: transcendentalia
19

Ibidem, s. 123.
T. Cze¿owski, Klasyfikacja rozumowañ..., s. 89.
T. Cze¿owski, W sprawie zagadnienia indukcji, s. 124.
22 Zob. T. Cze¿owski, O metodzie opisu analitycznego, (w:) idem, Pisma z etyki..., s. 6876.
23 W. Janikowski, Transcendentalia w teorii wartoci Tadeusza Cze¿owskiego, (w:) W. Tyburski, R. Winiewski (red.), Tadeusz Cze¿owski (18891981). Dziedzictwo idei: logika  filozofia  etyka, Toruñ 2002, s. 161.
20
21
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ponadkategorialne oraz transcendentalia modalne. Do pierwszej grupy nale¿¹ byt
i jemu równowa¿ne, do drugiej istnienie (którego odmianami s¹ koniecznoæ
i mo¿liwoæ) oraz wartoæ (która z kolei objawia siê przede wszystkim w dobru
i piêknie)24. Z epistemologicznego punktu widzenia transcendentalia ponadkategorialne s¹ dla Cze¿owskiego pojêciami najogólniejszymi, nierodzajowymi,
niepodlegaj¹cymi generalizacji i infinitacji. Transcendentalia modalne tak¿e s¹
nierodzajowe, choæ nie obejmuj¹ swym zakresem wszystkiego. Ten typ transcendentaliów podlega procesowi infinitacji (negacja dobra lub piêkna nie jest pusta). Z punktu widzenia ontologii transcendentalia modalne jawi¹ siê jako sposoby bycia przedmiotów (modi entis, modi essendi), a nie ich cechy. Wynika
z tego, ¿e wartoci (podobnie jak istnienie, koniecznoæ i mo¿liwoæ) s¹ nieprzedstawialne  w przeciwieñstwie do ich kryteriów. Sposoby bycia stwierdza siê
w okrelonych rodzajach s¹dów: w s¹dzie asetorycznym  istnienie, apodyktycznym  koniecznoæ, a w ocenach aksjologicznych  wartoci25. Transcendentalia
aksjologiczne wystêpuj¹ w zdaniach z funktorami dobrze, ¿e..., piêknie, ¿e...,
które odpowiadaj¹ syntaktycznie funktorom zdaniotwórczym. Poznanie wszystkich
transcendentaliów modalnych jest intuicyjne  bezporednie i ca³ociowe.
Formaln¹ teoriê wartoci, opart¹ na ich rozumieniu jako transcendentaliów,
Cze¿owski sformu³owa³ ju¿ w 1915 r. W tym roku ukaza³ siê jego artyku³, w którym dowodzi³ mo¿liwoci stworzenia hierarchii wartoci w oparciu o logikê algebraiczn¹ Boolea26. Do tej problematyki powróci³ w 1956 r.27 Aby okreliæ
wartoæ przys³uguj¹c¹ jakiemu przedmiotowi (jako jego sposób bycia), musz¹
byæ spe³nione dwa warunki pocz¹tkowe. Po pierwsze, zawsze musi wystêpowaæ
podmiot wartociuj¹cy jako czynnik, dla którego istnieje dana wartoæ. Podmiotem wartociuj¹cym mo¿e byæ indywidualna jednostka, grupa ludzi, ale tak¿e
przedmioty nieczuj¹ce (jako przyk³ad tych ostatnich Cze¿owski podaje kopalnie
wêgla kamiennego, które maj¹ wartoæ dla istnienia wielkiego przemys³u  w tym
przypadku przemys³ wystêpuje w roli podmiotu wartociuj¹cego). Drugim koniecznym elementem jest istnienie pewnego przedmiotu p, ze wzglêdu na który
przedmiot a jest wartociowy. Przedmiot ten Cze¿owski nazywa parametrem
wartoci, a relacjê miêdzy owym parametrem i przedmiotem a stosunkiem podstawowym (w póniejszych pracach stosunek podstawowy zastêpuje wyra¿enie
stosunek wartociotwórczy). Parametrem mo¿e byæ dowolny przedmiot posiadaj¹cy wartoæ dla podmiotu wartociuj¹cego (tak¿e on sam). Przyk³adowo: pióro
(przedmiot a) posiada wartoæ dla pisarza (podmiot wartociuj¹cy) ze wzglêdu
na poemat (parametr p), który mo¿e nim napisaæ. Nie ma znaczenia, dla jakiego
24
25

s. 213.
26
27

Ibidem, s. 165.
M. Kidawa, O metaetyce Tadeusza Cze¿owskiego, (w:) Tadeusz Cze¿owski (18891981)...,
Zob. T. Cze¿owski, O formalnym pojêciu wartoci, (w:) idem, Pisma z etyki..., s. 121129.
Zob. T. Cze¿owski, Jak budowaæ logikê dóbr ?(1), (w:) ibidem, s. 130135.
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dobra zastosujemy ten schemat, dlatego Cze¿owski rezygnuje z takiej konkretyzacji na rzecz stwierdzenia, ¿e a jest dobrem zawsze i tylko wtedy, gdy istnieje
stosunek R wi¹¿¹cy je z parametrem p (w definicji zosta³ pominiêty podmiot
wartociuj¹cy, poniewa¿ jego obecnoæ mieci siê w pojêciu parametru)28. Stosunek podstawowy R rozstrzyga o wartoci dodatniej lub ujemnej przedmiotu a.
Powy¿sze twierdzenia mo¿na zapisaæ wykorzystuj¹c pojêcia i metody logiki algebraicznej. Wobec tego otrzymujemy:
aRp = Wâ
gdzie a oznacza przedmiot indywidualny, R  zmienny stosunek w obranym zakresie (R), p to parametr wartoci, a Wâ  wartoæ przedmiotu a. Cze¿owski uj¹³
tê definicjê nastêpuj¹co: wartoci¹ przedmiotu a ze wzglêdu na pewien parametr p nazywam pozostawanie tego przedmiotu w pewnym stosunku R (stosunku podstawowym) do owego parametru29. Wyra¿enie aRp jest funkcj¹ propozycjonaln¹ ze zmiennym stosunkiem R.
Z powy¿szej definicji wartoci Cze¿owski wyprowadzi³ tak¿e formalne pojêcia stosunków miêdzy wartociami o tych samych parametrach: równoci,
mniejszoci oraz wiêkszoci. Równoæ wartoci w zapisie formalnym przedstawiona zosta³a nastêpuj¹co:
(Wâ1 = Wâ2) = (a1Rp = ra2Rp)
Dwie wartoci s¹ równe, jeli obie bêd¹ spe³nia³y jednakow¹ iloæ relacji wartociotwórczych. Stosunek mniejszoci (wiêkszoci) dóbr zosta³ zdefiniowany wed³ug tego samego algorytmu:
(Wâ1 < Wâ2) = (a1Rp < ra2Rp)
Wartoæ przedmiotu jest wiêc tym wiêksza, im wiêcej spe³nia relacji wartociotwórczych.
Sporód dóbr porównywalnych mo¿na wskazaæ dobro najwiêksze i najmniejsze. Dobro najwiêksze ma postaæ:
Wa = aRp = 1
tzn. najwiêkszym dobrem jest to, które zaspokaja maksimum potrzeb podmiotu
wartociuj¹cego ze wzglêdu na dane parametry (przedmiot a spe³nia wszystkie
stosunki dla zakresu (R) wzglêdem p). Najmniejsze dobro:
Wa = aRp = 0
zaspokaja minimum potrzeb podmiotu wartociuj¹cego i mo¿e byæ wyparte przez
ka¿de inne dobro porównywalne30.
28
29

T. Cze¿owski, O formalnym pojêciu wartoci, s. 123.
Ibidem, s. 123124.
30 Ibidem, s. 125.
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Nie wszystkie dobra maj¹ jednak¿e wspólny zakres stosunków podstawowych
 czasem stosunki te pozostaj¹ od siebie niezale¿ne. O takich dobrach Cze¿owski mówi, ¿e s¹ niewspó³wartociowe, a w zwi¹zku z tym nieporównywalne (ze
wzglêdu na niepokrywaj¹ce siê zakresy stosunków wartociotwórczych). Wystêpuj¹ mimo to sytuacje, w których mo¿na takie dobra porównaæ przez zacienienie ich wzajemnego stosunku (usuniêcie stosunków, które odnosz¹ siê tylko
i wy³¹cznie do jednego z nich, a do drugiego nie). Je¿eli usuniête zakresy
nie wyczerpywa³y w ca³oci stosunku R, to stosunki, które pozosta³y daj¹ siê porównaæ31.
W przypadku dwóch wartoci mo¿na dla nich (bez znaczenia, czy s¹ wspó³wartociowe, czy niewspó³wartociowe) zdefiniowaæ tak¹ wartoæ, która jest nie
mniejsza i nie wiêksza od ka¿dej z nich. Dwa dobra wystêpuj¹ce alternatywnie
tworz¹ sumê dóbr okrelon¹ przez alternatywê ich stosunków wartociotwórczych32. Ich ³¹czne wystêpowanie jest iloczynem dóbr okrelonym przez koniunkcjê ich stosunków wartociotwórczych. Wed³ug prawa absorpcji suma
dwóch dóbr (mniejszego i wiêkszego) jest równa wiêkszemu dobru, a iloczyn
dobru mniejszemu.
Powy¿sze stwierdzenia nie wystarcz¹ jeszcze do zbudowania hierarchii dóbr
w oparciu o formalne pojêcie wartoci. Do tego niezbêdne jest jeszcze zdefiniowanie tzw. wartoci skalarnej. Cze¿owski czyni to poprzez wprowadzenie pojêcia ci¹gu zasadniczego33. Powsta³a w ten sposób skala wartoci wygl¹da tak, ¿e
na jednym jej koñcu znajduje siê dobro najwiêksze, na drugim  dobro najmniejsze, a pomiêdzy nimi ca³y szereg dóbr porednich. Jednak by jakie dwa dobra
nieporównywalne porównaæ wed³ug obranej skali, trzeba tak zacieniæ stosunek
wartociotwórczy jednego lub drugiego z nich, by sta³y siê one oba porównywalne z dobrami skali; je¿eli jedno z nich znajduje siê w ten sposób wy¿ej w skali
od drugiego, to zostanie uznane za dobro wiêksze34.
W stosunku do ci¹g³oci zasadniczej oraz definicji równoci i nierównoci
skalarnej komentatorzy koncepcji Cze¿owskiego mieli najwiêcej zastrze¿eñ.
W kilku pracach wyczerpuj¹co podj¹³ ten problem Adam Jonkisz35. Z ró¿norodnych interpretacji na uwagê zas³uguje tak¿e rekonstrukcja formalnej teorii wartoci w jêzyku logiki modalnej dokonana przez W³odzimierza Wasiukowa36.
31

Ibidem.
T. Cze¿owski, Jak budowaæ logikê dóbr? (2), (w:) Pisma z etyki..., s. 137.
T. Cze¿owski, O formalnym pojêciu wartoci, s. 127.
T. Cze¿owski, Jak budowaæ logikê dóbr?(1), s. 135.
35 Zob. A. Jonkisz, Tadeusza Cze¿owskiego formalne pojêcie wartoci, (w:) Polska filozofia analityczna..., s. 197206; idem, Aksjomatyczna teoria u¿ytecznoci O. Morgensterna
i J. von Neumanna a T. Cze¿owskiego formalna teoria wartoci, (w:) Tadeusz Cze¿owski
(18891981)..., s. 135143.
36 Zob. W. Wasiukow, Reinterpretacja formalnej teorii wartoci Tadeusza Cze¿owskiego,
(w:) Tadeusz Cze¿owski (18891981)..., s. 123134.
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Projekt etyki empirycznej
Zarówno etyki indukcyjne, jak i teorie typu hipotetyczno-dedukcyjnego, zdaniem autora Klasyfikacji rozumowañ, s¹ etykami empirycznymi. Ró¿ni je stopieñ
odniesieñ empirycznych i rola dowiadczenia w kszta³towaniu podstawowych
kategorii danej koncepcji etycznej. Ryszard Winiewski zaproponowa³ nastêpuj¹c¹ definicjê empiryzmu etycznego: empiryzm etyczny  to postawa moralna,
etyczna i metaetyczna zwrócona ku najg³êbszej, osobowej i miêdzyosobowej rzeczywistoci moralnej, nastawiona na poszukiwanie w niej ród³a, sprawdzaniu
ocen i norm, a tak¿e przedmiotu badañ37. Do takiej moralnej rzeczywistoci
odwo³uje siê etyka typu indukcyjnego. Etyka indukcyjna, zdaniem Cze¿owskiego, róde³ poznania moralnego upatruje w empirii aksjologicznej, bêd¹cej szczególnym rodzajem dowiadczenia. Dowiadczenie aksjologiczne jest w swej strukturze zbli¿one do dowiadczenia empirycznego i tak samo wymaga zajêcia
okrelonej postawy. W przypadku etyki uwagê poznawcz¹ zastêpuje postawa
wartociuj¹ca. Jest ona rodzajem gotowoci psychicznej i zdolnoci do wydania
oceny. Dowiadczenie to jest intuicyjne i nie redukuje siê jedynie do oceniania,
lecz jest prze¿yciem sk³adaj¹cym siê z oceny i towarzysz¹cego mu uczucia (przy
czym to ocena jest pierwotna wzglêdem odczucia  inaczej mówi¹c, uczucie jest
konsekwencj¹ wydania oceny moralnej lub estetycznej, a nie odwrotnie)38.
Przedmiot poznania aksjologicznego jest ujmowany ca³ociowo i bezporednio.
Poznanie intuicyjne jest ponadto oczywiste, niedowodliwe i nieapodyktyczne, co
tak¿e ³¹czy je z poznaniem charakterystycznym dla nauk przyrodniczych.
Oceny powsta³e w tak ujêtym dowiadczeniu aksjologicznym Cze¿owski
nazywa pierwotnymi ocenami jednostkowymi (analogicznymi do zdañ charakterystycznych dla nauk szczegó³owych). Weryfikacja ocen odbywa siê analogicznie do weryfikowania s¹dów spostrze¿eniowych, drog¹ ich wielokrotnego powtarzania w analogicznych lub zmodyfikowanych warunkach przez te same lub
ró¿ne osoby39. Na tym jednak nie koñczy siê podobieñstwo jednostkowych ocen
ze zdaniami spostrze¿eniowymi. Oceny posiadaj¹, tak jak twierdzenia ka¿dej nauki, okrelon¹ kwalifikacjê logiczn¹  s¹ prawdziwe lub fa³szywe. Mianowicie
prawdziwa jest ocena stwierdzaj¹ca wartoæ przedmiotu zawsze i tylko wtedy, je¿eli przedmiot jest wartociowy; ocena jest fa³szywa w przeciwnym wypadku40.
Uogólnienia jednostkowych ocen pierwotnych prowadz¹ do ustalenia kryteriów oceny  empirycznych cech opisywalnych w sensie pozaetycznym41. Zdania ogólne, w których ustala siê kryteria oceny etycznej, nazywa Cze¿owski pra37

R. Winiewski, Mo¿liwoæ probabilizmu etycznego..., s. 6.
T. Cze¿owski, Etyka jako nauka empiryczna, s. 9899.
Ibidem, s. 103.
Ibidem, s. 98.
41 M. Kidawa, op. cit., s. 99.
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wami etycznymi (w póniejszych pismach zasadami etycznymi). Jednostkowe
oceny, jak ju¿ zosta³o powiedziane, s¹ intuicyjnie oczywiste (choæ oczywistoæ
nie daje jednoczenie gwarancji ich niezawodnoci). Nie dotyczy to jednak praw
etycznych, których charakter pozostaje wyranie probabilistyczny. Prawa etyczne w tym owietleniu staj¹ siê odmian¹ praw hipotetycznych i podobnie jak wszelkie prawa tego rodzaju mog¹ byæ uzasadnione tylko drog¹ rozumowania redukcyjnego, powo³uj¹cego siê na oceny pierwotne jako przes³anki, nie aprioryczne prawa
etyczne, lecz empiryczne oceny pierwotne obejmuj¹ rolê za³o¿eñ etyki42.
Tak rozumiane prawa etyczne staj¹ siê punktem wyjcia do definicji dóbr,
czyli przedmiotów spe³niaj¹cych kryteria dobra oraz pozwalaj¹ na dedukcyjne
wyprowadzenie tzw. ocen wtórnych43. Na podstawie praw tworzy siê tak¿e teleologiczne normy etyczne (nazywane przez Cze¿owskiego równie¿ aksjologicznymi). Normy aksjologiczne wskazuj¹ na dobra okrelone w prawach jako cele
ludzkiego d¹¿enia. Dodatkowo w ka¿dej teorii etycznej (tak¿e typu indukcyjnego) znajduj¹ siê normy deontyczne. S¹ to normy wy¿szego rzêdu, które w etyce
indukcyjnej s³u¿¹ okrelaniu powinnoci miêdzyjednostkowych (dla etyki indywidualistycznej wystarczaj¹ce s¹ normy teleologiczne). Normy deontyczne nie
powstaj¹ w drodze indukcyjnego uogólnienia, lecz stanowi¹ aprioryczny element
teorii etycznej. Obecnoæ norm deontycznych w ka¿dej teorii etycznej typu indukcyjnego jest niezbêdna, by mog³a ona sprawnie funkcjonowaæ jako teoretyczna podstawa dzia³ania praktycznego44. D¹¿¹c konsekwentnie do idea³u etyki
naukowej, Cze¿owski  poza przypisaniem waloru prawdziwoci lub fa³szywoci ocenom  stwierdza, ¿e przys³uguje on tak¿e normom etycznym. Norma
etyczna, wbrew powszechnemu mniemaniu, nie jest nakazem, dlatego mo¿e byæ
uznana za zdanie w sensie logicznym45.
Nieco inaczej ni¿ etyki indukcyjne funkcjonuj¹ systemy etyczne typu dedukcyjnego, które tworzone s¹ na wzór systemów hipotetyczno-dedukcyjnych
w naukach szczegó³owych. Dla tego rodzaju koncepcji podstawê stanowi¹ normy deontyczne (w opisanym wy¿ej sensie), które pe³ni¹ w nich role aksjomatów.
Normy deontyczne przyjmuje siê, podobnie jak w przypadku etyk indukcyjnych,
stosuj¹c metodê opisu analitycznego, jednak¿e wynikiem nie s¹ tu indukcyjne
uogólnienia, lecz definicje aksjomatyczne. Normy aksjologiczne, które równie¿
wystêpuj¹ w konstrukcjach dedukcyjnych, uzasadnia siê przez odwo³anie w³anie
do normy deontycznej (jako naczelnego aksjomatu), a nie jak w etykach indukcyjnych poprzez odwo³anie do jednostkowych ocen pierwotnych. Jako przyk³ady etyk typu dedukcyjnego Cze¿owski wskazywa³ etykê Kanta (w której naczel42
43
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T. Cze¿owski, Etyka jako nauka empiryczna, s. 101.
Ibidem, s. 101.
D. £ukasiewicz, Filozofia Tadeusza Cze¿owskiego, Bydgoszcz 2002, s. 276.
45 Por. T. Cze¿owski, Dwojakie normy, (w:) idem, Pisma z etyki..., s. 144149 oraz idem,
Aksjologiczne i deontyczne normy moralne, (w:) idem, Pisma z etyki..., s. 150156.
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n¹ norm¹ by³ imperatyw kategoryczny), etykê niezale¿n¹ Kotarbiñskiego (z ide¹
spolegliwego opiekuna) oraz etykê powszechnej ¿yczliwoci Znamierowskiego.
W zale¿noci od wyboru uk³adu aksjomatów (norm deontycznych) uzyskuje siê
ró¿ne rodzaje etyk poprzez wyprowadzenie z nich odmiennych praw i regu³ postêpowania. Podobnie jak w logice mo¿na konstruowaæ ró¿ne konkurencyjne
rachunki logiczne, tak te¿ w etyce mo¿na tworzyæ ró¿ne systemy norm deontycznych i aksjologicznych  bêd¹cych konsekwencjami logicznymi norm deontycznych uznanych za naczelne w danej teorii46. Z kolei kryterium wyboru konkretnej koncepcji etycznej sporód wielu mo¿liwych jest, zdaniem Cze¿owskiego,
dowiadczenie. Dlatego etyki dedukcyjne, podobnie jak indukcyjne, zosta³y uznane przez autora Trzech postaw wobec wiata za teorie o charakterze empirycznym.

Zakoñczenie
Tematem artyku³u uczyni³am pogl¹dy metaetyczne Cze¿owskiego, dlatego te¿
nie podejmowa³am w ogóle kwestii normatywnych. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e one tak¿e by³y przedmiotem zainteresowañ i wnikliwych rozwa¿añ toruñskiego filozofa, o czym wiadcz¹ chocia¿by tytu³y jego artyku³ów i odczytów47.
Dowodzi to, ¿e Cze¿owski nie zatrzyma³ siê jedynie na ukazaniu formalnej struktury teorii etycznych, zosta³ zapamiêtany tak¿e jako wnikliwy obserwator praktyki moralnej. Mimo to za najbardziej oryginalny aspekt badañ autora Paradoksu wolnoci nale¿y uznaæ istnienie owej logicznej struktury, zw³aszcza w etykach
dedukcyjnych, która przes¹dza jego zdaniem o naukowym charakterze etyki
w ogóle.
Grzegorz Trela, omawiaj¹c rolê narzêdzi logicznych w rozwa¿aniach filozoficznych, stwierdzi³, ¿e Tadeusz Cze¿owski jest jednym z wybitnych odnowicieli, zapominanej raz po raz przez filozofów, idei pojmowania logiki jako metafilozofii48, co nabiera szczególnego znaczenia zw³aszcza w wietle nastêpnej
wypowiedzi tego autora: niepodobna uprawiaæ jakiejkolwiek analizy z pominiêciem logiki, czy co gorsza, wbrew niej49. Ostatnie stwierdzenie uwa¿am za nad
wyraz trafne. Stosowanie w badaniach metaetycznych (a w dalszej kolejnoci tak46
47

D. £ukasiewicz, op. cit., s. 296.
Por. rozdzia³ pt. Idea³y moralne i cele ludzkich d¹¿eñ, (w:) T. Cze¿owski, Pisma z etyki...,
s. 171221. Metodologiczne analizy autora Filozofii na rozdro¿u w zakresie etyki daj¹ teoretyczne
podstawy empirycznej etyce niezale¿nej. Sam Cze¿owski by³ zwolennikiem egalitarystycznej etyki
niezale¿nej, z klasycznym idea³em umiaru jako jedn¹ z naczelnych zasad postêpowania.
48 G. Trela, Logika jako metafilozofia. Program filozoficzny T. Cze¿owskiego, (w:) Tadeusz
Cze¿owski (18891981)..., s. 52.
49 Ibidem.
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¿e etycznych) formalnych pojêæ i metod mo¿e budziæ wiele zastrze¿eñ m.in. nieadekwatnoci metody w stosunku do przedmiotu, redukcjonizmu czy nadmiernego minimalizmu. Niew¹tpliwie jednak, o czym ju¿ wspomnia³am, o oryginalnoci
koncepcji Cze¿owskiego stanowi w³anie wnikliwa analiza struktury logicznej teorii etycznych. Zamys³em Cze¿owskiego (co nie zawsze by³o poprawnie odczytane) by³o stworzenie ramy, któr¹ nale¿y dopiero wype³niæ odpowiedni¹ treci¹.
Moralnoæ jest czêsto uwa¿ana za specyficzny przedmiot badania, bo wyj¹tkowo subtelny. I mo¿e w³anie dlatego tym bardziej potrzebuje solidnego fundamentu.
Mo¿na oceniaæ pomys³y Cze¿owskiego mniej lub bardziej przychylnie, ale
nale¿y pamiêtaæ, ¿e maj¹ one, jak s¹dzê, swoje ród³o w odwiecznej potrzebie
porz¹dkowania otaczaj¹cej nas rzeczywistoci. Zawsze czynimy to rodkami aktualnie dostêpnymi i takimi, którymi w³adamy najsprawniej. Podstawowym narzêdziem analizy i interpretacji by³a dla Cze¿owskiego, a tak¿e innych przedstawicieli
Szko³y Lwowsko-Warszawskiej, w³anie logika. Nie dziwi wiêc, ¿e w swojej próbie uporz¹dkowania wiata wartoci siêgn¹³ przede wszystkim po narzêdzia formalnologiczne. Pewnie dziêki temu jego koncepcje metaetyczne urzekaj¹ wyj¹tkow¹ klarownoci¹, konsekwencj¹ i ujmuj¹c¹ prostot¹.
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Streszczenie

Abstract

Epoka owiecenia, w której kwestia wychowania nabiera szczególnego znaczenia ze
wzglêdu na swoj¹ rolê w procesie wyprowadzenia jednostki ze wiata mitu i zabobonu ku
wyzwalaj¹cemu blaskowi rozumu, sama za spraw¹ miotaj¹cych ni¹ sprzecznoci okazuje siê mitem. Jej dwoiste tendencje, wiod¹ce do wy³onienia problemu osobowoci jako podstawowego
przedmiotu myli nowoczesnej, konstatuje ju¿
Rousseau, który na wizji cz³owieka natury chce
oprzeæ swój idea³ wychowania, widz¹c w nim
drogê do ich za¿egnania. Tego samego zadania
podejmuje siê tak¿e sto lat póniej Nietzsche,
zmierzaj¹c do przetransponowania na grunt kulturowy idei nadcz³owieka, w której ostatecznie
ma siê ods³oniæ charakter ludzkiej natury. U obu
mylicieli istotn¹ rolê w kontekcie wychowania
pe³ni mit, który choæ w sposób jawny przyjmuje funkcjê zasady heurystycznej, ods³ania tak¿e
w ukrytym wymiarze inne swoje oblicze. Zarówno Rousseau, jak i Nietzsche na gruncie
postawionej diagnozy kryzysu nowoczesnoci,

The question of education gain a new meaning in the Age of Enlightenment because of
its role in the process of removal the individual from the mythical world and superstition to
emancipating illumination of reason. The Enlightenment appears as an epoch torn by inner
contradictions and then reveals itself as a myth.
Its ambiguous tendencies, which leads to emerge the problem of personality as the main concern of modern thought, was stated by Rousseau, who wanted to base his ideal of education
on a vision of the man of nature regarding in
this concept a way to dissolve them. Nietzsche
was raise the same task an almost hundred year
after Rousseau tending to converse his idea of
overman on the ground of culture, in which the
real character of human nature has to be revealed. In both thinkers the role of myth is an
important one in the matters of education and
although it functions as an hermeneutic principle in an openly way, it also reveals its different
countenance in its hidden dimension. Rousseau
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rozumianej z perspektywy skutków oddzia³ywania sprzecznych tendencji owiecenia, dochodz¹
do tego samego wniosku: uruchomionych d¹¿eñ
alienacyjnych nie sposób ju¿ przezwyciê¿yæ.
W wietle zagadnieñ zogniskowanych wokó³
egzystencjalnego i kulturowego sensu wychowania mityczny  czyli tu fa³szywy  charakter
obu koncepcji odzwierciedla siê w zakwestionowaniu mo¿liwoci urzeczywistnienia powo³anej
wizji natury ludzkiej na gruncie kulturowym,
a tym samym radykalizacji konkluzji, ¿e owieceniowe tendencje nowoczesnoci nieodwo³alnie ju¿ wprowadzi³y przepaæ pomiêdzy cz³owiekiem i jego wiatem.

as well as Nietzsche are reaching to the same
conclusion on the foreground their diagnoses of
the crisis of modernity regarding from the point of view of contradictional tendencies of Enlightenment. This conclusion culminates in statement that mechanisms of alienation, which
has its root in Enlightenment, are impossible to
resolve. The mythical (in the meaning of false)
character of both conceptions can be seen on
the ground of numerous issues concerning the
existential and cultural education. Regarding
from this perspective reveals its falsity in the
negation of possibility to actualize the vision of
human nature described by them, which means
that the Enlightenments tendencies has irrevocably furrowed an abyss impossible to cover
between the man and his world.

Pojêcie owiecenia, przynajmniej w sensie, jaki nada³a mu filozofia XVIII w.,
jest w sposób nieodmienny splecione z szeregiem zagadnieñ koncentruj¹cych siê
wokó³ pytania o znaczenie i status wychowania cz³owieka postrzeganego z perspektywy formowania jego indywidualnej i kulturowej to¿samoci. Problem wychowania sytuuje siê w centrum sprzecznociowych tendencji kszta³tuj¹cych ideowy klimat owiecenia, dla którego cz³owiek stanowi³ tak punkt wyjcia, jak
ostateczny cel spe³niaj¹cy siê w dziejach. Z jednej strony owiecenie, wynosz¹ce rozum do roli gwaranta i kryterium ludzkiej egzystencji i ca³ego istnienia
w ogóle, wiod³o do przydania kwestiom wychowania i wykszta³cenia ogromnej
rangi, czyni¹c je orê¿em walki z ciemnot¹ i zabobonem wiata mitu, gwarantuj¹cym postêp w dziedzinie spo³ecznej, ekonomicznej, a w koñcu moralnej
i przyczyniaj¹cym siê do usankcjonowania nowej wizji wiata1.
1 Warto zauwa¿yæ, ¿e cis³y zwi¹zek owiecenia i wychowania nie jest symptomatyczny jedynie dla XVIII w. Wychowanie odgrywa³o równie wa¿n¹ rolê w zainicjowanym przez Sokratesa owieceniu staro¿ytnym, które swoje rozwiniêcie najpe³niej odnajduje w systemie filozoficznym Platona. Zmiana, któr¹ w mityczny wiat Hezjoda i Homera wnios³a filozofia, dotyczy³a
w swej istocie metamorfozy sposobu postrzegania wiata  przejcia mentalnoci cz³owieka archaicznego w umys³owoæ owiecon¹ blaskiem rozumu umo¿liwiaj¹cego wzniesienie siê ponad wiat cieni. W tym kontekcie nie dziwi stosunek Sokratesa do poetów, którzy w idealnym
pañstwie nie mog¹ d³u¿ej pozostawaæ wychowawcami Greków: Nie, ¿ebym mia³ klasê poetów
lekcewa¿yæ, tylko to jasne ka¿demu, ¿e ten rodzaj ludzi, który zawsze co naladuje, potrafi
naj³atwiej i najlepiej naladowaæ to, w czym siê wychowa³, a to, co poza zakresem wychowania
i nawyku, to ka¿demu trudno dobrze naladowaæ czynem, a jeszcze trudniej s³owem  Platon,
Timaios, (w:) idem, Dialogi, prze³. W. Witwicki, Unia Wydawnicza VERUM, Warszawa
2006, s. 301. Problem wychowania jako kluczowy u Platona wietnie wydobywa Eric A. Havelock w kontekcie kryzysu oralnej kultury archaicznych Greków wobec zmian wywo³anych pojawieniem siê pisma: Ca³a struktura Pañstwa jest podporz¹dkowana rozwojowi nowego planu
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Ta owieceniowa troska o wykszta³cenie i wychowanie ma jednak tak¿e drugie oblicze, ods³aniaj¹ce rozwój wiadomoci krytyczno-historycznej, w wyniku
którego myl Zachodu przyst¹pi³a do ataku utrafiaj¹cego w jej w³asne podstawy: w religijno-metafizyczn¹ tradycjê wyznaczaj¹c¹ egzystencjalny horyzont kultury europejskiej, gwarantuj¹cy jej jednoæ i to¿samoæ. Kwestia wychowania
staje siê w zwi¹zku z tym kluczowa nie tylko dla piewców idei postêpu, ale tak¿e dla krytyków kultury poszukuj¹cych remedium na pog³êbiaj¹ce siê w zwi¹zku
ze sprzecznociami owiecenia zjawiska kryzysowe i tym samym demaskuj¹ce jego
mityczne pod³o¿e. Swój najpe³niejszy wyraz krytyka mitu owiecenia osi¹gnê³a u
Adorna i Horkheimera, ukazuj¹cych jego dialektykê, w wietle której ju¿ mit jest
owieceniem, a owiecenie obraca siê na powrót w mitologiê2. Ka¿da krytyka podejmuj¹ca siê zmagania z mitem wiedzie zatem do usankcjonowania3 nowej wizji wiata, w którego urzeczywistnieniu wychowanie odegraæ ma kluczow¹ rolê, a przynajmniej wiary w ni¹. Taki los  rozdarcie miêdzy wiar¹ w idea³
przysz³oci a obalaj¹c¹ j¹ krytyczn¹ refleksj¹  sta³ siê udzia³em myli Rousseau,
a nastêpnie Nietzschego, których nieodmiennie ³¹czy dostrze¿enie tej samej sprzecznoci wy³aniaj¹cej siê z podstawowych tendencji owiecenia. Zarówno Rousseau,
jak i Nietzsche powo³uj¹ mit nowego cz³owieka, który raz za razem upada pod prêgierzem pog³êbiaj¹cej siê refleksji krytycznej. Kluczowym pojêciem, do którego
w aspekcie problemu wychowania w epoce pog³êbiaj¹cego siê kryzysu kultury
odwo³uj¹ siê  choæ na ró¿ne sposoby  mity snute przez obu filozofów jest pojêcie natury, warunkuj¹ce, jak nastêpnie wyka¿¹ Horkheimer i Adorno, dialektyczn¹ jednoæ mitu i owiecenia4.

wykszta³cenia, którego treci¹ jest nauka Platona, a zakresem  wszystkie poziomy edukacji od
podstawowego po wy¿szy, i który na ka¿dym z tych poziomów staje w sprzecznoci z dotychczasowym sposobem mylenia Greków o rzeczywistoci. Umys³owoæ grecka wci¹¿ jeszcze bowiem pozostaje w obliczu zwyczajów i norm mentalnych ukszta³towanych w trakcie d³ugiego
obcowania z poezj¹ oraln¹, która w Grecji przez ca³e wieki s³u¿y³a jako rodek przekazu wskazówek moralnych, a tak¿e opisu rzeczywistoci materialnej  E. A. Havelock, Przedmowa do
Platona, prze³. P. Majewski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 283.
2 M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialektyka owiecenia, prze³. M. £ukasiewicz, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 13.
3 Horkheimer i Adorno przyczyn przejcia owiecenia na powrót w mitologiê upatruj¹
w samym owieceniu, gdy zastyga ono w lêku przed prawd¹, stanowi¹c¹ nie tylko poznawczy
relikt z dziedziny historii idei, ale proces urzeczywistniaj¹cy siê w rozwoju mieszczañskiej ideologii: Owiecenie wyra¿a rzeczywisty ruch spo³eczeñstwa mieszczañskiego jako ca³oci
w aspekcie jego idei ucielenionej w osobach i instytucjach; i analogicznie prawda to nie tylko
rozumna wiadomoæ, lecz równie¿ jej postaæ w rzeczywistoci  ibidem, s. 11.
4 W Dialektyce owiecenia kluczowe pojêcie natury zostaje ujête w kontekcie kategorii
ofiary i wyrzeczenia, demonstruj¹cych ró¿nicê i jednoæ mitycznej natury i owieconego panowania nad natur¹  por. ibidem, s. 13.
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Rousseau i mit z³otego wieku
W dialogu Kritias Platon wspomina o tragicznym losie mieszkañców mitycznej wyspy Atlantydy, których ostatecznie dosiêga kara za sprzeniewierzenie siê
boskiemu porz¹dkowi konstytuuj¹cemu ich naturê oraz moralnoæ wyznaczaj¹c¹ ramy wspólnotowego ¿ycia5. Historia Atlantydy jest jedn¹ z wariacji na temat mitu z³otego wieku (czy inaczej: mitu starych, dobrych czasów), którego
rdzeñ stanowi têsknota za przesz³oci¹ jawi¹c¹ siê jako raj utracony w wyniku
upadku i degeneracji cz³owieka. Ów mit w swojej filozofii adaptuje Jan Jakub
Rousseau, który  demaskuj¹c tendencje owiecenia  z jednej strony formu³uje przenikliw¹ diagnozê czasów mu wspó³czesnych oraz dalekowzroczn¹ prognozê przysz³oci Zachodu, z drugiej romantyczna wizja stanu natury, tj. z³otego wieku ludzkoci, rozpala w nim têsknotê za powrotem do nieokrelonej
mitycznej przesz³oci w wiecie nowoczesnym. Charakterystyczne dla Rousseau rozró¿nienia  cz³owieka natury i cz³owieka spo³ecznego, mi³oci w³asnej
i mi³oci samego siebie  staj¹ siê tak wartociuj¹cym kryterium idea³u cz³owieka, jak fundamentem krytycznej diagnozy wspó³czesnych mu stosunków
spo³ecznych6:
Cz³owiek natury istnieje wy³¹cznie dla siebie; jest on jednoci¹, ca³oci¹ bezwzglêdn¹, która
uznaje jedynie siebie lub kogo podobnego do siebie. Cz³owiek spo³eczny jest tylko jednostk¹ u³amkow¹, zale¿n¹ od mianownika, i której wartoæ polega na stosunku do ca³oci, jak¹
jest spo³eczeñstwo. Dobre s¹ te urz¹dzenia spo³eczne, które najlepiej umiej¹ wypaczyæ cz³owieka, odebraæ mu jego istnienie absolutne, daj¹c mu w zamian istnienie wzglêdne, i prze5

Przez wiele pokoleñ, pok¹d im starczy³o natury boga, s³uchali praw i odnosili siê ¿yczliwie do bóstwa, którego krew w nich p³ynê³a. Ich postawa duchowa nacechowana by³a prawd¹
i ze wszech miar wielkoci¹. £agodnoæ i rozs¹dek objawiali w stosunku do nieszczêæ, które
siê zawsze zdarzaj¹, i w stosunku do siebie nawzajem, wiêc patrzyli z góry na wszystko z wyj¹tkiem dzielnoci, wszystko, co by³o w danej chwili, uwa¿ali za drobiazg i lekko znosili, jakby
ciê¿ar, masê z³ota i innych dóbr; nie upajali siê zbytkiem i bogactwo ich nie zalepia³o i nie
prowadzi³o do utraty panowania nad sob¹. [...] Ale kiedy w nich cz¹stka bo¿a wygas³a, dlatego,
¿e siê czêsto z wieloma pierwiastkami ludzkimi miesza³a, i ludzka natura zaczê³a braæ górê,
wtedy ju¿ nie umieli znosiæ tego, co u nich by³o, zrobili siê nieprzyzwoici i kto umia³ patrzeæ,
ten widzia³ ju¿ ich brzydotê, kiedy zatracali to, co najpiêkniejsze, poród najwiêkszych dóbr.
Tym, którzy nie potrafi¹ dojrzeæ ¿ycia naprawdê szczêliwego, wydawa³o siê w³anie wtedy, ¿e
s¹ osobliwie piêkni i szczêliwi, kiedy ich nape³nia³a chciwoæ niesprawiedliwa i potêga  Platon, Kritias, (w:) idem, Dialogi, s. 382.
6 Bronis³aw Baczko zwraca uwagê na znamienne dla krytyki owieceniowej zjawisko:
Owiecenie francuskie, rozszerzaj¹c zakres swej krytyki na coraz to nowe sfery ¿ycia spo³ecznego, pog³êbia kryzys istniej¹cego spo³eczeñstwa, sama krytyka jest elementem tego kryzysu
 ale jednoczenie elementem dominuj¹cym w tej krytyce nie jest wiadomoæ kryzysu  B. Baczko, Rousseau: samotnoæ i wspólnota, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2009, s. 42. Na tym tle
myl Rousseau oznacza radykalizacjê krytyki owieceniowej, choæ swoista dialektyka rozwoju
ideologii prowadzi do tej radykalizacji przez zakwestionowanie wartoci samej postawy krytycznej, przez krytykê krytyki  ibidem, s. 45.
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nieæ jego ja do jednostki zbiorowej tak, aby cz³owiek poszczególny nie czu³ siê wiêcej jednostk¹, ale czêci¹ jednostki, i a¿eby by³ wra¿liwy tylko w ³onie tej ca³oci.7

Stan natury, w którym cz³owiek dziki przypatruje siê sobie jedynie w³asnymi oczyma, przechodzi w stan spo³eczny postêpuj¹cy w procesie dziejowym,
a skutkuj¹cy rozbiciem jego przyrodzonej jednoci, a w tej sytuacji jednostka
mo¿e okreliæ swoj¹ to¿samoæ jedynie w relacji do spo³ecznej ca³oci  spogl¹da na siebie oczyma innych, poniewa¿ umie ¿yæ tylko w opinii drugich i z ich
to oceny czerpie ca³e, chcia³oby siê powiedzieæ, poczucie swego istnienia8. Zdaniem Rousseau postêp cywilizacyjny wiedzie cz³owieka do zaprzeczenia w³asnej
naturze, a pog³êbiaj¹ce siê w procesie dziejowym jego uwik³anie w stosunki spo³eczne skutkuje budowaniem coraz wiêkszej zale¿noci od innych ludzi, co jednak wtr¹ca go w wiat pozornych relacji i egoizmu, a zatem potêguj¹cej siê alienacji. Przejcie ze stanu natury w stan uspo³ecznienia odzwierciedla napiêcie
pomiêdzy mi³oci¹ samego siebie  uczuciem na wskro naturalnym, pierwotnym, le¿¹cym u podstaw troski cz³owieka o swoje ¿ycie i zaspokojenie prawdziwych, niezdeterminowanych sztucznie potrzeb  a mi³oci¹ w³asn¹, która wi¹¿e
ludzi systemem pozornych zale¿noci i paradoksalnie przyczynia siê do postêpu
procesu alienacji jednostki, poniewa¿ przek³adaj¹c nas ponad innych, ¿¹da, ¿eby
i inni równie¿ przek³adali nas ponad siebie, co jest niemo¿liwe9.
Rousseau w Rozprawie o pochodzeniu i podstawach nierównoci miêdzy
ludmi u pod³o¿a mi³oci w³asnej odkrywa rozum znajduj¹cy swój najpe³niejszy
wyraz w namyle filozoficznym, wiod¹cym do zasklepienia siê w sobie, odosobnienia cz³owieka, w którym spe³nia siê zarazem egoizm, jak i wyp³ywaj¹ca z niego coraz wiêksza zale¿noæ od innych10. Racjonalizacja aktywnoci pojedynczego cz³owieka, jak te¿ ca³oci stosunków spo³ecznych, której domaga siê
owieceniowy rozum, przeradza siê w swoje przeciwieñstwo, a postulowany ³ad
7 J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. I, prze³. F. Wnorowski, Zak³ad im. Ossoliñskich, PAN, Wroc³aw 1955, s. 12.
8 J.J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, (w:) idem, Trzy rozprawy z filozofii spo³ecznej, prze³. H. Elzenberg, PWN, Kraków 1956, s. 229.
9 J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. II, s. 9. Istotê tego dwoistego charakteru relacji jednostki i spo³eczeñstwa  samotnoci i wspólnoty, alienacji i zacienienia wzajemnej zale¿noci jednostek  doskonale wydobywa Bronis³aw Baczko: Owa zale¿noæ »wszystkich od
wszystkich« nie wytwarza bynajmniej poczucia bezpieczeñstwa jednostki  fakt, ¿e nie mo¿e
ona zaspokoiæ swych potrzeb sama, bez wspó³dzia³ania innych, odczuwany jest jako zagro¿enie
autonomii i wolnoci jednostki; czyni on jednostkê bezbronn¹. Sta³a zale¿noæ od wszystkich
z jednej strony izoluje jednostkê  wzajemna wiê tego typu mog³aby siê bowiem wytworzyæ
jedynie dlatego, ¿e ka¿dy dzia³a w imiê w³asnego interesu, nie zwa¿aj¹c na innych. Ale z drugiej strony ka¿dy staje siê zale¿ny od zwi¹zków, których nie zna, sama wiê miêdzy ludmi staje siê anonimowa, bezosobowa  B. Baczko, Rousseau: samotnoæ i wspólnota, s. 14.
10 Por. J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierównoci miêdzy ludmi,
(w:) idem, Trzy rozprawy..., s. 175.
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w chaos partykularnych interesów zatomizowanych jednostek11. Anonimowe
mechanizmy spo³eczne, zniewalaj¹ce jednostkê fikcyjnymi wiêzami i utylitarnymi pobudkami, ujawniaj¹ pozornoæ panuj¹cych na jego gruncie stosunków
i alienacjê jednostki, czego dla Rousseau wyrazem i zarazem narzêdziem staje
siê owieceniowy system kszta³cenia i wychowania:
Podejrzenia, urazy, obawy, oziêb³oæ, skrytoæ, nienawiæ, zdrada wreszcie bezustannie czaiæ
siê bêd¹ pod t¹ jednostajn¹ os³on¹ uprzejmoci oszukañczej i z³udnej, pod t¹ wychwalan¹ og³ad¹, któr¹ zawdziêczamy naszej owiacie.12

Postêp wychowania, spe³niaj¹cego podstawow¹ rolê w owieceniu narodów, w sensie, w jakim rozumie go tutaj Rousseau, oddaje w rzeczywistoci
postêpuj¹c¹ degradacjê natury ludzkiej, której towarzyszyæ bêd¹ zjawiska podobne, jak upadkowi Atlantydy w Platoñskiej wersji mitu z³otego wieku13. Owiecenie, odcinaj¹c siê od tradycji religijno-metafizycznej w procesie racjonalizacji
ludzkiego dowiadczenia, wiedzie do uwiêzienia cz³owieka w wiecie faktów,
poci¹gaj¹cego za sob¹ degradacjê egzystencjalnego horyzontu kultury, której
wyrazem staje siê pog³êbiaj¹cy siê kryzys relacji spo³ecznych  upadek wiary,
moralnoci, obyczajów  przedstawiony ju¿ u Platona.
Mit z³otego wieku pojawia siê w dziele Rousseau jako pierwotny stan natury, stanowi przedmiot jego niedocignionych têsknot za utraconym na zawsze
rajem, w którym cz³owiek by³ istot¹ autentyczn¹ i niewinn¹. Staraj¹c siê sformu³owaæ podstawy naturalnego wychowania, Rousseau nakrela jednoczenie
swój idea³ cz³owieka, którego zanim do czego przeznacz¹ rodzice, natura powo³uje do stanu cz³owieczego14. Podstaw¹ istnienia cz³owieka, takiego, jakim
powo³uje go natura, nie jest rozum, jak chcieliby myliciele owieceniowi, lecz
uczucia wrodzone: mi³oæ samego siebie, strach przed bólem i mierci¹, pragnienie szczêliwoci15. Cz³owiek okazuje siê zwierzêciem towarzyskim z na11

Owieceniowy postulat racjonalizacji ¿ycia jednostkowego i spo³ecznego wyp³ywa z uto¿samienia struktur rozumu z istot¹ nie tylko cz³owieka, ale ca³ej rzeczywistoci. Na tym gruncie
wystêpuje tendencja do uto¿samienia wpisanego w naturê ludzk¹ d¹¿enia do szczêcia z indywidualnym interesem, który staje siê kryterium dzia³ania, przydaj¹cym mu wartoæ jedynie ze wzglêdu na u¿ytecznoæ. Por. B. Baczko, Filozofia francuskiego Owiecenia i poszukiwanie cz³owieka
konkretnego, (w:) idem, Cz³owiek i wiatopogl¹dy, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 6566.
12 J.J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, s. 14.
13 Nie bêdzie siê ju¿ przekleñstwami zniewa¿aæ imienia pana wszechwiata, ale bêdzie siê
go l¿y³o blunierstwem, a nasze uszy, tak delikatne, nie poczuj¹ siê tym obra¿one. Nie bêdzie
siê ju¿ podnosi³o zas³ug w³asnych, poni¿y siê cudze. Nie bêdzie siê ju¿ grubiañsko ubli¿aæ swemu wrogowi, ale siê go zrêcznie oczerni. Nienawici narodowe wygasn¹, ale wraz z mi³oci¹ ojczyzny. Miejsce wzgardzonej niewiedzy zajmie niebezpieczny pirronizm. Niektóre wybryki siê
wyklnie; niektóre przywary potêpi; ale z innych zrobi siê cnoty; albo mieæ je bêdzie trzeba, albo
udawaæ  ibidem.
14 J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. I, s. 15.
15 J.J. Rousseau, Umowa spo³eczna, prze³. B. Baczko, W. Bieñkowska, M. Paw³owska,
A. Peretiatkowicz, J. Rogoziñski, M. Staszewski, B. Strumiñski, PWN, Warszawa 1966, s. 582.
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tury, a mo¿e takim byæ jedynie dziêki innym uczuciom wrodzonym, a odnosz¹cym siê do ca³ego rodzaju ludzkiego16. Kluczowym uczuciem tego rodzaju
jest litoæ  ugruntowana w rozci¹gniêciu mi³oci samego siebie na inne istoty
zdolne do odczuwania cierpienia  stanowi¹ca zal¹¿ek moralnoci, pojêæ dobra
i z³a, czyni¹cych dopiero jednostkê istotnym cz³owiekiem i dope³niaj¹c¹ cz¹stk¹ rodzaju ludzkiego17. Wy³aniaj¹cy siê tu paradoks natury ludzkiej polega na
tym, ¿e z jednej strony jednostka w stanie natury istnieje tylko sama dla siebie18, z drugiej natomiast zostaje powo³ana do moralnej relacji z innymi i dopiero w niej mo¿e urzeczywistniæ swoj¹ naturê (cz³owieczeñstwo).
Moralnoæ, jak czytamy w Umowie spo³ecznej, pojawia siê wówczas, gdy
cz³owiek w swoim postêpowaniu zamiast instynktem zaczyna kierowaæ siê sprawiedliwoci¹, by w ten sposób osi¹gn¹æ wolnoæ moraln¹, która jedynie czyni
cz³owieka naprawdê panem siebie; bo kierowanie siê tylko po¿¹daniami zmys³owymi jest niewol¹, a pos³uszeñstwo prawu, które siê sobie przepisa³o, jest wolnoci¹19. Wolnoæ cz³owieka natury istnieje w wiecie bez regu³, chaosie samotnych jednostek, z których ka¿d¹ w³ada jej w³asne prawo, sprowadzaj¹ce siê do
wypadkowej potrzeb i si³. W Umowie spo³ecznej chaotyczny wiat natury zostaje przeciwstawiony owieceniowej w swej istocie wizji spo³ecznego ³adu, bez
którego nie by³oby ani dobroci w naszych sercach, ani moralnoci w naszych
czynach i nigdy nie zaznalibymy najrozkoszniejszego uczucia duszy, jakim jest
umi³owanie cnoty20.
Z³oty wiek  stan natury, w którym cz³owiek w izolacji od innych i skoncentrowany na sobie samym pêdzi³by ¿ycie spokojne, niewinne i niezam¹cone21
 okazuje siê zatem mitem, poniewa¿ tak naprawdê nigdy nie istnia³:
Szczêliwe ¿ycie z³otego wieku, którego nie odczuwali bezmylni ludzie czasów pierwotnych,
a które wymknê³o siê owieconym ludziom czasów póniejszych, by³o zawsze stanem obcym
rodzajowi ludzkiemu, b¹d dlatego, ¿e ludzie nie wiedzieli czym ono jest, gdy mogli siê nim
cieszyæ, b¹d te¿ dlatego, ¿e utracili je, gdy zdolni ju¿ byli poznaæ, czym ono jest.22

Cz³owieczeñstwo w czystym stanie natury nie jest mo¿liwe, poniewa¿ jego
niezale¿noæ dotkniêta by³aby sta³¹, zasadnicz¹ wad¹ zgubn¹ dla rozwoju na16
17
18

Ibidem.
J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. II, s. 18.
Widaæ od razu, ¿e ludzie w tym stanie, nie utrzymuj¹c ze sob¹ ¿adnych stosunków natury moralnej ani te¿ ¿adnych wzglêdem siebie obowi¹zków nie znaj¹c, nie mogli byæ ani li,
ani dobrzy i nie mieli ani cnót, ani przywar, chyba ¿e bior¹c te s³owa w sensie fizycznym, przywarami jednostki nazwiemy te jej cechy, które jej ¿ycie w jaki sposób mog¹ nara¿aæ, cnotami
za te, które jej mog¹ w zachowaniu ¿ycia dopomóc; w takim razie nale¿a³oby najcnotliwszym
nazwaæ tego po prostu, kto by najs³abiej opiera³ siê naturalnym popêdom  J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierównoci miêdzy ludmi, s. 170.
19 J.J. Rousseau, Umowa spo³eczna, s. 28.
20 Ibidem.
21 J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierównoci miêdzy ludmi, s. 155.
22 Ibidem, s. 169.
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szych najwspanialszych zdolnoci23. Najdoniolejsz¹ sporód nich okazuje siê
zdolnoæ doskonalenia, a tkwi ona zarówno w ca³ym ludzkim gatunku, jak
i w ka¿dym poszczególnym cz³owieku, z wieku na wiek rozwijaj¹c i rozum
jego, i b³êdy, i wystêpki, i cnoty, czyni go w koñcu tyranem tak samego siebie,
jak i natury24. Zdolnoæ doskonalenia  wiod¹ca do rozwoju wiedzy i wiadomoci historycznej, zwi¹zana z wykszta³ceniem, postêpem, innymi s³owy:
z owieceniem  ³¹czy siê bezporednio z potrzeb¹ uczenia siê, która wyp³ywa
z kolei z warunkowanego rozwojem rozumu d¹¿enia do poszerzenia i systematyzacji wiedzy o rzeczywistoci. Cz³owiek w stanie natury jest istot¹ szczêliw¹,
jednak cen¹ za to okazuje siê ¿ycie w niewiadomoci w³asnej nêdzy. Zmiany
wnoszone w procesie uspo³ecznienia  zwi¹zane z rozwojem rozumu, który od
czasów owiecenia oznacza przede wszystkim postêp nowo odkrytej samowiadomoci25  sprawiaj¹, ¿e szczêliwoæ na ziemi jest zatem tylko stanem negatywnym; mierzyæ j¹ nale¿y najmniejsz¹ iloci¹ bólu26. Wzrost wiadomoci
nak³ada na cz³owieka wci¹¿ nowe cierpienia, ale jednoczenie czyni go bardziej
ludzkim  moralnym  co staje siê miar¹ jego cz³owieczeñstwa.
Podstawow¹ funkcj¹ w procesie nabywania przez cz³owieka zmys³u moralnego jest wychowanie, od którego otrzymujemy wszystko, czego nie posiadamy rodz¹c siê, a co jest nam potrzebne, kiedy doroniemy27. Idea³ wychowania
Rousseau nie zak³ada powrotu do stanu natury, w którym cz³owiek nigdy nie ¿y³
i ¿yæ nie mo¿e, ale stanowi wiadome kszta³towanie jednostki do ¿ycia w spo³eczeñstwie:
Zwa¿cie jednak przede wszystkim, ¿e chc¹c ukszta³towaæ cz³owieka natury nie chodzi o to,
¿eby uczyniæ zeñ dzikiego i umieciæ go w g³êbi lasów, ale ¿e wystarczy, je¿eli zamkniêty
w wirze ¿ycia spo³ecznego nie da siê poddaæ namiêtnociom ani mniemaniom ludzkim, je¿eli
bêdzie widzia³ w³asnymi oczyma i czu³ w³asnym sercem; je¿eli nie bêdzie nim rz¹dzi³a ¿adna
w³adza oprócz w³asnego rozumu.28

Powrót do natury nie oznacza u Rousseau cofania siê do stadium cz³owieka
dzikiego, ale raczej naturalizacjê kultury  rozumianej jako pe³na realizacja natury ludzkiej  dziêki której spo³eczne istnienie ludzi by³oby pe³ni¹ ich egzystencji, zespala³oby jednostkê z natur¹, a nie odgradza³o od niej29. Celem wychowania by³oby zatem rozwi¹zanie jego centralnej sprzecznoci (osi¹gniêcie
równowagi pomiêdzy stanem natury i stanem uspo³ecznienia w cz³owieku), któ23

Ibidem.
J.J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierównoci miêdzy ludmi, s. 155.
Por. np. E. Cassirer, Filozofia owiecenia, prze³. T. Zatorski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 35.
26 J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. I, s. 70.
27 Ibidem, s. 9.
28 Ibidem, s. 7172.
29 B. Baczko, Rousseau: samotnoæ i wspólnota, s. 99.
24
25
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ra sprowadza siê do tego, ¿e zmuszeni do zwalczania b¹d natury, b¹d te¿ urz¹dzeñ spo³ecznych musimy wybraæ jedno z dwojga: urabiaæ albo cz³owieka, albo
obywatela, nie mo¿na bowiem urabiaæ jednego i drugiego naraz30. Wychowanie, zdaniem Rousseau, ma trzy zasadnicze ród³a  naturê, ludzi i przedmioty.
Natura wychowuje o tyle, o ile dba o rozwój cia³a i umys³u i na jej dzia³ania
cz³owiek nie ma ¿adnego wp³ywu. Przedmioty kszta³tuj¹ jednostkê, wzbogacaj¹c jej dowiadczenie, st¹d mo¿na w pewnym stopniu wp³ywaæ na aspekty wychowania, które odnajduj¹ swoje ród³o w relacji cz³owieka ze wiatem rzeczy.
Wychowanie otrzymane od ludzi polega na wskazaniu jednostce dróg rozwijania jej naturalnego potencja³u  realizacji w³asnej natury  i dlatego w najwiêkszym stopniu zale¿y od cz³owieka, choæ ograniczone jest brakiem mo¿liwoci
opanowania wszystkich zjawisk, procesów i dowiadczeñ, które maj¹ znaczenie
dla jego przebiegu:
Wychowanie jest przeto sztuk¹, przy czym jest rzecz¹ niemo¿liw¹ prawie, aby siê uda³o, poniewa¿ po³¹czenie czynników, niezbêdne do jego powodzenia, niezale¿ne jest od nikogo. Mo¿na siê co najwy¿ej moc¹ usilnych starañ mniej lub bardziej zbli¿yæ do celu, ale trzeba szczêcia, aby cel ten osi¹gn¹æ.31

Cel wychowania, o którym pisze Rousseau, powinien zgadzaæ siê z tym, na
co cz³owiek nie ma wp³ywu, a zatem z prawami, którymi rozporz¹dza natura.
W obliczu koniecznoci p³yn¹cej z jej strony i w zwi¹zku ze sprzecznoci¹ trzech
wymiarów wychowania ku temu z nich, na który nie mamy ¿adnego wp³ywu,
nagi¹æ nale¿y dwa pozosta³e32. Pierwszym wychowawc¹ cz³owieka jest natura,
a wszystko, co w wychowaniu pochodzi od ludzi, powinno wzorowaæ siê na w³aciwym jej porz¹dku, by wieæ do mo¿liwie najskuteczniejszego ograniczenia
deformacji sk³onnoci naturalnych, które pod naciskiem naszych przyzwyczajeñ i opinii zniekszta³caj¹ siê bardziej lub mniej33.
Tytu³owy bohater traktatu Rousseau, rodz¹c siê jest ju¿ uczniem  nie wychowawcy, ale natury. Wychowawca ogranicza siê do pobierania nauk u tego
pierwszego i do przestrzegania, aby nie sprzeciwiano siê jego zabiegom34. Emil
dorasta w otoczeniu natury, maj¹c jednak za towarzysza wychowawcê bêd¹cego
przewodnikiem i t³umaczem w wiecie jej praw. Relacja ³¹cz¹ca Emila i jego
nauczyciela ma siê staæ wzorem wychowania, które podporz¹dkowuje jego wymiar ludzki i przedmiotowy porz¹dkowi panuj¹cemu w naturze. Ich wiê kszta³tuje siê w oderwaniu od wszelkich stosunków spo³ecznych, a zadaniem wychowawcy jest sprawowanie pieczy nad utrzymaniem takich warunków. Dlatego te¿
proces wychowania odbywa siê na wsi, gdzie w du¿o wiêkszym stopniu mo¿li30

Ibidem, s. 11.
J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. I, s. 910.
Ibidem.
Ibidem, s. 1011.
34 Ibidem, s. 44.
31
32
33
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we staje siê poddanie przedmiotowego wymiaru wychowania  wymiaru dowiadczeñ cz³owieka  koniecznociom natury. Idylliczna wie  miejsce powrotu cz³owieka do siebie samego  odsy³aj¹ca do mitu pierwotnego stanu natury zostaje w traktacie Rousseau skonfrontowana z obrazem miasta35  symbolem
cz³owieka cywilizowanego, w którym po up³ywie kilku pokoleñ rasy gin¹ lub
wyradzaj¹ siê; trzeba je odnawiaæ, a odnowienia tego dostarcza w³anie wie36.
Przeznaczeniem Emila nie okazuje siê ostatecznie samotne ¿ycie w sielskim otoczeniu przyrody  naturalne wychowanie ma przyczyniæ siê do jego adaptacji
w rodowisku wielkiego miasta. Zdaniem Rousseau, zachodzi znaczna ró¿nica
miêdzy cz³owiekiem naturalnym ¿yj¹cym w stanie natury, a cz³owiekiem naturalnym ¿yj¹cym w stanie uspo³ecznienia37. Idea³em wyznaczaj¹cym drogê wychowania Emila nie jest mityczny stan pierwotnej natury, ale wizja znaturalizowanej kultury, w której dokonuje siê pojednanie pozostaj¹cych w sprzecznoci
dwóch aspektów istoty cz³owieka  naturalnego i spo³ecznego  owocuj¹ce pe³n¹
realizacj¹ natury ludzkiej w wiecie, co wpisuje siê w tendencje kierowane owieceniow¹ wiar¹ w ideê postêpu.
Powrót do stanu natury staje siê mo¿liwy jedynie w wiecie kultury, jednak
jego obraz ods³ania swoje zaporedniczenie w refleksji alienuj¹cej jednostkê
i pog³êbiaj¹cej przepaæ pomiêdzy ni¹ a wiatem. W ten sposób Rousseau nie
zdo³a³ umkn¹æ zasadzie rz¹dz¹cej procesem historycznym wyzuwaj¹cym cz³owieka z natury  opisywanej przez siebie zdolnoci doskonalenia siê  czyni¹c
rozum tyranem zarówno samego siebie, jak i natury, a z drugiej strony wierz¹c, ¿e choæ sprowadzi³ go na z³¹ drogê, doprowadzi go do cz³owieczeñstwa38. Nowoczesny cz³owiek dziki ma byæ dobry, cnotliwy, wra¿liwy i tym
samym staæ siê najmocniejsz¹ podpor¹ dobrze zorganizowanego spo³eczeñstwa39, tymczasem postawa Emila wzglêdem mieszkañców wielkiego miasta
ods³ania na wskro idealistyczny charakter Roussowskiego konceptu denaturalizacji kultury. Miasto jest dla Emila d¿ungl¹, w której za spraw¹ umiejêtnoci
zdobytych na drodze wychowania musi zdobyæ to, co mu jest niezbêdne oraz
35 Rousseau, wspominaj¹c pierwsze lata pobytu w Pary¿u, ustami Saint-Preux w nastêpuj¹cy sposób przedstawia swoje dowiadczenie miasta: Pe³en tajemnego przera¿enia zstêpujê na rozleg³¹ pustyniê wiata. W owym zamêcie znajdujê jedynie straszliwe osamotnienie wype³nione ponur¹ cisz¹. Wszystko odpycha moj¹ ucinion¹, pragn¹c¹ siê u¿aliæ duszê. Który ze staro¿ytnych
powiedzia³, ¿e nie jest nigdy mniej samotny, ni¿ gdy zostaje sam, a ja czujê siê sam tylko w t³umie, gdy nie mogê nale¿eæ ani do ciebie ani do innych. Serce me chcia³oby mówiæ, a wie, ¿e
nikt go nie s³ucha; chcia³oby odpowiadaæ  a ¿aden g³os do niego nie dochodzi. Nie rozumiem
tutejszego jêzyka i nikt mnie nie rozumie  J. J. Rousseau, Nowa Heloiza, prze³. E. Rzadkowska, Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich, Wroc³aw 1962, s. 89.
36 J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. I, s. 41.
37 Ibidem, s. 256.
38 J.J. Rousseau, Umowa spo³eczna, s. 177.
39 Ibidem.
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ci¹gn¹æ korzyæ ze stosunków z jego mieszkañcami40. W ostatecznym rozrachunku Emil zmuszony jest zatem ¿yæ nie jak oni, ale z nimi, a to obrazuje jego
paradoksaln¹ sytuacjê, obna¿aj¹c zarazem ród³o sprzecznoci myli Rousseau.
Emil nie mo¿e ¿yæ tak, jak mieszkañcy wielkiego miasta, poniewa¿ kieruje nim
pieczo³owicie pielêgnowana mi³oæ samego siebie, nieprzek³adalna na mi³oæ
w³asn¹ cz³owieka spo³ecznego. Idea³ wychowania, który ma przeciwdzia³aæ alienacji cz³owieka w ¿yciu spo³ecznym, ostatecznie pog³êbia towarzysz¹ce jej procesy. Emil ¿yje z mieszkañcami miasta, ale  podobnie jak idealny cz³owiek natury  zostaje skazany na ¿ycie w samotnoci poród mechanizmów z gruntu
obcego mu wiata.

Nietzsche i mit wiecznego powrotu
Fundamentalnym problemem myli Rousseau, odpowiedzialnym za rozdzieraj¹ce j¹ sprzecznoci, okazuje siê powrót do natury, a tak¿e droga, na której ma
on siê dokonaæ. Owiecenie kieruje siê pojêciami natury i natury ludzkiej, a ich
niepodwa¿alny zwi¹zek gwarantuje wiarê w istnienie racjonalnego porz¹dku wiata
przyrody, nieodmiennie splecionego z istot¹ cz³owieka i stanowi¹cego fundament
przekonania o istnieniu uniwersalnej i trwa³ej jej struktury41. W ten sposób z jednej strony staje siê on czêci¹ pewnej ca³oci, z drugiej roci sobie prawo do
uprzywilejowanej pozycji w wiecie przyrody: jedynego jego mieszkañca, dla
którego rozum stanowi podstawê relacji ³¹cz¹cych go ze wiatem. Projekcja ludzkiej konstrukcji bytowej na wiat przyrody prowadzi owiecenie do znamiennej
redukcji pojêcia natury do natury ludzkiej, wysuwaj¹c tym samym kwestiê osobowoci i jej zwi¹zków ze wiatem jako kluczowy problem nowoczesnoci. Rousseau w swojej koncepcji znaturalizowanej kultury przeciwstawia siê racjonalnej
antropologii owiecenia, czyni¹c postêp rozumu odpowiedzialnym za alienacjê
cz³owieka nowoczesnego ze wiata tak kultury, jak natury. Sentymentalna wizja
stanu pierwotnego ³¹czy jednostkê i wiat za pomoc¹ wrodzonych  danych przez
naturê  dyspozycji, które jednak nie s¹ uto¿samiane z racjonaln¹ struktur¹ poznawcz¹, lecz z uczuciem, co stawia myl Rousseau w radykalnej sprzecznoci
z tezami owiecenia. Droga, na której ma dokonaæ siê powrót do natury, jest
jednak drog¹ kultury, co uniemo¿liwia niezaporedniczone w rozumie ujêcie
samego stanu natury. Idea postêpu, spe³niaj¹ca siê w procesie naturalizacji kultury, nabiera w zwi¹zku z tym stricte owieceniowego charakteru, zgodnie
z którym celem dziejów staje siê odkrycie i pe³na realizacja ludzkiej natury
w wiecie.
40
41

J.J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. I, s. 257.
Por. B. Baczko, Filozofia francuskiego Owiecenia..., s. 4951.
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Kwestiê pojêcia natury u Rousseau podejmuje Nietzsche, który rozpoznaje
w nim typowego »cz³owieka nowoczesnego«, idealistê i kanaliê w jednej osobie42. W centrum sprzecznoci jego myli Nietzsche lokuje problem osobowoci
cz³owieka nowoczesnego. Dziejowym wyrazem jej rozpadu staje siê rozdwiêk
pomiêdzy idea³ami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, za których ojca uchodzi autor Umowy spo³ecznej, a konsekwencjami ich realizacji w ¿yciu. Myl Rousseau
staje siê pierwszym wyrazem tego dziejowego rozpadu, zwiastuj¹c pojawienie siê
nowego typu cz³owieka  osobowoci nowoczesnej  rozpadaj¹cego siê pod
wp³ywem w³asnych sprzecznoci, s³abego i zwyrodnia³ego43. W swoich notat42 F. Nietzsche, Dzie³a wszystkie. Notatki z lat 18851887, t. XII, prze³. M. Kopij, G. Sowinski, Officyna, £ód 2012, s. 347. Fragment notatki Nietzschego, z którego pochodzi cytat,
zosta³ nastêpnie w nieco zmienionej formie umieszczony z Zmierzchu bo¿yszcz, gdzie Rousseau
okazuje siê nie tylko typowym, ale tak¿e pierwszym cz³owiekiem nowoczesnym. Por. F, Nietzsche, Zmierzch bo¿yszcz, czyli jak filozofuje siê m³otem, prze³. P. Pieni¹¿ek, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 84.
43 Zdaniem Nietzschego problem rewolucji jest kluczowy dla myli Rousseau, ogniskuj¹cej
siê wokó³ idea³u równoci, który przyczynia siê do urzeczywistnienia w wiecie kultury tego, co
przeciwne naturze. Sam przebieg rewolucji  bestialstwo i okrucieñstwo towarzysz¹ce jej oddzia³ywaniu  ma dla Nietzschego drugorzêdne znaczenie; na pierwszy plan wysuwa siê natomiast problem russowskiej moralnoci, za pomoc¹ której rewolucja wci¹¿ jeszcze oddzia³uje
i przyci¹ga do siebie wszystko, co p³askie i mierne (ibidem). Doktryna równoci, któr¹ Rousseau wyprowadza z niezmiennego prawa natury, stanowi w rzeczywistoci jego zaprzeczenie,
poniewa¿ sprawiedliwoæ p³yn¹ca z natury polega na tym w³anie, by nierównych nigdy nie
zrównywaæ (ibidem). Rewolucja, staj¹c siê historycznym wyrazem próby realizacji sprzecznego
z natur¹ idea³u równoci, odzwierciedla zarazem nie owieceniowy postêp, ale regres kondycji
nowoczesnego cz³owieka. Krelony przez Nietzschego obraz XVIII wieku Rousseau kszta³tuj¹ fanatyzm moralny, rozmiêkczenie uczucia, korzystne dla s³abych, uciskanych, cierpi¹cych,
urazê do wszelkiego rodzaju uprzywilejowanych, wiarê w »postêp«, wiarê w fetysz »ludzkoæ«,
nonsensowna duma plebejuszy i ¿¹dza pe³nych namiêtnoci (F. Nietzsche, Dzie³a wszystkie.
Notatki z lat 18851887, s. 347). Wyznacznikiem zwyrodnienia cz³owieka nowoczesnego staje
siê na gruncie tej krytyki s³aboæ, która  podobnie jak u Rousseau  sk³ania go do ¿ycia gromadnego, czyni¹c istot¹ spo³eczn¹. Podczas jednak gdy przez francuskiego filozofa zostaje ona
rozpoznana jako jeden z fundamentalnych rysów ludzkiej natury, staj¹cych siê przes³ank¹ procesu jej denaturalizacji, u Nietzschego odzwierciedla skutki rewolucyjnego oddzia³ywania stadnego moralizmu, którego idea³ zrodzi³ siê z nienawici do kultury arystokratycznej i który in
praxi oznacza panowanie nieokie³znanych uczuæ resentymentalnych, wynalezionych jako standard walki (ibidem, s. 383). Nietzsche ledzi genealogiê instynktu stadnego i przejawów jego
oddzia³ywania w kulturze, by skonkludowaæ, ¿e przekleñstwem nie jest zepsucie cz³owieka,
lecz jego roztkliwienie i jego moralizacja (ibidem, s. 360). Koncepcja natury ludzkiej, któr¹
Nietzsche odnajduje w myli Rousseau, staje siê dla niego jedynie wiadectwem kondycji rozpadaj¹cej siê u swych róde³ nowoczesnoci. Szlachetny dzikus odrodzony w warunkach kulturowych, jest pierwowzorem jej wytworu  cz³owieka stadnego: »dobrego cz³owieka«, tyle ¿e
zepsutego i uwodzonego przez liche instytucje (tyranów i kap³anów), odnajduj¹cego swój autorytet w owieceniowym rozumie, traktuj¹cego historiê jako przezwyciê¿anie b³êdów oraz
przysz³oæ jako postêp, rozp³ywaj¹cego siê w kulcie wolnoci i sprawiedliwoci, w którym
spe³niaæ siê ma jego cz³owieczeñstwo, uwiêcaj¹cego s³aboæ, wyzbywaj¹cego siê siebie
w sztuce i poznaniu (por. ibidem, s. 353).
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kach Nietzsche wielokrotnie akcentuje istotê ró¿nicy, któr¹ dostrzega w odmiennoci ich punktów widzenia na naturê cz³owieka, determinuj¹cych now¹ interpretacjê Roussowskiego mitu z³otego wieku  powrotu do natury:
Równie¿ ja mówiê o powrocie do natury: choæ w³aciwie nie jest to zwrot wstecz, lecz
ruch w górê  ku potê¿nej suwerennej straszliwej naturze i naturalnoci cz³owieka, której
wolno igraæ wielkimi zadaniami, poniewa¿ pomniejsze zadania by j¹ mêczy³y i napawa³y
wstrêtem.44

Wród za³o¿eñ Roussowskiej koncepcji powrotu do natury mieci siê pojêcie natury, do której cz³owiek ma powróciæ w warunkach rodz¹cej siê nowoczesnoci, by móc realizowaæ swoje ludzkie powo³anie. W tym w³anie kontekcie pada pytanie Nietzschego: dok¹d chcia³ powróciæ Rousseau?. Pojêcie
natury w myli autora Umowy spo³ecznej jest ufundowane na wyobra¿onym stanie idealnym, który nigdy nie sta³ siê udzia³em dziejów ludzkoci, a zatem cz³owiek nie mo¿e w ¿aden sposób powróciæ na jego ³ono. Zarzut, który Nietzsche
stawia koncepcji Rousseau, ma charakter fundamentalny, poniewa¿ zwraca siê
przede wszystkim przeciwko jej punktowi wyjcia: pojêciu natury. Natura odzyskana nie jest tutaj niczym wiêcej ni¿ wytworem refleksji  mitem nowoczesnej
kultury zaklinaj¹cym budz¹ce grozê si³y przyrody  która nigdy nie mo¿e wykroczyæ poza kr¹g w³asnych przedstawieñ. Powrót do natury, który postuluje
Nietzsche, ma mieæ w jego mniemaniu zgo³a inny charakter  ma staæ siê drog¹
wiod¹c¹ ponad cz³owieka. Idealny stan natury Rousseau zostaje zast¹piony dowiadczeniem dionizyjskich Greków, którzy  zdaniem niemieckiego autora
 w historii ludzkoci byli najbli¿si jej celu, a zatem to w ich wizji cz³owieka poszukiwaæ nale¿y zrêbów ludzkiej natury, ulegaj¹cej degeneracji w dziejowym procesie zamierania si³ ¿yciowych kultury. Nietzsche, zwracaj¹c ostrze swojej krytyki przeciwko Roussowskiemu mitowi naturalizacji kultury, czyni centrum swojej
filozofii inny mit: mit wiecznego powrotu, w którym zawiera siê zarówno grecki pogl¹d na wiat, jak i metafizyczny wymiar staro¿ytnej kultury.
Grekom jednak problem osobowoci oraz jej zwi¹zków ze wiatem, z którym zmagaæ siê musia³ Nietzsche w nowoczesnoci, by³ z gruntu obcy. ¯ycie dionizyjskiego Greka splata³o siê ze wiatem za spraw¹ potê¿nej si³y nieub³aganego fatum, jednocz¹cego los cz³owieka i natury w wiecznym tañcu ¿ycia. Mit
wiecznego powrotu, w którym wyra¿a siê egzystencjalna kondycja greckiej kultury, jeli ma staæ siê si³¹ oddzia³ywaj¹c¹ w warunkach kryzysu nowoczesnego
indywidualizmu, a taki w³anie zamys³ towarzyszy Nietzschemu, musi przybraæ
odmienn¹ formê ni¿ na gruncie wspólnotowego dowiadczenia staro¿ytnych
 now¹ postaæ ludzkiego bytu: nadcz³owieka odzwierciedlaj¹cego swoj¹ kondycj¹ ruch w górê, w myl Nietzscheañskiego postulatu powrotu do natury. Mit
wiecznego powrotu w filozofii niemieckiego autora nawietla centralny problem
44

Ibidem, s. 347.
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natury ludzkiej z ró¿nych perspektyw. Odsy³a przede wszystkim do wymiaru egzystencjalnego, jeli nie wrêcz religijnego45, w którym postawione zostaje rozstrzygaj¹ce pytanie o sens ludzkiego ¿ycia w wiecie ogo³oconym z metafizycznych idea³ów46. Odnajduje jednak tak¿e prze³o¿enie na grunt kulturowy za
spraw¹ koncepcji nadcz³owieka, przed którym postawione zostaje zadanie przewartociowania wartoci i za¿egnania kryzysu osobowoci nowoczesnej. W epoce dominacji instynktu stadnego, w której Nietzsche obserwuje powolny rozk³ad
idei owiecenia, nadcz³owiek nie mo¿e pojawiæ siê samoistnie, ale nale¿y go wychowaæ. Dlatego Zaratustra, którego ustami Nietzsche obwieszcza wiatu sens swojej najg³êbszej myli, musi staæ siê jednoczenie nauczycielem nadcz³owieka.
Kluczowym za³o¿eniem antropologii Nietzschego, tkwi¹cym u podstaw jego
filozofii wychowania, jest przekonanie, ¿e cz³owiek jest czym p³ynnym i giêtkim  mo¿na zeñ uczyniæ, co siê zechce47. Na tym wspiera siê projekt przewartociowania wartoci (przezwyciê¿enia kryzysu nowoczesnoci), ucieleniony
w postaci nadcz³owieka stanowi¹cego najwy¿szy wymiar ludzkiej natury (powrotu do natury jako ruchu w górê, a nie zwrotu wstecz):
Ja was uczê nadcz³owieka. Cz³owiek jest czem, co pokonanem byæ powinno. Có¿ecie uczynili, aby go pokonaæ? Wszystkie istoty stworzy³y co ponad siebie; chcecie¿ byæ odp³ywem
tej wielkiej fali i raczej do zwierzêcia powróciæ, nili cz³owieka pokonaæ?48

Uczyæ nadcz³owieka oznacza uczyæ w³aciwego mu sposobu ¿ycia. Krytyczna diagnoza postêpuj¹cych procesów rozk³adu egzystencjalno-kulturowego horyzontu Zachodu stawia Nietzschego wobec wiadomoci nadci¹gaj¹cego nihilizmu  okresu katastrofy  zwiastuj¹cego ostateczne rozstrzygniêcie ludzkiego
losu wobec pojawienia siê teorii, która przesiewa ludzi... która s³abych, tak
samo jak potê¿nych, popycha do rozstrzygniêæ49. Potwierdzaj¹cy siê w myli
45

Inspirowana mitem dionizyjskim koncepcja wiecznego powrotu obecna w Tako rzecze
Zaratustra ma swoje bezporednie ród³o w dowiadczeniu Nietzschego z lata 1882 r., uwa¿anym
przez niego za rodzaj mistycznego objawienia afirmatywnego charakteru ¿ycia. Por. F. Nietzsche,
Ecce homo. Jak siê staje  kim siê jest, prze³. L. Staff, Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 55.
46 U Nietzschego egzystencjalne pytanie o sens ma rozstrzygn¹æ myl wiecznego powrotu,
która nawet jako myl o mo¿liwoci mo¿e nami wstrz¹sn¹æ i nas odmieniæ (F. Nietzsche, Pisma pozosta³e, prze³. B. Baran, Inter Esse, Kraków 2004, s. 262). Przemiana cz³owieka, któr¹
wnosi ów egzystencjalny wstrz¹s, ods³ania afirmatywny wymiar ludzkiej natury jako podstawowe dowiadczenie istnienia, ³¹cz¹ce j¹ ze wiatem ¿ycia i nadaj¹ce mu wymiar sakralny. W odpowiedzi na pytanie o pragnienie wiecznego powrotu ka¿dej chwili w³asnego istnienia, które
wydaje siê byæ pragnieniem szaleñca, niektórzy wykrzykn¹ radosne Tak!, i to do nich nale¿eæ
bêdzie przysz³oæ, inni natomiast na ró¿ne sposoby zgin¹ pod jego ciê¿arem.
47 Ibidem, s. 324.
48 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. Ksi¹¿ka dla wszystkich i dla nikogo, prze³. W. Berent, Zysk i S-ka, Poznañ 2000, s. 9.
49 F. Nietzsche, Zapiski o nihilizmie (z lat 18851889), (w:) G. Sowinski (red.), Wokó³ nihilizmu, Wydawnictwo A, Kraków 2001, s. 100.
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wiecznego powrotu nadcz³owiek ma staæ siê w tej epoce tragedii nie tyle form¹
przetrwania ludzkiego bytu, który, jeli ma staæ siê to mo¿liwe, musi przezwyciê¿yæ (przewartociowaæ) podstawy w³asnej egzystencji, ile realizacj¹ w wiecie pe³ni jego natury, za¿egnuj¹cej sprzecznoci nowoczesnego cz³owieka. W wiecie,
w którym zanegowany zosta³ porz¹dek uniwersalnego sensu, ¿ycie odrodziæ
mo¿e siê jedynie za spraw¹ afirmuj¹cego je twórcy i w³aciwego mu sposobu
mylenia, opieraj¹cego siê na imperatywie nie wierzê ju¿ w nic50. Przewartociowanie wartoci dokonuj¹ce siê za spraw¹ nadcz³owieka oznacza przezwyciê¿enie ludzkiej kondycji w wymiarze fundamentalnym, który konstytuuje wiara,
a wierzyæ to zawsze tyle, co uznawaæ za prawdê51. Tymczasem nadcz³owiek
jako dionizyjski twórca mo¿e urzeczywistniæ swoj¹ naturê jedynie na polu sztuki  w sferze kultu nieprawdziwoci52, co jednak ods³ania pewn¹ wizjê nadania sensu jednostkowej egzystencji, wyra¿aj¹c¹ jej paradoksaln¹ prawdê. To w³anie ta prawda pe³ni ¿ycia, przyobleczona w istnienie nadcz³owieka, ma
w wyniku selekcjonuj¹cego oddzia³ywania myli wiecznego powrotu znaleæ
swoje odzwierciedlenie w kulturze.
W koncepcji autora Zaratustry mo¿na dostrzec ten sam problem, który wydoby³ ju¿ Rousseau: utratê autentycznoci jednostki w wiecie alienacji i pozoru. Zdaniem Nietzschego nadcz³owiek nie mo¿e jednak urzeczywistniæ siê
w wiecie kultury, która podporz¹dkowana jest uredniaj¹cym kryteriom instynktu stadnego, tak jak sta³o siê to udzia³em Emila. Radykalna przemiana ludzkiego
bytu, któr¹ postuluje Nietzsche, ma dokonaæ siê w warunkach przewartociowania kultury okazuj¹cego siê dziejow¹ koniecznoci¹, dope³niaj¹c¹ los cz³owieka
i inicjuj¹c¹ zarazem jego drogê wzwy¿. St¹d oznak¹ natury dionizyjskiej musi
staæ siê imperatyw »b¹dcie twardzi!«53, poniewa¿ zadaniu dionizyjskiemu
w³aciwa jest w sposób rozstrzygaj¹cy twardoæ m³ota, rozkosz nawet w niszczeniu, jako jeden z warunków uprzednich54. Pe³nia osobowoci nadcz³owieka
jednoczy w sobie negatywne i afirmatywne si³y ¿ycia, przy czym jej osi¹gniêcie
oznacza zawsze podporz¹dkowanie pierwszych drugim, czego warunkiem jest
przyjêcie wiecznego powrotu jako regu³y samopotwierdzenia. Odzwierciedleniem dwoistej natury nadcz³owieka okazuje siê tym samym immoralizm, który
zawiera w sobie zarówno postawê niszczyciela par exellence55, by móc wykroczyæ poza dobro i z³o, jak i otwarcie serca na wszelkiego rodzaju rozumie50
51

F. Nietzsche, Pisma pozosta³e, s. 277.
F. Nietzsche, Zapiski o nihilizmie (z lat 18851889), s. 83.
52 F. Nietzsche, Wiedza radosna (La gaya scienza), prze³. L. Staff, Zielona Sowa, Kraków
2004, s. 96.
53 Por. F. Nietzsche, Ecce homo..., s. 64; Zmierzch bo¿yszcz, s. 93; Tako rzecze Zaratustra..., s. 194.
54 Por. F. Nietzsche, Ecce homo..., s. 64.
55 Ibidem, s. 75.

440

Malwina Rolka

nie, pojmowanie, aprobowanie56, by móc staæ siê g³osicielem cnoty darz¹cej.
Wprowadza to jednak w koncepcjê nadcz³owieka sprzecznoæ, która w staro¿ytnym ideale dionizyjskiego cz³owieka jeszcze istnieæ nie mog³a, natomiast w warunkach upadaj¹cej nowoczesnoci jawi siê jako niemo¿liwa do rozwi¹zania
 pomiêdzy spontanicznoci¹ a refleksj¹ konieczn¹ do przewartociowania tak
kultury, jak indywidualnego sposobu istnienia. W Nietzscheañskiej wizji natury
dionizyjskiej zespolone zatem maj¹ zostaæ indywidualizuj¹ce d¹¿enia kultury nowoczesnej oraz greckie dowiadczenie ca³oci, w ten jednak sposób, ¿e chaos
cz³owieka wielorakiego scali zasada dionizyjska, powo³uj¹ca osobowoæ cz³owieka syntetycznego57.
Nadcz³owiek ma staæ siê wspó³czesnym cz³owiekiem syntetycznym, ale jego
wychowanie wymaga przede wszystkim znalezienia odpowiedniego materia³u,
z którego nowy typ osobowoci mo¿e siê ukszta³towaæ. Zaratustra podczas swojej pierwszej rozmowy z ludem nie odnajduje swojego wychowanka, poniewa¿
zwraca siê do t³umu i tym samym przemawiaj¹c do wszystkich, nie mówi do nikogo58. O tym dowiadczeniu wspomina w czwartej ksiêdze, powiêconej cz³owiekowi wy¿szemu, który  choæ przekracza granice stadnego moralizmu  nie
jest w stanie sprostaæ wymaganiom nadcz³owieczeñstwa. Ostatecznie w nadcz³owieka przekszta³ca siê sam Zaratustra, który pojmuje swój ostatni grzech
 wspó³czucie z cz³owiekiem wy¿szym59  by dost¹piæ wielkiego po³udnia
i opuciæ sw¹ jaskiniê, p³omienny i potê¿ny jako s³oñce poranne, co zza ciemnych wschodzi gór60. Zaratustra, ucz¹c nadcz³owieka, naucza zarazem dwóch
rzeczy  tego, kim jest nadcz³owiek (koncepcja woli mocy) i tego, którêdy wiedzie do niego droga (koncepcja wiecznego powrotu); staje siê tym samym jednoczenie uczniem i nauczycielem, w czym ujawnia siê skrajnie indywidualistyczny
charakter koncepcji wychowania u Nietzschego. Okazuje siê, ¿e nadcz³owiek
kszta³tuje siê w samotnoci  sam musi staæ siê swoim nauczycielem61. Nadcz³owiek, podobnie jak roussowski wspó³czesny dzikus, na gruncie zwyrodnia³ej kultury wy³ania siê sporód samotników dnia dzisiejszego, jednak ten lud wy56

F. Nietzsche, Zmierzch bo¿yszcz, s. 31.
Por. F. Nietzsche, Dzie³a wszystkie. Notatki z lat 18851887, s. 348.
F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra..., s. 259.
59 Ibidem, s. 298.
60 Ibidem.
61 Nadcz³owiek jako twórca nie wierzy w nic, a zatem nie podlega ¿adnemu autorytetowi
poza samym sob¹. Nietzsche doskonale obrazuje ten jego aspekt w postaci paradoksu, który Zaratustra stawia przed swoimi uczniami pod koniec pierwszej ksiêgi: Jeszczecie samych siebie
nie szukali, a oto ju¿ecie mnie znaleli. Tak czyni¹ wszyscy wyznawcy; przeto tak niewiele
wa¿y wszelka wiara. Tak wiêc wzywam was, abycie mnie zgubili, a w zamian samych siebie znaleli; i kiedy wszyscy siê mnie zaprzecie, naonczas dopiero do was powrócê (ibidem, s. 69). Pos³uchaæ Zaratustry oznacza zatem dla jego uczniów zawierzyæ autorytetowi, jednak nie pos³uchaæ go podobnie wi¹¿e siê z pozostaniem pod jego wp³ywem.
57
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brany powo³any jest nie dla samego siebie, lecz dopiero dla wydania z siebie
wielkiej jednostki. Rousseau, który w swoim ideale wychowania upatruje mo¿liwoci naturalizacji kultury, ewidentnie d¹¿y do zawi¹zania autentycznej wspólnoty, niezbêdnej jednostce ze wzglêdu na przes³anki p³yn¹ce z jej natury. U Nietzschego wizja ta rozpada siê, poniewa¿ choæ z jednej strony postuluje on
powo³anie specyficznego rodzaju wspólnoty, z drugiej ma staæ siê ona jedynie
asumptem dla narodzin nadcz³owieka, który zawsze jednak musi wznieæ siê
ponad ni¹, poniewa¿ nieustanna droga wzwy¿ przynale¿y do jego natury. Tê drogê obrazuje dowiadczenie Zaratustry, który by móc staæ siê nauczycielem nadcz³owieka, musi przeobraziæ siê za spraw¹ prze¿ycia myli wiecznego powrotu
w jej ods³onie najbardziej przera¿aj¹cej: cz³owieka ma³ego, którym okazuje siê
tak¿e cz³owiek wy¿szy62.
Przemiana Zaratustry polega na koniecznoci stawienia czo³a w³asnemu cierpieniu (chorobie), w które wpêdza go owa przera¿aj¹ca myl, i ostatecznie przezwyciê¿eniu go, co oznacza interioryzacjê cierpienia jako integralnej czêci egzystencji i wprzêgniêcie okrelaj¹cej je negatywnoci w ramy postawy tragicznie
afirmatywnej63. Zaratustra uczy zatem nadcz³owieka w sensie g³oszenia w wiecie wieci o nim, jednak jego prawdziwym nauczycielem mo¿e staæ siê dopiero
wtedy, gdy sam dost¹pi ozdrowienia, a wiêc dowiadczy najbardziej tragicznego
wymiaru nadcz³owieczeñstwa  wiecznego powrotu swojej najwiêkszej udrêki.
Dowiadczenie Zaratustry musi okazaæ siê zatem nieprzek³adalne; jako nauczyciel nadcz³owieka mo¿e on zatem zyskaæ autentycznoæ  osadzon¹ w dowiadczeniu wiecznego powrotu  jedynie jako nauczyciel samego siebie. Indywidualny sens, który cierpieniu nadaje Nietzsche, uniemo¿liwia w zwi¹zku z tym
uczynienie wiecznego powrotu zasad¹ przewartociowania kultury, pozostawiaj¹c jednostkê w samotnoci wobec rozstrzygaj¹cego pytania o sens jej egzystencji.

62

»Wiecznie powraca on, ów cz³owiek, którym ty siê znu¿y³, cz³owiek ma³y«  tak ziewa³ mój smutek i pow³óczy³ nog¹, a zasn¹æ nie móg³. [...] Nago ujrza³em raz obu, najwiêkszego
i najmniejszego cz³owieka: nazbyt podobni byli do siebie  nazbyt ludzki nawet i ten najwiêkszy! Nazbyt ma³y najwiêkszy!  to mi omierz³ym uczyni³o cz³owieka! A wieczny wrot nawet
i tego, co najmniejsze!  omierzi³o mi to istnienie wszelkie!  ibidem, s. 199.
63 Problem cierpienia jest kluczowy w Nietzscheañskiej koncepcji wiecznego powrotu. Na
gruncie niesionej wraz z ni¹ postawy wobec istnienia, cierpienie pozostaje w s³u¿bie ¿ycia, staj¹c siê swoist¹ miar¹ nadcz³owieczeñstwa. Wzoru tej postawy, która ma staæ siê fundamentem
odrodzenia cz³owieka syntetycznego w warunkach nowoczesnych, Nietzsche upatruje w rozumieniu cierpienia, odnajdywanym na gruncie mitu i misteryjnego kultu Dionizosa: W nauce
o misteriach uznawano ból za wiêtoæ: »bóle rodzicielki« uwiêcaj¹ ból w ogóle  wszelkie stawanie siê i wzrastanie, wszystko, co stanowi rêkojmiê przysz³oci, warunkuje ból...  F. Nietzsche, Zmierzch bo¿yszcz, s. 91.
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* * *
Zarówno mit z³otego wieku, którego lady odnajdujemy w twórczoci Rousseau, jak i mit wiecznego powrotu, zyskuj¹cy swego rzecznika w osobie Nietzschego, nabieraj¹ szczególnego wymiaru w wietle pytania o egzystencjalny,
a zarazem kulturowy sens wychowania, a tak¿e jego historyczne uwarunkowania. Tak bowiem, jak mit naturalnej kultury Rousseau zici³ siê z³owrogo w mechanizmach rewolucji francuskiej pog³êbiaj¹cych kryzys osobowoci nowoczesnej, która zaczê³a zdawaæ sobie sprawê ze swej separacji wzglêdem wiata, tak
i mit wiecznego powrotu wielkiego cz³owieka  twórcy wartoci, scalaj¹cego
kulturê moc¹ swej indywidualnej egzystencji  znalaz³ swoj¹ wypaczon¹ realizacjê w totalitarnych mechanizmach XX w., przyswajaj¹cych Nietzscheañsk¹
ideê hodowli nadcz³owieka w jej najbardziej wulgarnym sensie. Rousseau i Nietzschego, jako tych, którzy pragnêli staæ siê nauczycielami ludzkoci, ³¹czy bez
w¹tpienia fakt, ¿e obaj pozostaj¹ w potrzasku refleksji, z którego zdawali sobie
sprawê.
Próby sformu³owania koncepcji wychowania oraz pora¿ki poniesione przez
obu mylicieli na tym polu wydaj¹ siê kluczowe o tyle, o ile wskazuj¹ na niemo¿liwoæ urzeczywistnienia wnoszonych przez nich idea³ów cz³owieka w warunkach nowoczesnoci, a zatem prze³o¿enia wznios³ej myli na rzeczywistoæ
spo³eczeñstwa, wartoci, imperatywów i praw, które ni¹ w³adaj¹. Klêska, któr¹
obaj ponosz¹, zyskuje wymiar egzystencjalny, ujawniaj¹cy siê w perspektywie
kryzysu to¿samoci  centralnego problemu epoki nowoczesnej  poniewa¿ zarówno ¿ycie Rousseau, jak i Nietzschego naznaczone by³o znamieniem upadku pod
ciê¿arem w³asnych idea³ów. Ka¿dy z nich, zdaj¹c sobie sprawê z zagro¿eñ alienacyjnych tendencji nowoczesnoci, musia³ ostatecznie dostrzec mityczny charakter
swojego idea³u wychowania, który mia³ pe³niæ podstawow¹ rolê w ich przewartociowaniu, konkluduj¹c, ¿e nie jest to mo¿liwe w wytworzonych przez nie warunkach rozk³adu kulturowych wzorców nowoczesnego Zachodu.
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Streszczenie

Abstract

W ogromnym dziele psychologicznym Carla G. Junga problem edukacji nie zajmuje du¿o
miejsca. Szwajcarski uczony nigdy nie stworzy³
¿adnej teorii pedagogicznej czy modelu wychowania. Najbardziej bezporednio zwi¹zane z pedagogik¹ s¹ eseje zebrane w objêtociowo
skromnym tomie Dzie³ zebranych pt. O rozwoju osobowoci. Niemniej jednak w wielu pracach Junga da siê odnaleæ myli i koncepcje,
które mog¹ zainspirowaæ filozofiê wychowania
i wzbogaciæ praktykê pedagogiczn¹. Zadaniu ich
wyodrêbnienia i skomentowania powiêcony jest
niniejszy tekst. Dyskutujê w nim takie kwestie,
jak: znaczenie wiedzy o typach psychologicznych
dla podniesienia efektywnoci procesu kszta³cenia, rola mitów i bani dla rozwoju psychiki
dzieciêcej, problemy przeniesienia w relacji edukacyjnej i niewiadomego wp³ywu miêdzy nauczycielem i uczniem oraz rodzicem i dzieckiem. Próbujê te¿ spojrzeæ na nauczanie jako
relacjê archetypow¹ i wydobyæ rolê edukacji

In Carl Gustav Jungs substantial scientific
work, the problem of education does not occupy a prominent place. The Swiss psychologist
 himself an academic teacher and then a therapist for more than half a century  did not propose any pedagogical theory, nor did he fashion
any model of Bildung. Nevertheless it is possible to distinguish and appropriate from his thought certain theoretical threads and conceptions
to work as a vital source for developing a pedagogy enriched with new psychological and philosophical insights. In my paper I attempt to perform this task. I analyze here how the knowledge
of Jungs psychological types can bolster the effectiveness of the process of schooling. I discuss
the role of myths and fairy-tales for the development of the childs psyche. I analyze Jungs
views concerning the phenomenon of transference in pedagogical relation and link it to complex webs of emotional exchange between the
teacher and the student and the parent and the
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humanistycznej dla procesu zakorzeniania jednostki w archetypowej pamiêci kultury symbolicznej.

child. Finally, I use Jungs theory to construe
teaching as a form of archetypal relation and
stress the role of humanist education in the process of rooting the individual in the archetypal
memory of symbolic culture.

Carl G. Jung  nauczyciel akademicki i wieloletni lekarz  nigdy nie stworzy³ ¿adnej teorii pedagogicznej czy modelu wychowania. Najbardziej bezporednio zwi¹zane z pedagogik¹ s¹ eseje pt. O rozwoju osobowoci. W niniejszym artykule staram siê wyodrêbniæ i skomentowaæ myli, pojêcia i koncepcje Junga,
które mog¹ zainspirowaæ filozofiê wychowania i wzbogaciæ praktykê pedagogiczn¹. Próbujê te¿ konstruowaæ nauczanie jako relacjê archetypow¹ i wydobyæ
rolê edukacji humanistycznej dla procesu zakorzeniania jednostki w archetypowej pamiêci kultury symbolicznej.
Moja ambicja ca³ociowego spojrzenia na dzie³o Junga pod k¹tem wynajdywania w nim obszarów pedagogicznie frapuj¹cych zderza siê z faktem znikomej
recepcji tropów psychologii analitycznej w pedagogice polskiej1. Te dwa czynniki narzucaj¹ koniecznoæ bardziej propedeutycznego i rekonstrukcyjnego wyprofilowania tekstu, który swoj¹ rolê widzi zaledwie w wymierzeniu i szkicowym
oznaczeniu pedagogicznego potencja³u psychologii Jungowskiej oraz wy³onieniu
zeñ zbioru najwa¿niejszych, moim zdaniem, w¹tków (choæby niektóre wydawa³y siê relatywnie znane, jak np. problem typów psychologicznych w edukacji)
i próbnych sugestii dla pedagogiki, bêd¹cych ogniwami w wiêkszym projekcie
badawczym. Ich d³u¿sze merytoryczne rozwijanie w tym miejscu, jak równie¿
problematyzowanie w odniesieniu do innych koncepcji pedagogicznych czy dyscyplin humanistycznych (jak to mo¿na czyniæ np. w przypadku znaczenia bani
i mitów dla rozwoju psychiki dzieciêcej, wzajemnego wp³ywu i przeniesienia
w relacji edukacyjnej, roli autorytetu w wychowaniu) przekroczy³oby ramy pre1

Pierwszym bodaj pedagogiem w Polsce, który na serio próbuje zajmowaæ siê aplikacjami
koncepcji Junga do pedagogiki, jest Monika Jaworska-Witkowska (zob. np. Pedagogiczna
(prze)waga psychologii g³êbi C.G. Junga, Forum Owiatowe 2006, nr 2; W stronê pedagogiki
integralnej, Wyd. USz, Szczecin 2007; Ku kulturowej koncepcji pedagogiki, Impuls, Szczecin
2009; Prze¿ycie  Przebudzenie  Przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej
w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne), wyd. 2 popr., WSEZINS, £ód
2010), choæ wa¿ny pozostaje te¿ g³os Lecha Witkowskiego, wykorzystuj¹cy myl Junga w dyskusji nad rol¹ autorytetu w pracy pt. Wyzwania autorytetu w praktyce spo³ecznej i kulturze symbolicznej (Kraków 2009). Cen¹, jak¹ badaczka p³aci w ka¿dym razie za prekursorskie studia
nad niezbyt znan¹ jeszcze problematyk¹, bywa niekiedy  jak to wynika z mojego rozpoznania
 pewna chaotycznoæ i nieprecyzyjnoæ w operowaniu Jungowskimi kategoriami, z których
wiele nie daje siê wbrew pozorom bezproblematycznie wpasowaæ w dyskurs pedagogiczny bez
ich ostro¿nego analitycznego spreparowania i uprzedniego pokazania, jak pracuj¹ one w przestrzeni ca³ego systemu Junga, w odniesieniu do innych jego czo³owych kategorii.
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zentowanego studium i odwiod³o nasz¹ uwagê od g³ównego celu, jakim jest oddanie specyfiki myli Junga w jej pedagogicznych nachyleniach.

Rola typów psychologicznych w projektowaniu
modelu edukacji
Zacznijmy od bodaj najbardziej znanej teorii Junga  i spotykaj¹cej siê z najmniejszym oporem ze strony przedstawicieli innych ga³êzi psychologii  teorii
typów psychologicznych. Jeli obraz pedagogicznie istotnych impulsów z jego
myli ma byæ w miarê ca³ociowy, trzeba choæby krótko o niej powiedzieæ. Jung
wyró¿ni³ dwie ogólne postawy psychologiczne, jakie cz³owiek zajmuje wobec
wiata: ekstrawersjê, czyli orientowanie siê na przedmiot, kierowanie siê energii
psychicznej jednostki (libido) na zewn¹trz i introwersjê, któr¹ charakteryzuje
ruch libido do wewn¹trz, negatywny stosunek do przedmiotu i zainteresowanie skierowane w g³¹b podmiotu, na w³asne procesy psychiczne. Tym dwóm
orientacjom towarzysz¹ cztery podstawowe funkcje psychologiczne: mylenie
(dostrzeganie zwi¹zków pojêciowych w treciach), czucie (nadawanie treciom
wartoci, wartociowanie momentalnego po³o¿enia wiadomoci w sensie akceptowania b¹d odrzucania), doznanie (orientacja na doznania zmys³owe) i intuicja (komunikowanie postrze¿eñ w niewiadomej formie, instynktowne ujmowanie danej treci)2.
Nauczycielom na ogó³ trudno przychodzi uwzglêdnianie ekstrawertycznej
b¹d introwertycznej orientacji ucznia, a co dopiero rozpoznanie charakterystycznej dlañ funkcji psychologicznej. Ustawia siê przeto uczniów pod wspólnym
mianownikiem i tych cichych, niezabieraj¹cych g³osu, preferuj¹cych indywidualn¹ pracê i namys³ tradycyjnie ocenia siê ni¿ej. Tymczasem wiedza o typach
wydaje siê jednym z najwa¿niejszych kluczy do rozumienia zale¿noci miêdzy
psychologi¹ ucznia a stylem nauki, który mu najbardziej odpowiada i który
w jego przypadku jest najbardziej efektywny. Do tego samego wniosku dosz³y
Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs3, które rozwijaj¹c teoriê i systematyzacjê Junga, opracowa³y uniwersalny wskanik psychologiczny s³u¿¹cy do
okrelenia typu osobowoci (Myers-Briggs Type Indicator  MBTI), obecnie
powszechnie stosowany w obszarze pedagogiki, doradztwa zawodowego, marketingu, coachingu, etc. Jeli chodzi o preferencje co do stylu nauczania, ekstrawertycy czêciej i chêtniej zabieraj¹ g³os, realizuj¹ siê w grupowych aktywnociach fizycznych i zadaniach wymagaj¹cych wspó³dzia³ania z innymi, s¹ otwarci,
2

Zob. C.G. Jung, Typy psychologiczne, prze³. R. Reszke, Wrota, Warszawa 1997.
Zob. I. Myers Briggs, Gifts Differing: Understanding Personality Types, Davies-Black,
New York 1980.
3
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towarzyscy i rozmowni. Nastawienie introwertyczne orientuje za ku aktywnociom indywidualnym i samotniczym, takim jak czytanie, pisanie, rozwi¹zywanie zadañ wymagaj¹cych namys³u w ciszy. Introwertycy postrzegani s¹ jako bardziej zdystansowani, refleksyjni i uwa¿ni. Jeli chodzi o typy, to typ doznaniowy
cechuje postrzeganie szczegó³ów, pamiêæ do faktów, zainteresowanie tym, co
praktyczne i realistyczne. Z kolei typowi intuicyjnemu bliskie jest rozumowanie
abstrakcyjne, postrzega on wiat poprzez g³êbsze zwi¹zki, dobrze sobie radzi
z zadaniami wymagaj¹cymi szybkiego wgl¹du i wyci¹gania ogólnych wniosków.
Typ mylowy celuje w analizie i rozumieniu faktów, dlatego przywi¹zuje wagê
do treci nauczania, najlepiej przekazywanych w formalny i logiczny sposób.
Inaczej typ uczuciowy, dla którego w nauce wa¿na jest osobista relacja z nauczycielem i który dobrze reaguje na mniej formalne metody nauczania, chêtnie realizuj¹c zadania wymagaj¹ce inwencji.
Jung twierdzi, ¿e: trzeba odpowiadaæ ludziom, zawsze przemawiaj¹c do ich
funkcji g³ównych, w przeciwnym bowiem razie nie bêdzie mo¿na nawi¹zaæ
z nimi kontaktu4. Oczywicie, utopi¹ jest wymaganie od nauczyciela, by umia³
i chcia³ rozpoznawaæ psychologiczne dyspozycje wszystkich uczniów i dopasowywaæ swoje metody do ka¿dego z nich osobno. Nie znaczy to jednak, ¿e z wiedzy o typologii nie mo¿na zrobiæ jakiego u¿ytku. Wystarczy bowiem minimalna wiadomoæ, ¿e w klasie szkolnej czy sali wyk³adowej ma siê do czynienia
z wieloci¹ typów psychologicznych, a ju¿ nieco ³atwiej przyjdzie zrozumienie,
¿e pedagogicznym b³êdem jest stawianie tych samych wymagañ i rozliczanie pod³ug jednakowych kryteriów uczniów o ró¿nych psychologicznych inklinacjach
i preferencjach edukacyjnych. Ju¿ samo danie do zrozumienia, ¿e siê w ogóle dostrzega czyj¹ specyfikê (przemówienie do jego funkcji g³ównej) ustanowiæ
mo¿e bli¿szy zwi¹zek miêdzy nauczycielem a uczniami i u³atwiæ ich dialog.

Mit i bañ jako bodce dla rozwoju
psychiki dzieciêcej i wyobrani
Zdaniem Junga mity i banie stanowi¹ alegorie i dramatyczne wizualizacje
zachodz¹cych w cz³owieku procesów psychicznych. S¹ równie¿ form¹ wyrazu
buduj¹cych niewiadomoæ zbiorow¹ archetypów, czyli specyficznych form pierwotnych, pewnych prastarych, powszechnie wystêpuj¹cych i przekazywanych
przez d³ugi czas strukturalnych form ¿ycia psychicznego. W trakcie lektury mitów i bani  twierdzi Jung  niewiadomoæ nawi¹zuje zwi¹zek ze wiadomoci¹, poszerzaj¹c jej granice poprzez jej odniesienie do wymiaru ponadindywidualnego, bêd¹cego ród³em uniwersalnych prawd o ludzkiej naturze:
4

C.G. Jung, Prze³om cywilizacji, prze³. R. Reszke, KR, Warszawa 2009, s. 16.
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Niewiadomoæ to uniwersalny, wszechobecny i wszechwiedz¹cy umys³. Umys³ ten zna
cz³owieka takiego, jakim on zawsze by³  nigdy nie zna go takim, jakim on jest w danej chwili; umys³ ów zna go jako mit. Z tego wzglêdu, jeli cz³owiek utrzymuje zwi¹zek z niewiadomoci¹ nieosobnicz¹ czy zbiorow¹, znacznie poszerza on w³asne granice, wychodzi poza siebie  jego indywidualna natura umiera, odradza siê w innej sferze, tak jak przedstawia³y to
pewne misteria staro¿ytne.5

Czytanie mitów i bani jest szczególnie istotne w przypadku dzieci, to u nich
bowiem powoli dopiero wy³ania siê ró¿nica miêdzy w³asnym Ja a wiatem zewnêtrznym, którego relatywnie d³ugo dowiadczaj¹ jeszcze w sposób ca³kowicie niewiadomy, tak jak cz³owiek pierwotny, ¿yj¹cy w stanie participation mystique, z otoczeniem:
¯ycie dziecka przebiega w wiecie preracjonalnym, przede wszystkim za przednaukowym,
w wiecie owej ludzkoci, która by³a przed nami, To w³anie w owym wiecie tkwi¹ nasze korzenie, z tych korzeni wzrasta dusza dzieciêca.6

Podobnie jak ludzie pierwotni, dzieci ¿yj¹ w mitycznych wiatach, pe³nych
tajemniczych mocy i o¿ywaj¹cych przedmiotów. Wiele rozumiej¹ intuicyjnie,
lecz nie dysponuj¹ jeszcze wystarczaj¹co rozwiniêtym myleniem i zestawem
wiadomych pojêæ, dziêki którym mo¿liwe jest pojêcie ró¿nych abstrakcyjnych
prawd dotycz¹cych wiata i cz³owieka. I tu w³anie rola mitów i bani okazuje
siê dla Junga najwa¿niejsza. Formu³y mityczne ujmuj¹ wszystkie sprawy duszy
w sposób znacznie piêkniejszy i bardziej pojemny ni¿ bezporednie dowiadczenie. [...] Obrazy te, dziêki czêsto tysi¹cletnim staraniom ducha ludzkiego, wpisane zosta³y w ogólny system idei porz¹dkuj¹cych wiat7. Dzieci potrzebuj¹
mitów i bani, aby za pomoc¹ ich niezwyk³ej symboliki przyswajaæ i oswajaæ
owe treci nieznajduj¹ce dla siebie adekwatnych s³ów i konceptów:
Jest przeto nies³ychanie wa¿ne, by dzieciom opowiadaæ bajki i legendy [...], stanowi¹ one bowiem symbole instrumentalne, za pomoc¹ których treci niewiadome przeprowadzane s¹ do
wiadomoci, gdzie mog¹ byæ zinterpretowane i zintegrowane. Jeli tak siê nie stanie, czêsto
niema³a energia treci niewiadomych odp³ywa do treci wiadomych, zazwyczaj s³abo akcentowanych, przyczyniaj¹c siê do takiego wzmo¿enia ich intensywnoci, ¿e osi¹ga ona stopieñ
patologiczny.8

A co z póniejszymi etapami ¿ycia? Jung zaleca³ w³¹czenie przekazów mitycznych i baniowych do treci kszta³cenia, przede wszystkim maj¹c na uwadze ich zbawienne oddzia³ywania na psychikê i niezbêdnoæ w dawaniu jednostce poczucia to¿samoci i zakorzenienia symbolicznego w ci¹g³oci kultury.
5

Ibidem.
C.G. Jung, O rozwoju osobowoci, prze³. R. Reszke, KR, Warszawa 2009, s. 162.
C.G. Jung, Archetypy i niewiadomoæ zbiorowa, prze³. R. Reszke, KR, Warszawa 2011,
s. 15, 16.
8 C.G. Jung, Aion. Przyczynki do symboliki Jani, prze³. R. Reszke, Wrota, Warszawa
1997, s. 195.
6
7
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Z jeszcze jednak innego wzglêdu warto czyniæ u¿ytek dydaktyczny z mitów i bani. Otó¿ przekaz edukacyjny staje siê dziêki nim bardziej obrazowy, zrozumia³y i inspiruj¹cy. Pamiêtamy przecie¿, jak¹ si³ê atrakcji maj¹ dla dzieci wszelkie
banie, mity i legendy, jak wietnie zapamiêtuj¹ one i jak ¿yj¹ ich treciami.
Na ogó³ jednak koñczymy je czytaæ i opowiadaæ w momencie, gdy dziecko dorasta. A przecie¿ nie trzeba byæ dzieckiem, by ulegaæ przemo¿nej sile ich treci: To, ¿e cz³owiek poddaje siê tym wiecznym obrazom, jest jako takie normalne  po to one istniej¹, maj¹ one bowiem poci¹gaæ, przekonywaæ, fascynowaæ
i przyt³aczaæ  pisze Jung9. Poczucie bycia przyci¹ganym lub odrzucanym
przez bañ  ucila Mitchell  wskazuje na fakt, ¿e opowieæ zawiera w sobie
co, co wspó³dwiêczy z jakim niewiadomym procesem psychicznym w czytelniku b¹d s³uchaczu; nie mo¿na czuæ atrakcji lub niechêci, jeli nie odkrywa
siê w treci czego osobicie dla nas znacz¹cego10.
Spróbujmy wyobraziæ sobie przyk³ady ilustrowania i pog³êbiania niektórych
zagadnieñ pedagogicznych przez przekazy mitologiczne i baniowe. Problem rozwoju osobowoci i inicjacji w dojrza³oæ intelektualn¹ i moraln¹ mo¿na umieciæ
w kontekcie fundamentalnego dla naszej kultury mitu bohaterskiego, którego wielcy protagonici zawsze realizuj¹ podobny schemat drogi ¿yciowej: opuszczenie
domu rodzinnego i oddzielenie od rodziców (zaborczej matki), zmaganie ze smokiem, odnalezienie skarbu, a nastêpnie powrót do domu, by dalej s³u¿yæ ludzkoci. Twórca pedagogiki archetypowej  Clifford Mayes  mówi³ o uczniu jako
ucielenieniu archetypu bohatera, nowicjuszu, który wyrusza w podró¿ ku indywiduacji (Jungowski idea³ pe³ni i dojrza³oci psychicznej)11. To jest mit, który
autentyczna edukacja musi umieæ odgrywaæ w rzeczywistoci ci¹gle na nowo.
Dalej, w¹tek tragizmu wpisanego w proces (samo)kszta³cenia  proces wszak
nieskoñczony i generuj¹cy bolesne poczucie niedostatku kompetencji i wykorzenienia ze wiata kultury  zobrazowaæ mo¿na mitem o doktorze Faucie. O tragizmie wyborów etycznych, a tak¿e normatywnym skonfliktowaniu ról spo³ecznych (np. roli nauczyciela), spowodowanym koniecznoci¹ ho³dowania zarazem
dwóm sprzecznym normom lub wartociom, opowiadaæ mo¿na w nawi¹zaniu do
przekazu o Odyseuszu miêdzy Scyll¹ a Charybd¹ albo Abrahamie tragicznie rozdartym miêdzy koniecznoci¹ pos³uszeñstwa wobec Jahwe a odpowiedzialnoci¹
za ¿ycie syna, co zreszt¹ znakomicie zrobi³ Jacques Derrida w znanej pracy
pt. Donner la mort. Paradoksalny status mistrza i autorytetu w edukacji równie¿ ³atwiej przyjdzie uchwyciæ, gdy siêgnie siê do mitologii, która zna zarówno
archetyp nauczyciela bez skazy, jakim by³ Nestor, jak i nauczyciela jako trick9
10

C.G. Jung, Archetypy..., s. 16.
M.B. Mitchell, Learning about Ourselves Through Fairy Tales: Their Psychological Value, s. 4, [online] <www.herovictim.com/mft09.pdf> dostêp: 6.11.2013.
11 C. Mayes, Foundations of an Archetypal Pedagogy, Psychological Perspectives 2003,
nr 46, s. 106.
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stera  Merkuriusza w tekstach alchemicznych, Lokiego w mitologii nordyckiej
czy Mefistofelesa w Faucie Goethego.
Krytycznie odnosz¹c siê do nowoczesnego pêdu ku wiedzy, kultu pustej informacji i techniki, Jung by³ zarazem przekonany, ¿e jeli chodzi o najwa¿niejsze prawdy dotycz¹ce ludzkiej duszy i psychiki, nic nie przewy¿szy m¹droci
bani i mitów:
Ostatecznie odkopiemy m¹droæ wszystkich epok i ludów, tylko po to, by przekonaæ siê, ¿e
wszystko, co najcenniejsze i najdro¿sze, zosta³o ju¿ dawno temu wyra¿one w najpiêkniejszej
formie.12

Relacja terapeutyczna i edukacyjna.
Problem wzajemnego zara¿enia i zranienia
Jung mocno akcentowa³ wyj¹tkowoæ i indywidualnoæ ka¿dego przypadku
terapeutycznego, wykluczaj¹cego z jednej strony przyjmowanie w analizie powszechnie obowi¹zuj¹cych recept czy norm, z drugiej za skrywania za autorytetem medycznym ja³owego gadania i niepopartego w³asnym przyk³adem pouczania. Tak pacjent, jak i lekarz, podlegaj¹ w trakcie terapii wzajemnym wp³ywom,
zw³aszcza na poziomie niewiadomym, najwa¿niejsze tedy pytanie brzmi: kto
w wiêkszym stopniu mo¿e sterowaæ tym wp³ywem dla najlepszego efektu terapii? Oczywicie, to lekarz powinien byæ tym, kto chce wywieraæ wp³yw. Po
pierwsze jednak, wp³yw wywrze ten lekarz, który ani nie boi siê przyj¹æ, ani
okazaæ wp³ywu, jaki ma na niego pacjent:
Spotkanie dwojga osobowoci to proces przypominaj¹cy zmieszanie siê ze sob¹ dwóch ró¿nych pierwiastków chemicznych: jeli w ogóle mog¹ one utworzyæ zwi¹zek, to  tworz¹c go
 obie ulegaj¹ przemianie. W trakcie ka¿dej prawdziwej psychoterapii mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e lekarz bêdzie mia³ wp³yw na pacjenta. Ale mo¿liwe to bêdzie jedynie wtedy, gdy
i lekarz zostanie przez pacjenta zara¿ony. Mieæ wp³yw to synonim bycia zara¿onym.13

Po drugie, wp³yw wywieraæ bêdzie lekarz, który nie tylko potrafi dobrze przekazaæ wiedzê medyczn¹ zgodn¹ z wyznawan¹ teori¹ czy systemem, lecz równie¿
wierzy w to, co mówi i potwierdza w³asn¹ osob¹. Lekarz nie mo¿e wymagaæ od
pacjenta zmiany i postêpu psychicznego, jeli sam nie jest gotowy na realizowanie tego zadania:
Jeli kto wierzy w odreagowanie wszystkich afektów, sam musi je odreagowaæ. Jeli natomiast kto wierzy w ca³kowite uwiadomienie, sam musi zdobyæ wiadomoæ samego siebie
czy w ka¿dym razie powinien stale d¹¿yæ do tego, by spe³niæ swój postulat terapeutyczny. [...]
W jaki bowiem sposób [lekarz] mia³by wychowywaæ blinich, jeli sam nie jest wychowany,
12
13

C.G. Jung, Archetypy..., s. 23.
C.G. Jung, Praktyka psychoterapii, prze³. R. Reszke, KR, Warszawa 2007, s. 83.
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jak mia³by ich owiecaæ, jeli sam brodzi w ciemnociach, jak mia³by oczyszczaæ, jeli sam
nie jest czysty?14

Porównanie miêdzy relacj¹ terapeutyczn¹, o jakiej mówi Jung, a relacj¹ edukacyjn¹ nale¿y czyniæ ostro¿nie, uwzglêdniaj¹c fakt zupe³nie innych praw, zasad i obowi¹zków, jakie stoj¹ przed podmiotami interakcji w obu sytuacjach,
a tak¿e odmiennego kontekstu rodowisk tych interakcji. Szko³a/uczelnia  miejsca publiczne  nie s¹ tym samym, co zacisze gabinetu analityka.
Pod pewnymi wzglêdami sytuacje te mog¹ byæ jednak podobne. Na przyk³ad,
tak jak analitycy, nauczyciele mog¹ ³atwo ulegaæ przekonaniu o w³asnej nieomylnoci, absolutnej przewadze swojego wgl¹du czy metody, wy¿szoci moralnej,
bogactwie dowiadczenia, etc. Zdarzaj¹ siê jednostki, w mniemaniu których sam
fakt posiadania takiego a takiego stopnia naukowego upowa¿nia je ju¿ to do promowania w³asnej perspektywy badawczej jako jedynie s³usznej, ju¿ to do przyjmowania protekcjonalnego albo ostentacyjnie ignoruj¹cego stosunku do ucznia.
Jung przekonuj¹co mówi³ o personie, czyli masce, jak¹ cz³owiek zak³ada, by
lepiej wypaæ przed innymi w roli spo³ecznej, i z jak¹ zacz¹³ identyfikowaæ ca³¹
swoj¹ istotê (np. nauczyciel), na czym zawsze cierpi autentycznoæ jego relacji
z innymi. Taki nauczyciel nigdy nie bêdzie w stanie przyznaæ, ¿e czego nie wie,
a zw³aszcza, ¿e wie w danej kwestii znacznie mniej ni¿ jego uczeñ. Przy podobnym scenariuszu nauczyciel nie bêdzie mia³ tak naprawdê wiêkszego wp³ywu na
ucznia. Znacznie bardziej produktywna dla celów wychowania i nauki jest umiejêtnoæ przyznania siê do braku i pokazania, ¿e chce siê czego samemu nauczyæ
lub jest siê gotowym do korekty pogl¹du czy zrównowa¿enia stanowiska. Wspó³czenie mówi siê o nauczycielu refleksyjnym, który krytycznie monitoruje psychologiczne, etyczne i polityczne aspekty swoich dzia³añ, sprawdzaj¹c, czy jest
szczery i wra¿liwy na potrzeby wszystkich uczniów, czy mo¿e na przyk³ad kryje
w sobie nierozwi¹zane problemy i uprzedzenia zak³ócaj¹ce pracê pedagogiczn¹.
Zdaniem Junga nawet najwiêksze kompetencje i najlepsze argumenty nie s¹
w stanie przebiæ si³y osobowoci nauczyciela i wartoci osobistego przyk³adu,
jakim wspiera on g³oszone przekonania. Postuluj¹c koniecznoæ samowychowania wychowawcy15, Jung ostrzega, ¿e lekarz nie powinien podejmowaæ prób
ucieczki przed tym problemem, twierdz¹c, ze zajmuje siê problemami innych
 tak jakby sam nie mia³ ¿adnych problemów16. Istotne wydaje siê tu przywo³anie Jungowskiego pojêcia Cienia, czyli ni¿szej czêci naszej osobowoci, ró¿nych wypartych treci, których nie chcemy uznaæ, a które zarazem kwalifikujemy jako moralnie naganne i dlatego tak chêtnie projektujemy i krytykujemy
u innych ludzi, byle by tylko nie przyznaæ, ¿e mamy takie same braki. W wietle Jungowskiej nauki o Cieniu, a w nawi¹zaniu do myli Lecha Witkowskiego,
14
15

Ibidem.
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powiedzieæ mo¿na, ¿e minimalnym warunkiem prawa do okrelania siê mianem
nauczyciela, humanisty czy w ogóle cz³owieka kultury jest poczucie braku,
czyli osobista potrzeba ci¹g³ego zaspokajania g³odu wiedzy i po¿ywki duchowej,
id¹ca w parze z tragiczn¹ wiadomoci¹, ¿e bogactwo kulturowe zawsze bêdzie nas
przerastaæ i domagaæ siê od nas nieskoñczonego wysi³ku poznawczego skazanego
na poczucie niewystarczalnoci. Trzeba te¿ umieæ otworzyæ siê na obosiecznoæ
relacji edukacyjnej, mo¿liwoæ, ¿e to uczeñ mo¿e natchn¹æ mistrza, wybiæ z dotychczasowego sposobu widzenia, a wrêcz zmieniæ jego ¿ycie. Tylko wtedy stosunek nauczyciel-uczeñ staje siê autentyczny i otwarty na obustronny rozwój:
Jeli lekarz czuje siê zraniony przez pacjenta, to nie jest to wynik pomy³ki: tylko jeli zosta³ on zraniony mo¿e uleczyæ. Grecki mitologem o zranionym lekarzu [Asklepiosie  przyp. M.K.] nie mówi nic innego17.

Pu³apka przeniesienia
Istnieje zjawisko maj¹ce szczególnie negatywny wp³yw na przebieg psychoterapii, przy czym jak najbardziej mo¿e wyst¹piæ tak¿e w sytuacji edukacyjnej.
Tym zjawiskiem jest przeniesienie  specyficzna forma projekcji. Projekcja zachodzi automatycznie i spontanicznie  po prostu jest; nie wiadomo, jak powstaje, zwyczajnie spotyka siê j¹  twierdzi Jung. Najczêciej pacjent projektuje na
analityka swoje indywidualne treci niewiadome, których zbiór jest w zasadzie
nieskoñczony. Freud, który odkry³ to zjawisko i uwa¿a³ je za sprawê kluczow¹
dla psychoanalizy, pisa³, ¿e pacjent nie zadowala siê realistycznym potraktowaniem analityka jako pomocnika i doradcy [...], lecz dopatruje siê w nim ponownego wcielenia jakiego cz³owieka, który odgrywa³ wa¿n¹ rolê w jego dzieciñstwie, przesz³oci, i dlatego przenosi nañ uczucia i reakcje, jakie niew¹tpliwie
okazywa³ temu pierwowzorowi18. Nawet w psychoanalizie freudowskiej, jak
widaæ, przeniesienie nie ma jedynie charakteru erotycznego, co czêsto imputuje
siê autorowi Kultury jako ród³a cierpieñ. Do takiego akurat typu przeniesienia
przyczynia siê brak odpowiedniego zwi¹zku miêdzy lekarzem a pacjentem,
zwi¹zku opartego na harmonii emocjonalnej i wzajemnym zaufaniu. W obliczu
jego braku jest prawdopodobne, ¿e pacjent zast¹pi nieistniej¹cy wspólny grunt
fantazj¹ erotyczn¹ lub namiêtnym uczuciem. Jeli z kolei przeniesienie pojawia
siê zwrotnie u analityka, jest to zdaniem Junga dowód na to, ¿e: przyjmuje wobec pacjenta niew³aciw¹ postawê, ¿e przecenia go lub nie docenia, albo ¿e nie
powiêca mu doæ uwagi19.
17
18
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Pojawia siê tu w ka¿dym razie istotny równie¿ dla nauczycieli postulat profesjonalizmu pracy i obiektywnego spojrzenia, które wcale nie musi wykluczaæ
zdolnoci do empatii i ludzkich gestów. Przeniesienie jest zawsze przeszkod¹
w terapii, tote¿ szczególnie niepokoj¹ce w opinii Junga jest zjawisko jego wiadomego prowokowania przez analityka, który albo kieruje siê mylnym przekonaniem o niezbêdnoci przeniesienia w terapii i próbuje dziêki niemu sk³oniæ pacjenta do wydobycia na jaw materia³u analitycznego, albo po prostu nadu¿ywa
zaufania pacjenta, licz¹c na korzyci osobiste, w sposób skandaliczny sprzeniewierzaj¹c siê etyce swojego zawodu.
Przeniesienie mo¿na sprowokowaæ tylko w ten sposób, ¿e mami siê pacjenta, ¿e budzi siê
w nim nadzieje, ¿e sk³ada siê mu zawoalowane obietnice, mimo ¿e i tak wiadomo, ¿e siê ich nie
dotrzyma [...]. Analityk nie mo¿e byæ przyjacielski wobec pacjenta, bo wtedy wpadnie w pu³apkê  sprowokuje sytuacjê, która go przeronie. Kiedy zostanie mu przed³o¿ony rachunek,
nie bêdzie móg³ go uregulowaæ; nie mo¿na prowokowaæ czego, za co nie chce siê p³aciæ.20

Innym rodzajem przeniesienia jest projekcja niewiadomych treci zbiorowych
o naturze archetypowej. Zdarza siê, ¿e pacjent zaczyna dostrzegaæ w lekarzu wielkiego mêdrca, wrêcz Zbawiciela. Jung czêsto podkrela³, ¿e fantazje p³yn¹ce
z niewiadomoci zbiorowej s¹ bardzo zaraliwe. Nie trzeba siêgaæ do studiów
aplikuj¹cych koncepcje psychoanalityczne do namys³u nad specyfik¹ zawodu
nauczyciela, by wiedzieæ, ¿e przeniesienie mo¿e siê zrodziæ równie¿ w klasie
szkolnej czy sali wyk³adowej. Jacques Lacan mówi³ o skwapliwoci, z jak¹
uczniowie rezygnuj¹ z autonomii mylenia, wynajdywania w³asnego idiomu,
wypracowywania indywidualnego sposobu bycia w wiecie nauki, aby oddaæ siê
pasji niewiedzy, powierzyæ siê opiece nauczyciela, o którym zak³adaj¹, ¿e
wie najlepiej (Lacanowki podmiot przypuszczalny wiedzy  sujet supposé
savoir). Zajmuj¹cy siê swego czasu t¹ tematyk¹ Wojciech Kruszelnicki twierdzi,
¿e niebezpieczn¹ pu³apk¹ czyhaj¹c¹ na nauczycieli jest bezkrytyczne identyfikowanie siê z obrazem samych siebie jako Lacanowskich podmiotów przypuszczalnych wiedzy, z figurami niepodwa¿alnych autorytetów: Zarówno podczas
analizy, jak i podczas procesu uczenia siê podmiotowi chodzi o wiedzê i o prawdê  wiedzê o prawdzie. Pamiêtamy tê wypowied Lacana: przeniesienie jest
mi³oci¹ skierowan¹ do wiedzy. Wiedzy o czym?  mo¿na by spytaæ. Wiedzy
czyjej? Oczywicie, wiedzy podmiotu, o którym zak³ada siê, ¿e wie. Podmiotem
tym mo¿e byæ nauczyciel, funkcjonuj¹cy wszak¿e na tej samej zasadzie figury
autorytetu, co lekarz terapeuta21.
Nieulegniêcie identyfikacji z rol¹ Mistrza czy Mêdrca jest oczywicie bardzo
trudne dla nauczyciela, który nie umie panowaæ nad w³asnym narcyzmem, przyznaæ siê do niewiedzy, jeli zbywa mu na rzeczonym ju¿ poczuciu braku
20
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i wydziedziczenia z kultury i wymienia je na utwierdzanie swojego autorytetu
za pomoc¹ porêcznych sztuczek dydaktycznych czy wznoszenia siê na wy¿yny
erudycji i abstrakcji w niewiadomej potrzebie zduszenia wy³aniaj¹cej siê
u ucznia niezale¿noci intelektualnej, zd³awienia indywidualnego, krytycznego
i byæ mo¿e sprzecznego z promowanym przez nauczyciela sposobem mylenia.
Jungowski opis analityka, który nie potrafi³ oprzeæ siê przeniesieniu treci archetypowych, mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do tych nauczycieli  ka¿dy z nas
na pewno takich pozna³  którzy za³o¿yli w³asne szko³y mylenia, a nawet
szko³y mówienia i zachowywania siê  szko³y, których absolwenci s¹ identycznymi kopiami i naladowcami swoich guru, potwierdzaj¹cymi aktualnoæ
przedkrytycznego modelu nauczania jako transmisji gotowych prawd przez
nauczyciela-prawodawcê:
Jeli pacjent uwa¿a, ¿e analityk to kto uosabiaj¹cy jego wszelkie marzenia, ¿e to nie jaki
zwyk³y lekarz, lecz heros duchowy, kto w rodzaju Zbawiciela, to lekarz rzecz jasna mówi
sobie: Absurd, przecie¿ to patologia, to histeryczna przesada. A jednak mi³e mu to kadzid³o
 po prostu wydziela ono zbyt mi³¹ woñ, poza tym lekarz nosi w sobie ten sam archetyp. [...]
Z wolna daje siê porwaæ tej idei, z wolna separuje siê od innych. [...] Cz³owiek taki nie mo¿e
ju¿ rozmawiaæ z kolegami po fachu, poniewa¿ jest... sam ju¿ nie wiem czym. Staje siê bardzo
niemi³y lub te¿ ca³kowicie siê izoluje, w koñcu z coraz wiêksz¹ jasnoci¹ uwiadamia sobie,
¿e w rzeczy samej jest kim: cz³owiekiem wielkiego ducha, bardzo wa¿n¹ osob¹, byæ mo¿e
kim w rodzaju himalajskich mahatmów [...]. Znam wielu kolegów po fachu, którzy obrali tê
drogê. Nie byli oni w stanie oprzeæ siê nieustannym atakom niewiadomoci zbiorowej pacjentów [...]. Wszystko to jednak pokusy nader subtelne i bardzo schlebiaj¹ce  niektórzy analitycy ulegli im. Uto¿samili siê z archetypem, stworzyli w³asn¹ religiê, poniewa¿ za potrzebowali uczniów, za³o¿yli sekty.22

W kwestii zapobiegania i leczenia przeniesienia psychologia analityczna zaleca postêpowanie jak z ka¿d¹ projekcj¹: trzeba doprowadziæ pacjenta do tego,
by rozpozna³ subiektywn¹ wartoæ osobniczych i nieosobniczych treci swego
przeniesienia23. Po uwiadomieniu sobie projekcji mo¿na dopiero zacz¹æ budowaæ indywidualny zwi¹zek analityka z pacjentem. Podobnie jak w przypadku
relacji uczeñ-nauczyciel, kluczowe jest tu pokazanie pacjentowi, ¿e zajmuje pozycjê równoprawn¹ lekarzowi, ¿e nikt nie góruje nad nim i nie przyt³acza go
swoim autorytetem, ¿e on te¿ mo¿e krytykowaæ, wymagaæ i rozliczaæ:
Ta forma osobistego zwi¹zku odpowiada dobrowolnemu zobowi¹zaniu przeciwstawionemu
pêtom przeniesienia. Dla pacjenta jest to niejako most, po którym mo¿e siê wa¿yæ postawiæ
pierwsze kroki na drodze wiod¹cej do sensownego istnienia, w ten oto bowiem sposób odkrywa on wartoæ swej niepowtarzalnej osobowoci [...]. Nie mo¿e on jednak odkryæ tego dopóty, dopóki lekarz skrywa siê w szañcach swej metody i pozwala sobie na niczym niepohamowane zrzêdzenie i krytykê.24
22
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W dyskursie edukacyjnym uwagi te przek³ada³yby siê na ideê wycofania czy
odraczania perswazyjnoci, ideê grania swym autorytetem w taki sposób, by
nauczyæ uczniów kompetencji w¹tpienia w niewzruszonoæ autorytetów, ideê uczenia w³asnym przyk³adem, stymulowania w uczniu w³asnej, indywidualnej, a najlepiej krytycznej i niepokornej recepcji znaczeñ czy tekstów kultury. Opieraj¹cy siê co prawda bardziej na myli Freuda i Lacana, lecz ca³kowicie, jak widaæ,
w zgodzie z ustaleniami Junga, Wojciech Kruszelnicki pisze: W perspektywie
psychoanalitycznej prawdziwa samowiedza podmiotu zaczyna siê dopiero wtedy, gdy analityk przerwie relacjê przeniesienia, daj¹c swemu pacjentowi wiadomy, krytyczny dostêp (a wiêc i w³adzê nad) do jego dotychczas niewiadomych
projekcji. Relacja, jaka pocz¹tkowo polega³a na niewiadomym poleganiu na iluzorycznym autorytecie podmiotu-przypuszczalnego-wiedzy, ewoluuje wtedy ku
relacji partnerskiej a wrêcz zapraszaj¹cej do pe³nej autoekspresji i samo-upe³nomocnienia. W sytuacji edukacyjnej powiedzielibymy, ¿e dziêki takiemu dzia³aniu nauczyciela uczeñ staje siê coraz bardziej wiadomy swoich myli, uczuæ
i dzia³añ i w coraz wiêkszej mierze poczuwa siê do odpowiedzialnoci za nie.
Rzec mo¿na, ¿e zaczyna on braæ odpowiedzialnoæ za swoje uczenie siê25.

Nauczanie jako relacja archetypowa.
Nauczyciel jako Stary Mêdrzec, Trickster i Dziecko
Jak powiada jeden z komentatorów Junga: Gdziekolwiek jakie zjawisko
okazuje siê charakterystyczne dla wszystkich spo³ecznoci ludzkich, niezale¿nie
od rasy, kultury czy epoki historycznej, wtedy staje siê ekspresj¹ archetypu niewiadomoci zbiorowej. Kiedy dany wzór, taki jak na przyk³ad zwi¹zek matki
z dzieckiem, pragnienie dominacji czy budowa domu, realizuje kryteria uniwersalnoci, ci¹g³oci i ewolucyjnej trwa³oci, jest prawdopodobne, ¿e oparty jest
na archetypie. Wiedza o istnieniu archetypów mo¿e byæ nieskoñczenie pocieszaj¹ca, zw³aszcza w czasach kryzysu, gdy zawodz¹ zewnêtrzne wskazówki26.
Przychodzenie po naukê do mistrza, autorytetu, tego, kto wie lepiej, bo po
prostu wiêcej przeczyta³, zrozumia³ i prze¿y³, wystêpowa³a powszechnie od niepamiêtnych czasów, st¹d mamy wszelkie prawo, by uznaæ j¹ za sytuacjê uniwersaln¹, a towarzysz¹ce jej emocje, wyobra¿enia i sposoby reagowania za
archetypowe. Swoiste psychiczne dowiadczanie relacji nauczyciel-uczeñ wyp³ywa zdaniem Junga z trwa³ej i niezbywalnej obecnoci tych figur i bêd¹cych
25
26
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ich udzia³em dowiadczeñ w niewiadomoci zbiorowej cz³owieka, podobnie jak
to siê dzieje w przypadku relacji pacjenta z lekarzem, dziecka z rodzicem, pana
i panny m³odych, mê¿a i ¿ony, myliwego i zwierzyny, etc.
Kluczowymi archetypami, które mog¹ aktualizowaæ siê w sytuacji edukacyjnej, s¹ archetypy Starego Mêdrca i Trickstera. Archetypowym wzorem, a zarazem punktem wyjcia dla relacji edukacyjnej jest moment kryzysu, gdy bohater
mitu i bani nie wie, co ma dalej robiæ i rozpaczliwie potrzebuje pomocy, rady,
decyzji lub planu. Typowym motywem licznych bani jest pojawienie siê w takiej
chwili postaci Starego Mêdrca, choæ nie zawsze musi wystêpowaæ w takiej akurat
formie. Jego postaæ to jak gdyby pra-wzór mistrza i autorytetu, którego zadaniem jest skompensowanie zaistnia³ego stanu braku duchowego i zrodzenie
treci wype³niaj¹cych tê lukê27. Rzec mo¿na, ¿e podobnie jak tajemniczy starzec w baniach inicjuje w krytycznym momencie proces autorefleksji oraz skupiania si³ intelektualnych u bohatera, udziela rad lub krytyki, tak nauczyciel pojawia siê na drodze edukacyjnej ucznia, by pomóc mu w samorozwoju.
Wiedza o fenomenologii tego archetypu w symbolicznych przekazach kultury
mo¿e wyposa¿yæ nauczyciela w dodatkowe kompetencje do radzenia sobie z tym,
co socjologowie i pedagogowie nazywaj¹ za Mertonem dwuznacznoci¹ aksjologiczn¹ i ambiwalencj¹ normatywn¹ roli edukatora, a co w dyskursie psychologii analitycznej wi¹¿e siê z nauk¹ o dwoistej naturze ka¿dego archetypu. Stary
Mêdrzec ma swoje janusowe oblicze: Jak wszystkie archetypy maj¹ charakter
pozytywny, korzystny, aspekt jasny, wskazuj¹cy wzwy¿, tak maj¹ równie¿ aspekt
wskazuj¹cy w dó³, na po³y negatywny i niekorzystny, na po³y czysto chtoniczny28. Baniowy starzec mo¿e wiêc wystawiaæ bohatera na próbê, wywodziæ go
w pole, wypróbowywaæ jego zdolnoci moralne, a nawet rzucaæ mu k³ody pod
nogi, ostatecznie jednak zawsze po to, by go zmobilizowaæ, daæ mu powód do
dalszej wêdrówki czy podjêcia drogi prób. Celem archetypu Starego Mêdrca
 jak mówi Jung  jest g³upca, jakim jest wiadomoæ »ja«, zagnaæ w kozi róg,
a tym samym sprowadziæ go na w³aciw¹ drogê, której on sam w swej g³upocie
nigdy by nie znalaz³29. W zawód nauczyciela równie¿ wpisana jest koniecznoæ
objawiania swojej na pozór negatywnej strony, to on bowiem musi wypróbowywaæ ucznia, podnosiæ mu coraz wy¿ej poprzeczkê, pobudzaæ ambicjê, burzyæ
jego nadmiern¹ pewnoæ siebie przez surow¹ nieraz krytykê, a wrêcz prowokowaæ
do buntu, wszystko to jednak podporz¹dkowane jest  jak w przypadku baniowego Mêdrca  nadrzêdnemu celowi wywo³ania u ucznia przemiany duchowej, dopilnowania, ¿e samodzielnie przebêdzie on drogê prowadz¹c¹ do intelektualnej
i moralnej dojrza³oci. Dzia³ania jednego i drugiego bywaj¹ ambiwalentne, nie27
28
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raz przypominaæ mog¹ chêæ zaszkodzenia bardziej ni¿ pomocy, bywa, ¿e ich sens
staje siê zrozumia³y dopiero na którym stadium wyprawy/ rozwoju albo te¿ nie
objawi siê bohaterowi/ uczniowi nigdy.
Starzec w rzeczy samej ma negatywny aspekt, podobnie jak szaman pierwotny, który jest z jednej strony uzdrawiaj¹cym pomocnikiem, z drugiej za budz¹cym przera¿enie trucicielem, podobnie jak s³owo pharmakon oznacza lekarstwo i truciznê i podobnie jak trucizna w rzeczywistoci mo¿e byæ jednym i drugim.30

Jeli chodzi o omawiany rys charakteru Starego Mêdrca, zauwa¿yæ mo¿na,
¿e wchodzi on w zwi¹zki z innym ze znanych Jungowskich archetypów  archetypem Trickstera. Postaæ to z gruntu ambiwalentna, sk³onna ju¿ to do pomocy,
ju¿ to do szkodzenia bohaterowi, ho³duj¹ca po równo zasadzie dobra i z³a, pe³ni¹ca jednak zawsze wa¿n¹ rolê z punktu widzenia rozwoju akcji i ewolucji
g³ównego bohatera. Jung podkrela kompensacyjny stosunek postaci trickstera do
idei sacrum, jego rolê w podwa¿aniu i odwracaniu istniej¹cego porz¹dku religijnego, spo³ecznego, moralnego, obna¿aniu nadmiernej powagi dominuj¹cych zasad i autorytetów, s³owem: akcentowanie i przypominanie jednostce i kulturze
o ich ni¿szym (na przyk³ad zwi¹zanym z cia³em i jego potrzebami) poziomie
intelektualnym i moralnym, którego niektórzy próbuj¹ siê wzniole wypieraæ,
a który w istocie stanowi o naturalnej pe³ni cz³owieka. Zdarza siê, ¿e nauczyciel
staje siê takim tricksterem, gdy zachêca do krytycznego odbioru usankcjonowanych treci kulturowych, gra dwoistoci¹ swojej roli, piêtrz¹c wyzwania przed
uczniem, które pokonywane zrazu w bólach, a wrêcz w poczuciu krzywdy okazuj¹ siê progami inicjuj¹cymi w autonomiê intelektualn¹. Monika Jaworska-Witkowska uwydatni³a potencja³ pedagogiczny tkwi¹cy w tym archetypie: Symbolikê
trickstera mo¿emy traktowaæ jako pewn¹ zasadê umys³u zwiastuj¹c¹ ambiwalencjê wszystkiego, co (ju¿) ¿ywe i (jeszcze) nie¿ywe (mieræ symboliczna) we
wszechwiecie, jako znamiê bardziej twórczej, krytycznej, przytomnej filozoficznie, wrêcz wichrzycielskiej postawy wpisanej w rolê spo³eczno-kulturow¹31.
Na koniec wspomnieæ trzeba o trzecim archetypie, jaki mo¿e o sobie daæ znaæ
w sytuacji edukacyjnej  archetypie Dziecka. Zgodnie z powszechnym i najprêdzej narzucaj¹cym siê sposobem mylenia, to kto, kto dorasta dopiero do samodzielnoci, czysta potencjalnoæ, otwartoæ na dowiadczenie, a wiêc równie¿
bezbronnoæ i podatnoæ na wp³yw. Tradycyjnie w doros³ym widzi siê tego, kto
przekazuje wiedzê ch³on¹cemu j¹ dziecku. Perspektywa Jungowska oferuje jednak ciekaw¹ alternatywê dla tego tradycyjnego mylenia, przez co pozwala na
bardziej zaawansowan¹ refleksjê nad specyfik¹ roli nauczyciela. Refleksjê tê
pobudza niezwykle inspiruj¹ce stwierdzenie, jakie znajdujemy w pracy Adolfa
30

Ibidem.
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Guggenbühla-Craiga i które postaramy siê zaraz odnieæ do teorii Junga: dobry
nauczyciel musi stymulowaæ w dziecku posiadaj¹cego wiedzê doros³ego [...]. Ale
to mo¿e staæ siê tylko wtedy, gdy nauczyciel nie straci kontaktu ze swoim w³asnym dzieciêctwem (childishness)32.
Zdaniem autora Typów psychologicznych, archetypy s¹ zawsze dwoiste, posiadaj¹ dwa oblicza, na ogó³ paradoksalne i (pozornie) siê wykluczaj¹ce:
Spektakularny paradoks rzucaj¹cy siê w oczy we wszystkich mitach o dzieciach polega na tym,
¿e dziecko z jednej strony wydane jest na pastwê potê¿nych wrogów i nieustannie zagro¿one jest zag³ad¹, z drugiej za dysponuje ono si³ami znacznie przekraczaj¹cymi ludzk¹ przeciêtn¹. Stwierdzenie to jest cile zwi¹zane z faktem psychologicznym, i¿ dziecko z jednej
strony jest niepozorne, czyli niepoznane, ¿e traktowane jest jako tylko dziecko, z drugiej
za uchodzi za istotê bosk¹.33

Do archetypowych cech dzieciñstwa nale¿¹ ciekawoæ wiata, pêd do nowych
dowiadczeñ, sk³onnoæ do eksperymentowania, szukania nowych rozwi¹zañ,
a tak¿e przekraczania istniej¹cych granic w dzia³aniach, na które doros³y nie ma
ju¿ po prostu ani chêci, ani odwagi. To stanowi o sile i wielkoci dziecka. Z drugiej strony, czy¿ takie w³anie cechy nie powinny charakteryzowaæ równie¿ doros³ego, który chce byæ nauczycielem? W tym momencie przypomina siê jeden
z kapitalnych wgl¹dów Lecha Witkowskiego, który nawi¹zuj¹c do myli Gombrowicza, sformu³owa³ paradoksaln¹  i rzucaj¹ca dodatkowe wiat³o na analizowane przez nas zagadnienie  tezê, ¿e mistrz nie mo¿e byæ... doros³y. Mo¿na
j¹ po³¹czyæ z podejciem Floriana Znanieckiego, który we Wstêpie do Psychologii spo³ecznej odró¿nia³ typ otwarcia na dowiadczenie u cz³owieka m³odego
i typ postawy stabilizuj¹cej, zamykaj¹cej przestrzeñ alternatyw, charakterystycznych dla doros³ych. Odwaga naruszania granic sztywnoci, transgresji, to cecha
m³odoci, przeciwstawionej doros³oci w obu tych ujêciach  mistrz w tej nowej estetyce sam musi byæ po stronie poszukuj¹cych, a nie wyra¿aæ komfort tego,
kto ostatecznie odnalaz³34. W wietle tych s³ów, a z intencj¹ skonkludowania
w¹tku, powiedzieæ mo¿emy, ¿e nauczyciel jest przynajmniej potrójnie prowokowany przez archetyp Dziecka. Musi rozumieæ fundamentalne cechy dziecka
i umieæ wyjæ im naprzeciw swoimi metodami edukacyjnymi, umieæ pobudzaæ
w doros³ych uczniach dzieciêce otwarcie i g³ód wiedzy, a wreszcie samemu
dbaæ o to, by jego postawa w jakim stopniu nawi¹zywa³a do obecnego w psyche uczniów archetypu Dziecka jako bytu zdolnego do dziwienia siê, ch³onnego
na inspiracje i nieboj¹cego siê nowych, oryginalnych sposobów uczenia.
Archetypy Starego Mêdrca, Trickstera i Dziecka mog¹ prowadziæ nauczyciela
i ucznia albo w dobr¹ stronê, albo z³¹. Chodzi o to, by byæ wiadomym istnienia
32
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tych archetypów, szans i zagro¿eñ, jakie kontakt z nimi niesie. Wiedza o tym, ¿e
uczenie siê i nauczanie, jako procesy koordynowane przez archetypy, funkcjonuj¹ w du¿ej mierze poza wiadomoci¹ i kontrol¹ jednostki, ¿e owe archetypy
mog¹ narzucaæ bardzo szczególne sposoby mylenia i zachowania, ma szansê
pomóc nauczycielowi efektywniej oddzia³ywaæ na ucznia, pozytywnie ukierunkowaæ swój wp³yw. Nie mo¿e byæ inaczej. Treci niewiadomoci zbiorowej zawsze wywieraj¹ najbardziej przemo¿ne wra¿enie:
Ktokolwiek mówi za pomoc¹ pierwotnych obrazów, mówi tysi¹cem g³osów; oczarowuje
i obezw³adnia, a jednoczenie przenosi ideê, któr¹ próbuje wyraziæ, ze sfery tego, co przypadkowe i przejciowe do królestwa tego, co trwa wiecznie. Przeobra¿a nasze indywidualne przeznaczenie w przeznaczenie ludzkoci i budzi w nas wszystkie te dobroczynne si³y, które od
zawsze pozwala³y ludzkoci znaleæ schronienie przed wszelkimi niebezpieczeñstwami i przetrwaæ najd³u¿sz¹ noc.35

Potêga niewiadomego wp³ywu
Z punktu widzenia psychologii analitycznej najwiêksze znaczenie edukacyjne ma nie to, co wiemy, lecz to, czego nie wiemy. Nie chodzi tu rzecz jasna
o brak wiedzy, który zawsze mo¿na uzupe³niæ, lecz o to, ¿e du¿a czêæ naszego
¿ycia  a w nim naszej edukacji  przebiega w niewiadomoci. Jung bêdzie
twierdzi³, ¿e najbardziej elementarny i najg³êbszy wp³yw na ucznia/dziecko jest
wp³ywem niewiadomym. Dlatego rodzice, a nastêpnie nauczyciele stoj¹ w obliczu szczególnego zagro¿enia przeniesienia na wychowanka swoich w³asnych
problemów psychicznych. Jung nie przestaje nawo³ywaæ do samowychowania
wychowawców, co rozumie przede wszystkim jako pracê nad uwiadamianiem
sobie w³asnych problemów psychicznych. Shiho Main akcentuje za Jungiem, ¿e
treæ i program nauczania stanowi¹ tylko jedn¹ po³owê procesu edukacyjnego,
druga za dokonuje siê ca³kowicie poprzez oddzia³ywanie osobowoci nauczyciela/wychowawcy i dlatego nie mo¿e byæ postrzegana jako przedmiot nauczania bezporedniego36.
¯eby przenikn¹æ naturê dzieciêcego zaanga¿owania w tê drug¹ po³owê procesu edukacyjnego, trzeba przypomnieæ pogl¹dy Junga na temat natury psyche
dzieciêcej i jej rozwoju. Ró¿nicê miêdzy psyche doros³ego a psyche dziecka najlepiej pozwala uchwyciæ pojêcie participation mystique, którego Jung u¿ywa za
L. Lévy-Bruhlem, aplikuj¹cym je do sposobu dowiadczania wiata przez cz³owieka pierwotnego. Zwi¹zek tego ostatniego z otoczeniem jest w du¿ej mierze
35
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niewiadomy, funkcjonuje on jako ¿ywa czêæ natury. Zdaniem Junga, pierwsze lata ¿ycia dziecka, zanim zbuduje ono poczucie w³asnego Ja, up³ywaj¹ pod
znakiem takiej w³anie partycypacji mistycznej, czyli to¿samoci z psychik¹ rodziców. Nawet gdy dziecko nauczy siê ju¿ myleæ o sobie w pierwszej osobie,
to i tak jego wiadomoæ jest znacznie bardziej nieci¹g³a, znaczniej czêciej przerywana przez okresy ¿ycia w niewiadomoci, ni¿ to siê dzieje u doros³ego.
W stanie, o jakim mowa, charakteryzuj¹cym siê nieobecnoci¹ rozró¿niaj¹cego,
wiadomego ja, mocno zwiêkszona jest podatnoæ na infekcyjne oddzia³ywanie reakcji emocjonalnych. To jest zjawisko, które najbardziej interesuje psychologiê analityczn¹. Jung pisze:
Najsilniejsze oddzia³ywania, jakim podlega dziecko, nie pochodz¹ z poziomu rodzicielskiej
wiadomoci, lecz jej t³a niewiadomego. Dla cz³owieka etycznego, który sam jest ojcem czy
matk¹, stwierdzenie to oznacza wrêcz problem przysparzaj¹cy lêku. No bo przecie¿ widzimy:
to, co uznajemy za mniej lub bardziej uchwytne, czyli wiadomoæ i jej treci, nie dbaj¹c wcale
o to, jak siê staramy, jest nieskuteczne w porównaniu z owymi nie podlegaj¹cymi kontroli efektami t³a.37

Wed³ug Junga szecioletnie dziecko id¹ce do szko³y ma zaledwie zal¹¿kow¹
wiadomoæ i jeli wystêpuj¹ u niego zaburzenia psychiczne czy nerwicowe, to
s¹ w znacznie mniejszej mierze form¹ wyrazu natury indywiduum  stanowi¹
one raczej odzwierciedlenie zaburzaj¹cych wp³ywów rodziców38. Dziecko posiada wrêcz magiczn¹ zdolnoæ wyczuwania kompleksów rodziców, wypartych
neuroz i nawet najbardziej pieczo³owicie skrywanych problemów.
Jung szczególnie uwypukla³ ten rodzaj niewiadomego oddzia³ywania, jakie
okrela³ mianem ¿ycia nieprze¿ytego: Chodzi tu o tê czêæ ¿ycia, przed któr¹
rodzice przemykali w pop³ochu, wykrêcaj¹c siê, gdy by³o to mo¿liwe, pobo¿nym
k³amstwem. W ten sposób zasiali najsilniejsze kie³ki39. Mog¹ to byæ na przyk³ad aktywnoci, których w ¿yciu rodziców mniej lub bardziej wyranie brakowa³o za spraw¹ ho³dowania okrelonemu typowi moralnoci (religii), surowego
przestrzegania danego etosu, z powodu lêku, blokady psychicznej, a wreszcie
zwyk³ego zaniedbania czy braku czasu. Istnieje du¿a szansa, ¿e dzieci bêd¹ sp³acaæ ten d³ug zaci¹gniêty przez rodziców wobec ¿ycia, które w ich przypadku
nie by³o pe³ne, ca³kowite i zrównowa¿one. Nieuwzglêdnianie faktu, ¿e wychowanie to proces ca³o¿yciowy, dotycz¹cy zarówno wychowanka, jak i wychowawcy,
ignorowanie w³asnych problemów i niedbanie o w³asny rozwój psychiczny zmuszaj¹ dziecko do ¿ycia tym, co rodzice wyparli i usunêli do niewiadomoci.
Wszystko to, o czym w domu siê nie mówi, co schowa³o siê g³êboko w indywidualnej niewiadomoci rodzica, najg³êbiej zapada w dzieciêc¹ duszê.
37
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Pojawiaj¹ce siê u potomków dawnych, szlachetnych rodów sk³onnoci proletariackie, przestêpcze ci¹goty dzieci ludzi nieskazitelnych czy a¿ nazbyt dobrych, czy przypominaj¹ce parali¿,
czy wrêcz namiêtne lenistwo potomków witalnych ludzi sukcesu stanowi¹ nie tylko fragmenty wiadomego wyboru ¿ycia nieprze¿ytego, lecz s¹ zes³anymi przez los kompensacjami, funkcjami naturalnego etosu, który poni¿a to, co wynios³e, i wywy¿sza to, co zbyt niskie.40

Jako ¿e w psychologii analitycznej mówi siê o niewiadomoci zbiorowej
jako zapisanej przez pamiêæ pokoleñ dawniejszych, to równie silne oddzia³ywanie na dzieci bêdzie przejawiaæ ¿ycie nieprze¿yte przez prarodziców  na sposób symboliczny mówi¹ o tym mity o przekleñstwie rodu Atrydów i grzechu
pierworodnym: Wyparta przyczyna cierpienia nie doæ, ¿e wywo³uje nerwice,
to ma jeszcze inne skutki: w tajemny sposób promieniuje na otoczenie i  jeli
znajduj¹ siê w nim dzieci  zara¿a je. Tym samym stany neurotyczne, niczym
kl¹twa Atrydów, ci¹gn¹ siê przez pokolenia41. Ciekawe, ¿e gdy Nietzsche powiada w Zaratustrze, ¿e najsilniej ci¹gn¹ nas w dó³ niewidoczne korzenie oraz
¿e to, co przemilcza³ ojciec, w synu siê odzywa, i czêsto znajdowa³em w synu
obna¿on¹ tajemnicê ojca42, to byæ mo¿e myli w³anie o zjawisku problematyzowanym póniej przez Junga:
Tajemnice rodziców maj¹ nies³ychany wrêcz wp³yw na ¿ycie dzieci i nic na wiecie nie mog³oby obroniæ dzieci przed takimi wp³ywami. [...] Zawsze mamy tajemnice, cokolwiek za
wype³znie z naszych dzieci, bêdzie to objawienie tego sekretu, z którego my sami nie zdawalimy sobie sprawy.43

Wiele neuroz i natrêctw ma swoje korzenie w nieuwiadomionej potrzebie
rodziców wychowywania dziecka odwrotnie ni¿ samemu siê by³o wychowywanym, kiedy to wymienia siê jedn¹ skrajnoæ na drug¹, na przyk³ad nadmiern¹
surowoæ zapamiêtan¹ z dzieciñstwa zastêpuje brakiem jakiegokolwiek krytycyzmu i nadmiern¹ tolerancj¹. Czêste jest te¿ kompensowanie sobie za pomoc¹
dziecka w³asnych braków i pora¿ek ¿yciowych. W opinii Junga mocno zakodowany w psychice wielu rodziców idea³ ¿ycia tylko dla dzieci jest fa³szywy
i niebezpieczny nie tylko dlatego, ¿e de facto pozbawia dziecko dzieciñstwa,
zmuszaj¹c je do realizowania niespe³nionych planów rodziców, lecz równie¿ dlatego, ¿e odci¹ga tych ostatnich od skupienia na w³asnym ¿yciu, którego styl, obserwowany przez dziecko, stanowi czynnik o znacznie wiêkszej wadze pedagogicznej ni¿ s³owa o tym, co dla dziecka najlepsze wraz z najbardziej nawet
racjonalnymi argumentami, t³uczonymi mu do g³owy, a niepopartymi przyk³adem
samego rodzica.
40
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Ów tak czêsto g³oszony idea³ [...] sprawia, ¿e [rodzice] narzucaj¹ swoim dzieciom to, co wydaje im siê optymalne. Ale tym, czym tak naprawdê jest owo tak zwane najlepsze, jest to,
czego w najwy¿szym stopniu brak samym rodzicom. W ten sposób zmusza siê dzieci do dokonañ, jakie nigdy nie sta³y siê udzia³em ojca i matki, narzuca siê im ambicje, których nigdy
nie dane by³o urzeczywistniæ rodzicom. Takie metody i idea³y sprzyjaj¹ powo³ywaniu do ¿ycia istnych monstrualnoci pedagogicznych.44

W imiê edukacji g³êboko humanistycznej
Dla Junga, nostalgicznie zapatrzonego w sensogenne praktyki kulturowe
i religijne spo³eczeñstw dawnych, a wrêcz pierwotnych, bardzo wa¿na by³a idea
edukacji podtrzymuj¹cej dialog miêdzy kszta³ceniem wskazuj¹cym na to, co dzisiaj wydaje siê praktyczne, po¿yteczne i przysz³ociowe a ponadosobow¹ przesz³oci¹ zapisan¹ w ludzkiej niewiadomoci i przemawiaj¹c¹ jêzykiem obrazowo-symbolicznym, obecnym w mitologiach, baniach, wielkiej literaturze i sztuce.
Dzie³a myliciela przenika krytyczna refleksja nad zdobyczami nowoczesnoci,
która  w jego opinii  spustoszy³a niebo i odar³a wiat z bogów, symboli i tajemnic, dokona³a jednostronnej racjonalizacji i materializacji wszelkich aspektów ¿ycia, oddzieli³a cz³owieka od jego korzeni, z których wiele tkwi³o w glebie tego, co nieracjonalne, pierwotne, naturalne, a odpowiadaj¹ce jego
g³êbokim, instynktownym potrzebom. Pocieszenie znajdowa³ Jung w myli, ¿e
istniej¹ce od wieków treci, prze¿ycia i zjawiska psychiczne nie mog¹ tak po
prostu znikn¹æ, lecz co najwy¿ej przesun¹æ siê do g³êbszych warstw psychiki, do
zachowuj¹cej charakter pierwotny niewiadomoci zbiorowej. Gdy zaczynamy
dok³adniej tê niewiadomoæ badaæ, okazuje siê, ¿e wewnêtrzny wiat cz³owieka wcale nie jest oczyszczony z dawnych nalecia³oci, które pojawiaj¹ siê w formie symboli sennych, prze¿yæ i zachowañ archetypowych. To one kompensuj¹
potworn¹ stratê psychiczn¹, jak¹ przyniós³ rozwój nauki, racjonalnoci i technologii. Ta myl o niezbêdnoci cofniêcia siê w przesz³oæ, by ponownie odnaleæ
i dotkn¹æ róde³ bardziej duchowego, autentycznego i intymnego dowiadczania
wiata, nigdy nie przesta³a towarzyszyæ Jungowi:
Ludzie we wspó³czesnym wiecie zawsze ¿yj¹ w taki sposób, jak gdyby jutro mia³o przyjæ
co lepszego, zawsze skierowani ku przysz³oci, tak ¿e w koñcu zapominaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem. Ci¹gle gnaj¹ naprzód. Ale kiedy cz³owiek zaczyna poznawaæ samego siebie, kiedy zaczyna odkrywaæ swe siêgaj¹ce przesz³oci korzenie, odkrywa te¿ nowy sposób ¿ycia.45

Gdzie indziej czytamy o koniecznoci zachowania wiadomoci w³asnych
korzeni jako warunku uchronienia jednostki przed masyfikuj¹cymi i niweluj¹cymi indywiduum mechanizmami ¿ycia nowoczesnego:
44
45
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Im mniej rozumiemy to, czego szukali nasi ojcowie i ojcowie naszych ojców, tym mniej rozumiemy samych siebie i ze wszystkich si³ przyczyniamy siê do ograbienia jednostki z instynktów i korzeni  tak i¿ staje siê ona drobin¹ w masie, poddaje siê ju¿ tylko duchowi ci¹¿enia.46

Owo tak wa¿ne dla zachowania to¿samoci i zdrowia psychicznego korzenie ods³ania i przybli¿a dziedzictwo humanistyczne  nieskoñczony zbiór narracji o minionych sposobach ¿ycia i dowiadczania wiata, a tak¿e wiecznie tych
samych i wystêpuj¹cych powszechnie niezale¿nie od po³o¿enia geograficznego
i czasu historycznego dramatach psychologicznych i filozoficznych cz³owieka.
Bez jego zg³êbiania coraz mniej rozumiemy teraniejszoæ, a tym samym jestemy coraz bardziej bezbronni wobec przysz³oci. Odcinamy siê od ród³a w pewnym stopniu pocieszaj¹cej wiedzy, ¿e we wszystkich stoj¹cych przed nami wyzwaniach, cierpieniach i dramatach nie jestemy jako szczególnie wyj¹tkowi, bo
kto ju¿ kiedy tam by³, gdzie my teraz jestemy  prze¿ywa³ to samo, choæ zarazem jego psychika i wra¿liwoæ czyni³y z tego ka¿dorazowo inny, wyj¹tkowy
i niepowtarzalny dramat. W dodatku opisane to zosta³o bardziej przekonuj¹co
i ze stukrotnie wiêkszym artyzmem, ni¿ my bymy potrafili.
Jung stoi na stanowisku, ¿e najwa¿niejsz¹ rol¹ edukacji jest uwiadamianie
cz³owiekowi ci¹g³oci kultury, a wiêc owej uniwersalnoci i odwiecznoci ludzkich dowiadczeñ, które paradoksalnie zawsze prze¿ywane s¹ jako syngularne.
Takie zadanie spe³niæ mo¿e tylko edukacja g³êboko humanistyczna. Kontakt
z dziedzictwem humanistycznym to wielka mo¿liwoæ i wielki dar, pozwala bowiem wydobyæ egzystencjê cz³owieka z wyalienowanej, sfragmentaryzowanej,
banalnej teraniejszoci i otworzyæ j¹ na kulturowo-historyczny wymiar istnienia, dziêki czemu pojedyncze ¿ycie ludzkie doznaje udzia³u w (archetypowym)
d³ugim trwaniu, a tym samym poczucia sensownoci i celowoci ca³ego gatunku ludzkiego. Niech s³owa samego Junga pos³u¿¹ nam w charakterze puenty, jako
¿e nie przestaj¹ uderzaæ jasnowzrocznoci¹ i aktualnoci¹ w kontekcie prowadzonych od kilkunastu lat dyskusji nad losem humanistyki w tym coraz marniejszym dla niej czasie:
Uwa¿am, ¿e przede wszystkim wa¿ne by³oby nauczaæ historii w ujêciu ogólnokulturowym, bo
chocia¿ z jednej strony nale¿a³oby wskazywaæ na to, co praktyczne, po¿yteczne i przysz³ociowe, z drugiej trzeba spogl¹daæ równie¿ na to, co minione. Kultura jest ci¹g³oci¹, a nie postêpem bez korzeni. [...] Edukacja czysto techniczna, ukierunkowana na cel, nie zapobiega ob³êdowi i zalepieniu, brak jej bowiem kultury, która pozwala nam zachowaæ wewnêtrzne
poczucie ci¹g³oci historycznej, czyli ponadosobniczej wiadomoci ludzkiej47.

46 C.G. Jung, Wspomnienia, sny, myli, prze³. R. Reszke i L. Kolankiewicz, Wrota, Warszawa 1999, s. 241 i n.
47 C.G. Jung, O rozwoju osobowoci..., s. 163.
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest analiza pojêcia osoba
bezbronna zarówno w odniesieniu do osób
starszych bêd¹cych na utrzymaniu innych, jak
i do ontologicznej kategorii jednostki. Zestawiaj¹c pojêcie bezbronnoci z delikatnoci¹, wyka¿emy, ¿e ta druga wydaje siê byæ bardziej w³aciwa do opisywania osób s³abych i starszych,
a nawet okazuje siê swego rodzaju kategori¹
ontologiczn¹ bytu, gdy¿ zachowuje idea³ autonomii.

This article aims to examine the use of the
term vulnerable persons, both qualify for dependent elderly people or to make an ontological category of the individual. Putting into perspective the notion of vulnerability with the
fragility, we would show that the second seems
more appropriate to describe the frail elderly,
even to appear as an ontological category of
being insofar as it preserves the ideal of autonomy in particular.

Introduction
L’expression «personnes vulnérables» est de plus en plus employée pour évoquer les personnes âgées ainsi que d’autres catégories de la population telles que
les personnes handicapées par exemple. Des éthiques de la vulnérabilité apparaissent également, étendant ainsi le champ d’application de la notion à l’ensemble des individus.
Il semble que la vulnérabilité apparaisse à présent comme à l’orée de devenir une nouvelle catégorie pour penser le réel, un nouveau paradigme pour décri-
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re les individus et les situations dans lesquelles ils peuvent se trouver. Toutefois,
qu’implique cette notion du point de vue de nos représentations? Qu’évoque l’idée
de personnes vulnérables? Pourquoi parle-t-on moins de personnes fragiles?
Nous souhaiterions examiner le lien qui existe entre ces deux notions que
sont la fragilité et la vulnérabilité, les implications du recours à ces qualificatifs
du point de vue du rapport instauré avec la personne âgée dépendante en institution. Y a-t-il un risque de se mettre à penser à sa place?
De plus, il convient de s’interroger sur la possibilité de faire de la vulnérabilité une caractéristique de la condition humaine, en se demandant dans quel cadre théorique la notion de vulnérabilité s’inscrit. Enfin, pour les personnes âgées
en situation de dépendance, il s’agit de déterminer quel concept il est pertinent
de retenir pour en parler.
Afin de répondre à ces interrogations, nous partirons tout d’abord d’une première analyse notionnelle des concepts de fragilité et de vulnérabilité, en montrant que ce sont deux concepts liés, mais qui renvoient à des risques différents,
à savoir le paternalisme d’un côté et la maltraitance de l’autre. Ensuite, nous
montrerons que la notion de fragilité permet de qualifier objectivement le grand
âge. Nous verrons spécifiquement les apports de la gérontologie. Puis, nous nous
arrêterons sur l’approche juridique de la vulnérabilité et les conditions qu’elle
met en avant pour qualifier une personne de vulnérable. Enfin, nous nous intéresserons à l’approche philosophique de la vulnérabilité, en replaçant cette notion
dans le débat dans lequel elle s’inscrit et en montrant les limites d’une approche
éthique de l’individu comme un être vulnérable.

1. Fragilité et vulnérabilité: deux concepts liés mais avec
des risques différents: paternalisme et risques
de maltraitance
1.1.La fragilité
Le dictionnaire donne les définitions suivantes de la fragilité: «qui se brise
facilement» (la fragilité du verre), «qu’on peut endommager facilement, qui n’est
plus solide, pas résistant» (un mécanisme fragile), «qui est de faible constitution,
qui a peu de résistance physique ou psychologique» (Un enfant fragile, un être fragile des bronches), «qui est peu stable, éphémère, précaire» (un bonheur fragile).
L’absence de résistance ou de solidité peut faire échos à la situation physique de la personne âgée qui sous l’effet du vieillissement voit son ossature fragilisée, moins solide qu’à l’âge adulte. La fragilité serait celle du corps marqué
par l’effet du vieillissement. La fragilité permettrait ainsi de décrire un état bio-
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logique, un corps vieilli, moins robuste et de ce fait plus soumis aux attaques
extérieures, plus vulnérables. De même, la faible résistance physique et psychologique peut permettre de décrire les personnes âgées plus ou moins dépendantes, qu’il s’agisse d’une dépendance physique ou psychique. Toutefois, sous cet
angle, la fragilité pourrait n’être que partielle, ne renvoyant qu’à une seule dimension de l’être: son corps ou son psychisme.
Aussi la fragilité physique pourrait-elle s’accompagner d’une solide capacité
psychique, d’une entière capacité de décision, d’une autonomie psychique. Ou
au contraire, une perte d’autonomie psychique pourrait s’accompagner d’une
bonne autonomie physique.
Dans ces deux cas, il semble difficile de qualifier la personne, en l’occurrence âgée, de personne fragile, sans introduire des degrés. Il faudrait plutôt dire
qu’elle est fragile partiellement, selon que ce soit son corps ou son psychisme
qui soit affecté. La personne est très dépendante signifierait qu’elle est très fragile, qu’elle a peu de résistance.
Il semble que le fait de préciser que la personne est fragile voire très fragile
sous-entend qu’il faille en prendre soin, qu’il faille faire plus attention à elle,
qu’il faille prendre la mesure de sa condition physique ou psychique.
Toutefois, à côté de cette forme de sollicitude, la fragilité réelle ou supposée
de quelqu’un peut conduire à réduire la personne âgée à sa fragilité physique et
de ce fait à lui ôter sa pleine capacité intellectuelle, son autonomie psychique.
C’est ce que Marcel Nuss décrit très bien dans son ouvrage La présence à l’autre1, en parlant du handicap, la tendance à considérer la personne comme «une
“pauvre chose”, suspectée d’avoir la conscience et le sens des responsabilités
proportionnellement aussi amoindris que son corps, ses sens ou son psychisme»2.
Cette tendance correspond au fait d’infantiliser l’autre, à adopter à son égard une
attitude paternaliste, à placer autrui dans un rapport de subordination et à décider à sa place de ce qui est bon pour lui. Comme on peut le voir, il y a deux
aspects dans le fait de qualifier quelqu’un de fragile. Cela peut aboutir à adopter
à son égard une certaine sollicitude, mais cela peut aussi conduire à se comporter de manière paternaliste à son égard.

1.2. La vulnérabilité
Est vulnérable celui «qui est exposé à recevoir des blessures, des coups», celui «qui est exposé aux atteintes d’une maladie, qui peut servir de cible facile
aux attaques d’un ennemi» (une position vulnérable), «qui, par ses insuffisances,
ses imperfections, peut donner prise à des attaques».
1
2

M. Nuss, La présence à l’autre, Dunod, Paris 2011, p. 5.
Ibidem.
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La vulnérabilité renvoie pour une part à une situation dans laquelle on se trouve et dans laquelle on est soumis à une menace extérieure: recevoir des coups,
être malade, subir les attaques d’un ennemi. On est ainsi susceptible d’être atteint par un mal ou un danger. C’est donc du côté de l’environnement qu’il nous
faut tourner notre regard pour nous interroger sur sa capacité à susciter une menace pour la personne et en particulier la personne âgée dans le cas présent. Cependant, en mettant l’accent sur la menace extérieure, il convient de se demander si la vulnérabilité est par essence propre à la personne âgée ou si ce sont les
situations qui rendent quiconque vulnérables indépendamment de l’âge.
Précisons que dans la définition ci-dessus, on retrouve un lien avec la fragilité lorsque l’accent est mis sur les insuffisances ou les imperfections qui peuvent donner lieu à des attaques. La fragilité physique ou psychique peut en effet
apparaître comme des insuffisances au regard d’une situation donnée. Ainsi la
vulnérabilité serait définie en référence à une situation première de fragilité chez
le sujet âgé. La personne âgée serait d’abord fragile, c’est ce qui la rendrait
vulnérable dans certaines circonstances.
Cela nous conduit de nouveau à nous interroger sur ces situations au sein
desquelles la personne âgée serait exposée à un danger. Ces situations peuvent
être multiples que la personne réside à son domicile ou en établissement. Il nous
faudrait ainsi les identifier et comprendre de quelle manière la personne âgée est
mise en situation de vulnérabilité.
Si le danger peut être une maladie, il semble que dans les autres cas, il renvoie à une relation à autrui. C’est autrui qui constitue une menace. Ainsi parler
de la personne âgée comme d’une personne vulnérable, c’est sous-entendre qu’elle peut se retrouver en situation d’abus, et de ce fait, c’est souligner le fait qu’elle
n’a pas les moyens de se défendre contre des actes malveillants, en raison de sa
fragilité psychique par exemple. Insister sur la vulnérabilité de la personne âgée
peut ainsi permettre d’être sensible aux situations de maltraitance, qu’elles soient le résultat d’une action individuelle ou qu’elle résulte d’un déséquilibre institutionnel. Cela peut donc permettre de porter un regard vigilant sur la personne âgée, de prendre en considération ses plus faibles moyens de défense,
s’intéresser aux causes de cette vulnérabilité pour redoubler d’attention aux situations dans lesquelles la personne âgée se retrouve en situation de vulnérabilité. Parler de la personne âgée comme d’une personne vulnérable, c’est aussi
développer à son égard une attitude protectrice et bienveillante, forte de la connaissance des causes physiques et psychiques de sa vulnérabilité, ce qui conduit, au niveau social, à poser un cadre juridique instaurant des droits et des protections juridiques.
Comme on le voit, la fragilité et la vulnérabilité, bien que souvent utilisées
l’une pour l’autre, sont des notions qui ne renvoient pas tout à fait aux mêmes
dimensions de l’être. Dans le cas de la fragilité, autrui apparaît comme un être
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pouvant agir de manière bienveillante et être source de sollicitude à l’égard de
la personne âgée. Mais, dans le même temps, il peut se montrer paternaliste et
empiéter sur l’autonomie de la personne âgée. Dans le cas de la vulnérabilité,
autrui pouvant nuire au sujet âgé, se montrer maltraitant, l’attention se porte alors
davantage sur les mesures légales qui peuvent être mises en place pour protéger
la personne âgée d’éventuels abus.
Quels peuvent-être les critères qui permettent de qualifier les personnes âgées
dépendantes de personnes fragiles?

2. Le grand âge est caractérisé par sa fragilité
2.1. Il y a trois sortes de fragilité mises en évidence3:
une fragilité biologique, psychologique et sociale
La fragilité biologique renvoie à la sénescence. Le sujet âgé de plus de soixante-cinq ans présente 2,4 fois plus de maladies que les personnes âgées de
moins de soixante-cinq ans. Une maladie aiguë ou un accident fragilise davantage la personne âgée que la personne adulte. Le risque de décès est accru. Avec
la sénescence, les fonctions de certains organes sont altérées, comme ce peut être
le cas pour les artères qui du fait de leur altération peut conduire à un infarctus.
Le vieillissement des organes entraîne bien souvent une fragilisation générale de
la personne âgée qui connait fréquemment des poly-pathologies. Ces risques biologiques sont accentués par les facteurs sociaux endogènes à la personne comme ses habitudes alimentaires ou des facteurs environnementaux exogènes comme la qualité de l’air et de l’eau ou l’accès aux soins.
Les facteurs psychologiques renvoient pour leur part aux différentes situations de crises qui ont pu être vécues par la personne tout au long de sa vie et
qui ont pu affecter l’estime de soi. Celle-ci lorsqu’elle est diminuée au cours de
la vieillesse peut mener à des pulsions destructrices ou même au suicide. De plus,
le lien social tend à diminuer au cours de la vieillesse ce qui fragilise également
la personne âgée. Enfin, la résistance à l’adversité de la vie varie d’un individu
à l’autre, rendant certaines personnes plus fragiles lorsqu’elles doivent faire face
à des maladies.
Les facteurs sociaux correspondent aux divers changements qui apparaissent
au cours de la vie de l’individu. Ils affectent les rôles sociaux de la personne et sa
manière de s’adapter à ces nouvelles configurations sociales (départ en retraite,
3 J. Ankiri, I. Vedel, Fragilité et avance en âge, (in:) C. Jeandel, Vieillir au XXIe siècle,
Encyclopaedia Universalis, France 2004.
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veuvage, etc.). Les fragilités biologiques renvoient aux différentes pathologies
chroniques affectant le sujet vieillissant. Les fragilités psychologiques peuvent
renvoyer à la baisse de l’estime de soi, à la dépression et aux altérations cognitives. Enfin, les fragilités sociales regroupent la pauvreté du réseau social, les faibles ressources financières, le faible accès aux services d’aide et de soins.

2.2. Ainsi, le concept de fragilité permet de spécifier
les sujets âgés les plus dépendants4
Le concept de fragilité en gérontologie opère comme un critère de différenciation entre les sujets âgés «en forme», en bonne santé, dont l’autonomie fonctionnelle n’est pas altérée et qui bénéficient d’une bonne intégration sociale des
sujets âgés qui présentent «des limitations fonctionnelles et une baisse des capacités d’adaptation ou d’anticipation, sous l’action conjuguée du vieillissement
physiologique, des maladies chroniques et du contexte de vie»5.
Evoquer la fragilité d’une personne âgée ne doit pas consister à enfermer la
personne dans une représentation réductrice d’elle-même, à l’appréhender uniquement sous l’angle de ses diminutions ou de ses pertes, mais doit s’accompagner d’une exigence de voir et de mettre en valeur les capacités maintenues chez
la personne.

2.3. Dix marqueurs cliniques sont recensés pour évoquer
la fragilité du sujet âgé
Le très grand âge, la perte d’autonomie fonctionnelle, l’altération des fonctions cognitives (la démence), la dépression, la perte de poids, le nombre de
médicaments consommés, les troubles sensoriels visuels ou auditifs, l’absence
d’activité physique ou sédentarité, la peur de tomber et le support social.
Tous les marqueurs renvoient à l’idée de mortalité. Être fragile, dans le cas
d’une personne âgée dépendante, c’est donc être plus proche de la mort, c’est
aussi rester souvent plus longtemps hospitalisé. Il semble donc qu’objectivement les personnes âgées dépendantes apparaissent comme une population fragile. De ce fait, elles apparaissent comme une population vulnérable au regard
du droit.

4 J. Belmin, Ph. Chassagne, R. Gonthier, C. Jeandel, P. Pfitzenmeyer, Gérontologie, Masson,
Paris 2003, 2005, Chapitre 6: R. Gonthier, Le sujet âgé fragile, p. 41–44.
5 Ibidem, p. 41.
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3. Cette fragilité qui accompagne lavancée en âge
fait de la personne âgée une personne qui apparait
juridiquement comme une personne vulnérable.
Approche juridique de la vulnérabilité
Le terme de vulnérabilité6 apparaît en 1836 et provient de l’adjectif vulnérable qui date de 1676. Au XIXème siècle, le terme de vulnérabilité devient synonyme de fragilité. L’étymologie du mot nous apprend qu’il vient du latin vulnerabilis, du verbe vulnerare qui signifie blesser, vulnus, eris, blessure, coup porté
ou reçu. Le terme ne garde finalement que la dimension «qui peut être blessé»
et non «qui blesse». Aujourd’hui, «est vulnérable, au sens propre, ce qui peut être
blessé, atteint, frappé par des coups, par un mal physique, l’adjectif s’applique
en ce sens à un être animé ou une partie du corps exposés aux blessures, aux
coups et par extension à la douleur physique, à la maladie.
Le droit définit la notion de vulnérabilité comme une notion relative, définie
par rapport à quelque chose. La vulnérabilité n’est pas universelle, mais renvoie
à une notion «éminemment relative et contingente»7. Elle dépend des circonstances et de l’environnement de ce à quoi elle se réfère.
Dans le Code Pénal, une vingtaine d’articles se réfère à la vulnérabilité de
façon directe ou indirecte. C’est dans la loi n°8°-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs qu’apparait pour
la première fois la notion de personne vulnérable, c’est-à-dire «une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une
infirmité ou d’une déficience physique ou mentale»8. En 1992, le critère de l’âge
vient s’ajouter aux autres raisons qui rendent une personne vulnérable. La notion s’emploie toujours en référence à des circonstances spécifiques.
La vulnérabilité ne peut pas être considérée dès à présent comme un concept général qui transcende toute disposition où on peut la reconnaître. Elle ne s’impose à personne, elle n’est prise en compte que lorsque le législateur l’exige dans des dispositions ponctuelles, mais toujours en raison des circonstances d’une espèce particulière.9

Le droit précise l’origine de la vulnérabilité: une faiblesse qui amoindrit les
capacités de défense de la personne vis-à-vis d’un préjudice matériel. Ainsi, une
personne très âgée, déficiente mentalement est-elle vulnérable matériellement
face aux agressions physiques10.
6 Thèse La vulnérabilité de la personne physique en droit privé, Lydie Dutheil-Warolin,
sous la direction du Pr. J. Leroy, Université de Limoges 2004.
7 Ibidem, p. 8.
8 Ibidem, p. 13.
9 Ibidem, p. 25.
10 Ibidem, p. 28.
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Il y a deux conditions nécessaires pour parler de vulnérabilité: la faiblesse
caractérisée de la personne: origine de la vulnérabilité (ce qui renvoie à la fragilité) et la situation de vulnérabilité qui expose la personne à une atteinte. Il faut
donc que la personne présente des signes de fragilité et qu’elle se retrouve dans
une situation où elle est exposée à une atteinte.
Le droit ne retient donc le qualificatif de vulnérable que pour qualifier
une atteinte, un délit de violences, non pour qualifier une personne dans sa globalité.
Ainsi, une personne en situation de handicap physique ne sera pas automatiquement considérée comme une personne vulnérable, elle le sera en cas de violence dans la mesure où elle n’est pas capable de se défendre, mais elle ne sera
pas considérée comme une personne vulnérable en cas d’escroquerie. La vulnérabilité est corrélée aux faits auxquels elle est relative.
La notion de vulnérabilité a donc un intérêt pour sa fonction puisqu’elle permet de caractériser une atteinte, celle-ci permettant soit de sanctionner plus spécifiquement l’auteur de l’atteinte, soit de protéger plus précisément la personne
d’une telle atteinte. L’enjeu du recours à la qualification de «personnes vulnérables» permet un encadrement de leur protection par le droit.
Si l’on revient sur la faiblesse de la personne, celle-ci peut être physique, psychique ou sociale. A ces différentes formes de fragilités correspondent différents
types d’atteintes: des violences physiques, des atteintes au consentement, des abus
de situation.
Il existe donc des faiblesses (ou des fragilités) qui ajoutées à des situations
particulières font apparaitre la personne comme vulnérable. Plus une personne
âgée présente de fragilités, plus elle peut donc être atteinte et apparaitre ainsi
comme vulnérable. A un tel point, que l’on aura tendance à généraliser alors notre propos à son égard en disant d’elle qu’elle est vulnérable sans préciser selon
quelles circonstances.
Qu’implique ce saut d’un point de vue philosophique? Qu’implique l’expression «personne vulnérable»? Peut-on faire de la vulnérabilité une caractéristique
de la condition humaine? Voire en déduire une éthique de la vulnérabilité?

4. Approche philosophique de la vulnérabilité
4.1. La théorie du care
Il faut rappeler que la notion de vulnérabilité a été mise en avant par les philosophes de la théorie du care chez qui elle occupe une place centrale. Le care
peut être entendu comme une «attitude envers autrui que l’on peut traduire en
français par les termes d’ “attention”, de “souci»”, de “sollicitude” ou de
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“soin”»11. Ces termes renvoient à trois dimensions du care: perception, attitude,
action envers autrui. L’attention est une manière de percevoir le monde et les
autres. Le souci et la sollicitude sont des manières d’être en étant préoccupé par
les autres. Enfin, le soin est une manière de s’occuper concrètement des autres.
La notion de vulnérabilité apparaît dans le cadre d’une discussion portant sur
la nature des liens qui caractérisent les personnes. Sommes autonomes et
indépendants? Ou au contraire, dépendants et de ce fait vulnérables?
La première référence à la vulnérabilité se trouve chez Carol Gilligan, dans
Une voix différente: pour une éthique du «care». Elle cherche à mettre en avant
une autre façon de se positionner par rapport aux autres, d’une manière qui se
distingue des approches classiques du développement moral qui ne rendent pas
suffisamment compte de l’importance de la relation à l’autre dans la formation
du sujet tant dans ses dimensions psychologique que morale. Pour elle, les
théories classiques ne rendent pas compte des relations de dépendance qui contribuent à former les personnes et ne parviennent pas non plus à définir de façon
adéquate l’attitude à adopter face aux personnes vulnérables. L’enjeu est ainsi
de penser l’autonomie en prenant en compte les notions de vulnérabilité et de
dépendance.
Ainsi pour les théories du care, «nous sommes tous fondamentalement
vulnérables», nous dépendons des autres pour le développement de notre subjectivité. «Plus qu’à l’idée de finitude, cette vulnérabilité renvoie à la dimension relationnelle d’une existence marquée par la passivité et l’exposition, que les relations
de dépendance ne viennent pas d’abord limiter, mais soutenir et protéger»12. Ainsi
notre existence serait caractérisée par le fait d’être exposé et marqué d’une certaine passivité. Il y a donc un certain nombre de risques ou de dangers desquels
nous protègent les relations de dépendance.
Le care se déploie ainsi dans le champ du travail social et les champs où se
présente «directement» la fragilité de l’existence : enfance, vieillesse, handicap,
soient certaines franges de la société. L’enjeu de cette approche est de penser la
vulnérabilité comme une «modalité irréductible de notre rapport au monde»13 et
non comme un état transitoire ou un état pathologique par rapport à l’autonomie
qui serait la norme. Dans l’approche du care, la vulnérabilité revêt deux dimensions: une dimension corporelle et une dimension identitaire. La dimension corporelle renvoie aux atteintes physiques, aux privations, aux contraintes. La dimension identitaire renvoie à l’indifférence, au mépris et à l’humiliation.
M. Garrau, A. Le Goff, Care, justice et dépendance, Introduction aux théories du care,
Puf, Paris 2010.
12 C. Gilligan, Une voix différente: pour une éthique du «care» (1982), trad. A. Kwiatek
revue par V. Nurock, Flammarion, «Champs», Paris 2008, p. 7.
13 Ibidem, p. 8.
11
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Parmi ces théoriciennes du care, nous pouvons nous arrêter sur la pensée de
J. Tronto. Dans son ouvrage, Un monde vulnérable. Pour une politique du care,
elle donne la définition suivante du care qui renvoie à l’attitude que nous adoptons vis à vis des autres, à notre comportement à leur égard.
Le care est à la fois une construction culturelle complexe et le travail tangible du soin. C’est
un moyen pour passer de questions très abstraites relatives à la satisfaction des besoins au niveau prosaïque où l’on se demande comment ces besoins sont effectivement satisfaits. C’est
une manière de voir comment s’incarnent nos idées abstraites sur le pouvoir et les relations
humaines. [...] Le vocabulaire du care est un outil de ce type et, de mon point de vue, celui
qui offre les possibilités les plus grandes de transformation de la pensée sociale et politique,
en particulier de la façon dont nous traitons les «autres».14
Etre moralement bon exige entre autres de chacun qu’il s’efforce de répondre aux demandes
de soin auxquelles il est confronté dans sa vie. Pour qu’une société soit jugée comme moralement digne d’admiration, elle doit entre autres apporter une sollicitude adéquate à ses membres et à son territoire.15

Dans les éléments d’une éthique du care, Tronto souligne la question de l’attention.
Le care exigeant la reconnaissance d’un besoin et la nécessité de s’en soucier, le premier aspect
moral du soin est l’attention. Si nous ne sommes pas attentifs aux besoins des autres, il nous
est impossible d’y répondre.16

Il semble que l’un des aspects essentiels de l’éthique du care consiste dans
le changement de valeurs qu’elle permet: cette éthique permet de mettre en avant
l’attention à l’autre, la réponse à apporter à ses besoins, le fait de se soucier de
lui, en particulier lorsqu’il présente certaines fragilités.
Toutefois, cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à l’idée d’autonomie. L’autonomie peut très bien être pensée en relation avec autrui, une autonomie qui se
construit avec autrui, comme c’est le cas chez P. Ricœur. Elle serait un idéal, un
objectif à atteindre avec autrui, non indépendamment de lui. Cela implique notamment de considérer qu’en effet, nous sommes en relation avec autrui, que
comme dans l’approche du care, nous pouvons mettre l’accent sur les valeurs
d’attention, de soin, de sollicitude, sans pour autant défendre l’idée que nous
soyons dans notre condition d’homme des êtres dépendants et donc vulnérables.
D’autant qu’en soutenant l’idée que nous sommes tous dépendants, de quelle
manière pouvons-nous parvenir à distinguer parmi ces situations les situations de
domination des situations d’entraide? Dire que nous sommes en relation permet
d’éviter cet écueil, et de souligner que les situations de dépendance renvoient
à des situations où notre intégrité est véritablement menacée.
14 J. Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care, La Découverte, Paris
2009, p. 170.
15 Ibidem, p. 172.
16 Ibidem, p. 173.

Les personnes âgées dépendantes: des personnes fragiles ou vulnérables?

473

4.2. Quels sont les risques de vouloir fonder une éthique
de la vulnérabilité ?
Reconnaitre que des groupes sont vulnérables, et de ce fait dominés, c’est
leur faire intérioriser dans leur identité ces deux caractéristiques: la vulnérabilité et la domination. C’est aussi mettre en avant la passivité de l’être, et donc
une certaine inaction, apathie, une certaine soumission, au lieu d’une capacité
d’action. Si cette passivité peut nous ouvrir à la vulnérabilité de l’autre, est-il
besoin de passer par une telle représentation de soi et des autres pour développer une pensée de l’altérité?
N’est-il pas possible d’envisager un humanisme de l’altérité, une pensée de
l’autre, « de l’infiniment autre qui me regarde » pour reprendre l’expression de
Levinas, sans avoir recours à une représentation de soi et des autres comme des
êtres vulnérables? Pouvons-nous être sensibles à autrui, avoir souci de lui autrement qu’en acceptant de nous reconnaître comme passifs et exposés?
Il nous semble que ce soit une méprise ontologique que de se considérer sous
l’angle de la vulnérabilité, de la passivité et de la domination. Nous ne sommes
pas unidimensionnels, nous ne sommes pas vulnérables ontologiquement, au
mieux, pourrions-nous dire que nous sommes en «situation de vulnérabilité»
comme nous pouvons nous retrouver en «situation de handicap», mettant ainsi
l’accent sur l’environnement, les situations qui nous rendent vulnérables. Mais,
en précisant le fait que ces situations, même si elles peuvent être nombreuses,
ne sont pas systématiques et caractéristiques de toutes les situations que nous
vivons. Par ailleurs, comme nous l’avons souligné précédemment dans le cadre
de la définition juridique de la vulnérabilité, même à reconnaître à l’ensemble
des individus une certaine faiblesse, celle-ci ne pourrait être conditionnée que relativement à une situation donnée et de ce fait, non extensible à l’ensemble de
l’être.
Ainsi, soutenir l’idée que nous sommes tous vulnérables, même si elle permet d’avoir une considération particulière pour autrui, risque d’enfermer les personnes dans une représentation d’elles-mêmes qui met en avant leur passivité,
sans faire ressortir leurs autres capacités et les situations au sein desquelles les
personnes même les plus fragiles ne sont pas exposées à une atteinte, mais bien
au contraire sont pleinement en relation.
Certes, en mettant l’accent sur la vulnérabilité de l’être, cela peut permettre
de nous rendre plus sensibles aux conditions d’autrui, à ses souffrances, de développer ainsi une compassion à son égard, mais il faut veiller à ce que sentiment
ne se transforme pas en une position ascendante sur lui, un apitoiement sur sa
condition qui au lieu de l’aider, le condamne à ne le voir que sous cet angle, comme un être démuni, et uniquement démuni.
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Dans les écrits de M. Nuss, personne présentant un handicap physique qui le
place dans une situation de «totale dépendance physique»17, il y a une véritable
revendication de sa condition de personne autonome. Il ne se pense pas comme
vulnérable, même s’il vit des situations dans lesquelles il reconnaît subir une
certaine maltraitance, parfois intolérable, parfois qu’il accepte parce qu’elle est
inévitable au sens où elle correspond au temps d’adaptation du soignant à sa personne. Il parle d’une maltraitance acceptée.
Du point de vue d’une éthique, nous pouvons, en effet, mettre en avant la
responsabilité vis-à-vis d’autrui sans la fonder sur une représentation de soi et
des autres comme des personnes vulnérables passives et exposées, au nom du
respect que nous pouvons avoir vis-à-vis de chacun en ce qu’il nous est semblable, au nom de la dignité.
L’éthique de la vulnérabilité a été théorisée par Corinne Pelluchon18. S’appuyant sur les écrits de Levinas, elle met en avant l’idée d’une éthique de la
vulnérabilité. Elle reprend aux éthiques du care la mise en avant de la relation
pour la construction de l’identité de l’individu qui a besoin des autres pour se
construire et qui par ce biais se tourne à son tour vers autrui à travers le souci
qu’il lui porte. On sort ainsi de la représentation de l’individu autonome et autosuffisant. C’est cette relation à l’autre qui va être au cœur de l’éthique de la
vulnérabilité et que va venir traduire la notion de responsabilité, qu’elle emprunte
à Levinas. L’enjeu d’une telle approche est de se tourner vers l’autre, de rompre
pour cela avec une tradition philosophique qui mettrait trop l’accent sur la subjectivité et qui, de ce fait, laisserait une place trop importante à l’égoïsme, à la
violence et favoriserait un mépris à l’encontre de la vie.
Si les personnes vulnérables sont définies par C. Pelluchon comme «les individus qui peuvent être facilement blessés à la fois physiquement, psychiquement, socialement, culturellement et qui se défendent mal tout seuls»19, son propos s’étend à l’ensemble des individus. Remarquons que dans cette définition,
elle étend le champ de la vulnérabilité aux minorités culturelles et portent son
attention principalement sur les faiblesses propres des personnes, sans les mettre
en relation explicitement avec des atteintes matérielles spécifiques, laissant supposer que ces faiblesses sont inhérentes à ces personnes. Elle ajoute qu’il s’agit
«des groupes et des minorités qui sont dominés, mais aussi des entités qui ne sont
pas représentées dans les débats politiques»20. Elle inscrit ainsi son propos dans
un discours sur la domination, cette domination se traduisant par une injustice
sociale, le manque de représentativité dans la sphère politique. Elle établit donc
17
18

M. Nuss, op. cit., p. 1.
C. Pelluchon, Eléments pour une éthique de la vulnérabilité, Editions du Cerf, Paris

2011.
19
20

Ibidem, p. 37.
Ibidem, p. 37.
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une corrélation entre une situation de vulnérabilité et une situation politique. Les
personnes vulnérables sont minoritaires, dominées, sous représentées.
Toutefois, elle va plus loin en mettant en avant dans sa définition de l’éthique de la vulnérabilité la passivité du vivant: «L’éthique de la vulnérabilité désigne une articulation spécifique de l’ontologie et de la politique, qui prend sa source dans une réalité première qui est celle de l’altération de soi et de la passivité
du vivant, qui “vit de”, se nourrit, a froid ou gèle, connaît la faim et la soif,
a besoin de lumière et d’air et vieillit»21.
Ainsi, l’éthique de la vulnérabilité ne s’appuie pas sur une puissance du vivant, mais au contraire, s’appuie sur une représentation de l’être comme passif,
c’est-à-dire inactif, apathique, qui subit plus qu’il n’agit.
Cette passivité est constitutive de la fragilité du vivant qui l’ouvre à la fragilité de l’autre, dans une attitude de responsabilité à son égard. Chez Levinas, on
retrouve cette pensée de l’ altération et de la vulnérabilité qui souligne dans Autrement qu’être, «cette solidarité entre l’expérience de l’altérité en moi liée à ma
rencontre avec l’autre homme et l’expérience de l’altération de mon corps qui
renvoie à ma vulnérabilité et à celle du vivant».
Ainsi l’éthique de la vulnérabilité s’entend comme «cette triple expérience
de l’altérité qui permet de concevoir le rapport de l’homme à autrui selon deux
modalités essentielles de l’ouverture à l’autre: la responsabilité pour l’autre et le
besoin de l’autre»22.
De cette éthique de la vulnérabilité, elle en tire une posture politique «Cette
manière de penser la solidarité envers les personnes en situation de dépendance
supposerait que la société reconnaisse véritablement ce que les grands vieillards,
les enfants et les adultes handicapés et polyhandicapés peuvent nous enseigner.
Elle exigerait aussi que l’on s’appuie, dans la prise en charge, sur leur mode
d’être spécifique et que l’on privilégie une approche de la santé centrée essentiellement sur les promesses de la vie demeurées intactes et même sur la positivité du handicap, et pas seulement sur l’ensemble des déficits»23. Il s’agit ainsi
«d’élaborer un humanisme de l’altérité, une pensée de l’autre, de l’infiniment
autre qui me regarde»24.
Ce souhait n’est pas exempt d’interrogations. Dans une approche de la question sous l’angle de celui de la reconnaissance, de quelle manière cette reconnaissance du vécu de ces populations peut-elle avoir lieu? Doit-elle passer par
de nouveaux droits, de nouvelles protections qui viendraient traduire une nouvelle perception sociale de ces personnes? Qu’entendre par «un mode d’être spécifique»? N’y en a-t-il pas plusieurs relatifs aux différentes formes de handicap et
21
22

Ibidem,
Ibidem,
23 Ibidem,
24 Ibidem,

p.
p.
p.
p.

38.
42.
48.
54.
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de vieillesse? Enfin, de quelle manière comprendre l’expression «positivité du
handicap»? S’agit-il de mettre en avant ce qu’apporte le handicap? Mais de quelle manière appréhender ce dernier notamment quand les nouvelles conceptions
du handicap mettent en avant la situation de handicap et non plus un attribut de
la personne?
Il me semble qu’il faille opérer une distinction entre la fragilité et la vulnérabilité. Comme nous l’avons vu, les deux notions sont liées, la vulnérabilité prend
appui sur la notion de fragilité. De surcroît, les personnes âgées, en particulier
dépendantes, peuvent apparaître comme des personnes fragiles, en fonction de
divers critères tant biologiques, que psychologiques ou sociaux. Il est donc juste
de qualifier les personnes âgées dépendantes de personnes fragiles et donc potentiellement vulnérables en diverses situations.

4.3. Fragilité ou fragilisation?
Toutefois, nous pourrions également effectuer une distinction entre la fragilité et la fragilisation à la suite de la philosophe L. Basset. Comme elle le souligne, le concept de fragilité présente le défaut de pouvoir enfermer la personne
et de l’exclure par rapport aux personnes qui ne seraient pas fragiles ou ne se
considéreraient pas l’être. Elle associe la fragilité à «la glissade dans l’anéantissement»25. Dans la fragilité, elle y voit une absence de consentement à un état
qui apparaît comme un «état d’impuissance», ne laissant «aucune marge de manœuvre» et sans vis-à-vis. Comme elle le souligne, la fragilité peut vite devenir
une catégorie qui en vient à la fois à enfermer la personne et à la définir. La personne est fragile, il n’y a plus d’autres espaces pour d’autres caractéristiques. Or
l’enjeu n’en est pas moins la responsabilisation de la personne. Si la personne
est fragile, a-t-elle encore la force d’avancer, de s’accomplir? Considérer un être
comme fragile, c’est aussi lui épargner tout conflit, toute mise en cause. Ainsi
se retrouve-t-on dans une situation de domination, soit de la part de la « dictature des faibles » telle qu’elle a été mise en évidence par Nietzsche ou bien, au contraire, par l’entourage qui exerce son pouvoir sur la personne fragile, enfermée
dans ce statut infantilisant. Aussi, Lytta Basset préfère-t-elle parler de fragilisation que de fragilité. Au lieu d’être considéré, voire plutôt enfermé dans la
catégorie des personnes fragiles, elle préfère évoquer les processus de fragilisation qui, moins statiques et définitifs, laissent entrevoir une dynamique temporelle dans laquelle on est certes entré, mais de laquelle, il est possible de sortir.
«Fragilité» sonne comme un diagnostic définitif. «Fragilisation» évoque à la fois un passé qui
a été fiable et l’ouverture sur un devenir qui reste à découvrir. Il semble qu’on accepte plus
25 L. Basset, Comment traverser la fragilisation due à la perte ou au deuil?, (in:) Espaces
libres, La fragilité. Faiblesse ou richesse?
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facilement d’avoir été fragilisé par quelque chose que d’entrer dans la catégorie des personnes fragiles.26

En outre, elle avance un argument important qui est celui de l’exclusion.
Considérer qu’il y a des personnes fragiles, c’est considérer qu’il y en a d’autres qui, au contraire, ne le sont pas, qui ne sont pas concernées. A l’inverse,
évoquer la fragilisation, c’est éveiller l’autre à une réalité qu’il rencontrera probablement au cours de sa vie. C’est ouvrir à la possibilité de s’identifier à la fragilisation de l’autre et ainsi de se sentir à la fois empathique, responsable et solidaire vis-à-vis de celui qui est fragilisé. Pour le dire avec Lytta Basset,
Dès que je consens à la lucidité – «cela n’arrive pas qu’aux autres» – un espace s’ouvre pour
la solidarité: j’ai le sentiment d’appartenir à la même humanité, j’adopte des conduites d’inclusion là où, auparavant, j’avais tendance à fuir les personnes fragiles dont la simple vue me
parlait de ma possible fragilisation.27

Si l’idée de s’ouvrir à ce que vit l’autre nous paraît particulièrement pertinente, il nous semble qu’une approche ontologique qui s’appuierait sur l’idée de
fragilité reste pertinente puisqu’elle traduit la faillibilité de l’homme.

Conclusion
Du point de vue des personnes âgées dépendantes, il s’agit de développer
à leur égard une attitude particulièrement bienveillante et protectrice à l’encontre
de tout acte de maltraitance, mais tout en se gardant de toute forme de paternalisme et d’enfermement de la personne âgée dans une représentation d’elle-même
qui ne ferait ressortir que ses faiblesses, et non ses capacités restantes et ses possibilités d’interactions avec autrui, dans une forme relationnelle riche de réciprocité.
Sans renoncer à l’idée d’autonomie, il semble qu’il faille la comprendre non
comme une aspiration à l’autosuffisance qui conduirait à nous couper des autres,
mais à la penser comme une mise en valeur de nos capacités, celles-ci appelant
le concours d’autrui. Ainsi, il semble nécessaire de reconnaître nos besoins spécifiques en chaque circonstances, et donc de développer plus encore des valeurs
tel que le souci de l’autre, comme l’ont bien mises en avant les théories du care,
sans franchir le pas de voir en l’autre un être uniquement dépendant et vulnérable. Nous pouvons reprendre les propos de P. Ricœur qui parvient à concilier la
fragilité ontologique de l’individu avec l’idéal d’autonomie:
La fragilité ne serait qu’une pathologie, si elle n’était pas la fragilité d’un être appelé à devenir autonome, parce qu’il l’est dès toujours d’une certaine façon.28
26
27

Ibidem, p. 77
Ibidem, p. 78.
28 P. Ricœur, Le Juste 2, Esprit, Paris 2001, p. 86.
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Streszczenie

Abstract

Cz³owiek  jak pisa³ L.V. Thomas  jest
zwierzêciem, które grzebie swoich zmar³ych. To
z pozoru oczywiste twierdzenie implikuje niezwykle wa¿kie problemy, stanowi¹ce istotê badañ szeroko rozumianej antropologii. Po pierwsze, fakt grzebania zmar³ych warunkuje
samowiadomoæ cz³owieka jako istoty zdaj¹cej
sobie sprawê z w³asnej miertelnoci. Po drugie,
okrela go jako tego, który zna i rozpoznaje siebie jako byt wpisany w prawa przyrody, którym
podlega. Po trzecie, jest fundamentem do zajêcia okrelonej postawy wzglêdem owych praw,
do reakcji na nie, próby ich przezwyciê¿enia.
Od czasu, kiedy cz³owiek uzyska³ wiadomoæ
samego siebie, zrozumia³ swoje miejsce w przyrodzie i prawa natury, jakim nieustannie podlega, podj¹³ próby wypracowania rodków, dziêki którym bêdzie móg³ nad natur¹ sprawowaæ
kontrolê, a w konsekwencji zapanowaæ. Odpowiedzi¹ na nieuniknione prawa phýsis sta³a siê
kultura. Dziêki niej cz³owiek wymyka siê czêciowo naturze. W przeciwieñstwie do innych
zwierz¹t ma mo¿liwoæ reakcji na ostatecznoæ,
której podlegaj¹ wszystkie istoty ¿ywe. Z jednej

Human, as it was written by L. V. Thomas,
is an animal that buries the deceased. This statement, which seems to be obvious, implies
extremely important problems that are the issue
of research of broadly understood anthropology. First of all, the fact of burying the deceased determines self-awareness of the human
as a being that is aware of his mortality. Secondly, it determines him as the one who knows
and recognizes himself, as a being that is a part
of the laws of nature, which he is subordinate
to. Thirdly, he is the foundation of having an attitude towards these laws, reacting on them, trying to win with them. From the moment the
human became self-aware, understood his place in nature and laws of nature he is subordinate to, he is trying to work out measures that
will allow him to control the nature, and to rule
it eventually. Culture became the answer to the
inevitable laws of phýsis. Thanks to it the human can partially escape nature. In comparison
to other animals he has the ability to react to
finality, which all animals are subordinate to.
On one hand he understands the finality he is
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strony rozumie koniecznoæ, w jak¹ jest wpisany  prawa natury, z drugiej transcendentuje to,
co go naturalnie sankcjonuje i tworzy na gruncie metafizyki  kulturê.

a part of  laws of nature, on the other hand he
transcends what sanctions him naturally  and
forms culture on the basis of metaphysics.

Reakcja na mieræ, kszta³tuj¹ca na przestrzeni wieków ró¿norodne regu³y
spo³ecznego postêpowania1, odzwierciedla jednoczenie kondycjê samego cz³owieka. Kultura, bêd¹ca miêdzy innymi, a mo¿e przede wszystkim reakcj¹ na fenomen mierci, dostarcza rozmaitych metod radzenia sobie z nieuchronnoci¹
tego faktu. Chc¹c zrekonstruowaæ postawy wobec mierci wiata staro¿ytnego,
nale¿y przede wszystkim nakreliæ obraz kondycji cz³owieka tamtych czasów.
Pojmowanie natury wiata jest bowiem kluczem do organizacji kultury oraz jej
reakcji na mieræ.
Do najbardziej podstawowych kategorii ontologii staro¿ytnej nale¿y pojêcie
natury (gr. phýsis). Jego rozumienie determinuje nie tylko refleksjê antropologiczn¹, ale okrela tak¿e znaczenie przestrzeni religijnej, medycznej, artystycznej czy politycznej. Phýsis stanowi bowiem centralny punkt myli greckiej, przenikaj¹c i konstytuuj¹c wszystkie aspekty aktywnoci cz³owieka. Charakteryzuje
tak¿e specyficzny  grecki sposób mylenia w ogóle. St¹d w³anie z³o¿onoæ sensu, która ostatecznie prowadzi do pojêcia phýsis jako nieskoñczonej, rozumnej
i wiecznej zasady rz¹dz¹cej wiatem. Greccy myliciele niezale¿nie od inklinacji religijnych i filozoficznych itp. odnajdywali jedn¹ wspóln¹ cechê wszystko
przenikaj¹c¹ i we wszystkim obecn¹  phýsis.
Phýsis by³a wiêc rozumiana jako natura i istota ca³oci, tego co istnieje. Wraz
z pierwszymi koncepcjami presokratyków zaczêto ujmowaæ phýsis jako wyraz
rozumnej i boskiej prazasady ¿ycia oraz bytu. Natura sta³a siê podstaw¹ rzeczywistoci, któr¹ otacza i konstytuuje, z której wszystko wzrasta i na któr¹ siê rozpada. Wraz z rozwojem koncepcji pitagorejczyków zaczê³a byæ pojmowana jako
rozumne prawo. Zosta³a uto¿samiona z ³adem i harmoni¹, co wyrazili pitagorejczycy w terminie kòsmos. Póniej, za spraw¹ odwo³ywania siê do dzie³a Demokryta z Abdery, Mèga diàkosmos, utworzono terminy makrokosmos i mikrokosmos, okrelaj¹ce wiat wielki i ma³y (czyli cz³owieka), które pozostaj¹ nadal
na p³aszczynie phýsis jako immanentnego prawa kieruj¹cego i porz¹dkuj¹cego
ca³oæ bytu. Jak podkrela Giovanni Reale, pojêcie phýsis skupia³o w sobie te
cechy charakterystyczne, które Homer i tradycja uznawa³y za istotne prerogatywy w³anie bogów  niemiertelnoæ, rz¹dzenie i kierowanie wszystkim2. Wypracowane przez filozofów staro¿ytnych pojêcie i znaczenie phýsis sta³o siê jed1 A. Ostrowska, mieæ w dowiadczeniu jednostki i spo³eczeñstwa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1991, s. 30.
2 G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. I, KUL, Lublin 1994, s. 83.
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n¹ z podstawowych p³aszczyzn mylenia o wiecie, dalece ugruntowan¹ w wiadomoci spo³ecznej. Nowe czasy  upadek kultury helleñskiej i narodziny kultury hellenistycznej  powodowane rewolucj¹ Aleksandra Wielkiego nie tylko odwróci³y optykê polityczno-spo³eczn¹ wiata staro¿ytnego, ale przede wszystkim
przewartociowa³y ca³¹ aksjologiê kultury, w tym naturalnie tak¿e filozofiê. Sta³a
siê ona ród³em, z którego cz³owiek epoki hellenistycznej czerpie te wartoci, które przedtem czerpa³ z polis i z religii polis: ukazuje nowe treci ¿ycia duchowego,
owieca sumienia, pomaga cz³owiekowi ¿yæ i uczy go, jak byæ szczêliwym nawet w tragicznej epoce, w której ¿yje, a której siê zdaje, ¿e wszystkie dawne
wartoci zosta³y obalone3. Nowe czasy kultury hellenistycznej, powracaj¹c do
dorobku filozofów helleñskich, wychodzi³y jednoczenie naprzeciw nowym wyzwaniom kultury. Metafizyczny punkt ciê¿koci inklinacji filozoficznych zosta³
zast¹piony problemami etycznymi i antropologicznymi. Kategorie rozwa¿añ czerpano z systemów staro¿ytnej filozofii klasycznej, jak te¿ w du¿ej mierze od filozofów przedsokratejskich. Zatem analizowane przez nas pojêcie phýsis zaczyna byæ ujmowane i rozumiane nie tylko w kontekcie fizyczno-teologicznym, ale
i na p³aszczynie etycznej.
Chocia¿ donios³oæ rozwa¿añ filozofów staro¿ytnych nad zrozumieniem zasady phýsis stanowi niew¹tpliwe wa¿ny fundament dalszego rozwoju nauki
i kultury, to warto podkreliæ dwie sprawy. Po pierwsze, to nie filozofia, a religia na d³ugo przed pojawieniem siê pierwszych teoretycznych koncepcji phýsis
wprowadzi³a przekonanie o zasadzie porz¹dku, która istnieje w naturze. Owa
zasada stanowi³a wiêc immanentn¹ cechê staro¿ytnej optyki i pojmowania natury. Ju¿ przecie¿ w Kosmogonii Hezjoda z pierwotnego Chaosu zostaj¹ wydzielone kolejne elementy wed³ug miary, ³adu i harmonii. Homerycka poetyka wyra¿a proporcje, granice i miary, ucz¹c przy tym rozumienia przyczyn i racji dla
rzeczywistoci, w której nic nie dzieje siê bezprzyczynowo. Dramaty greckie
piêtnuj¹ okrutnie bohaterów wystêpuj¹cych przeciw zasadzie pierwotnego porz¹dku. Bezosobowa zasada ³adu, która wyznacza³a nawet porz¹dek stworzenia
bogów, rodzenia siê nieba i ziemi, bezlitonie, ale sprawiedliwie naznacza tych,
którzy omielili siê wyst¹piæ przeciwko niej4. Po drugie, donios³oæ filozoficznych poszukiwañ jest o tyle istotna, ¿e stanowi fundament rozwoju kulturowego. To dziêki pogl¹dom filozoficznym na temat istoty phýsis  choæ i przeciw
3
4

G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. III, KUL, Lublin 1999, s. 30.
Zasadê porz¹dku zak³ada³o ju¿ wczeniejsze stadium greckiej myli religijnej. By³a ona
na pocz¹tku, kiedy powstawa³ uporz¹dkowany wszechwiat i wyznaczone zosta³y granice ziemi,
wiata podziemnego i nieba. By³a pierwotna i bezosobowa. Przestrzega³a jej i broni³a sama Ziemia i jej potomstwo, bóstwa wiata podziemnego. Istnia³a ju¿ przed stworzeniem bogów i nieba,
a dzia³a³a zarówno w spo³ecznoci bogów, jak i spo³ecznoci ludzkiej. Winnych pogwa³cenia zasady
porz¹dku spotyka³a pomsta z r¹k Ziemi i jej potomstwa. Mciciele ci byli bezosobowi, nie widz¹cy, wiecznotrwali, a woli ich nie móg³ siê przeciwstawiæ ani bóg, ani cz³owiek  N.G.L. Hammond, Dzieje Grecji, PIW, Warszawa 1973, s. 336.
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nim  weryfikowano i rozwijano pogl¹dy spo³eczne, polityczne i naukowe.
Poznaj¹c prawa rz¹dz¹ce wiatem, cz³owiek móg³ zrozumieæ samego siebie, swoje miejsce we wszechwiecie, spo³eczeñstwie czy pañstwie. Mo¿na by³o, przestrzegaj¹c praw, zapewniaæ sobie m¹droæ, szczêcie czy zdrowie. Medycyna,
prawdopodobnie jak ¿adna inna nauka w staro¿ytnoci, weryfikowa³a empirycznie teoretyczno-religijny dorobek mylicieli, uznaj¹c np. stany chorobowe za
zaburzenie równowagi natury. Dziêki filozofii zosta³o doprecyzowane i uzasadnione przekonanie, które w zbiorowej wiadomoci wiata staro¿ytnego by³o
obecne od pocz¹tku. Przekonanie o prawid³owociach wiadcz¹cych za jednolit¹ struktur¹ natury  phýsis.

Religijno-filozoficzne koncepcje natury i cz³owieka
Jednym z podstawowych i najwa¿niejszych problemów filozofii antycznej
sta³a siê kwestia natury cz³owieka. Myliciele staro¿ytnej Grecji i Rzymu zdo³ali wypracowaæ fundamentaln¹ refleksjê, na gruncie której koncepcje cz³owieka
bêd¹ rozwa¿ane przez nastêpne wieki. Do ich dociekañ bêd¹ odwo³ywaæ siê
uczeni wszystkich czasów, dla których miejsce cz³owieka we wszechwiecie
i problem psychofizyczny stanie siê jednym z g³ównych zagadnieñ teologicznofilozoficznych.
Podstawow¹ kwesti¹ w antropologii staro¿ytnej jest problem psychofizyczny. Wyznacza on o refleksji nad miejscem cz³owieka w wiecie i jego w³asn¹
istot¹. Pojêcie duszy jest bowiem nierozerwalnie z³¹czone z pojêciem natury, której cz³owiek jest przecie¿ elementem i której podlega, tak jak wszystko co istnieje. Pierwsz¹ próbê refleksji dotycz¹cej istoty cz³owieka oraz jego miertelnoci odnajdujemy w mitach na d³ugo przed pojawieniem siê racjonalnej refleksji
filozoficznej.
Mit o Erosie i Psyche to historia najm³odszej córki pary królewskiej, tak piêknej, ¿e a¿ podobnej do bogów. Uroda Psyche wzbudzi³a zazdroæ Afrodyty, która postanawia przykuæ j¹ do ska³y, gdzie bêdzie nêkana przez mieræ  jako najstraszniejsz¹ ze wszystkich stworzeñ. Wype³nienie wyroku powierza Afrodyta
zaufanemu synowi  Erosowi. Ten jednak rani siê przypadkowo w³asn¹ strza³¹
i zakochuje w piêknej Psyche. Obiecuje jej, ¿e zostanie jej mê¿em, jednak pod
warunkiem, ¿e ta nigdy na niego nie spojrzy. Psyche przystaje na te warunki.
Zostaje ¿on¹ Erosa, a wkrótce zachodzi w ci¹¿ê. Dowiedziawszy siê o tym, Eros
oznajmia, ¿e jeli ¿ona dotrzyma warunków umowy, ich dziecko urodzi siê bogiem; jeli jednak z³amie przysiêgê, Eros odejdzie, a dziecko zostanie zwyk³ym
miertelnikiem. Jednak za namow¹ sióstr Psyche postanawia zabiæ mê¿a, gdy ten
bêdzie spa³. Zbli¿aj¹c siê do ³o¿a Erosa, przypadkowo rani siê o jedn¹ z jego
strza³ i zakochuje siê w nim. Eros owiadcza Psyche, ¿e z³ama³a dan¹ mu obiet-
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nicê i odlatuje. Za³amana Psyche postanawia pope³niæ samobójstwo. Od tej decyzji odwodzi j¹ Pan, bóg przyrody. Zakochana i zdruzgotana Psyche szuka pomocy u Afrodyty. Bogini stawia jednak warunki. Odzyska Erosa, jeli wykona
zlecone prace, jeli za zawiedzie, czeka j¹ mieræ. Podczas wykonywania ostatniego z zadañ Psyche ulega pokusie i otwiera dzban balsamu urody. Wonne olejki
wydostaj¹ce siê z naczynia powoduj¹ miertelny sen. Martw¹ Psyche ratuje Eros.
Zabiera j¹ na Olimp, gdzie Zeus przemienia j¹ w boginiê, która powije córkê
 Rozkosz5.
Grecki termin psyche (od st.gr. psycho  dmucham) rozumiany by³ przez staro¿ytnych jako zasada ruchu lub ¿ycia w ogóle. W najstarszych przekazach literatury greckiej pojêcie duszy zawiera siê w trzech supozycjach. Jedno z okreleñ odnosi siê do charakteru cielesnego. Tak rozumiana dusza umiejscowiona
jest w sercu i odpowiada za sferê emocjonaln¹  po¿¹danie, mi³oæ czy nienawiæ. Thymòs pobudza wewnêtrzn¹ si³ê uczuciow¹ w cz³owieku, stanowi zasadê
¿ycia (równie¿ zwierz¹t)6. mieræ jest zwi¹zana z utrat¹ thymòs, która opuszcza
cia³o wraz z ostatnim tchnieniem lub up³ywem krwi. To, co dzieje siê z ni¹ po
mierci cia³a, nie jest oczywiste. Jak podkrela Dariusz Czaja, w tekstach Homera albo rozpuszcza siê w powietrzu, albo ulatuje w niebiosa. Drugie znaczenie pojêcia duszy, nous lub noos, rozumie siê jako duszê cielesn¹, umiejscowion¹ w przeponie. Ma charakter intelektualny i rozumny, a odpowiedzialna jest za
sferê poznawcz¹. Trzecie okrelenie, psyche, odnosi siê do duszy rozumianej niecielenie. Obejmuje ona ca³e cia³o i nie jest odpowiedzialna za ¿adne z jego
funkcji, jej istota zwi¹zana jest raczej z ze sfer¹ metafizyczno-eschatologiczn¹.
O¿ywia cia³o, a wraz ze mierci¹ opuszcza je razem z ulatuj¹cym powietrzem
 oddechem. Jej pomiertny byt jest konkretny, ale niepe³ny. Opuciwszy cia³o
b³¹ka siê po zawiatach Hadesu, senna, pozbawiona wiadomoci i apatyczna7.
Homerycka wizja cz³owieka to obraz istoty mocno zakorzenionej w ciele. To
cia³o jest dla duszy fundamentem zespalaj¹cym ¿ycie psychiczne. Swoista symbioza, po³¹czenie cia³a i duszy, daj¹ desygnat bycia cz³owiekiem. mieræ za,
bêd¹ca naturalnym rozdzieleniem obu czynników, powoduje nie tylko rozpad cia³a, ale i przynosi niepocieszaj¹c¹ wizjê trwania niemiertelnej duszy. mieræ postrzegana jest jako dekompozycja cz³owieka, w ¿aden sposób nie przynosz¹ca
wyzwolenia, transformacji ja do nowego, lepszego ¿ycia.
Adam Krokiewicz podkrela ¿e cz³owiek Homera jest jakby jednolit¹ ca³oci¹, która dopiero w chwili mierci rozdwaja siê na wieczna dusze i martwe cia³o. Dopóki cz³owiek ¿yje, dopóty dusza (psyche) nie wchodzi w³aciwie w ra5 Na podstawie: K.P. Kramer, mieræ w ró¿nych religiach wiata, WAM, Kraków 2007,
s. 165168.
6 Na podstawie: D. Czaja, Anatomia duszy, Wyd. Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków
2005, s. 5459.
7 Ibidem, s. 56.
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chubê, a w ka¿dym razie nie ma samodzielnego znaczenia. Samodzielne znaczenie uzyskuje dopiero w chwili mierci danego cz³owieka i wtedy jest jego wiecznym, ale tylko jakby dwuwymiarowym wizerunkiem (eidolon) czy cieniem
(skia). [...] Trzeba z naciskiem zaznaczyæ, ¿e dusza w pieniach Homera jest pomimo swej wiecznoci tylko nik³ym ladem i prawie czcz¹ resztk¹ ¿ywego cz³owieka, jego ostatnim »tchnieniem«, skazanym na byt wiekuisty w tej postaci, jaka
przys³ugiwa³a zmar³emu na krótko przed zgonem8. Niektórzy z komentatorów
zwracaj¹ uwagê na homerycki obraz cz³owieka jako istoty s³abej, wkomponowanej w nieuchronnoæ nastêpstw, zdeterminowanej bosk¹ koniecznoci¹ i prawem,
które najdobitniej i najpe³niej przedstawia siê w aktywnoci natury. W zasadzie
dla ogó³u ludzkoci unikniêcie mierci oraz osi¹gniêcie szczêcia jest zwyczajnie niemo¿liwe9. U wielu poetów odnajdujemy ¿ale i skargi na krótkoæ ludzkiego ¿ywota, jak i przestrogi, by ludzie nie ¿ywili z³udnej nadziei na to, ¿e
umkn¹ swemu przeznaczeniu. mieræ jest zatem dla greckich liryków przyczyn¹
wszelkich nieszczêæ rodzaju cz³owieczego. [...] Teologia poetów odbiera cz³owiekowi ponadto nadziejê na ¿ycie po mierci. Jeli nawet dusza cz³owieka trwa
po mierci, pod¹¿a jako mara (gr. eidolon) do Domu Hadesu, gdzie wiedzie ja³owe, pozbawione wiadomoci bytowanie cienia10. Janina Gajda-Krynicka dodaje, ¿e: grecki epos i grecka tragedia ujawnia nam wprawdzie taki stosunek
Greków do mierci, który mo¿na by okreliæ mianem racjonalnego, lecz owa racjonalnoæ polega tylko na przyjêciu z pokor¹ woli bogów czy przeznaczenia, na
akceptacji koniecznoci, której i tak unikn¹æ nie sposób11.
Jednak bezsprzecznie najwa¿niejsze stanowisko w kwestii problemu psychofizycznego zapocz¹tkowali i wypracowali orficy. Ich pogl¹d na naturê cz³owieka by³ przez wieki dyskutowany i adaptowany na gruntach rozmaitych koncepcji
filozoficznych. Za porednictwem Platona inspirowa³ mylicieli chrzecijañskich
tak dalece i wp³ywowo, ¿e sta³ siê istotowym punktem chrzecijañskiej religii,
dziêki czemu móg³ oddzia³ywaæ na ca³¹ póniejsz¹ kulturê europejsk¹.
Zanim jednak szerzej omówimy koncepcjê orfick¹, nale¿y zaznaczyæ pewien
obszar warunków, w jakich siê zrodzi³a. Epoka, w której rozkwita silnie wiara
religijna Greków, jest tym samym czasem, w którym pojawia siê racjonalizm
i kszta³tuje filozofia. Znacz¹ca zmiana stosunków ekonomiczno-spo³ecznych,
zwi¹zana z upadkiem ustroju rodowego i tworzeniem siê spo³eczeñstwa klaso8 A. Krokiewicz, Studia orfickie. Moralnoæ Homera i etyka Hezjoda, Alatheia, Warszawa
2000, s. 107108.
9 P. wiercz, Jednoæ wieloci. wiat, cz³owiek, pañstwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego, Wyd. Uniwersytetu l¹skiego, Katowice 2008, s. 112.
10 J. Gajda-Krynicka, mieræ i ¿ycie po mierci w najdawniejszych greckich kultach misteryjnych, (w:) J. Kolbuszewski (red.), Problemy wspó³czesnej tanatologii. Medycyna  antropologia kultury  humanistyka, t. VI, WTN, Wroc³aw 2002, s. 514515.
11 Ibidem, s. 514.
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wego12 i stotnie wp³ywa na dewaluacjê aksjologii homeryckiej. Cz³owiek tego
czasu nie chce byæ zale¿ny od ³aski bogów. Pragnie móc sam decydowaæ i wyznaczaæ swoj¹ przysz³oæ, nad któr¹ ma przecie¿ w³adzê dziêki znajomoci okrelonych regu³ rz¹dz¹cych wiatem. Zmiana tego paradygmatu, przypadaj¹ca na
ok. VII w. p.n.e., polega³a na odwróceniu siê od religii publicznej w stronê religii misteriów. Religia ta w swoim istotowym za³o¿eniu gwarantowa³a niemiertelnoæ ka¿demu, kto j¹ uzna i bêdzie urzeczywistnia³ za porednictwem rytualnych praktyk. W religii publicznej, której najdoskonalszy model znajduje siê
u Homera, ¿ycie pomiertne na rajskich Polach Elizejskich przeznaczone by³o dla
bohaterów dziêki ³asce bogów, za dla przeciêtnego cz³owieka nadzieja ta i przestrzeñ zosta³y ca³kowicie zamkniête.
Obok misteriów eleuzejskich13 i dionizyjskich, orfizm stanowi³ trzeci najistotniejszy nurt religii misteryjnej w Grecji. Twórcy tego nowego ruchu religijnego nigdy nie zostali ustaleni, wierzono jednak, ¿e jego za³o¿ycielem by³ Orfeusz, poeta tracki, który spisa³ i przekaza³ ludziom mistyczne pisma o powstaniu
wiata  kosmosu i cz³owieka14. Religia orficka przekszta³ci³a kult Dionizosa
z boga wina w symbol ¿ycia, niemierteln¹ si³ê tworz¹c¹ i wype³niaj¹c¹ wszechwiat. Orficyzm, który wywar³ decyduj¹cy wp³yw na myl filozoficzn¹ i religijn¹ Greków, podkrela³ istnienie w cz³owieku pierwiastka boskiego, ja niemiertelnego, opozycyjnego i doskonalszego wzglêdem cia³a. Co prawda historycy
podkrelaj¹, powo³uj¹c siê na Herodota, ¿e wiara w niemierteln¹ duszê by³a wyznawana ju¿ przez trackie plemienia Getów, jednak to za spraw¹ orfików zyska³a powszechny wyraz i to tak dalece, ¿e ju¿ w epoce klasycznej V w. p.n.e. wiêkszoæ mieszkañców Aten uczestniczy³a w orfickich misteriach.
G³ówn¹ ide¹ tego nurtu by³a wiara, ¿e cz³owieka konstytuuj¹ dwa pierwiastki: materialny i duchowy. Dusza (gr. daimon  demon) jest bosk¹ zasad¹ zamieszkuj¹c¹ pierwotnie w innym wiecie. Jednak na skutek nieokrelonej winy dusze
zosta³y wtr¹cone w cia³a, które od tej pory stanowi wiêzienie lub grób dla duszy, co najpe³niej obrazuje grecki zwrot soma sema (gr. soma  cia³o, gr. sema
 kamieñ nagrobny). Przy czym  zauwa¿a A. Krokiewicz  pierwszy wyraz ³¹czyli jeszcze z wyrazami desmoterion i sozo (dusza przebywa w ciele niby
w zbawiennym wiêzieniu, bo okupuje w nim swoje winy), tudzie¿ z wyrazem
12

s. 109.

K. Kumaniecki, Historia kultury staro¿ytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa 1969,

13 Pierwsze wzmianki o misteriach ku czci bogini Demeter pochodz¹ z VI w. p.n.e. G³ównym orodkiem religijnym tych obrzêdów by³o sanktuarium w Eleus, zburzone przez chrzecijan w IV w. n.e.
14 Wed³ug mitu orfickiego, sp³odzony przez Zeusa z w³asn¹ córk¹ Persefon¹ Dionizos zosta³ podstêpem zwabiony przez zazdrosnych tytanów, którzy zabili go, ugotowali i zjedli. Wówczas Zeus cisn¹³ w tytanów b³yskawice, pal¹c ich cia³a na proch. Z ocala³ego serca odrodzi³ siê
Dionizos, a z popio³u tytanów powsta³a ludzkoæ, nosz¹ca jednak w sobie boski element po¿artego boga.
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semaino (dusza u¿ywa cia³a niby narzêdzia i dziêki niemu siê uzmys³awia [...])15.
Celem i zadaniem cz³owieka, stanowi¹cego syntezê boskiego i ziemskiego pierwiastka, jest oczyszczenie duszy. Oczyszczenie dokonuje siê poprzez misteria
i ¿ycie zgodne z zasadami orficyzmu. Jego efektem jest wyzwolenie spod prawa
koniecznoci i metapsychozy oraz powrót duszy do pierwotnego wiata, krainy
szczêliwoci. Jednak jeli cz³owiek nie zmyje z siebie winy, podlega cyklowi
metapsychicznemu. Po mierci jego dusza opuszcza cia³o i ulatuje do ciemnego
Hadesu, gdzie po tysi¹cu lat zostaje jej wymierzona kara ponownego wcielenia.
Przed ponownym wcieleniem pije ze ród³a Lete, aby zapomnieæ to, co prze¿ywa³a w zawiatach. Jak podkrela D. Czaja, orficka wizja cz³owieka nie jest doktryn¹ optymistyczn¹. Cz³owiek jest po³¹czeniem dwóch pierwiastków, istotowo
sprzecznych, a jego narodziny s¹ z za³o¿enia równoznaczne z przyjêciem kary.
Cz³owiek jest syntez¹ elementu dionizyjskiego i tytanicznego, boskiej duszy, która d¹¿y w stronê dobra, oraz cia³a sk³aniaj¹cego siê ku z³u16. O rficka wizja cz³owieka by³a w wiecie greckim now¹ koncepcj¹ na naturê i przeznaczenie cz³owieka. Wprowadzaj¹c dualizm antropologiczny i koncepcjê metempsychozy,
wypracowa³a nowe, wa¿ne miejsce dla cz³owieka w otaczaj¹cym go wiecie.
Cz³owiek Homera, poddany ³asce bogów, odnajduje nowe miejsce w nowej rzeczywistoci. Po pierwsze, otrzymuje moc decyzyjn¹, dziêki której mo¿e samodzielnie poruszaæ siê w nowej aksjologii. Pola Elizejskie, dostêpne nielicznym
bohaterom za ³ask¹ bogów, zostaj¹ zast¹pione krain¹ szczêliwoci otwart¹ na
wszystkich postêpuj¹cych wed³ug okrelonych zasad, realizuj¹cych dobro. Sprawiedliwa kara za dosiêga tych, którzy od dobra sami siê odwracaj¹. Naturalistyczna koncepcja cz³owieka zostaje zast¹piona perspektyw¹ etyczno-religijn¹.
Metamorfozie podlega te¿ samo rozumienie pojêcia psyche. Dusza przestaje byæ
rozumiana jako bezosobowa si³a, a staje siê osob¹ odpowiedzialn¹ za swoje losy.
Równie¿ eschatologiczna wizja ¿ycia po mierci ulega przeobra¿eniu w doktrynie orfików. Psyche nie jest, jak by³o to u Homera, apatycznym cieniem b³¹kaj¹cym siê po Hadesie, ale wiadomoci¹ w pe³ni odczuwaj¹c¹ pe³niê szczêliwoci lub doznaj¹c¹ cierpienia.
Znacz¹cy prze³om na drodze rozumienia samego cz³owieka i jego relacji ze
wiatem dokona³ siê w myli Sokratesa. Oto dusza, rozumiana przez Homera
jako nieokrelone i bezosobowe tchnienie-zjawa, uto¿samiana w orfickiej i pitagorejskiej doktrynie z demonem, zosta³a ujêta przez ateñskiego filozofa jako
wiadomoæ. Dla Sokratesa dusza jest nasz¹ myl¹c¹ i dzia³aj¹c¹ wiadomoci¹,
naszym rozumem i siedliskiem naszej aktywnoci mylenia i dzia³ania etycznego. Krótko mówi¹c, dla Sokratesa dusza jest wiadomym ja, jest intelektualn¹
i moraln¹ osobowoci¹17. Pojêcie duszy u Sokratesa zyskuje nowe, prze³omo15
16

A. Krokiewicz, Studia orfickie..., s. 40.
D. Czaja, op. cit., s. 6566.
17 G. Reale, op. cit., t. I, s. 317.
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we znaczenie. Pierwszy raz w historii koncepcji antropologicznej dokonuje siê
w pe³ni indywidualizacja i personalizacja cz³owieka. Cz³owiekiem jest jego
dusza. Ta teza poci¹ga za sob¹ daleko id¹ce implikacje. Naczelnym zadaniem cz³owieka staje siê troska o w³asn¹ duszê, o samego siebie. Rozumienie psyche zostaje
przez Sokratesa w znacznej mierze, choæ nie do koñca, przeniesione z p³aszczyzny
religijnej na p³aszczyznê etyczn¹ i spo³eczn¹18. Psyche jest tym co najwa¿niejsze
i od czego ca³y cz³owiek jest zale¿ny, równie¿ jego cia³o jest podrzêdne wzglêdem duszy, tak jak i wszystko inne, poczynaj¹c od religii, koñcz¹c za na stosunkach spo³ecznych. Cokolwiek cz³owiek czyni, s³u¿yæ ma w³anie duszy19.
mieræ w myli Sokratesa jawi siê jako wydarzenie dobre dla cz³owieka i z racji na wieczny charakter ducha ze wszech miar po¿¹dane. St¹d te¿ lêk przed odejciem z ziemskiego pado³u móg³ wyst¹piæ wówczas, gdy osoba jest niewiadoma swej istoty, b¹d te¿ wtedy, kiedy zmys³om nadawa³a wiod¹ce znaczenie
w poznaniu rzeczywistoci20.
Dualistyczna koncepcja cz³owieka, która w Europie bêdzie modelow¹ p³aszczyzn¹ interpretacji problemu psychosomatycznego przez ponad piêtnacie stuleci, bezsprzecznie nale¿y do Platona. Myliciel ten skonstruowa³ pierwszy
w dziejach system filozoficzny, rozwijaj¹c myl Sokratesa i opieraj¹c swoje rozwa¿ania na fundamencie dorobku orficko-pitagorejskiego. W ogóle Platon przej¹³ i rozwin¹³ w swojej filozofii wiele motywów orfickich, by wspomnieæ o niemiertelnoci dusz ludzkich, o ich wêdrówce w ró¿nych cia³ach ziemskich
i o karach, jakich doznaj¹ za zbrodnie21. Wed³ug koncepcji Platona cz³owiek
jest zespoleniem cia³a i duszy, która jest samoistnie bytuj¹c¹, niemierteln¹ i niematerialn¹ substancj¹. Dusza podobna jest temu co boskie, niemiertelne, pojmowalne, jednorakie, niepodzielne, a nawet jednorodne i niezmienne, podczas
gdy cia³o podobne jest temu co ludzkie, miertelne, wielorakie, niepojmowalne,
podzielne i zawsze niejednorodne22. A. Krokiewicz dodaje, ¿e Platon najpewniej uwa¿a³ duszê za substancjalnie pojêt¹ nadwiadomoæ  jañ cz³owieka
18

Por.: H. Elzenberg, Z filozofii kultury, Znak, Kraków 1995, s. 101.
Bo wszystko  powiedzia³  z duszy bierze pocz¹tek, i z³e, i dobre dla cia³a i dla ca³ego cz³owieka [...]. Wiêc o duszê przede wszystkim i najbardziej dbaæ potrzeba, je¿eli i g³owa
ma byæ w porz¹dku, i ca³e cia³o. A duszê leczy siê [...] za pomoc¹ pewnych zaklêæ. A tymi zaklêciami s¹ piêkne s³owa [...], z których rodzi siê w duszach poznanie [...]. Kiedy ju¿ dusza poznanie posi¹dzie i potrafi je zachowaæ, wtedy ju¿ ³atwo o zdrowie i g³owy, i ca³ego cia³a. I kiedy mnie uczy³ tego lekarstwa i tych zaklêæ, wówczas: To sobie tylko pamiêtaj, powiada, aby ciê
nikt nie nak³oni³, ¿eby mu tym lekarstwem g³owê kurowa³, je¿eli ci naprzód duszy nie odda,
aby mu tymi zaklêciami leczy³. Teraz w³anie, mówi, jest ten b³¹d rozpowszechniony miêdzy
ludmi, ¿e niejeden próbuje osobno leczyæ duszê i cia³o  Platon, Charmides, 156 E157 C,
cyt. za: I. Kroñska, Sokrates, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 9798.
20 A. Krokiewicz, Studia orfickie..., s. 11.
21 A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej: od Talesa do Platona, Arystoteles, Pirron i Plotyn, Alatheia, Warszawa 1995, s. 265-266.
22 Platon, Fedon, cyt. za: K. P. Kramer, op. cit., s. 174.
19
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i równoczenie za przyczynê jego cielesnego ¿ycia23. W szystkie dusze powsta³y
za spraw¹ Demiurga razem ze wiatem. St¹d psyche ma charakter boski. Przebywanie w ciele jest kar¹, z której musi siê wyzwoliæ24. P oprzez cnotliwe ¿ycie
i filozoficzne poznanie dusza przypomina sobie wiat pierwotny, wiat idei, do
którego mo¿e wróciæ po mierci cia³a lub te¿  jeli nie zmy³a z siebie pierwotnej winy  wcieliæ siê ponownie. Dualizm cielesno-duchowy zostaje przez Platona dok³adnie ugruntowany za pomoc¹ przeciwstawnych kategorii: cia³oduch,
miertelnoæniemiertelnoæ, zmiennoæwiecznoæ. Cia³o (gr. soma) jest wiêc
tylko narzêdziem, które s³u¿yæ ma duszy, jej siedliskiem, które przys³ania duszy
jej istotowe mo¿liwoci. W tym sensie jest czym z³ym, ograniczaj¹cym i zniewalaj¹cym. mieræ, któr¹ Platon rozumie jako rozdzielenie antagonistycznego
zwi¹zku cielesno-duchowego, jest ze swej natury czym dobrym, a najlepszym
dla cz³owieka, który na owy moment siê przygotowa³, ¿yj¹c cnotliwe. mieræ jest
równie¿ czym naturalnym, wydarzeniem, dziêki któremu otrzymuje siê szansê
nie tylko na zbawienie, ale równie¿ na poznanie samego siebie i wszystkiego, co
nas otacza. Najwa¿niejsza jest jednak dusza rozumna i to jej zadaniem jest panowanie nad cia³em, osi¹gniêcie harmonii, a przez to zwrócenie siê cz³owieka
w stronê poznania i kontemplacji prawdy. Skutkiem tego jest anamnesis  przypomnienie odwiecznych prawd i oczyszczenie. Wszystko powinno wiêc byæ podporz¹dkowane temu celowi, który jest najwa¿niejszym zadaniem cz³owieka, a mieræ
ostatecznie dope³nia ten akt, wyswobadzaj¹c oczyszczon¹ duszê do ¿ycia w pierwotnej jakoci wiecznego wiata idei. To w³anie u Platona mo¿na dostrzec ród³a
europejskiego mistycyzmu, które istotnie wp³yn¹ na filozofiê chrzecijañsk¹25.
Wk³ad myli Platona w budowê antropologii filozoficznej, gruntuj¹cej dualizm psychofizyczny, jest nie do przecenienia. Platon, opieraj¹c siê na koncepcji orficko-pitagorejskiej, któr¹ po³¹czy³ z personalistycznym wymiarem filozofii Sokratesa, ukszta³towa³ i umocni³ dualizm antropologiczny, jeszcze wyraniej
zarysowuj¹c antagonizm pierwiastków konstytuuj¹cych cz³owieka. Cia³o w systemie Platona uleg³o niespotykanej dotychczas deprecjacji, a jego mieræ sta³a
siê dla cz³owieka najwy¿szym dobrem. Jednoczenie nowy, nie odwo³uj¹cy siê
bezporednio do religii, logiczny dyskurs filozoficzny nieugiêcie stara siê dowieæ niemiertelnoci duszy. Swoj¹ koncepcjê zdo³a³ Platon wpisaæ w spójny
23

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej..., s. 265266.
Bo niektórzy wyjaniaj¹, ¿e cia³o (soma) jest grobowcem (sema) duszy, gdzie ona przebywa w tym ¿yciu. A poniewa¿ poprzez cia³o siebie okazuje, daj¹c znak (semainei) o sobie,
dlatego zosta³o trafnie nazwane znakiem (sema). Moim zdaniem g³ownie orficy wprowadzili tê
nazwê, bo wed³ug nich dusza w ciele odbywa pokutê za winy, maj¹c cia³o za mocn¹ os³onê, podobna do wiêzienia, aby siê w nim zachowaæ (sozetai), dopóki nie odkupi win, i stad nazwa to
soma (przechowanie, os³ona), i nie ma potrzeby wprowadzaæ tutaj ani jednej litery  Platon,
Kratylos, 400 c, t³um. Z. Brzozowska, cyt. za: G. Reale, op. cit., t. I, s. 453.
25 Por.: W. Lutos³awski, Metafizyka, Muzeum Przyrodnicze w Drozdowie, Drozdowo
2004, s. 81.
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system filozoficzny, którego mechanizmy mia³y zapewniæ skuteczn¹ drogê zbawienia. Nic wiêc dziwnego, ¿e myl ta stanie siê kanw¹, na której powstan¹ idee
chrzecijañstwa i na kilkanacie wieków zdeterminuje zachodni¹ optykê antropologiczn¹.
Równie wielki wk³ad, jeli nie wiêkszy, w kszta³towanie filozofii cz³owieka
wniós³ Arystoteles ze Stagiry. Jego koncepcja nawi¹zywa³a do idei poprzedników, o tyle ¿e by³a p³aszczyzn¹ jej krytyki. Arystoteles bowiem jako pierwszy
u¿y³ metod naukowych, zrywaj¹c w budowaniu wizerunku cz³owieka z kontekstem religijnym. Arystotelesowskie narzêdzia opisu rzeczywistoci zapewniæ
mia³y obiektywny namys³ nad problemami, które poruszali i rozstrzygali jego
poprzednicy. By³o to z jednej strony nowe spojrzenie, nowa metoda zwracaj¹ca
siê w stronê tego co mo¿liwe do poznania bezporednio, z drugiej realizm ten
nie dewaluowa³ problemów, czêsto odnosz¹c siê krytycznie do ich wczeniejszych rozwi¹zañ, dowiadczenie natomiast by³o sfer¹, która dziêki dedukcji dawa³a mo¿liwoæ przekraczania tego co czysto zmys³owe.
Problem psychofizyczny by³ dla Stagiryty kwesti¹ niezwykle istotn¹. wiadczyæ mo¿e o tych chocia¿by osobne dzie³o powiêcone temu problemowi: Peri
Psyche  O duszy. G³ówna teza myliciela zrywa z koncepcj¹ cz³owieka zarówno na p³aszczynie orficko-pitagorejskiej, jak i platoñskiej. Cz³owiek nie jest
duchem, dusz¹. Wrêcz przeciwnie  jego istota pochodzi z tego wiata, gdy¿
jak wszystko co ¿ywe, organiczne jest tworem natury. W koncepcji Platona dusza nie tylko pierwotnie istnia³a poza cia³em, ale cia³o by³o jej wiêzieniem, z którego musia³a siê wyzwoliæ. W filozofii Arystotelesa dusza stanowi formê substancjaln¹ cia³a26. Oznacza to, ¿e cia³o i dusza s¹ w cz³owieku jednym. Cia³o jest
materi¹, dusza za jej form¹  tym, co nadaje mu wewnêtrzny kszta³t. St¹d cia³o
pozostaje w mo¿noci, dusza za jest w akcie. Jeden czynnik nie mo¿e istnieæ
bez drugiego, naturalnie stanowi¹ jednoæ. Dusza jako forma nadaje materii, czyli cia³u, postaæ ¿ywego cz³owieka. Takie rozumienie kwestii psychofizycznej zastosowa³ Arystoteles do wszystkich organizmów ¿ywych27. Dusza cz³owieka,
26

Wobec tego dalimy ju¿ ogóln¹ odpowied na pytanie: czym jest dusza. Jest mianowicie substancj¹ w znaczeniu formy, która decyduje o istocie [...] okrelonego cia³a. Tak na przyk³ad gdyby jakie narzêdzie, siekiera na przyk³ad, by³o cia³em naturalnym, odpowied na pytanie: »czym jest siekiera« stanowi³oby jej istotê, a w nastêpstwie tego jej duszê; gdyby siê ta od
niej od³¹czy³a, nie by³oby ju¿ wiêcej siekiery, chyba tylko z imienia. W rzeczywistoci jednak
jest siekier¹ [a nie cia³em naturalnym]  Arystoteles, O duszy, II 1, 412 b 17, t³um.: P. Siwek,
PWN, Warszawa 1988, s. 7475.
27 Niezwykle interesuj¹ce wydaj¹ siê byæ w tym wzglêdzie wspó³czesne dyskusje teologów
chrzecijañskich. Wspó³czesne interpretacje myli w. Tomasza, który dokona³ recepcji pogl¹dów
Arystotelesa na gruncie teologii chrzecijañskiej, oraz odejcie od stanowiska w. Augustyna, który w kwestii problemu psychofizycznego by³ platonikiem, proponuj¹ sprowadzenie rozumienia duszy jako formy substancjalnej cia³a do kwasu DNA. Jak bowiem wiemy, to DNA decyduje o formie, kszta³cie ka¿dego ¿ywego organizmu, jest tym, co kszta³tuje materiê o¿ywion¹ od wewn¹trz
i stanowi jej integralny czynnik. Por. np.: L. Balter, Eschatologia koñca XX wieku, Siedlce 2001.
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oprócz funkcji wegetatywnej i zmys³owej, posiada tak¿e funkcjê rozumn¹, dziêki której jest on zdolny do mylenia. Tê czêæ duszy Stagiryta okrela mianem
rozumu czynnego (nous). Jego geneza jest inna ni¿ pochodzenie cia³a, st¹d
mo¿e on istnieæ poza nim, nie podlega wp³ywom zewnêtrznym, a wiêc nie powstaje ani nie ginie, jest wieczny, czyli niemiertelny, a do cia³a (embrionu) dostaje siê z zewn¹trz. Nie odpowiada mu ¿aden organ w ciele, jest wiêc ponadmaterialny. Oznacza to, ¿e jest w nas jaki wymiar pozaempiryczny, ponadfizyczny
i duchowy. I to jest w nas czym boskim28.
Stanowisko Arystotelesa wobec problemu psychofizycznego by³o w swojej
istocie zupe³nie now¹ jakoci¹ opart¹ na dekonstrukcji pogl¹dów poprzedników.
Filozof ten znacz¹co zmniejszy³ dotychczasowy dystans dziel¹cy w antropologii
staro¿ytnej duszê i cia³o jako dwa antagonistyczne pierwiastki. Cz³owiek sta³ siê
istot¹ zindywidualizowan¹, wyra¿aj¹c¹ harmoniê psychofizyczn¹, w której cia³o
by³o tak samo wa¿ne, jak dusza. Z jednej strony Arystotelesowska koncepcja
psychologii odpowiednie obszary cia³a przypisywa³a funkcji duszy, podkrelaj¹c,
i¿ jest naturalnym tworem natury. Z drugiej za strony stawia³a cz³owieka w pozycji nadrzêdnej wobec tej¿e natury. Cz³owiek jest bowiem jakby bogiem, najdoskonalszym z organizmów, tworów natury. Warto podkreliæ, i¿ w tej koncepcji w¹tek niemiertelnoci duszy wystêpuje w bardzo specyficznym kontekcie.
Po pierwsze, Arystoteles nigdzie nie mówi o ¿yciu czy bytowaniu pomiertnym tego pierwiastka. Pojêcie niemiertelnoæ nie zosta³o wiêc u¿yte w kontekcie eschatologicznym, tak jak to by³o u poprzedników, ale mia³o charakter
etyczny, tzn. wskazywa³o na cz³owieka jako istotê najdoskonalsz¹ z ¿yj¹cych,
uczestnicz¹c¹ w boskim ¿yciu, z przez to zobowi¹zan¹ do przestrzegania zasad
moralnych. ¯ycie cz³owieka jest ¿yciem na ziemi. mieræ jest faktem, prawem
natury, któremu podlegamy, ani dobrym, ani z³ym. Ta koncepcja Arystotelesa
sta³a siê fundamentem dla nastêpnych pokoleñ filozofów i teologów chrzecijañskich.
Filozofia okresu hellenistycznego wypracowa³a nowe stanowisko materialistyczno-korporeistyczne w kwestii problemu psychofizycznego. Epikurejczycy,
zgodnie z przyjêtym na gruncie ontologii materializmem demokrytejskim, uznali, ¿e wiat zbudowany jest z atomów, materialnych i niepodzielnych cz¹stek
podstawowego budulca ca³ej rzeczywistoci. Dusza jako jej czêæ jest agregatem
atomów ognistych, gazowych i wietrznych. Posiada wiêc charakter cile cielesny
i podlega prawom materialnej przyrody. Jako cile zespolona z cia³em, podlega
prawu powstania i giniêcia, bêd¹c miertelna, a jej egzystencja jest czasowo wyczerpywana. Wed³ug epikurejczyków mieræ jest niczym innym jak rozpadem
atomów, pozbawiaj¹cym cz³owieka jego wiadomoci i zmys³owoci. Nie mog¹c
odczuwaæ niczego, cz³owiek nie odczuwa równie¿ mierci. Tak postawiony pro28

G. Reale, op. cit., t. III, s. 466.
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blem mierci by³ i jest ¿ywo dyskutowany do dnia dzisiejszego. W swoim sofizmacie nieistnienia mierci, zawartym w Licie do Menoikeusa, Epikur konstatuje: Staraj siê oswoiæ z myl¹, ¿e mieræ jest dla nas niczym, albowiem wszelkie dobro i z³o wi¹¿e siê z czuciem; a mieræ jest niczym innym, jak w³anie
ca³kowitym pozbawieniem czucia [...]. G³upcem jest atoli ten, kto mówi, ¿e lêkamy siê mierci nie dlatego, ¿e sprawia nam ból, gdy nadejdzie, lecz ¿e trapi
nas jej oczekiwanie. Bo zaiste, jeli jaka rzecz nie m¹ci nam spokoju swoj¹
obecnoci¹, to niepokój wywo³any jej oczekiwaniem jest zupe³nie bezpodstawny. A zatem mieræ, najstraszniejsze z nieszczêæ, wcale nas nie dotyczy, bo gdy
my istniejemy, mieræ jest nieobecna, a gdy tylko mieræ siê pojawi, wtedy nas
ju¿ nie ma. Wobec tego mieræ nie ma ¿adnego zwi¹zku ani z ¿ywymi, ani
z umar³ymi; tamtych nie dotyczy, a ci ju¿ nie istniej¹. Jednak¿e t³um raz stroni od mierci jako od najwiêkszego z³a, to znów pragnie jej jako kresu nêdzy
¿ycia. Atoli mêdrzec, przeciwnie, ani siê ¿ycia nie wyrzeka, ani siê mierci
nie boi, albowiem ¿ycie nie jest mu ciê¿arem, a nieistnienia wcale nie uwa¿a
za z³o29.
Aksjologia zdaniem epikurejczyków wyznaczona jest przez naturê. To ona
podpowiada co dobre, a co z³e, o czym mo¿e siê przekonaæ ka¿dy, gdy¿ do tego
s³u¿y w³anie odczuwanie. To co przyjemne jest dobre, to co nieprzyjemne  z³e.
mieræ z³em byæ nie mo¿e, gdy¿ przynosz¹c brak jakiekolwiek odczuwania,
uwalnia od jakiegokolwiek cierpienia. mieræ nie tylko zosta³a zanegowana przez
epikurejczyków na gruncie epistemologicznym, owa negacja dotyczy równie¿
p³aszczyzny ontologicznej. Skoro bowiem mieræ nie jest dana cz³owiekowi
w prze¿yciu bezporednim, to w istocie jako przedmiot dowiadczenia dla niego
nie istnieje. Jest granic¹ dowiadczenia i niemo¿liw¹ do pomylenia nicoci¹30.
Epikurejski sofizmat nieistnienia mierci stara siê zanegowaæ dziwnoæ i niezwyk³oæ faktu mierci, sprowadzaj¹c go do naturalnego zjawiska. Zdaniem niektórych ruch ten jest jedyn¹ postaw¹ praktyczn¹, jedynym polem ucieczki
przed lêkiem, przed mierci¹, jedyn¹ broni¹ do walki z mitem o nadprzyrodzonoci31. E. Morin dodaje, ¿e rozumowanie epikurejskie [...] daje odpowied
na problem lêku przed mierci¹, ale nie na problem mierci jako takiej [...]
W rzeczywistoci sofizmat Epikura zak³ada to¿samoæ mierci i umierania, tymczasem nie s¹ to dwie identyczne rzeczy32. P.L. Landsberg wskazuje równie¿
na binarn¹ optykê (¿yciemieræ), interpretuj¹c tekst Epikura jako próbê odsu29

Epikur, List do Menoikeusa, (w:) D. Laertios, ¯ywoty i pogl¹dy s³awnych filozofów,
PWN, Warszawa 1984, s. 122135.
30 I. Ziemiñski, Twoja mieræ. Próba eksplikacji dowiadczenia mierci, Diametros 2007,
nr 11, s. 111.
31 E. Morin, Luomo e la morte, Rzym 1980, s. 225; cyt. za C. Zuccaro, Teologia mierci,
WAM, Kraków 2004, s. 41.
32 Ibidem, s. 4142.
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niêcia wiadomoci od wstrz¹su ludzkiej egzystencji, który dokonuje siê nie tyle
z powodu nieprzyjemnych odczuæ, jakie mo¿na by dowiadczyæ po mierci, lecz
z racji udrêki samej mierci i jej potêgi w naszej osobie33.
Równie dojrza³¹ koncepcjê stworzyli stoicy. Opieraj¹c siê na myli Heraklita z Efezu, przyjêli logos (gr. myl i s³owo) za podstawow¹ kategoriê konstytuuj¹c¹ wszech naturê rzeczy. Logos jest myl¹, rozumem, immanentn¹ zasad¹
tworz¹c¹ i tkwi¹c¹ w ka¿dej rzeczy, jest zarodkiem, nasieniem (gr. logoi spermatikoí), dziêki któremu rzeczy mog¹ trwaæ i rozwijaæ siê. Ma on charakter boski, jest niemiertelny i twórczy w tym sensie, ¿e dziêki niemu powstaj¹ rzeczy
zgodnie z ich przeznaczeniem. Logos jest wiêc rozumiany jako dusza wiata,
w której szczególne miejsce zajmuje cz³owiek. Dziêki swojej rozumnoci partycypuje on w logosie, jest jego przejawem uobecnionym w jednostkowej duszy.
Wraz ze mierci¹ dusza opuszcza cia³o, trwaj¹c po mierci, lecz jest zniszczalna. Moment jej unicestwienia, a w³aciwie ponownego zespolenia z dusz¹ wiata, wyznacza palingeneza, zognienie wiata, który narodzi siê z wiecznego ognia
na powrót w nieskoñczonym cyklu powstawania i giniêcia. Wobec mierci jako
naturalnego wydarzenia wpisanego w dynamizm natury cz³owiek rozumny pozostaje niewzruszony. mieræ jest wyrazem równoci i sprawiedliwoci, znosz¹cym przeciwieñstwa i kszta³tuj¹cym naturaln¹ harmoniê. Jest przejawem woli
przyrody i tajemnic¹ natury. Tylko cz³owiek nierozumny reaguje na mieræ emocjonalnie, z wrogoci¹ czy strachem. M¹droæ polega bowiem na uprzytomnieniu sobie, i¿ mieræ jest ukojeniem, koniecznoci¹ i sposobem na pojednanie siê
z samym sob¹ oraz ród³em pamiêci o tymczasowoci ¿ycia34. Ten, kto to rozumie, bêdzie umiera³ dobrze, bez ¿alu i z godnoci¹. Jak pisze Seneka: ¯adne
nieszczêcie nie jest ciê¿kie, jeli spotyka nas jako ostatnie. Oto zbli¿a siê do
ciebie mieræ: gdyby mog³a zostaæ z tob¹, nale¿a³oby siê jej lêkaæ; lecz ona nieuchronnie albo nie dojdzie do ciebie; albo te¿ ciê opuci35.
Wiele koncepcji filozoficznych wypracowanych przez kulturê antyku stanie
siê fundamentem aktywnoci teologiczno-filozoficznej nastêpnych wieków. Z tej
perspektywy teza Tadeusza Zieliñskiego, ¿e to w³anie religia i filozofia staro¿ytnej Grecji lepiej i dog³êbniej ni¿ judaizm przygotowa³a mentalnoæ ówczesnych
ludzi do asymilacji idei chrzecijañskich wydaje siê byæ pozbawiona alternatywy36.
Staro¿ytnoæ prezentowa³a bowiem pe³n¹ gamê stanowisk: od rozumienia mierci jako wyzwolenia po koncepcje g³osz¹ce jej negacjê. W ka¿dym z tych przypadków mieræ jest rozumiana jako wydarzenie zgodne z natur¹, do którego cz³owiek
jest w stanie siê przygotowaæ. ¯ycie by³o sztuk¹ umierania, a mieræ nauczycielk¹
33
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34 M. Adamkiewicz, op. cit., s. 75.
35 L.A. Seneka, Listy moralne do Luculiusza, I 4,3, PWN, Warszawa 1961, s. 9.
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¿ycia. Póniejsze koncepcje rozwijaj¹ce lub nadbudowuj¹ce rozumienie cz³owieka (jego natury, powo³ania, ¿ycia czy mierci) zawsze bêd¹ odnosi³y siê do dorobku staro¿ytnych.

Makrokosmos i mikrokosmos
w dowiadczeniu medycznym
Olbrzymi dorobek teoretyczny, kszta³towany i rozbudowywany przez filozofiê staro¿ytn¹, praktycznie weryfikowa³a medycyna antyczna. To dziêki filozofom i ich badaniu natury narodzi³y siê pojêcia i powsta³y próby pierwszych systematyk. Ale dziêki medycynie w³anie systematyki te nie pozostawa³y
abstrakcyjnymi teoriami albo, jak np. w przypadku teorii Empedoklesa czy badañ Arystotelesa, stawa³y siê fundamentami praktyki lekarskiej.
Symboliczne ród³a medycyny antycznej zwi¹zane s¹ z mitem Asklepiosa
(w mitologii rzymskiej zwanego Eskulapem). Najstarsze wersje mitu pochodz¹
od Hezjoda, czyli z prze³omu VIII i VII w. p.n.e. Mówi¹ o piêknej nimfie Koronis, któr¹ Apollo spotka³ nad Jeziorem Bebeidzkim i nie by³ w stanie zapanowaæ
nad po¿¹daniem. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e Koronis jest brzemienna, ale zosta³a
przeznaczona swojemu kuzynowi, wpad³ w gniew. Zabi³ Ischysa. W odwecie Artemida zes³a³a mieræ na Koronis. Gdy przygotowywano jej pochówek, a cia³o
u³o¿ono na stosie, w ostatniej chwili zjawi³ siê Apollo. Aby uratowaæ syna, wydoby³ go z cia³a matki (dokonuj¹c pierwszego ciecia cesarskiego post mortem).
Ch³opcu nadano imiê Asklepios, a jego wychowawc¹ zosta³ centaur Chiron, który s³yn¹³ z prawoci i niezwyk³ej bieg³oci w sztuce zielarskiej oraz medycznej.
Po latach nauk uczeñ przewy¿szy³ wiedz¹ i umiejêtnociami samego mistrza. Tajemnice sztuki medycznej pozwala³y Asklepios nawet wskrzeszaæ umar³ych. Oburzy³o to Plutona, który obawiaj¹c siê wyludnienia Hadesu, poskar¿y³ siê Zeusowi.
Ten, rozgniewany, zabi³ Asklepiosa, ciskaj¹c w niego piorun. Chc¹c pomciæ
mieræ syna, Apollo pozabija³ wszystkich cyklopów, którzy wykuwali gromy37.
Ten symboliczny obraz determinuje optykê antycznej sztuki medycznej. Po
pierwsze wskazuje, tak jak to robi¹ inne mity, na naturaln¹ si³ê natury, której
podlega ca³a rzeczywistoæ, nawet bogowie. Ci, którzy przeciwko niej wystêpuj¹, nara¿aj¹ siê na karê, nieuniknion¹ pora¿kê. Sam Asklepios, nieskazitelny lekarz, jak nazywa go Homer, wystêpuj¹c przeciwko odwiecznemu porz¹dkowi
natury i wskrzeszaj¹c zmar³ych, ³amie odwieczn¹ harmoniê, za co spotyka go
kara. Ten naczelny imperatyw mitu stanie siê immanentn¹ czêci¹ greckiej etyki
medycznej i wyznaczy charakter medycyny antycznej. Zadaniem medycyny jest
37 A. Bednarczyk, Medycyna i filozofia w staro¿ytnoci, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999, s. 2535.
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pomoc naturze, przywrócenie pierwotnej równowagi, odtworzenie braku harmonii, który spowodowa³a choroba. Granice i przestrzeñ tej pomocy wyznacza sama
natura. Wszelkie dzia³anie skierowane przeciwko niej bêd¹ uznane za sprzeniewierzanie siê sztuce medycznej, wiedzy i powinnoci lekarskiej, oznaczaæ bêd¹
niekompetencjê i zdradê powo³ania.
Proces deifikacji Asklepiosa, który sta³ siê patronem sztuki medycznej, otoczony zosta³ wielow¹tkow¹ symbolik¹ (kij z owiniêtym wê¿em, pies li¿¹cy rany
czy karmi¹ca koza) rozwijaj¹c¹ siê wraz z coraz to nowymi wersjami mitu. Jego
kult trwa³ a¿ do IV w. n.e. i by³ podstaw¹ pierwotnej medycyny greckiej, medycyny sakralnej. Najs³ynniejsze wi¹tynie ku czci Asklepiosa znajdowa³y siê
w Epiduarze, w Pergamonie i na wyspie Kos. By³y z regu³y po³o¿one poza miastami, w dolinach, nad ród³ami wód leczniczych, otoczone zielonymi gajami.
W tym naturalnym rodowisku centralnym punktem by³a wi¹tynia od imienia
boga nazywana asklepionem  miejsce wiête, w którym obowi¹zywa³y surowe
zasady czystoci cielesnej i duchowej. W asklepionie niedopuszczalne by³y ani
narodziny, ani mieræ38. Niezwykle istotnym elementem wi¹tyni by³y vota (³ac.
ex voto), tj. sk³adane na o³tarzu figurki wyobra¿aj¹ce chore czêci cia³a, do których kap³ani do³¹czali tabliczki z opisem choroby i dziêkczynieniem za cudowne uzdrowienie. Charakter praktyk medycznych dokonywanych w asklepionach
mo¿na okreliæ jako empiryczno-teurgiczne. Z jednej bowiem strony k³adziono
nacisk na kwestie higieniczne, dietetyczne, zio³olecznictwo, hydroterapiê i fizjoterapiê. Z drugiej za strony istotê zabiegów medycznych stanowi³ aspekt komunikacji, przejawiania siê Asklepiosa, który dokonywa³ zdrowotnej przemiany.
Miejscem, gdzie odbywa³ siê proces leczniczy, by³ abaton  pomieszczenie, do
którego udawali siê chorzy po wczeniejszej obdukcji, oczyszczaniu kadzid³em,
w bia³ych szatach i z mylami ukierunkowanymi tylko i wy³¹cznie na moc boskiego Asklepiosa. Do tych zabiegów byli zreszt¹ przygotowywani. Po zachodzie
s³oñca udawali siê do abatonu, gdzie nastêpowa³a inkubacja, tzn. podczas snu
chorzy otrzymywali wskazówki co do dalszego postêpowania bezporednio od
Asklepiosa lub te¿ dostêpowali boskiego uzdrowienia. Je¿eli nie nawi¹zali jakiegokolwiek kontaktu z bóstwem, musieli rytua³ powtórzyæ, gdy¿ to z ich winy,
niedok³adnego oczyszczenia cia³a lub niedostatecznej ufnoci w bosk¹ moc,
uzdrowienie nie by³o mo¿liwe. Taki rodzaj medycyny sakralnej cieszy³ siê
w Grecji ogromnym powodzeniem. Liczba centrów wi¹tynnych oraz ich wielkoæ wiadcz¹ o du¿ym zaufaniu i niebywa³ej skutecznoci tego rodzaju praktyk
medycznych w oczach Greków. Andrzej Bednarczyk metodê stosowan¹ przez
medycynê sakraln¹ charakteryzuje jako wtargniêcie do dziedziny duchowej chorego, dokonaniu w niej wstrz¹su i zmobilizowaniu jego si³ psychicznych w oczekiwaniu, i¿ sprawi¹ one powa¿ne zmiany w jego ciele. [...] Nie ma widocznych
38
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powodów, by pow¹tpiewaæ w szczeroæ ich [kap³anów] przekonañ, by dopuszczali siê oni oszustw wobec chorych i pos³ugiwali siê w nich bogiem jako swym
narzêdziem39.
Drugim nurtem medycznym wiata antycznego by³a medycyna racjonalna
o charakterze wieckim. Ju¿ na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e te dwa sposoby
uprawiania sztuki lekarskiej, choæ z pozoru sprzeczne, dope³nia³y siê i uzupe³nia³y. Hipokrates, uwa¿any za ojca medycyny europejskiej, przedstawiciel racjonalnego nurtu medycznego, pochodzi³ w³anie z wyspy Kos, z rodu Asklepiadów
(kap³anów Asklepiosa). Obok szko³y lekarskiej na wyspie Kos istnia³y inne szko³y: na Rodos, w Krotonie czy Knidos, w których wokó³ medycznych autorytetów skupiali siê przyszli adepci sztuki lekarskiej. Zdobyte wiedza i dowiadczenie chronione by³y tajemnic¹. Do podstawowych pisanych róde³ informacji na
temat jakoci medycyny tamtych czasów nale¿y zbiór rêkopisów wielu autorów,
m.in. przedstawicieli szko³y z Knidos i Kos, pt.: Corpus Hippocraticum, przypisywany pocz¹tkowo Hipokratesowi. Zgodnie ze staro¿ytnym przekonaniem, ¿e
lekarz jest badaczem, który musi znaæ ca³oæ natury, zawiera on m.in. pisma:
O rodowisku (De aeribus), O wiêtej chorobie (De morho sacro), O sposobie ¿ycia (De Victu), O naturze cz³owieka (De natura hominis) czy O diecie (De dieta).
Metody badawczo-lecznicze stosowane w medycynie wieckiej (racjonalnej)
polega³y na oddzia³ywaniu fizycznym na cia³o zgodnie z wiedz¹ i sztuk¹ lekarsk¹. Ten rodzaj medycyny zak³ada³ teleologiczny charakter natury, wynikaj¹cy
z jej obserwacji. Natura poddana refleksji optyki lekarskiej zosta³a sprowadzona
do szeroko rozumianej teorii przyrodniczo-medyczno-filozoficznej. Do ród³owych koncepcji Corpus Hippocraticum, jakociowo podobnych, choæ ilociowo
ró¿nych, nale¿y diadowa teoria elementów i tetrodowa koncepcja humoralna. Obie
wyrastaj¹ z jednego fundamentu, czyli specyficznie dla myli greckiej rozumianej
phýsis. Stanowi¹ przejaw i metodê pojmowania natury przez sztukê medyczn¹ antyku oraz determinuj¹ charakter rozwoju medycyny na nastêpne stulecia.
W myl diadowej teorii elementów racjonaln¹ metod¹ leczenia jest dieta
i ruch fizyczny. Od¿ywianie i spalanie pokarmu to para przeciwieñstw jak ogieñ
i woda. Naturaln¹ harmoniê, a wiêc dobre zdrowie mo¿na osi¹gn¹æ poprzez równowagê miêdzy iloci¹ spo¿ywanego pokarmu a natê¿eniem ruchu fizycznego40.
D ziêki zastosowaniu diety w wymiarze fizycznym, jak te¿ duchowym mo¿liwe
jest uporz¹dkowanie pierwotnych elementów: ognia odpowiedzialnego za ciep³o
i suchoæ oraz wody odpowiedzialnej za zimno i wilgotnoæ. Tetradowa koncepcja humoralna (od ³ac. humor  sok) opiera³a siê na istnieniu czterech p³ynów
ustrojowych: ¿ó³ci jasnej i ciemnej, krwi oraz luzu, których harmonia w ciele
decyduje o zdrowiu, zaburzenie za o chorobie. Wed³ug tej teorii cia³o cz³owieka
39
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nie stanowi tedy jednoci, lecz jest wieloci¹, o czym przes¹dzaj¹ obecne w nim
cztery jakoci: to co ciep³e, zimne, suche i wilgotne, które mieszaj¹ siê (zachowuj¹c zarazem swoj¹ odrêbnoæ), by wytworzyæ cz³owieka, ich za zrównowa¿ona proporcja staje siê warunkiem i rodzenia siê i dalszego istnienia; po mierci nastêpuje segregacja owych zasad i ich powrót do tego co ciep³e, zimne, suche
i wilgotne41.
Obydwie teorie ukazuj¹ podstawow¹ warstwê optyki medycznej, jako koncepcji mylenia o zdrowiu i chorobie, ¿yciu i mierci w kategoriach naturalnych
stanów przyrodniczych. Znajomoæ mechanizmów, relacji elementów s³u¿y lekarzowi do przywracania utraconej równowagi poprzez dokonanie diagnozy i dobór odpowiednich zabiegów leczniczych. Lekarz winien dysponowaæ koncepcj¹, za pomoc¹ której mo¿e os¹dziæ, jak ca³oæ kosmosu i natury zachowuje siê
w stosunku do cz³owieka. Dok³adnie mówi¹c, jak poszczególne elementy zachowuj¹ siê wobec siebie nawzajem i wobec cia³a ludzkiego42. Chorobê, jej przebieg, a w konsekwencji mieræ mo¿na wyt³umaczyæ, odwo³uj¹c siê do racjonalnych i naturalnych mechanizmów. S¹ one przejawem prawa phýsis, które staje
siê dostêpne poznaniu dziêki obserwacji i badaniu natury. Na stra¿y tej powinnoci i obowi¹zku, ingerencji w naturê, stoi etyka lekarska g³osz¹ca imperatyw
pomocy chorym i zakaz wyrêczania natury (Przysiêga Hipokratesa).
Rzymska koncepcja medycyny, prawie w ca³oci oparta na wiedzy i dowiadczeniu greckim, znalaz³a swój najwy¿szy wyraz w dzia³alnoci Galena. Naczelnym jego celem by³a próba zbudowania holistycznego modelu systematyki chorobowej. By³a ona oparta na greckim duchu teleologizmu, zgodnie z którym
wszystkie zdarzenia w naturze maj¹ charakter celowy. Wyj¹tku od tej zasady nie
stanowi cz³owiek, którego organizm wraz z poszczególnymi narz¹dami dzia³a
w sposób absolutnie teleologiczny. Za³o¿enia przyjête przez Galena weryfikowa³y dowiadczenia medyczne, szczególnie sekcje zwierz¹t, których wyniki zostawa³y analogicznie przenoszone na grunt medycyny humanistycznej. Istot¹ rozbudowywanej koncepcji mia³o byæ uporz¹dkowanie i schematyzacja diagnozy
oraz terapii medycznej. Najg³êbszy wyraz tych idei znajdujemy w Galenowskim
projekcie patologii humoralnej, opartym na Hipokratejskiej tetrodowej koncepcji
soków. W myl teorii Galena, obowi¹zuj¹cej jeszcze do XIX w., stany chorobowe
cz³owieka spowodowane s¹ dyskrazj¹, czyli brakiem równowagi miêdzy czterema
sokami: krwi¹ maj¹c¹ swoje ród³o w sercu, luzem znajduj¹cym siê w mózgu,
¿ó³ci¹ ¿ó³t¹ wystêpuj¹c¹ w w¹trobie oraz ¿ó³ci¹ czarn¹ ze ledziony. Sokom Galen przyporz¹dkowa³ jakoci: ciep³otê, wilgotnoæ, suchoæ oraz zimno. System
patologii humoralnej proponowa³ trzy metody lecznicze: zmianê trybu ¿ycia (m.in.
dieta), leczenie farmakologiczne oraz odprowadzenie szkodliwych soków i przy41
42
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wrócenie w ten sposób stanu harmonii, czyli zdrowia. Istotê terapii leczniczej
stanowi³a zasada contraria conttrariis, czyli przeciwne leczy siê przeciwnym.
Medycyna antyczna, podobnie jak inne dziedziny aktywnoci kulturowej (religijnej, filozoficznej, artystycznej) wiata staro¿ytnego, wyrasta z analizy phýsis.
Podstawowym obowi¹zkiem lekarza by³o poznanie i badanie natury. Wiedza ta
by³a podstaw¹ lekarskiej praktyki i rozwoju sztuki lekarskiej. Poznanie praw natury nale¿a³o do wiedzy wiêtej, pochodzi³o z boskiego nadania, by³o darem,
dziêki któremu lekarz zyskuj¹cy bieg³oæ w sztuce medycznej stawa³ siê podobny bogom (Hipokrates). Najistotniejsze by³o zrozumienie roli medyka i funkcji,
jak¹ mia³a do spe³nienia sztuka lekarska. Lekarz jako depozytariusz boskiej wiedzy pe³ni³ rolê pomocnika natury, sta³ na stra¿y metafizycznego porz¹dku, chroni¹c wiat ludzki przed obsuniêciem siê w chaos; krótko mówi¹c: s³u¿y³ dobru
najwy¿szemu. Oznacza to równie¿, ¿e wszelkie kwestie zwi¹zane z ¿yciem
i mierci¹  w granicach, w jakich mog³aby o nich rozs¹dzaæ wiedza i sztuka medyczna  nie podlegaj¹ subiektywnym, indywidualnym roszczeniom, lecz s¹ rozstrzygane w oparciu o najwy¿sze metafizyczne racje, jednoznaczne ze stanowiskiem metafizycznie (zatem ponadindywidualnie) rozumianego dobra43. To
immanentne przeznaczenie, akcentowane przez filozofów hellenistycznych fatum,
stawia³o lekarza w pozycji podrzêdnej wobec natury i choroby z niej wynikaj¹cej. Ta bowiem by³a w ród³owo rozumianej medycynie greckiej zaburzeniem
naturalnej harmonii elementów. Celem medycyny by³o zatem przywrócenie ³adu,
pierwotnej równowagi, ale tylko jeli istnia³a taka mo¿liwoæ. Choroba, a w konsekwencji mieræ nie by³y stanami, z którymi nale¿a³o podejmowaæ walkê. Wrêcz
przeciwnie, pacjent nie rokuj¹cy nadziei na wyzdrowienie czy prze¿ycie nie by³
leczony. Dzia³anie podjête przeciwko naturze by³o bowiem czynem wiadcz¹cym
o niekompetencji medyka, o nieznajomoci natury i wystêpowaniu przeciw naturalnemu prawu. Podstaw¹ takiego przekonania by³o za³o¿enie, ¿e cz³owiek
(mikrokosmos) jest odzwierciedleniem makrokosmosu. Jeli wszechwiatem ¿¹dz¹
okrelone prawa, to musz¹ one dotyczyæ tak samo cz³owieka, który jest przecie¿
jego czêci¹. Cyklicznoæ nastêpstw w makrokosmosie zachodzi wed³ug tych samych zasad, co w cz³owieku jako pomniejszonym wiecie. Procesy biologiczne,
takie jak poczêcie, rodzenie, starzenie siê i mieræ, procesy fizyczne oparte na walce przeciwieñstw: ciep³a i zimna czy stanów fizycznych, a tak¿e walka przeciwieñstw: ognia i wody s¹ tak uniwersalne, gdy¿ pochodz¹ od jednej pierwotnej zasady, której podlega wszystko. Lekarz dziêki znajomoci i racjonalnemu pojmowaniu
procesów natury mia³ za zadanie wybieraæ takie dzia³ania, które przyspiesz¹ powrót
pacjenta do pierwotnej równowagi i zapewni¹ mu najszybsze ozdrowienie. Ca³a
wiêc idea medycyny oparta by³a na idei naturalnej koniecznoci. Ani choroba,
43 W. Kwiatkowski, Medycyna i mieræ, (w:) M. Ga³uszka, K. Szewczyk (red.), Narodziny
i mieræ. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych ¿ycia ludzkiego, PWN, £ód 2002, s. 259.
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ani tym bardziej mieræ nie stanowi³y gwa³tu na cz³owieku. By³y w naturê wpisane tak g³êboko, jak on sam, jak jego narodziny i rozwój. Wszystko co siê dokonuje, dokonuje siê zgodnie z natur¹, a znajomoæ tych procesów i ich praw
jest przywilejem lekarza stoj¹cego na stra¿y metafizycznego porz¹dku.

Rytua³y i obrzêdy pogrzebowe
Z punktu widzenia antropologii do niezwykle istotnych postaw kulturowych
nale¿¹ bez w¹tpienia rytua³y i obrzêdy pogrzebowe. Ow¹ przestrzeñ, otwieran¹
przez religiê, a podnoszon¹ i rozbudowan¹ przez filozofiê w obszarze racjonalno-pojêciowym, spina praktyka rytualna. W perspektywie antycznej, jak podkrela Alfonso M. di Nola, ¿a³oba mo¿e byæ pojmowana jako zdecydowane i zwyczajowe zwyciêstwo nad mierci¹, odniesione dziêki ceremoniom i tradycjom
niweluj¹cym niszcz¹c¹ moc zgonu i umo¿liwiaj¹cym jednostce oraz spo³ecznoci powrót do normalnego, pogodnego rytmu ¿ycia44.
Rytua³ pogrzebu by³ niezwykle skrupulatnie przestrzegany w staro¿ytnej Grecji. Po pierwsze, organizacja pochówku przez najbli¿szych zmar³ego nale¿a³a do
wiêtego obowi¹zku. Obrzêd warunkowa³ bowiem przejcie duszy ze wiata ¿ywych do wiata podziemnego. Niezrealizowanie nakazu ceremonii powodowa³o
nie tylko sankcje spo³eczne, ale tak¿e sprowadza³o gniew boski. By³o bowiem
wyst¹pieniem przeciwko boskiemu prawu, które gwarantowa³o harmoniê wiata
doczesnego i pozaziemskiego. Jedynym odstêpstwem od tej normy by³a mieræ
zbrodniarzy i zdrajców, ludzi wykluczonych ze wspólnoty polis, czyli pozbawionych formalnych wiêzów. Poprzez zdradê czy zbrodniê cz³owiek niejako
sam siebie wyklucza³ ze zbiorowoci polis, ale równie powa¿n¹ kar¹ stawa³a
siê dla niego zapowied wiecznej tu³aczki, która by³a w³anie efektem niewype³nienia rytua³u przejcia.
W staro¿ytnej Grecji istnia³y dwie metody pochówku zmar³ego. W zale¿noci od epoki zw³oki albo grzebano (np. epoka mykeñska), albo palono (np. epoka homerycka), ale by³o to uzale¿nione równie¿ od okolicznoci mierci. Jeli
mieræ spowodowana zosta³a poprzez rany odniesione w bitwie, daleko od rodzinnego miasta, zw³oki palono, ¿eby nastêpnie skonstruowaæ symboliczny grób
w jego miecie. Dziêki temu rodzina mog³a kontynuowaæ rytua³.
W sytuacji ¿ycia codziennego rodzina i przyjaciele zbierali siê przy konaj¹cym. Wraz z jego ostatnim tchnieniem, kiedy to dusza ulatywa³a z cia³a, zamykano umieraj¹cemu usta i oczy. W epoce klasycznej wk³adano do ust zmar³ego
obola jako op³atê za przewiezienie na drug¹ stronê Styksu lub te¿ k³adziono na
czo³o z³ot¹ blaszkê z dok³adnym opisem drogi do Hadesu. Po umyciu cia³a
44
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i przybraniu w bia³e szaty nastêpowa³y uroczystoci ¿a³obne. Z punktu widzenia
struktury rytua³u, co zaznacza A.M. di Nola, czynnoci ¿a³obne podlega³y prawu inwersji. Po oczyszczeniu cia³a zmar³ego ¿a³obnicy, lamentuj¹c, brudzili swoje cia³a popio³em, a kobiety cina³y w³osy. Kiedy cia³o zmar³ego przybierano
w biel, ¿a³obnicy zak³adali stroje w kolorze czerni. U Greków wystawienie zw³ok
na widok publiczny (pròthesis) odbywa³o siê w domu zmar³ego nazajutrz po zgonie i zwykle trwa³o tylko jedn¹ dobê, co wed³ug Platona jest czasem wystarczaj¹cym, by siê upewniæ o czyjej mierci. Cia³o umieszczano na drewnianej, podpartej wysokimi dr¹gami konstrukcji, na której przygotowywano pos³anie (klìne).
Cia³o owiniête ca³unem (èndyma) k³adziono na grubej derce (stròma), przypominaj¹cej dywan, i nakrywano tkaninami (epiblemata). G³owê umieszczano wy¿ej,
na poduszkach (proskephàlaia), niekiedy g³owa i dolna szczêka by³y podwi¹zane. Ikonografia ukazuje zmar³ego ze stopami skierowanymi na lewo, prawdopodobnie w kierunku drzwi45.
Przed wschodem s³oñca kondukt ¿a³obny udawa³ siê na miejsce pochówku.
Cia³o grzebano w trumnie z gliny, drzewa cedrowego lub kamienia zwanego sarkophagos (jedz¹ca, niszcz¹ca cia³o)46. W grobie oprócz cia³a umieszczano ulubione rzeczy zmar³ego oraz wino. Je¿eli nastêpowa³o spalenie cia³a, przedmioty
te dok³adano do stosu, a nastêpnie gaszono winem i oliw¹. Spopielone szcz¹tki
umieszczano w urnach wykonanych z gliny, marmuru lub br¹zu. Ostatni¹ czynnoci¹ cmentarn¹ (gr. koimeterion, ³ac. coemeterim  piê) by³o usypanie kopca
grobowego, który pokrywano kwiatami, a z czasem przyozdabiano pos¹giem lub
kamienn¹ tablic¹ z wizerunkiem i napisami mówi¹cymi o zmar³ym. Ceremonia
pogrzebowa koñczy³a siê uroczystoci¹ organizowan¹ przez najbli¿szych. Przed
wejciem do domu konieczny by³ rytua³ ablucji. U Greków wszelki kontakt ze
zw³okami by³ tak fatalny, i¿ ten kto go dowiadczy³, traktowany by³ na równi
z zabójc¹ [...]. ¯ywi, na skutek ska¿enia (miazmatu) mierci¹, musieli obmyæ siê
wod¹. ¯a³obê wyznacza³ okres gnilny cia³a. W trzeci, dziewi¹ty i trzydziesty
dzieñ po pogrzebie rodzina zmar³ego sk³ada³a ofiary i urz¹dza³a uczty, podczas
których wspominano nieboszczyka, os¹dzano jego ¿ycie. Trzy dni po mierci,
wieczorem, kobiety z rodziny gromadzi³y siê po raz pierwszy przy grobie, by
op³akiwaæ zmar³ego. Przedtem nikomu nie pozwalano odwiedzaæ grobu 47.
Okres ¿a³oby koñczy³ siê ostatecznie w rok po pogrzebie, po tym czasie rodzina
wraca³a do normalnego toku ¿ycia. Jednak w ka¿d¹ rocznicê mierci i urodzin
oraz wiêta pañstwowe nawiedza³a grób, wyra¿aj¹c tym czeæ dla zmar³ego.
Dla Rzymian, podobnie jak i dla Greków, obrzêdy pogrzebowe by³y niezwykle istotne. Wierzyli oni bowiem, ¿e po mierci cia³a dusza zmar³ego egzystuje
45
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A.M. di Nola, op. cit., s. 252.
Por.: O. Jurewicz, L. Winniczuk, Staro¿ytni Grecy i Rzymianie w ¿yciu prywatnym
i pañstwowym, PWN, Warszawa 1973, s. 29.
47 A.M. di Nola, op. cit., s. 162.
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nadal jako dobry lub z³y duch48. W czasach rzymskich rodzina gromadzi³a siê
wokó³ umieraj¹cego w jego domu. Potem osoba najbli¿sza sk³ada³a zmar³emu
poca³unek, zamyka³a oczy i usta, a nastêpnie zgromadzeni wo³ali zmar³ego po
imieniu, aby upewniæ siê o jego mierci. Fakt mierci zg³aszano do urzêdnika
pañstwowego odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji oraz dostarczanie niezbêdnych narzêdzi do pochówku. Urzêdnik ten zapewnia³ równie¿ obecnoæ p³aczek, tragarzy oraz grabarzy. Cia³o zmar³ego myto i namaszczano olejkami. Nastêpnie sporz¹dzano maskê pomiertn¹ z gliny albo gipsu, któr¹ malowano
i zak³adano zmar³emu. Ubrane w najlepsze szaty, z monet¹ w ustach dla przewonika Charona cia³o zmar³ego wystawiano na trzy do siedmiu dni na widok
publiczny. Jeli zmar³y pe³ni³ wa¿n¹ funkcjê publiczn¹ lub te¿ nale¿a³ do bogatego rodu, jego mieræ oraz datê pogrzebu oznajmiali heroldowie.
Do III w. n.e. pogrzeb odbywa³ siê przed wschodem s³oñca, nastêpnie zwyczaj ten zosta³ zmieniony, tak aby w uroczystoci mog³a braæ udzia³ jak najwiêksza liczba osób. Ceremonia wyprowadzenia cia³a zmar³ego z domu na miejsce
spoczynku by³a w Rzymie bardzo barwna. Do zwyczaju zamo¿nych rodzin nale¿a³o wynajmowanie piewaków, tancerzy, aktorów i mima odgrywaj¹cego zmar³ego. Po dotarciu na cmentarz mieszcz¹cy siê za murami miejskimi cia³o zmar³ego grzebano w trumnie i wk³adano do grobu. Jeli nastêpowa³o palenie cia³a,
do grobu sk³adano urnê, na której znajdowa³ siê nekrolog. Pogrzeb koñczy³ formu³y wypowiadane przez ¿a³obników: have anima candida (¿egnaj, duszo czysta), terra tibi levis sit (niech ci ziemia lekka bêdzie), molliter cubent ossa
(nich koci spoczywaj¹ w pokoju)49. D ziewi¹tego dnia po ceremonii pogrzebowej na grobie zmar³ego sk³adano ofiary oraz organizowano ucztê. Podobnie
jak Grecy, Rzymianie nawiedzali groby w rocznice urodzin i mierci zmar³ego
oraz w wyznaczone wiêta pañstwowe.
Formy rytualne, tak rozbudowane w wiecie staro¿ytnym, by³y wyrazem zindywidualizowania mierci. Wraz z rozwojem wiadomoci cz³owieka jako jednostki mieræ sta³a siê jedyn¹ mo¿liw¹ afirmacj¹ ¿ycia w kulturze przenikniêtej
poczuciem metafizycznej koniecznoci. Wyznaczony, przestrzegany i nadzorowany przez ¿yj¹cych imperatyw dba³oci o pamiêæ umar³ego jest przecie¿ spo³eczno-kulturow¹ strategi¹ afirmacji mierci.

Antyczna postawa wobec mierci
Jean-Pierre Vernant w swoim eseju dotycz¹cym mierci w kulturze greckiej
pisze: o Grekach mo¿na by powiedzieæ, ¿e tak jak wypracowali to, co historycy
48
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matematyki nazywaj¹ idea³em przestrzeni, tak te¿ stworzyli idea³ mierci. Lub
dok³adniej  ¿e próbowali uspo³eczniæ, ucywilizowaæ mieræ  to znaczy zneutralizowaæ j¹  robisz z niej idea³ ¿ycia50. W swoim najg³êbszym wyrazie antyczna postawa wobec mierci jest potwierdzeniem wartoci ¿ycia. Postawa kulturowa wyra¿ana na p³aszczynie religijnej i filozoficznej jest konfirmacj¹ mierci.
Pierwotny aspekt tej postawy uwidacznia mitologia. Za porednictwem eposu, opisuj¹c idea³ mierci mitologicznych bohaterów, nakierowuje wiadomoæ na wzorce ¿ycia, dziêki którym cz³owiek mo¿e unikn¹æ anonimowoci, zapomnienia,
wymazania  a wiêc mierci  poprzez sam¹ mieræ51. To nastawienie na etyczn¹ jakoæ ¿ycia podejmuje antyczna filozofia. G³ównym przedmiotem namys³u
staje siê poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak ¿yæ? A temu pytaniu towarzyszy immanentna pewnoæ, ¿e tylko okrelona jakoæ ¿ycia, dostêpna dla ka¿dego cz³owieka, jest dostateczn¹ gwarancj¹ na unikniêcie otch³ani niepamiêci,
mierci, przestrzeni Hadesu, wiecznego zapomnienia. Pogrzebowe rytua³y, spo³eczno-religijny imperatyw nawiedzania grobów (tak rozwiniêty szczególnie
w czasach rzymskich), dba³oæ o pamiêæ zmar³ego jako mo¿liw¹ drogê jego ci¹g³ej obecnoci, a wiêc i niemiertelnoci potwierdzaj¹ tê optykê: obrzêdy pogrzebowe maj¹ na celu zapewnienie komu, kto straci³ ¿ycie, dostêpu do nowej
sytuacji spo³ecznej, przemianê jego nieobecnoci w mniej wiêcej sta³y stan pozytywny: status zmar³ego52.
mieræ grecka jest mierci¹ konieczn¹. Koniecznoæ ta dziêki jej przyjêciu
staje siê faktem wpisanym w naturê i samo ¿ycie. Medycyna antyczna wyros³a
z przestrzeni religijnej, a pozostaj¹c zakorzeniona w etyce powinnoci i metafizyce celowoci, nie próbuje nawet zg³êbiaæ istoty tego wydarzenia, ogranicza siê do
deskrypcji nieuniknionego faktu: pomarszczone i suche czo³o, zapadniête oczy,
spiczasty nos z czerwonaw¹ obwódk¹, obwis³e, suche i pomarszczone skronie, stercz¹ce uszy, obwis³e wargi, zapadniête policzki, pomarszczona i skurczona broda,
wyschniêta, sina i blada skóra, w³osy w nosie i rzêsy pokryte rodzajem matowobia³ego py³u, do tego ca³e oblicze silnie wykrzywione i nie do poznania53. mieræ
jest oczywistoci¹ ¿ycia, koniecznoci¹ natur, prawem phýsis, czêci¹ kosmicznej harmonii. Jedyn¹ mo¿liwoci¹ jej przezwyciê¿enia jest ¿ycie, którego element
stanowi. ¯ycie, które nie bêdzie zapomniane dziêki cnocie wpisuj¹cej je w harmoniê natury. Wyraz tej postawy odnajdujemy równie¿ w pismach filozoficznych. Platon, inspirowany orficyzmem, twierdzi³, i¿ mieræ jest dobrem. Dziêki
niej bowiem cz³owiek mo¿e wyzwoliæ siê z wiêzienia cia³a i odzyskaæ swój pier50 J.P. Vernant, mieræ grecka  mieræ o dwóch obliczach, (w:) Wymiary mierci, wybór
i wstêp S. Rosiek, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2002, s. 277.
51 Ibidem, s. 276.
52 Ibidem, s. 275.
53 Hipokrates, De Morbis, Lib. II, 5; cyt. za: L.V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, Wydawnictwo £ódzkie, Warszawa 2001, s. 14.
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wotny wymiar egzystencji duchowej. Realizm Arystotelesa za³o¿y³ interpretacjê
mierci jako fakt przyrodniczy. Giniêcie jest dla niego jednym z siedmiu rodzajów ruchu, jaki wystêpuje w naturze. Stoicy interpretowali mieræ jako przejaw
równoci spo³ecznej i sprawiedliwoci natury, która harmonizuje wiat materii.
Ten rodzaj mierci francuski tanatolog Philippe Ariès okrela mianem mierci
oswojonej: jak sugeruje nazwa omawianego stylu umierania, mieræ by³a oswojona poprzez ujêcie jej w ramy uspo³eczniaj¹cego j¹ rytua³u kulturowego, m¹droæ ludowa za godzi³a umieraj¹cego ze mierci¹, mówi¹c mu, ¿e mimo i¿
wszyscy musimy umrzeæ, to jednak w jaki szczególny sposób trwamy w naszym
plemieniu, rodzie czy rodzinie54. Jak dodaje Kazimierz Szewczyk, mieræ oswojona oparta jest na modelu wiata ze cile okrelonym metafizycznym porz¹dkiem. Obraz ten, zakorzeniony w micie, rozwijany przez filozofiê antyczn¹, by³
weryfikowany pragmatyczn¹ optyk¹ medyczn¹. Jednoczenie te kulturowe aktywnoci cz³owieka sta³y na stra¿y wyznawanego porz¹dku metafizycznego. Te
prawa nadawa³y rzeczywistoci równie istotny ³ad, mianowicie ³ad fizyczny,
bêd¹cy zarazem ³adem moralnym i estetycznym. [...] Plan ów czyni³ z rzeczywistoci ca³ociow¹ strukturê funkcjonaln¹, wyznaczaj¹c ka¿dej rzeczy wiata cile okrelone miejsce [...]. Swoje miejsce we wszechwiecie, swoj¹ funkcjê, s³owem swój sens, swoj¹ wartoæ mia³y w nim narodziny, radoæ i szczêcie. Mia³y
je choroba, ból i cierpienie55.

54 M. Ga³uszka, K. Szewczyk (red.), Umieraæ bez lêku. Wstêp do bioetyki kulturowej,
PWN, £ód 1996, s. 14.
55 Ibidem, s. 17.
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Streszczenie

Abstract

W niniejszym szkicu autorka spróbuje
przybli¿yæ fragment wczesnoredniowiecznej
debaty nad porz¹dkiem wszechwiata, u której
podstaw le¿a³ szeroko pojêty symbolizm chrzecijañski. Stanie siê to mo¿liwe dziêki wybranym przyrodniczo-teologicznym refleksjom karoliñskiego erudyty Rabana Maura zawartym
w obszernej summie o wiecie  De universo.
Analizie zostanie poddana VIII ksiêga wspomnianego dzie³a, swoistego rodzaju bestiariusz.
Czwarty rozdzia³ tej ksiêgi, zatytu³owany De
vermibus  O robakach, otwiera przed czytelnikiem wiat owadów, piercienic, miêczaków,
a tak¿e odstrêczaj¹cych ludzkich paso¿ytów, których istnienie oraz bytowanie mia³y  zdaniem
Maura  nieoceniony wk³ad w zrozumienie tajemnic niewidzialnego Boga. Królestwo przyro-

In present article the author is trying to
bring closer the excerpt of early middle ages
argument about univers order which is based on
Christian symbolism. It will be done thanks to
selected a few environmental  theological reflexions of carolingian savant Rabanus Maurus
contained in broad of summa about world  De
universo. The VIII tome of this masterpiece
will be analysed. The fourth chapter entitled De
vermibus  about worms, open ahead of reader
the world full of insects, annelids, molluscs,
human parasite which existence  according to
Maurus  invaluable contribution in understanding mystery of invisible God. The kingdom of
nature was hiding in itself force of allegorical
indicators which skillfully interpreted could
opened the way to salvation. In every tome of
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dy kry³o w sobie moc alegorycznych kierunkowskazów. Ich umiejêtne zinterpretowanie
mog³o otworzyæ drogê do zbawienia. W ka¿dej
z ksi¹g De universo odnajdujemy harmonijne
zespolenie elementów z zakresu historii wiata,
cz³owieka i zbawienia. Maur z naukowym zaciêciem i niepodwa¿aln¹ wiar¹ we wspó³zale¿noæ wiata doczesnego oraz niebiañskiego komentowa³ i interpretowa³ wszelkie zjawiska
i mechanizmy z otaczaj¹cej go rzeczywistoci.
Wszechobecne dzie³o stworzenia przybli¿a³o go
do samego Stwórcy. Przyroda stanowi³a niekoñcz¹ce siê ród³o hierofanii. Ukryte w niej kody,
klucze i metafory pozwala³a rozszyfrowaæ Biblia, a tak¿e rozum kierowany przez wiarê.
W ten sposób Maur  tak jak i wielu innych
wspó³czesnych mu uczonych  dociera³ do satysfakcjonuj¹cego poczucia poznania i zrozumienia wiata. Zbli¿enia do sfery sacrum. Poprzez widzialne obrazy, dwiêki i nazwy we
wszystkich wymiarach cz³owieczego bytu mo¿liwe stawa³o siê poszukiwanie i  w efekcie
 odkrywanie Boga. Szukajmy wiêc cienia
prawdy i ¿ycia1 w wiecie krwio¿erczych pijawek i paj¹ków tkaczy. Wszak¿e prawdziwym
filozofem  w opinii Maura  jest ten, kto posiada wiedzê rzeczy boskich i ludzkich2.

De universo we can find the harmony of elements in range of world history, human history
and salvation. Rabanus Maurus was commented
and interpreted all phenomenon from surrounding him reality with academic passion and undisputed belief in interdependence temporal and
heavenly world. Omnipresent work of creation
was approximate him to the Creator. The nature was an endless source of hierofany and
thanks to Bible and intellect guided by faith we
could decode hide in it codes, keys and metaphors. In that way Maur  like many anothers
presents scholars  was getting through to satisfying feel of understanding the world. Move
closer to sacrum sphere. Through the visible
pictures, sounds and names in every dimension
of human existence it become possible to searching and unveiling God. Let look for then the
shadow of true and life in the world full of
blood-thirsty leeches and spiders. After all real
philosopher  in Maur opinion  is this who
owned divine and human knowledge.

Raban Maur3 ¿y³ i dzia³a³ w wiecie, w którym chrzecijañstwo stanowi³o
jedyny punkt odniesienia, a horyzont geograficzny by³ pojêciem to¿samym
z horyzontem duchowym4. Tak jak i inni uczeni doby karoliñskiej, Maur korzysta³ z cz¹stek czy te¿ okruchów kultury antycznej, czyni¹c z niej s³u¿ebnicê teologii. Robi³ to jednak z typow¹ dla wczesnoredniowiecznych uczonych pedanteri¹, humanistycznym zaciêciem i elegancj¹. By³ mistrzem s³owa, oczywicie
1 Paralela do s³ów Honoriusza z Autun (zm. 1150), który mia³ powiedzieæ, ¿e wszelkie
stworzenie jest cieniem prawdy i ¿ycia.
2 Raban Maur, De universo XV, kol. 413, (w:) Migne, PL 111: Est enim Philosophus, qui
divinarum et humanarum rerum scientiam habet.
3 Na temat Rabana Maura: W. Weber, Rabanaus Maurus in seiner Zeit, Mainz 1980;
R. Kotuje, H. Zimmermann, Hrabanus Maurus. Lehrer, Abt und Bischof, Mainz  Wiesbaden
1982; S. Haarländer, Rabanus Maurus zum Kennenlernen, Mainz 2006; M. Banniard, Rhabanus
Maurus and the Vernacular Languages, in Latin and the Romance Languages in the Early
Middle Ages, a cura di R. Wright. University Park (PA), The Pennsylvania State UP 1996.
4 Por. J. Le Goff, Kultura redniowiecznej Europy, t³um. H. Szumañska-Grossowa, Warszawa 1970, s. 146.
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³aciñskiego. W wiedzy i wykszta³ceniu widzia³ si³ê pañstwa i panuj¹cych, tak¿e
si³ê zachodniego Kocio³a, który w VIII w. wci¹¿ boryka³ siê z zawirowaniami
w obrêbie liturgii i organizacji. Ernst Robert Curtius stwierdzi³, i¿ Raban Maur
by³ niew¹tpliwie cz³owiekiem bardzo uczonym, ale z pewnoci¹ nie by³ intelektualnie samodzielny5. Nazwa³ go nawet ponurym kompilatorem6. Taki jednak by³
znak owych czasów, w których nie istnia³o pojêcie indywidualizmu twórczego
czy eksperymentu literackiego. Uczeni trzymali siê starych wzorów, które uwa¿ali za jedyny i najlepszy kanon. Próbowali za wszelk¹ cenê dotrzymaæ kroku
wielkim, klasycznym mistrzom s³owa. Tak wiêc na szerok¹ skalê uprawiana by³a
recepcja i transformacja antyku. Kopiowano, naladowano, robiono wyci¹gi, komentarze i niestrudzenie gromadzono.
Autor De universo urodzi³ siê w Moguncji oko³o 780 r.7, w miecie, które
le¿a³o w obrêbie Austrazji  pradawnej frankoñskiej krainy Merowingów. Presti¿ miastu nada³ wiêty Bonifacy, który uczyni³ je arcybiskupstwem w 745 r.
O przysz³oci Rabana zadecydowali rodzice. W wieku dziesiêciu lat zosta³ powiêcony Bogu i oddany do benedyktyñskiego klasztoru w Fuldzie. Tam przyj¹³
zrêby formacji kap³añskiej i intelektualnej. Jego prawdziwy geniusz ujawni³ siê
jednak dopiero podczas studiów w Tours. Raban Maur by³ godnym spadkobierc¹ wielkiego mistrza  Alkuina (ok. 730804), najbieglejszego ówczenie znawcy gramatyki ³aciñskiej, tego samego, który niezmordowanie edukowa³ Karola
Wielkiego w kaligrafii ³aciñskiej. Zdaje siê, ¿e Maur przej¹³ od Alkuina ca³¹
mo¿liw¹ wiedzê wraz z umi³owaniem idei zjednoczonego cesarstwa8. Wiêkszoæ
¿ycia powiêci³ objanianiu i systematyzowaniu wiedzy o wiecie, któr¹ zna³
z wyci¹gów i komentarzy do pradawnych mistrzów, konfrontuj¹c j¹ jednoczenie
z Pismem wiêtym i nauczaniem Ojców Kocio³a. Summa wiedzy o wiecie stanowi³a dla niego summê wiedzy o Bogu. W istocie dzia³a³ wiêc jak typowy benedyktyñski mnich, celebrowa³ Absolut z zapa³em i rygorem. Zdo³a³ jednak
ujawniæ w swej twórczoci nietypowy dla ówczesnej dzia³alnoci literackiej indywidualny smak estetyczny i rozpoznawaln¹ wra¿liwoæ. Benedykt XVI podczas audiencji generalnej, która mia³a miejsce 3 czerwca 2009 r. w Watykanie,
bardzo trafnie okreli³, i¿ Maur wiadectwem swej twórczoci wykaza³ niezwyk³¹ wiadomoæ koniecznoci w³¹czenia do dowiadczenia wiary nie tylko umy5

E.R. Curtius, Literatura europejska i ³aciñskie redniowiecze, t³um. A. Borowski, Kraków 2009, s. 481.
6 Ibidem, s. 92.
7 Hrabanus Maurus, (w:) Lexicon des Mittelalters, t. 5, kol. 144.
8 By³ oddanym i wiernym doradc¹ cesarza Ludwika Pobo¿nego (778840). Popiera³ go
w d¹¿eniach do zachowania jednoci imperium. Podczas wielkiego buntu cesarskich synów niez³omnie sta³ po stronie imperatora. Po mierci Ludwika popar³ najstarszego z jego synów  Lotara (795855), który z woli ojca mia³ staæ siê sukcesorem cesarskiej schedy. Niestety zosta³ on
pokonany przez jednego z m³odszych braci  Ludwika Niemieckiego (804876), co na jaki
czas narazi³o Rabana na nie³askê w³adcy.
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s³u i serca, ale tak¿e zmys³ów. Dopiero te mia³y prowadziæ cz³owieka do korzystania z prawdy ca³ym sob¹, duchem, dusz¹ i cia³em9.
Autor De universo zwi¹zany by³ z dwoma miastami  rodzinn¹ Moguncj¹
i Fuld¹, gdzie z ucznia sta³ siê nauczycielem, a w 822 r. tak¿e opatem10. Moguncja mia³a staæ siê jego siedzib¹ od 847 r. Zosta³ wówczas wybrany na arcybiskupa i a¿ do swej mierci w 856 r. pe³ni³ tê funkcjê z niezwyk³ym zaanga¿owaniem i powiêceniem11.
Z bogatej listy utworów Maura12 nie sposób pomin¹æ doskona³ego i ponadczasowego hymnu Veni Creator Spiritus (O Stworzycielu, Duchu, przyjd), który sta³ siê syntez¹ chrzecijañskiej pneumatologii. Towarzyszy najwa¿niejszym
wydarzeniom z ¿ycia Kocio³a. Wkraczaj¹cy do Kaplicy Sykstyñskiej kardyna³owie, nowo wywiêcani biskupi, ksiê¿a i zakonnicy nuc¹ s³owa napisane niemal dwanacie stuleci wczeniej przez Rabana Maura:
O Stworzycielu, Duchu, przyjd,
Nawied dusz wiernych Tobie kr¹g.
Niebiesk¹ ³askê zes³aæ racz
Sercom, co dzie³em s¹ Twych r¹k.
[...]
Mow¹ wzbogacasz jêzyk nasz.
wiat³em rozjanij nasz¹ myl,
W serca nam mi³oæ wiêt¹ wlej,
I w¹t³¹ s³aboæ naszych cia³,
Pokrzep sta³oci¹ mocy swej.13
9 Benedykt XVI, Orêdzie wyg³oszone podczas audiencji generalnej 3 czerwca 2009, [online] <http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x704/katecheza-benedykt-xvi-wygloszona-podczas-audiencji-ogolnej-czerwca-roku/>, dostêp: 10.02.2014.
10 Zapiski w Anna³ach Fuldyjskich na 822 r.: Eigil abbas Fuldensis coenobii defunctus
Hrabanum successorem reliquit. Annales Fuldenses, (w:) MGH, SS rer. Germ., s. 22.
11 Zwo³a³ trzy synody w Moguncji. Zatwierdzi³ wiele reform kocielnych i doktrynalnych.
By³ zaanga¿owany w spór z obroñcami doktryny o predestynacji. Nie lekcewa¿y³ jednoczenie
swoich obowi¹zków wzglêdem ubogich i chorych. W 850 r. tereny Germanii w okolicach Renu
nawiedzi³ g³ód. Raban Maur zadecydowa³, aby dotkniêtym kataklizmem oddaæ klasztorne zapasy. Osobicie mia³ przybyæ do parafii o nazwie Winkela i tam ka¿dego dnia rozdawaæ kocielne
zapasy oko³o trzystu g³oduj¹cym. Por. Annales Fuldenses, s. 40.
12 Poród pism egzegetycznych znajduj¹ siê m.in. liczne komentarze do Pisma wiêtego
oraz dzie³o Allegoriae in universam Sacram Scripturam (PL 112, kol. 8491088). Raban Maur
napisa³ wiele homilii  zachowa³o siê ich ponad dwiecie (PL 110, 9468). Komponowa³ tak¿e
dzie³a poetyckie  do bardziej znanych nale¿y hymn Liber sanctae crucis (PL 107, kol. 133294).
Do naszych czasów przetrwa³ tak¿e ¿ywot wiêtej Magdaleny i jej siostry Marty De vita beatae
Mariae Magdalenae et sororis ejus sanctae Marthae (PL, kol. 14311508). Maur by³ tak¿e
autorem wielu regu³ zakonnych oraz podrêczników: De institutione clericorum (PL 107, kol.
293420), De saris ordinibus (PL 112, kol. 11691177), Excerptio de arte grammatica Prisciani (PL 112, kol. 613678), Glossae latino-barbaricae de partibus humani corporis (PL 112,
kol. 15751578).
13 Przek³ad Adama Mickiewicza.
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Dzie³o De universo powsta³o oko³o 844 r., gdy zwolniony z funkcji opata
Fuldy Raban oddali³ siê do po³o¿onego w pobli¿u maleñkiego Petersbergu14. Zaj¹³ siê wówczas spisaniem zaplanowanej summy o wiecie, o wszelkich kategoriach wiata widzialnego i niewidzialnego, doczesnego i niebiañskiego. De universo mia³o stanowiæ rodzaj wczesnoredniowiecznej encyklopedii lub s³ownika,
który dopomaga³by w zrozumieniu Biblii. Tak skomponowane i przemylane
dzie³o nie by³o jednak przedsiêwziêciem pionierskim. Ju¿ wczeniej rzymski
uczony Kasjodor (ok. 485583) napisa³ traktat Institutiones divinarium et secularium litterarum, jednak to dopiero encyklopedia Izydora z Sewilli (zm. 636)
 Etymologiae lub De natura rerum (O istocie rzeczy) sta³a siê najbardziej
popularnym w redniowieczu dzie³em tego gatunku. Biskup Sewilli dokona³ rzeczy spektakularnej, wykorzysta³ osi¹gniêcia pogañskich uczonych w s³u¿bie wierze15. Naukowe wywody o wszelkich zjawiskach zachodz¹cych w wiecie zosta³y przez Izydora zainspirowane m.in. rozwa¿aniami Augustyna, Hieronima
i Ambro¿ego16. Dziêki temu wiat w jego traktacie staje siê kosmiczn¹ Bibli¹,
zwierciad³em nadprzyrodzonych prawd wiary17. Encyklopedia biskupa Izydora
by³a dzie³em, które zaraz po Biblii najczêciej przepisywano, czytano i wykorzystywano jako ród³o w ca³ej redniowiecznej Europie Zachodniej18. Summê
o wszechwiecie pozostawi³ po sobie tak¿e anglosaski mnich Beda Czcigodny
(673735)  De natura rerum. Zawar³ w niej bardzo podobny zakres wiedzy
o wiecie co sewilczyk.
Raban Maur zainspirowa³ siê z dzie³em biskupa Sewilli. Maniera ci¹g³ego
kompilowania sk³oni³a go do stworzenia pewnego rodzaju wyci¹gu. Istniej¹ tak¿e teorie, i¿ chcia³ poprawiæ dzie³o doæ liberalnego i wszechstronnego w swych
zainteresowaniach Izydora. Etymologie dowodz¹ jego fascynacji antykiem, ale
tak¿e pewnej otwartoci na inne wyznania i herezje. Maur wy³uska³ z De natura
rerum te partie tekstu, które by³y najbardziej bliskie nauczaniu Kocio³a, najbardziej chrzecijañskie.
Tworzenie kluczy, komentarzy, gloss, wszelkiego rodzaju objanieñ i wskazówek do zrozumienia otaczaj¹cego wiata by³o na sta³e wpisane w nurt wcze14

Najprawdopodobniej pod naciskiem Ludwika Niemieckiego, który odwo³ywa³ ze stanowisk niewygodnych dygnitarzy wieckich i kocielnych reprezentuj¹cych poprzedni uk³ad.
Decyzja imperatora wbrew pozorom by³a dla Maura niezwykle satysfakcjonuj¹ca. Najlepiej czu³
siê na niwie naukowej. Odci¹¿ony od obowi¹zków administracyjnych, reprezentacyjnych i ustawodawczych móg³ zaj¹æ siê pisarstwem.
15 T. Krynicka, Izydor z Sewilli, Kraków 2007, s. 56.
16 Ibidem, s. 57.
17 Ibidem.
18 M. Chudzikowska-Wo³oszyn, Koincydencja sacrum i profanum w estetyce Walahfrida
Stracona (ok. 808849). Rozwa¿ania w oparciu o przyrodniczy poemat De cultura hortorum,
Humanistyka i Przyrodoznawstwo 2011, nr 17, s. 282.
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snoredniowiecznego pimiennictwa. Pojêcie to by³o zreszt¹ niezwykle z³o¿one,
stanowi³o swoistego rodzaju konglomerat. Poza istotami, zjawiskami i rzeczami
realnymi, dodatkowo w tym pojêciu mieci³ siê jeszcze ca³y zakres pojêæ abstrakcyjnych, fikcyjnych stworzeñ i nadnaturalnych zdolnoci. Takie pojmowanie
wiata to wytwór religijnej wiadomoci i przes¹dów19 . Przedmioty, zjawiska,
roliny i zwierzêta zdawa³y siê byæ nonikami dwojakich informacji. Obok zakresu wiadomoci dotycz¹cych ich natury fizycznej, istnia³a jeszcze wiedza symboliczna. Dotyczy³a ona znaczenia danej rzeczy w odniesieniu do wielorakich
form stosunków miêdzy wiatem ludzkim a wiatem boskim20. W efekcie tak
pojêty wiat stawa³ siê niewyczerpanym ród³em symboli i alegorii, niejednokrotnie skomplikowanych i trudnych do zrozumienia. Wczesnoredniowieczni uczeni podejmowali siê zatem tworzenia licznych komentarzy, które mia³yby byæ
przewodnikami i kierunkowskazami dla niewykszta³conych mas.
Rozwi¹zañ nale¿a³o szukaæ przede wszystkim w Pimie wiêtym. Perspektywa symboliczna i mistyczna przyt³acza³a kontekst naukowy, gdy¿ wiedza o otaczaj¹cym wszechwiecie by³a raczej znikoma i daleka od pragmatyzmu. Obiektywizm zosta³ nasycony treci¹ moralizatorkosymboliczn¹21, za informacje
zaczerpniête od autorów greckich i rzymskich by³y okrojone, szcz¹tkowe. W redniowieczu nie rozwija³y siê jeszcze nauki cis³e, matematyczne czy przyrodnicze. Mo¿emy znaleæ tylko pewne elementy z ich obszaru w obrêbie samej teologii czy filozofii. O wiecie wnioskowa³o siê na podstawie niewielkiego
fragmentu. Du¿o wa¿niejszy stawa³ siê komentarz symboliczny. Religijnoæ by³a
podstaw¹ ówczesnego wiatopogl¹du. Ona tak¿e wyznacza³a stosunek cz³owieka do przyrody, która by³a symbolem niewidzialnego wiata, odbiciem wiata
niebiañskiego, a tak¿e Bo¿ych tajemnic.
To w³anie potrzeba wnioskowania o wszechwiecie przez pryzmat symboliki kierowa³a Rabanem Maurem, kiedy przyst¹pi³ do zbierania materia³u do swojej summy. Dzie³o zadedykowa³ najdostojniejszemu i jak nikt inny godnemu
wszelakiej czci22 królowi Ludwikowi Niemieckiemu  temu samemu, który zdegradowa³ go i wys³a³ do nieco zapomnianego Petersbergu. Raban by³ jego politycznym oponentem, dlatego te¿ odzyskanie zaufania w³adcy i zaskarbienie sobie jego wzglêdów sta³o siê priorytetem mnicha. Ów najnêdzniejszy poród
wszystkich Bo¿ych s³ug23 odwa¿y³ siê sw¹ twórczoci¹ zas³u¿yæ na mi³osierdzie w³adcy. W dziele tym  jak czytamy we wstêpie  przedstawi³ bardzo wie19

s. 71.

20
21
22

A. Guriewicz, Kategorie kultury redniowiecznej, t³um. J. Dancygier, Warszawa 1976,

Ibidem, s. 72.
Ibidem, s. 75.
Domino excellentissimo, et omni honore dignissimo Ludovico regi, Rabanus [...]. De
universo I, kol. 9, (w:) Migne, PL 111.
23 [...] vilissimus servorum Dei servus [...]. Ibidem.
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le spraw dotycz¹cych natury, w³aciwoci s³ów, a tak¿e mistycznych znaczeñ
wszystkich rzeczy24.
Ostatecznie komentarz fuldyjczyka obj¹³ XXII ksiêgi u³o¿one wed³ug przemylanego porz¹dku hierarchicznego. Na szczycie znalaz³ siê oczywicie Bóg
Ojciec i od Niego Raban rozpocz¹³ rozwa¿ania25. Dalej nakreli³ osobê Syna
Bo¿ego26 i kolejno tajemnicê Ducha wiêtego27. Pod¹¿aj¹c wedle przyjêtej przez
siebie hierarchii bytów, zamkn¹³ ksiêgê I rozwa¿aniami na temat anio³ów28. Cz³owiekowi powiêci³ tomy VI i VII. Wreszcie w ksiêdze VIII omówi³ wiat zwierz¹t. Nie jest to jednak wiat widziany oczami naukowca, ale przede wszystkim
cz³owieka obdarzonego g³êbok¹ wiar¹. Mamy tutaj pewien rodzaj dysputy przyrodniczej przeplecionej pierwiastkami duchowymi. Przyroda stanowi³a bowiem
ksiêgê, z której czerpano m¹droæ. Zarówno fauna, jak i flora stawa³y siê nieskoñczonym ród³em hierofanii. By³y tak¿e zwierciad³em, w którym odbija³ siê
cz³owiek29.
Rozdzia³ IV zoologicznej ksiêgi arcybiskupa Moguncji, zatytu³owany De vermibus (O robakach), zawiera katalog zwierz¹t nieznacznych, raczej ma³o efektownych, budz¹cych odrazê i strach, jednak  jak siê okazuje  maj¹cych swe
miejsce i znaczenie w dziele stworzenia. Rozdzia³ prezentuje jedn¹ z ods³on
wczesnoredniowiecznego mikrokosmosu, pe³nego wspó³zale¿noci i alegorii.
Ca³y wiat  widziany oczami karoliñskiego uczonego  stanowi³ mistern¹ siatkê korelacji: rzeczy widzialne prowadzi³y do niewidzialnych, to co ma³e by³o
zwi¹zane z wielkim, a zachowania i zwyczaje zwierz¹t by³y obrazem ludzkich
s³aboci i charakterów. Ów wiat pe³en by³ jednoczenie kontrastów, symboli
dobra lub z³a. W ca³ym nakrelonym krajobrazie nie znajdziemy niczego niepotrzebnego. Ka¿dy szczegó³ mia³ swoje znaczenie i przes³anie.
Interpretacja religijno-moralna zdecydowanie dominuje w ca³ym uk³adzie
kompozycyjnym rozdzia³u. Treci stricte naukowych jest mniej, nie oznacza to
jednak, ¿e autor unika³ czy te¿ ucieka³ od ich podejmowania. Ca³y dyskurs przyrodniczy zosta³ wiernie przytoczony za Izydorem z Sewilli. Rozdzia³ rozpoczyna siê od próby usystematyzowania robaków, które Maur podzieli³ na te, które
pochodzi³y z ziemi, wody, powietrza, miêsa, listowia, drewna i p³ótna30. Zazna24

Sunt enim in eo plura exposita de rerum naturis, et verborum propritatibus, nec non
etiam de mystica rerum significatione. Ibidem, kol. 9.
25 Ibidem, kol. 13.
26 Ibidem, kol. 19.
27 Ibidem, kol. 23.
28 Ibidem, kol. 28.
29 A. Guriewicz, op. cit., s. 62.
30 Sunt autem vermes aut terrae, aut aquae, aut aeris, aut carnium, aut frondium, aut lignorum, aut vestimentorum. De universo VIII, kol. 235. Por. Izydor z Sewilli, Etymologiae 12,
5, 1.
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cza³ tak¿e, ¿e rodz¹ siê one bez ¿adnej kopulacji31. Robakiem powietrznym by³
paj¹k  aranea. Autor z wielkim uznaniem odnosi³ siê do jego naturalnych zdolnoci. Podziwia³ drobne cia³o, które by³o w stanie wyprodukowaæ d³ug¹ i elastyczn¹ niæ. Da³ równie¿ wyraz swej estymy wzglêdem niewyczerpanych pok³adów zapa³u, którym obdarzony by³ pracowity owad32. W tym krótkim opisie
wyranie widaæ zachwyt nad doskona³oci¹ tworów Bo¿ych. W pajêczej sieci
 zdaniem Maura  tkwi³a tajemnica piêkna wiata. Po prezentacji tego, co ziemskie autor przeszed³ do opisu tzw. prawd wy¿szego rzêdu:
Paj¹k symbolizuje cz³owiecz¹ kruchoæ. St¹d w Psalmie znajdujemy co nastêpuje: Dla
nieprawoci kara³e cz³owieka: i uczyni³e, ¿e wysch³a jako paj¹k dusza jego (Ps 38,12)33.
[...] S³usznie porównuje siê te¿ z jego drobnym cia³em upad³¹ i odwrócon¹ duszê, która znu¿y³a siê regu³ami i ostro¿noci¹.34

Paj¹k odzwierciedla³ wiêc kruchoæ i chwiejnoæ natury cz³owieczej. Dodatkowo symbolizowa³ diabelskie sztuczki35, gdy¿ jak zosta³o powiedziane w Ksiêdze Izajasza: byleby siê oprzeæ na fa³szu i powiedzieæ k³amstwo, byle uknuæ
31

[...] sine ullo concubitu gignitur [...]. Ibidem. Najprawdopodobniej chodzi³o o zagadnienie samorództwa. Teoria abiogenezy pochodzi³a od Arystotelesa. W Zoologii czytamy: Inne
owady nie pochodz¹ od zwierz¹t, lecz powstaj¹ na drodze samorództwa: jedne pochodz¹ od
rosy, która spada na licie [...]. Inne pochodz¹ z bagna i gnoju, gdy one siê rozk³adaj¹; jeszcze
inne bior¹ pocz¹tek w drzewie zielonym lub usch³ym; inne wreszcie we w³osach zwierz¹t, ich
ciele lub ekskrementach, zarówno ju¿ wydalonych jak przebywaj¹cych jeszcze w zwierzêtach
[...]. Arystoteles, Zoologia 5, 19, 551a, t³um. P. Siwek, Warszawa 1982, s. 194.
32 [...] exiguo corpore longa fila deducit, et telae semper intenta, nunquam desint laborare, perpetuum sustinens in sua arte dispendium. De universo VIII, kol. 235. Por. Etymologiae
12, 5, 2. Zrêcznoæ i pracowitoæ paj¹ka inspirowa³a wielu staro¿ytnych pisarzy, np. Owidiusz
(4317 lub 18), pocieszaj¹c kochankê Korynnê, która zaczê³a traciæ w³osy w wyniku nieprzemylanych zabiegów fryzjerskich, kreli³ zalety cienkiej i delikatnej pajêczyny, a jednoczenie
nie kry³ podziwu dla misternej pracy paj¹ka. Por. Owidiusz, Elegiae I, 14, 78. S³ynny jest
oczywicie Owidiañski motyw przeobra¿enia w paj¹ka hafciarki Arachne (Metamorfozy, VI,
5146). Z kolei Klaudiusz Elian (ok. 170230) w dziele O zachowaniach zwierz¹t (1, 21) pisa³:
paj¹ka sama Natura nauczy³a bieg³oci w tkaniu. Technika tego rzemios³a nie polega na naladownictwie, gdy¿ paj¹k nie zdobywa przêdzy gdzie na zewn¹trz, ale wysuwa nitki z w³asnego
brzucha i rozpina sieci [...]. Jest tak zapobiegliwy i pracowity, ¿e nie wytrzymuj¹ z nim porównania nawet najbardziej obeznane i bieg³e w kunszcie tkackim kobiety. Jego nitka zdaje siê
cieñsza od w³osa. Klaudiusz Elian, O w³aciwociach zwierz¹t, t³um. A. Komornicka, Warszawa 2005, s. 32.
33 T³umaczenie za Bibli¹ Wujka. Biblia Tysi¹clecia t³umaczy ów fragment nastêpuj¹co: Za
winê ch³oszczesz cz³owieka karaniem, jak mól obracasz wniwecz to, czego po¿¹da. Doprawdy
ka¿dy cz³owiek jest marnoci¹.
34 Aranea vero humanam fragilitatem significat. Unde est illud in Psalmo: Et tabescere fecisti, sicut araneam, animam ejus (Psal. XXXVIII). [...] Huic ergo exiguo corpusculo recte conversi et afflicti anima comparatur, quae longis observationibus vigiliisque fatigatur [...]. De
universo VIII, kol. 236.
35 [...] tamen fragilitate humanitati scilicet diversarum varietate confunditur adversitatum.
Item aranea fraudem diaboli designat. Ibidem.
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podstêp i sp³odziæ niegodziwoæ. T³uk¹ jaja ¿mijowe i tkaj¹ pajêczyny; kto zjada te jaja, umiera, gdy je st³ucze, wylêga siê ¿mija36.
Pijawka, któr¹ w drugiej kolejnoci opisywa³ benedyktyñski mnich, reprezentowa³a robaki wody  vermes aquae. Jej ³aciñska nazwa  sanguisuga  etymologicznie korespondowa³a z ³aciñskim zwrotem sanguis sugit, co dos³ownie t³umaczy siê jako ta, która ssie krew37. Nie jest zaskakuj¹ce wiêc, ¿e z racji
paso¿ytniczego i ma³o estetycznego trybu ¿ycia pijawka od zawsze budzi³a
w ludziach wstrêt i strach. Autor De universo uwra¿liwia³ swych czytelników:
Pijawka jest niczym diabe³. St¹d i w Ksiêdze Przys³ów czytamy: Pijawka ma dwie córki: Daj!
Daj!38 . Córkami diab³a s¹ otó¿ lubie¿noæ  luxuria i chciwoæ  avaritia, których ów krwawy przeciwnik u¿y³ napadaj¹c na rodzaj ludzki.39

W mikrokosmosie Rabana Maura znalaz³o siê tak¿e miejsce dla g¹sienicy.
By³ to robak listowia, który rodzi³ siê z zieleni i zagnie¿d¿a³ w liciach jarzyn
lub winnej latoroli40. Przyjêtym od Izydora z Sewilli zwyczajem karoliñski
uczony rozpoczyna³ wywód od krótkiego dyskursu etymologicznego. Nazwa eruca  jak donosi³  powsta³a od ³aciñskiego czasownika  erodere, który wi¹¿e
siê z nadgryzaniem i przegryzaniem41. G¹sienica nie posiada³a ¿adnych pozytywnych konotacji. Ju¿ Plaut, za nim Izydor i w nastêpnej kolejnoci Raban Maur
w g¹sienicy widzieli szelmowskie zwierz¹tko42. Pejoratywnych cech nadawa³a jej permanentna szkodliwoæ:
G¹sienica nie lata, tak jak szarañcza, tu i tam porzucaj¹c na wpó³ zjedzone licie. Egzystuje
w owocach, które staj¹ siê skazanymi na zjedzenie. Ta wszystko po¿era powoli, leniwymi kêsami.43
36
37

Iz 59,5. Cyt za Bibli¹ Tysi¹clecia.
Sanguisuga, vermis aquatilis, dicta, quod sanguinem sugit. De universo VIII, kol. 236.
Por. Etymologiae 12, 5, 3.
38 Prz 30,15. W Biblii Wujka: Pijawka ma dwie córki mówi¹ce: Przynie, przynie.
39 Sanguisuga vero diabolus est. Unde est illud in Proverbiis: Sanguisugae duae filiae, dicentes: Affer, affer (Prov. XXX). Diaboli ergo filiae sunt luxuria et avaritia, quibus sanguinolentus hostis humanum genus intestat. De universo VIII, kol. 236.
40 Eruca, frondium vermis, in olus vel pampino involuta [...]. Ibidem, kol. 235. Por. Etymologiae 12, 5, 9.
41 [...] ab erodendo dicta. De universo VIII, kol. 235.
42 De quo meminit Plautus: Imitatus nequam bestiam et maleficam involutam in Papino implicat. Ibidem. Maur wzorem Izydora przytoczy³ cytat z Komedii Skrzynkowej Plauta, w której g¹sienica sta³a siê motywem alegorycznym odzwierciedlaj¹cym naturê szkodliwego i przebieg³ego
cz³owieka. Por. Plaut, Cistellaria 728729. LAMP. Imitatur nequam bestiam et damnificam.
PHAN. Quamnam, amabo? LAMP. Involvolum, quae in pampini folio intorta implicat se (tak, jak
zwierz¹tko pewne, szelmowskie, szkodliwe. Tak lecz jakie? G¹sienica, która listek winny zwija by
siê w rodek wkrêciæ). Plaucjusz, Komedie, t. 3, t³um. G. Przychodzki, Kraków 1935, s. 288.
43 Sed idem nec advolat, ut locusta, ut huc illucque discurrens semipasta dimittat: scilicet
permanet perituris frugibus, et tardo lapsu pigris morsibus universa consumit. De universo
VIII, kol. 235. Por. Etymologiae 12, 5, 9. O niepohamowanej ¿¹dzy ci¹g³ego ¿erowania g¹sienicy pisa³ te¿ Klaudiusz Elian: G¹sienice ¿ywi¹ siê jarzynami i w okamgnieniu pustosz¹ ca³e
pole. Klaudiusz Elian, O w³aciwociach..., s. 135.
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Mól nale¿a³ zgodnie z przyjêt¹ przez autora De universo klasyfikacj¹ do robaków odzie¿y  vestimentorum vermis. Jego nazwa (³ac. tinea) wi¹za³a siê
z ³aciñskim czasownikiem tenere  trzymaæ, poniewa¿ szkodnik ten mia³ zwyczaj namolnego sk¹din¹d okupowania garderoby44. Uci¹¿liw¹ dla cz³owieka
w³aciwoci¹ mola by³a jego wytrwa³oæ. Wielokrotnie i a¿ do skutku podejmowa³ natarcie na to same miejsce, a¿eby wreszcie nasyciæ siê tym, co zaj¹³45. Symbolicznego znaczenia powinno siê  id¹c za rad¹ Rabana  szukaæ w Ewangelii
wg wiêtego Mateusza. Zosta³o tam powiedziane: Gromadcie sobie skarby
w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszcz¹ i gdzie z³odzieje nie w³amuj¹ siê
i nie kradn¹ (Mt 6,20)46.
Istotnie mól, który skrycie gryzie szaty, symbolizuje zawiæ, tê która niszczy dobry zamiar
i nie ustaje, a¿eby pustoszyæ porz¹dek jednoci47. [...] A zgodnie z metod¹ alegorii rdza mo¿e
oznaczaæ dumê i che³pliwoæ. Gdziekolwiek znajdzie siê, przys³ania ca³y blask i wartoæ zalet, rozprasza skarb darów duchowych.48

Robaki cia³a  vermes carnium  stanowi³y najbardziej odra¿aj¹c¹ grupê
w mikrokosmosie karoliñskiego encyklopedysty. Do tej mrocznej mena¿erii zalicza³y siê: robak g³owy  hemicraneus49, robak jamy brzusznej  lumbricus, glista  ascarida, pch³y  pulices, gnidy  lendix, kleszcze  ricinus, robak wiñski
 usia, a tak¿e pluskwa  cimex. W tej czêci De universo Raban Maur skoncentrowa³ siê g³ównie na rozwa¿aniach etymologicznych. Nazwa lumbricus mia³a
jego zdaniem wi¹zaæ siê z ³aciñskim s³owem labitur  lizga siê lub te¿ lumbus  biodro, lêdwie. Paso¿yt ten podobno ¿eruje w lêdwiach50. Natomiast
pch³y nazwê s¹ otrzyma³y od kurzu  pulvis, poniewa¿ z kurzu siê ¿ywi¹51.
W terminie ricinus znajduje siê wydwiêk greckiego s³owa cenos, czyli pies, jako
¿e kleszcz jest nazywany psim robakiem, a znaleæ go mo¿na najczêciej w psich
44 Por. Tinea, vestimentorum vermis, dicta, quod teneat et eo usque insideat, quo erodat.
De universo VIII, kol. 235. Por. Etymologiae 12, 5, 11.
45 Unde pertinax, quod in eamdem rem identidem urgeat. De universo VIII, kol. 235.
46 Unde Dominus ait in Evangelio: Thezaurizate vobis thesauros in caelo, ubi neque aerugo neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt nec furantur. Ibidem, kol. 237.
47 Tinea vero, quae vestes latenter corrodit, designat invidiam, quae studium bonum macerat, et comparationem unitatis demoliri non cessat. Ibidem.
48 Nam juxta allegoriam aerugo potest significare arrogantiam atque jactantiam. Quae
ubicunque fuerit, omnem decorem et robur virtutum obfuscat, Ac thesaurum spiritalium donorum dissipat. Ibidem, kol. 236.
49 Hemicraneus, vermis capitis vocatur. Ibidem. Izydor z Sewilli nazywa tego robaka  hemicranius. Por. Etymologiae 12, 5, 13.
50 Lumbricus intestinorum dictus, quasi lumbicus, quia labitur, vel quod in lumbis sit. De
universo VIII, kol. 236. Por. Etymologiae 12, 5, 13.
51 Pulices vero vocati sunt, quo ex pulvere magis nutriantur. De universo VIII, kol. 236.
Por. Etymologiae 12, 5, 15. Arystoteles pisa³, i¿ pch³y powstaj¹ wszêdzie tam gdziekolwiek siê
znajduje suchy ekskrement. Arystoteles, Zoologia, t³um. P. Siwek, 5, 31, 556b.
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uszach52. Mianem usia nazwano robaka wiñskiego, a ów nêka i pali, co w jêzyku ³aciñskim oddaje s³owo urit53. Gdziekolwiek uk¹si, to miejsce staje siê pal¹ce i tam powstaj¹ pêcherze54. Pluskwa nazwê zawdziêcza³a pewnej rolinie
o obrzydliwym zapachu55. Korelacja ta wynika³a z faktu, i¿ robak ten powstawa³ z materii gnij¹cej, której odór przypomina³ z kolei nieprzyjemny zapach wydzielany przez wspomnian¹ rolinê56.
Podsumowuj¹c ogóln¹ charakterystykê robaków cia³a, Maur zawar³ kilka
uwag na temat sposobu ich poruszania siê. Odniós³ siê do tych, które kszta³tem
przypomina³y piercienice.
Robak nie pe³za  tak jak w¹¿  dostrzegalnymi krokami, nie ma sztywnego grzbietu, przemieszcza siê tylko dziêki wysi³kowi ³usek swojego pancerza; ów jak ¿mija, krok za krokiem,
do przodu wyzwala ruchy poprzez rozci¹ganie skurczonych lub kurczenie rozci¹gniêtych czêci ma³ego cia³a; tak wprawiony w ruch, lizga siê.57

Oczywicie i tu nie mog³o zabrakn¹æ rozwa¿añ symbolicznych. Po tym co
dostrzegalne autor wspi¹³ siê ku zagadnieniom niewidzialnym i zarazem wy¿szym.
W dalszej czêci De universo czytamy:
Robaka symbolicznie mo¿na rozumieæ jako Chrystusa: w kontekcie marnoci przyjêtego przez
niego cz³owieczeñstwa, tak bowiem zosta³o napisane w Psalmie: Ja za jestem robak, a nie
cz³owiek (Ps 22,7)58. Równie¿ jako symbol duszy grzesznika skazanego na karê piek³a,
o którym napisano: Robak ich nie zginie i nie zganie ich ogieñ (Iz 66, 24)59.

Znacznie mniej miejsca powiêci³ Maur chrz¹szczowi cantarida, stonodze
 multipes, limakowi  limax, jedwabnikom  bombyces i termitom  thermites. W De universo odnajdujemy tylko zdawkowe informacje na temat ka¿dego
z wymienionych stworzeñ. S¹ to jednak spostrze¿enia trafne i ciekawe. Czytamy zatem, ¿e kantaryda nale¿y do robaków ziemi o szkodliwych w³aciwociach.
Ten chrz¹szcz po zbli¿eniu siê do ludzkiego cia³a, natychmiast czyni na nim
52 Ricinus vermis carnis vocatus eo, quod sit in auribus canum. Cenos enim Graece canis
est. De universo VIII, kol. 236. Por. Etymologiae 12, 5, 15.
53 Uro, urere  paliæ, niszczyæ ogniem, trapiæ, drêczyæ, nêkaæ.
54 Usia est vermis porci, appellata quia urit. Nam ubi momorderit, adeo locus ardet, ut ibi
vesicae fiant. De universo VIII, kol. 236. Por. Etymologiae 12, 5, 16.
55 Cimex de similitudine cujusdam herbae vocatus, cujus fetorem habet. De universo VIII,
kol. 236. Por. Etymologiae 12, 5, 17.
56 Byæ mo¿e chodzi o rolinê nazywan¹ pluskwic¹ (cimicifuga), której kwiatostany po roztarciu wydzielaj¹ nieprzyjemny zapach.
57 Vermis non, ut serpens, apertis passibus vel squamarum nisibus repit, quia non est illi
spinae rigor, ut colubri, scilicet in directum corculi sui partes gradatim porrigendo, contractas
contrahendo, porrectas motum explicat, sicque agitatus perlabitur. De universo VIII, kol. 236.
Por. Etymologiae 12, 5, 19.
58 Psalm ów stanowi lamentacjê konaj¹cego Jezusa na krzy¿u.
59 Vermis autem mystice Chrystus pro humilitate assumpti hominis intelligi potest, ut est illud in Psalmo: Ego sum vermis et non homo (Psal. XXI), Aut memoria animi peccatoris in inferni poena constituti, de quo scriptum est: Vermis eorum non morietur, et ignis non exstinguetur (Isa. LXVI). De universo VIII, kol. 236.
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 poprzez cechuj¹c¹ go w³aciwoæ parzenia  b¹ble wype³nione ciecz¹60. Z ziemi¹ zwi¹zana by³a tak¿e stonoga. Raban Maur pisa³, ¿e rodzi siê pod kamieniami z wilgoci i ziemi61. Nazwa multipes wi¹za³a siê oczywicie z jej licznymi
odnó¿ami. Skurczona przypomina kuleczkê62. W nastêpnej kolejnoci encyklopedysta wymieni³ limaka. Raban podkrela³, i¿ rodzi siê w szlamie i jest zawsze
brudny i nieczysty63. Byæ mo¿e autorowi chodzi³o o gatunek limaka znanego
jako pomrów, który preferuje tereny podmok³e, szczególnie te z rozk³adaj¹c¹ siê
materi¹ organiczn¹. Jedwabniki zalicza³ Maur do robaków listowia. Podawa³
wyt³umaczenie ich nazwy. Bombyces mia³o siê braæ od pustego cia³a64, które
pozostawa³o ka¿dorazowo po wyprodukowaniu w³ókna. Wytwarzaj¹c niæ jedwabniki tak siê wypró¿nia³y, ¿e pozostawa³o w ich ciele tylko powietrze65.
Z kart De universo wy³ania siê przed czytelnikiem wielobarwny i wielop³aszczyznowy mikrokosmos, którego autor wierzy³, i¿ stanowi on czêæ tajemnicy
o Bogu i stworzeniu. Jak siê okazuje, nie zawsze by³ to wiat prosty i czytelny.
Cz³owiek redniowieczny pojmowa³ przyrodê jako dzie³o Boga. Wzbudza³a ona
jego podziw i zadziwienie, a jednoczenie strach. Wiedza na temat wielu zjawisk
by³a znikoma lub ¿adna. To religia dyktowa³a odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania.
Mikrokosmos nakrelony przez Maura nie posiada³ wartoci sam w sobie. Jego
wartoæ i znaczenie by³y wzglêdne. wiat maleñkich stworzeñ we wszystkich
swych ods³onach s³u¿y³ poznaniu wiata absolutnego. Zosta³ w³¹czony w nieskoñczonoæ Boskiej istoty. Przyroda nie mia³a byæ tylko i wy³¹cznie ród³em
skoñczonego podziwu lub odrazy. Emocje te s³u¿y³y wyzwoleniu dalszego procesu mylowego, w którym wa¿n¹ rolê odgrywa³a alegoria i analogia.
60

Cantarida, vermis terrenus, qui cum humano corpori fuerit applicatus, statim sui adustione vesicas facit plena humore. Ibidem, kol. 235. Por. Etymologiae 12, 5, 5. Kantaryda jest
chrz¹szczem nazywanym tak¿e much¹ hiszpañsk¹, pryszczawk¹ lub majk¹ lekarsk¹. Ju¿ w staro¿ytnoci owady te by³y stosowane w lecznictwie, a tak¿e jako trucizna. Najwiêksz¹ wra¿liwoæ na ich wydzielinê wykazuje cz³owiek  ju¿ 0,1 mg kantarydyny wywo³uje na jego skórze
zaczerwienienia i uczucie bólu, a po kilku godzinach pêcherze. Przyjêta doustnie w iloci 5 mg
wywo³uje pieczenie i powstawanie pêcherzy w ustach, obrzmienie gruczo³ów linowych, martwice, bóle w prze³yku i kurcze ¿o³¹dka. Por. Czynnoci w zakresie pierwszej pomocy (BLS)
w wypadku pogryzieñ, uk¹szeñ i u¿¹dleñ w kontekcie migracji gatunków. Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli realizuj¹cych program z przysposobienia obronnego, [online] <www.edukacja.edux.pl/p-8829-czynnosci-w-zakresie-pierwszej-pomocy-bls.php>, dostêp: 12.02.2014.
61 Multipes, vermis terrenus [...] nascitur sub petris ex humore et terra. De universo, VIII,
kol. 235. Por. Etymologiae 12, 5, 6.
62 [...] ex multitudine pedum vocatus, qui contractus in globum complicatur [...]. De universo, VIII, kol. 235. Por. Etymologiae 12, 5, 6.
63 Limax, vermis limi, dictus, quod in limo vel de limo nascatur. Unde et sordida semper et
immunda habetur. De universo, VIII, kol. 235. Por. Etymologiae 12, 5, 7.
64 Bombylios (gr.)  kokon jedwabnika; bombos (gr.)  brzêczenie, ³oskot, dzwonienie, burczenie.
65 Bombyces, frondium vermes, ex cuius textura bombycinum conficitur. Appellatus autem
hoc nomine ab eo, quod evacuetur, fila generat, et aer solus in ea remanent. De universo, VIII,
kol. 235. Por. Etymologiae 12, 5, 8.
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Streszczenie

Abstract

Celem artyku³u jest pokazanie, ¿e nowy
trend w ekofilozofii, jakim jest próba w³¹czenia
artefaktów w zakres jej rozwa¿añ etycznych,
mo¿e znaleæ wsparcie w filozofii Martina Heideggera. Artyku³ skupia siê na nastêpuj¹cych
za³o¿eniach ontologicznych filozofii Heideggera: odrzuceniu idei drabiny bytu (koncepcji
hierarchii metafizycznej oraz rozszerzeniu jej
spektrum), jednoci physis i techne oraz nieod³¹cznoci jednostkowoci i wspó³zale¿noci bytów. Te za³o¿enia prowadz¹ Heideggera do stworzenia koncepcji w³aciwego u¿ywania, która
mo¿e stanowiæ podstawê dla ekologicznego
ethosu obejmuj¹cego byty naturalne oraz artefakty.

The purpose of this article is to show that
the new trend in eco-philosophy, which attempts to give moral considerability to artifacts,
can find support in the philosophy of Martin
Heidegger. The article focuses on the following
ontological assumptions made by Heidegger:
the rejection of the idea of the ladder of being
(the rejection of the concept of a metaphysical
hierarchy, as well as the extension of its range);
the unity of physis and techne; and the strict
connection between individuality and interdependence of beings. These assumptions lead
Heidegger to creating the concept of the proper use, which can provide the basis for the
ecological ethos embracing both natural beings
and artifacts.
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Ambicj¹ ekofilozofii jest ustanowienie nowego paradygmatu stosunków cz³owieka z siedliskiem jego ¿ycia (oikos)1. Ekofilozofia krytykuje obecn¹ aroganck¹
postawê cz³owieka wobec otaczaj¹cych go bytów, skutkuj¹c¹ ich bezgraniczn¹
eksploatacj¹. Rewolucyjny potencja³ ekofilozofii w ostatnich latach wzmocni³a
dyskusja dotycz¹ca statusu szeroko pojêtych artefaktów. Postuluje siê w niej, aby
obj¹æ je namys³em etycznym, co do tej pory na gruncie ekofilozofii by³o zarezerwowane dla bytów naturalnych. Kluczow¹ rolê w tej debacie odgrywa przekonanie, ¿e wymaga to rewizji metafizycznych za³o¿eñ, które kszta³towa³y dotychczasowy wzorzec relacji cz³owieka z artefaktami.
W artykule chcia³abym pokazaæ, ¿e problematykê statusu artefaktu w kontekcie ekofilozoficznym warto odnieæ do filozofii Martina Heideggera. Jakkolwiek
rozwi¹zania ontologiczne zaproponowane przez Heideggera s¹ intensywnie dyskutowane w ekofilozofii zorientowanej na byty naturalne, to wydaje siê, ¿e próba zaadaptowania Heideggera na u¿ytek ekofilozofii obejmuj¹cej spektrum swojego zainteresowania zarówno byty przyrodnicze, jak i artefakty powinna okazaæ
siê najbardziej owocna. Odejcie Heideggera od wielu tradycyjnych rozstrzygniêæ ontologicznych doprowadzi³o go do stworzenia koncepcji w³aciwego
u¿ywania, która w szczególny sposób ³¹czy jego wczesn¹ i pón¹ filozofiê. Postaram siê przedstawiæ j¹ w mojej analizie jako podstawê dla ekologicznego ethosu obejmuj¹cego byty naturalne oraz artefakty. Równoczenie pomo¿e to wyjaniæ, jak filozof, dla którego narzêdzia s¹ najbli¿szymi nam rzeczami, mo¿e byæ
krytykiem techniki.

Wykluczenie artefaktów
Podjêcie kwestii mo¿liwoci etycznego ustosunkowania siê do artefaktów
sk³ania, aby zapytaæ, dlaczego w ogóle powinnimy siê ni¹ zajmowaæ. Czy
w wiecie, w którym jest tak wiele ludzkiej krzywdy, znikaj¹ kolejne gatunki rolin i zwierz¹t, a rodowisko ulega systematycznemu zanieczyszczeniu, rozwa¿anie naszych relacji z artefaktami nie jest fanaberi¹? Wielu badaczy udzieli³oby twierdz¹cej odpowiedzi na to pytanie, mówi¹c, ¿e s¹ to przecie¿ tylko
rzeczy  nieo¿ywione przedmioty, bêd¹ce sztucznymi wytworami. Jako takie
posiadaj¹ podrzêdny status ontologiczny, który sprawia, ¿e nie zas³uguj¹ na uwagê o charakterze etycznym. Przeciw takiemu w³anie przekonaniu wystêpuj¹
nowe nurty w ekofilozofii, d¹¿¹ce do rozszerzenia obecnego uniwersum etycz1

J.R. Des Jardins, Environmental Ethics. An Introduction to Environmental Philosophy,
Wadsworth, Boston 2013, s. 17; Z. Pi¹tek, Ekofilozofia, Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 13; Z. Hull,
Problemy filozofii ekologii, (w:) A. Papuziñski (red.), Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Wyd. WSP, Bydgoszcz 1999, s. 75.
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nego, argumentuj¹c, ¿e nasza moralna obojêtnoæ w stosunku do tak wielu znacz¹cych bytów (ludzi, zwierz¹t, przyrody) mo¿e mieæ swoje ród³o w idei, ¿e istniej¹ byty, które s¹ mniej znacz¹ce lub w ogóle nie maj¹ znaczenia2.
Innymi s³owy, jest to postulat wykorzenienia nawyku mylowego  skrytykowanego dotychczas przez ekofilozofiê niewystarczaj¹co radykalnie  który
uosabia drabina bytu (wielki ³añcuch bytu), stanowi¹ca jedn¹ z najstarszych
idei zachodniego krêgu kulturowego3. Posiada ona dwa podstawowe za³o¿enia.
Po pierwsze, byty mo¿na uporz¹dkowaæ wed³ug doskona³oci od najmniej do
najbardziej z³o¿onych. Przyk³adem mo¿e tu byæ dokonana przez Arystotelesa klasyfikacja wed³ug pe³ni ¿ycia, której kolejne szczeble stanowi¹: brak ¿ycia (minera³y), ¿ycie wegetatywne (roliny), ¿ycie wegetatywno-zmys³owe (zwierzêta)
oraz ¿ycie wegetatywno-zmys³owo-rozumne (cz³owiek). Po drugie, idea drabiny
bytu zak³ada, ¿e byty sytuuj¹ce siê ni¿ej w hierarchii s¹ podporz¹dkowane celom bytów znajduj¹cych siê na wy¿szych szczeblach.
Ekofilozofia krytykowa³a ideê drabiny bytu ze wzglêdu na jej niepo¿¹dane
konsekwencje etyczne w sposobie odnoszenia siê cz³owieka do innych ni¿ on
bytów, trwaj¹ce a¿ po dzieñ dzisiejszy4. Koncepcja drabiny bytu pozwoli³a bowiem uznaæ, ¿e s¹ one dla cz³owieka  bytu doskonalszego ni¿ pozosta³e byty
ziemskie  niczym wiêcej ni¿ zasobem, którym mo¿e dowolnie dysponowaæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e to tak jakby stwierdziæ, ¿e najsilniejszy ch³opiec w klasie
mo¿e wymuszaæ od s³abszych dzieci wszystko, co zechce, tylko ¿e w tym przypadku uprawniony do takich zachowañ zostaje ten, kto jest najinteligentniejszy,
samowiadomy, ma najbardziej rozbudowany system nerwowy5.
Ekofilozofia odrzuca automatyzm tego schematu uzasadnienia i poszukuje
innych kryteriów, którymi powinnimy kierowaæ siê w wyborach dotycz¹cych
rodowiska. Towarzyszy temu, przy ca³ej ró¿norodnoci zaproponowanych rozwi¹zañ na gruncie ekofilozofii, rozumienie ¿ycia jako realizowania swojego
dobra. Przyjmuj¹c tak¹ definicjê ¿ycia, niektórzy ekofilozofowie uznali, ¿e nawet byty nieo¿ywione, takie jak rzeki czy ska³y, maj¹ wartoæ same w sobie
2

s. 31.

L.D. Introna, Ethics and Speaking of Things, Theory, Culture&Society 2009, nr 26,

3 Znaczenie pojêcia idea przyjmujê tu za Arthurem Lovejoyem. W jego rozumieniu jest
ona dyspozycj¹ do mylenia okrelonymi kategoriami w danym krêgu kulturowym, kszta³tuj¹c¹
ludzk¹ wyobraniê, zachowania i emocje  zob. A.O. Lovejoy, Wielki ³añcuch byt. Studium historii pewnej idei, t³um. A. Przybys³awski, s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2009, s. 12.
4 Z. Pi¹tek, Etyka rodowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce cz³owieka w przyrodzie,
Ksiêgarnia Akademicka, Kraków 1998, s. 24; J. Baird Callicott, The Metaphysical Implications
of Ecology, Environmental Ethics 1986, nr 8, s. 301316; W. Fox, Toward a Transpersonal
Ecology. Developing New Foundations for Environemntalism, State University of New York
Press, New York 1995, s. 10; por. A.O. Lovejoy, op cit., s. 173.
5 A. Brennan, S.Y. Lo, Understanding Movements in Modern Thought: Understanding
Environmental Philosophy, Acumen Publishing, Durham 2010, s. 4446.
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(wewnêtrzn¹: intrinsic, in its own right) i nie mog¹ byæ postrzegane jako s³u¿¹ce do realizacji celów bytów uznawanych tradycyjnie za wy¿sze6.
Jednak nawet nurty tak radykalnie odrzucaj¹ce dziedzictwo Arystotelesa, jak
ekologia g³êboka, wykazuj¹ w swojej argumentacji pewne zadziwiaj¹ce podobieñstwo do jego konstrukcji drabiny bytu. Mianowicie, z zakresu wielkiego ³añcucha bytu wykluczaj¹ artefakty. Arystoteles uczyni³ to, poniewa¿ uzna³, ¿e artefakty, pomimo ¿e s¹ konkretnymi indywiduami, nie s¹ substancjami we
w³aciwym sensie7. Artefakt stanowi³ wed³ug niego byt wybrakowany, niepe³nowartociowy ontologicznie. Arystoteles uzasadnia³ tak¹ kwalifikacjê artefaktów,
wskazuj¹c, ¿e w przeciwieñstwie do bytów naturalnych nie maj¹ w sobie zasady swojego powstania8. W przypadku artefaktu ta zasada jest ulokowana w cz³owieku jako twórcy danego przedmiotu. Do tego w³anie zwi¹zku miêdzy intencj¹ stworzenia okrelonej rzeczy dla spe³nienia ludzkich potrzeb odwo³uje siê
ekofilozofia, kontrastuj¹c artefakty i byty naturalne. Te drugie zdaniem wielu
ekofilozofów nie posiadaj¹ ¿adnej przyrodzonej funkcji, dlatego w odró¿nieniu
od artefaktów nie powinny byæ postrzegane instrumentalnie9.
Odnonie nie-instrumentalnego charakteru bytów naturalnych pojawia siê jednak znacz¹ca w¹tpliwoæ. Dotyczy ona kluczowego dla ekofilozofii za³o¿enia
o fundamentalnej relacyjnoci wszystkich bytów10. Zgodnie z nim wszystkie byty
w przyrodzie s¹ powi¹zane: zwierzêta (w tym homo sapiens), rolinnoæ, ich habitaty s¹ wzajemnie od siebie zale¿ne. Czy to za³o¿enie nie koliduje z tez¹ o nieinstrumentalnoci bytów naturalnych? Na ten konflikt zwracaj¹ uwagê jej krytycy,
twierdz¹c, ¿e podkrelenie niezale¿noci poszczególnych bytów przy rozwijaniu
koncepcji nie-instrumentalnej wartoci bytów naturalnych mo¿e sugerowaæ bardzo atomistyczny obraz wiata. W ten sposób dochodzi do paradoksu: z jednej
strony ekofilozofia stara siê uprzytomniæ ludziom fakt wspó³zale¿noci wszystkich bytów, z drugiej za nalega na postrzeganie poszczególnych bytów jako samoistnie wartociowych11.
6

B. Devall, G. Sessions, Ekologia g³êboka. ¯yæ w przekonaniu, i¿ Natura co znaczy,
t³um. E. Margielewicz, Pusty Ob³ok, Warszawa 1995, s. 96, 100.
7 W tej kwestii zarysowuje siê wyrana ró¿nica miêdzy jego Kategoriami a Metafizyk¹
 zob. E.G. Katayama, Aristotle on Artifacts: a Metaphysical Puzzle, SUNY, Albany 1999,
s. 13; L.R. Baker, The Ontology of Artifacts, Philosophical Explorations 2004, nr 2, s. 104105.
8 Zob. Arystoteles, Fizyka, B; por. L.R. Baker, op. cit., s. 99, 104105.
9 E. Katz, Further Adventures in the Case Against Restoration, Environmental Ethics
2012, nr 1, s. 6797; idem, Understanding Moral Limits in the Duality of Artifacts and Nature:
A Reply to Critics, Ethics & The Environment 2002, nr 1, s. 13846; idem, Artefacts and
Functions: A Note on the Value of Nature, Environmental Values 1993, nr 2, s. 223232.
10 Zob. R. Kirkman, Sceptical Environmentalism. The Limits of Philosophy and Science,
Indiana University Press, Bloomington 2002, s. 6.
11 Zob. K. McShane, Why Environmental Ethics Shouldnt Give Up on Intrinsic Value,
Environmental Ethics 2007, nr 1, s. 44; B. Morito, Intrinsic Value: A Modern Albatross for
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W odpowiedzi na ten zarzut zwolennicy samoistnej wartoci bytów naturalnych mówi¹, ¿e s¹ przeciwni przypisywaniu bytom naturalnym wy³¹cznie wartoci instrumentalnej. Rozwa¿my tu przyk³ad: w stawie umieraj¹ ryby z powodu
choruj¹cej w nim rolinnoci. Wyleczenie tych rolin w celu przywrócenia populacji ryb nie tylko nie bêdzie niew³aciwe, ale jest w oczywisty sposób po¿¹dane. Niezbêdne jest po prostu, aby pamiêtaæ, ¿e roliny powinny byæ te¿ poddane kuracji ze wzglêdu na nie same12. Ten argument mo¿na przedstawiæ te¿
nastêpuj¹co: pewien gatunek niewielkich zwierz¹t jest typowym po¿ywieniem
okrelonych miêso¿ernych zwierz¹t i jako taki posiada wartoæ instrumentaln¹.
Nie przeczy to jednak temu, ¿e ¿ycie jego przedstawicieli nie sta³oby siê bezwartociowe, gdyby nie istnia³ ¿aden ¿ywi¹cy siê nimi drapie¿nik13.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e celem definiowania przez ekofilozofów wartoci wewnêtrznej przez przeciwstawienie jej wartoci instrumentalnej jest przede
wszystkim podkrelenie, ¿e stanowi ona wartoæ nie-instrumentaln¹ dla cz³owieka14. Przyroda nie istnieje bowiem ze wzglêdu na cz³owieka i dlatego nie powinna byæ podporz¹dkowana wy³¹cznie jego interesowi. W tym miejscu warto
zapytaæ: a z co z rzeczami? O artefaktach ekofilozofia przez d³ugi czas milcza³a15. Z powodu zarówno antropocentrycznego (bezporedniego zorientowania na
ludzkie potrzeby), jak i antropogenicznego (wykreowania przez cz³owieka) charakteru artefaktów uznano, ¿e zachowanie wobec nich nie zas³uguje na rozwa¿anie w kategoriach etycznych16. Na gruncie ekofilozofii postrzegano je raczej
przez pryzmat zu¿ycia produktów naturalnych lub jako potencjalne mieci zanieczyszczaj¹ce rodowisko17. Takie jednak podejcie do artefaktów nie wydaje siê
stanowiæ dobrej podstawy dla faktycznej proekologicznej zmiany ludzkich zachowañ. Nie mo¿emy bowiem wyeliminowaæ artefaktów z otoczenia cz³owieka  s¹
one jego niezbywaln¹ czêci¹. Nasuwa siê tu pytanie, czy w³anie ta ca³kowita
the Ecological Approach, Environmental Values 2003, nr 12, s. 31736; A. Weston, Beyond
Intrinsic Value: Pragmatism in Environmental Ethics, (w:) A. Light, E. Katz (eds.), Environmental Pragmatism, Routledge, London 1996, s. 285306.
12 Zob. T. Hayward, Anthropocentrism: A Misunderstood Problem, Environmental Values 1997, nr 1, s. 53.
13 Zob. K. McShane, op. cit., s. 48.
14 Zob. E.C. Hargrove, Weak Anthropocentric Intrinsic Value, The Monist 1992, nr 2,
s. 183207.
15 Zob. Z. Hull, op. cit., s. 67.
16 Zob. np. E. Katz, op. cit. (2012, 2002, 1993); B. Hale, Technology, the Environment
and the Moral Considerability of Artefacts, (w:) J.K.B. Olsen, E. Selinegr, S. Riis (eds.), New
Waves in Philosophy of Technology, Palgrave Macmillan, New York 2009, s. 236237. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e interesuje mnie tu wy³¹cznie to, czy zachowanie wobec artefaktów zas³uguje na
rozwa¿anie w kategoriach moralnych (moral considerability), a nie to, czy dzia³ania samych artefaktów mo¿na oceniaæ moralnie (moral agency).
17 J. Bennett, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, Duke University Press, Durham 2010, s. 47.
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zale¿noæ artefaktów od cz³owieka  ich powstanie i wykorzystanie  nie czyni
nas tym bardziej odpowiedzialnymi za nie? Tak te¿ wydaje siê, ¿e w³¹czenie artefaktów w zakres rozwa¿añ ekofilozofii pozwoli³by lepiej zrozumieæ sam¹ ideê
eko-logii okrelon¹ przez jej grecki ród³os³ów, czyli naukê o tym, jak cz³owiek
mo¿e i powinien czyniæ Ziemiê swoim domem.
Na gruncie mylenia ekofilozoficznego przedstawiono ró¿ne rozwi¹zania,
które mia³yby prowadziæ do odrzucenia dominuj¹cego dzi pogardliwego nastawienia do artefaktów. Jedn¹ ze strategii jest wykazywanie nieoczywistoci cis³ego rozdzielenia bytów naturalnych i sztucznych18. Innym sposobem jest wyeksponowanie zale¿noci cz³owieka od rzeczy, który wprowadza w referowan¹
debatê kontekst trans-/posthumanizmu19. Niektórzy teoretycy postuluj¹ wreszcie
rezygnacjê z instrumentalnego podejcia do artefaktów20. W artykule chcia³abym
zaproponowaæ inne rozwi¹zanie: odwo³uj¹c siê do filozofii Martina Heideggera21, postaram siê przemyleæ sens instrumentalnoci. Bêdzie wymaga³o to
odniesienia siê, z jednej strony, do odrzucenia przez Heideggera koncepcji hierarchii metafizycznej, id¹cego w parze ze wskazaniem na szczególn¹ to¿samoæ
physis i techne jako postaci istoczenia bycia, z drugiej za do podkrelenia przez
niego nieredukowalnej przynale¿noci bytów przy równoczesnej krytyce postrzegania rzeczy bez uwzglêdniania ich jednostkowoci. Przyjêcie takich za³o¿eñ
ontologicznych pozwala Heideggerowi okreliæ sens w³aciwego u¿ywania
 ujawniaj¹cego siê najpe³niej w przeciwstawieniu idei narzêdziowoci i techniki  który, jak s¹dzê, przedstawia znacz¹cy potencja³ proekologiczny.

Egalitaryzm ontologiczny
Heideggerowsk¹ koncepcjê bycia mo¿na scharakteryzowaæ jako egalitaryzm
ontologiczny. Oznacza to, ¿e Heidegger nie wyró¿nia mniej lub bardziej doskona³ych (pe³nych) postaci bycia22. Taka interpretacja jego filozofii mo¿e budziæ
natychmiastowy sprzeciw. Przecie¿ w Byciu i czasie okreli³ on byty inne ni¿
cz³owiek jako ni¿sze struktury bytu o innym sposobie bycia (obecnoæ lub
18 K. Lee, The Natural and the Artefactual. The Implications of Deep Science and Deep
Technology for Environmental Philosophy, Lexington Books, Lanham 1999; S. Vogel, Environmental Philosophy after the End of Nature, Environmental Ethics 2002, nr 1, s. 2339.
19 P.-P. Verbeek, Cultivating Humanity: towards a Non-Humanist Ethics of Technology,
(w:) New Waves..., s. 260261; L.D. Introna, op. cit., s. 3032.
20 Zob. L.D. Introna, op. cit., passim; J. Bennet, op. cit., passim.
21 Filozofia Heideggera jest czêsto analizowana w kontekcie ekofilozoficznym, tak¿e
uwzglêdniaj¹cym artefakty (zob. np. L.D. Introna, op. cit.), lecz dotychczasowe prace, jak s¹dzê, nie wykorzystywa³y w pe³ni potencja³u filozofii Heideggera do uzasadnienia swoich tez.
22 Zob. Odrzuæmy drabinê bytów! Martin Heidegger i ekologia g³êboka, Kwartalnik Filozoficzny 2013, nr 3, s. 139159.
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¿ycie)23. Z kolei w Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt, Endlichkeit, Einsamkeit (Podstawowych problemach metafizyki: wiecie, skoñczonoci, samotnoci)
uzna³, ¿e kamieñ jest bez-wiatowy, zwierzê charakteryzuje ubóstwo-wiata,
cz³owiek jest za kszta³tuj¹cy-wiat24. Artefakty zajmuj¹ bli¿ej nieokrelone
miejsce w tej klasyfikacji. Raz Heidegger zdaje siê je umieszczaæ poni¿ej naturalnych bytów nieo¿ywionych, innym razem przedstawia je ponad nimi25.
Warto jednak odnotowaæ, ¿e filozof podkrela, ¿e dokonanej przez niego charakterystyki nie powinno traktowaæ siê jako degraduj¹cego hierarchicznego przyporz¹dkowania (abschätzigen Stufenordnung). Zaznacza, ¿e chce wskazaæ pewn¹
ró¿nicê, ale nie w kategoriach wy¿sze-ni¿sze26.
Z tej niejednoznacznoci dotycz¹cej jednoci i równoci bycia Heidegger próbowa³ wywik³aæ siê po zwrocie w swojej filozofii (19351938), gdy stwierdzi³, ¿e to nie bycie (Sein) ma byæ mylane od strony Dasein, ale Da-sein od strony bycia 27. Towarzyszy³a temu przemiana podejcia do bytów innych ni¿
cz³owiek28: zacz¹³ mówiæ wprost o ich byciu, a nie byciu-obecnym lub byciu¿ywym. Po raz pierwszy mo¿emy zaobserwowaæ to we Wprowadzeniu do metafizyki (1935)29. Natomiast w Pytaniu o rzecz (1936) Heidegger wskazuje na bycie jako wymiar, który le¿y pomiêdzy rzecz¹ a cz³owiekiem30. To Pomiêdzy
(które Heidegger nazywa tak¿e Otwartym) wydaje siê stanowiæ obszar, który
w przeciwieñstwie do drabiny bytu ma charakter horyzontalny, a nie wertykalny31. Wreszcie w Przyczynkach do filozofii (1936-1938), krytykuj¹c systematykê bytów rozwijan¹ przez metafizykê, na postawione przez siebie pytanie Czy
zatem Bycie ma stopnie? Heidegger odpowiedzia³ W³aciwie nie, ale byt te¿
nie32. Okreli³ wiêc bycie wprost jako a-hierarchiczne. Odrzucenie idei drabi23 M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, PWN, Warszawa 2005, s. 304. Oryg. Substruktionen von Seiendem anderer Seinsart (Vorhandeheit oder Leben).
24 M. Heidegger,, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit, Vittorio
Klostermann GmbH, Frankfurt am Main 1983, s. 263.
25 Por. ibidem s. 213 i s. 275.
26 Ibidem, s. 287.
27 Zob. M. Heidegger, Przyczynki do filozofii. Z wydarzania, t³um. B. Baran, J. Mizera,
Wyd. Baran i Suszczyñski, Kraków 1996, s. 279.
28 Zob. G.J. Gray, Heideggers Course: From Human Existence to Nature, Journal of Philosophy 1957, nr 54, s. 198; H. Buczyñska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do
fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków 2006, s. 109114; M. Kwietniewska, Res. Studium transformacji pojêcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej, Wyd. U£, £ód
2009, s. 354.
29 Zob. M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, t³um. R. Marsza³ek, Aletheia, Warszawa 2000, s. 32, 3536.
30 M. Heidegger, Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych, t³um. J. Mizera, Wyd. KR, Warszawa 2001, s. 221.
31 Zob. ibidem, s. 220.
32 Zob. M. Heidegger, Przyczynki..., s. 258
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ny bytów podkrela radykalnoæ jego zerwania z klasycznymi kategoriami metafizyki33. Bycie  rozumiane jako istoczenie bytu w byciu, jego przejawianie siê
 nie mo¿e zostaæ poddane kwantyfikacji, która zak³ada³aby, ¿e pewne byty istocz¹ siê w byciu mniej ni¿ inne.
W odniesieniu do problematyki egalitaryzmu ontologicznego warto, jak s¹dzê, uruchomiæ kontekst Heideggerowskiej krytyki metafizyki jako ontoteologii.
Wed³ug Heideggera w historii metafizyki dosz³o do zredukowania bycia do bytu.
Bycie uznano bowiem za to, co stale obecne i ogólne w bytach. Tak rozumiane
bycie Heidegger nazwa³ bytoci¹ (Seiendheit). Bycie jako bytoæ uto¿samiano
ze zbiorem jakoci (lub jedn¹ wybran¹ jakoci¹), który determinowa³ konstytucjê bytu jako takiego. Do tego w³anie znaczenia bytoci Heidegger odwo³uje siê,
przedstawiaj¹c podstawowe stanowisko metafizyczne w postaci ontoteologii.
Wed³ug niego onto-teologiczna struktura metafizyki sk³ada siê z dwóch nieod³¹cznych pytañ: czym jest byt? oraz jaki byt jest najdoskonalszy?. Pierwsze
pytanie ma charakter ontologiczny i jest zorientowane na causa prima i ogólnoæ
bycia jako bytoci. Drugie ma charakter teologiczny, poniewa¿ pyta o ultima ratio i byt nadrzêdny. Te dwa pytania uzasadniaj¹ siê wzajemnie. Bytoæ wprowadza ideê bytu nadrzêdnego (bytu, który posiada bytoæ w najwy¿szym stopniu),
z kolei byt nadrzêdny wymaga bytoci jako swojej podstawy34.
Idee ontoteologii i drabiny bytu okazuj¹ siê wiêc zbie¿ne ze sob¹. Obie opieraj¹ siê na za³o¿eniu stopniowalnoci bytów wed³ug posiadania okrelonej jakoci, która funduje ich status jako bytów. Byt nadrzêdny w ontoteologii jest najbardziej kompletny, poniewa¿ posiada absolutn¹ iloæ bytoci, której inne
(ni¿sze) posiadaj¹ mniej. Heidegger wprowadza zatem koncepcjê nie-stopniowalnoci bycia jako jedyne mo¿liwie wyjcie poza rozwi¹zania klasycznej (ontoteologicznej) metafizyki. Tylko bowiem w ten sposób móg³ pokazaæ, ¿e bycie
rozumiane jako istoczenie nie mo¿e byæ opisywane w kategoriach iloci (posiadania przez byt mniej lub wiêcej bycia).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e teza o egalitarnoci bycia nie spowodowa³a, ¿e po
zwrocie Heidegger zrezygnowa³ z uznawania wyj¹tkowoci cz³owieka jako
Dasein. Autor Przyczynków do filozofii podkrela, ¿e tylko cz³owiek jest Dasein35.
Cz³owiek jest jedynym bytem, który mo¿e dopuciæ odkrytoæ bycia. W innych
bytach bycie istoczy w skrytoci36. Jednak, jak pamiêtamy, po zwrocie Heidegger dokona³ rewaloryzacji statusu skrytoci. Bycie i czas, choæ zwraca³o uwagê
33

Zob. M. Heidegger, Nietzsche, t. I, t³um. C. Wodziñski i in., PWN, Warszawa 2004,
s. 461462; idem, Czym jest metafizyka? Wprowadzenie, t³um. K. Wolicki, (w:) Znaki drogi,
t³um. S. Blandzi i in., Warszawa 1999, s. 320.
34 M. Heidegger, Onto-teo-logiczna struktura metafizyki, t³um. J. Mizera, Logos i Ethos
1991, nr 1.
35 M. Heidegger, Przyczynki..., s. 280.
36 Zob. ibidem, s. 273.
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na to, ¿e prawda bycia bytu (jako a-letheia) pierwotnie skrywa siê, to skupia³o
siê na tym, jak zachodzi jej odkrywanie. Natomiast w odczycie O istocie prawdy Heidegger wyeksponowa³ ród³owy charakter skrytoci, k³ad¹c nacisk na to,
¿e bycie ma zawsze zostaæ dopiero ods³oniête37.
Za³o¿enie dotycz¹ce egalitarnoci bycia nie zostanie te¿ w³aciwe zrozumiane, jeli potraktuje siê je jako zubo¿enie ontologicznego krajobrazu rzeczywistoci. Heidegger, wskazuj¹c na nie-stopniowalnoæ bycia i przypisuj¹c byty naturalne (o¿ywione i nieo¿ywione) oraz sztuczne do jednej kategorii ontologicznej
rzeczy38, nie zamierza³ przekrelaæ ich swoistoci. Wrêcz przeciwnie, zaznacza³,
¿e ka¿da rzecz jest rzecz¹ na swój sposób39. Heideggerowskie rozwi¹zanie nie
mia³o wiêc doprowadzaæ do ontologicznej unifikacji, lecz wskazywaæ, ¿e rzeczy
istocz¹c siê w byciu jako konkretne indywidua s¹ wszystkie równie kompletne.
W ten sposób Heidegger odszed³ od ustanowionej przez Arystotelesa tendencji, aby uznawaæ bycie (pod postaci¹ bytoci) za hierarchicznie stopniowalne.
Bycia jako istoczenia bytu nie mo¿na poddaæ gradacji. Heideggerowska koncepcja bycia pozwala zatem na wyeliminowanie zakorzenionego w tradycji metafizycznej nawyku postrzeganiu bytów jako wy¿szych i ni¿szych, z którym ³¹czy³o siê uznanie mo¿liwoci dowolnego wykorzystywania bytów podrzêdnych
przez byty nadrzêdne za oczywisty fakt. Tê odmiennoæ stanowiska Heideggera
wobec klasycznej metafizyki radykalizuje jeszcze bardziej wprowadzenie do egalitarnego uniwersum bycia tak¿e artefaktów. Heidegger odrzuci³ bowiem (równie¿ odziedziczone po Arystotelesie) cis³e rozró¿nienie bycia bytów naturalnych
(physis) i artefaktów (techne).

Jednoæ physis i techne
Problematyka relacji physis i techne w filozofii Heideggera zosta³a stematyzowana dopiero po zwrocie. We wczeniejszych pracach pisa³ on o naturze (die
Natur) i bytach przyrodniczych oraz narzêdziach, instrumentach, maszynach. Tak
te¿ jednym z celów jego ówczesnych rozwa¿añ by³o scharakteryzowanie ich odmiennoci40. Zwrócenie siê ku wyk³adni pojêæ physis i techne przynios³o znacz¹co odmienn¹ perspektywê. Po pierwsze, Heidegger nie koncentruje siê ju¿
teraz na bytach i ich sposobach bycia, ale rozpoznaje physis jako samo bycie41.
37
38

czyty i
39
40
41

sics of

B. Baran, Saga Heideggera, PAT, Kraków 1989, s. 74.
M. Heidegger, Pytanie o rzecz..., s. 1314; idem, Rzecz, t³um. J. Mizera, (w:) idem, Odrozprawy, Wyd. Baran i Suszczyñski, Kraków 2002, s. 161.
Zob. M. Heidegger, Rzecz, s. 161.
Zob. M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik, s. 31243.
Zob. B. Foltz, Inhabiting the Earth. Heidegger, Environmental Ethics, and the MetaphyNature, Humanity Books, New York 1995, s. 125127.
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We Wprowadzeniu do metafizyki stwierdza, ¿e physis nie jest równoznaczne
z procesami przyrody, lecz nazywa rozpoczynaj¹cy siê rozwój, ukazywanie siê
w takim rozwoju i utrzymywanie siê oraz pozostawanie w nim  krótko: w³adanie ostaj¹ce siê we wschodzeniu42. W ten sposób dla Heideggera physis jest
identyczne z byciem rozumianym jako przejawianie siê bytu
Drug¹ zmian¹ ³¹cz¹c¹ siê z podjêciem kwestii physis i techne jest zwrócenie
uwagi na ich ontologiczne pokrewieñstwo. We Wprowadzeniu do metafizyki
Heidegger zauwa¿y³, ¿e physis zawê¿a siê jako antytezê techne, które powinno rozumieæ siê jako wytwarzanie stanowi¹ce wydawanie na wiat. Heidegger
nie rozwija tu jednak idei jednoci physis i techne. W zapisie wyk³adu z 1935 r.
pojawia siê tylko wtr¹cenie w nawiasie: Istotn¹ to¿samoæ physis i techne mo¿na by uwyraniæ dopiero w osobnych rozwa¿aniach43. Tekstem, w którym podejmie ten temat, jest esej O istocie i pojêciu physis, Arystoteles, Fizyka B
(1939). Tu równie¿ Heidegger przedstawia physis jako samo bycie, czyli skrywaj¹co-odkrywaj¹ce istoczenie44, a dodatkowo ujmuje physis jako arche, które
rozporz¹dza ruchomoci¹ skrywania i odkrywania siê bytu. Rozwijaj¹c tê interpretacjê zauwa¿a, ¿e u Arystotelesa bytowi w rodzaju rolin, zwierz¹t, ziemi, powietrza przeciwstawiony zostaje byt w rodzaju ³o¿a, szaty, tarczy, okrêtu,
domu45. Podstaw¹ tego rozró¿nienia jest dla autora Metafizyki odmiennoæ ich
powstania: byty nale¿¹ce do pierwszej grupy s¹ czym wzros³ym, natomiast te
drugie s¹ wyrobami. Od razu jednak zauwa¿a, ¿e powinnimy przy tym zdystansowaæ siê od pobrzmiewaj¹cej w tym s³owie oceny pejoratywnej46. Widzimy zatem, ¿e Heidegger nie przejawia typowej dla tradycji metafizycznej protekcjonalnej postawy wobec artefaktów. Dla naszego tematu jeszcze wa¿niejsze
jest jednak podwa¿enie cis³ego rozgraniczenie wyrobów i tego, co zrodzone.
Heidegger argumentuje, ¿e artefakty s¹ tak¿e czym ruchomym, przejawiaj¹c
siebie47. Podsumowuje to w Pytaniu o technikê (1950): zawsze za jego [wydobywania] spraw¹ ujawniaj¹ siê zarówno twory przyrody, jak i wytwory rzemios³a i sztuki48.
Heidegger, skupiaj¹c siê na konkretnych indywiduach (np. jaszczurce, dble
trawy, obcêgach, kamieniu), stwierdza, ¿e bycie jako istoczenie funduje jednoæ ich
konstytucji metafizycznej. Nie d¹¿¹c do zniesienia ontologicznej odmiennoci poszczególnych rodzajów bytów, pokazuje, ¿e ró¿nice pomiêdzy nimi nie powinny
byæ postrzegane w hierarchicznym uporz¹dkowaniu, który w dodatku sytuuje
42
43
44
45
46
47
48

M. Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, s. 19.
Ibidem, s. 21.
M. Heidegger, O istocie i pojêciu physis, t³um. S. Blandzi, (w:) idem, Znaki drogi, s. 218.
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Ibidem, s. 220221.
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pewne indywidua (w przypadku tradycji arystotelesowskiej  artefakty) poza
swoimi granicami. Dla autora Znaków drogi artefakty nie stanowi¹ poledniego
rodzaju bytów: maj¹ w³asne stanie-tutaj i przed³o¿enie, co wed³ug niego
odpowiada greckiej wyk³adni podmiotu49.
Dowartociowanie ontologicznego statusu artefaktów nie jest jednak jedynym
konceptem filozofii Heideggera, który mo¿e mieæ wp³yw na postrzeganie artefaktów. Dla zmiany sposobu odnoszenia siê do artefaktów (jak te¿ bytów naturalnych) równie du¿e znaczenie posiada jego ujêcie wiata jako struktury odkrywania siê bycia. W oryginalny sposób przedstawia ona stosunek jednostkowoci
bytów do ich relacyjnoci, które powinno okazaæ siê pomocne w rozwi¹zywaniu
dylematów ekofilozofii.

Przynale¿noæ
wiat jest jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ w filozofii Heideggera. Na
ró¿nych etapach swojej drogi mylowej wydaje siê on jednak przypisywaæ temu
pojêciu inne znaczenie. Bli¿sza analiza pokazuje jednak, ¿e kolejne ods³ony problemu wiata nie uniewa¿niaj¹ wczeniejszych rozwi¹zañ, ale rozwijaj¹ ich sens,
zgodnie z którym bycie poszczególnego bytu ujawnia siê zwrotnie tylko w ujêciu go w strukturze wiatowoci50. Poni¿ej omówiê sposób, w jaki to za³o¿enie
jest ju¿ obecne w Byciu i czasie. Pozwoli to przedstawiæ proekologiczny potencja³ koncepcji wiata opartej na idei narzêdziowoci, wbrew otaczaj¹cym j¹ kontrowersjom.
Heideggerowski wiat nie stanowi ogó³u obecnego bytu ani tym bardziej bytu
wy¿szego rzêdu, który mia³by sk³adaæ siê z pojedynczych bytów51. Wed³ug
Heideggera nie znajdziemy w³aciwego znaczenia wiata poprzez wyliczenie
tego, co mog³oby siê w nim znajdowaæ. Tym niemniej autor Bycia i czasu uwa¿a, ¿e chc¹c okreliæ sens wiata, powinnimy zwróciæ siê w³anie ku rzeczom,
które znajdujemy w swoim otoczeniu52. Podstawow¹ kwesti¹ jest tu zorientowanie jednak nie na to, jakie byty nam siê ukazuj¹, lecz jak to czyni¹.
Heidegger k³adzie nacisk na to, ¿e rzecz zawsze znajduje siê w zwi¹zku z innymi rzeczami. Nigdy nie jest odosobniona ani wyizolowana. W Podstawowych
problemach fenomenologii podkrela, ¿e prymarnie dana jest nie sama rzecz, ale
49

M. Heidegger, O istocie i pojêciu physis, s. 222. Heidegger odró¿nia greck¹ wyk³adniê
podmiotu od jego nowo¿ytnego ujêcia, gdy podmiot uto¿samiono wy³¹cznie z ludzkim ja.
50 Zob. Bycie i wiat. Metamorfozy pojêcia wiat w filozofii Martina Heideggera, Argument 2013, nr 2.
51 Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, s. 83; idem, Podstawowe problemy fenomenologii,
t³um. B. Baran, Aletheia, Warszawa 2009, s. 179.
52 M. Heidegger, Bycie i czas, s. 81, 93.
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zwi¹zek rzeczy (Ding-zusammenhang)53. Ten zwi¹zek bynajmniej nie jest dowolnym, bez³adnym spiêtrzeniem rzeczy, lecz stanowi ich okrelony uk³ad.
Charakter tego zwi¹zku  który bêdzie kluczowy dla zrozumienia tego, czym jest
wiat  Heidegger wyjania na przyk³adzie narzêdzi, uznaj¹c, ¿e s¹ to najbli¿sze nam rzeczy. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e we wczesnym okresie swojej filozofii
Heidegger twierdzi, ¿e byty czysto przyrodnicze nie s¹ tak bliskie cz³owiekowi
jak narzêdzia, znajduj¹ siê poza krêgiem najbli¿szego otoczenia cz³owieka i nie
s¹ w stanie uczyniæ idei wiatowoci przystêpn¹54.
Narzêdzie to zatem rzecz, która s³u¿y do czego: mamy przybory do pisania,
do szycia, do krojenia, do czesania, do sprz¹tania. Ta struktura do (czego)
definiuje bycie narzêdzia55. Podstawowe znaczenie ma dla Heideggera przekonanie, ¿e w tej strukturze zawiera siê odniesienie czego do czego (np. pióro
jest odniesione do pisania) czy te¿ powi¹zanie (pióro jest powi¹zane z pisaniem), które okrelaj¹ bycie wewn¹trzwiatowego bytu56. Dla Heideggera stwierdzenie, ¿e dany byt ma powi¹zanie z... wobec... stanowi ontologiczne okrelenie bycia tego bytu, a nie przyk³ad ontycznej wypowiedzi na temat bytu, która
koncentruje siê na budowie bytu, jego substancji i przypad³ociach57.
Adekwatne okrelenie istoty narzêdzia wymaga jednak ucilenia. Nale¿y
bowiem zwróciæ uwagê, ¿e nigdy nie spotykamy czego takiego jak pojedyncze
narzêdzie58. Niech przyk³adem znów bêdzie pióro. Jego to¿samoæ jako przyrz¹du do pisania zak³ada istnienie kartki, na której siê pisze. Zanotowanie czegokolwiek na kartce wymaga jednak równie¿ podk³adki, sto³u lub biurka (ka¿dy
wie, ¿e nie sposób pisaæ na kartce, któr¹ trzyma siê w powietrzu). W ten w³anie sposób bycie narzêdzia obejmuje ca³oæ narzêdziow¹ (Zeugganze)59.
Oznacza to, ¿e narzêdzie jest narzêdziem zawsze na gruncie przynale¿noci do innego narzêdzia: pióro, aby ukazaæ swoje bycie (odniesienie do pisania), musi pozostawaæ w relacji do szeregu innych rzeczy. Jest to nieredukowalna relacyjnoæ,
któr¹ Heidegger uznaje za pierwotn¹ wzglêdem faktycznej wieloci rzeczy60.
Heideggerowska koncepcja wiata oparta na idei narzêdziowoci doczeka³a
siê wielu ró¿nych wyk³adni. By³a te¿ poddana surowej krytyce. Koncentrowano
siê w niej na dwóch zarzutach: totalizacji i instrumentalizacji bytu. Wed³ug krytyków Heidegger uzna³, ¿e istotna jest tylko ca³oæ bytu, poszczególne byty nie
zas³uguj¹ za na uwagê. Tak¹ interpretacjê wiatowoci wzmacnia³o podkrele53
54
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nie przez Heideggera, ¿e gdy zwracamy siê ku rzeczom jako narzêdziom, to nie
tyle interesuj¹ nas one same, ile wytwory, które dziêki nim mo¿na wytworzyæ61.
Pomimo ¿e Heidegger zrezygnowa³ z pojêcia wytworu ju¿ w Podstawowych problemach fenomenologii, to bardzo silnie zawa¿y³o ono na negatywnym odbiorze
koncepcji narzêdziowoci. Pog³êbia³o go za³o¿enie, ¿e wszelki byt, równie¿ przyroda, posiada taki charakter. Stwierdzenie Heideggera, ¿e rzeka odkrywa siê
przed cz³owiekiem jako energia wodna62, sk³oni³o niektórych krytyków, aby
uznaæ, ¿e autor Bycia i czasu postrzega³ naturê jako zasób, co jest w³aciwe
nowoczesnej technice, któr¹ krytykowa³ w pracach napisanych po 1950 r.63
Idei narzêdziowoci nie powinna byæ jednak uto¿samiana z koncepcj¹ zasobu lub byæ traktowana jako jego mniej radykalna forma. Wrêcz przeciwnie, powinny one zostaæ sobie przeciwstawione, co postaram siê pokazaæ w dalszej czêci artyku³u. Pierwsz¹ kwesti¹, któr¹ nale¿y tu omówiæ, jest postrzeganie bytu
poprzez rolê, jak¹ pe³ni lub mo¿e pe³niæ. Taka perspektywa, zw³aszcza w odniesieniu do przyrody, czêsto wzbudza natychmiastowy sprzeciw. Jak jednak mo¿e
odkryæ siê przed nami dany byt, wemy za przyk³ad wspomnian¹ rzekê, w inny
ni¿ substancjalny (ontyczny) sposób? Za alternatywê niektórzy badacze uznaj¹
podejcie estetyczne, gdy w naturze dostrzega siê jej piêkno. Takie nastawienie
jednak jest dla wielu krytyków równie antropocentryczne jak nastawienie instrumentalne, poniewa¿ jest ono skoncentrowane wy³¹cznie na ludzkim sposobie
odbioru przyrody64. Jednak wobec krytyki instrumentalnej wartoci przyrody
równie¿ mo¿na wysun¹æ zarzut antropocentryzmu, gdy¿ zak³ada ona, ¿e byty
przyrodnicze pe³ni¹ rolê tylko dla jednego u¿ytkownika  cz³owieka. Tymczasem
rzeka, co oczywiste, z perspektywy ¿yj¹cych w niej zwierz¹t i rolin posiada
okrelone funkcje. Na gruncie filozofii Heideggera mo¿na by wiêc stwierdziæ, ¿e
to poprzez nie istoczy siê bycie, choæ dzieje siê to w skrytoci. W jego póniejszych pracach tê koncepcjê bêdzie oddawa³o pojêcie ziemi, oznaczaj¹ce nieredukowalny moment skrytoci bycia, który wraz z momentem jawnoci bycia
(niebem) stanowi jednoæ wiata65. Tak te¿ Heidegger opisuje ziemiê jako
t¹, co pielêgnuj¹c wodê i kamieñ, rolinê i zwierzê, [...] owocuje karmi¹c66.
Wa¿ne jest tu, aby pamiêtaæ, ¿e zale¿noci pomiêdzy ró¿nymi bytami w ontologii Heideggera nie s¹ wpisane w hierarchiê, która zak³ada³aby podporz¹dkowa61
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nie bytów ni¿szych bytom wy¿szym. Wskazanie na funkcje, jakie pe³ni¹ wobec
siebie ró¿ne byty, nie jest wiêc rozpoznaniem zwierzchnoci panuj¹cej w uniwersum bycia, lecz ma kierowaæ ku panuj¹cej w nim wspólnocie. Nie mo¿na bowiem w analizie idei narzêdziowoci oddzielaæ od siebie dwóch podstawowych
za³o¿eñ dotycz¹cych rzeczy, czyli jej funkcjonalnoci i przynale¿noci do ca³oci narzêdziowej. Gdy staramy siê zrozumieæ bycie rzeki, nigdy nie mylimy
o samej rzece, ale zawsze postrzegamy j¹ wraz z rosn¹c¹ w niej trzcin¹, p³yn¹c¹
przez pola, ocienion¹ drzewami.
Mo¿na zatem zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e wed³ug Heideggera byty dopiero
razem ujawniaj¹ bycie. Jeli bêdziemy postrzegaæ byty jako odizolowane, nie
dostrze¿emy bycia. Warunkiem mo¿liwoci odkrycia przez byty swej w³aciwej
to¿samoci jest ujêcie rzeczy w ich wzajemnej przynale¿noci. Przynale¿noæ do
ca³okszta³tu sieci tych zwi¹zków nie oznacza w ¿adnym wypadku, ¿e dany byt
zatraca siê w jego obrêbie, wrêcz przeciwnie, to dziêki niemu rzecz dopiero
ujawnia w³asne bycie. Dotyczy to zarówno artefaktu, jak bytu naturalnego. Artefakty, z którymi jestemy silniej z¿yci, w bardziej widoczny sposób ukazuj¹
nieod³¹cznoæ funkcjonalnoci od przynale¿noci do pozosta³ych bytów. Innymi
s³owy, Heideggerowska koncepcja narzêdziowoci zak³ada, ¿e byty tylko dziêki
sobie nawzajem mog¹ istoczyæ siê w swoim byciu. Takie za³o¿enie pozwala³oby
odejæ od przeciwstawienia samoistnoci i instrumentalnoci, które w ekofilozofii rodzi liczne problemy.
Na tym jednak nie wyczerpuje siê proekologiczny potencja³ filozofii Heideggera. Istotne znaczenie dla ekofilozofii powinna mieæ równie¿ idea w³aciwego
u¿ywania, która pozwoli te¿ bardziej uwypukliæ odmiennoæ idei narzêdziowoci i techniki.

W³aciwe u¿ywanie
Przypisanie bytowi narzêdziowego charakteru i techniczne nastawienie do
bytu mog¹ przedstawiaæ siê jako to¿same. W obu ujêciach rzecz pe³ni okrelon¹
rolê w spe³nianiu okrelonego zadania. Dla Heideggera technika nie jest jednak
samym rodkiem do celu, ale stanowi sposób odkrywania bytu67. Zobaczmy, dlaczego powinno przeciwstawiæ siê go sposobowi ujawniania bycia w³aciwego
narzêdziowoci.
W ujêciu Heideggera technika jest rozwiniêciem nowo¿ytnej idei zwierzchnoci podmiotu nad przedmiotem. To w³anie z przed-stawiania, które podporz¹dkowuje podmiotowi przedmiot, wywodzi siê typowe dla techniki ze-stawianie (ge-stellen), czyni¹ce byt zasobem (Bestand). Takie podejcie przejawia
67
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siê w traktowaniu wszelkiego bytu jako surowca: ziemia stanowi tu ród³o rudy,
powietrze ród³o azotu. Byt jako zasób staje siê wiêc czym jednowymiarowym:
sprowadza siê go do okrelonej w³aciwoci. Na tym jednak utrata to¿samoci
przez dany byt siê nie koñczy. Uzyskany z niego materia³ z za³o¿enia s³u¿y dalszemu przekszta³ceniu, w którym ca³kowicie niknie pierwotny charakter danego
bytu. Przyk³adem mog¹ byæ nowoczesne wiatraki przekszta³caj¹ce wiatr w energiê, któr¹ kumuluj¹ do póniejszego wykorzystania w ró¿norakich celach. Heidegger odró¿ni³ je od dawnych m³ynów, które umo¿liwia³y wiatrowi bycie sob¹
 ukazywa³y jego si³ê  nie próbuj¹c go przy tym pochwyciæ i zgromadziæ.
D¹¿enie do gromadzenia bytu rozumianego jako zasób jest nieod³¹czne od
chêci rozporz¹dzania nim. W Có¿ po poecie? czytamy: Bezwarunkowa samorealizacja rozmylnego dostawiania wiata zostaje bezwzglêdnie zorganizowana
w sytuacjê, w której cz³owiek rozkazuje  jest to proces wynikaj¹cy z ukrytej
istoty techniki68. Perspektywa zasobu, która redukuje poszczególne byty do bli¿ej nieokrelonego materia³u, czyni je równoczenie obszarem w³adczego roszczenia cz³owieka. Bezwarunkowoæ tego rozporz¹dzania bytem przejawia siê
w kierowaniu siê wol¹ zdobycia mo¿liwie najwiêkszego po¿ytku przy mo¿liwie
najmniejszym nak³adzie wysi³ku, co Heidegger okrela jako eksploatowanie
(Fördern)69. Owo eksploatowanie nale¿y przeciwstawiæ koncepcji w³aciwego
u¿ywania.
Problem w³aciwego u¿ywania Heidegger stematyzowa³ w pracach Co zwie
siê myleniem? oraz Powiedzenie Anaksymandra. Przystêpuj¹c do charakterystyki u¿ywania, Heidegger odró¿nia je od korzystania, u¿ytkowania, zu¿ywania
i spo¿ytkowywania, które s¹ zdeformowanymi postaciami u¿ywania70. Na czym
wed³ug niego polega ich wynaturzenie? W³aciwe u¿ywanie nie degraduje tego,
co u¿ywane, lecz okrela siê, dopuszczaj¹c to, co u¿ywane, w jego istotê71. Byt
w u¿ywaniu, w przeciwieñstwie do u¿ytkowania, zu¿ywania i spo¿ytkowywania,
nie traci, lecz zyskuje swoj¹ to¿samoæ metafizyczn¹72. To u¿ywanie nie ma jednak antropocentrycznego charakteru. Heidegger zastrzega, ¿e cz³owiek nie jest
fundatorem jego sensu: W³aciwe u¿ywanie rzadko jest jawne i w ogóle nie le¿y
w gestii miertelnych. miertelni s¹ w najlepszym razie owietleni blaskiem u¿ywania73.
To samo bycie stanowi grunt u¿ywania, w którym byt mo¿e siê istoczyæ.
W tym znaczeniu w³aciwe u¿ywanie nie jest spraw¹ miertelnych (Sache der Ster68
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71 Ibidem.
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blichen), poniewa¿ cz³owiek nie stanowi ród³a bycia. Podobnie jednak jak
w odczycie Rzecz, zostaje tu podkrelone, ¿e choæ cz³owiek nie ustanawia bycia
bytów, to jednak ma swój udzia³ w ich przejawianiu siê, co zarazem pozwala
odkryæ siê jego w³asnej konstytucji ontologicznej74. Warto zapytaæ, w jaki sposób miertelni mog¹ zostaæ owietleni blaskiem u¿ywania. Odpowied znajdziemy w Heideggerowskiej wyk³adni ÷ñÞ jako u¿ywania.
Heidegger, dokonuj¹c takiego przek³adu ÷ñÞ w Powiedzeniu Anaksymandra,
zaznacza, ¿e zrozumiemy go w³aciwe tylko wówczas, gdy bêdziemy trzymaæ siê
pierwotnego znaczenia u¿ywania jako frui, bruchen. Wtedy dostrze¿emy w u¿ywaniu sens pozwalania, aby dany byt istoczy³ siê. Wed³ug Heideggera oznacza
to innymi s³owy: dorêczaæ co jego w³asnej istocie i jako tak wyistaczaj¹ce siê
zachowywaæ je w ochraniaj¹cej rêce75. Tak¿e w Co zwie siê myleniem?, analizuj¹c s³owa Parmenidesa, Heidegger stwierdza, ¿e w ÷ñÞ tkwi s³owo rêka;
znaczy chwytam i w ten sposób trzymam w rêku, stosujê, u¿ywam76. Heidegger ³¹czy zatem sens w³aciwego u¿ywania z rêk¹, która stanowi wa¿ny motyw
w jego filozofii77. Swoistoæ ludzkiej d³oni wi¹¿e siê ze zdolnoci¹ cz³owieka
do mylenia (rozumienia) bycia. Dla naszego tematu wa¿ne jest, ¿e pojawia siê
ona ju¿ we wczesnych pracach (Hermeneutyce faktycznoci, Byciu i czasie) przy
koncepcji po-rêcznoci narzêdzia. Kluczow¹ uwagê dotycz¹c¹ zwi¹zku u¿ywania
i ludzkiej rêki znajdujemy jednak w Co zwie siê myleniem?. Heidegger mówi tam:
Kiedy na przyk³ad chwytam jak¹ rzecz, rêka musi dostosowywaæ siê do rzeczy
[podkrel. aut.]. W u¿ywaniu tkwi dostosowuj¹ce siê odpowiadanie78.
W³aciwe u¿ywanie zwi¹zane jest z dostosowaniem siê do rzeczy. Takie za³o¿enie pozostaje w sprzecznoci z dzisiejszym myleniem o rzeczach, zgodnie
z którym to rzecz ma siê dostosowaæ do naszych potrzeb, wygody czy nawet zachcianek. Relacja dostosowania siê zachodzi tylko w jedn¹ stronê: rzecz zostaje
podporz¹dkowana interesowi cz³owieka. Gdy za dana rzecz przestaje spe³niaæ
oczekiwania cz³owieka, wyjcie jest jedno  nale¿y siê jej jak najszybciej pozbyæ i zast¹piæ j¹ inn¹, doskonalsz¹. Uwa¿a siê, ¿e nie ma w tym nic zdro¿nego,
to przecie¿ tylko rzecz. Problemem jednak jest to, ¿e w takiej perspektywie
rzecz nie jest ju¿ d³u¿ej rzecz¹, lecz staje siê jedynie zamiennikiem.
Tak¹ w³anie diagnozê stawia Heidegger, charakteryzuj¹c nastawienie do rzeczy w³aciwe czasom nowoczesnej techniki: Im szybciej siê je [rzeczy] wyko74

M. Heidegger, Rzecz, s. 157.
M. Heidegger, Powiedzenie Anaksymandra, t³um J. Sidorek, (w:) idem, Drogi lasu,
s. 296297. Heidegger t³umaczy, ¿e przek³ad ÷ñÞ jako u¿ywania nie zrodzi³ siê z rozwa¿añ
etymologiczno-leksykalnych  zob. s. 298.
76 M. Heidegger, Co zwie siê myleniem?, s. 123.
77 Znaczenie motywu rêki w filozofii Heideggera wnikliwej analizie podda³ Jacques Derrida w ksi¹¿ce De lespirit.
78 M. Heidegger, Co zwie siê myleniem?, s. 123.
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rzystuje, tym bardziej trzeba je zamieniæ  wci¹¿ szybciej i z wci¹¿ wiêksz¹ ³atwoci¹. Tym, co sta³e w rzeczach dostawianych jako nagie przedmioty wykorzystania, jest zamiana (Ersatz)79. Tê myl Heidegger rozwin¹³ podczas seminarium prowadzonego w Le Thor: Jeden z istotowych momentów dzisiejszego
sposobu bycia bytów [...] to ich zastêpowalnoæ (Ersetzbarkeit), fakt, ¿e [...] ka¿dy byt staje siê istotowo zastêpowalny. Dzi bycie to bycie-zastêpowalnym (Ersetzbar-sein). Idea naprawiania sta³a siê myl¹ anty-ekonomiczn¹. Jest to istotowe dla wszelkiej konsumpcji, ¿e ju¿ jest skonsumowana i dlatego wzywa do
zast¹pienia80.
Zastêpowalnoæ czyni z rzeczy namiastkê bytu. Z istoty staje siê ona jedynie pewnym ontologicznym surogatem  ersatzem81. Mo¿liwoæ zast¹pienia jednej rzeczy przez drug¹ przekrela bowiem istotê rzeczy, któr¹ dla Heideggera jest
poszczególnoæ (Einzelnheit) ukazuj¹ca siê w jej ka¿dorazowoci (Jediesheit).
Heidegger uzasadnia³ to, mówi¹c, ¿e nawet dok³adnie takie same rzeczy jak dwa
wiadra lub dwie jod³owe ig³y, których nie jestemy w stanie odró¿niæ, nigdy nie
znajduj¹ siê w tym samym miejscu i czasie82. Ka¿da rzecz jako taka jest wiêc
unikatowa.
Takie przekonanie neguje idea zastêpowalnoci, od której nieod³¹czne jest
postrzeganie bytu jako zasobu. Pojêcie zasobu konotuje sens jednolitej masy. To
znaczenie stanie siê mo¿e jeszcze bardziej widoczne, jeli zauwa¿ymy, ¿e inny
t³umaczeniem Bestand mo¿e byæ pog³owie, oznaczaj¹ce ogó³ zwierz¹t jednego gatunku w danym okresie na okrelonym terenie. Tak te¿ dana rzecz widziana w perspektywie zasobu  przyjmowanej nie tylko przez technikê, ale te¿ naukê  stanowi wy³¹cznie jeden z wielu egzemplarzy okrelonego rodzaju bytu.
Ma to okrelone konsekwencje nie tylko ontologiczne, ale te¿ etyczne: Badaj¹c
bowiem rolinê wargow¹, botanik nigdy nie zajmuje siê jednostkow¹ rolin¹ jako
jednostkow¹; zawsze jest ona tylko pewnym okazem (Exemplar); dotyczy to tak¿e zwierz¹t, choæby niezliczonych ¿ab i jaszczurek umierconych w laboratorium83.
Rezygnacja z uznawania jednostkowoci zwierz¹t przek³ada siê na brak zastrze¿eñ dotycz¹cych moralnego charakteru sposobu postêpowania z nimi, np. ich
umiercania w celach naukowych. Funkcjonuje tu równie¿ za³o¿enie, ¿e okrelony byt  w tym wypadku zwierzê  mo¿na w pe³ni zast¹piæ innym bytem. Sprzeciw wobec takiego podejcia znajduje swój najpe³niejszy wyraz w rozwijanej
przez wielu ekologów krytyce idei ekologicznej odbudowy (ecological restoration), polegaj¹cej na aktywnej renowacji zniszczonych terenów naturalnych do79

M. Heidegger, Có¿ po poecie?, s. 249.
M. Heidegger, Seminare, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main 1986 s. 351352.
Zob. H. Dreyfus, op. cit., s. 176177.
M. Heidegger, Pytanie o rzecz..., s. 2122.
83 Ibidem, s. 21.
80
81
82

532

Magdalena Ho³y-£uczaj

konywanej przez cz³owieka. Argumentem przeciwko temu rozwi¹zaniu jest to,
¿e zbyt ³atwo usprawiedliwia ono dewastacjê przyrody, przedstawiaj¹c mo¿liwoæ jej póniejszej odbudowy przez cz³owieka, w dodatku zgodnie z jego celami i priorytetami. Podkrela siê przy tym, ¿e po renowacji dana rzeka nie bêdzie ju¿ t¹ sam¹ rzek¹84. Ta krytyka jest bez w¹tpienia zasadna. Wydaje siê
jednak, ¿e przez to, ¿e nie odnosi siê ona do samej idei zastêpowalnoci, lecz
ogranicza siê jedynie do mo¿liwoci zast¹pienia bytów naturalnych, to nie jest
ona w stanie osi¹gn¹æ po¿¹danej przemiany wyobrani ekologicznej. Mo¿na tu
bowiem, jak s¹dzê, przedstawiæ przypuszczenie analogiczne do hipotezy Lucasa
Introny, ¿e dopóki przyjmujemy, ¿e istnieje choæ jeden rodzaj bytu, który jest
zastêpowalny  a za taki powszechnie uchodz¹ dzi artefakty  dopóty realne jest
niebezpieczeñstwo, ¿e takie nastawienie zostanie rozci¹gniête na wszelki byt,
w tym na cz³owieka. Czy nie to w³anie zdaje siê mieæ na myli Heidegger, gdy
mówi, ¿e wraz z postrzeganiem natury jako zasobu nieuchronnie postrzegamy te¿
cz³owieka jako materia³ ludzki, lub gdy wskazuje, ¿e gdy rzeczy trac¹ swoj¹
to¿samoæ, to równie¿ sam cz³owiek jest bez os³ony85? Dlatego przeorientowanie dotychczasowej perspektywy i dostrze¿enie jednostkowoci artefaktów
przedstawia siê jako niezbêdne, jeli mamy zmieniæ wzorce postêpowania wobec otaczaj¹cej nas rzeczywistoci.
Mo¿na jednak zaoponowaæ przeciw takiemu postulatowi, zauwa¿aj¹c, ¿e dzi,
w czasach masowej produkcji, trudno o unikatowy charakter rzeczy. Abstrahuj¹c od tego, ¿e taki argument przyjmuje nie ontologiczne rozumienie unikatowoci (czasowoæ danego bytu), lecz ontyczne (niepowtarzalne w³aciwoci przedmiotu, wyj¹tkowoæ materia³u, z jakiego powsta³), nale¿y zastanowiæ siê, czy dla
mo¿liwoci wykszta³cenia postaw proekologicznych wiêksz¹ trudnoci¹ rzeczywicie jest masowa produkcja artefaktów, czy mo¿e jednak przede wszystkim ich
masowa konsumpcja86. Innymi s³owy, czy dla przyjêcia zachowania proekologicznego bardziej problematyczny jest sam fakt, ¿e wchodz¹c do sklepu mamy
stos pude³ek z identycznymi parami butów, czy te¿ to, ¿e traktujemy je przez to
jako ³atwe do zast¹pienia, równoczenie stawiaj¹c im coraz wy¿sze wymagania
(np. coraz ³atwiej przychodzi nam uznaæ, ¿e dane buty s¹ ju¿ znoszone/zniszczone/niemodne)? Wydaje siê, ¿e zasadniczy problem tkwi tu w naszym podejciu
do rzeczy, a nie w samych przedmiotach.
W jaki inny sposób powinnimy zatem zacz¹æ odnosiæ siê do rzeczy? Niektórzy badacze zwracaj¹ siê do Heideggerowskiej koncepcji wyzwolenia,
84
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Zob. E. Katz, op. cit. (1993), s. 127.
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Zob. A. Niezgoda, Konsumpcjonizm jako czynnik potêguj¹cy kryzys ekologiczny, (w:)
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w której mo¿na pozwoliæ rzeczom byæ87. Niestety Heideggerowskie wyzwolenie czêsto b³êdnie traktuje siê w tym wypadku jako uniezale¿nienie rzeczy od
cz³owieka. Takie interpretacje niew³aciwie sugeruj¹, ¿e cz³owiek powinien zaprzestaæ postrzegaæ rzeczy jako u¿yteczne narzêdzia88. Tymczasem koncepcja
Heideggera odnosi siê do wyzwolenia ku rzeczom (Gelassenheit zu den Dingen). Jest ona w ten sposób uwolnieniem cz³owieka od chêci przed- i ze-stawiania rzeczy89, co jednak nie oznacza, ¿e cz³owiek ma zaprzestaæ ich u¿ywania.
Wrêcz przeciwnie, wed³ug Heideggera to w³anie dziêki (w³aciwemu) u¿ywaniu rzeczy staj¹ siê sob¹.
Heidegger, co rzadko podkrela siê w literaturze przedmiotu, w swej póniejszej filozofii nie zrezygnowa³ z ujêcia istoczenia rzeczy poprzez u¿ywania ich
jako narzêdzi. Pos³uguje siê nim na przyk³ad w seminariach prowadzonych dla
psychiatrów w latach szeædziesi¹tych: Stó³ pokazuje siebie w u¿yciu (im Gebrauch) [...]. Moje siedzenie na krzele jest otwartym-byciem-tu (offenständiges
Hiersein). Siedzenie jest u¿ywaniem narzêdzia (Zeug)90. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e to poprzez u¿ywanie cz³owiek pozwala byæ rzeczom, czyli umo¿liwia
ich istoczenie. Heidegger dystansuje siê tym samym od przekonania, ¿e u¿ywanie rzeczy umniejsza ich statusowi ontologicznemu. Ma to szczególne znaczenie
dla postrzegania artefaktów, które ze wzglêdu na ich domylnie u¿ytkowy charakter sytuowano najni¿ej w uniwersum metafizycznym lub wrêcz w ogóle wyrzucano je poza jego nawias. Heidegger, odrzucaj¹c ideê hierarchii metafizycznej, równie¿ samo u¿ywanie umieci³ poza relacjami zwierzchnoci i podleg³oci.
Jego koncepcja u¿ywania koncentruje siê na jednostkowoci rzeczy. Heidegger
pokazuje mianowicie, ¿e to u¿ywanie sprawia, ¿e rzeczy przestaj¹ byæ dla nas
anonimowe. Wydaje siê, ¿e jest to jeden z wa¿nych  choæ rzadko zauwa¿anych
 motywów przewodnich jego filozofii. Ju¿ bowiem w Hermeneutyce faktycznoci, opisuj¹c wiat codziennego obchodu, podkrela³, ¿e widzimy zawsze ten konkretny stó³, a nie stó³ w ogóle (der Tisch, nicht ein Tisch). Tak te¿ w piwnicy
stoj¹ nasze dziecinne zabawki oraz narty, którymi w m³odoci jedzilimy na z³amanie karku91. Z kolei w pochodz¹cych z lat 19591965 Zollikoner Seminare
znajdujemy tak¹ uwagê dotycz¹c¹ u¿ywania rzeczy: To przestrzeñ do mieszkania; zawiera rzeczy u¿ytkowe (Gebrauchsgegenstände). [...] Te rzeczy maj¹
87
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M. Heidegger, Wyzwolenie, t³um. J. Mizera, Wyd. Baran i Suszczyñski, Kraków 2001, s. 16.
Zob. np. L.D. Introna, op. cit.
89 Stanie siê to janiejsze, jeli przypomnimy, ¿e termin Gelassenheit mo¿na prze³o¿yæ
równie¿ jako opanowanie, spokojny umys³. Byæ mo¿e dobrym t³umaczeniem by³oby wiêc
wyluzowanie w znaczeniu odprê¿enia, zdjêcia z siebie jarzma.
90 M. Heidegger, Zollikoner Seminare: Protokolle, Gespräche, Briefe; herausgegeben von
Medard Boss, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main 1987, s. 8, 248.
91 M. Heidegger, Ontologia (Hermeneutyka faktycznoci), t³um. M. Bonecki, J. Duraj,
Wyd. Rolewski, Nowa Wie 2007, s. 9394.
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szczególne znaczenie dla ludzi, którzy tu mieszkaj¹: s¹ im znajome, dla innych
ludzi s¹ za obce92.
U¿ywanie w³¹cza nas i rzeczy do szczególnej wspólnoty, któr¹ nazywamy
domem. W³aciwe u¿ywanie opiera siê wiêc na okrelonej za¿y³oci z rzeczami.
W eksploatowaniu, w którym rzeczy s¹ wy³¹cznie zamiennikami, niemal jednorazowymi, taka relacja jest niemo¿liwa.

Podsumowanie
W dotychczasowej debacie ekofilozoficznej wielu filozofów uznawa³o, ¿e
u¿ytkowy charakter artefaktów eliminuje zasadnoæ pytania o etyczny wymiar
naszego postêpowania z nimi. Pojawi³y siê jednak g³osy krytykuj¹ce uznanie tych
 tak na co dzieñ nam bliskich  przedmiotów za niegodne objêcia ich namys³em etycznym. Wa¿nym wsparciem dla tej krytyki mo¿e byæ, jak próbowa³am
pokazaæ w artykule, Martin Heidegger i jego rewizja metafizycznych za³o¿eñ
dotycz¹cych artefaktów. Jest ona usytuowana w ogólnym kontekcie dokonanej
przez niego krytyki wielu tradycyjnych koncepcji metafizycznych, takich jak idea
hierarchii metafizycznej lub idea cis³ego rozró¿nienia physis i techne. Ponadto
Heidegger wskaza³ na cis³y zwi¹zek jednostkowoci poszczególnych rzeczy i na
ich równoczesn¹ wzajemn¹ przynale¿noæ. Pozwoli³o mu to sformu³owaæ intryguj¹c¹ teoriê w³aciwego u¿ywania umo¿liwiaj¹cego rzeczom istoczenie siebie, które przeciwstawi³ eksploatowaniu powoduj¹cemu utratê to¿samoci ontologicznej wykorzystywanych rzeczy. W ten sposób ontologia Heideggera otwiera
interesuj¹c¹ perspektywê etyczn¹ dotycz¹c¹ prawdziwie pro-ekologicznego stosunku cz³owieka do rzeczy.
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Streszczenie

Abstract

Dawne tereny przemys³owo-sk³adowe nowojorskiego Manhattanu zmieniaj¹ swoje oblicze, przekszta³caj¹c siê w atrakcyjne przestrzenie publiczne. Hudson River Park utworzony
zosta³ na terenach portowych, a najnowszy park
High Line powsta³ w wyniku rewitalizacji nieczynnej, napowietrznej linii kolejowej obs³uguj¹cej magazyny, sk³ady i fabryki. Inicjatorami
pomys³u odzyskania dawnej kolei stali siê lokalni pasjonaci, potrafi¹cy dostrzec niezwyk³y
potencja³ unikatowego miejsca. Zawi¹zana organizacja non profit Friends of the High Line,
buduj¹c strategiê obrony torowiska, zdoby³a
szerokie poparcie spo³eczne. Zrealizowane w latach 2009 i 2011 dwa pierwsze odcinki parku
o ³¹cznej d³ugoci ok. 2,5 km osi¹gnê³y bardzo
wysoki poziom indywidualnych rozwi¹zañ projektowych tak w zakresie elementów ma³ej architektury, jak i ciekawie dobranej rolinnoci.
To synergiczne ³¹czenie elementów antropogenicznych ze wiatem przyrody wp³ynê³o na atra-

Former industrial and warehousing areas of
New York Manhattan change their visage transforming into attractive public spaces. The Hudson River Park situated in western Manhattan
was established on the former port area while
the latest High Line Park was developed through revitalisation of the unused elevated railway line servicing warehouses, storage yards
and factories. Local people with passion, able
to notice the unusual potential of that unique
place were the initiators of the idea to recover
the former railway line. The established nonprofit organisation Friends of the High Line
won wide public support building the strategy
for protection of the railway line. The two initial sections of the park completed during the
years 2009 and 2011 possessing the total length
of ca. 2.5 km presented a very high level of individual design solutions as concerns both the
elements of small architecture and greenery selected in the interesting way. That synergic
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kcyjnoæ High Line. Miejsce to jest bardzo chêtnie odwiedzane zarówno przez nowojorczyków,
jak i licznych turystów.

combination of anthropogenous elements with
the world of the nature influences attractiveness
of the High Line. The place is visited readily by
both the New Yorkers and numerous tourists.

Wprowadzenie
Proces transformacji spo³ecznoci miejskiej w kierunku spo³eczeñstwa postindustrialnego wywo³a³ diametralne zmiany w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej wielu miast, w których funkcja przemys³owa by³a wiod¹ca lub co najmniej
obecna. W wyniku tego procesu, industrialna przestrzeñ ulega³a postêpuj¹cej degradacji, tworz¹c obszary problemowe w sferze funkcjonalnej, ekonomicznej
i spo³ecznej miasta1. Dysfunkcyjne obszary miejskie, w wielu przypadkach poddawane póniejszym procesom rewitalizacji, otrzymywa³y nowe funkcje i formy
zagospodarowania przestrzennego, tworz¹c charakterystyczne fragmenty nowego, miejskiego krajobrazu2. Istotn¹ rolê w procesie o¿ywiania i humanizacji postindustrialnej przestrzeni miejskiej odgrywaj¹ tereny zieleni, staj¹c siê czêsto dominuj¹c¹ form¹ ich nowego zagospodarowania.
Du¿¹ dynamikê przekszta³ceñ znacznych obszarów miasta mo¿na zaobserwowaæ, m.in. na nowojorskim Manhattanie  proces gentryfikacji poprzemys³owej
przestrzeni miejskiej, czytelny od lat 80. ubieg³ego stulecia, dotyczy przede
wszystkim jego po³udniowo-zachodniego wybrze¿a. Dotychczasowe, przemys³owo-sk³adowe tereny wraz z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ techniczn¹ uzyskuj¹
now¹ funkcjê, przekszta³caj¹c siê m.in. w atrakcyjne przestrzenie publiczne3.
Rewitalizowana zabudowa uzyskuje nowe funkcje: handlowo-us³ugowe, biurowe i mieszkalne o atrakcyjnym i unikatowym standardzie przestrzennym (lofty).
Z kolei powstaj¹ca wspó³czenie uzupe³niaj¹ca zabudowa, poza wysokimi walorami architektonicznymi, szanuje specyficzny kontekst miejsca.
Istotn¹ rolê w tworzeniu nowego, przyjaznego oblicza poprzemys³owych
dzielnic Chelsea i Meatpacking District odgrywa miejski park High Line powsta³y w wyniku rewitalizacji nieczynnej, napowietrznej linii kolejowej obs³uguj¹cej dawne magazyny, sk³ady i fabryki. Zrealizowane w latach 20092011 dwa
pierwsze etapy projektu uzyska³y zarówno bardzo du¿y stopieñ akceptacji spo³ecznej, jak i wysoki poziom oceny miêdzynarodowej krytyki architektonicznej4.
1
2

A. Toffler, Trzecia fala, Wyd. Kurpisz, Poznañ 2006.
K. Skalski (red.), Projekty i programy rewitalizacji w latach 20002006, Stowarzyszenie
Forum Rewitalizacji, Kraków 2006.
3 A. Freeman, How the west was done, Landscape Architecture 2004, nr 8, s. 96105;
A. Ulam, New west side story, Landscape Architecture 2007, nr 8, s. 8999; A. Ulam, Next
installment on the Hudson, Landscape Architecture 2009, nr 1, s. 6471.
4 J. David, R. Hammond, High Line. The Inside Story of New York Citys Park in the Sky,
Farrar, Straus and Giroux, Nowy Jork 2011, s. 163177.
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1. Park w procesie humanizowania zdegradowanych
obszarów miasta  nowojorskie przyk³ady
Tereny zieleni stanowi¹ istotny element struktury funkcjonalnej miasta i jego
kompozycji urbanistycznej. Ich jakoæ, dostêpnoæ oraz wielkoæ, szacowana
wskanikiem powierzchni przypadaj¹cej na jednego mieszkañca, w znacznej mierze decyduj¹ o postrzeganiu atrakcyjnoci miasta czy jego dzielnicy5. Poza podstawow¹ funkcj¹ ekologiczn¹ i spo³eczn¹ tereny zieleni mog¹ pe³niæ funkcje alternatywnych korytarzy komunikacyjnych, szczególnie cennych w du¿ych
orodkach miejskich6.
Istotnym aspektem w operowaniu terenami zieleni, jako propozycj¹ zagospodarowania zdegradowanych, pozbawionych czytelnej funkcji obszarów miasta,
jest na ogó³ pozytywny odbiór spo³eczny towarzysz¹cy takim dzia³aniom7  inwestowanie w tereny zieleni w sposób oczywisty poprawia standard codziennego ¿ycia, a beneficjentem tych dzia³añ staje siê spo³ecznoæ miejska. Praktyczny
aspekt zagadnienia wynika równie¿ z du¿ej elastycznoci kszta³towania nowych
terenów zieleni w zazwyczaj trudnych inwestycyjnie obszarach miejskich oraz
z ich podatnoci na czêsto konieczny warunek etapowania ca³oci przedsiêwziêcia. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ czynnik ekonomiczny, pozwalaj¹cy
uzyskiwaæ akceptowalne efekty, mimo czêsto ograniczonego bud¿etu8.
Zachodnie wybrze¿e nowojorskiego Manhattanu mo¿e stanowiæ interesuj¹cy
przyk³ad d³ugofalowego, konsekwentnie awansowanego procesu przekszta³cania
znacznego obszaru miasta, zdegradowanego nie tylko w wyniku jego marginalnego po³o¿enia, lecz przede wszystkim na skutek wyganiêcia jego dotychczasowej sk³adowo-przemys³owej funkcji. Pocz¹tku tego procesu mo¿na doszukiwaæ
siê w pocz¹tku lat 80. ubieg³ego stulecia na po³udniowo-zachodnim krañcu Manhattanu, w rejonie dzisiejszej World Financial Center. Rozleg³y, ponad 30-hektarowy niezagospodarowany teren powsta³y w wyniku komprymacji gruntu i gruzu pochodz¹cych z wykopów pod wie¿e World Trade Center stanowi³ rodzaj
czasowego urbanistycznego nieu¿ytku. Proces jego humanizacji, poprzez nadanie mu symbolicznego, u¿ytkowego znaczenia, dokona³ siê w 1982 r. w ramach
5 A. Zachariasz, Zieleñ jako wspó³czesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzglêdnieniem roli parków publicznych, Monografia 336, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006.
6 À. Losantos i in., Krajobraz miejski. NOWE trendy. NOWE inspiracje. NOWE rozwi¹zania, Tmc, Warszawa 2008.
7 K. Paw³owska, Przeciwdzia³anie konfliktom wokó³ ochrony i kszta³towania krajobrazu. Partycypacja spo³eczna, debata publiczna, negocjacje, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
8 Interesuj¹cym przyk³adem niskobud¿etowej inwestycji jest projekt The River Coast Walk
ukierunkowany na stworzenie w Buenos Aires zagospodarowanej przestrzeni publicznej wzd³u¿
brzegu rzeki La Plata. Mieszkañcy miasta zaakceptowali i polubili wykreowan¹ przestrzeñ,
mimo jej formalnej niedoskona³oci. B. Davis, From ruble, a Park for the people, Landscape Architecture 2006, nr 7, s. 3443.
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dzia³añ z obszaru twórczoci Land Art  blisko hektarowy area³ zosta³ poddany
rekultywacji i potraktowany jako pole pszenicy, obrazuj¹c zwi¹zki podstawowych pojêæ w gospodarczym i ekonomicznym wymiarze ludzkiego ¿ycia: zasiewu (inwestowanie) i zbioru (dyskontowanie zysku)9. W nastêpnych latach ca³oæ
terenu poddana zosta³a wieloaspektowym opracowaniom przedprojektowym, poszukuj¹cym optymalnych zwi¹zków i relacji funkcjonalnych z miastem. W wyniku konsekwentnej ponad 10-letniej realizacji uzyskano wielofunkcyjn¹, atrakcyjn¹ przestrzeñ publiczn¹, której o kompozycyjn¹ stanowi³y otwarte tereny
zieleni tworz¹ce dzisiejszy Battery Park10.
Dzia³aniem o skutkach przestrzennych znacznie wykraczaj¹cym poza skalê
pojedynczej dzielnicy miejskiej jest wieloetapowy projekt rewitalizacji dawnych,
portowo-sk³adowych terenów zlokalizowanych pasmowo wzd³u¿ rzeki Hudson
na zachodnim brzegu Manhattanu. Rozpoczêta w 1979 r. inwestycja miejska objê³a ponad 8-kilometrowy odcinek wybrze¿a, które w wyniku strukturalnych
zmian uleg³o funkcjonalnej deprecjacji, a w konsekwencji równie¿ przestrzennej degradacji11. Zdekapitalizowany teren sta³ siê jednoczenie swoistym depozytariuszem cennego, kulturowego dziedzictwa zwi¹zanego z portowo-sk³adow¹
histori¹ zachodniego wybrze¿a miasta: dawnych pirsów portowych, infrastruktury nadbrze¿nej, charakterystycznych zabudowañ oraz swoistego genius loci
miejsca. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e obszar dawnych doków portowych to jednoczenie
niezwykle atrakcyjny teren inwestycyjny  wysokie walory krajobrazowe, bezporedni dostêp do brzegów rzeki, dobre po³o¿enie w strukturze miasta powodowa³y zainteresowanie i presjê inwestycyjn¹ du¿ych graczy na rynku deweloperskim. Z uznaniem dla skutecznoci dzia³ania miejskich planistów nale¿y
oceniæ obronê terenu przed komercjalizacj¹ i w konsekwencji intensywn¹ zabudow¹. Problemowy obszar poddano procesom rewitalizacji, adaptuj¹c go do koncepcji spójnej, wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej tworz¹cej Hudson River
Park (fot. 1). Podstawowe za³o¿enie projektowe nowego parku opiera³o siê na
stworzeniu atrakcyjnego, pieszo-rowerowego ci¹gu komunikacyjnego, biegn¹cego równolegle do brzegu rzeki i stanowi¹cego bezkolizyjn¹ alternatywê w zakresie poruszania siê po zat³oczonych ulicach miasta. Bogaty program funkcjonalny,
poza uk³adem komunikacyjnym, obejmuje: rozleg³e przestrzenie rekreacyjne o niemal stuprocentowym udziale powierzchni biologicznie czynnej, interesuj¹ce aneksy tematyczne (m.in. Intrepid Sea, Air & Space Museum), terminale ¿eglugi pasa¿erskiej, wypo¿yczalnie sprzêtu wodnego, rzeby plenerowe, instalacje artystyczne.
Czytelne artefakty dawnej infrastruktury portowej, a wród nich rozleg³e palisady
dawnych pirsów poddane zosta³y rekonstrukcji i adaptacji na funkcje parkowe, a nie9
10

M. Lailach, Land Art, Taschen, Bonn 2007, s. 4041.
The World of Architecture, Könemann, Cologne 2000, s. 178179.
11 W. Gadomska, Hudson River Park  wspó³czesny park nad rzek¹, (w:) Horyzonty architektury krajobrazu. Jêzyk architektury krajobrazu, Wyd. Wie Jutra, Warszawa 2010, s. 116121.
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które z nich, pozostawione procesom naturalnej korozji i dematerializacji, stanowi¹
element kulturowego, czasowo-przestrzennego kontinuum. Warte podkrelenia s¹
aspekty krajobrazowe miejsca, stanowi¹cego z jednej strony dobrze zaprojektowany
ci¹g widokowy eksponuj¹cy rzekê Hudson z dynamiczn¹ sceneri¹ nautyczn¹, z drugiej za park to element ekspozycji krajobrazowej biernej, tworz¹cy charakterystyczny, atrakcyjny fragment miejskiego krajobrazu. Realizacjê Hudson River Park nale¿y
jednoczenie rozpatrywaæ w szerszym kontekcie urbanistycznym  w przysz³oci stanie siê on elementem ci¹g³ego systemu zieleni otaczaj¹cego Manhattan, zapewniaj¹cego bezkolizyjny ruch spacerowo-rowerowy wokó³ wyspy. Ca³oæ realizowana
jest w oparciu o Manhattan Waterfront Greenway Master Plan, który powsta³
w 2004 r.12 i jest konsekwentnie, wieloetapowo realizowany.

Fot. 1. Dawne pirsy portowe zmienione w przestrzeñ rekreacyjn¹ Hudson River Park
(fot. W. Gadomska)

Interesuj¹cy przyk³ad humanizowania problemowych obszarów miejskich
w drodze tworzenia ogólnodostêpnych terenów zieloni stanowi Riverbank State
Park, zlokalizowany w miejscu zrealizowanej w drugiej po³owie lat 80. ubieg³ego wieku oczyszczalni cieków obs³uguj¹cej zachodni brzeg Manhattanu. Projektowanie parku by³o dziewiêcioletnim procesem poszukiwania akceptowalnej
spo³ecznie funkcji i formy, maj¹cej rekompensowaæ spodziewane obni¿enie standardu zamieszkiwania w tej czêci miasta. Finalnie na powierzchni 11 hektarów,
bêd¹cej zadaszeniem technologicznej czêci oczyszczalni, powsta³ park o bogatym, wielosezonowym programie u¿ytkowym, sportowym, rekreacyjnym oraz
kulturalnym13. Obecnie park w³¹czony zosta³ w system rekreacyjnych terenów
biegn¹cych wzd³u¿ brzegu rzeki Hudson i jest jednym z najintensywniej wykorzystywanych terenów rekreacyjnych miasta.
12
13

W. Gadomska, op. cit.
S. Sirefman, New York. A guide to recent architecture, Ellipsis, London 2001, s. 1316.
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2. Park High Line jako efekt rewitalizacji
postindustrialnego dziedzictwa dzielnicy
2.1. Historia napowietrznej linii kolejowej
Bogata ikonografia obrazuj¹ca historiê Nowego Jorku z prze³omu XIX i XX w.
dobrze dokumentuje przemys³owo-handlowy charakter po³udniowo-zachodniego
wybrze¿a Manhattanu14. Styk miasta z obszarem portów i doków zlokalizowanych
wzd³u¿ brzegu rzeki Hudson generowa³ intensywny, chaotyczny ruch pieszy, konny,
samochodowy i kolejowy. Zmierzano zatem do sprawniejszego zorganizowania komunikacji obs³uguj¹cej porty, fabryki, sk³ady i targowiska, pojawi³a siê te¿ potrzeba
poprawy bezpieczeñstwa ruchu pieszego  bardzo czêsto w konsekwencji codziennych wypadków ginêli ludzie. Mimo doranych dzia³añ15, problem narasta³  rejon
Dziesi¹tej Alei zyska³ miano alei mierci.W latach 30. XX w. podjêto radykalne
dzia³ania maj¹ce na celu poprawê sytuacji  projekt West Side Improvement16 zak³ada³ budowê nowej trasy kolejowej na wysokoci blisko 10 metrów nad poziomem
gruntu. Projektowane bezkolizyjne rozwi¹zanie uruchomiono w 1933 r. W krajobraz
zachodniej czêci miasta wros³a charakterystyczna stalowa konstrukcja góruj¹ca nad
ulicami dzielnicy. Towarowy ruch kolejowy odbywa³ siê przez nastêpne pó³ wieku, a w latach 80. zacz¹³ zamieraæ w wyniku strukturalnych zmian w organizacji
transportu oraz wygasania podstawowej, przemys³owej funkcji dzielnicy (fot. 2).

Fot. 2. Nadziemna linia kolejowa przed rewitalizacj¹ (fot. W. Gadomska)
14
15

J. David, R. Hammond, op. cit., s. 134150.
Ibidem, s. 135. Przed lokomotyw¹ jecha³ mê¿czyzna na koniu, którego zadaniem by³o
ostrzegaæ pieszych przed zbli¿aj¹cym siê poci¹giem  The West Side Cowboy.
16 A. La Farge, On the High Line, Thames & Hudson, New York 2012, s. IX.
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Przez kolejne dziesiêciolecia trasa kolei towarowej ulega³a swoistej biologicznej
sukcesji, tworz¹c autonomiczny, naturalny ekosystem  dostêpny i doceniany jedynie przez lokalne grono entuzjastów.

2.2. Zaanga¿owanie lokalnej spo³ecznoci
Idea stworzenia parku High Line posiada swój interesuj¹cy wymiar spo³eczny. Inicjatorami pomys³u rewitalizacji dawnej linii kolejowej byli lokalni pasjonaci potrafi¹cy dostrzec niezwyk³y, kulturowy i ekologiczny potencja³ unikatowego miejsca. W sposób oczywisty teren zajêty przez nieczynn¹, stalow¹ estakadê
by³ obszarem silnej presji biznesowej  doskona³a lokalizacja w coraz atrakcyjniejszej dzielnicy Manhattanu mog³a przynieæ pewne zyski potencjalnym inwestorom i deweloperom. W powszechnej opinii wizualnie ma³o atrakcyjna, koroduj¹ca stalowa konstrukcja by³a równie¿ trudna do zaakceptowania, nie³atwo
by³o znaleæ przekonywaj¹c¹ alternatywê dla jej ponownego wykorzystania. G³osy o koniecznoci rozbiórki dawnego torowiska by³y coraz czêstsze i silniejsze,
tak¿e w sferach lokalnej polityki i lobbingu17.
W 1999 r. grupa lokalnych entuzjastów widz¹cych sens spo³ecznego dzia³ania
w celu rewitalizowania postindustrialnego dziedzictwa zawi¹za³a organizacjê non
profit Friends of the High Line, buduj¹c strategiê obrony dawnego torowiska
i staj¹c siê oficjaln¹ stron¹ w szerokich konsultacjach spo³ecznych dotycz¹cych
podjêtej misji. Trudna, wymagaj¹ca powiêcenia praca coraz liczniejszych zwolenników kontrowersyjnego pomys³u odnios³a skutek  zdobyto szerokie poparcie spo³eczne, polityczne oraz wsparcie wp³ywowych partnerów i sponsorów18.
W czerwcu 2005 r. decyzj¹ Senatu Stanów Zjednoczonych zapewniono fundusze
na realizacjê projektu19.

2.3. Konkurs i poszukiwanie nowej funkcji
W 2003 r. organizacja Friends of High Line zorganizowa³a otwarty, ideowy
konkurs poszukuj¹cy pomys³u na zagospodarowanie nieczynnego torowiska20.
Konkurs mia³ charakter swobodnej wymiany myli na temat reinterpretacji trudnego, kulturowego dziedzictwa i nadania mu nowej funkcji u¿ytkowej  funkcja
parku w ¿aden sposób nie by³a sugerowana. Temat wywo³a³ szerokie, miêdzynarodowe zainteresowanie  zg³oszono ponad 700 propozycji z 36 krajów21.
17

J. David, R. Hammond, op. cit., s. 4148.
Ibidem, s. 916.
P. Jodidio, Architecture now! 7, Taschen/Tmc Art, Cologne 2010, s. 258.
J. David, R. Hammond, op. cit., s. 5362.
21 Ibidem, s. 163177.
18
19
20
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Nades³ane rozwi¹zania sta³y siê jednoczenie materia³em popularyzuj¹cym wci¹¿
kontrowersyjn¹ ideê rewitalizacji stalowej estakady, s³u¿y³a temu m.in. du¿a
wystawa zorganizowana w g³ównym holu nowojorskiego dworca kolejowego
Grand Central Terminal.
Drugi, zamkniêty etap konkursu odbywa³ siê z udzia³em czterech zaproszonych
zespo³ów projektowych, a wysokoæ zaproponowanych honorariów pokrywa³a jedynie czêæ kosztów ich pracy22. Wy³oniony laureat  zespó³ Field Operations/Diller Scofidio+Renfro  przyj¹³ zasadê obrony High Line przed architektur¹23,
przedstawiaj¹c ideê liniowego parku jako swoistego continuum formalno-funkcjonalnego. W za³o¿eniach projektowych High Line w warstwie funkcjonalnej
utrzymywa³a pierwotn¹, komunikacyjn¹ rolê, tworz¹c tym razem atrakcyjny ci¹g
pieszy, natomiast w warstwie formalnej adaptowa³a artefakty dawnej linii kolejowej (stalowa konstrukcja estakady, szyny dawnych torów, infrastruktura techniczna) jako kanwê kompozycyjn¹ nowego parku.
Trafnoæ koncepcji utworzenia nowego miejskiego parku w po³udniowo-zachodniej czêci miasta nale¿y rozpatrywaæ równie¿ w szerszym kontekcie urbanistycznym. Najbli¿sze ogólnodostêpne tereny zielone zlokalizowane w dzielnicy Meatpacking District s¹ znacznie odleg³e (Washington Square Park, Union
Square Park, Madison Square Park)24 i z racji intensywnego ruchu miejskiego
nale¿y uznaæ je za raczej trudno dostêpne. Zapotrzebowanie na park o charakterze dzielnicowym w obliczu czytelnej i d³ugofalowej tendencji wprowadzania
funkcji mieszkaniowej do poprzemys³owej dzielnicy w sposób oczywisty racjonalizowa³o wybór koncepcji utworzenia nowego miejskiego parku.

2.4. Agri-tektura
James Corner z Field Operations zaprosi³ do wspó³pracy przy projekcie High
Line holenderskiego architekta krajobrazu Pieta Oudolfa, który by³ odpowiedzialny za dobór rolinnoci25. Od roku 1980, kiedy ostatni poci¹g odby³ podró¿ nadziemn¹ lini¹ kolejow¹, do czasu rozpoczêcia prac urz¹dzeniowych nowej inwestycji parkowej minê³o ponad 20 lat. W tym czasie na nieczynnym ju¿ torowisku
wykszta³ci³ siê specyficzny ekosystem z seminaturalnymi uk³adami rolinnymi.
Zosta³ on przez przysz³ych projektantów szczegó³owo zbadany, a w przyjêtej
koncepcji naturalistycznej wykorzystano zieleñ spontaniczn¹ (pioniersk¹), nawi¹zuj¹c¹ do wczeniejszych, pó³naturalnych uk³adów rolinnych. Niektóre z gatun22
23
24

Ibidem, s. 74.
Ibidem, s. 77.
W. Kosiñski, Szeædziesi¹t parków Manhattanu  kanwa jakoci ¿ycia, Czasopismo
Techniczne 2012, nr 7A, s. 163251.
25 P. Jodidio, op. cit., s. 256261.
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ków, które zosta³y wykorzystane przy realizacji High Line, ju¿ tam wczeniej
ros³y. Ogród stworzony przez Jamesa Cornera i Pieta Oudolfa by³ wiêc inspirowany natur¹26, a g³ówna idea czy te¿ inspiracja przyjêta podczas projektowania
brzmia³a  to ma byæ proste, dzikie, ciche i powolne27.
Strategia zastosowana przez pracowniê James Corner Field Operations i studio Diller Scofidio+Renfro to agri-tektura28, czyli architektoniczne mylenie
o zieleni. Mamy tu synergiczne29 ³¹czenie elementów antropogenicznych ze wiatem przyrody. Roliny w sposób bardzo naturalny przenikaj¹ siê z elementami
nawierzchni i trudno w sposób jednoznaczny okreliæ, który z tych elementów
jest w tym za³o¿eniu wa¿niejszy. Dodatkowo nie ma miêdzy nimi wyranej granicy  grzebieniaste elementy nawierzchni w sposób bardzo miêkki ³¹cz¹ siê
z zieleni¹ (fot. 3).

Fot. 3. Park High Line  nowa, atrakcyjna przestrzeñ publiczna (fot. W. Gadomska)

Piet Oudolf w sposób bardzo nowatorski podchodzi do rolin. Wyznaje filozofiê, i¿ roliny stosowane w kompozycjach musz¹ ciekawie wygl¹daæ o ka¿dej
porze roku. Dobiera gatunki w sposób bardzo charakterystyczny, poniewa¿ bierze pod uwagê nie tylko barwê ulistnienia rolin i ich kwiatów, ale tak¿e cechy
ich budowy morfologicznej, ca³¹ strukturê. To cechy typowe dla jego twórczoci. Roliny zastosowane na High Line to m.in.: rudbekia, rozchodnik okaza³y,
26

1999.

H. Gerritsen, P. Oudolf, Dream plants for the natural garden, Timber Press, Portland

27 Keep it simple, keep it wild, keep it quiet, keep it slow  cytat zaczerpniêty z materia³ów informacyjnych: HIGH LINE. Plant Guide Spring/Summer 2010.
28 P. Jodidio, op. cit., s. 256261.
29 A. Böhm, O budowie i synergii wnêtrz urbanistycznych, Wyd. Politechniki Krakowskiej,
Kraków 1981, s. 8.
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je¿ówka (bia³a i purpurowa), uczep, wilczomlecz, sza³wia, bodziszek, czosnek
ozdobny i liczne trawy ozdobne. Wiêkszoæ z nich posiada sztywne pêdy, aby
roliny wzajemnie siê podtrzymywa³y.

2.5. Etapowa realizacja projektu
Ca³oæ procesu rewitalizowania postindustrialnego dziedzictwa kulturowego
dzielnicy odbywa siê etapowo i finalnie ma obj¹æ ocala³y odcinek torowiska d³ugoci blisko 2,5 kilometra. Zadanie podzielono na trzy etapy: pierwszy zrealizowano w czerwcu 2009 r., drugi zosta³ zakoñczony dwa lata póniej. Obydwa
ukoñczone odcinki, mimo rozdzielaj¹cej je cezury czasowej, tworz¹ spójn¹, konsekwentnie zrealizowan¹ ca³oæ. Prace nad przygotowaniem trzeciego etapu trwaj¹ obecnie i z organizacyjnego i technicznego punktu widzenia s¹ najbardziej
skomplikowane  wi¹¿¹ siê z równoczesn¹ przebudow¹ du¿ego wêz³a kolejowego West Side Rail Yards, który rewitalizowana estakada obiega od zachodu.
Sukcesywne awansowanie zadania by³o najprawdopodobniej jedyn¹ szans¹
na jego realizacjê. Kluczow¹ kwesti¹ stanowi³ wysoki bud¿et, ³atwiejszy do pozyskania w trzech transzach. Sprawniej odbywa³o siê równie¿ pozyskiwanie
gruntów zajêtych przez stalow¹ estakadê, których skomplikowana struktura w³asnociowa by³a istotnym problemem30. Z kolei spektakularny sukces, zarówno
projektowy, jak i organizacyjny, jakim by³o zrealizowanie pierwszego segmentu
nowego parku, u³atwia³ dalsze dzia³anie przede wszystkim dziêki niebagatelnemu kapita³owi poparcia spo³ecznego.

2.6. Skutecznie przeprowadzona rewitalizacja
W latach poprzedzaj¹cych powstanie parku High Line liczne g³osy krytyczne poddawa³y w w¹tpliwoæ celowoæ inwestowania du¿ych rodków publicznych w nieczynn¹, zdekapitalizowan¹ infrastrukturê kolejow¹31. W¹tpliwoci
dotycz¹ce ewentualnych pozytywnych i d³ugofalowych skutków rewitalizacji
dawnego torowiska pojawia³y siê równie¿ w trakcie realizacji przedsiêwziêcia.
Obawiano siê krótkotrwa³ego medialnego efektu podobnego do wywo³anych
w przestrzeni Nowego Jorku krajobrazowych dzia³añ, takich jak instalacja Gates w Central Parku autorstwa Christo i Jeanne-Claude32 czy projekt Waterfalls
Olafura Eliassona33. Czas, który up³ywa od otwarcia parku w 2009 r., pozytyw30

A. Ulam, Back on Track, Landscape Archicekture 2008, nr 10, s. 90109.
P. Jodidio, op. cit., s. 256261.
Christo, Jeanne-Claude, The Gates. Central Park, New York City 19792005, Taschen,
Cologne 2005.
33 O. Eliasson, P. Ursprung, Studio Olafur Eliasson, Taschen, Cologne 2008, s. 360361.
31
32
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nie weryfikuje ideê rewitalizacji postindustrialnego dziedzictwa. Nowa miejska
inwestycja przede wszystkim doskonale funkcjonuje jako atrakcyjna przestrzeñ
publiczna  liczba osób odwiedzaj¹cych park w przeci¹gu pierwszych dwóch lat
przekroczy³a cztery miliony, a to wielokrotnie wiêcej od szacowanej w planie inwestycji34 . Pozytywne skutki rewitalizacji zauwa¿alne s¹ równie¿ w bezporednim oraz dalszym s¹siedztwie linii kolejowej  pojawia siê nowa, interesuj¹ca zabudowa mieszkaniowa uzupe³niaj¹ca tkankê miejsk¹, natomiast istniej¹ca podlega
procesom wyranej gentryfikacji, tj. podnosi swoj¹ atrakcyjnoæ i wartoæ rynkow¹. Za nobilitacjê dzielnicy uznaæ nale¿y decyzjê o budowie obok g³ównego
wejcia na High Line przy Gansevoort Street nowej siedziby presti¿owej instytucji, jak¹ jest Whitney Museum of American Art autorstwa Renzo Piano, Cooper,
Robertson & Partners (dotychczasowa siedziba powsta³a w latach 60. ubieg³ego
wieku ju¿ dawno okaza³a siê zbyt ma³a i nierozwojowa). Do niedawna marginalizowany fragment poprzemys³owej dzielnicy staje siê ¿yw¹, atrakcyjn¹ przestrzeni¹ miejsk¹.

Wnioski
Proces rewitalizacji stwarza mo¿liwoæ nowego okrelenia funkcji zdegradowanych, dysfunkcyjnych obszarów miejskich, a inwestowanie w publiczne tereny zieleni stanowi sprawdzon¹ i przekonywaj¹c¹ alternatywê ich zagospodarowania. Nowe zielone przestrzenie publiczne mog¹ pe³niæ funkcjê alternatywnych
korytarzy komunikacyjnych w miecie w zakresie ruchu pieszego i rowerowego.
Ponadto staj¹ siê swoistym katalizatorem pozytywnych zmian w szerszej przestrzeni miejskiej. Nowo powsta³e tereny zieleni stosunkowo ³atwo uzupe³niaj¹
istniej¹c¹ tkankê miejsk¹, wpisuj¹c siê w jej funkcjonaln¹ i krajobrazow¹ strukturê. Ich dodatkow¹ zalet¹ jest mo¿liwoæ etapowania realizacji oraz tworzenia
spójnych systemów zieleni w obrêbie granic miasta.

34

J. David, R. Hammond, op. cit., s. 125.

HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO 20

Olsztyn 2014

Maciej £okucijewski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie

Warmia and Mazury University
in Olsztyn

EWOLUCJA GATUNKU LUDZKIEGO
W MYLI EDWARDA ABRAMOWSKIEGO
I HENRYKA BERGSONA
Edward Abramowski and Henri Bergsons Thoughts
on the Evolution of the Human Species
S ³ o w a k l u c z o w e: Abramowski, Bergson,
ewolucjonizm, darwinizm, wiadomoæ, walka
o byt, lamarkizm, nadcz³owiek.

K e y w o r d s: Abramowski, Bergson, evolutionism, darwinism, consciousness, struggle for
existence, lamarckism, superman.

Streszczenie

Abstract

Artyku³ jest prób¹ porównania pogl¹dów
Edwarda Abramowskiego i Henryka Bergsona
na ewolucjê gatunku ludzkiego. Analiza tych¿e
pogl¹dów dotyczy trzech p³aszczyzn  stosunku
do walki o byt, stosunku do innych ówczenie
obecnych teorii ewolucyjnych, w tym mo¿liwoci dziedziczenia cech nabytych, oraz wiadomoci jako procesu ewolucyjnego. W myli obu
filozofów dostrzec mo¿na wyrane podobieñstwa i zbie¿noci. Obaj myliciele rzeczywistoæ
postrzegali jako dynamiczn¹. Ich koncepcje
znajduj¹ siê w opozycji do tych teorii, które
postrzegaj¹ proces ewolucyjny jako z góry zdeterminowany czy zaprogramowany. Zarówno
Abramowski, jak i Bergson przyznaj¹ cz³owiekowi uprzywilejowane miejsce we Wszechwiecie i w procesie ewolucji. Ta wyj¹tkowa pozycja cz³owieka wynika ze wiadomoci, ta za
umo¿liwia woln¹ kreacjê i pozwala wp³ywaæ na
proces ewolucji. Abramowski twierdzi, ¿e zwieñczeniem procesu ewolucji bêdzie urzeczywistnienie idei nadcz³owieka  istoty bardzo moralnej,
w swym dzia³aniu kieruj¹cej siê idea³em po-

The article is an attempt to compare the
views of Abramowski Edward and Henry Bergson in regards to the evolution of the human
species. Three aspects of their ideas are compared  the struggle for existence, and their views
on other theories of evolution available at that
time, including the possibility of inherited traits, and consciousness as an evolutionary process. There are clear similarities between the
thoughts of the philosophers. Both thinkers perceive reality as dynamic. Their concepts of evolution are in opposition to the theories at the
time, which perceived evolutionary process as
determined or programmed. Both Abramowski
and Bergson grant man a privileged place in the
universe and in the process of evolution. This
unique position of man comes from consciousness and that consciousness allows free creation and the ability to influence the process of
evolution. Abramowski claims that the process of
evolution will result in the realization of the idea
of the superman  a moral being  its actions guided by the ideal of universal brotherhood. Accor-
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wszechnego braterstwa. Zdaniem Abramowskiego ca³a przyroda dzia³a tak, aby umo¿liwiæ
pojawienie siê nadcz³owieka. W podobny sposób proces ewolucji postrzega równie¿ Bergson.

ding to Abramowski, all nature works so as to
enable the emergence of a superman. Similarly,
Bergson believes that the emergence of a superman is a result of the evolution of nature.

Artyku³ ma na celu przedstawienie i porównanie pogl¹dów Edwarda Abramowskiego i Henryka Bergsona na ewolucjê gatunku ludzkiego. Ewolucja dla
obu autorów jest wa¿nym pojêciem. Okres, w którym tworzyli, by³ bowiem zasobny w ró¿ne interpretacje teorii ewolucji. Obaj rozumieli j¹ w swoisty dla siebie sposób. Abramowski ewolucj¹ t³umaczy rozwój cz³owieka i jego d¹¿enie do
urzeczywistnienia idea³ów socjalizmu. Bergson ewolucjê czyni jednym z naczelnych punktów swojej myli.
Abramowski w³¹czy³ ewolucjonizm w swoj¹ koncepcjê antropologiczn¹
 chcia³ w ten sposób uzasadniæ ci¹g³y wzrost mocy twórczych w cz³owieku.
Zwieñczeniem tego procesu mia³ byæ nadcz³owiek, tj. istota zdolna do wcielenia
idea³ów socjalistycznej utopii w ¿ycie. Z ca³ego spektrum teorii ewolucyjnych
Abramowski wybra³ te pogl¹dy, które by³y zgodne z jego wizj¹ rozwoju cz³owieka. Zagadnienia, które podejmowa³, podzieliæ mo¿na na trzy grupy: walkê
o byt, stosunek do innych teorii ewolucyjnych i do rodzaju dziedziczonych cech
oraz rolê wiadomoci w procesie ewolucyjnym1. Przez pryzmat tych¿e kategorii postaram siê zinterpretowaæ i porównaæ stanowiska obu filozofów.
W kwestii walki o byt Abramowski daleki by³ od przyznania racji teoriom
promuj¹cym konkurencjê miêdzygatunkow¹ czy przetrwanie osobników najlepiej
dostosowuj¹cych siê do otoczenia. Zdecydowanie bli¿ej mu by³o do koncepcji
Piotra Kropotkina2, który podawa³ i analizowa³ wiele przyk³adów ze wiata zwierz¹t i ludzi na potwierdzenie znaczenia pomocy wzajemnej jako czynnika rozwoju
gatunków: W praktykowaniu zasady pomocy wzajemnej, która siêga najdalszych
okresów ewolucji, odkrywamy rzeczywiste i niew¹tpliwe ród³o naszych pojêæ
etycznych; stwierdzamy, ¿e w etycznym rozwoju cz³owieka czynnikiem decyduj¹cym jest pomoc wzajemna, a nie walka. W dalszym rozwoju tego czynnika
poprzez czasy obecne widzimy najlepsz¹ rêkojmiê coraz wy¿szego rozwoju naszego gatunku3. Niew¹tpliwie, taka wyk³adnia by³a zgodna z pogl¹dami Abramowskiego du¿o bardziej nili teorie Darwina czy Spencera, preferuj¹ce czynnik walki o byt wewn¹trz gatunku4.
1 Zob. A. Dziedzic, Antropologia Edwarda Abramowskiego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wroc³aw 2010, s. 169.
2 Zob. P. Kropotkin, Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Spó³dzielnia Wydawnicza
S³owo, £ód 1946.
3 Ibidem, s. 232.
4 Takie przedstawienie pomocy wzajemnej jako czynnika rozwoju pos³u¿y³o Abramowskiemu do stworzenia etyki opartej na idea³ach braterstwa i s³u¿y³o rozwojowi kooperatywizmu.
Zob. E. Abramowski, Rzeczpospolita przyjació³, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1986.
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Prze³om XIX i XX w. by³ okresem powstawania wielu wariantów teorii ewolucji. Z punktu widzenia filozofii Abramowskiego za istotne uznaæ nale¿y te pozwalaj¹ce odejæ od walki jako dominuj¹cego czynnika w ewolucji. Wa¿nym
punktem jego myli by³o przekonanie o dziedziczeniu cech nabytych po rodzicach. Otwiera³o to drogê ku optymistycznej antropologii, dziêki mo¿liwoci akumulacji pozytywnych cech u naszych przodków. Pogl¹d ten g³osi³ ju¿ Condorcet5, w biologii za zaistnia³ za spraw¹ naegelizmu. Szwajcarski biolog Carl
Nägeli pierwszoplanow¹ rolê w ewolucji przyzna³ czynnikom wewnêtrznym, za
czynniki zewnêtrzne uzna³ za drugorzêdne. Jego zdaniem cechy dziedziczone
nabyte przekazywane s¹ w idioplazmie. Idioplazma posiada zdolnoæ doskonalenia siê i komplikowania struktury, a jej tendencje przenoszone s¹ nastêpnie na
ca³y organizm; objawia siê to zmiennoci¹ osobnika. Idioplazma jest wiêc materia³em dziedziczonym przez kolejne pokolenia, poprzez gamety (komórki p³ciowe). Zdaniem Nägeliego, czynniki wewnêtrzne mieszcz¹ce siê w idioplazmie
p³ciowej w trakcie rozwoju osobniczego rozpraszaj¹ siê do wszystkich komórek
somatycznych, wykazuj¹c przy tym odpowiedni¹ ekspresjê (dzia³anie). Idioplazma decyduje o kierunku ewolucji. Wewnêtrzn¹ d¹¿noæ organizmu do zmian
w okrelonym kierunku Nägeli nazwa³ zasad¹ doskonalenia6.
Przekazywanie cech nabytych, choæ z pocz¹tku przyjête jako czynnik pozwalaj¹cy na nadawanie kierunku rozwoju ewolucji, wcale nie musia³o prowadziæ
ludzkoci ku postêpowi. Wkrótce dostrze¿ono, ¿e mo¿e mieæ ono skutki negatywne, jeli tylko w idioplazmie bêd¹ przekazywane cechy przeciwne rozwojowi. Niecis³oci co do mo¿liwoci dziedziczenia cech nabytych by³y przyczyn¹
powstawania wielu wariantów teorii ewolucji a rozstrzygniêcia w tym obszarze
czêsto wynika³y ze wzglêdów wiatopogl¹dowych.
Abramowski przej¹³ w swych pogl¹dach koncepcje idioplazmy. Twierdzi³, ¿e
silne prze¿ycia wzruszeniowe wp³ywaj¹ fizycznie na idioplazmê, co owocuje
dziedziczeniem danej cechy. Jest to proces ideoplastii:
Ca³a tajemnica ewolucji polega na tym, ¿e prze¿ycia wzruszeniowe tworz¹ swoj¹ konwersjê
fizjologiczn¹, tworz¹ zmiany funkcjonalne, tak g³êboko wchodz¹ce w organizm, ¿e przenikaj¹
do plazmy komórek rozrodczych, gdzie przechowuj¹ siê potencjalnie, tworz¹c specjalnie przeznaczon¹ do tego czêæ plazmy, któr¹ nazywamy idioplazm¹  plazm¹ twórcz¹ albo dziedziczn¹. Ka¿de powtórzenie siê takiego prze¿ycia wzruszeniowego potêguje i wzmacnia owo nabyte usposobienie idioplazmy do przeniesienia zmiany na potomstwo. W idioplazmie
nagromadzaj¹ siê potencja³y cech nowych, które z jednostkowych i indywidualnych maj¹ staæ
siê gatunkowymi, uwolniæ siê zupe³nie od wiadomoci jednostki, od jej kontroli, i staæ siê
zjawiskiem natury rzeczowej.7

5
6

Zob. A. Dziedzic, op. cit., s. 170.
Zob. [online] <www.luskiewnik.eu/genetyka.htm>, dostêp: 20.04.2014.
7 E. Abramowski, Metafizyka dowiadczalna i inne pisma, PWN, Warszawa 1980, s. 605.
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Abramowski twierdzi zatem, ¿e silne prze¿ycia psychiczne i emocjonalne
naszych przodków tworz¹ to, co po nich dziedziczymy. Fizycznie mieci siê to
w idioplazmie, za psychika przechowuje ten materia³ w sferze podwiadomoci8. Podwiadomoæ pe³ni wa¿n¹ rolê  dziêki niej mo¿liwe s¹ zmiany w strukturze fizycznej idioplazmy. Na podwiadomoæ za mo¿na wp³yn¹æ za pomoc¹
woli. Wyjaniaj¹c, w jaki sposób odbywa siê ów proces dziedziczenia, Abramowski odwo³uje siê on do licznych przyk³adów z ¿ycia zwierz¹t9. Krytykuje
zarówno teoriê Darwina, jak i Lamarcka, twierdz¹c, ¿e nie dostarczaj¹ one wystarczaj¹cych wyjanieñ.
Ani u¿ytecznoæ cechy dla walki o byt, ani sta³y wp³yw otoczenia nie mog¹ w pocz¹tkach
swego dzia³ania przenieæ siê dziedzicznie, bo s¹ zbyt s³abe, nik³e, ma³o jeszcze znacz¹ce w ¿yciu, by mog³y dojæ do idioplazmy.10

Abramowskiego interesowa³a równie¿ wiadomoæ, zarówno jako efekt procesu ewolucji, jak i czynnika nañ wp³ywaj¹cego. Zagadnienie to podejmowali
tacy badacze, jak Fouillée i Wundt. Zauwa¿yli, ¿e nie sposób uzyskaæ kompletnego obrazu ewolucji, pomijaj¹c czynniki psychiczne w tym procesie: Fouillée
twierdzi³, ¿e tê rolê w wypadku ludzi mog¹ pe³niæ idee-si³y, czyli stany wiadomoci po³¹czone z uczuciem i pragnieniem. Mechanistyczna teoria ewolucji
traktuje cz³owieka jak automat, którego »wiadomoæ i idee s¹ jedynie biernymi odbiciami bez ¿adnej si³y sprawczej«11. Istnienie za idei-si³ wskazuje na
wolicjonalny charakter aktywnoci ludzkiej mog¹cej wp³ywaæ na bieg ewolucji.
Zagadnienie wiadomoci by³o podejmowane równie¿ przez neolamarkistów.
Prezentowali oni dwa nurty. Mechanolamarkizm traktowa³ wiadomoæ jako
medium biernie odbijaj¹ce wp³ywy rodowiska zewnêtrznego. To pod jego wp³ywem cz³owiek mia³ dziedziczyæ nowe cechy. Drugim nurt to psycholamarkizm,
którego zwolennicy twierdzili, ¿e organizmy ¿ywe same kieruj¹ swoim rozwojem, wiadomie w³¹czaj¹c czynniki psychiczne do procesu ewolucji12. Konsekwencj¹ tego by³o uznanie panpsychizmu, a tak¿e inteligencji wiata przyrody.
Pogl¹dy takie g³osi³ m.in. Edward Cope. Abramowski nawi¹zuje wprost do Copego  przejmuje od niego koncepcje fizjogenezy i kinetogenezy oraz traktuje
je jako jeden z czynników ewolucyjnych zmian gatunkowych13. Rekonstruuj¹c
pogl¹dy Copego, znajduje w nich potwierdzenie swojej koncepcji ideoplastii:
Zatem nie ma ewolucji bez dziedzicznoci. Dziedziczy siê tylko to, co wstrz¹nie organizmem
do g³êbi, co zmienia idioplazmê, co jest prze¿yciem wzruszeniowym.14
8
9
10
11
12
13
14

Zob. A. Dziedzic, op. cit., s. 179.
E. Abramowski, Metafizyka dowiadczalna..., s. 602604.
Ibidem, s. 606607.
A. Dziedzic, op. cit., s. 174.
Zob. ibidem, s. 176.
Zob. E. Abramowski, Metafizyka dowiadczalna..., s. 616.
Ibidem s. 611.

Ewolucja gatunku ludzkiego w myli Edwarda Abramowskiego i Henryka Bergsona

551

Takie ujêcie procesu ewolucji, w³¹czaj¹ce w jego bieg wiadome, silne prze¿ycia emocjonalne i psychiczne, pozwala traktowaæ cz³owieka jako czynny podmiot ewolucji, a nie jedynie jej przedmiot. Abramowski zauwa¿a, ¿e owe silne
prze¿ycie mo¿e przebiegaæ na dwa sposoby:
Mo¿e ono byæ aktywne, czynne ze strony osobnika, wymagaj¹ce od niego wysi³ku, walki, czynu w ogóle; i mo¿e byæ bierne, tj. gdy prze¿ywamy silnie wp³yw pewnego wra¿enia, nie bior¹c czynnego udzia³u w ¿yciu w danej chwili. Takie bierne prze¿ycie emocjonalne, które jednak jako takie musi równie¿ wy³adowaæ siê w organizmie, mieæ swoj¹ ideoplastiê  nazywamy
sugesti¹, w odró¿nieniu od czynnego prze¿ycia.15

Prze¿ycie emocjonalne ma silny pierwiastek po¿¹dania, jest pewnym wzorem,
idea³em. Abramowski zauwa¿a, ¿e nie jest to abstrakcyjny idea³, tylko co co ju¿
by³o obecne w odziedziczonej przez nas idioplazmie lub aktualnie oddzia³uj¹cej
rzeczywistoci odciskaj¹cej na nas silne wra¿enie. Idea³ musi przerastaæ rzeczywistoæ, lecz jednoczenie musi mieæ pewne z ni¹ punkty styczne16. Takie oddzia³ywanie porównuje Abramowski do tego, co nazywamy sugesti¹ twórcz¹17.
Dziêki temu, ¿e na psychiczn¹ treæ dziedziczon¹, a znajduj¹c¹ siê w podwiadomoci mo¿emy wp³ywaæ za pomoc¹ woli, od nas zale¿y, jakie nowe cechy
bêdziemy sk³adaæ do naszej idioplazmy.
Dziêki mo¿liwoci wp³ywania na materia³ dziedziczony ewolucja przestaje
mieæ charakter przypadkowy i nabiera wymiaru teleologicznego. Abramowski
celowoæ ewolucji widzia³ w urzeczywistnieniu idei nadcz³owieka. To w idioplazmie mia³ byæ zapisany ów idea³ oraz ca³a nasza gatunkowa filogeneza. Do idea³u osobowego mo¿emy dotrzeæ tylko w stanach agnostycznych. Jego obecnoæ
w podwiadomoci jest przez nas wyczuwana za pomoc¹ sumienia:
Poznanie idea³u, tj. przenikniêcie intuicyjne do wzoru rozwojowego w podwiadomoci, stwarza odrêbn¹ uczuciowoæ wokó³ tego poznania, uczuciowoæ, któr¹ nazywamy sumieniem,
a które daje nam pewne jasnowidzenie czynu i jego ocenê agnostycznej natury, dogmatycznie
pewn¹, nie wymagaj¹c¹ uzasadnienia. Sumienie jest to uczuciowa rodzajowoæ wzoru, przechowanego w podwiadomoci i organizmie. Zjawiæ siê mo¿e wtedy dopiero, gdy intuicja nasza wzór ten odczuje i pozna. Kto nie ma idea³u ¿ycia, ten nie mo¿e mieæ i sumienia.18

Wyrzuty sumienia pojawiaj¹ siê wówczas, gdy nasze postêpowanie odbiega
od idea³u obecnego w podwiadomoci. Abramowski zauwa¿a nadto, ¿e idea³ ów
mo¿e oddzia³ywaæ nawet wtedy, gdy nie jest w pe³ni uwiadomiony. Obok wyrzutów sumienia wyró¿niæ mo¿na jeszcze negacjê i zanik sumienia. Negacja zdarza siê w przypadkach zaburzonej uczuciowoci lub pod wp³ywem z³ych suge15

Ibidem s. 615.
Ibidem, s. 592.
Ogromnie wa¿n¹ rolê w myli Abramowskiego odgrywa³a sztuka i rozwój estetyczny
jednostki, pobudzaj¹cy wra¿liwoæ i pozwalaj¹cy na pe³niejsz¹ realizacje idea³ów etycznych
i osobowych.
18 E. Abramowski, Metafizyka dowiadczalna..., s. 590.
16
17
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stii pochodz¹cych z zewn¹trz. Zanik sumienia Abramowski nazywa idiotyzmem
moralnym19. Zjawisko to mo¿e wynikaæ z choroby umys³owej lub postêpuj¹cej staroci.
Najwy¿szy idea³ osobowy  idea³ braterstwa  wi¹za³ Abramowski z ewolucyjnym rozwojem gatunku.
[...] tylko on uwiadamia i realizuje zjawiskowo w ¿yciu obie substancje cz³owieka, jego ca³kowit¹ jañ: to¿samoæ przez wolê (subiekt) i to¿samoæ przez idioplazmê (dziedzictwo biologiczne). Idea³ ten [...] pozwala zatem rozwin¹æ siê gatunkowi w wy¿sz¹ formê, a samemu
cz³owiekowi daje pe³niê ¿ycia, prze¿ywanie bytów absolutnych, zgodnoæ ci¹g³¹, normaln¹,
czynu z istot¹ wieczn¹ ludzkoci w jej najrozmaitszych postaciach przesz³ych i przysz³ych.20

Idea³ osobowy mo¿e przyj¹æ formê pewnika intuicji lub uczucia. Jako pewnik intuicji nie wymaga ¿adnego uzasadnienia, staje siê dogmatem, postaw¹
wszelkiej moralnoci. Jako uczucie nie pozostaje tylko biernym przedmiotem
kontemplacji, ale zawsze popycha do dzia³ania. Jest czynnikiem aktywizuj¹cym,
skierowanym na zewn¹trz, ku wiatu, zorientowanym na przeobra¿anie rzeczywistoci. W tym dzia³aniu wola odgrywa g³ówn¹ rolê.
Z jednej strony idea³ osobowy oddzia³uje na cz³owieka, nie pozostaje te¿ bez
wp³ywu na spo³eczeñstwo. Dziêki apercepcji mo¿liwe jest uspo³ecznienie cz³owieka, tu za dokonuje siê obiektywizacja wartoci, które przyjmuj¹ postaæ okrelonych form kultury, zwyczajów, pracy etc. Podczas gdy jednostki gin¹, nie
mog¹c przekazaæ nikomu swej intuicyjnej indywidualnoci, ja spo³eczne rozwija siê ci¹gle jako niemiertelna istota ludzkoci. Dziêki temu w ewolucji gatunku nie ma pró¿ni: zobiektywizowana inteligencja umar³ych geniuszów, pokoleñ minionych ¿yje. [...] Rozwiniête w jednym pokoleniu potrzeby i idee staj¹
siê czynem i rewolucj¹ w nastêpnym21.
Nadcz³owiek mo¿e zaistnieæ tylko we w³aciwym rodowisku spo³ecznym.
Dlatego obok ewolucji cz³owieka tak istotna by³a dla Abramowskiego ewolucja
spo³eczeñstwa. W³aciwe warunki do realizacji idea³u osobowego widzia³ w spo³eczeñstwie socjalistycznym, wcielaj¹cym w ¿ycie dobrowolne stowarzyszenia,
kooperatyzm i zwi¹zki przyjani. W takich okolicznociach cz³owiek mia³by pe³niej rozwijaæ siebie i d¹¿yæ do idea³u nadcz³owieka. Tak¹ organizacjê ¿ycia spo³ecznego prezentuje jego koncepcja Rzeczypospolitej kooperatywnej lub socjalizmu bezpañstwowego22.
Abramowski uwa¿a³, ¿e wszystkie zmiany ewolucyjne w idioplazmie, a tak¿e ca³a przyroda, ca³y Wszechwiat w procesie ewolucji realizuj¹ idea³ nadcz³owieka:
19
20
21

Ibidem, s. 591.
Ibidem.
M. Augustyniak, Myl spo³eczno-filozoficzna Edwarda Abramowskiego, Wydawnictwo
UWM, Olsztyn 2006, s. 100.
22 E. Abramowski, Metafizyka dowiadczalna..., s. 593.
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Wszystkie zmiany zjawiskowe d¹¿¹ do stworzenia tego wy¿szego gatunku cz³owieka, który
bêdzie móg³ rozszerzyæ swój stosunek z bytami wszechwiata a w koñcu obj¹æ je wszystkie,
wch³on¹æ ca³y wszechwiat.23

Wraz z nadejciem nadcz³owieka mia³a nadejæ nowa era  era socjalistycznej utopii, w której aktywizuj¹c¹ rolê odegra idea³ powszechnego braterstwa.
Abramowski przypuszcza³ ponadto, ¿e wraz z urzeczywistnieniem idea³u braterstwa, poza zmianami aksjologicznymi, nadcz³owiek dostanie te¿ nowe moce. Mia³y do nich nale¿eæ telepatia, zdolnoæ do przemieszczania przedmiotów za pomoc¹ woli, nowe rodzaje czuciowoci i zmys³ów  odnajdywanie ladów innych
osób na przedmiotach, zmys³ autoskopii, zmys³ magnetyczny24.
* * *
Ewolucja by³a wa¿nym elementem doktryny Bergsona. Widzia³ j¹ jako ci¹gle trwaj¹cy proces twórczy, którym steruje pêd ¿yciowy. To on nadaje dynamizm procesowi ewolucji, jest czynny we wszystkich sferach rzeczywistoci:
w samym akcie stworzenia materii, w rozwoju gatunków, w twórczoci indywiduum ludzkiego, w ¿yciu spo³ecznym25. Dziêki pojêciu élan vital ewolucjonizm
w myli Bergsona stanowi oryginaln¹ próbê ujêcia tego procesu. Choæ wytykano mu, ¿e élan vital w ¿aden sposób nie znajduje potwierdzenia w dowodach
empirycznych26.
Jednym ze skutków dzia³ania ¿yciowego pêdu mia³o byæ wykszta³cenie siê
w cz³owieku intelektu jako drugiej w³adzy (obok intuicji). Intelekt by³ narzêdziem walki o byt pozwalaj¹cym zaw³adn¹æ materi¹, organizowaæ j¹ wed³ug potrzeb praktycznych. Umys³ zak³amuje rzeczywistoæ, dzieli j¹ na klasy, kategorie, tak¿e unieruchamia pomimo jej ci¹g³ego ruchu, a wszystko to po to, aby
cz³owiek móg³ lepiej odnaleæ siê w wiecie materii. Jednak walka o byt nie jest
dla Bergsona a¿ tak istotna, jak np. u Darwina.
Bynajmniej nie zaprzeczamy, ¿e koniecznym warunkiem ewolucji jest przystosowanie do rodowiska. Jest to a¿ nazbyt oczywiste, ¿e gatunek znika, gdy siê nie nagina do tych warunków
bytu, jakie mu s¹ dane. Co innego jednak uznawaæ, ¿e warunki zewnêtrzne s¹ si³ami, z którymi ewolucja liczyæ siê musi, co innego za utrzymywaæ, ¿e s¹ one kierowniczymi przyczynami ewolucji.27

Bergson krytykuje inne koncepcje ewolucji za ich niewystarczalnoæ. Pokazuje, ¿e zarówno finalizm, jak i mechanicyzm nie wyczerpuj¹ w swym opisie bogac23

Ibidem, s. 580.
Ibidem, s. 622624.
L. Ko³akowski, Bergson: antynomia praktycznego rozumu, (w:) H. Bergson, Ewolucja
twórcza, prze³ F. Znaniecki, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1957.
26 Zob. L. Ko³akowski, Bergson, PWN, Warszawa 1997, s. 79.
27 H. Bergson, Ewolucja twórcza, s. 98.
24
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twa procesu ewolucji. Na przyk³adzie oka i zmys³u wzroku poddaje w w¹tpliwoæ nie tylko darwinizm, ale i lamarkizm. Zauwa¿a, ¿e hipoteza dotycz¹ca stopniowych mutacji, z których szanse na przetrwanie maj¹ te zapewniaj¹ce najwiêksz¹ zdolnoæ adaptacyjn¹ do rodowiska, nie jest w stanie wyt³umaczyæ procesu
powstawania oka u krêgowców. Narz¹d w zal¹¿ku nie zwiêksza tej zdolnoci.
Je¿eli nieznaczna zmiana nie przeszkadza dzia³aniu oka, nie pomaga mu równie¿, dopóki nie
wytworzy³y siê zmiany dope³niaj¹ce: wobec tego jakim sposobem zachowaæ siê ona mo¿e poprzez dzia³anie doboru? Dobrowolnie czy mimo woli bêdzie siê rozumowa³o tak, jak gdyby
drobna zmiana by³a przygotowanym g³azem budowlanym, tymczasowo po³o¿onym przez ustrój
i zachowanym dla przysz³ej budowy.28

Bergson zauwa¿a, ¿e hipoteza nag³ych, skokowych zmian ewolucyjnych równie¿ okazuje siê nieskuteczna przy wyjanieniu fenomenu powstawania takich
narz¹dów jak oko. Trudno bowiem sobie wyobraziæ, aby wszystkie zmiany skokowe idealnie ze sob¹ wspó³dzia³a³y tak, aby mo¿liwe by³o wytworzenie narz¹du wzroku. Bergson wyprowadza wniosek, ¿e w obu przypadkach, tj. zarówno
przy zmianach nieznacznych, jak i nag³ych trzeba siê odwo³aæ do dobrego ducha  ducha przysz³ego gatunku  by zachowa³ i doda³ te zmiany, gdy¿ dobór
nie podejmie siê tego29.
Du¿o wiêksze uznanie Bergsona zyska³a teoria Eimera i neolamarkizm. Eimer
g³osi³, ¿e zmiany ewolucyjne postêpuj¹ po sobie z pokolenia na pokolenie
w okrelonym kierunku. Jednak tak¿e tu filozof pozostawia pewien margines
dowolnoci, gdy¿ przypuszcza, ¿e przejawia siê w niej samorzutnoæ ¿ycia w postaci ci¹g³ej twórczoci form nastêpuj¹cych po innych formach30. Bergson przywo³uje te¿ pogl¹d Copego, ¿e zmiana ewolucyjna jest zmian¹ wiadom¹ wynikaj¹c¹ z woli osobnika.
Neolamarkizm jest wiêc jedyn¹ sporód wszystkich obecnych form ewolucjonizmu, która jest
zdolna do przyjêcia wewnêtrznej i psychologicznej zasady rozwoju, chocia¿ niekoniecznie
odwo³uje siê do niej. Jest to te¿ jedyna forma ewolucjonizmu, która, wed³ug nas, zdaje sprawê z ukszta³towania jednakowych z³o¿onych narz¹dów na niezale¿nych liniach rozwoju.31

Jednak¿e i ta koncepcja nie zadowala go w zupe³noci. O ile mo¿liwe jest
rozci¹gniêcie pojêcia wiadomoci i przyznanie pewnych w³adz psychicznych
zwierzêtom, to jednak wyrana trudnoæ pojawia siê w wiecie rolin.
Bergson w swej pracy powiêca równie¿ uwagê mo¿liwoci dziedziczenia
cech nabytych. Istotne z perspektywy rozwi¹zania problemu staj¹ siê pytania
o mo¿liwoæ wp³yniêcia na plazmê zarodkow¹, a tak¿e o to, na ile cechy nabyte
s¹ po prostu przyzwyczajeniami lub skutkami przyzwyczajeñ?
28
29
30

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
31 Ibidem,
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Rzadko za zdarza siê, aby u podstawy nabytego przyzwyczajenia nie istnia³a przyrodzona
zdolnoæ. Wskutek tego zawsze mo¿na zadaæ sobie pytanie, czy przekazanym zosta³o istotnie
przyzwyczajenie nabyte przez czêæ somatyczn¹ osobnika, czy te¿ raczej wrodzona zdolnoæ,
poprzedzaj¹ca nabyte przyzwyczajenie: ta zdolnoæ pozostawa³aby zawarta w komórkach
zarodkowych, które osobnik nosi w sobie, tak samo jak by³a ju¿ zawarta w osobniku, a wiêc
i w jego zarodku.32

Bergson powo³uje siê przy tym na badania Brown-Séquarda na winkach morskich33, które jednak powy¿szych w¹tpliwoci zdaj¹ siê nie rozstrzygaæ do koñca.
Ostatecznie jednak dopuszcza mo¿liwoæ dziedziczenia cech nabytych. Wprowadza przy tym podzia³ na dziedzicznoæ odchylenia i dziedzicznoæ cechy:
Osobnik nabywaj¹cy cechê now¹ odchyla siê przez to od postaci, któr¹ mia³, i któr¹ by odtworzy³y, rozwijaj¹c siê, zawarte w nim zarodki lub czêciej pó³-zarodki. Je¿eli ta zmiana nie
prowadzi za sob¹ wytworzenia substancji zdolnych do zmienienia plazmy rozrodczej [...], nie
bêdzie mia³a ¿adnego wp³ywu na potomstwo osobnika. Bez w¹tpienia to w³anie przytrafia siê
najczêciej. Je¿eli za, przeciwnie, ma ona jaki wp³yw, to prawdopodobnie za porednictwem
zmiany chemicznej, któr¹ powoduje w plazmie rozrodczej: ta zmiana chemiczna mo¿e wyj¹tkowo sprowadziæ znów pierwotn¹ modyfikacjê w ustroju, który rozwinie siê z zarodka, lecz
jest takie samo, a nawet wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e spowoduje ona co innego.34

Mimo dopuszczenia mo¿liwoci dziedziczenia cech nabytych, Bergson stwierdza, ¿e takie sytuacje nale¿y traktowaæ jako wyj¹tek, nie za regu³ê. Jak bowiem
moglibymy oczekiwaæ od takiego typu dziedziczenia, aby za jego pomoc¹ móg³
rozwin¹æ siê narz¹d taki jak oko?
Opisywana koncepcja przebiegu ewolucji zak³ada istnienie i dzia³anie wspomnianej wczeniej si³y  élan vital. W niej Bergsona upatruje spiritus movens
ewolucji. Dzia³a ona na wszystkie gatunki, na wszystkie linie ewolucji, mimo ¿e
rozchodz¹ siê one coraz bardziej. Zdaniem filozofa na pewnych etapach musz¹
siê jednak rozwijaæ tak samo. Tym w³anie t³umaczy on powstanie narz¹du wzroku u miêczaków i u krêgowców.
Krytykuj¹c finalizm i mechanicyzm w teoriach ewolucji, Bergson zarzuca im
antropomorfizowanie dzia³añ przyrody35, dzia³anie wed³ug z góry ustalonego
planu b¹d te¿ zbyt wielkie rozcz³onkowywanie elementów narz¹du, podczas gdy
¿aden z owych elementów nie spe³nia funkcji danego narz¹du. Bergson t³umaczy, ¿e pêd ¿yciowy w swym dzia³aniu ma charakter jednolity, chocia¿ nie da siê
go rozdzieliæ na skutek i przyczynê. Tak jak owych skutków i przyczyn poszukuj¹ zarówno finalici jak i mechanici36. Dla zobrazowania oddzia³ywania élan
vital Bergson pos³uguje siê przyk³adem:
32

Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
36 Ibidem,
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Wyobramy sobie [...], ¿e moja rêka musi przejæ przez opi³ki ¿elazne, które siê ciskaj¹
i stawiaj¹ mi opór w miarê, jak posuwam naprzód. W pewnej chwili moja rêka wyczerpie swój
wysi³ek, i w tej w³anie chwili opi³ki u³o¿¹ siê i uporz¹dkuj¹ w pewnym okrelonym kszta³cie.37

W³anie takim niewidzialnym ruchem rêki mia³ byæ dla Bergsona pêd ¿yciowy w ewolucji. W ten sposób stara³ siê wyt³umaczyæ, dlaczego dwa ró¿ne gatunki na dwóch ró¿nych liniach ewolucyjnych mog³y rozwin¹æ narz¹d wzroku.
Otó¿ wszystko zale¿y od tego, czy élan vital w kierunku widzenia dotar³ u obu
gatunków równie daleko. Aby uchroniæ siê przed zarzutem o g³oszenie finalizmu,
Bergson wyjania, ¿e ów ruch nie potrzebuje nadawania mu celu, gdy¿ jest on
ju¿ zawarty w samym tym ruchu, dlatego odnaleæ go mo¿na na ró¿nych liniach
ewolucji. Pêd ¿yciowy dzia³a, gdy¿ ¿ycie jest d¹¿eniem do oddzia³ywania na
materiê, za jego kierunek nie jest w ¿adnym wypadku z góry przes¹dzony, lecz
zawsze uzale¿niony od pewnej dozy wolnego dzia³ania i wyboru. Dlatego nie
istnieje jeden okrelony kierunek ewolucji. Pêd ¿yciowy dzia³a w wielu kierunkach i liniach ewolucyjnych. Aby zobrazowaæ ten proces, przywo³uje Bergson
metaforê granatu, który natychmiast pêk³ na kawa³ki, te ostatnie bêd¹c równie¿
czym w rodzaju granatów, rozprys³y siê z kolei na nowe fragmenty, maj¹ce znowu wybuchn¹æ, i tak dalej, przez nader d³ugi czas38. Élan vital wymaga twórczoci. ¯ycie, które Bergson uto¿samia³ ze wiadomoci¹, stanowi podstawê
owej twórczoci. Zanika za ona tam, gdzie koñczy siê ¿ycie i zaczyna siê automatyzm.
¯ycie musia³o [...] zastosowaæ siê do przyzwyczajeñ materii martwej, aby nastêpnie tê materiê zmagnetyzowaæ i wci¹gn¹æ stopniowo na inn¹ drogê.39

wiadomoæ zdaniem Bergsona powsta³a zatem z materii i pozostaje w cis³ym zwi¹zku z mózgiem, tak samo jako ostry koniec no¿a w stosunku do ca³oci no¿a. Co prawda, ka¿dy mózg s³u¿y m.in. do sterowania ruchem cia³a, ale
ludzki jest wyj¹tkowy  mo¿liwoci ustawienia cia³a ludzkiego zale¿¹ tylko od
naszej woli, mamy do wyboru nieograniczon¹ iloæ mechanizmów steruj¹cych,
a nawet u najlepiej rozwiniêtych zwierz¹t liczba ta jest skoñczona40. Istot¹ wiadomoci jest w³adza wyboru, wolnoæ, nieskrêpowana twórczoæ. Zwierzê mo¿e
w swych wysi³kach tylko wyd³u¿yæ ³añcuch, który go wi¹¿e, wiadomoæ cz³owieka ³añcuch ów zrywa.
Dzieje ¿ycia to dzieje walki z materi¹ i jej automatyzmem. Homo faber wytwarza narzêdzia i przedmioty sztuczne, którymi mo¿e kszta³towaæ i wp³ywaæ na
materiê41. Podstawow¹ funkcj¹ cz³owieka jest zatem wytwarzanie. ¯adne inne
37

Ibidem.
Ibidem, s. 95.
Zob. I. Wojnar, Bergson, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 66.
Zob. H. Bergson, Ewolucja twórcza, s. 232.
41 Zob. I. Wojnar, op. cit., s. 68.
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stworzenie nie jest w stanie przezwyciê¿yæ ci¹¿¹cej si³y materii. Ludzie s¹ do
tego zdolni dziêki wy¿szoci swego mózgu, a tak¿e wykszta³ceniu mowy oraz
¿yciu spo³ecznemu.
Te wszystkie atrybuty pozwalaj¹ nam odgadn¹æ, ¿e jeli w koñcu szerokiej trampoliny, na której ¿ycie wziê³o rozpêd, wszystkie inne gatunki cofnê³y siê znajduj¹c, ¿e sznur przeci¹gniêty
zbyt wysoko, jeden tylko cz³owiek przeskoczy³ przeszkodê.42

Bergson twierdzi, ¿e ca³a przyroda organiczna by³a jakby gleb¹, podcieliskiem, na której wyrosn¹æ mia³ cz³owiek lub istota o cechach moralnie do niego
podobnych. Wszystkie roliny, zwierzêta, nawet te najbardziej grone i wrogie
naszemu gatunkowi by³y potrzebnymi towarzyszami na cie¿kach ewolucji. To
ich wspó³obecnoæ pozwoli³a wdrapaæ siê cz³owiekowi na wy¿yny.
Wszystko dzieje siê tak, jak gdyby jaka istota niezdecydowana i mglista, któr¹ mo¿na nazywaæ jak siê chce, cz³owiekiem lub nadcz³owiekiem, usi³owa³a siê urzeczywistniæ i dosz³a do
tego jedynie tak, ¿e czêæ siebie samej pozostawi³a po drodze.43

Cz³owiek jest wiêc met¹ i celem ewolucji, jest istot¹, która przed³u¿a ruch
¿yciowy. Bergson bynajmniej nie ujmuje tego w kategoriach celowoci. ¯ycie
i ewolucja przekraczaj¹ tê kategoriê, jak i wszystkie inne. Autor Ewolucji twórczej uwa¿a, ¿e kategorie umys³u s¹ zbyt ciasne. Pojêcie celowoci stosuje tylko
do krytyki doktryn finalizmu i mechanicyzmu, pokazuj¹c, ¿e nie przystaj¹ one
do dynamicznej, twórczej rzeczywistoci44.
Bergson wiadomoæ rozdziela siê na umys³ i intuicjê. Ludzkoæ osi¹gnê³aby doskona³oæ, gdyby te dwie w³adze osi¹gnê³y ten sam stopieñ pe³nego rozwoju. Ewolucja mog³aby pójæ w innych kierunkach  ku wiadomoci o typie
bardziej umys³owym lub bardziej intuicyjnym. Niemniej z pragmatycznej koniecznoci okie³znania materii bardziej wykszta³ci³ siê w cz³owieku intelekt. Intuicja, owszem, jest równie¿ obecna, lecz w znacznie mniejszym stopniu: to
lampa niemal zgas³a, która o¿ywia siê tylko od czasu do czasu, na kilka mgnieñ
zaledwie45. Chocia¿ jest niewyrana i mglista, to jednak przenika ca³¹ nasz¹
istotê, o¿ywia siê szczególnie wówczas, gdy w grê wchodzi nasz interes ¿yciowy. Wp³ywa te¿ na nasz¹ osobowoæ, nasze miejsce w wiecie, pochodzenie,
a byæ mo¿e i przeznaczenie. Pojawia siê tam, gdzie w³adza umys³u staje siê niewystarczaj¹ca. Intuicja zdecydowanie le¿y po stronie ¿ycia: jest duchem samym
i w pewnym znaczeniu ¿yciem samym46.
42
43

H. Bergson, Ewolucja twórcza, s. 235.
Ibidem.
44 Zob. K. Pezdek, Elementy ujêæ systemowych w twórczoci Henryka Bergsona, Wroc³awskie Wydawnictwo Owiatowe, Wroc³aw 2010, s. 115.
45 H. Bergson, Ewolucja twórcza, s. 235.
46 Ibidem.

558

Maciej £okucijewski

* * *
Wskazanie bezporednich wp³ywów Bergsona na myl Abramowskiego nasuwa niema³e trudnoci. W pismach polskiego filozofa znaleæ mo¿na wiele
myli podobnych, lecz wskazanie ich jest ju¿ nieco problematyczne. Przede
wszystkim wynika to ze specyficznego stylu filozofowania. Osobliwoci¹ tego
stylu by³o to, ¿e Abramowski pos³ugiwa³ siê terminami nie zawsze w sposób
ostry i jednoznaczny. Podobny stosunek mia³ do cytowania innych mylicieli
 robi³ to bardzo rzadko, a jeli ju¿, to w sprawach bardzo szczegó³owych.
W przypadku Bergsona problem komplikuje siê jeszcze bardziej, bo oprócz paru
miejsc, filozof ten jest praktycznie przez Abramowskiego pomijany. Abramowski oczywicie zna³ koncepcje Bergsona, zna³ równie¿ francuski, a nawet zdarza³o mu siê tworzyæ w tym jêzyku. Mimo ¿e trudno znaleæ jakiekolwiek odwo³ania wprost do myli Bergsona, to jednak pogl¹dy obu mylicieli s¹ w wielu
miejscach zbie¿ne i mo¿na zastanawiaæ siê, na ile Abramowski wprost przej¹³
je od Bergsona, a na ile g³osi³ je niezale¿nie47.
W pogl¹dach na ewolucjê widaæ wyrane podobieñstwo pogl¹dów. Na p³aszczynie walki o byt obaj filozofowie odrzucaj¹ silny determinizm doboru naturalnego. Abramowski wskazuje na wspomnian¹ ju¿ koncepcje Kropotkina, w której wiêksze szanse maj¹ gatunki, których osobniki ze sob¹ kooperuj¹. Bergson
natomiast przyznaje, ¿e dobór naturalny jest istotnym czynnikiem w procesie
ewolucji, choæ jego zdaniem nie pe³ni w niej jednak nadrzêdnej roli.
Równie¿ stanowisko obu mylicieli wzglêdem innych teorii ewolucji jest co
najmniej podobne. Obaj znajduj¹ siê w opozycji do pogl¹dów Darwina, jak te¿
twierdz¹, ¿e z ówczenie obowi¹zuj¹cych teorii ewolucji neolamarkizm w wydaniu Copego zdaje siê posiadaæ jak¹ wartoæ wyjaniaj¹c¹ skomplikowany
proces ewolucji. W swoich pracach obaj powo³uj¹ siê bezporednio na prace
Copego, choæ widz¹ te¿ niewystarczalnoæ tej doktryny i koniecznoæ jej uzupe³nienia. Abramowski rozszerza j¹ o teoriê idioplazmy i mo¿liwoæ dziedziczenia cech nabytych. Tylko cechy zwi¹zane z silnym ³adunkiem psychicznym lub
emocjonalnym mog¹ przenikn¹æ do idioplazmy. W kwestii dziedzicznoci cech
nabytych Bergson uwa¿a, ¿e owszem, mo¿na dziedziczyæ owe cechy, lecz dzieje
siê to nader rzadko. Abramowski pozostaje pod wp³ywem psycholamarkizmu,
uzupe³niaj¹c go o teoriê dziedziczenia cech w idioplazmie. Koncepcja Bergsona
stoi w radykalnej opozycji do teorii mechanistycznych i finalistycznych  osi¹
owej teorii jest pêd ¿yciowy.
wiadomoæ dla Abramowskiego jest istotnym czynnikiem ewolucji. Przej¹³
on pogl¹d g³osz¹cy, ¿e bez uwzglêdnienia czynników psychicznych nie sposób
uzyskaæ pe³nego jej obrazu. Bergson wiadomoæ uto¿samia³ z ¿yciem, które
47 Zob. S. Borzym, Bergson a przemiany wiatopogl¹dowe w Polsce, Ossolineum, Wroc³aw 1984, s. 77.

Ewolucja gatunku ludzkiego w myli Edwarda Abramowskiego i Henryka Bergsona

559

z kolei przeciwstawia³ materii. Twierdzi³, ¿e cz³owiekowi dostêpne s¹ dwie w³adze  intuicja i intelekt. Ten drugi wyodrêbni³ siê w procesie ewolucyjnym i spe³nia funkcje pragmatyczne. Przez swoj¹ zdolnoæ do uchwycenia tego co nieruchome, do dzielenia tego co w rzeczywistoci p³ynne i niepodzielne, intelekt mia³
byæ narzêdziem do zapanowania nad materi¹. Abramowski równie¿ rozró¿nia³
dwa aspekty ludzkiego umys³u. By³y nimi intuicja i apercepcja.
Obaj myliciele przyznaj¹ cz³owiekowi miejsce uprzywilejowane, odrêbne od
pozosta³ych gatunków. Wed³ug Bergsona cz³owiekowi uda³o siê przezwyciê¿yæ
determinizm materii i uwolniæ siê od niej. To cz³owiek jest dla niego met¹ i celem ewolucji, choæ nie wyznacza tego celu w klasycznym sensie. Bergson zauwa¿a, ¿e ca³y ten proces odbywa siê w taki sposób, jakby jaka wyj¹tkowa istota
chcia³a siê przez ten sposób urzeczywistniæ. Tê istotê nazywa nadcz³owiekiem.
Abramowski nie odrzuca pojêcia celowoci, co wiêcej  przyznaje wprost,
¿e celem ewolucji cz³owieka jest urzeczywistnienie nadcz³owieka. Ma to siê
wydarzyæ za spraw¹ idea³u osobowego, jaki nosimy w sobie. Jest to idea³ braterstwa i jest on zapisany w naszej idioplazmie gatunkowej. Powodzenie tego
planu uzale¿nia Abramowski od etyki, warunków ¿ycia, sposobu i formy zorganizowania spo³eczeñstwa. W podobnym tonie wypowiada³ siê Bergson. Idea³em
spo³eczeñstwa mia³o byæ spo³eczeñstwo braterstwa i wolnoci. S¹dzi³, ¿e prawdziwa wolnoæ cz³owieka mo¿e zaistnieæ jedynie w wymiarze spo³eczeñstwa
otwartego i otwartej moralnoci, któr¹ symbolizuje postawa ewangeliczna48.
Mimo ró¿nic w pogl¹dach na proces ewolucyjny, obaj filozofowie czerpali
z tych samych róde³, obaj dawali prymat wolnoci i twórczoci. Doprowadzi³o
ich to do idei nadcz³owieka  choæ byæ mo¿e inaczej rozumianego. Dla Abramowskiego by³ on uosobieniem idea³ów moralnych i cnót. Bergsonowski nadcz³owiek jest ledwie wspomniany w jego myli, jednak punkt wyjcia  wolnoæ
i twórczoæ  s¹ wspólne im obu.

48

I. Wojnar, op. cit., s. 95.
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CHAMSTWO JAKO OBJAW
WYCZERPANIA KULTURY
Nie ch³opa rosyjskiego nienawidzi Bunin, on wie, ¿e ch³op jest biedny, ciemny i ¿e sam poeta
wraz z ca³ym narodem ponosi odpowiedzialnoæ za nêdzê ludu. Bunin nienawidzi chama,
wyczu³ w ludzkoci chama i najbardziej pe³ne jego wcielenie znalaz³ w ch³opie rosyjskim.
Chamstwo naj³atwiej wykwita na tle nêdzy i ciemnoty, lecz z nich nie wynika; ono jest wrodzone, jest grzechem pierworodnym cz³owieka. Wyzwala siê cz³owiek drog¹ bezinteresownej
kontemplacji prowadz¹cej na szczyty. Tylko w bezinteresownej kontemplacji odkrywa siê cz³owiekowi wiat jako piêkno uwiecznione w sztuce. Normalny stan cz³owieka, to interesownoæ,
praca, walka o byt: w tej walce bardzo ³atwo zatraciæ wszelk¹ zdolnoæ ujmowania piêkna;
wówczas cz³owiek spada na szczebel najni¿szy  na szczebel chamstwa; nie tylko nie rozumie wy¿szych wartoci, ale zaczyna je niszczyæ, czyni¹c to ju¿ zupe³nie bezinteresownie  bo
w przygnêbiaj¹cej walce o byt rozwin¹³ w sobie instynkty szkodzenia i teraz pos³uguje siê nimi
bezcelowo...1.

1.
Chamstwo  nieprzyjemne s³owo z jêzyka potocznego, nazywaj¹ce równie¿
nieprzyjemne czy wprost odra¿aj¹ce zjawisko. Chamstwo na pierwszy rzut oka
nie nadaje siê na kategoriê filozoficzn¹ czy w ogóle teoretyczn¹. Jednak¿e to nie
elegancja i dobry smak decyduj¹ o tym, co powinno staæ siê przedmiotem naukowej refleksji, a raczej stopieñ rozpowszechnienia i dolegliwoci danego fenomenu, który mo¿e znajdowaæ siê poza polem uwagi teoretyków jedynie dot¹d,
dopóki jest zaledwie kwesti¹ b³ah¹ i marginaln¹. W momencie, kiedy z marginesu wtargnie on do centrum, nie mo¿e byæ dalej bezkarnie ignorowany. Z tego
powodu zestaw pojêæ staj¹cych siê obiektem badañ i analiz stale siê poszerza,
a tym samym zmienia siê lista i ranga aktualnie najwa¿niejszych oczek w narzucanej na zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoæ siatce pojêciowej.
Do liczby tych, jakimi zajmuje siê obecnie humanistyka z jednej, a filozofia
kultury z drugiej strony, pilnie, moim zdaniem, nale¿y do³¹czyæ pojêcie chamstwa.
Aby uzasadniæ ten postulat, nale¿y w pierwszym rzêdzie siêgn¹æ do etymologii.
Poprzedzê to wspomnieniem o moich przygodach z namys³em nad tym pojêciem.
1 W. Fiszer, Z literatury rosyjskiej. Iwan Bunin, Przegl¹d Warszawski 1923, nr 24; cyt.
za: L. B. Grzeniewski, Iwan Bunin, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 6263.
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W studenckiej m³odoci na bieszczadzkich rajdach po raz pierwszy zetknê³am siê z prób¹ refleksji nad zjawiskiem chamstwa zawartym w tekcie ¿artobliwej piosenki, u¿alaj¹cej siê nad dol¹ pijaka, a koñcz¹cej siê s³owami:
Z piosenki ten moralny sens wynika dla narodu,
¿e kto z pijaka mieje siê, ten jest chamskiego rodu.

Ta pointa poprzedzona by³a przypomnieniem ekscesu Noego, który utrudzony po ukoñczeniu budowy Arki, maj¹cej uratowaæ po parze ka¿dego stworzenia
z zes³anego przez Jahwe potopu, popija³ wino dzbanem, po czym zleg³ na pok³adzie, a gdy zasn¹³, szata mu siê rozchyli³a w nieprzystojnym miejscu. Ujrza³
to jego syn imieniem Cham i przywo³a³ pozosta³ych dwóch braci, ¿eby siê razem z nimi natrz¹saæ nad pijanym ojcem:
Za to go przekl¹³ Pan
I odt¹d Cham przeklêty

 piewali moi koledzy studenci z zapa³em.
Przywo³uj¹c tamte czasy i piewane piosenki, uprzytomni³am sobie, jak dalece przez kilkadziesi¹t minionych lat zmieni³ siê stosunek do chamstwa. Podczas gdy wówczas by³o ono piêtnowane i wyszydzane, obecnie sta³o siê rodzajem normalnej anomalii. W drugiej dekadzie XXI w. zarówno wyra¿enia, które
niegdy uznawane by³y za rynsztokowe, jak i wulgarne lub niekulturalne zachowania wtargnê³y na salony. Szczególnie na salony polityczne, a wiêc do
elit przeciwstawianych spo³ecznym do³om. Donosi o nich codziennie prasa
oraz wszelkie inne media, nie nazywaj¹c ich jednak piêtnuj¹cym okreleniem
chamstwo, lecz skandalem. Termin skandal2 ma wszak¿e zdecydowanie
inn¹ treæ i wydwiêk ani¿eli chamstwo. Skandal to wprawdzie odstêpstwo od
obowi¹zuj¹cej normy, pewien eksces, wybryk, z³amanie konwencji; jednak¿e nie
posiada jednoznacznie negatywnego wydwiêku i niekoniecznie wywo³uje oburzenie. Dla przyk³adu: skandal w sztuce bywa obliczonym na przyci¹gniêcie
uwagi szerokiej publicznoci przejawem nowatorstwa, podobnie rzecz siê przedstawia w modzie czy w sferze obyczajowej. Chamstwo przedstawiane pod kryptonimem skandalu chamstwem byæ jednak nie przestaje; co najwy¿ej, zamaskowane ³agodniejszym mianem, tym bezkarniej pe³ni swoj¹ destrukcyjn¹,
niszczycielsk¹ rolê. Czym wobec tego ono jest jako pozbawione os³onek? Chamstwo samo w sobie, w samej swojej istocie?
Aby dotrzeæ do korzeni chamstwa, by przy³apaæ je na gor¹cym uczynku, warto siêgn¹æ ju¿ nie do ¿artobliwego streszczenia, lecz do tekstu ród³owego: do
biblijnej Ksiêgi Rodzaju, gdzie znajdujemy nastêpuj¹cy opis pierwszego, paradygmatycznego wydarzenia:
2

2010.

J. Mizinska, Skandal, (w:) J. Miziñska, Podnoszenie iskier, Wydawnictwo UMCS, Lublin
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Oto trzej synowie Noego, którzy wyszli z arki: Sem, Cham i Jafet. Cham sta³ siê ojcem wszystkich potomków Kanaana. Ci trzej byli synami Noego i oni te¿ dali pocz¹tek wszystkim ludziom na ca³ej ziemi. Noe, zajmuj¹c siê upraw¹ roli, zacz¹³ tak¿e uprawiaæ winorol. Pewnego razu upi³ siê winem, zdj¹³ szaty i po³o¿y³ siê nagi w swym namiocie.
Cham, praojciec potomków Kanaana, zobaczy³ nagiego ojca i opowiedzia³ o tym swoim braciom znajduj¹cym siê na zewn¹trz. Wtedy Sem i Jafet wziêli p³aszcz, zarzucili go sobie na
ramiona i podszed³szy ty³em, okryli nim nagiego ojca. Potem odwrócili siê jeszcze raz i stwierdzili, ¿e ojciec nie by³ nagi. Kiedy Noe wytrzewia³ i dowiedzia³ siê, jak zachowa³ siê najm³odszy z synów. Powiedzia³:
Niech bêdzie przeklêty Kanaan. Bêdzie on s³ug¹ s³ug poród swoich braci!
A potem doda³: Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan, Bóg Sema, a Kanaan niech bêdzie jego s³ug¹.
Po potopie Noe ¿y³ jeszcze trzysta piêædziesi¹t lat. W sumie prze¿y³ Noe dziewiêæset piêædziesi¹t lat. Potem umar³3.

Warto siê zadumaæ nad tym, dlaczego Pismo wiête powiêca a¿ tyle miejsca tak, mog³oby siê wydawaæ, drobnemu incydentowi o wymiarze i zasiêgu co
najwy¿ej rodzinnym. A skoro ju¿ to czyni, to dlaczego Jahwe nie piêtnuje raczej faktu upicia siê do utraty przytomnoci jak by nie by³o ojca rodu, lecz zachowanie jednego z synów, który siê z niego wymiewa³. Mo¿e te¿ zdumiewaæ
wymiar kary za ten jego wyskok: nie tylko Cham, ale i wszyscy jego przyszli
potomkowie skazani zostali na los s³ug potomków jego braci, którzy obna¿onego ojca starannie przykryli p³aszczem, odwracaj¹c przy tym wzrok. Jaki ludzki
moralista gorszy³by siê g³ównie nieobyczajnoci¹ osoby starszej daj¹cej z³y przyk³ad m³odszym  i to rodzonym dzieciom! Tymczasem Jahwe gorszy siê reakcj¹
jednego z jego synów!

2.
Aby spróbowaæ wyt³umaczyæ sobie ten paradoks, trzeba dotrzeæ do jakiej
g³êbszej p³aszczyzny ani¿eli jedynie obyczajowa czy nawet moralna. W przywo³anym zdarzeniu mo¿na mianowicie dopatrzyæ siê archetypu odró¿niania tego, co
kulturowe i szlachetne  od tego, co a-kulturowe, chamskie. Tym samym wiêc
przeciwstawiamy kulturê brakowi kultury nie wy³¹cznie w sensie obyczajowym,
lecz fundamentalnym.
Nie zamierzam w tym miejscu przedstawiaæ jakiej definicji kultury, gdy¿
istnieje ich nieprzeliczalna iloæ, przy czym ka¿da wywo³uje w¹tpliwoci. Spróbujê natomiast zastosowaæ podejcie apofatyczne, pokazaæ, czym kultura nie
jest. Innymi s³owy, wskazaæ na jaki stan postkulturowy. Dobr¹ ku temu okazj¹
jest debata nad fenomenem kultury wyczerpania, z tym ¿e bêdzie mnie tu interesowa³a inwersja tego wyra¿enia, mianowicie wyczerpanie kultury.
3 Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu. Nowy przek³ad z jêzyków hebrajskiego
i greckiego opracowany przez Komisjê Przek³adów Pisma wiêtego. Brytyjskie i Zagraniczne
Towarzystwo Biblijne, wyd. 5, Warszawa 1979.
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Pierwsze z tych okreleñ: kultura wyczerpania kojarzy siê z poszczególnymi stanami (i stadiami) s³abniêcia i rozp³ywania siê, rozmywania jakiego idealnego, twardego rdzenia kultury. Ów rdzeñ kultury mo¿na sobie zwizualizowaæ
w postaci potê¿nego stalowego prêta, który pod wp³ywem zmieniaj¹cej siê temperatury otoczenia z czasem zaczyna siê stopniowo odchylaæ od pionu, wyginaæ
w ró¿ne strony i na rozmaite sposoby wykrzywiaæ. Mo¿e siê to dziaæ na sposób
nihilizmu, sceptycyzmu, dekadencji itp. Ci¹gle jednak ów rdzeñ istnieje,
po dawnemu pe³ni¹c funkcjê probierza, modelu tego, jak byæ powinno.
Kultura wyczerpania by³aby zatem epok¹ zw¹tpienia w to, czy wci¹¿ jeszcze da siê dotrzymaæ wiernoci pionowi  klasycznemu syndromowi fundamentalnych wartoci i norm kulturê konstytuuj¹cych. Innymi s³owy, stadium
kultury wyczerpania wi¹¿e siê z wprowadzaniem wielorakich korekt do ju¿
nie¿yciowego idea³u, zmierzaj¹cych do jego rozmiêkczania. Wyczerpanie
kultury natomiast to taki punkt na tej opadaj¹cej krzywej, w którym stalowy
rdzeñ wartoci i norm kulturowych w ogóle siê za³amuje, kruszy, roztapia i rozdrabnia, by na koniec zostaæ zmia¿d¿ony, zmieniony w magmê i pulpê.
O ile kultura to w ogólnoci gradacja i hierarchia na kszta³t piramidy, ró¿nicowanie wszelkich zjawisk i we wszystkich ich aspektach na to co ni¿sze oraz
to co wy¿sze, o tyle kultura wyczerpania wyra¿a siê przesuwaniem i odwracaniem znaków wartoci. Ostatnie stadium tego procesu to w³anie wyczerpanie kultury, oznaczaj¹ce sytuacjê, w której dawne ni¿sze uznaje siê za dopuszczalne czy wrêcz obowi¹zuj¹ce!
Jeli przyjmiemy, ¿e antynomi¹ chamstwa jest szlachetnoæ, to w kulturze
pe³nej szlachetnoæ jest gloryfikowana, natomiast chamstwo potêpiane. W kulturze wyczerpanej za odwrotnie: szlachetnoæ uchodzi za przejaw naiwnoci
i nie¿yciowoci, za to chamstwo jawi siê jako podziwiany dowód ¿yciowego
realizmu, przebojowoci niezbêdnej do utrzymania siê na powierzchni. Chamstwo staje siê tu swego rodzaju hegemonem, nie uznaj¹cym niczego od siebie
wy¿szego i wiêkszego, co wiêcej  przeczy ono sensownoci wyznawania czy
wrêcz istnieniu takowych wartoci.
Ten w³anie moment nazywam dojciem do g³osu i dominacj¹ paradygmatu
chamstwa, maj¹c przy tym na uwadze nie jedynie chamskie zachowania, ale
przede wszystkim totaln¹ negacjê obowi¹zywalnoci, a nawet istnienia jakiegokolwiek sacrum i jakiegokolwiek tabu. A przecie¿ sacrum i tabu to niejako ¿ywe,
têtni¹ce serce kultury, dwie jego komory. Wzbraniaj¹ one dotykania i naruszania tajemniczego, lecz niezbywalnego j¹dra kultury, reguluj¹cego humanistyczny, humanitarny  cz³owieczy stosunek poszczególnych osób nawzajem do siebie oraz do Transcendencji. Tabu i sacrum wzbraniaj¹ przekraczania subtelnej
otoczki eterycznego bytu nietykalnych, intuicyjnie tylko odczuwanych i doznawanych wartoci, po zgwa³ceniu których cz³owiek ulega od-cz³owieczeniu.
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Chamstwo, lepe na istnienie tego, co niewidzialne i niedotykalne, z arogancj¹ i impetem depce po wszystkich, dla których posiadaj¹ one sens, wartoæ
i znaczenie. Czyni to powodowane nie tylko aksjologiczn¹ têpot¹ i lepot¹, ale
równie¿ zajad³¹ wrogoci¹. Typ Chama nie toleruje niczego i nikogo, co i kto
go w jakiej mierze przerasta. To, co dlañ niezrozumia³e, zamiast zaciekawienia
czy zastanowienia wywo³uje odruch destrukcji: chêæ podeptania, degradacji,
zniszczenia. Polski pisarz, Leon Kruczkowski jest autorem powieci Kordian
i Cham. Abstrahuj¹c od treci utworu, wykorzystajmy to zrêczne przeciwstawienie nadaj¹ce imiona typom cz³owieka kulturowego i cz³owieka bez-kulturowego.
Kordian  z rodu arystokrata, uosobienie bezinteresownoci i duchowej elegancji  zorientowany jest na doskonalenie siê w kierunku szlachetnoci, zatem
zd¹¿a do wysubtelnienia i wyrafinowania w imiê sprostania wartociom najwy¿szym. Tym samym jest wcieleniem Pana w znaczeniu: cz³owieka kultury.
Cham, cz³owiek bez kultury, na odwrót  sam nie bêd¹c wra¿liwy na owe
imponderabilia, nie znosi i nie toleruje ich u innych. Jego intencj¹ jest powszechne wyrównanie, zniwelowanie, zwa³owanie spo³ecznego i aksjologicznego terenu. Sam siê w takie dzia³anie z zapa³em anga¿uje, wyszydzaj¹c i deprecjonuj¹c wszystko i wszystkich, którzy, jego zdaniem, wywy¿szaj¹ siê ponad niego.
Og³asza siê zwolennikiem i emisariuszem demokracji równych ¿o³¹dków.
Warto zatrzymaæ siê przez chwilê przy tym charakterystycznym wyra¿eniu.
Wskazuje ono, jak odmiennie mog¹ byæ pojmowane podstawy tak istotnego dla
demokracji pojêcia, jakim jest równoæ. W wieku XVII Kartezjusz upatrywa³ jej
w identycznym dla wszystkich ludzi przydziale porcji rozs¹dku i rozumu. Wspó³czeni populici widz¹ j¹ natomiast w³anie w  jakoby dla wszystkich jednakowej  pojemnoci organu trawienia pokarmów! Obecne zwyciêstwo tej tendencji
do obni¿enia centrum cz³owieka z poziomu g³owy na poziom poni¿ej pasa
sprzyja redukowaniu zapotrzebowania na pokarm dla rozumu na rzecz karmy
dla ¿o³¹dka. Zatem przewadze roszczeñ Chama nad d¹¿eniami Kordiana.
Mo¿na by s³usznie zapytaæ: dlaczego Cham, który satysfakcjonuj¹co dla siebie realizuje siê dzi jako konsumpcyjny Jamoch³on, nie zadowala siê tym, ¿e
sam ma dobrze, ale agresywnie atakuje Kordiana, mimo i¿ ten bynajmniej nie
aspiruje do konkurowania z nim o dobra materialne i utylitarne. By³oby to zarazem pytanie o to, dlaczego w obecnej cywilizacji typ Chama nie toleruje typu
Pana-Kordiana, a przeciwnie  zabiega o narzucenie mu w³asnej mentalnoci
oraz quasi-aksjologii. Nawi¹zuj¹c do zacytowanego na wstêpie motta autorstwa
Fiszera, w nieco innej stylistyce zapytajmy: dlaczego egocentryczna interesownoæ zmierza dzi do wyplenienia, a co najmniej zdeprecjonowania postawy kontemplacyjnej i bezinteresownej?
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3.
Poszukuj¹c wyjanienia, skorzystam z bardzo mi bliskiego rozumowania Jacka Breczki, przedstawionego w krótkim tekcie Postmodernizm a bezpieczeñstwo
duchowe4. Pojêcie bezpieczeñstwo duchowe, bêd¹ce podstaw¹ ufnoci w ¿ycie, zaczerpn¹³ on z pism Leszka Ko³akowskiego. Wed³ug Ko³akowskiego jest
ono konstytuowane przez cztery przekonania:
1.
2.
3.
4.

Istnieje realna ró¿nica miêdzy dobrem a z³em.
Istnieje realna ró¿nica miêdzy prawd¹ a fa³szem.
Istnieje sensowny porz¹dek wiata (wiat ma sens).
Istnieje co takiego, jak rzeczywista historia, która nas ogarnia, ¿ywa ci¹g³oæ, która nas
wi¹¿e i ogranicza, ca³oæ, w obrêbie której wspó³¿yj¹ i porozumiewaj¹ siê minione i obecne pokolenia5.

Patrz¹c na ten syndrom bezpieczeñstwa duchowego, mo¿na by go, moim zdaniem, potraktowaæ jako swego rodzaju skrócony Dekalog Kordiana. Kordian,
Pan, Cz³owiek Kultury ufa ¿yciu, wierzy w duchowoæ, dziêki czemu wierzy
równie¿, i¿ ¿ycie nie sprowadza siê do nagiego prze¿ycia, ale jest po co. Owo
po co pozwala mu  dodam od siebie  przekraczaæ poziom wegetatywny
i instynktowny, sk³ania ku temu, aby p³ug swojego ¿ycia przywi¹zaæ do jakiej
gwiazdy, czyli przekraczaæ immanencjê w stronê Transcendencji; w stylistyce
Ericha Fromma: inspirowaæ do ¿ycia na byæ, a nie ¿ycia na mieæ.
Uzupe³niaj¹c zarówno J. Breczkê, jak i L. Ko³akowskiego, nale¿y zauwa¿yæ,
i¿ bezpieczeñstwo duchowe mo¿e wchodziæ w kolizjê z bezpieczeñstwem
¿yciowym. Pan, Kordian gotów jest wiadomie podejmowaæ takie ryzyko. Powiêcaæ nie tylko wygodê i spokój, ale nawet ¿ycie dla Kamiennych Tablic Ko³akowskiego.
Cham, odrzucaj¹cy Transcendencjê, jak te¿ ¿yw¹ ca³oæ historii, uznaje siê
za pêpek wiata, jego idolami staje siê duet: Wygoda i Rozrywka. Narzuca mu
to styl zabawowego hedonizmu, który  jak to okrela J. Breczko  wiêzi go
w weso³ym miasteczku. Z³akniony nie tyle ¿ycia, ile u-¿ycia, zatraca siê w rozrywce, zabawia siê na mieræ. Sam tak¿e zreszt¹ czyni mieræ tak innym, jak
sobie samemu.
Wykorzystuj¹c rozumowanie J. Breczki do moich celów, znajdujê jeszcze
jedno odró¿nienie miêdzy pañskoci¹ a chamskoci¹: w tym, i¿ podczas gdy druga goni za p³ytk¹ weso³oci¹ (w stylu sitcomu), to pierwsza docenia powagê
i jej po¿¹da. Ostatecznie obraz dzisiejszego Chama staje siê bardzo podobny do
Chama biblijnego: obydwaj z luboci¹ natrz¹saj¹ siê z powierzchni rzeczywisto4 J. Breczko, Postmodernizm a kondycja duchowa cz³owieka, Kwartalnik Filozoficzny,
t. XLI, z. 3, Kraków 2013, s. 101107.
5 L. Ko³akowski, Moje s³uszne pogl¹dy na wszystko, Kraków 1999, s. 384385.
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ci, jako ¿e pozostaj¹ lepi, g³usi i niewra¿liwi na jej g³êbsze pok³ady. Sami maj¹c postaæ duchowego p³aszczaka, nie s¹ w stanie zrozumieæ innych, do nich
niepodobnych ludzi intelektu, uczuæ, ducha. Kpina, szyderstwo, chichot jest jedynym dostêpnym im sposobem radzenia sobie z tym, co niezrozumia³e.
W tym te¿ sensie obecne rozplenienie siê typu Chama stanowi epifaniê wyczerpania siê kultury. Cham swoj¹ egzystencjê traktuje jako obs³ugê swojej
w³asnej, jednostkowej, od-uduchowionej, biologicznej czy raczej fizjologicznej
wegetacji.

4.
Aczkolwiek natura chamstwa pozostaje niezmieniona od momentu, gdy jeden z synów Noego zademonstrowa³ j¹ na Arce, to zmieniaj¹ siê historyczne
przyczyny pojawiania siê, szerzenia, traktowania go ju¿ to jako anomalii, ju¿ te¿
jako normy.
Jeszcze do niedawna Cham pozostawa³ w pogardzie, by³ uznawany za patologiê i margines kultury  obdarzenie kogo tym mianem uchodzi³o za inwektywê. Dzisiaj, w epoce postmodernistycznej, któr¹ J. Breczko w innym swoim tekcie nazywa katastrofizmem kulturowym, dosz³o do osobliwej inwersji. Autor
przytacza prawo Mi³osza g³osz¹ce: jeli w ka¿dym cz³owieku tkwi mêdrzec
i idiota, ten kto schlebia idiocie, zwyciê¿a i twierdzi, i¿ postmodernizm jest swego rodzaju zwyciêstwem idioty. Przejawia siê ono tym, co Florian Znaniecki
nazwa³ ochlokracj¹ w kulturze.
J. Breczko dowodzi, ¿e wspó³czesny postmodernizm, na³o¿ony na naoliberalistyczne pod³o¿e, prowadzi konsekwentnie do takiej w³anie ochlokracji, czyli
wyniesienia tzw. masowej kultury t³uszczy ponad kulturê elit. Oto przekonuj¹ca
argumentacja na rzecz tej tezy: Otó¿ w kulturze coraz wiêkszy wp³yw uzyskuje
kultura masowa; kultura masowa staje siê za coraz bardziej obrazkowa, jaskrawa, ha³aliwa, wulgarna, z coraz wiêkszymi dawkami erotyzmu i przemocy. Dzia³a tu zarówno prawo konkurencji, jak i potrzeba wzmacniania bodców zwi¹zana z przyzwyczajaniem siê i »znieczulaniem« wyobrani [...]. W polityce mamy
za do czynienia w coraz wiêkszym stopniu z »demokracj¹ massmedialn¹« (czyli rozszerza siê sfera polityki robionej z myl¹ o gustach masowych), co z kolei
przejawia siê zanikiem powa¿nej debaty politycznej, zastêpowanej chwytliwymi
has³ami oraz polemikami przypominaj¹cymi podwórkowe k³ótnie przy trzepaku,
gdzie króluj¹ wyzwiska, przezwiska, oskar¿enia, i coraz bardziej skrajne, dosadne sformu³owania (tzw. brutalizacja jêzyka polityki). W takiej debacie wygrywaj¹
politycy bezwzglêdni oraz schlebiaj¹cy gustom masowym, czyli  przede wszystkim  »obiecuj¹cy« (»krew, pot i ³zy« zosta³y zast¹pione  nawet w sytuacjach
kryzysowych  przez »zdrowie, wypoczynek i zabawê«). Co wiêcej  mo¿na
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odnieæ wra¿enie, ¿e pierwsza linia polityków (tzw. liderzy) to postacie karykaturalne, nadmiernie wyraziste; druga linia, przeciwnie, postacie urednione, pozbawione indywidualizmu, wypowiadaj¹ce siê schematycznie (wedle obowi¹zuj¹cej w danej chwili »partyjnej poprawnoci«) i wygl¹daj¹ce identycznie (fryzury
i stroje niczym mundury. Prowadzi to  krótko mówi¹c  do ochlokracji w polityce (¿e demokracja mo¿e przerodziæ siê w ochlokracjê, to spostrze¿enie staro¿ytne) oraz, uwaga, do »ochlokracji w sferze ekonomicznej, religijnej, artystycznej i naukowej« czyli do ochlokracji w kulturze6.
Jak wynika z tej przenikliwej analizy, czynniki powoduj¹ce schamienie obyczajów tkwi¹ o wiele g³êbiej. Obecnie proces chamienia obejmuje wszystkie pozosta³e sfery ¿ycia, nie wykluczaj¹c  o zgrozo!  kultury, maj¹cej byæ wszak
barier¹ i tam¹ przed chamstwem.
J. Breczko wskazuje, i¿ ród³em owej totalizacji chamstwa jest znana od
staro¿ytnoci tendencja przekszta³cania siê d e m o k r a c j i w o c h l o k r a c j ê!
W porównaniu z wczeniejszymi formami ochlokracji wspó³czesna dopuci³a siê
wtargniêcia tego destrukcyjnego zjawiska na teren, z którego by³a niegdy wykluczona. Cham wypiera Pana z Pa³acu, wtargn¹wszy na pokoje w ub³oconych buciorach. Ten, który mia³ staæ na stra¿y wartoci wysokich i szlachetnych, umizga
siê do prostaka, który ma pieni¹dze i który tworzy masê wyborczego elektoratu.

5.
Okrzyki zdumienia i grozy same w sobie s¹ jednak doæ bezsilne, gdy¿ Cham
jest odporny na wstyd  jego potêg¹ jest bez-czelnoæ. Dzia³a z ods³oniêt¹ przy³bic¹ i jeszcze tym siê szczyci. Dlatego warto rozwa¿yæ, z czego, z jakich dot¹d
przemilczanych g³êbi wyp³ywa dzisiejsza erupcja chamstwa oraz milcz¹ce na nie
przyzwolenie tych, co sami nie umiej¹ albo nie chc¹ siê do niego przy³¹czyæ.
Pulp-kultura musi mieæ jakie ¿yzne podglebie, a szukaæ go nale¿y tak¿e w historii, nie tylko najnowszej. Na szczêcie, wraz z coraz to bardziej wzmagaj¹c¹
siê krytyk¹ schamienienia masowej pseudokultury, obliczonej na produkcjê
rzesz konsumenckich, pojawiaj¹ siê bardzo interesuj¹ce g³osy na temat obecnego  by tak rzec oksymoronicznie  panowania Chama. Jest to fenomen szczególnie zastanawiaj¹cy w Polsce, która przez wieki strzeg³a przewagi Jafeta nad
Chamem.
W jednym tylko numerze Gazety Wyborczej z 1112 sierpnia 2012 r. znalaz³y siê trzy obszerne teksty powiêcone tej zagadkowej sprawie. Ich autorzy
i rozmówcy, z którymi przeprowadzono wywiady, zgadzaj¹ co do istoty postawy
6 J. Breczko, Historia po koñcu historii. Próba ogólnej diagnozy kondycji i polityki Zachodu, Sofia. Pismo Filozofów Krajów S³owiañskich 2012, nr 12, s. 6981.
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Chama, okrelonej przez brazylijskiego filozofa, Ladislaua Dowbora, has³em: We
are the best, fuck the rest. Polscy autorzy, muzyk Maciej Szajkowski oraz pisarz
Marian Pilot, zanurzaj¹ siê ponadto w historyczne dzieje naszego kraju, które ich
zdaniem niejako wymusza³y na ni¿szych warstwach spo³eczeñstwa fenomen, który mo¿na by nazwaæ chamstwem obronnym. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
zw³aszcza analiza Macieja Szajkowskiego, w myl której dawny polski ch³op zmuszany do pañszczyzny (nomen omen!) pozostawa³ zniewolonym homo feudalus.
Jego psychika pozostawa³a na trwale zraniona, tym bardziej ¿e, jak pisze Wies³aw
Myliwski, rodzi³ siê bez najwa¿niejszego imperatywu do ¿ycia  bez nadziei7.
Podobnie Marian Pilot, twórca uhonorowanej nagrod¹ Nike powieci Pióropusz, obecny podzia³ Polaków na bezwolne Lemingi  niewolników korporacji i dumnych Sarmatów (tyle tylko, ¿e dzi Lemingi orz¹ w korporacjach,
a Sarmaci stoj¹ z broni¹ u nogi) wywodzi z tradycyjnej mentalnoci, która niesprawiedliwoæ spo³eczn¹ kwitowa³a pogard¹ dla nieobecnych w kulturze Chamów. Co szczególnie interesuj¹ce, M. Pilot zwraca uwagê, ¿e nawet poród
chamstwa istnieje tendencja, by je stopniowaæ w dó³, oddalaj¹c od samego siebie i coraz to ni¿ej spychaj¹c tê wci¹¿ deprecjonuj¹c¹ nazwê, jednoczenie bynajmniej nie rezygnuj¹c z chamskiego stylu bycia.
* * *
Konkluduj¹c: mamy obecnie do czynienia z powa¿nym zamieszaniem wokó³
zjawiska chamstwa, polegaj¹cym na tym, ¿e z jednej strony preferuje siê zachowania (i adekwatne do nich s³ownictwo) wyzbyte elementarnych wzglêdów na
wartoci wysokie. Z drugiej wszak¿e strony osoby tak postêpuj¹ce oddalaj¹ od
siebie oskar¿enie o chamstwo. Znakomit¹ tego ilustracj¹ by³a afera w zwi¹zku z brutalnym ¿artem Kuby Wojewódzkiego i Micha³a Figurskiego na temat
Ukrainek zatrudnianych w charakterze pomocy domowych. Tak Ukrainki, jak
i liczne Polki poczu³y siê ura¿one i obra¿one, za idol Wojewódzki t³umaczy³ siê,
i¿ on mia³ w³anie intencjê stan¹æ w obronie wyzyskiwanych i krzywdzonych...
Ten przypadek nakazuje podnieæ jeszcze jedn¹ kwestiê: mianowicie  jeli
zachowaæ klasyczne dystynkcje Cz³owieka Kultury oraz pozakulturowego Chama, to jakimi metodami cz³owiek szlachetny mia³by skutecznie zwalczaæ chamstwo? Obiegowe powiedzenia odradzaj¹ kopania siê z koniem czy bicia siê
na mokre szmaty, czyli zni¿ania siê do poziomu przeciwnika. Równie¿ ignorowanie chamstwa jedynie przyczynia siê do jego panoszenia. Czy istnieje jakie
inne, trzecie wyjcie? I jakie ono mog³oby byæ? Ale przede wszystkim: czy naprawdê mo¿emy sobie pomyleæ takie spo³eczeñstwo, w którym w ogóle nie ma
miejsca dla Chama?
7

Wywiad z Maciejem Szajkowskim, Gazeta Wyborcza z 1112 sierpnia 2012 r.
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Obawiam siê, ¿e nie, bo skoro Pan Bóg, obdarzaj¹c swego wybrañca Noego
trzema synami, jednego z nich przeznaczy³ do tej roli, najwidoczniej i Cham jest
do czego niezbêdny. Powiedziane jest zreszt¹ wprost, do czego  by jego potomkowie byli niewolnikami potomków Jafeta i Sema. Nie chodzi zatem
o wyplenienie chamskiego rodu, a jedynie o utrzymywanie go na w³aciwym
mu podrzêdnym miejscu. Tak jak to czyni³ natychmiast po obudzeniu szlachcic
Zag³oba, powtarzaæ trzeba cham chamem! Nie po to, aby go obra¿aæ i piêtnowaæ, ale by utrzymaæ do niego dystans, by strzec granicy, jaka nas od niego oddziela. Czasem owa granica przebiega bowiem w naszym w³asnym wnêtrzu...

Paradoks konia Kaliguli
HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO
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VII FESTIWAL FILOZOFII FILOZOFIA I MUZYKA
OLSZTYN 45 WRZENIA 2014
W pierwszych dniach wrzenia tego roku odby³a siê w Olsztynie siódma edycja Festiwalu Filozofii. W odró¿nieniu od ubieg³orocznej konferencji, zatytu³owanej Oblicza wspó³czesnoci, w której po³¹czono trzy ró¿ne tematy (mieræ
Boga  ród³a i wspó³czesnoæ, Historia w granicach i poza granicami sensu,
Instrumentalizm i anarchizm w nauce), ostatni festiwal powiêcono jednej
kwestii  bogatym zwi¹zkom filozofii i muzyki.
Zg³oszenia wyst¹pieñ nades³a³o blisko siedemdziesi¹t osób: naukowców, doktorantów i studentów. Wród nich byli filozofowie, teoretycy muzyki, czynni
muzycy, antropolodzy kultury i pedagodzy. Wieloæ i ró¿norodnoæ dziedzin nauki i sztuki reprezentowanych przez uczestników by³a istotnym ród³em tematycznego zró¿nicowania wyst¹pieñ i wymaga³a selekcji oraz uporz¹dkowania.
Za³o¿eniem organizatorów by³a konfrontacja ró¿nych spojrzeñ na muzykê
i filozoficznych sposobów jej rozumienia. Obie dziedziny kultury s¹ trwale i g³êboko powi¹zane. Ich historyczne i wspó³czesne relacje s¹ widoczne w aksjologii,
estetyce, ontologii, teoriach twórczoci, koncepcjach sztuki czy w ogólnej teorii
kultury. Muzyka bywa³a przes³ank¹ i ród³em refleksji filozoficznej jako wyrafinowany akt twórczy oraz jako forma artystycznej ekspresji, kszta³tuj¹ca zarówno oblicze kultury popularnej, jak i elitarnej. Towarzysz¹ce muzyce doznania
estetyczne, idee, wartoci, dowiadczenia egzystencjalne, wzorce kulturowe, ideologie, a tak¿e zjawiska cywilizacyjne, spo³eczne czy ekonomiczne sk³aniaj¹ do
pytañ o fenomen muzyki, o jej historyczne i wspó³czesne miejsce, formy i znaczenie.
W programie dwudniowej konferencji przewidziano zarówno wyk³ady plenarne, jak i wyst¹pienia w sekcjach tematycznych. Otwieraj¹c konferencjê, prof.
Ewa Starzyñska-Kocuszko, dyrektor Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, podkreli³a, ¿e w dziejach filozofii europejskiej muzyka zawsze stanowi³a istotny
problem ontologiczny, poznawczy i aksjologiczny. Muzyka interesowa³a filozofów jako forma kultury, jako treæ i rezultat aktu twórczego oraz poznawczego,
jako przedmiot wartociowania i jako sama wartoæ, jako przedmiot estetyki,
formu³owanych w niej teorii i rozstrzygniêæ. Zainteresowanie innych dyscyplin
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nauki muzyk¹ pozwala rozumieæ jej kulturow¹ donios³oæ i z³o¿ony wp³yw na
rozwój cz³owieka i spo³eczeñstwa.
Wyk³ady plenarne pierwszego dnia by³y powiêcone zagadnieniu jani twórczej, interpretowanej muzyczne i metamuzycznie. Jako pierwszy wyst¹pi³ Tadeusz
Kobierzycki (UMFCh)  skoncentrowa³ siê na analizie teorii i dziedzin wspó³czesnej nauki i filozofii, w których podejmowano i teoretycznie rozwa¿ano zagadnienie jani twórczej. Drugi z prelegentów, Krzysztof Guczalski (UJ), podj¹³ zagadnienie relacji miêdzy muzyk¹ a matematyk¹. Przywo³uj¹c liczne przyk³ady
z dziejów filozofii, stara³ siê wykazaæ, ¿e matematyczny opis muzyki umo¿liwia
jej pe³niejsze rozumienie, a sam ich zwi¹zek jest trafny i prawomocny.
W dalszej czêci obrady toczy³y siê w czterech równoleg³ych sekcjach tematycznych (O wspó³czesnym rozumieniu muzyki i filozofii, Muzyka, koncepty, osobowoci, Muzyka, literatura, sztuka, historia oraz Muzyka i popkultura). Wród najwartociowszych wyst¹pieñ pierwszego dnia warto wymieniæ
sekcyjny wyk³ad Bogdana Banasiaka (Muzyka i filozofia  tak blisko, a tak daleko), a tak¿e wyk³ady Adama Grzeliñskiego i Krzysztofa Wawrzonkowskiego
(Idea dzie³a muzycznego w estetetyce Georgea Santayany), Ewy Schreiber (na
temat koncepcji podmiotu dwiêkowego Pierrea Schaffera), Paw³a Pieni¹¿ka
(Harmonia mundi  miejsce muzyki w romantycznej koncepcji sztuk) czy Aliny Naruszewicz-Duchliñskiej, która dokona³a jêzykoznawczej analizy pojêæ filozofii i filozofów w tekstach utworów muzycznych i na tej podstawie zrekonstruowa³a towarzysz¹ce im znaczenia. Nie zabrak³o te¿ referatów powiêconych
filozoficznym pogl¹dom na muzykê klasyków: R. Wagnera, F. Nietzschego
oraz T. Adorno.
Drugi dzieñ festiwalu otworzy³ wyk³ad plenarny Joanny Hañderek (UJ) zatytu³owany Zgie³k  szum  ha³as: muzyka w miecie. Kulturowe formy. Prelegentka wnikliwie rozwa¿a³a fenomen miasta i jego pejza¿u dwiêkowego. W swojej
interpretacji odwo³a³a siê m.in. do E. Rewers, D. Harveya, A. Predy, zmierzaj¹c
do wykazania, w jaki sposób dwiêki (w tym muzyka sensu largo) staj¹ siê takim samym polem spo³ecznych interakcji, jak ka¿de inne spotkanie i ka¿dy rodzaj miejskiego uwarunkowania. Wyk³ad zakoñczy³a o¿ywiona dyskusja. Czêæ
druga obrad odbywa³a siê w trzech sekcjach tematycznych. W pierwszej, zatytu³owanej Muzyka  implikacje poznawcze, lingwistyczne, spo³eczne i kulturowe, m.in. Piotr £ukowski (U£) analizowa³ muzykê jako narzêdzie kszta³tuj¹ce przedperswazjê, Aleksander Gemel (U£) w duchu kognitywizmu objania³
muzyczne aspekty genezy jêzyka, za Jaros³aw Strzelecki (UWM) skoncentrowa³ siê na fenomenie muzyki w kontekcie informacji.
W sekcji drugiej, zatytu³owanej Muzyka  inspiracje, formy, symbole, mielimy okazjê wys³uchaæ m.in. wyst¹pienia Janusza Jusiaka (UMCS), który zreferowa³ problem metaforycznych i symbolicznych aspektów mylenia muzycznego.
Polemikê z koncepcj¹ twórczoci Józefa Kozieleckiego na kanwie idei muzyki me-
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tafizycznej przygotowa³ Krzysztof Kociuszko (UWM). Krytyczna analizê koncepcji muzyki tanecznej i atanecznej Stefana Szumana przeprowadzi³ Marcin
Kania (UMFCh), za formy aktywnoci i ekspresji artystycznej w kontekcie
muzyki rozumianej jako dialog i komunikacja przeanalizowa³a Alicja BuszmakTupieka (UWM).
Obrady sekcji trzeciej zosta³y powiêcone hermeneutycznym, interkulturowym oraz terapeutycznym aspektom muzyki. W¹tki fenomenologiczne i hermeneutyczne eksplorowa³a Aleksandra Pawliszyn (UG). W wyst¹pieniu nawi¹zuj¹cym do Arendtowskiego pojêcia tonalnoci autorka wykazywa³a, ¿e w muzyce
równoczenie ujawniaj¹ siê dwie sfery: psychiczna i fizyczna. Jedna odnosi siê
do tego, co aktywne i stwórcze, drug¹ wyra¿a porz¹dek kosmiczny. W rezultacie muzyka stanowi metaforê ludzkiej psyche, ujêta za z perspektywy filozofii
pozwala traktowaæ j¹ jako muzykê duszy. O zró¿nicowanych zadaniach muzyki
w filozofii, religii oraz w sferze duchowej mówi³ Lech Ostasz (UWM), koncentruj¹c siê na ich analizie oraz na relacjach istniej¹cych miêdzy tymi trzema
aspektami ludzkiej aktywnoci a podstawowymi odmianami muzyki (klasycznej,
jazzowej, etnicznej). Wyst¹pienie Marii Kostyszak (UWr) dotyczy³o natomiast
kszta³cenia duchowoci cia³a za pomoc¹ muzyki. Autorka dowodzi³a trzech tez:
po pierwsze, ¿e ka¿da muzyka w sposób bezporedni lub poredni kszta³ci duchowoæ cia³a; po drugie, ¿e dopiero filozoficzny namys³ pozwala uchwyciæ z³o¿onoæ jej oddzia³ywania oraz po trzecie, ¿e muzyka dotyka w cz³owieku czego osiowego lub  zwa¿ywszy na mnogoæ form oddzia³ywania  wymaga
ponawiania namys³u nad tym, jak i na co w cz³owieku oddzia³uje. Obrady trzeciej sekcji zamknê³y wyst¹pienia Aleksandra Bieleckiego i Joanny Cichockiej
(UWM), biologów, którzy przedstawili zagadnienie muzyki przyrody, Renaty
Treli (UP w Krakowie), mówi¹cej o fenomenie muzyki afrykañskiej oraz Karoliny Feæ (UJ), która scharakteryzowa³a portugalskie fado i saudade.
Obok czêci naukowej, festiwal obfitowa³ w wydarzenia artystyczne. Pierwszego dnia zorganizowano: pokaz filmu Dzie³o sztuki s³owem filozoficznym
w re¿yserii Miros³awa Judkowiaka, seans muzykoterapii, który poprowadzili
Bogdan Halicki oraz Ma³gorzata Reæko, oraz koncert muzyki klasycznej.
W pierwszej czêci koncertu wyst¹pi³ Artur Milian z Instytutu Muzyki UWM w
Olsztynie. Skrzypek przy akompaniamencie Ewy Wankiewicz wykona³ utwory
Henryka Wieniawskiego. W drugiej czêci zagra³ Kwartet Smyczkowy Wydzia³u Sztuki UWM w Olsztynie w sk³adzie: Artur Milian  I skrzypce, Anna Mrachacz  II skrzypce, Dorota Michalska  altówka, Krzysztof Koziatek  wiolonczela. W repertuarze znalaz³y siê m.in. utwory W.A. Mozarta, A. Dworzaka,
A. Panufnika, J.S. Bacha.
Drugi dzieñ Festiwalu Filozofii zamkn¹³ koncert muzyki rozrywkowej. Wziêli
w nim udzia³ studenci i absolwenci Instytutu Muzyki UWM. Znane utwory muzyki popularnej zapiewa³a Emilia Kit³owska przy akompaniamencie £ukasza

576

Andrzej Kucner

M³ynarczyk (gitara akustyczna), a w³asne kompozycje z pogranicza jazzu i progresywnego rocka wykona³ zespó³ Staszki w sk³adzie Stanis³aw Dubowik
 perkusja, Ma³gorzata Górska  puzon, Przemys³aw Mrozowski  saksofon sopranowy, Krzysztof W³odarski  tr¹bka, Andrzej Mróz  bas. Koncert zakoñczy³
wystêp gdañskiego Ostrego Zespo³u Mózgowego w sk³adzie: prof. Aleksandra
Pawliszyn, Robert Dolewski, B³a¿ej Malewicki, Oskar Smoczyñski i Sergiusz
Staszak, zatytu³owany Alchemia s³owa autentycznego.
Podczas tegorocznego Festiwalu Filozofii ukaza³ siê równie¿ tom dokumentuj¹cy naukowe wyniki ubieg³orocznej konferencji (Festiwal Filozofii. T. 6. Oblicza wspó³czesnoci, pod red. E. Starzyñskiej-Kociuszko, A. Kucnera, P. Wasyluka, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 644).
Konferencjê zorganizowa³ Instytut Filozofii UWM w Olsztynie przy wspó³udziale Instytutu Muzyki oraz Akademickiego Centrum Kultury UWM.
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KINO I FILOZOFIA
5. FILOZOFIA FILMOWO

(Olsztyn, 2425 wrzenia 2014)

Co roku we wrzeniu w ramach Olsztyñskich Dni Nauki i Sztuki odbywa siê
Filozofia Filmowo1. Ten interesuj¹cy projekt zapocz¹tkowany w 2010 r. przez
Dorotê Sepczyñsk¹ i Piotra Wasyluka ma na celu promocjê filozofii poprzez sztukê filmow¹, przybli¿anie pogl¹dów, idei, nurtów filozoficznych oraz biografii
ró¿nych filozofów. Film traktowany jest tu jako narzêdzie filozofowania.
W dniach 2425 wrzenia odby³a siê pi¹ta edycja tego festiwalu filmowego, w tym
roku pod tytu³em Uczta z filozofi¹ wspó³czesn¹.
Pierwszego dnia widzowie mogli obejrzeæ trzy obrazy (ich bohaterami byli
F. Nietzsche, M. Heidegger i J.P. Sartre) z cyklu dokumentalnego Wszystko, co
ludzkie, wyprodukowanego przez BBC oraz dwa filmy-wyk³ady Leszka Ko³akowskiego o Edmundzie Husserlu i Karlu Jaspersie z serii O co nas pytaj¹ wielcy filozofowie? Zaczynaj¹c od autora Ludzkie, arcyludzkie2 otrzymalimy
w skondensowanej formie jego pogl¹dy antropologiczne i rozwa¿ania dotycz¹ce
ludzkiej egzystencji. W dalszej kolejnoci zaprezentowano filmy o Husserlu,
o filozofii Heideggera, a nastêpnie o Jaspersowskich sytuacjach granicznych
i zwrocie ku Transcendencji. Pokaz zakoñczy³ obraz o filozofii Sartrea oraz jego
idei cz³owieka skazanego na absolutn¹ wolnoæ. Warto wspomnieæ na marginesie, ¿e Sartre ma swój wk³ad w powstanie kilku scenariuszy filmowych. Dla przyk³adu film Odrodzeni (re¿. Yves Allegrét, Rafael E. Portas, 1953, Francja  Meksyk) powsta³ na kanwie powieci Tyfus i przyniós³ Sartreowi nominacjê do
Oscara za najlepsze materia³y do scenariusza. Z kolei w 1958 r. John Huston
zdecydowa³ siê nakrêciæ film o ¿yciu Zygmunta Freuda, a o napisanie scenariusza poprosi³ w³anie Sartrea. Ostatecznie, mimo ukoñczonego scenariusza, nazwisko twórcy Bytu i nicoci nie zosta³o wymienione w czo³ówce filmu z powodu konfliktu z re¿yserem.
1

Zob. [online] <http://filozofiafilmowo.blogspot.com>.
Tytu³ cyklu BBC Human All Too Human nawi¹zuje do pierwszego, aforystycznego dzie³a
F. Nietzschego.
2
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Sartreowska fascynacja kinem nie jest wród filozofów przypadkiem odosobnionym. Ju¿ Henri Bergson posi³kowa³ siê metafor¹ kinematografu, aby skrytykowaæ ludzki intelekt, z kolei Karol Irzykowski zastanawia³ siê m.in. nad wartociami estetycznymi dzie³a filmowego oraz zjawiskiem fotogenii, za Gilles
Deleuze na podstawie Bergsonowskiej krytyki intelektu sformu³owa³ w³asn¹ koncepcjê estetyczn¹3.
Bior¹c pod uwagê tendencjê do coraz bardziej wiadomego ³¹czenia filozofii i filmu, nie dziwi fakt, ¿e znany re¿yser Michel Gondry, twórca Zakochanego
bez pamiêci i Dziewczyny z lili¹, postanowi³ nakrêciæ film o s³ynnym filozofie
i lingwicie Noamie Chomskym4. Re¿yser wykorzysta³ kilka form (animacjê, by
lepiej ukazaæ teorie przedstawiciela gramatyki generatywno-transformacyjnej,
oraz klasyczny wywiad). Obraz Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczêliwy?
wzbudzi³ wród widzów spore zainteresowanie. Pi¹tego wrzenia odby³a siê polska premiera filmu i pokaz podczas Filozofii Filmowo by³ jedyn¹ szans¹ w Olsztynie, by zobaczyæ to dzie³o filmowe.
Wczeniej widzowie mieli mo¿liwoæ obejrzeæ obraz zatytu³owany The Role
of a Philosopher  pierwsz¹ czêæ trzyczêciowego cyklu dokumentalnego Philosophical Encounters with Richard Shusterman w re¿yserii Paw³a Kuczyñskiego5, którego filmy filozoficzne, takie jak Light Denied, Philosophers Paradise,
Phenomenology of Truth czy interesuj¹cy dokument o Zygmuncie Baumanie
Lawnswood Gardens, pokazywane by³y podczas pierwszych dwóch edycji Filozofii Filmowo. Bardzo dobrym posuniêciem okaza³o siê zestawienie obok siebie
filmów o Richardzie Shustermanie i Chomskym. Widzowie mogli zapoznaæ siê
najpierw z najwa¿niejszym przedstawicielem estetyki pragmatycznej6, twórc¹
somaestetyki7 i filozofem rapu8, a potem z autorem O naturze i jêzyku oraz porównaæ dwa odmienne sposoby przedstawienia filozofów i ich koncepcji. Po seansie nie brakowa³o g³osów, ¿e animacja by³a najbardziej odpowiedni¹ form¹
wspomagaj¹c¹ wypowiedzi Chomskiego, ale by³o te¿ kilku widzów, którzy uznali, ¿e ta technika odwraca³a uwagê od wypowiedzi oraz ¿e mog³a te¿ sp³ycaæ
kwestiê relacji naszego jêzyka do rzeczywistoci.
3 Por. H. Bergson, Materia i pamiêæ, prze³. K. Bobrowska, Wyd. Hachette, Warszawa 2011;
G. Deleuze, Kino. 1. Obraz-ruch. 2. Obraz-czas, Wyd. s³owo/obraz terytoria, Gdañsk 2008.
4 Por. N. Chomsky, Lingwistyka a filozofia: wspó³czesny spór o filozoficzne za³o¿enia teorii jêzyka, PWN, Warszawa 1977.
5 W ramach 2. Filozofii Filmowo odby³o siê spotkanie z re¿yserem m.in. nt. filmów filozoficznych. Zob. [online] <www.directing.com/>, dostêp: 28.09.2014.
6 Por. R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. ¯ywe piêkno i refleksje nad sztuk¹, Wyd.
Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1998.
7 Zob. R. Shusterman, wiadomoæ cia³a. Dociekania z zakresu somaestetyki, prze³. W. Ma³ecki, S. Stankiewicz, Universitas, Kraków 2010.
8 Zob. R. Shusterman, O sztuce i ¿yciu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej,
Wyd. Alta 2, Wroc³aw 2007.
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Mimo ¿e w filmie Gondryego Chomsky nie porusza w ogóle kwestii zwi¹zanych z filozofi¹ polityki i krytyk¹ Stanów Zjednoczonych, to publicznoci obeznanej z jego opiniami na temat kapitalistycznego Zachodu na pewno spodoba³
siê film Michaela Winterbottoma i Mata Whitecrossa Doktryna szoku na podstawie bestsellerowej ksi¹¿ki Naomi Klein9, pod tym samym tytu³em. Widzowie,
którym zabrak³o mocnych komentarzy i w¹tków politycznych u Chomskiego,
mogli obejrzeæ, jak korporacje wykorzystuj¹ klêski ¿ywio³owe, awarie w elektrowniach nuklearnych lub transformacje ustrojowe (np. rozpad ZSRR) do wprowadzenia globalnego kapitalizmu, a pod pretekstem wprowadzania demokracji
uprawiaj¹ now¹ formê kolonializmu.
Drugiego dnia Filozofii Filmowo widzowie mogli obejrzeæ m.in. dwa filmy
artystyczne: Philosopher Aleksandry Hirszfeld oraz Budowaæ, mieszkaæ, myleæ!
Rafa³a Ma³eckiego. Krótki, dwuminutowy Philosopher wydaje siê nie byæ wype³niony treci¹. Co wiêcej, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e jest po prostu banalny.
Ale jest to mylne pierwsze wra¿enie. Nic w tym obrazie nie jest przypadkowe,
zaczynaj¹c od globusa, faktu, ¿e tytu³owy filozof czyta Kapita³ Karola Marksa
i tego, ¿e od lektury odrywa go dzwonek telefonu komórkowego. W teoriach
kognitywistycznych istotne jest, jak film bêdzie odczytywany przez widza,
a mniejsze znaczenie ma to, co twórca mia³ na myli. Interpretacja filmu wymaga szczególnej ostro¿noci, a forma filmowego palimpsestu sk³ania do dyskusji
nad jej przydatnoci¹ dla filmu filozoficznego.
Aby lepiej zrozumieæ film Rafa³a Ma³eckiego, trzeba przeczytaæ esej Martina
Heideggera10. Budowaæ, mieszkaæ, myleæ! jest interesuj¹c¹ prób¹ zaadoptowania
filozoficznej myli i ukazania jej w ¿ywy sposób na ekranie. Ten niespe³na 14-minutowy, b³yskotliwy film powsta³ na kanwie performanceu towarzysz¹cego wystawie Wymiary utopii w krakowskim Bunkrze Sztuki.
Budowaæ, mieszkaæ, myleæ! to dzia³anie filozoficzne (1), spo³eczne (2) i parodystyczne (3).
Pomys³ na akcjê wzi¹³ siê z potrzeby dos³ownego potraktowania idei zawartych w filozofii
Fryderyka Nietzschego, Martina Heideggera i Jacquesa Derridy. Tytu³ s³ynnego eseju Heideggera (Budowaæ, mieszkaæ, myleæ) potraktowalimy jako instrukcjê budowlan¹. Wynikiem pod¹¿ania za instrukcj¹ bêdzie wzniesienie pokoju-celi do mylenia. Pokój-cela zostanie nastêpnie
poddany ekspresyjnej rozbiórce dok³adnie w 224. rocznicê zburzenia Bastylii. Bezporedni¹
inspiracj¹ rozbiórki jest tytu³ jednej z ksi¹¿ek Nietzschego (Zmierzch Bo¿yszcz, czyli jak siê
filozofuje m³otem). Porozbiórkowy gruz zostanie nastêpnie poddany dekonstrukcji. Usypiemy
z niego nowy obiekt, postbudowlany kopiec11.
9

N. Klein, Doktryna szoku. Jak wspó³czesny kapitalizm wykorzystuje klêski ¿ywio³owe
i kryzysy spo³eczne, prze³. H. Jankowska, T. Krzy¿anowski, K. Makaruk, Wyd. Muza, Warszawa
2008.
10 Zob. M. Heidegger, Budowaæ, mieszkaæ, myleæ. Eseje wybrane, prze³. K. Michalski,
Wyd. Czytelnik, Warszawa 1977, s. 316335.
11 Materia³y informacyjne, [online] <http://bunkier.art.pl/?wydarzenia=budowac-mieszkacmyslec>, dostêp: 25.09.2014.

580

£ukasz Kamiñski

Cz³owiek to miertelny, który pomieszkuje na Ziemi. Wspomniany pokójcela w filmie koresponduje z czworok¹tem, o którym pisze Heidegger: Zachowywaæ czworok¹t, ratowaæ Ziemiê, godziæ siê na Niebo, oczekiwaæ Istot Boskich,
byæ pos³usznym istocie miertelnych  to czworakie zachowywanie jest prost¹ istot¹ zamieszkiwania. Tak oto prawdziwe budowle wt³aczaj¹ zamieszkiwanie w jego
istotê i daj¹ jej schronienie12. Autor Bycia i czasu pisa³, ¿e zamieszkiwanie jest
podstawowym rysem bycia miertelnych  buduj¹, zamieszkuj¹, to jest ich pobyt na Ziemi, wiêc s¹ miertelni. Budowanie przyjmuje sw¹ istotê od zamieszkiwania i zdaniem Heideggera dobrze by by³o, gdyby oba sta³y siê problematyczne i przez to bêd¹ce czym godnym mylenia.
Ostatnim filmem festiwalu by³a Mala Yerba  z³e zio³o w re¿yserii Janusza
Po³oma, znanego operatora, fotografika, poety i by³ego dziekana Wydzia³u Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej £ódzkiej Szko³y Filmowej w latach 19811984.
Ta koprodukcja polsko-meksykañska mia³a swoj¹ premierê w 2009 r. w olsztyñskim kinie Awangarda i by³a dzie³em habilitacyjnym J. Po³oma13. Film jest opowieci¹ o cz³owieku uzale¿nionym od alkoholu, który wyrusza do Meksyku, by
odzyskaæ ukochan¹ kobietê, a mi³oæ ma byæ dla niego ratunkiem przed izolacj¹. Ja przekazujê to, co uwa¿am za najwy¿sze wartoci [...], czyli wra¿liwoæ
na ludzkie uczucie14 . Twórcê Z³ego zio³a nie tyle interesuje forma, co namawianie m³odzie¿y do ogl¹dania wiata, w którym ¿yj¹.
Na zakoñczenie 5. Filozofii Filmowo zorganizowano panel dyskusyjny zatytu³owany Czy istnieje film filozoficzny? Jego uczestnikami byli: Aleksandra
Drza³-Sierocka  filmoznawca i prezes Fundacji Inicjatyw Filmowych Tu Siê
Movie, Dorota Sepczyñska  historyk filozofii i organizatorka Filozofii Filmowo, Marek Soko³owski  medioznawca i filmoznawca oraz £ukasz Kamiñski,
wspó³organizator 5. Filozofii Filmowo. Wraz z publicznoci¹ podjêli trudne zadanie z zakresu metodologii nauk, filmoznawstwa i filozofii.
Podsumowuj¹c ca³e tegoroczne przedsiêwziêcie, nale¿y oceniæ je jako udane. Interesuj¹cy program, stali bywalcy, odpowiednia promocja, atrakcyjna czo³ówka Marcina Rudnickiego z muzyk¹ Piotra Bejnara i ludzie ¿yj¹cy kinem i filozofi¹. Filozofia Filmowo na pocz¹tku mia³a promowaæ filozofiê na terenie
województwa Warmiñsko-Mazurskiego, przybli¿aæ idee i nurty poprzez film. Ju¿
od piêciu lat jest sprawnie przygotowan¹ i merytorycznie atrakcyjn¹ propozycj¹
filozoficzno-filmow¹, zakorzenion¹ w naukowym krajobrazie miasta, a coraz
bardziej oprócz wymiaru edukacyjnego i propagatorskiego nabiera cech pe³noprawnego festiwalu oferuj¹cego przegl¹d filmów filozoficznych.
12 Por. [online] <http://teoriaarchitektury.blogspot.com/2010/11/martin-heidegger-budowacmieszkac.html>, dostêp: 25.09.2014.
13 Zob. [online] <www.uwm.edu.pl/ws/artykul/112/dr-hab-janusz-polom-prof-uwm.html>.
14 Zob. [online] <www.youtube.com/watch?v=6bGZ_wxDAmA>, opracowanie materia³u:
W. Ustyjañczuk, TV Kortowo, 2009 [2:55-3:22].
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Ma³gorzata Kwietniewska, Res. Studium transformacji pojêcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji,
Wyd. Uniwersytetu £ódzkiego, £ód 2009, ss. 592.
Ma³gorzata Kwietniewska, Jean-Luc Nancy. Dekonstrukcja wobec tradycji, Wyd. Uniwersytetu £ódzkiego, £ód 2013, ss. 320.
B³a¿ej Baszczak, Dotykanie egzystencji. Jean-Luc
Nancyego filozofia dekonstrukcji (rozprawa doktorska, Zielona Góra 2013).

Historia rzeczy
Res to ksi¹¿ka monumentalna, a wysi³ek w³o¿ony w jej wyprodukowanie
godny jest podziwu. Na blisko szeciuset stronach gêstego druku omówione zosta³o zagadnienie statusu i ewolucji pojêcia rzeczy w przestrzeni filozoficznej
otwieranej refleksj¹ Hegla, a wieñczonej francusk¹ dekonstrukcj¹ reprezentowan¹ przez Jacquesa Derridê i Jeana-Luca Nancyego. Miêdzy tymi dwoma krañcami paradygmatu myli wspó³czesnej Ma³gorzata Kwietniewska umieci³a jeszcze dwóch autorów, istotnych zw³aszcza w interesuj¹cym j¹ kontekcie  Marksa
i Heideggera.
Zajêcie siê ka¿d¹ z tych postaci z osobna ju¿ by³oby chlubnym przedsiêwziêciem filozoficznym i mog³o zaowocowaæ ksi¹¿k¹ odpowiadaj¹c¹ wysokim bran¿owym standardom. Co prawda, rzecz jest tutaj tematem zawê¿aj¹cym pole badawczej refleksji. To ograniczenie jest jednak w jakiej mierze pozorne, gdy¿
podejmuj¹c u wymienionych filozofów tê partykularn¹ kwestiê, autorka sytuuje
j¹ na tle ca³ej ich twórczoci. W rezultacie otrzymujemy perspektywiczne i wnikliwe studium piêciu obszernych i z³o¿onych konstrukcji filozoficznych.
Wiedza i erudycja Kwietniewskiej zaiste budz¹ uznanie. Przyswoiæ i poddaæ
analizie hieratyczne dzie³a Hegla, Kapita³ Marksa, ezoteryczne tak w zakresie
stylu, jak i przes³ania dzie³a Heideggera czy ca³kiem dla niewprawnego oka hermetyczne teksty Derridy lub Nancyego  trzeba do tego nieprzeciêtnych dyspozycji intelektualnych, hartu i talentu. Zreszt¹ tyle ekskluzywnych dystynkcji to
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jeszcze nie wszystko. Chocia¿ kontakt z t¹ s¹¿nist¹ ksi¹¿k¹ owocuje niekiedy
znu¿eniem, to wypada bodaj powiedzieæ, ¿e odpowiedzialnoci¹ za ten efekt
obarczyæ nale¿y raczej czytelnika, z oczywistych wzglêdów lepiej znosz¹cego
³atwe lektury, ani¿eli autorkê, której dydaktyczne umiejêtnoci w zakresie deszyfracji, a niekiedy dezokultyzacji wymienionych mylicieli trudno by³oby przeceniæ. Elukubracyjne, jak nam siê czêsto wydaje, wywody Heideggera czy dekonstrukcjonistów ulegaj¹ rozwietleniu pod sprawnym i prostuj¹cym meandry
piórem Kwietniewskiej. Trudno sobie doprawdy wyobraziæ bardziej jeszcze
transparentn¹ egzegezê ani¿eli ta, jakiej poddano tutaj np. ksi¹¿ki Derridy Glas,
Signéponge czy Spectres de Marx.
Jako romanistka i admiratorka dekonstrukcji Kwietniewska przyswoi³a oczywicie ogromn¹ iloæ lektur w jêzyku francuskim, czêsto nieustêpuj¹cych pod
wzglêdem z³o¿onoci dekonstrukcyjnym zagadnieniom, do których s¹ komentarzami. Imponuj¹cy ich wykaz znaleæ mo¿na w sk¹din¹d pomys³owo i pietystycznie zbudowanej bibliografii. Dodaæ jednak trzeba, ¿e oprócz frankofoñskich potwierdzone te¿ tutaj zosta³y germanistyczne kompetencje autorki, która czêsto
konsultuje z orygina³ami polskie lub francuskie przek³ady tekstów Heideggera.
Efektem tych zabiegów, bynajmniej nie wy³¹cznie pedantycznych, s¹ wnikliwsze
ni¿ u niektórych polskich t³umaczy odczytania Heideggerowskiego przekazu.
Mylilibymy siê jednak, podejrzewaj¹c w takich manewrach brak pokory
b¹d przekonanie o ekskluduj¹cej przewadze w³asnych racji lub ustaleñ translatorskich czy interpretacyjnych. Z ró¿nych dowodów szacunku Kwietniewskiej
dla osi¹gniêæ innych egzegetów dekonstrukcyjnej problematyki mo¿na podaæ
dwa specjalnie znacz¹ce:
1. Podejmuj¹c wielostronicow¹  i znów potwierdzaj¹c¹ wyrafinowany
zmys³ filozoficzny  debatê nad relacj¹ Derridy do Husserla, Kwietniewska obficie siêgaj¹ca z tej okazji do cytatów z ksi¹¿ki G³os i fenomen, w ¿adnym miejscu nie ingeruje w kszta³t polskiego przek³adu tego tekstu.
2. W podrozdziale dotycz¹cym zwi¹zków Derridy i jego najwa¿niejszego mistrza, Heideggera, autorka, odnosz¹c siê do zasadniczej w tym kontekcie kwestii powtórzenia, siêga do odpowiednich ustaleñ swojego niegdysiejszego ucznia
Tomasza Za³uskiego, który w opublikowanym przed kilkoma laty doktoracie rozstrzygn¹³ w sposób w jej przekonaniu satysfakcjonuj¹cy problem iterowalnoci
w filozofii Derridy.
Zanim po tych elogicznych ewaluacjach, które mo¿na by mno¿yæ, przejdê do
uwag krytycznych, nale¿a³oby spróbowaæ zwiêle ustaliæ, jaka jest filozoficzna
intencja autorki i jakie s¹ wyniki jej przedsiêwziêcia. Jak ju¿ wiadomo, bohaterk¹ tej ksi¹¿ki jest rzecz. Wysi³ki Kwietniewskiej s³u¿¹  by tak siê wyraziæ, choæ
sformu³owanie to problematyczne, bo wziête z porz¹dku metafizyki, z któr¹ toczy siê tutaj, pod egid¹ (w)znoszenia (Aufhebung), polemikê  ukazaniu jej jako
takiej lub te¿ tak¹, jaka jest, tzn. w jej wolnoci, autonomii i godnoci. Taki jej
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status  pierwotnie zmistyfikowany przez Hegla (rzecz jest dlañ elementem wiata pojêciowego, aspektem znosz¹cego jej samoistnoæ Absolutu), póniej za
przez Marksa (rzecz jako moment rzeczywistoci na wskro zantropologizowanej,
byt zinstrumentalizowany w perspektywie ludzkiego podboju wiata, owocuj¹cego w koñcu towarow¹ i pekuniarn¹ alienacj¹) i Heideggera (rzecz ujmowana
w swej ród³owoci, okazuj¹cej siê jednak niczym innym ni¿ mityczno-mistycznym
fundamentem ³atwym do wkomponowania w strukturê ideologii nazistowskiej,
sk¹din¹d przyci¹gaj¹cej Heideggera, choæ jego inklinacji nie nale¿y, co podkrela autorka, trywializowaæ ani traktowaæ redukcyjnie)  dostrze¿ony, ods³aniany
i dowartociowany jest dopiero na koñcu, mianowicie u darzonych przez Kwietniewsk¹ specjaln¹ estym¹ dekonstrukcjonistów w osobach Derridy i Nancyego.
Derrida, odbieraj¹cy libertadorsk¹, odhumanizowuj¹c¹ rzecz lekcjê Heideggera, a jednoczenie niepodzielaj¹cy jego ryzykownych predylekcji do krwi
i ziemi (mitu i mistyki), pokazuje, ¿e rzecz jest znakiem, elementem sieci pleni¹cych siê w nieograniczonej przestrzeni relacji (brak fundamentalnego znaczonego). Wk³ad Nancyego polega na jeszcze wiêkszym sp³aszczeniu, wyrównaniu
Derridiañskiej tkaniny tekstu (proliferuj¹cych siê znacz¹cych), wyg³adzeniu fa³dów. Substancjalistyczn¹ ontologiê  eksponuj¹c¹ wartoæ hierarchii, podporz¹dkowania innoci Temu Samemu, w koñcu wartoæ zaw³aszczania, imperialnej
ideologii urzeczywistnianej w myleniu klasycznych metafizyków i w praktycznej aktywnoci cz³owieka  zastêpuje geografia rzeczy, topografia miejsc.
Rzecz staje siê usuwerennionym aspektem rzeczywistoci, która nie jest ju¿ tylko czym przedstawionym czy do pomylenia przez poznaj¹cy, oddzielony od
niej i wywy¿szony podmiot, ale jest (nie)wyspecyfikowanym cz³onem relacji
doznawania, dotykania siê podmiotu i przedmiotu (o pewnym ryzyku zwi¹zanym w moim przekonaniu z t¹ rewindykacj¹ rzeczy wspomnê jeszcze póniej).
Na koñcu wiêc, choæ zgodnie z dekonstrukcyjnymi kanonami trzeba by powiedzieæ, ¿e koniec to nigdy niedomkniêty, swoje zwyciêstwo obwieszcza ró¿nica. Albo  mówi¹c precyzyjniej  ró¿nica wewnêtrzna. Ta, któr¹ w rzeczy dostrzeg³ ju¿ Hegel, twierdz¹cy, ¿e nie ma rzeczy poza sprzecznoci¹, podobnie jak
rzeczywistoci poza niedaj¹cym siê umierzyæ rozdarciem, wynikaj¹cym wprost
z w³aciwej jej dynamiki permanentnego konfliktu (tak przynajmniej byæ mo¿e
przy pewnej wyk³adni Hegla, nie kojèviañskiej, nie finitystyczno-teleologicznej,
ale pozwalaj¹cej Derridzie skutecznie polemizowaæ z Fukuyam¹, z czego relacje równie¿ znajdujemy u Kwietniewskiej). Wszystko to wiêc z Hegla? Niewykluczone, jeli wzi¹æ pod uwagê opiniê autorki, ¿e dla ideowo wieñcz¹cego jej
filozoficzn¹ peregrynacjê Nancyego jest on mylicielem najwa¿niejszym.
Czy ustaleniami zawartymi w ksi¹¿ce powinnimy byæ przejêci? Autorka
dok³ada starañ, by nas uwieæ. Trzeba przyznaæ, ¿e robi to biegle i z elegancj¹.
Jedno nie ulega w¹tpliwoci: w ksi¹¿ce podjête zosta³y problemy wa¿ne, autentycznie nas obchodz¹ce, choæ dzisiaj  w zwi¹zku ze zrozumia³ym komplikowa-
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niem siê jêzyka filozoficznego (wobec wyeksploatowania potencja³ów pojêcia
wzrasta rola metafory, co nie powinno wszak¿e rodziæ obaw co do szans uratowania wymogu dyskursywnej cis³oci)  podawane s¹ one niekiedy (jak w³anie
u dekonstrukcjonistów) w formie bulwersuj¹cej klasyczne preferencje. Przedstawiona przez Kwietniewsk¹ analiza kwestii rzeczy wydaje siê ze wzglêdów filozoficznych i wiatopogl¹dowych nader nona, a pod wzglêdem warsztatowym
jest majstersztykiem. Choæ niewolnym od pewnej egzaltacji, zdradzaj¹cej byæ
mo¿e prywatne fascynacje. Ksi¹¿kê wieñczy oto wizja wiata jako roj¹cych siê
w nim oswobodzonych rzeczy  obraz zestawiony z obrazem balowej sali, w której rytm walca unosi nieprzebran¹ liczbê par. Na poparcie swojego przewiadczenia, ¿e taniec determinuje obroty rzeczy i ruch mylenia, najpierw Hegla,
a póniej jego epigonów, Kwietniewska ma autorytet Nancyego i Tischnera. Byæ
mo¿e tak jest, jeli wzi¹æ pod uwagê zrytualizowan¹ w ka¿dej kulturze funkcjê
tañca. Wzmocnieniem tej argumentacji jest wyewokowany na koñcu przez
Kwietniewsk¹ wymownie przecie¿ archetypiczny wizerunek tañcz¹cego boga
iwy. Doceniaj¹c inspiruj¹cy walor tego tropu, nie mogê jednak nie wyraziæ podejrzenia co do arbitralnego charakteru tej tanecznej eschatologii.
Przed wa¿niejszymi uwagami krytycznymi najpierw kilka pedantycznych.
Ksi¹¿ka zedytowana jest bardzo starannie  w potê¿nej przecie¿ publikacji,
usianej obcymi nazwiskami i osobliw¹ niekiedy terminologi¹, s¹ bodaj trzy b³êdy literowe (na przyk³ad w nazwisku Dumézila na s. 374). Przywo³uj¹c, w zwi¹zku ze wietn¹ sk¹din¹d dyskusj¹ nad miejscem Heideggera w myli francuskiej,
Foucaulta  zw³aszcza w kontekcie solidnie zrelacjonowanej problematyki S³ów
i rzeczy  inn¹ jego ksi¹¿kê, Historiê szaleñstwa w dobie klasycyzmu, autorka
pos³uguje siê wy³¹cznie tytu³em oryginalnym, jakby zapominaj¹c o istnieniu polskiego przek³adu tego dzie³a (którego nie ma te¿ zreszt¹ w wykazie bibliograficznym; niedopatrzenie, premedytacyjne, a jeli tak, to czym motywowane, pominiêcie?). Badania logiczne Husserla raz (na s. 383) datowane s¹ na rok 1896, innym
razem (s. 392)  prawid³owo  na 19001901. Na s. 77 pojawia siê w przypisie
zabawne qui pro quo. Choæ, bior¹c pod uwagê respekt Kwietniewskiej dla naukowoci (jest to sk¹din¹d nieco idiosynkratyczna maniera dekonstrukcji, odziedziczona bodaj po ród³owym dla tej formacji strukturalizmie, który chcia³ byæ
nauk¹ par excellence), nie sposób wykluczyæ, ¿e chodzi tu o pomy³kê freudowsk¹. Z przypisu do Hegla otó¿ wynika, ¿e jest on autorem Zasad prawa filozofii.
Czy najg³êbsz¹ intencj¹ Kwietniewskiej, docieraj¹c¹ z pok³adów niewiadomoci, nie jest przekonanie nas, ¿e Hegel powiedzia³ wszystko, w dodatku z filozoficznym rygorem, któremu nic siê nie oprze? Insynuujê? Nadu¿ywam sarkazmu?
Siêgam po te nieco erystyczne rodki w imieniu filozofii, dla której jedynym fetyszem powinna byæ (auto)krytycznoæ. Na s. 443 przypomina siê o wytkniêtym
przez Derridê mankamencie nauki, która nie potrafi, a w gruncie rzeczy  w kszta³cie, w jakim istnieje  zasadniczo nie mo¿e odnieæ siê do tego, co przypadkowe.

Egzoteryczna dekonstrukcja

587

Czy przy tej okazji nie nale¿a³oby uczciwie powiedzieæ, ¿e Derrida nie jest tu
innowatorem, lecz czerpie z myli Bataillea-heterologa (zreszt¹ te¿ nieprekursorskiej, bo ewidentnie zakorzenionej w antyintelektualizmie Bergsona)?
O Heideggerze w zwi¹zku z jego nazistowskimi porywami i rektorskim epizodem autorka pisze naprawdê subtelnie, staraj¹c siê unikaæ zarówno pospiesznych anatem, jak i niedaj¹cej siê usprawiedliwiæ dekulpabilizacji (ta czêæ ksi¹¿ki jest wa¿nym i nader intryguj¹cym przyczynkiem do debaty na temat casusu
Heideggera). Mam jednak w¹tpliwoci, czy dobrym zabiegiem, maj¹cym pomóc
w zrozumieniu przypadku polityczno-ideologicznego uwik³ania tego filozofa, jest
tworzenie imponuj¹cego wykazu niemieckich intelektualistów, którzy równie¿
nale¿eli do NSDAP. Zw³aszcza ¿e wród tych domniemanie wybitnych znajduje
siê te¿ Goebbels. Mo¿na by w zwi¹zku z tym zadaæ pytanie: czy doceniaj¹c rewolucyjn¹ wagê filozoficznych dokonañ Heideggera, nie nale¿a³oby, jak czyni
na przyk³ad Cezary Wodziñski w swojej ksi¹¿ce Heidegger a problem z³a, akcesu do nazizmu, niezale¿nie od tego, jak by³by on motywowany  nazwaæ z³em?
Kwestia ta odsy³a do jeszcze innej, której nie chcia³bym dramatyzowaæ (choæ
i w takiej pozycji by³bym usprawiedliwiony w zwi¹zku ze zrozumia³ymi kulturowymi uwra¿liwieniami), mimo ¿e funkcjonuje ona w ksi¹¿ce jako niemal obsesyjna. Autorka s¹dzi, ¿e emblematem wiata, czy te¿, by pos³u¿yæ siê jej kodem, emblematem splanizowanego dekonstrukcyjnego dyskursu resp. emblematem
rzeczy(wistoci) jest swastyka (awatar chiazmu). Przedstawia j¹ jako znak archetypiczny czy symbol kosmicznej dynamiki, odnajduj¹c jej obecnoæ w ró¿nych
kulturach, a w koñcu deszyfruj¹c j¹ w uk³adzie r¹k tañcz¹cego boga iwy. Genealogia i emblematycznoæ tego znaku uzasadniane s¹ z niezrównan¹ elokwencj¹. Podobnie jak w przypadku tak samo sfetyszyzowanego tañca, pozostajê jednak w poczuciu arbitralnoci tych ustaleñ. Notabene: czy taniec, który czêsto
pojawia siê na koñcu, sygnuj¹c pozapojêciowe, nieme upojenie, symbiozê z immanentnym i immoralnym wiatem, nie jest aby oznak¹ symptomatycznej decyzji o wziêciu choæby na chwilê rozbratu z myleniem? Jak to determinuj¹ce
tembr wywodów autorki uprzywilejowanie tañca ma siê do ewokowanego
w ksi¹¿ce za Heideggerem i dekonstrukcjonistami postulatu, by zacz¹æ nareszcie myleæ? Czy sama koncepcja Kwietniewskiej nie jest dotkniêta wewnêtrznym
rozziewem, nie emblematyzuje rewindykowanej w niej nolens volens wewnêtrznej ró¿nicy? Tañczyæ i myleæ? Myleæ i tañczyæ? £¹cz¹ce i dysjunktywne zarazem i, które równie¿ jest bohaterem tej ksi¹¿ki. Ale mo¿e te¿ bohaterem
wymykaj¹cym siê autorce, która o nim pisze, i dyskursowi, w którym chcia³aby
go koherentnie pomieciæ?
Last but not least. Co faktycznie znaczy wieñcz¹ca pracê dekonstrukcji konkluzja: ¿e mianowicie my równie¿ jestemy rzeczami (prosta konsekwencja
po¿¹danego zatarcia ró¿nicy miêdzy wyniesionym wysoko podmiotem i dyskryminowanymi rzeczami). Jeli nie znaczy  cynicznie i nihilistycznie (na co
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dekonstrukcja Derridiañska i Nancyañska nie wyra¿a zgody)  redukcji i umniejszenia cz³owieka, to oznaczaæ mo¿e bodaj tylko jedno: wezwanie do wewnêtrznej
przemiany. Inaczej spojrzeæ na rzeczy, wyzbyæ siê imperialno-paternalistycznej
postawy wobec wiata, to bodaj nic innego, przynajmniej w ostatniej instancji,
ni¿ stan¹æ po stronie otwartoci i tolerancji, zdystansowaæ siê wobec egotycznych
predylekcji i wyrzec inklinacji do wykluczeñ. Gdyby za w³anie taki mia³ byæ
koñcowy efekt dekonstrukcji, to nie widaæ powodu, dla którego Kwietniewska
z przyk³adn¹ niechêci¹ odnosi siê do rewindykuj¹cej zewnêtrze i drugiego filozofii Lévinasa (sk¹din¹d zaprzyjanionego z Derrid¹), mianuj¹c jego etykê, wyniesion¹ do rangi filozofii pierwszej, czyli metafizyki bliniego, przedsiêwziêciem
kontrowersyjnym i ra¿¹co moralizatorskim. Czym mia³oby wiêc byæ odkrycie
i docenienie rzeczy(wistoci)? Mo¿liwe s¹ tu bodaj dwie opcje: albo nihilistyczn¹ w³anie unifikacj¹ i homogenizacj¹, albo  jak¿e¿ anachroniczna ma têsknota?!  wyniesion¹ jeszcze wy¿ej humanizacj¹. Dalej, przy badaniu stanowiska
Nancyego, oka¿e siê, do jakiego stopnia to drugie ujêcie uzna³by on rzeczywicie za nostalgiczne, przynajmniej jeli polegaæ na jego deklaracjach, nie traktuj¹c ich jako czystej werbalistyki. Nancy by³by tu zreszt¹ kontynuatorem Foucaulta, pryncypialnie jakoby rozprawiaj¹cego siê z humanizmem. Tyle ¿e rozprawa
to ambiwalentna; Foucault opisuje w istocie dramatyczn¹ sytuacjê nowoczesnoci: d¹¿enie modernistycznego dyskursu do jednoczesnego ujêcia cz³owieka jako
przedmiotu badañ (nauki humanistyczne) oraz jako podmiotu w³asnej wolnoci
i egzystencji (humanistyczny mit antyalienacyjny); symultanicznoæ tych intencji nie jest mo¿liwa: ukazuje to psychoanaliza, rujnuj¹ca odkryciem niewiadomoci wyobra¿enie o cz³owieku jako stanowi¹cym o sobie bycie racjonalnym;
podobne wnioski wyp³ywaj¹ z nowoczesnego jêzykoznawstwa, odkrywaj¹cego
priorytet struktur nad jednostk¹, a tak¿e z nietzscheanizmu, który wizj¹ nadcz³owieka zaprzeczy³ mo¿liwoci traktowania cz³owieka jako bytu symuluj¹cego Boga
(nadcz³owiek nie jest zbli¿eniem cz³owieka do Boga, ale wyjciem cz³owieka poza
kondycjê boskiego obrazu). Uwzglêdniaj¹c wszystkie te okolicznoci, trzeba wiêc
pamiêtaæ, ¿e domniemana dehumanizacja prowadzona jest w imiê bardziej transparentnego, oddzielonego od sentymentalnych czy hipokryckich ideologii funkcjonowania spo³eczeñstwa (Foucault), albo po prostu pod auspicjami traktuj¹cego serio swoje sztandary republikanizmu (Nancy).

Dekonstrukcja osadzona w tradycji
Zadaniem, jakie Ma³gorzata Kwietniewska postawi³a przed sob¹ w drugiej
ksi¹¿ce, jest prezentacja myli Jeana-Luca Nancyego, najogólniejszym kontekstem za dla przedsiêwziêtej pracy badawczej  relacja, w jakiej dekonstrukcja
pozostaje wobec zachodniej tradycji filozoficznej. Solidnie uzasadniaj¹c swoje
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stanowisko, autorka odrzuca stereotyp widzenia w dekonstrukcji nurtu kontestuj¹cego tê tradycjê czy te¿, przynajmniej, odnosz¹cego siê do niej z nagann¹ dezynwoltur¹. Jest akurat odwrotnie. Sposób traktowania przez dekonstrukcjonistów myli filozoficznych poprzedników podszyty jest wnikliwoci¹ i pietyzmem,
które czytelników, nawyk³ych do szerokich gestów interpretacyjnych, mog¹ przyprawiaæ o zniecierpliwienie i konfuzjê. Powiedzmy te¿ od razu, ¿e pisz¹c o dekonstrukcji, nieciesz¹cej siê dobr¹ s³aw¹ u filozofów analitycznych, autorka operuje dyskursem, który transparentnoci¹ zjednaæ móg³by nawet analityków. Nie
oznacza to jednak, ¿e lektura jej ksi¹¿ki jest zadaniem ³atwym i przyjemnym.
Dekonstrukcja  by odwo³aæ siê do najbardziej dla niej wyrazistych punktów
odniesienia  wziê³a siê z Hegla, strukturalistycznej lingwistyki i Heideggera,
a dekonstrukcja Nancyego dodatkowo jeszcze z Derridy. Ju¿ to rudimentum odes³añ powinno sugerowaæ, ¿e wywód, nawet jeli przejrzysty, bêdzie mia³ swój ciê¿ar gatunkowy wymagaj¹cy od czytelnika skupienia i determinacji. Trud lektury
ksi¹¿ki Kwietniewskiej, i tak ju¿ z³agodzony jej anestezjologicznymi zabiegami,
zaiste siê jednak op³aca: 320-stronicowa rozprawa jest kompetentn¹ monografi¹
filozoficznej twórczoci s³abo jeszcze w Polsce znanego autora, reprezentowanego u nas przek³adami zaledwie dwu wiêkszych prac (Corpus, Rozdzielona wspólnota) i kilku artyku³ów, co stanowi u³amek procenta jego potê¿nego
dzie³a.
Pierwszym sygna³em tego, ¿e zmagaj¹c siê z trudn¹ materi¹, autorka nie zamierza bynajmniej nas epatowaæ, jest ca³kiem klasyczna konstrukcja jej ksi¹¿ki.
Sk³ada siê ona z trzech czêci dotycz¹cych kolejno inspiracji Nancyego, jego
filozofii teoretycznej (ontologii i koncepcji sensu) i praktycznej (refleksji nad
sztuk¹, religi¹ i polityk¹). Ka¿da z czêci podzielona jest symetrycznie na trzy
rozdzia³y, te za wieñczone s¹ skrupulatnie instruktywnymi podsumowaniami.
Wstêp zawiera rzeczowy opis zamiarów autorki i stanowi ekspozycjê jej g³ównej tezy: mimo dekonstrukcyjnego nowatorstwa, polegaj¹cego na filozofowaniu
w perspektywie ró¿nicy, rozspajaj¹cej preferowane w zachodnim myleniu to¿samoci, Jean-Luc Nancy w niekwestionowany sposób przynale¿y do filozoficznego dziedzictwa Zachodu, realizuje swoje twórcze przedsiêwziêcie nie w negacjonistycznej konfrontacji z jego tradycj¹, ale w oryginalnej z ni¹ dyskusji,
oddzielonej od dusznych konwenansów i petryfikuj¹cych schematów. W prawdziwie panoramicznym Wprowadzeniu autorka zajmuje siê sporem miêdzy analitykami a kontynentalistami, który kr¹¿¹c wokó³ kwestii prawdziwoci i historycznoci, przerasta w koñcu w debatê dotycz¹c¹ rozumienia tradycji filozoficznej
i respektu dla jej przekazu. Momentem dla tego poró¿nienia kluczowym okazuje siê heglizm i antyracjonalistyczna nañ reakcja, zainicjowana przez wspó³czesnych Heglowi polemistów (Stirner, Kierkegaard, Schopenhauer), kontynuowana przez Nietzschego, a w XX w. przez Bergsona, Freuda czy Heideggera. Za
spraw¹ tych kontestatorów, których pracê  destrukcyjn¹ wobec Heglowskiego
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idealizmu jako kulminacji zachodniego mylenia  uzupe³niæ nale¿a³oby jeszcze
antyheglowsk¹ frond¹ Marksa, Zachód ¿egna siê ze z³udzeniem filozofii racjonalnej i naukowej. Ostatnim rycerzem tej formacji, i tej wiary, wydaje siê Husserl, po którym schedê (owszem, na kontynencie w jaki sposób, ale ju¿ nie
z czystym sumieniem, pielêgnowan¹) naprawdê przejmuj¹ analitycy. Sytuuj¹c
myl Nancyego jako dekonstrukcjonisty na tle tego sporu, autorka pokazuje, ¿e
rezygnuj¹c z naiwnego i arbitralnego substancjalizmu, a fortiori ze cigania fantomu prawdy, nie wyrzeka siê on bynajmniej racjonalnoci i krytycyzmu, które
pozostan¹ trwa³ymi wyznacznikami jego metody.
W sprawie inspiracji. Nancy ulega trzem zasadniczym. Hegla czyta na goszystowsk¹ mod³ê. Odpowiednio do spopularyzowanej we Francji (m.in. za spraw¹ Cousina, a wspó³czenie Jacquesa dHondta) jego wyk³adni jako rzecznika
idea³u republikañskiego, laickiego i postêpowego. W³aciwie do tak rozumianego Hegla nie trzeba stosowaæ krytycznych narzêdzi u¿ytych przez uznaj¹cych go
za konserwatystê, a wczeniej ju¿ wspomnianych, m³odoheglistów. Hegel jest
protostrukturalist¹ i bez ma³a dekonstrukcjonist¹. System, ca³oæ, ogólnoæ, substancja wcale nie s¹ emblematami jego filozofii. Nic siê u niego nie zaczyna ani
nie koñczy; w opisywanej przez niego rzeczywistoci wszystko dzieje siê naraz;
wa¿ny jest u niego nie byt substancjalny, lecz relacja; podmiot nie jest spoisty,
lecz dr¿¹cy, migoc¹cy; paradygmat ontologiczny symbolizowany przez piramidê bytów ulega sp³aszczeniu, staje siê horyzontalny, synchroniczny, avant la
lettre sygnifikatywny i przedstawiæ go mo¿na siêgaj¹c do modelu sieci. Ta nieco ekscentryczna lektura Hegla wyda owoc w postaci symuluj¹cego Logikê filozoficznego poematu proz¹ pt. Corpus, gdzie jednak ca³oæ zast¹pi fragmentaryzacja, spirytualizm ust¹pi miejsca dowiadczeniu cielesnoci, a opis zdystansuje
presti¿ naukowoci. W tym samym dziele s³yszany te¿ bêdzie wyranie postrewolucyjny (egzaltuj¹cy siê idea³ami Rewolucji Francuskiej) i z ducha jakoby
heglowski tembr polityczny  wolnociowy, egalitarny, demokratyczny, pryncypialnie antyfaszystowski. Z twardych kategorii heglowskich bezwzglêdnie ocalone  i niepoddane problematycznej niekiedy obróbce  zostan¹ u Nancyego
bodaj dwie: racjonalnoæ, która jako ród³o i aura dla debaty i argumentacji bêdzie wa¿niejsza ni¿ inkryminuj¹ca apofantycznoæ, choæby ta dotycz¹ca Holokaustu (por. La représentation interdite), oraz negatywnoæ, eksponuj¹ca wieczysty niepokój ducha jako instancji negatywnej tout court, która u Hegla próbuje
wytrzymaæ swoje rozj¹trzenie, nie ulegaj¹c romantycznym mrzonkom, nie szukaj¹c zbawienia ani w przesz³oci, ani w przysz³oci, lecz notorycznie, i konstruktywnie, niepokoj¹c siê teraniejszoci¹ (por. Linquiétude du négatif).
Gdyby uznaæ wy³¹cznie logikê procesu filozoficznego, nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e dekonstrukcja, której nie by³oby bez Heideggera, pojawi siê w Niemczech.
Transfer Heideggera do Francji i jego tam deifikacja stanowi¹ niew¹tpliwie najbardziej spektakularne wydarzenie w dziejach wspó³czesnej filozofii. Choæ wcale
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niezagadkowe. Po roli, jak¹ odegrali w II wojnie wiatowej, Niemcy nie mogli
swobodnie eksplorowaæ filozofii Heideggera, którego stosunek do nazizmu okreliæ mo¿na, w najbardziej dla niego przychylnym ujêciu, jako pozycjê dandysa.
Niezmagaj¹cy siê z traum¹ winy Francuzi czytali Heideggera bez kompleksów
i jego ró¿nicê ontologiczn¹ uczynili zaczynem nowej filozofii. Najwiêksze zas³ugi ma tu oczywicie Derrida, ale i Nancy rozpoznaje w Heideggerze mistrza
(notabene odby³ dwie jego lektury: pierwsza, zasugerowana m³odemu lewicowemu katolikowi przez François Warina, doczeka³a siê ironicznego komentarza,
druga, w dobie zainteresowania myl¹ Derridy, czyli pocz¹wszy od roku 1964,
da³a rezultat w postaci olnienia wag¹ i oryginalnoci¹). Heideggerowski namys³
nad ró¿nic¹ miêdzy bytem a Byciem wprowadza do filozofii owo nieodzowne
dla dekonstrukcji pomiêdzy b¹d te¿ eksponuje wartoæ granicy jako destabilizuj¹cej wszelk¹ ca³oæ i permanentnie frustruj¹cej inklinacjê to¿samoci, która,
opanowana metafizycznym totalizmem (ideologi¹ zachodniej metafizyki determinuj¹cej mylenie), d¹¿y do substancjalnej zgody z sam¹ sob¹. Podzia³ jako pojêcie nie tylko ontologicznie, ale te¿ ideowo dysjunktywne wobec sfetyszyzowanej
w zachodnim dyskursie spoistoci, zrewindykowany zostanie przez Nancyego
w pochodz¹cej z roku 1982 pracy Le partage des voix, w której, w polemice
z hermeneutami, sens odró¿niony od jednej prawdy stanie siê sensem rozdzielonym (rozdystrybuowanym), analogicznie do mnogiej, podzielonej, komunikowalnej boskoci czy te¿ do wewnêtrznie zró¿nicowanego logosu. Zamiast ezoteryzmu metafizycznej jedynoci  ca³kiem egzoteryczna tajemnica daru ró¿nicy
g³osów. Wszelako, choæ umieszczony na podium, Heidegger nie jest przez Nancyego traktowany bezkrytycznie. Z oczywistych powodów, ujawnionych ju¿
z okazji badania jego stosunku do Hegla, z którego wolnociowym egalitaryzmem
siê identyfikuje, nie móg³by on zaaprobowaæ Heideggerowskiej wznios³oci emblematyzuj¹cej siê jako Ziemia Obiecana (nadzieje i rachuby narodowosocjalistyczne) b¹d jako Raj Utracony (lamentacja nad zagubieniem przedchrzecijañskiej sakralnoci). Filozofia ma ukazywaæ wiat takim, jakim jest naprawdê,
i staæ mocno na gruncie teraniejszoci. Poszukiwanie rozwi¹zañ idealnych koñczy siê terrorem, a retrospektywne têsknoty s¹, jeli nie od razu reakcj¹ czy ja³owym rozniecaniem sentymentów, to w najlepszym razie kwietyzmem.
Odnosz¹c siê do zagadnienia roli, jak¹ w rozwoju intelektualnym Nancyego
odegra³ jego trzeci mentor, Derrida, autorka instruktywnie wprowadza w problematykê globalnie rozumianej dekonstrukcji. Reasumpcja to wa¿na i po¿yteczna wobec informacyjnego chaosu dotycz¹cego tej wci¹¿ przecie¿ nowej, konfunduj¹cej niekiedy swoj¹ skomplikowan¹ faktur¹ orientacji filozoficznej. I choæ
okrelenie, czym jest dekonstrukcja, które mog³oby zadowoliæ analityczne preferencje, jest zaiste trudne, to autorka nie robi uników, do jakich uprawnia³by programowy gest samego Derridy z premedytacj¹ rezygnuj¹cego z definicji. Przypominaj¹c, ¿e zaryzykowa³a ju¿ quasi-definicyjn¹ charakterystykê dekonstrukcji
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w Pos³owiu do w³asnego przek³adu Prawdy w malarstwie, Kwietniewska i tutaj
okrela j¹ jako ekspozycjê granicy (równie¿ granicy miêdzy teori¹ a praktyk¹),
tudzie¿ jako procedurê, w której przeplataj¹ siê aspekty rozk³adu i sk³adania.
Najlepiej jednak objania dekonstrukcjê ukazanie jej w dzia³aniu, czyli demonstracja dekonstrukcyjnych technik pracy nad tekstem. Autorka zgadza siê pod
tym wzglêdem z wa¿nym polskim komentatorem Micha³em Markowskim, który
nad homogeniczn¹ definicjê dekonstrukcji przedk³ada definicje robocze, prowizoryczne, kontekstualne, a sam¹ dekonstrukcjê postrzega jako dzia³alnoæ dekonstrukcyjn¹, mnogoæ dekonstrukcyjnych zdarzeñ czy  jak wyra¿a to w Efekcie
inskrypcji  otwarty repertuar dekonstrukcyj. Wzorcowym przyk³adem takiej
dekonstrukcji w zastosowaniu jest Derridiañska De la grammatologie. Autorka
przywo³uje te¿ i analizuje inne przyk³ady: Kartusze Derridy czy Borborygmes,
tekst Nancyego o Derridzie. Jeszcze innemu exemplum  Le discours de la syncope Nancyego  chcia³bym przyjrzeæ siê uwa¿niej, by pokazaæ, jak dzia³a dekonstrukcja. Tekst dotyczy Kanta i jego zmagañ z wypowiedzi¹ filozoficzn¹, któr¹ chcia³by on uczyniæ rygorystycznie rzeczow¹, ale i przystêpn¹. Synkopa
 termin w jêzyku francuskim wykraczaj¹cy znaczeniowo poza kontekst czysto
muzyczny i wskazuj¹cy na oderwanie od ca³oci, nag³¹ ekskluzjê z oswojonego rodowiska  jest pojêciem, które mo¿na metaforycznie zastosowaæ do zjawiska nierozstrzygalnoci (znanego równie¿ z twierdzenia Gödla). Kant fetyszyzuje cis³oæ, ufaj¹c w mo¿liwoæ nadania swej filozofii postaci aksjomatycznej,
czyli oddzielenia jej od literatury. Konsekwencj¹ s¹ ¿mudne dywagacje nad
intencj¹ osi¹gniêcia precyzji, co czyni wywód potraw¹ wyj¹tkowo niestrawn¹ dla
czytelnika. Nancy wskazuje na groteskow¹ heroicznoæ zamiaru wydestylowania,
w obrêbie systemu, czystego sensu i pozbycia siê literackiej domieszki. Przechodz¹c na poziom konstatacji dekonstrukcyjnych, powiedzieæ wiêc mo¿na, à propos ujawnionych na Zachodzie totalizuj¹cych zamiarów filozoficznych, których
Kantowska pedanteria jest przypadkiem symptomatycznym, ¿e Jedno (To Samo)
zawsze jest ju¿ czym wewnêtrznie podzielonym, poró¿nionym za spraw¹ tego,
co nie przybywa z zewn¹trz, lecz pracuje od rodka, synkopuj¹c efekty wszelkiej to¿samoci (s. 121).
Podejmuj¹c istotn¹ w kontekcie g³ównego tematu ksi¹¿ki kwestiê stosunku
dekonstrukcji do tradycji, autorka konfrontuje antypodyczne w jej przekonaniu
stanowiska dwu eksperckich komentatorów  Christophera Johnsona, który wskazuje na koncyliacyjny wymiar tej relacji, i Bogdana Banasiaka, eksponuj¹cego
jej wymiar kontestatorski. Tu, wyj¹tkowo, pobrzmiewa u Kwietniewskiej ton
z lekka sarkastyczny; jej dystans wobec tej drugiej ewaluacji, przy ca³ym deklaratywnym respekcie dla prekursorskich zas³ug Bogdana Banasiaka, widoczny jest
w premedytacyjnie grandilokwentnym stylu komentarza do jego ujêcia dekonstrukcji jako wystudiowanego gestu teatralnego zerwania z tradycj¹. Zostawmy jednak ma³e rodowiskowe kontrowersje, ujawnione zreszt¹ bardzo dyskret-
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nie (kwestia, któr¹ notabene da³oby siê potraktowaæ dekonstrukcyjnie, poprzez
skojarzenie z taktem, uczynionym przez Nancyego niemal kategori¹ filozoficzn¹), i powróæmy jeszcze na chwilê do meritum. Derrida nie zdefiniowa³ wprawdzie dekonstrukcji w sposób formalny, wszelako w wywiadzie dla Le Monde
z 1992 r. (opublikowanym po mierci) pos³u¿y³ siê elips¹ mówi¹c¹ o niej wszystko (choæ precyzjê tej wypowiedzi doceniæ mo¿na pod warunkiem znajomoci
Heideggera): jest ona myleniem o ródle i granicach pytania »czym jest...?«
(s. 115). Mo¿emy zreszt¹ poj¹æ, czym jest dekonstrukcja, nie podejmuj¹c
¿mudnych peregrynacji po wyrafinowanej literaturze filozoficznej. Zajrzyjmy do
Lemiana: Jest to chwila, gdy pamiêæ mimo trwo¿nej chêci/Poca³unek na czole
sk³ada Niepamiêci.... Pomocna w rozpoznaniu dekonstrukcji jest te¿ praca, jak¹
w pierwszym utworze Oddaleñców podejmuj¹ zniechêceni nieudanym po³owem
rybacy, którzy ze swych sieci rozpinaj¹ na puszczy b³êkitne namioty. Egid¹ dla
tych poczynañ jest refleksja: My, zbadawszy istnienia dwuznacznoæ i zwiewnoæ. A czy¿ nie jest meandrycznym ornamentem dekonstrukcji pragnienie
Sindbada z jego Nieznanej podró¿y, które lgnie do zdyslokowanej to¿samociowo kochanki, to wieczornej, to zarannej, emanuj¹cej dwoistoci¹ czaru,
bêd¹cej dwóch w jednej rozkwitem? Pragnienie, którego sk¹din¹d ów ziszczony mêski fantazmat nie zaspokaja; bo z krainy dosytu przerzuca siê ono w koñcu,
okupuj¹c tê woltê mierci¹ odrzuconej, ku mi³oci pierwszej, bezwzajemnej, z któr¹ niegdy próbowa³o siê uporaæ za pomoc¹ morskiej ekspedycji. Mo¿na by tu przy
okazji przypomnieæ, ¿e Jaros³aw Marek Rymkiewicz, zanim wyp³yn¹³ na mêtny
nacjonalizmu przestwór oceanu, bada³ w swoim S³owniku Lemianowskim ekscentryczn¹, zdawa³oby siê, kwestiê relacji miêdzy polskim poet¹ a Heideggerem.
Druga czêæ ksi¹¿ki jest prezentacj¹ nowej ontologii Nancyego i jego filozofii sensu. Strukturê rzeczywistoci objanian¹ przez tradycyjn¹ metafizykê
monumentalnie (stratyfikacja bytów z bêd¹cym jej szczytem Bogiem) lub organicystycznie (jeszcze u Heideggera rozkwitaj¹ca ró¿a jest metafor¹ wiata) opisuje Nancy za pomoc¹ kategorii creatio ex nihilo, oddzielonej wszak¿e u niego
ca³kowicie od judeochrzecijañskich konotacji. Nancy chce mówiæ o wiecie tak
jak de Saussure mówi³ o jêzyku  jako o sieci odsy³aj¹cych do siebie signifiants.
Nie ma Stwórcy ani wskazanego przezeñ czy aran¿owanego przez dziejowy proces telosu. Organizuj¹ca mylenie i dzia³anie na Zachodzie idea Ca³oci jest arbitraln¹ konfabulacj¹. Nie ma Jednego o walorach spi¿owej to¿samoci; a fortiori obrazem wiata nie jest hierarchiczny ³ad, owocuj¹cy paternalizmem
i egotyczn¹ monadycznoci¹ jednostek, lecz otwarcie ku innemu. S¹ ludzie i rzeczy jako elementy wiata pozostaj¹ce w ³¹cz¹cych je wzajemnie tu i teraz relacjach.
Ontologia Nancyego doprawdy jest republikañska; inkorporacja równociowych
idea³ów Rewolucji eliminuje wyizolowanie Podmiotu czy jego ekskluzywnoæ: nie
ma ju¿ Dasein, a jest tylko zwrócony ku innoci Mitsein. Bycie i mylenie nie
realizuj¹ siê ju¿ w aurze samotniczych i dystyngowanych napiêæ egzystencjal-
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nych (zaambarasowanie Zbawieniem czy choæby filozoficznym zbawieniem
w prawdzie), ale s¹ byciem-z i myleniem-z. Bycie to faktycznie bycie-jednych-z-innymi. Wzglêdnie te¿ bycie jedno-mnogie, wskazuj¹ce na spo³eczn¹ tkankê
konstytuowan¹ przez rozplenione partykularnoci zanurzone w teraz i zaanga¿owane w codziennoæ, której bana³ nie jest ju¿ czym do przezwyciê¿enia, ale stanowi ¿ywio³ egzystencji.
Ta desubstancjalizacja czy redukcja do horyzontalnoci ma dwie znacz¹ce
konsekwencje: zmianê stosunku do techniki i do rzeczy. Jak pisze Kwietniewska, znika ca³kowicie u Nancyego aura przygnêbienia i lêku, w jakiej pogr¹¿a³
siê Heidegger rozmylaj¹cy o technice; z du¿¹ doprawdy doz¹ optymizmu, docenionego zreszt¹ bodaj przez autorkê, Nancy stwierdza, ¿e to nie technika jest
nieludzka, tylko cz³owiek nie pomyla³ jeszcze ostatecznie, w jak du¿ym stopniu j¹ inkorporuje. Co do rzeczy natomiast, to zyskuj¹ one u Nancyego  pracuj¹cego przecie¿ nad odpodmiotowieniem filozofii, uwolnieniem jej od zaw³aszczaj¹cej intencjonalnoci subiectum  autonomiê wobec s³ów, myli i pojêæ.
Ostatecznie rzecz nie jest ju¿ traktowana w dekonstrukcji jako przedmiot  to,
co przedstawione, udostêpnione do manipulacyjnej dyspozycji inwazyjnemu poznawczo i a fortiori praktycznie podmiotowi  lecz jako proces, który poznaj¹ca myl tylko przejciowo unieruchamia w pojêciu. Ten szacunek dla rzeczy,
owszem, mo¿e byæ wartoci¹, o ile s¹ one aspektem innoci, wobec której my,
byty dewastacyjne, s³usznie zapewne powinnimy czuæ siê zmitygowani. Czy
jednak to reifikacyjne uprzywilejowanie nie siêga u Nancyego  w ewokowanej przez niego aurze egalitarnego demokratyzmu nieobawiaj¹cego siê techniki
 ryzykownego pu³apu? Skoro w imieniu Nancyego autorka mog³a napisaæ:
W ten sposób my, którzy mylimy rzeczy i mówimy o nich, sami jestemy rzeczami tu (s. 172). Mo¿e w koñcu nie przypadkiem w komentarzu autorki do tekstu Juana Garrido uto¿samiaj¹cego différance z ¿yciem osobliwie nie pojawia siê
Nietzsche? Czy ten wszystko sygnifikuj¹cy (sprowadzaj¹cy do waloru signifiant)
postrewolucyjny republikanizm, promowany przez Nancyego politycznie i filozoficznie, nie sygnifikuje te¿ ¿ycia? Czy Nietzsche jest tu nieobecny, bo, przywo³any, móg³by siêgn¹æ po szyld stadnoci?
Poród kontekstów ontologicznych pozostaje jeszcze kwestia dotyku. Derrida nazwa³ Nancyego najwiêkszym filozofem dotyku wszechczasów. Owszem,
zmys³owoæ i cielesnoæ s¹ czêstymi ewokacjami u Nancyego. Ale w polemice
z Heideggerem dotycz¹cej kamienia, dotykaj¹cego w jego przekonaniu ziemi
poza sensem, Nancy postuluje wiêksz¹ hojnoæ w obdarowywaniu nim. Obdarowywaniu kogo? Rzeczy. Znów pytanie w imieniu Nietzschego-witalisty: Czy dekonstrukcja jest filozofi¹ dotyku w innym ni¿ kwietystyczne znaczeniu?
Filozofiê sensu uznaje autorka za najwa¿niejszy motyw myli Nancyego,
a jego ksi¹¿kê z 1986 r. LOubli de la philosophie za dzie³o najwyraniej podejmuj¹ce tê kwestiê. Tytu³owe zapomnienie nawi¹zuje do Heideggerowskiego
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zapomnienia Bycia i odsy³a, jak u Heideggera tropi¹cego niefortunn¹ redukcjê
ontologiczn¹, do wspó³czesnej, w³aciwej wiatu konstatuj¹cemu kryzys sensu,
redukcji sensu do woli znaczenia. Tak rozumiana niepamiêæ jako w³aciwoæ samej filozofii jest zadawniona, spektakularn¹ postaæ zyskuje jednak wspó³czenie
za spraw¹ ideologii humanistycznej. Zamiast postrzegaæ siebie tam, gdzie jest,
cz³owiek, roszcz¹cy sobie pretensje do miejsca w centrum, egzaltuj¹cy swoj¹ wyj¹tkowoæ i dopingowany do realizacji pe³ni swych mo¿liwoci, widzi siebie jako
transcenduj¹ce pragnienie, projekt rzutuj¹cy siebie ku idea³owi. Nancy zdaje siê
temperowaæ te impety, znów przypominaj¹c, ¿e spe³nienie pragnieñ ju¿ siê dokonywa³o, przyjmuj¹c historyczn¹ postaæ Terroru. Jedynym efektywnym dzia³aniem filozoficznym jest dzisiaj wed³ug Nancyego prezentowanie granicy, co
w kontekcie refleksji nad sensem oznacza bodaj korelacjê sensu i aproksymacji
(b¹d te¿, mówi¹c radykalniej, wskazuje na koncepcjê sensu jako rozdartej
i niespe³nionej obecnoci). Dekonstrukcjonici uwalniaj¹ siê od metafizycznej
obsesji dr¹¿enia, dociekania róde³, ods³aniania g³êbi (nie istnieje ¿adna Tajemnica Bytu); nie staraj¹ siê ju¿, na zachodni¹ mod³ê, dopasowywaæ rzeczywistoci do wizji, pozwalaj¹ rzeczom prezentowaæ siê wprost, w ich w³asnej prawdzie. Prawda to ju¿ nie adekwacja rzeczy i projektu, lecz uobecnianie i akces,
zwyk³a prezentacja i najzwyczajniejsze przyjêcie. Artyku³uje siê jako oddzielona od poznawczej zaborczoci, przemianowuj¹cej siê na funkcjonalizacjê i podbój, relacja wobec wiata: empatyczne mylenie pod³ug obecnoci zastêpuje inwazyjne mylenie pod³ug znaczenia. Metafizyczna prawda jest faktycznie
fantazmatem woli znaczenia, realnie istnieje tylko obecnoæ w swej jedno-mnogiej prezentacji. Ta  znów jednoznacznie republikañska  koncepcja sensu odsy³a do wiata horyzontalnego; sens nie sytuuje siê ju¿ w jakim wy¿szym rejestrze, w jakim ponad transcenduj¹cym banalnoæ czy rutynowoæ, ale to¿samy
jest ze wiatem, który ró¿nicuj¹co wi¹¿e wszystko, co niegdy by³o hierarchiczn¹ taksonomi¹ bytów. Sensem jest rewindykuj¹ce autonomiê rzeczy bycie-z, nasze wspó³-pojawianie siê w wiecie czy te¿, by u¿yæ terminu swoicie Nancyiañskiego, nasze stawianie siê w nim (la comparution).
W trzeciej czêci ksi¹¿ki Kwietniewska analizuje aspekty filozofii praktycznej Nancyego, czyli, odpowiednio, jego filozofiê sztuki, religii i polityki.
W polemice z Heglem, pisz¹cym o koñcu sztuki, Nancy stwierdza, ¿e asystujemy dzi przy mierci metafizycznej wyk³adni sztuki, a nie sztuki jako takiej.
Sztuka ma naturê Feniksa  zawsze odradza siê w chwili swego zgonu. »Koniec sztuki« to zawsze tylko rozpoczynanie siê jej mnogoci. W³aciwym miejscem sztuki jest granica (jeden z najwa¿niejszych tekstów Nancyego dotycz¹cych sztuki nosi symptomatyczny tytu³ Na progu). Eksploruje j¹ estetyczna
praktyka dekonstrukcyjna, usi³uj¹ca przywróciæ równowagê miêdzy uprzywilejowanym w metafizycznych ewaluacjach sztuki duchem a okultyzowan¹ czy dewaloryzowan¹ cielesnoci¹. Preferuj¹ca synchroniê dekonstrukcja ewaluuje
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w sztuce ewidencjê jej materialnej manifestacji, dystansuj¹c siê wobec wyk³adni infiltruj¹cych j¹ z intencj¹ ods³oniêcia jakiej wewnêtrznej tajemnicy.
Namys³ nad religi¹ to u Nancyego zw³aszcza refleksja nad chrzecijañstwem
i okazyjnie nad innymi monoteizmami. W m³odoci zwi¹zany z postêpowym
katolicyzmem, póniej konfesyjnie indyferentny, Nancy, pryncypialnie w porównaniu z wielu przedstawicielami francuskiej filozofii wspó³czesnej, broni tezy
o symbiozie Zachodu i chrzecijañstwa. Zauwa¿alna dzisiaj dechrystianizacja nie
eliminuje bynajmniej chrzecijañskiego unerwienia zachodniej kultury. W swoj¹ istotowo otwart¹ strukturê chrzecijañstwo ma wpisan¹ zdolnoæ do samoprzekraczania; jego immanentna dynamika  objawiana w herezjach, walce integryzmu z modernizmem etc.  czyli jego wewnêtrzne poró¿nienie, konstytutywna
dlañ différance s¹ obrazem jego si³y. Ta ¿ywotnoæ powoduje zacieranie ró¿nicy
miêdzy pobo¿noci¹ a racjonalnoci¹ i staje siê dla Nancyego pretekstem do
wyposa¿enia swej filozofii religii w operacyjny termin dekluzja, opisuj¹cy torowanie przejcia miêdzy dwoma wymiarami zachodniej kultury. Antypodyzowane w heroicznej dobie owiecenia, faktycznie wcale nie s¹ one dysjunktywne.
Nancy dochodzi a¿ do uznania, ¿e chrzecijañstwo z natury jest dekonstrukcyjne
(wyposa¿one w si³y odrodkowe, które nie mog¹ go jednak rozsadziæ), podobnie
jak dekonstrukcja jest chrzecijañska (bo, osadzona w tradycji, przenikniêta jest
ufilozoficznionym na wskro chrzecijañstwem). Tu pojawia siê miejsce na
wprowadzenie do refleksji, objêtej nazw¹ filozofii religii, drugiego terminu i eksperymentowanie tego, na co on wskazuje. Chodzi o adoracjê, której, mimo podejrzenia, ¿e skorelowana jest ze wiatem przedracjonalnym, nie powinnimy siê
obawiaæ: nie musimy wcale uprawiaæ filozoficznej »ascezy« i odmawiaæ sobie
prawa do gestów i prze¿yæ naznaczonych religijnoci¹ (s. 250). Sakralnoæ jest
¿ywym rytmem naszej kultury, a adoracja form¹ ekspresji niezas³uguj¹c¹ bynajmniej na miejsce w jakiej nieu¿ytkowanej ju¿ rekwizytorni. Nancy potwierdza
to osobicie, wykorzystuj¹c jako refren w swojej twórczoci frazê z Wieczernika: Hic est enim corpus meum. Dekonstrukcjonista poró¿niony z wiar¹, acz adoruj¹cy? Równie¿ to napiêcie, i wraz koncyliacja, obecne s¹ u Lemiana: I by
niewiary sromotê bezstern¹/Pokrzepiæ pieni¹ pok³onn¹ i wiern¹.
Wyk³ad filozofii politycznej Nancyego odnaleæ mo¿emy m.in. w dostêpnej
w polskim przek³adzie ksi¹¿ce z roku 1990 La communauté désœuvrée (Rozdzielona wspólnota, 2010). Choæ nie jedyne to oczywicie dzie³o wprost podejmuj¹ce problematykê, w której skupiaj¹ siê [...] wszystkie kluczowe motywy tematyczne Nancyañskiej dekonstrukcji (s. 267). Rzeczywicie, o dekonstrukcji
powiedzieæ mo¿na, choæ zabrzmi to jak lapsus wobec jej asubstancjalistycznych
deklaracji, ¿e esencjalnie jest polityczna. Jej orientacja wydaje siê konstytutywnie goszystowska. Mimo ¿e pojawiaj¹ siê u Nancyego, na co autorka zwróci³a
uwagê, badaj¹c jego filozofiê religii, akcenty konserwatywne. Promuj¹c demokracjê, w której wszelako wa¿niejsza od esencji jest liczba (fetyszyzacja upodmioto-
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wienia, osobowej suwerennoci nie jest, zdaniem Nancyego, w nowoczesnym
pañstwie czym po¿¹danym), Nancy podkrela (w koñcu w duchu Frankfurtczyków, Foucaulta czy Lévinasa), ¿e ani nazizm, ani komunizm nie s¹ na Zachodzie
czym przypadkowym, gdy¿ wyrastaj¹ z ujawnianej w nim od zarania to¿samociowej i totalizuj¹cej inklinacji mylenia. Pokutuj¹ca na Zachodzie aspiracja do
pañstwa spe³niaj¹cego idealne kryteria estetycznej czystoci nie mo¿e zaowocowaæ rezultatem etatystycznym innym ni¿ faszystowski. Popularne w zachodnim dyskursie politycznym pojêcia esencjalistyczne proponuje Nancy zast¹piæ
dekonstrukcyjnymi. Na przyk³ad homogeniczn¹ równoæ (a fortiori sprawiedliwoæ) jako reperkusjê wizji istoty cz³owieka  sprawiedliw¹ miar¹ niewspó³miernoci, pozwalaj¹c¹ uznaæ wzajemny brak odpowiednioci miêdzy konkretnymi jednostkami bior¹cymi udzia³ w ¿yciu politycznym (s. 264). Analogicznie
klasyczne pojêcie czynu, rewindykuj¹cego jednostkê (samotnego geniusza), mia³oby zostaæ wymienione na bardziej pragmatyczne pojêcia inwencji czy walki
o zmianê zastanego wiata. Lansowana w dogmatycznym projekcie demoliberalnym wspólnota zatomizowanych indywiduów ust¹piæ by mia³a miejsca wspólnocie mnogoci rozumianej jako wieloæ tego, co jednostkowe, które, mimo statusu z koniecznoci kwantytatywnego, by³oby obiektem imperatywnie traktowanej
rewindykacji. Widaæ nieuchronne napiêcia tej koncepcji: z jednej strony dystans
wobec demoliberalnych mankamentów czy nadu¿yæ i bliskoæ ideowa z przedstawicielami wspó³czesnych ruchów socjalistycznych, z drugiej za, jak pisze
w pos³owiu do Rozdzielonej wspólnoty jej t³umacz, Tomasz Za³uski (wielokrotnie
doceniony przez Kwietniewsk¹ ekspert od dekonstrukcji, zreszt¹ autor znacz¹cych artyku³ów powiêconych myli Nancyego), wola oddania sprawiedliwoci jednostce w jej jednostkowoci i niewspó³miernoci z innymi jednostkami;
w dodatku wola eksperymentowana w taki sposób, aby twoje rozstrzygniêcie
mog³o obowi¹zywaæ uniwersalnie, wszystkie jednostki w ka¿dej sytuacji. Godz¹c
siê, mam wra¿enie, na kalambur, Kwietniewska pisze w swoim komentarzu do
ustaleñ Za³uskiego, ¿e nie chodzi tu o ¿adn¹ utopiê ani ideê regulatywn¹, a raczej o aporetyczny imperatyw wymodelowany na wzorcu kantowskim (s. 265).
Z Zakoñczenia, w którym pojawia siê globalna (niekiedy krytyczna: na przyk³ad w zwi¹zku z naginaniem konkretnych wypowiedzi Platona do w³asnych
koncepcji) ocena myli Nancyego skonfrontowanej z tradycj¹ (jego do niej stosunek oszacowany zostaje w koñcu jako umiarkowanie pozytywny), przywo³aæ chcia³bym passus w kontekcie tematu ksi¹¿ki specjalnie istotny: zdystansowany wobec dogmatycznych ujêæ wiernoci tradycji, czyli utopijnych koncepcji
powrotu-do, Nancy przeciwstawia siê tradycjonalistom poprzez opracowanie
filozofii wyposa¿onej w nader przysz³ociowe postulaty, mocno trzymaj¹ce siê
realiów wiata danego nam w codziennym dowiadczeniu (s. 274). Czy jest to
ewaluacja uprawniona, kompetentnie orzec mogliby ci, którzy sumiennie zapoznaliby siê z potê¿nym dzie³em Nancyego. Wszelako, wobec nieistnienia bodaj
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tymczasem w Polsce takich herosów, pierwsz¹ po temu szansê daje skupiona lektura arcywa¿nej, i zaordynowanej niezwykle sumiennie, monografii Ma³gorzaty
Kwietniewskiej.

Eloga relacyjnoci
Aby doceniæ wysi³ek naukowy innego autora, B³a¿eja Baszczaka, którego
ustalenia, zawarte w rozprawie doktorskiej Dotykanie egzystencji, chcia³bym
równie¿ skomentowaæ, zwrócê ponownie uwagê na obezw³adniaj¹cy w pewien
sposób charakter myli francuskiego (post)dekonstrukcjonisty. Wczeniej powinienem jednak powiedzieæ, ¿e raf piêtrz¹cych siê przed ka¿dym jej komentatorem ów m³ody egzegeta bynajmniej siê nie przerazi³; przeciwnie, podj¹³ interpretacyjne wyzwanie (tym trudniejsze, ¿e zwi¹zane z ambicj¹ globalnego ujêcia
Nancyañskiej filozofii) i okaza³ siê w odniesieniu do tego dzie³a sprawnym
i budz¹cym zaufanie cicerone.
A dzie³o to mo¿e deprymowaæ badaczy z kilku, jak s¹dzê, powodów. Po
pierwsze z uwagi na swoj¹ monstrualn¹ objêtoæ (kilkadziesi¹t zwartych publikacji i parê setek artyku³ów) i globalny zakres (wszystkie domeny filozoficzne).
Po drugie ze wzglêdu na jego premedytacyjn¹, skorelowan¹ zreszt¹ z dekonstrukcyjnym statusem, asystemowoæ, która niepokoi i rozbija nasze identycznociowe wci¹¿ jeszcze predylekcje. Po trzecie w zwi¹zku z jego dyskursywn¹ faktur¹, która nie mo¿e byæ niczym innym ni¿ gêsto i finezyjnie, nierzadko wiêc te¿
zawile, utkanym splotem, skoro dzie³o to wyrasta z erudycyjnej syntezy specjalnie przez Nancyego preferowanych autorów (Kanta, Hegla, Heideggera) i najbli¿szego mistrza  Derridy. Styl nie ma tu natury jedynie ornamentacyjnej, ale
jest jakby substancjalnym aspektem dzie³a. Decyduje to, owszem, o pewnej jego
manierycznoci; zamiast jednak ma³ostkowo domagaæ siê od Nancyego transparencji w analitycznym duchu, lepiej mo¿e postaraæ siê zrozumieæ i uprawomocniæ ów szczególny ton. Jêzyk nie tylko reaguje na wzmagaj¹c¹ siê komplikacjê wiata, ale te¿ j¹ aran¿uje. Po Heideggerze i Derridzie nie mo¿na by ju¿
powróciæ do klasycznej prostoty, nie ryzykuj¹c, ¿e niewiele da siê wyraziæ za
pomoc¹ jej kodu. To oczywiste usprawiedliwienie nie zmienia jednak faktu, ¿e
teksty Nancyego s¹ elukubracjami wysokiego sortu i ¿e ich pomylne uprzystêpnienie w komentarzu stanowi zas³ugê wiadcz¹c¹ o filozoficznych kwalifikacjach
i talencie. Jako autor pracy, która jest transparentn¹ zasadniczo wyk³adni¹ zokultyzowanej myli Nancyego, B³a¿ej Baszczak godnie zasila, moim zdaniem, bardzo wci¹¿ skromny zespó³ jego polskich egzegetów.
Wracaj¹c do taksonomii. Po czwarte zatem: dzie³o Nancyego ma swoisty
ideowy tembr, a mo¿e nawet, niezale¿nie od wpisanego niejako w formu³ê dekonstrukcji zobowi¹zania do indyferencji, ideologiczny wymiar. Jest otó¿ arty-
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kulacj¹ dyskretnego, owszem, czy kurtuazyjnie serwowanego, ale pryncypialnego goszyzmu. Rousseau, Kant, Hegel, entuzjaci idea³ów republikañskich, i postêpowe chrzecijañstwo, zantropologizowane i solidarystyczne, nieporównanie
bardziej zainteresowane kszta³tem ziemskiej wspólnoty ani¿eli transcendencj¹,
ewidentnie patronuj¹ tej filozofii.
Ma ona zreszt¹ jeszcze innego, mniej jawnie ewokowanego, ale wp³ywowego mentora. Jest nim Marks, który podczas lektury Nancyego wci¹¿ przychodzi
na myl. S³awetna idea relacyjnoci, eksploatowana w dekonstrukcji Nancyego
na wszystkich wa¿nych filozoficznie poziomach, podana zosta³a w pe³nym wymiarze ju¿ w Rêkopisach ekonomiczno-filozoficznych czy w Ideologii niemieckiej przy okazji rozprawy z infantylnie hermetyzuj¹cym (zdaniem Marksa) ludzkie istnienie, sytuuj¹cym je pod groteskow¹ egid¹ suwerennej subiektywnoci,
egoizmem (jedynoci¹) Stirnera. To pominiêcie czy niedocenienie Marksa jest
w kontekcie zachwytów nad relacyjnoci¹ czy transimmanencj¹ jako epokowymi osi¹gniêciami Nancyego problematyczne i konfunduj¹ce, zapewne nie tylko
z historyczno-filozoficznego punktu widzenia. Wystarczy³oby przypomnienie
szkolnych rudymentów, by os³abiæ nieco splendor, który okazuje siê odbiciem
cudzego blasku. Marks jest tu zreszt¹ wa¿ny w bardziej ogólnym sensie. By³
mianowicie, za spraw¹ nie zawsze zapewne uwiadamianej rewindykacji pewnych kategorii filozoficznych, doskona³ym uosobieniem mylenia zachodniego.
Wbrew wszystkim wysi³kom i pozorom  znów stanowi¹cym signum dekonstrukcji  myl Nancyego nie odbiega od egzemplarycznie ucielenionego w³anie
przez Marksa zachodniego progresywizmu. Pozytywnie przez Nancyego waloryzowane, a nawet entuzjastycznie rekomendowane, kategorie ruchu, czynu, relacji, kreacji, afirmacji, emancypacji (Marksowskie fetysze) sytuuj¹ jego filozoficzne przedsiêwziêcie nie w jakim domniemanym, przerastaj¹cym jednoznaczne
dychotomie, pomiêdzy, ale w perspektywie dynamicznych preferencji zachodniej wiadomoci, których prost¹ konsekwencj¹ jest wiat techniki, doæ nieoglêdnie zreszt¹ przez Nancyego adorowany. Naturalnie, wszystko to toutes proportions gardées. Nancy wzbrania³by siê siêgaæ po niektóre sporód zalecanych
przez Marksa instrumentów s³u¿¹cych wdra¿aniu jego spo³eczno-politycznego
programu. Ta oczywistoæ  rezultat rozbratu powojennej zachodniej mentalnoci z idolem przemocy  nie zmienia faktu, ¿e zastêpuj¹c romantyczne z ducha
ferwor i egzaltacjê wiwisekcyjnym opisem oraz filozoficzn¹, a tak¿e etyczn¹ perswazj¹, Nancy nadaje swemu dzie³u polor goszystowski, którego gruntem jest ta
zakamuflowana obecnoæ Marksa.
A skoro ju¿ jestemy przy niejawnociach. Trochê dziwi, ¿e w indeksie do³¹czonym do pracy dotycz¹cej tak szeroko zakrojonej wspó³czesnej filozofii, nie
pojawia siê nazwisko Nietzschego. Pomijam Nancyañskie rozstrzygniêcia, autonomiczne czy aspiruj¹ce do oryginalnoci; ale czy eksplorowane w tej filozofii zagadnienia i problemy (sensu, prawdy, egzystencji, podmiotowoci, cia³a,
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wspólnoty, polityki, statusu sztuki, pozycji chrzecijañstwa) nie by³y wczeniej
przedmiotem godnej uwzglêdnienia analizy Nietzschego? Co prawda, wbrew indeksowi, Nietzsche bodaj dwa razy jest w pracy wyewokowany; zbyt chyba jednak zdawkowo, równie¿ z uwagi na Derridê, dla którego by³ wa¿ny, a któremu
autor powiêca przecie¿ niemal 1/3 objêtoci swej rozprawy.
No w³anie! Chocia¿ Derrida, niefiguruj¹cy w tytule dysertacji, zajmuje
w niej tyle miejsca (co zatroskani form¹ pietyci mogliby uznaæ za dysonans),
to jego obecnoæ jest uprawniona i po¿¹dana nie tylko z oczywistych genealogicznych powodów, ale wzmaga te¿ egzegetyczn¹ wartoæ realizowanego tutaj
przedsiêwziêcia. Na tle, jakie stanowi z koniecznoci zwiêz³a rekonstrukcja Derridiañskiej dekonstrukcji, myl Nancyego staje siê nie tylko ³atwiej dostêpna,
ale te¿ eksponuje sw¹ niezale¿noæ i swoistoæ. Z dydaktycznego punktu widzenia pomys³ tej introdukcji, jednoczenie skondensowanej (w relacji do przestronnoci Derridiañskiego dzie³a) i rozleg³ej (jak na formalne wymogi pracy), jest
wiêc bardzo fortunny. I efektownie uzgadnia siê z inicjatyw¹ zrealizowan¹ na
koñcu  w postaci aneksu konfrontuj¹cego dwie strategie dekonstrukcji. Ta rama
inkrustowana nazwiskiem mentora, przyjaciela, filozoficznego sojusznika i polemisty jest, jako aspekt konstrukcji, symptomem strukturalnej spójnoci i precyzji ca³ej rozprawy. Tworz¹ce j¹ elementy u³o¿one s¹ z architektonicznym zmys³em i wype³nione treci¹ zdoln¹ zadowoliæ wysokie wymagania filozoficzne,
zarówno te odnosz¹ce siê do kompetencji analitycznych (wydobywanie i badanie motywów, zagadnieñ, problemów), jak i te, które weryfikuj¹ umiejêtnoci
heurystyczne (interpretacja w¹tków i tematów, odnajdywanie dla nich przedmiotowych kontekstów, ledzenie filozoficznych filiacji i koneksji, ewaluacja jakoci i donios³oci badanych ustaleñ czy rozstrzygniêæ).
Miêdzy spe³niaj¹cymi wszystkie kryteria formalnej i merytorycznej poprawnoci Wstêpem (biografia oraz szkic intelektualnej sylwetki Nancyego, z ekspozycj¹ jego filozoficznej specyfiki i odrêbnoci jako przedstawiciela dekonstrukcji; taksonomia badawczych zamiarów realizowanych w poszczególnych
czêciach pracy) i Zakoñczeniem (syntetyzuj¹cym podjêt¹ w rozprawie problematykê i z uzasadnionych powodów nastêpuj¹cym przed wspomnianym Aneksem, który jest jakby w³aciwym finale) rozci¹ga siê wiêc przestrzeñ tekstu, koherentna jak przestrzeñ architektoniczna, której charakter determinuj¹ elementy
budowli.
Jej atrium stanowi wyk³ad myli Derridy, bêd¹cy prób¹ opisu rozwoju filozofii dekonstrukcji jako przechodzenia od krytyki myli Zachodu mianowanej
metafizyk¹ obecnoci do uwolnionej od to¿samociowych determinacji, wymykaj¹cej siê petryfikuj¹cym parametrom klasycznego ja, w koñcu wiêc anty-substancjalnej podmiotowoci. Zaczynem dekonstrukcji jest rewerencyjne, ale te¿
radykalnie krytyczne odczytanie fenomenologii, pozwalaj¹ce wytropiæ jej logoi fonocentryczne za³o¿enia, a w ostatniej instancji uroszczenie pe³nej obecnoci
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podmiotu dla siebie. Derrida demaskuje apodyktycznoæ tezy o transparentnej
wiadomoci, autorewindykuj¹cej siê do zasady, a sens traktuj¹cej jako rezultat
czystego ods³oniêcia w prze¿yciu ejdetycznym. Obecnoæ od zawsze ju¿ jest rozspojona, nawet w nieuchronnie rozdwajaj¹cym wiadomoæ jej akcie odnoszenia siê do samej siebie; sens nie ma wymiaru prezentystycznego, ale tworzy siê
w ruchu rozplenienia, jest efektem gry ró¿nic. Odwo³uj¹c siê do Heideggera, który jako krytyk onto-teologii eksperymentuje z rozbiórk¹ metafizyki, i polemizuj¹c
z Lévi-Straussem, który rudimentum konstatuje w strukturze, Derrida, za pomoc¹
ró¿ni, gruntowniejszej ni¿ ró¿nica ontologiczna, ale niebêd¹cej fundamentem,
aran¿uje dekonstrukcjê jako przedsiêwziêcie poza definicj¹, dzia³alnoæ lokaln¹,
kontekstow¹, sk³onn¹ raczej afirmowaæ siê negatywnie ani¿eli przy u¿yciu s³ówka jest i w wieloci swych sytuacyjnych przejawów, nie za jako doktryna.
Dekonstrukcyjna rozprawa z metafizyk¹ jest wbrew nazwie przedsiêwziêciem subtelnym. Sytuuj¹c siê wewn¹trz metafizyki, by od rodka rozsadzaæ jej
system w toku ods³aniania konstytutywnych dlañ binarnych opozycji pojêciowych, Derrida  gestem demaskowania prezentystycznych i to¿samociowych
pretensji, apodyktycznoci i hierarchii  obezw³adnia grasuj¹cego w myli zachodniej demona przemocy. Nie ma odpowiedzi definitywnych, z koniecznoci
ekskluduj¹cych inne; jest wezwanie do inwencji i demonstracja afirmacji sytuuj¹cej siê poza bezwzglêdnym przekonaniem i totalizuj¹c¹ rozstrzygalnoci¹;
albo, jak powie póny Derrida, dowiadczenie jest konfrontacj¹ z wzywaj¹cymi
do odpowiedzialnoci aporiami, które jedynie umo¿liwiaj¹ decyzjê. S¹ wiêc powody, by  gwoli objanienia dekonstrukcji czy opisania jej w warstwie rudymentarnej jako quasi-ontologii (z ekspozycj¹ jej podstawowych kategorii: ró¿ni,
ladu, pisma, nierozstrzygalników)  pos³u¿yæ siê zapo¿yczon¹ od Vattimo, antyprzemocow¹ par excellence, kwalifikacj¹ s³aboci. Idole istoty, substancji,
ca³oci, jednoci, ³adu, a w koñcu prawdy jako ich syntezy, zmanierowa³y zachodnie mylenie, determinuj¹c sam¹ formu³ê istnienia  spe³niaj¹cego siê pod
egid¹ paternalizmu i ekskluzji choæby protekcjonalnego traktowania innoci. Eksponuj¹c wartoæ ró¿nicy, która w relacji tworzy to¿samoæ, a nie podporz¹dkowuje siê zdeifikowanej na zachodni¹ mod³ê to¿samoci, Derrida usi³uje wydostaæ
myl, a fortiori istnienie, poza autorytarn¹ jednoznacznoæ, usytuowaæ j¹ w pozbawionej gruntu przestrzeni nierozstrzygalnoci.
Odniós³szy siê z nale¿ytym pietyzmem w dwu pierwszych rozdzia³ach Derridiañskiej czêci swej rozprawy do eliptycznie zaledwie podjêtych tutaj przeze
mnie kwestii, B³a¿ej Baszczak przygotowuje teren do badañ nad koncepcj¹ podmiotu jako niedeterminowanego aur¹ substancjalnej obecnoci. Pod¹¿anie za intencj¹ Derridy  przejcia od klasycznej idei podmiotu jako egologicznej samoobecnoci i samopewnoci do ujêcia go jako bytu relacyjnego, konstytuuj¹cego
siê poprzez odniesienie do Innego (wszelako nie w stosunku wertykalnym, nawet gdyby oznacza³ on Heideggerowsk¹ komunikacjê z Byciem, lecz w horyzon-
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talnej perspektywie pisma, tyle ¿e pisma pojmowanego aksjologicznie czy te¿
stanowi¹cego przestrzeñ etycznoci, w której inny to drugi cz³owiek)  jest
w ostatnim rozdziale tej czêci pracy przedsiêwziêciem finezyjnym, weryfikuj¹cym analityczn¹ wnikliwoæ autora, a tak¿e, jeli wolno mi to zauwa¿yæ, jego
wra¿liwoæ, koniecznie bodaj warunkuj¹c¹ mierzenie siê z problematyk¹ pónego Derridy. Wyjcia poza substancjaln¹ egologiê nie umo¿liwia ani egzaltuj¹cy
jednostkowoæ egzystencjalizm, ani Heideggerowski projekt ocalenia godnoci
ponad klasycznym humanizmem. Spo¿ytkowuj¹c sprawdzon¹ ju¿ w innych wymiarach swej refleksji metodologiê, Derrida dyskretnie agituje za zdecentralizowanym
czy rozproszonym podmiotem. Mo¿liwoæ jego zaistnienia anonsuj¹ ujmowane w
nowej perspektywie instancje, wskazuj¹ce na co innego czy wzywaj¹ce do czego innego ni¿ to, co oswoilimy w wiecie dychotomii i binarnoci. Zrutynizowane w metafizyczno-egologicznym ogl¹dzie pod piórem Derridy nabieraj¹
nowego wymiaru kategorie sygnatury, Tak, obietnicy, decyzji, przyjani, odpowiedzialnoci, daru, gocinnoci, przebaczenia, sprawiedliwoci. Zaiste, substancjalny podmiot dowiadcza tutaj gruntownej dyslokacji. Póna myl Derridy zawiera z pewnoci¹ imperatywny potencja³, którego interioryzacja wymaga³aby
bardzo mia³ego wysi³ku przezwyciê¿enia staropodmiotowych predylekcji, wci¹¿
silnie wik³aj¹cych nas wszystkich. Absolutna bezinteresownoæ daru, gocinnoæ
a¿ po wydziedziczenie z w³asnej domeny, sprawiedliwoæ wymykaj¹ca siê kodyfikacjom prawa, przebaczenie dotycz¹ce de facto tylko tego, co nieprzebaczalne, bezwarunkowoæ Tak, decyzja jako skok bez asekuracji, odpowiedzialnoæ,
która nie zna ukojenia, przyjañ poza kalkulacj¹ wzajemnoci etc. Nawet zak³adaj¹c empatiê historii i dobre intencje, zachodni podmiot czeka ciê¿ka walka,
jeli chcia³by odpowiedzieæ na takie postulaty.
Przeniemy siê do transeptu. W drugiej czêci pracy omówione zosta³y wybrane, choæ zapewne najwa¿niejsze czy najbardziej reprezentatywne, motywy
myli Nancyego. Doceniæ nale¿y zmys³ taksonomiczny B³a¿eja Baszczaka,
umo¿liwiaj¹cy przejrzyste rozpisanie tej bogatej, wieloaspektowej problematyki. Spis treci sygnuj¹cy zawartoæ tej partii rozprawy przekonuje, ¿e autor gruntownie zinterioryzowa³ swój przedmiot i dobrze panuje nad jego z³o¿on¹ materi¹. Lektura wymownie potwierdza to, czego mo¿na siê by³o spodziewaæ po
anonsuj¹cych oznakach.
W pierwszym rozdziale, nawi¹zuj¹cym tematycznie do pónego Derridy,
kwestia dekonstrukcji podmiotowoci skorelowana jest z oryginalnym (choæ pamiêtaæ nale¿y o sygnalizowanych wczeniej utajnieniach) konceptem ontologii
jednostkowo mnogiej i polemicznym wobec zachodniego konwenansu spo³eczno-politycznego ujêciem wspólnoty. Obcujemy tutaj z patronuj¹cymi myleniu
Nancyego, nieodzownymi jako punkty odniesienia, ale i mia³o krytykowanymi
lub przezwyciê¿anymi, filozofami Zachodu: Kartezjuszem, Kantem, Heglem,
Heideggerem.
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U nader istotnego dla wspó³czesnej filozofii francuskiej Hegla, tutaj dekonstruowanego, odnajduje Nancy kategoriê zdarzenia, wykorzystywan¹ przezeñ do
przezwyciê¿ania samej systemowoci i metafizycznych podstaw zachodniego
mylenia. Jako nieprzewidywalne, nieoczekiwane, zwi¹zane z niespodzianoci¹,
zdziwieniem czy zaskoczeniem, zdarzenie aran¿uje konflikt, jest wy³omem
w spoistym bycie, zarzewiem dynamicznej, p³odnej niezgody, dewastuje odwitalizowan¹ esencjalnoæ czy inercyjn¹ substancjê.
Refleksja nad utyskiwaniem Kanta w sprawie niemo¿noci operowania w filozofii jêzykiem tak rygorystycznym jak matematyczny (wdzieranie siê literackoci) pozwala Nancyemu pokazaæ, jak synkopuje siê gmach transcendentalnego idealizmu, a fortiori  jak rozpada siê domniemany fundament omnipotentnej
wiedzy. Choæ intencja znowu jest subtelna: synkopacja nie tyle ma byæ narzêdziem destrukcji, ile otrzewienia, podwa¿enia dumnej, ale ca³kiem iluzorycznej
samoidentyfikacji podmiotu jako myl¹cej substancji aspiruj¹cej do poznania
bytu w jego transparentnej identycznoci.
Z Kartezjuszem jako kodyfikatorem samougruntowuj¹cego siê podmiotu
myli i wiedzy Nancy konfrontuje siê zaiste pryncypialnie. Podmiot istnieje
w lokalnej ekspozycji, która jest wypowiedzi¹; jest on artyku³uj¹c¹ siê tu i teraz
cielesn¹ pojedynczoci¹. Substancjalne cogito wywiedzione z metodycznego
w¹tpienia stanowi konfabulacjê uniwersalistycznej aspiracji. Nie jest ono zreszt¹ nigdy monadycznym napiêciem zwróconym ku pewnoci: ego sum zawsze jest
równie¿ ego cum, byciem-z czy byciem-wspólnie, bytem relacyjnym, elementem
wspólnoty, aspektem ko-ontologii.
Ustalenia dotycz¹ce Kartezjusza w oczywisty sposób odsy³aj¹ do Heideggera, który, obok zawoalowanego Marksa, wydaje siê dla Nancyego, podobnie jak
dla Derridy, najwa¿niejszym mentorem. Doceniony za Mitsein Heidegger wymaga jednak zdaniem Nancyego radykalizacji, tak by owo bycie-z, wci¹¿ jeszcze
obarczone podmiotowym paradygmatem, wydobyæ z metafizycznego i egologicznego kontekstu; innymi s³owy, anachroniczn¹ analitykê Dasein nale¿y zast¹piæ
koegzystencjaln¹ analityk¹ bycia-z. Istnienie nie jest po prostu byciem-w-wiecie i byciem-poród, w trosce o egzystencjalne ocalenie odpieraj¹cym presjê Siê
i wychylaj¹cym siê ku Byciu czy ws³uchuj¹cym w jego zew, ale istnieniem-podzielanym, owszem zachowuj¹cym swoj¹ nieredukowaln¹ jednostkowoæ, wszelako wci¹¿ mnogo siê eksponuj¹cym w transimmanentnej rzeczywistoci. Ontologia fundamentalna ustêpuje miejsca ontologii relacyjnej, a bycie wspólne,
wskazuj¹ce u Heideggera na niekoniecznie nobilituj¹c¹ egzystencjê determinacjê, afirmowanemu przez Nancyego byciu wspólnie.
Ontologiê relacyjnie w porównaniu z Heideggerowsk¹ zintensyfikowan¹ nazywa Nancy ontologi¹ jednostkowo mnog¹: bycie nale¿y rozumieæ jako jednostkowe w mnogoci i jako mnogoæ jednostkowoci (pojedyncze jest mnogie,
a mnogie jest pojedyncze); metafizycznie kwalifikowany jako indywidualny, czyli
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pojedynczo zorientowany ku transcendentnej prawdzie (tak mimo wymierzonych
w ontoteologiê wysi³ków wci¹¿ jest u Heideggera, przynajmniej przed Kehre),
byt jednostkowy u Nancyego z istoty jest ko-relacyjny, zanurzony w horyzontalnej wspólnocie, która jest wy³¹czn¹, ko-esencjaln¹ przestrzeni¹ sensu. Ko-relacja i ko-esencjalnoæ s¹ u Nancyego korelatami ko-egsystencjalnoci czy te¿
wymiarami jego ko-egzystencjalnej ontologii albo, jeszcze bardziej globalnie,
emblematami egzystencjalnej dekonstrukcji: egzystencja, jednostkowoæ nie s¹
tutaj anulowane, przeciwnie, s¹ za ka¿dym razem pe³ni¹ bycia, artykulacj¹
poszczególnego istnienia, egzemplifikuj¹ indywidualne ¿ycie, tyle ¿e zawsze ju¿
uczestnicz¹ w ród³owym, odbieraj¹cym im ontologiczny status monad, podziale (dla uwyranienia swego stanowiska Nancy pos³uguje siê te¿ w tym kontekcie s³owem coup: bycie rozcina byty, a zarazem ³¹czy je, nie prowadz¹c do
ich unifikacji).
Ekspozycja przedrostka ko, jego filozoficzne znaczenie, pozwalaj¹ siê domylaæ Nancyañskiej koncepcji wolnoci. W polemice z tradycyjnym jej ujêciem jako autonomii czy suwerennoci podmiotu, dla którego wolnoæ jest ruchem transgresji w³asnej skoñczonoci i wysi³kiem przymierza z transparentn¹
substancjalnoci¹, Nancy widzi wolnoæ jako rozk³ad substancji, dynamizowanie zak³adanej przez ni¹ relacji z innym i jej desubstancjalizacjê. Przestrzeni¹
realizacji wolnoci jest skoñczonoæ, a warunkiem jej manifestacji zwracaj¹ce ku
faktycznoci wiata, ku samej egzystencji, oderwanie od egologicznego rzutowania w³asnej nieskoñczonoci w Nieskoñczonoæ. Nie korzystamy z wolnoci,
dopóki uznajemy j¹ za atrybut podmiotu; inny nie jest ograniczeniem mojej wolnoci, ale jej warunkiem; mo¿liwoæ bycia wolnym funduje siê na za³o¿eniu naszego ko-ontologicznego i ko-egzystencjalnego bycia w wiecie.
Ostatni akord debaty nazwanej dekonstrukcj¹ podmiotowoci podejmuje
w sposób bardziej systematyczny sygnalizowan¹ ju¿ kwestiê wspólnoty w jej korelacji z ontologi¹ (B³a¿ej Baszczak podkrela oryginalnoæ tej filiacji, uwalniaj¹cej rozwa¿ania nad wspólnot¹ z oswojonego kontekstu refleksji spo³ecznej
i politycznej). Krytycznie odnosz¹c siê do mitu harmonijnej wspólnoty, utraconej jakoby na rzecz alienuj¹cego spo³eczeñstwa (gron¹ reminiscencj¹ tego fantazmatu by³y XX-wieczne totalitaryzmy, wymagaj¹ce notabene ró¿nicuj¹cej ewaluacji: jeli nazizm inkryminowany jest jednoznacznie i stanowczo, to komunizm
sytuuje siê pod znakiem ambiwalencji), Nancy, w polemice z organicystycznymi czy integrystycznymi koncepcjami wspólnoty (niwecz¹cymi j¹ terrorem unifikacji), promuje wspólnotê nieimmanentn¹, czyli nieskodyfikowan¹, niebêd¹c¹
dzie³em. Duszne immanentystyczne scalanie mia³oby zostaæ zast¹pione ekspozycyjnym czy ekstatycznym byciem-wspólnie, dynamiczn¹ relacj¹ ju¿ nie miêdzy
indywiduami strzeg¹cymi swej zamkniêtej podmiotowoci, lecz miêdzy bytami
rzutuj¹cymi siê na zewn¹trz, ku innoci. Wspólnota nie odsy³a ju¿ do hermetyzuj¹cej to¿samoci, lecz jest dzieleniem i po-dzielaniem bycia, wyrazem jego
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relacyjnoci, sieci¹ fluktuacji i przekszta³ceñ jednostkowych egzystencji. Sygnuj¹ce otwart¹ ontologiê rozdzielenie zamiast skoncentrowanego na sobie i wraz
ryzykownie teleologicznego dzie³a (dekonstrukcyjne zabiegi wokó³ Blanchotowskiego s³owa désœuvrement okazuj¹ tutaj swoj¹ wartoæ wykraczaj¹c¹ poza czêsto insynuowan¹ dekonstrukcji retorycznoæ czy jêzykow¹ ekwilibrystykê). Po
Nancyañsku rozumiana wspólnota jest oczywicie pewnym zadaniem  przechodzenia od inercyjnego, wspieranego metafizyczn¹ tradycj¹ immanentyzmu, do
wspólnoty nie-immanentnej  a nawet etycznym wymogiem: w ostatniej instancji imperatywem wyboru miêdzy zamkniêt¹ podmiotow¹ to¿samoci¹ a egzystencj¹ kreacyjn¹ i inwencyjn¹ zwrócon¹ ku byciu-wspólnie.
Ochrona wspólnoty przed petryfikacj¹ czy dope³nieniem oznacza równie¿ realizacjê pewnej strategii politycznej stawiaj¹cej opór totalizuj¹cym programom
ideologicznym albo troszcz¹cej siê o notoryczne rozdzielanie wspólnoty, przeciwstawianie siê i przeciwdzia³anie integrystycznym zakusom, jakie roznieca i mobilizuje mit (do którego Nancy odnosi siê sk¹din¹d ambiwalentnie, nie chc¹c go
dyskredytowaæ, ale staraj¹c siê raczej okreliæ warunki zapobie¿enia eksplozji
jego przemocowych potencja³ów). Wyró¿niwszy dwa modele polityki: podmiotow¹ (czyli ostatecznie integrystyczn¹, fetyszyzuj¹c¹ indywiduum jako odbiorcê
politycznych przekazów, osobê uzale¿nion¹ od autorytetów i jawnie lub niewiadomie wyczekuj¹c¹ przywódcy, a przynajmniej preferuj¹c¹ identycznociowe
idee pañstwa czy narodu) i obywatelsk¹ (zorientowan¹ relacyjnie i horyzontalnie, asymiluj¹c¹ wiêc rudymentarne za³o¿enia republikanizmu), Nancy zasadniczo optuje za tym drugim, choæ i tutaj nie ca³kiem rezygnuje z dekonstrukcyjnej ambiwalencji. Prymat ka¿dego z tych modeli grozi³by wykluczaj¹cym
dyktatem. Ostatecznie politykê nale¿a³oby oprzeæ na nie-samowystarczalnoci
modelu, która umo¿liwia³aby po¿¹dan¹ dynamiczn¹ tranzytywnoæ, zawi¹zywanie wiêzi niedaj¹cej zawi¹zaæ siê do koñca. Tylko tak rozumiana polityka uzgadnia siê z ludzk¹ skoñczonoci¹ i zapobiega pacyfikacji lub miazmatyzacji przestrzeni publicznej, realizowanej ju¿ to w trybie fuzji (model podmiotu), ju¿ to
w trybie atomizacji (model obywatela). W kontekcie tak rozumianej polityki
 pozytywnie okrelanej jako sieciowa  Nancy, tak jak Derrida, stawia pytania o demokracjê i sprawiedliwoæ. Teza o efemerycznoci demokracji i imperatyw troski o jej zachowanie wydaj¹ siê tu oczywiste. Sprawiedliwoæ kwalifikowana jest za jako niemo¿liwa, zorientowana na nigdy niezaspokojon¹, bo
wymykaj¹c¹ siê trywialnemu egalitaryzmowi, potrzebê sprawiedliwoci. Koniecznie zrelatywizowana wobec indywidualnej decyzji i odpowiedzialnoci jest
ona apelem (do realizacji nieskoñczonego zadania), który pojawia siê na horyzoncie ka¿dej relacji.
Odpowiednio do skoñczonej egzystencji i wspólnoty rozumianej jako transimmanentne bycie-wspólnie równie¿ historia jest u Nancyego skoñczona, oddzielona od realizacji jakiej transcendentnej misji, celu czy sensu. Historia to
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nasza na wskro zrelacjonowana ekspozycja, uczestnictwo pod egid¹ my, teraz
w przestrzeni czasu, w horyzontalnej temporalnoci wspólnoty. Daleka od Heglowskiego stawania siê podmiotu-substancji historia to pasmo czy raczej sieæ
skoñczonych i nieci¹g³ych zdarzeñ lub przestrzeñ naszego bezród³owego i ateleologicznego zdarzania siê.
W drugiej czêci transeptu przedmiotem dekonstrukcji jest zmys³owoæ. To
dla Nancyego okazja do refleksji nad cia³em i sztuk¹, z ekspozycj¹ dwu wyró¿niaj¹cych autora motywów  dotyku i oryginalnej lektury chrzecijañstwa. Cia³o, materialne, pojedyncze, nieredukowalne, niepozwalaj¹ce siê zefemeryzowaæ
(jak w kartezjañskim w¹tpieniu poszukuj¹cym pewnoci) jest jakby atomem ontologicznej przestrzeni, w której jednak nigdy nie pozostaje izolowane, lecz funkcjonuje jako zwrócony ku zewnêtrzu, po-dzielony, pozostaj¹cy do dyspozycji element dynamicznej, horyzontalnej ko-relacji. Ontologia Nancyego jest ontologi¹
cia³ jako ko-ontologi¹ bycia-z. To w odró¿nieniu od monumentalnych i hieratycznych ontologii metafizycznych ontologia lokalna (skoro jej osnow¹ jest to konkretne cia³o, cia³o-miejsce), ontologia zdarzenia w wiecie bez substancjalnej
podstawy, ontologia sygnuj¹ca siê jako expeausition, czyli, znów odmiennie ni¿
metafizyczne ontologie g³êbokie, jako ontologia zewnêtrza, emanacji powierzchni
 powierzchni cia³a, skóry. Do rangi ontologicznych kategorii, pieczo³owicie
w tej czêci pracy przebadanych, urastaj¹ u Nancyego równie¿ s³owa corpus,
arealnoæ (neologizm bazuj¹cy na francuskich s³owach oznaczaj¹cych brak realnoci i powietrze), dotyk (podkrelaj¹cy relacyjny, ale i nieinwazyjny charakter tej ontologii: dotyk to nie zaw³aszczanie czy poch³anianie, ale dialektyczny
gest ³¹cznoci i separacji, ekspozycji i dystansu). Kwalifikacje B³a¿eja Baszczaka jako analityka, ale te¿ czu³ego egzegety, i tutaj zosta³y potwierdzone.
Refleksjê Nancyego nad technik¹ czy technicznoci¹, z tez¹ o ród³owej
technicznoci bycia, stworzeniu jako techne cia³ czy redukcji wiata do ekotechniki, chêtnie widzia³bym jako regres do mylenia sprzed Heideggera (choæ zarazem obawiam siê, ¿e wobec tembru naszej epoki to ja, wraz z Heideggerem, lokujê siê w jakiej antykwarycznej niszy). Jestem tu jednak temperowany
zastrze¿eniami, ¿e Nancyemu nie chodzi bynajmniej o apologiê wspó³czesnej
cywilizacji technologicznej, a jedynie o podkrelenie pewnej ród³owej technicznoci, wpisanej niejako w naturê ludzkiej obecnoci w wiecie. Dywagacje te
mimo wszystko budz¹ mój niepokój i znów kojarz¹ mi siê z Marksem, którego
romantyczne inklinacje, tak spektakularnie objawione w rewolucyjno-prometejskich momentach jego doktryny, prze³amane wszak zosta³y typowym dla epoki
zafascynowaniem przemys³em. Uznaæ, ¿e bycie ludzkie, w wymiarze cielesnoci i egzystencji, z istoty jest techniczne, ¿e technicznoæ jest adekwatn¹ nazw¹
dla inwencji i kreacji, to w istocie fetyszyzowaæ technikê, a fortiori omielaæ
i akcelerowaæ frenezjê jako rytm istnienia. Od XIX w., a ze spektakularnymi konwulsjami zw³aszcza w wieku XX, przekonalimy siê, jakie s¹ tego skutki. Ob-
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cowanie z tymi protechnicznymi mimo wszystko enuncjacjami sprawia, ¿e jak
balsam dzia³aj¹ filipiki Pilcha przeciwko dzianiu siê i ruchowi, syntetyzowane
anegdot¹ o Wittgensteinie, który indagowany przez gospodyniê w sprawie posi³ków odpowiedzia³: cokolwiek, byle zawsze to samo. Jakkolwiek insynuacyjnie czy nietaktownie to zabrzmi, omieli³bym siê wyst¹piæ tutaj z zaleceniem tonizuj¹cej w sposób po¿¹dany te progresywne entuzjazmy lektury b¹d co b¹d
³atwo dostêpnego we Francji autora  Ciorana. Wszelako domylam siê zarazem,
jak trudno by³oby j¹ skomponowaæ z aur¹ dzie³a Nancyego i jak reakcyjn¹ musia³aby siê ona jawiæ goszycie.
Namys³ Nancyego nad chrzecijañstwem potraktowaæ mo¿na jako odmianê
myli postsekularnej, na nowo podejmuj¹cej, w wieckiej formule, istotne zagadnienia religijne i teologiczne. Zwi¹zanie przez Nancyego chrzecijañstwa z dekonstrukcj¹ po pierwsze oznacza jego dekonstruowanie jako pewnej metafizyki,
po drugie wiadczy o rozpoznaniu w nim, za spraw¹ okrelaj¹cej go sta³ej ambiwalencji (bêd¹cej funkcj¹ gry miêdzy konstytutywnymi dlañ pierwiastkami ¿ydowskim i greckim), auto-dekonstrukcyjnych potencja³ów. wiatopogl¹dowo
i konfesyjnie pojemne czy te¿ strukturalnie skomplikowane wskutek spotykaj¹cych siê w nim i cieraj¹cych filiacji chrzecijañstwo jest urz¹dzeniem dynamicznym, ci¹g³ym zdarzeniem, procesem, work in progress. Do tych egzoterycznych
konstatacji do³¹cza jeszcze Nancy subtelniejsze ustalenia z poziomu teologicznego, eksploruj¹c byæ mo¿e nie tylko pok³ady swej wiedzy, ale i emocjonalnoci, skoro  o czym przypomina siê w jego biografii  zwi¹za³ sw¹ m³odoæ
z progresywnym, spo³ecznie zaanga¿owanym katolicyzmem. Dekonstrukcyjne
tout court jest zatem chrzecijañstwo za spraw¹ esencjalnego w nim wymogu
otwarcia na bezwarunkow¹ innoæ i alienacjê. Wszelako konfrontuj¹c nas z t¹
innoci¹ i wprowadzaj¹c do istnienia rozdarcie nauk¹ o wiecznoci, zarazem hiatus ten ³agodzi doktryn¹ mediuj¹cej inkarnacji i koncepcj¹ komunikowanego,
dzielonego cia³a Chrystusa, emblematyzuj¹cego rozpuszczanie boskoci w ludzkoci, stawanie siê ducha cia³em, a cia³a duchem. Hoc est enim corpus meum
 zapewne niespodziewanie dla niektórych, ale w sposób uprawomocniony wywodami zawartymi w Corpusie, La déclosion czy LAdoration  mo¿e wiêc zostaæ uczynione szyldem dekonstrukcji.
Ostatni paragraf Ontologii jako ontologii cia³ jest relacj¹ z frontu nie tyle
dekonstrukcyjnej wojny domowej, ile raczej rycerskiego pojedynku, popisowego lub s³u¿¹cego utrzymaniu formy. Chodzi o wykazanie, w jakim stopniu dotyk
jeszcze jest lub ju¿ nie jest przejawem ontologicznej przemocy, na ile zatem jest
lub nie jest potwierdzeniem przynale¿noci rewindykuj¹cej go myli do residuów metafizyki. Stawk¹ okazuje siê wiêc uwik³anie Nancyego w haptocentryzm
metafizycznej tradycji. W Le Toucher Derrida wysuwa argumenty za faktycznoci¹ tego brzemienia u Nancyego, który z kolei odpiera je w Noli me tangere.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e sumienny sprawozdawca ulega jednak presji lojal-
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noci wobec swego bohatera, skoro stwierdza, dyskretnie siêgaj¹c do zasobów
erystyki, ¿e dotyk sygnuj¹cy niemo¿liwe  niemo¿liwoæ jednoczesnego kontaktu i separacji  jest analogonem Derridiañskich kategorii daru, przebaczenia, gocinnoci czy sprawiedliwoci.
Swoj¹ refleksjê nad sztuk¹, która jest istotnym aspektem jego myli, a w sposób bardziej systematyczny rozwijana by³a w latach 90., opar³ Nancy w znacznym stopniu na krytycznym odniesieniu do teorii estetycznej Hegla. Dekonstrukcja interweniuje w momencie u Hegla aporetycznym: w jego próbie ujêcia poezji
 zmys³owoci wyra¿aj¹cej siê w dystyngowanym materiale, jakim jest s³owo,
potencjalne pojêcie  jako mo¿liwoci przezwyciê¿enia sztuki nie w religii, ale
w filozofii. Nancy pokazuje, ¿e skumulowanej w poezji sprzecznoci nie da siê
wyeliminowaæ równie¿ w zdeifikowanym w systemie Hegla jêzyku filozofii.
Ostatecznie u Nancyego afirmowana jest zarówno notoryczna zmys³owoæ sztuki, jak i jej niedomkniêcie czy niekompletnoæ. Idea pozostaje dla sztuki tylko
momentem aproksymacji, gdy¿ nie jest ona w stanie uwolniæ siê od swej zmys³owoci. To asumpt do tezy, ¿e tworzenie sztuki nigdy nie mo¿e siê zakoñczyæ
i ¿e jest ona esencjalnie mnoga, permanentnie dezawuuj¹ca Heglowsk¹ fiksacjê
w sprawie jedynoci, ogólnoci, absolutnoci. A nieznana Heglowi technicznoæ
(w znaczeniu eksploracji mo¿liwoci, jakie oferuj¹ technologie) zapewnia sztuce ci¹g³oæ w zakresie inwencji i kreacyjnoci.
Ko-ontologia sztuki zawiera wa¿ne odniesienie do reprezentacji, któr¹ to kategoriê, wyspecyfikowan¹ do représentation interdite, wykorzysta³ Nancy w dyskusji  s³u¿¹cej uchwyceniu istoty reprezentacji (zasadniczego motywu zachodniego dyskursu)  nad mo¿liwoci¹ zobrazowania zbrodni Holokaustu. Pytanie
o dopuszczalnoæ przedstawiania obozów i eksterminacji zostaje przez Nancyego podniesione do pytania o warunki mo¿liwoci zachodniej reprezentacji
w kontekcie tego, co wydarzy³o siê w Auschwitz. Dystansuj¹c siê zarówno wobec optyki ikonoklastów, jak i ikonofilów, Nancy stwierdza, ¿e Shoa jest ostatecznym kryzysem reprezentacji, parali¿em logocentrycznej wizji wiata, demonstracj¹ skutków nazistowskiego g³odu integralnej obecnoci, która ekskluduje
wszelk¹ innoæ i mo¿e siê objawiæ jedynie pod postaci¹ miertelnego prezentystycznego terroru. W Auschwitz zachodnia reprezentacja osi¹gnê³a obsceniczny
paroksyzm, objawi³a siê jako anihiluj¹ca samo ¿ycie reprezentacja pe³na, niszcz¹c swoj¹ wewnêtrzn¹ zasadê, zgodnie z któr¹ nie powinna nigdy staæ siê totaln¹ obecnoci¹ sensu. Jak puentuje te rozwa¿ania B³a¿ej Baszczak, obóz dokona³ egzekucji reprezentacji, bêd¹c jej dokonaniem i wyczerpaniem bez reszty.
Pora wreszcie na trzeci¹ dekonstrukcyjn¹ realizacjê. Jest ni¹ dekonstrukcja
sensu, wskazuj¹ca na koekstensywnoæ wiata, sensu i egzystencji. Sens, jak byt,
jest podzielony i wpisany w relacyjn¹ i modaln¹ ontologiê. Oznacza to jego tautologiczny zwi¹zek ze wiatem i korelacjê z egzystencj¹ jako odnosz¹c¹ siê do
siebie w horyzontalnym odniesieniu do zewnêtrza i do innego (pojedynczoæ sen-
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su ukonstytuowana jest w jego mnogoci i relacyjnoci). Innymi s³owy, wiat nie
ma sensu, lecz (gdy¿) on sam jest sensem. B¹d te¿ sensem wiata jest brak sensu jako czego, co metafizycznie by³o mu imputowane w postaci uprawomocniaj¹cej teleologicznej instancji. ¯yj¹c w wiecie, sami nadajemy mu sens. Otwartoci¹ na wiat, zak³adaj¹c¹ porzucenie transcendentnego sensu, stwarzamy
jedyn¹ szansê dla sensu i jedyn¹ jego mo¿liwoæ. Zwrócony ku sobie, pozostaj¹cy w relacji z samym sob¹, wiat nie jest jednak  jako dynamiczna rzeczywistoæ bycia-wspólnie  zamkniêty; ³¹cz¹c wymiary immanencji i transcendencji
dla siebie, jest on transimmanentny. Polemiczny wobec identycznociowych za³o¿eñ metafizyki charakter tej koncepcji sensu czy te¿ jej wymiar antykonserwatywny lub progresywny w politycznym znaczeniu, fundowany na konsekwentnych wnioskach z republikanizmu, wydaj¹ siê oczywiste. Takie ujêcie sensu
stanowi wstêp do pewnych ustaleñ aksjologicznych Nancyego, których omówieniu powiêcony jest ostatni podrozdzia³ pracy.
Wartoci sytuowane s¹ przez Nancyego w napiêciu miêdzy mitem a nihilizmem, biegunami redukuj¹cymi mylenie o sensie wiata, petryfikuj¹cymi dychotomiê: absolutyzmrelatywizm. W estetyce wahanie miêdzy ca³oci¹ a fragmentem osi¹ga nigdy do koñca stabilny balans we fragmentaryzacji, mnogoci
sztuki i jej flircie z niepochwytnym pojêciowym idea³em. W polityce notoryczne rozpiêcie miêdzy modelem podmiotowym (naladowczym wobec religijnego
czy teologicznego toposu i eksploruj¹cym identyfikacyjne i zaw³aszczaj¹ce predylekcje ego) i obywatelskim (relatywistycznym, nihilizuj¹cym) urzeczywistnia
swój enigmatyczny constans w modelowej transmigracji nazwanej nie-samowystarczalnoci¹. Dynamikê tej aksjologicznej refleksji wzmaga jeszcze dobyty
z antycznych dali agathon, z którym koincyduje wed³ug Nancyego sens wiata.
To odwo³anie do Platona, pozwalaj¹ce mówiæ o dobru jako czym ponad byciem
i zarazem obecnym w byciu, wydaje siê sk¹din¹d tylko reminiscencj¹ pog³êbion¹ w stosunku do chrzecijañstwa, u¿ytego ju¿ przez Nancyego, w chrystologicznej debacie nad relacj¹ sacrumprofanum, do typowo dekonstrukcyjnych
celów: mediatyzacji, zawieszenia, indyferencji, nierozstrzygalnoci.
Dr¹¿¹c problematykê polityczn¹, Nancy siêga po Batailleowsk¹ suwerennoæ, pokazuj¹c za wa¿nym dla siebie zw³aszcza w Rozdzielonej wspólnocie interlokutorem, ¿e jest ona niczym. Oznacza to, ¿e pozostaje ona fantazmatem,
nigdy nie mo¿e byæ tym, ku czemu w napiêciu siê wychyla: immanentn¹ przestrzeni¹, dzie³em, dowiadczeniem wewnêtrznym, czyli spe³nieniem subiektywnoci w absolutnej to¿samoci. Tak rozumiana suwerennoæ instruuje w sprawie
nieuchronnoci rozumienia bycia jako eks-pozycji. Ma ona u Nancyego pozytywne znaczenie tylko jako negatywna, czyli jako suwerennoæ pusta. Przestrzennoæ wiata jest dla niego pustym miejscem suwerennoci, owszem, mog¹cym
deprymowaæ (B³a¿ej Baszczak przywo³uje tu nawet Kierkegaardowski motyw
bojani i dr¿enia), ale oferuj¹cym siê do wype³nienia przez dobro lub sprawie-
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dliwoæ, aran¿uj¹cym wiêc sytuacjê wyzwania, które powinno mobilizowaæ
zw³aszcza w obliczu komplikacji i paroksyzmów wiata technologicznego.
W koncepcji sygnowanej ambiwalentnym s³owem retrait (oznacza ono wycofanie, ale jego etymologiczna rozbiórka wskazuje te¿ na sens nakrelania czego
na nowo) Nancy postuluje niejako now¹ politykê, opart¹ na rezygnacji z integrystycznej, przemocowej suwerennoci, zastêpuj¹c¹ wiêc metafizyczn¹ politycznoæ, w³adcz¹ i stotalizowan¹, administrowaniem czy ekotechnicznym organizowaniem przestrzeni publicznej. Wizja tej nowej polityki, uwolnionej od
esencjalistycznych fiksacji, relacyjnej, modalnej, mnogiej, otwartej, uzgadnia³aby siê z koncepcj¹ dynamicznej, niedomkniêtej demokracji  w jaki sposób niemo¿liwej, bo wci¹¿ funkcjonuj¹cej w paradygmacie aproksymacji, démocratie
à venir. Polityka i demokracja mia³yby siê odt¹d objawiaæ jako ¿ywio³y docenienia i eksperymentacji ró¿norodnoci wiata. Utopijny zdawa³oby siê polor
tych ustaleñ znosi czy przynajmniej neutralizuje realistyczne (choæ nie wiem, czy
nie oportunistyczne) uznanie, ¿e aporie wprowadzane do wiata przez swobodnie cyrkuluj¹cy kapita³ ³agodziæ lub mediatyzowaæ mo¿na tylko ekotechnicznymi rodkami.
Czêsto obecny dyskretnie imperatywny charakter stanowiska Nancyego objawiony zostaje wprost w ostatnim paragrafie pracy. Najpierw za spraw¹ analizy
kategorii kreacji, która jako polemiczna wobec teologicznej wyk³adni creatio ex
nihilo  katastrofalnej, bo paternalistycznej i monologicznej, podporz¹dkowuj¹cej mnogoæ jedynej arbitralnej zasadzie  oznacza rewindykacjê twórczej,
otwieraj¹cej horyzonty bezzasadnoci (o kreacji mo¿na mówiæ naprawdê tylko
w wiecie bez Boga, brzmi icie Nietzscheañskie credo Nancyego). Kreacja
wskazuje na wiat jako p³odn¹ materialnoæ i na egzystencjê jako bezród³owy,
niewymagaj¹cy ani boskiego fiat, ani opatrznociowej kurateli, samoistny twórczy potencja³ (widziany oczywicie w koniecznej perspektywie ko-egzystencji
i ko-relacji). Ta samoistnoæ nie by³aby mo¿liwa bez zaanga¿owania w praktykê wiata, warunkowanego przez radykalnie rozumian¹, sprzê¿on¹ z s¹dzeniem
decyzjê: nie tyle bêd¹c¹ wyborem miêdzy opcjami, ile konstytucj¹ zdarzenia
nowoci, zaskoczeniem, czym nieoczekiwanym. Tworzyæ wiat, do czego
faktycznie sprowadza siê nasza w nim obecnoæ po mierci Boga, to wzi¹æ za
niego odpowiedzialnoæ, czyli uczestniczyæ w walce o jego sprawiedliwy porz¹dek. W odró¿nieniu od kwalifikowanych tak samo zmagañ ju¿ w historii eksperymentowanych ta batalia, wiadoma swych ograniczeñ i ryzyka potwierdzanego
pora¿kami rozmaitych rewolucji wywo³ywanych w imiê równoci i braterstwa,
za miarê przyjmuje nie egalitaryzm, lecz niewspó³miernoæ, nie chce byæ s³ug¹
sformalizowanego prawa, lecz ci¹g³ym wybieganiem ku przysz³oci, sprawiedliwoci¹, która siê staje lub która ma nadejæ (znów, jak w przypadku demokracji, à venir). Jakby w nawi¹zaniu do platoñskich i chrzecijañskich pryncypiów,
tym razem niedialektyzowanych ani niewprowadzanych na dekonstrukcyjn¹ mo-
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d³ê pod egidê ambiwalencji, Nancy widzi sprawiedliwoæ jako wymóg samej
konstytucji wiata, który ¿¹da oporu wobec niesprawiedliwoci.
Dotarlimy oto do absydy, która  czego nale¿a³o oczekiwaæ  jest miejscem
kulminacji. Syntetyczn¹ relacjê z reasumpcyjnej porównawczej egzegezy, czyli
zestawienia dwu dekonstrukcyjnych stanowisk (jasne ¿e instruktywnego, eksponuj¹cego ró¿nice i wskazuj¹cego na oryginalnoæ Nancyego wobec myli swego
mentora), ju¿ jednak sobie darujê. Zw³aszcza, ¿e w trakcie tych recenzenckich poczynañ wci¹¿ mam ochotê apelowaæ o zwiêz³oæ i rzeczowoæ (wobec dramatyzuj¹cej niekiedy lekturê specyfiki Nancyañskiego przedsiêwziêcia), a tymczasem mój tekst objêtociowo doæ siê ju¿ zmonstrualizowa³.
W ramach pierwszego podsumowania chcia³bym tylko przyznaæ siê do rezygnacji z pewnej intencji, mianowicie z zamiaru deklaracji dystansu wobec filozofii, któr¹ chcia³oby siê niekiedy scharakteryzowaæ za pomoc¹ s³ów: retoryczna, ornamentacyjna, kwietystyczna, koteryjna. Pos³u¿enie siê tymi kwalifikacjami
w odniesieniu do myli Nancyego mobilizowa³oby do postawienia pytania B³a¿ejowi B³aszczakowi: dlaczego wobec tych dywagacji demonstruje jedynie postawê bezstronnego lub empatycznego egzegety, a nie zdolnego do spojrzenia
z zewn¹trz krytyka? Po namyle dochodzê jednak do wniosku, ¿e mo¿na wszystko widzieæ inaczej. Owszem, ta myl p³awi siê w dyskursywnych czy tekstualnych efektach, pod wzglêdem wspó³czynnika gabinetowoci mo¿e zapewne
konkurowaæ ze swoimi patronami  Heglem, Husserlem, Heideggerem i bezporednim mistrzem Derrid¹ (do wszystkich skierowaæ by mo¿na to samo podszyte wraz podziwem i przera¿eniem pytanie: ile czasu, i jakim kosztem, spêdziæ
trzeba w gabinecie, by wyemanowaæ takie zwa³y tekstów!)  ale jednoczenie,
ledz¹c j¹ uwa¿nie, odnosi siê wra¿enie obcowania z czym zarazem wnikliwym,
szczerym, podanym z bezspornym talentem, a zw³aszcza filozoficznie donios³ym.
Mo¿e wiêc dzie³o to, podobnie jak dzie³o Derridy, który zebra³ swoj¹ porcjê ciêgów za dewastacjê kodu filozofii, s³u¿y konstruktywnej destabilizacji  nie tylko nas jako czytelników zmagaj¹cych siê z domniemanymi elukubracjami, ale,
co wa¿niejsze, nas jako podmioty wci¹¿ nazbyt zale¿ne od metafizycznych standardów: mylenia obecnociowego, identycznociowego, integrystycznego, ekskluduj¹cego lub zdolnego aprobowaæ innoæ tylko pod warunkiem uczynienia jej
aspektem alter ego. Rzecz polega³aby wiêc mo¿e na tym, by us³yszeæ wezwanie
do temperowania podmiotowej  egologicznej, prezentystycznej  pychy. Gdyby widzieæ to w ten sposób, mo¿na by powiedzieæ, ¿e jako autor pietystycznej
rozprawy o filozofii Nancyego B³a¿ej Baszczak pychê tê skutecznie przezwyciê¿y³.
Przedsiêwziêcie B³a¿eja Baszczaka wydaje mi siê wiêc merytorycznie podwójnie czyste. Po pierwsze dlatego, ¿e, jak mniemam, autor przyst¹pi³ do jej
realizacji z bezinteresownymi intencjami badawczymi, czego dowodem s¹ jego
wywa¿one, bezstronne, obiektywne, jeli mo¿na siê tutaj tak wyraziæ, analizy.
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Po drugie dlatego, ¿e dobrze spe³nia ona stawiane z takich okazji naukowe wymogi. Do jej wskazanych ju¿ wczeniej walorów dodaæ nale¿y sumienn¹ bibliografiê, nie tylko formaln¹, ale bêd¹c¹ zasobem literatury, z której autor umiejêtnie
korzysta w trakcie aran¿owanych przez siebie dyskusji na wiod¹ce Nancyañskie
tematy, a tak¿e indeksy, zw³aszcza z przydatnym, u³atwiaj¹cym lekturê i orientacjê w trudnej problematyce indeksem pojêæ (który notabene, gwoli dydaktycznego po¿ytku, mo¿na by jeszcze zapewne wzbogaciæ).
Wszystkie te pomylne okolicznoci sprawiaj¹, ¿e warto by liczyæ na publikacjê rozprawy B³a¿eja B³aszczaka, co wobec braku tego rodzaju monograficznych realizacji na naszym rynku wydawniczym (oczywicie poza ksi¹¿k¹ Ma³gorzaty Kwietniewskiej, wydan¹ jednak w bardzo ograniczonym nak³adzie)
by³oby nader po¿¹dane; polska recepcja myli Nancyego, bardzo ju¿ wp³ywowego filozofa, jest bowiem drastycznie zapóniona.
Krzysztof Matuszewski
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HEIDEGGER WOBEC MIERCI
Cristian Ciocan, Heidegger et le problème de la mort.
Existentialité, authenticité, temporalité, Dordrecht,
Heidelberg, New York, London 2014, ss. 297.
Seriê wydawnicz¹ Phaenomenologica za³o¿y³ franciszkanin Hermana Leo
van Breda (19111974), dziêki któremu ca³e pokolenia badaczy mog³y studiowaæ pisma Husserla w archiwach, jakie zgromadzi³ oraz zinstytucjonalizowa³ na
Katolickim Uniwersytecie w Louvain. Ju¿ sam ten fakt, równie barwny biograficznie, co wymowny intelektualnie, wskazuje na specyfikê orientacji redaktorskiej. Istotnie, studia dotycz¹ce Husserla zajmuj¹ powa¿n¹ czêæ prac, jakie w
ramach omawianego cyklu ukazuj¹ siê ju¿ od prawie pó³wiecza. Trzeba jednak
dodaæ, ¿e wraz z up³ywaj¹cym czasem nastêpowa³o konsekwentne poszerzanie
spektrum badawczego tak, ¿e dzi trzeba mówiæ o zainteresowaniach z szeroko
rozumianej myli o inspiracji fenomenologicznej lub nawet pofenomenologicznej. By³oby to, do pewnego stopnia, zgodne z intelektualnym biogramem samego van Bredy, który równie dobrze porusza³ siê w meandrach myli Heideggera
czy Lévinasa, jak w nurcie fenomenologicznym (E. Husserl, E. Fink, L. Landgrabe). Ponadto Phaenomenologica otwiera³a swoje podwoje na inne, nie tylko
niemiecko-francuskie pola jêzykowych recepcji (np. anglosaskie) oraz na interdyscyplinarne oddzia³ywanie fenomenologii w jej koneksjach z matematyk¹, estetyk¹, religi¹, naukami spo³ecznymi czy kogniwistyk¹.
Faktem jest, ¿e w ramach prac, jakie wychodzi³y pod patronatem omawianej
serii, nazwisko Heideggera pojawia³o siê doæ regularnie, choæ te¿, co trzeba
sprawiedliwie przyznaæ, nigdy nie przybra³o formy dominuj¹cej. Tak wiêc mielimy opracowania szczegó³owych aspektów Heideggerowskich dokonañ (subiektywnoæ, teologia, mylenie, estetyka, technika) czy prace porównawcze z Husserlem, Merleau-Pontym, Lévinasem czy Ricoeurem. Wydana ostatnio ksi¹¿ka
datowana na rok 2014 i opatrzona porz¹dkowym numerem 211 powraca do zagadnienia mierci w filozofii niemieckiego myliciela. Jej autor Cristian Ciocan
(rocznik 1974) by³ wyk³adowc¹ na Uniwersytecie Babes-Bolyai w Cluj Napoca
(dwujêzyczny rumuñsko-wêgierski), by powróciæ do swej pierwotnej Alma Mater, jakim jest Uniwersytet w Bukareszcie. To w tym rodowisku, m.in. pod czujnym okiem Gabriela Liiceanu, by³ wprowadzany w labirynty wspó³czesnej filo-
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zofii, równie¿ w myl autora Bycia i czasu. Ciocan studiowa³ filozofiê tak¿e we
Francji i to w³anie na Sorbonie (Paris IV) w 2002 r. obroni³ doktorat pod kierunkiem Jean-François Courtinea. Od czasu studiów w Rumunii nie przesta³ dr¹¿yæ problematyki Heideggerowskiej i omawiana ksi¹¿ka jest poszerzonym oraz
rozbudowanym efektem jego dokonañ doktorskich. W ramach prowadzonych
poszukiwañ trzeba umieciæ opublikowane przyczynki do twórczoci Heideggera czy wspó³czesnej myli francuskiej, przy czym na uwagê zas³uguje wspó³redagowanie (z Georgesem Henselem) konkordancji do myli Emmanuela Lévinasa (2005) oraz pracy o filozoficznych podstawach religijnych metafor (2009).
Ciocan jest równie¿ wspó³za³o¿ycielem oraz przewodnicz¹cym Rumuñskiego
Towarzystwa Fenomenologicznego.
Wspomnielimy o opracowaniu rumuñskiego filozofa jako powrocie do zagadnienia mierci w myli Heideggera, gdy¿ nie sposób go nie rozpatrywaæ
w perspektywie opublikowanych ju¿ prób antycypacyjnych. Trudno wymieniaæ
wszystkie pozycje i znaczn¹ ich czêæ odnajdziemy w obfitym spisie bibliograficznym (ss. 289296), a niewielkie luki (np. brak odwo³añ do: L. Versenyia,
B. Adkinsa, H. Carela czy innych prac D.F. Krella, H. Dreyfusa) w ¿aden sposób nie mog¹ przes³oniæ zas³ug Ciocana, który przeanalizowa³ niezwykle trudny
do opanowania materia³ badawczy. Praca podzielona zosta³a na cztery uzupe³niaj¹ce siê czêci podporz¹dkowane chronologicznej dynamice tworzenia siê Heideggerowskiego dzie³a. Przy czym czwarta czêæ nie zawiera warstwy analityczno-interpretacyjnej, ograniczaj¹c siê do równie znacz¹cego, co lapidarnego
zebrania konkluzji oraz podania aneksów (chronologicznego i terminologicznego). Kluczowe s¹ wiêc wczeniejsze czêci. Pierwsza rozpatruje problem mierci w kontekcie egzystencja³ów, w jakich Dasein spe³nia swój los. W drugiej
ods³onie rozpatrywane jest strukturalne dochodzenie do zjawiska mierci, by
w trzeciej, chyba najwa¿niejszej, przypatrzeæ siê retrospektywie oraz przeobra¿eniom, jakim ulega³a problematyka mierci od Bycia i czasu do pónej filozofii Heideggera.
Autor ju¿ na pocz¹tku swej ksi¹¿ki (s. 13) zupe³nie wiadomie akcentuje, i¿
pierwsze dwa rozdzia³y skupiaj¹ siê na refleksjach zawartych na kartach Bycia
i czasu, które to dzie³o jawi siê pozycja wyjciowa, napisana w rygorze programowego wyk³adu, co jak wiemy w mniejszym stopniu by³o trosk¹ pónego okresu twórczoci. St¹d wszystko siê wziê³o  zupe³nie s³usznie chcia³by powiedzieæ
Ciocan. Faktem jest, ¿e wydarzenie mierci z³¹czone z tematyk¹ egzystencjalnoci, autentycznoci i czasowoci zderza siê centralnymi motywami Heideggerowskich poszukiwañ. S¹ one na tyle typowe dla pierwszego okresu, ¿e niezwykle
trudno w tym wzglêdzie powiedzieæ co radykalnie nowego, choæ i w tym wzglêdzie pojawiaj¹ siê interesuj¹ce komentarze. Chodzi przede wszystkim o odnajdywanie ladów, nie zawsze wyra¿onych wprost, lecz wyranych inspiracji religijno-teologicznych czerpanych z lektury w. Paw³a, w. Augustyna, Lutra czy
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Kierkegaarda (np. E. Brito, S. Camilleri, Ch. Sommer, B. Vedder). Ewolucja
i przemiany, jakim podlega³y poszukiwania niemieckiego filozofa, s¹ wieloaspektowe, lecz tryb porównawczy zmuszony jest ka¿dorazowo konfrontowaæ siê
z Byciem i czasem. Odnajdziemy wiêc studia dotycz¹ce transformacji mylowych, jakim podlega³o odniesienie do bycia, jêzyka, mylenia czy religii. Dochodzi³y nowe tematy zapocz¹tkowane przez Przyczynki do filozofii, które tradycyjnie uchodz¹ za dzie³o graniczne miêdzy m³odym i starym Heideggerem.
A jak jest ze mierci¹? Czy istnieje w tym wzglêdzie zerwanie czy kontynuacja
miêdzy wskazanymi etapami twórczymi? Gdybymy szukali clé de voûte do
ksi¹¿ki Ciocana, to odnajdziemy go w³anie w tak sformu³owanym pytaniu.
Po drobiazgowych analizach odpowied jest jednoznaczna. Rumuñski badacz
nie tylko przeciwstawia siê separowaniu obu okresów twórczych, lecz ³¹czy je
pomys³em unikniêcia pu³apki nieporz¹dku chronologicznego (le désordre chronologique, s. 167). To znaczy uwa¿a, ¿e geneza refleksji Heideggera nad mierci¹ mo¿e zostaæ w pe³ni zrozumiana dopiero w kontekcie pism póniejszych. Jak
napisze: ziarna staj¹ siê znacz¹ce jedynie w efektach ich dojrza³oci (germes
ne sont significatifs qu’à partir des résultats de la maturité). Teza mocna i z pewnoci¹ spotka siê z polemikami. Bo choæ istotnie pojêcie skoñczonoci, w jakiej
Dasein postrzega³o i umieszcza³o wydarzenie mierci, nie uleg³o powa¿nym
zmianom, to jednak wprowadzona u drugiego Heideggera eschatologiczna perspektywa ujawniania siê Bycia, tak¿e nowa kartografia czasu i miejsca bytowania oraz umierania zosta³a poddana pewnemu przemodelowaniu. Powy¿sze w¹tpliwoci nie s¹ obce Ciocanowi, choæ rozwi¹zuje je na korzyæ tezy o jednoci
oraz komplementarnoci Heideggerowskiego nauczania o mierci. Nastêpny g³os
w dyskusji zapowiada siê naprawdê ciekawie i bêdzie to spodziewana oraz
w pe³ni zas³u¿ona pochwa³a interpretacji rumuñskiego badacza.
ks. Zdzis³aw Kunicki

HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO 20

Olsztyn 2014

FASADA I MATRIOSZKA
Frans de Waal, Ma³py i filozofowie, t³um. Bartosz
Bro¿ek i Micha³ Furman, Copernicus Center Press,
Kraków 2013, ss. 252.
wiatowej s³awy prymatolog Frans de Waal w ksi¹¿ce Ma³py i filozofowie
zajmuje siê starym problemem genealogii moralnoci. Wpisuje siê w pewne tradycje badawcze: buduje tezy na podstawie analogii (co zreszt¹ niektórzy komentatorzy poczytuj¹ mu za b³¹d  szerzej o tym za chwilê), bada zachowania szympansów i obserwacje swe przenosi na wiat ludzi. Podobnie czyni³ ongi
entomolog Edward Wilson, konstruuj¹c za³o¿enia swej socjobiologii na podstawie obserwacji zachowania owadów.
Podstawowy problem podjêty w ksi¹¿ce mo¿na by ograniczyæ do zestawienia dwóch teorii dotycz¹cych pochodzenia moralnoci: koncepcji fasady oraz
matrioszki. Pierwsza (której zwolennikiem by³ mocno krytykowany przez de
Waala Thomas Huxley, ale tak¿e m.in. Zygmunt Freud) g³osi, i¿ moralnoæ jest
kulturowym wynalazkiem, rodzajem parawanu lub cienkiej zas³ony, która niemal
przemoc¹ narzucana jest na nasze egoistyczne popêdy. Druga natomiast  i tej
zwolennikiem jest autor ksi¹¿ki  twierdzi, ¿e moralnoæ jest g³êboko zakorzeniona w naszej zwierzêcej naturze. Pog³êbiaj¹c tê dystynkcjê, teoria fasady zak³ada
opozycjê moralnoci wobec mechanizmów ewolucyjnych; teoria matrioszki odwrotnie  g³osi, ¿e moralnoæ jest wynikiem ewolucji naszego gatunku. Nadto, zwolennicy fasady bêd¹ podkrelaæ naturalnoæ naszych zachowañ egoistycznych oraz
sztucznoæ (wynikaj¹cych z kulturowych ograniczeñ) postêpków altruistycznych;
podczas gdy zwolennicy matrioszki uznaj¹ jedne i drugie za wytwór ewolucji.
W roku 1893 podczas swego s³ynnego wyst¹pienia w Oksfordzie Thomas
Huxley podj¹³ karko³omn¹  wedle de Waala  próbê pogodzenia mrocznej wizji wiata natury, nacechowanego bezlitosn¹ walk¹ o byt, z przejawami altruizmu,
które mo¿na wszak od czasu do czasu zaobserwowaæ w ludzkich spo³ecznociach.
U¿y³ wówczas Huxley po wielokroæ póniej przywo³ywanego porównania ludzkoci do ogrodnika, który z trudem plewi chwasty; ludzka etyka ma byæ w tym ujêciu dowodem zwyciêstwa nad mechanizmami ewolucyjnymi  jest przeciwstawiona ewolucji. Mo¿emy byæ moralni jedynie w opozycji do naszej egoistycznej
natury. Znalaz³ Huxley (zwany kiedy nie bez powodu buldogiem Darwina)
swych wspó³czesnych zwolenników, takich jak Richard Dawkins czy George
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C. Williams. Ten ostatni uzna³ moralnoæ za produkt uboczny procesu ewolucji:
Uwa¿am moralnoæ za przypadkow¹ zdolnoæ stworzon¹ przez bezgranicznie
g³upi proces biologiczny, który normalnie jest sprzeczny z tym, co zdolnoæ ta
wyra¿a. Tymczasem ju¿ Darwin uzna³, ¿e ewolucja sprzyja tym zwierzêtom,
które pomagaj¹ sobie wzajemnie, oczywicie pod warunkiem, ¿e osi¹gaj¹ dziêki
temu wiêksze i bardziej d³ugotrwa³e korzyci. Taki altruizm podszyty egoizmem.
W doæ ciekawy sposób próbuje de Waal rozprawiæ siê z przekonaniem
o egoistycznym pod³o¿u dzia³añ wszelkiego stworzenia. Ewolucja wytworzy³a
gatunki, które pod¹¿aj¹ za czysto kooperatywnymi impulsami. Nie wiem, czy
ludzie s¹ ostatecznie dobrzy, czy li, ale wiara, ¿e ka¿de zachowanie jest egoistycznie wyliczone, a kalkulacja ta jest ukryta przed innymi (a czêsto przed sob¹
samym), opiera siê na ogromnym przecenieniu ludzkich zdolnoci intelektualnych (nie mówi¹c o zwierzêtach). Trzeba przyznaæ, ¿e jest to retorycznie niezwykle efektowny i sprytny passus. Owym swoistym argumentem z g³upoty
de Waal móg³by odwo³aæ siê do wizji (zawartej notabene w Pochwale g³upoty)
s³ynnego antenata  Erazma z Rotterdamu, który w powszechnym idiotyzmie
wszelkich rozwi¹zañ instytucjonalnych i zwi¹zków miêdzyludzkich dostrzega³
differentia specifica gatunku homo sapiens. Tyle tylko, ¿e pogl¹dy opisywane tu
przez de Waala wcale nie s¹ tymi g³oszonymi przez zwolenników teorii fasady;
autor ksi¹¿ki przypisuje je im w sposób nie do koñca chyba uprawniony. Nikt
z nich nie twierdzi³, ¿e egoizm gatunku homo sapiens ma charakter sprytnej,
przedustawnej kalkulacji; raczej odwrotnie  jest skutkiem g³êboko zakorzenionego instynktu przetrwania. Podobnie mo¿na odczytywaæ zachowania altruistyczne (i tu chyba zbli¿amy siê do stanowiska autora ksi¹¿ki)  jako podyktowane
sukcesem populacyjnym, który nastêpnie przek³ada siê na sukces ewolucyjny,
czyli powodowane w istocie interesem gatunku (egoizmem?).
Jako jeden z przyk³adów zachowania altruistycznego podaje de Waal zadziwiaj¹ce postêpowanie samicy bonobo zaobserwowane w jednym z brytyjskich
ogrodów zoologicznych. Ma³pa zaopiekowa³a siê mianowicie zranionym szpakiem  chroni³a go przed innymi osobnikami ze stada. Nastêpnie wdrapa³a siê
na drzewo, rozpostar³a mu skrzyd³a i stamt¹d spuci³a. Ma to byæ wiadectwem
jej zdolnoci empatycznych  Kuni (bo tak nazywa³a siê samica), wielokrotnie
obserwuj¹c przelatuj¹ce ptaki, wyrobi³a sobie pogl¹d na to, co jest dobre dla
ptaka, prezentuj¹c tym samym (okrelenie de Waala) ma³pi¹ wersjê zdolnoci
empatycznej. Rzeczywicie, Kuni wydaje siê byæ rodzajem ma³piego Einsteina,
a jej zdolnoæ wchodzenia w skórê (strojenia siê w piórka?) ptaka budzi niew¹tpliwie podziw. Jednak pojawiaj¹ siê przynajmniej dwie w¹tpliwoci  po
pierwsze, zarzut antropomorfizowania zachowania szympansa; przedustawnych
oczekiwañ i interpretacji jego reakcji, t³umaczonych przez badacza na jêzyk ludzki; po drugie za czystoci altruizmu Kuni, jeli bowiem jej czyny wietliste
doznaj¹ wewnêtrznego wzmocnienia w postaci jakiego rodzaju b³ogostanu, za-
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dowolenia (to jest dopiero antropomorfizowanie!), nie jest to, rzecz jasna, altruizm w postaci czystej.
Niejako na marginesie opisanych wy¿ej zmagañ intelektualnych dokonuje autor interesuj¹cej obrony postawy antropomorfizmu w badaniach przyrodniczych.
Powiada de Waal, ¿e interpretowanie zachowañ zwierzêcych w ludzkich kategoriach nieodmiennie wywo³uje (cyt.) gniew filozofów. Broni jednak owych interpretacji w sposób, jak siê wydaje, zasadny i w filozoficznym duchu niemno¿enia
bytów ponad miarê. Powo³uje siê na zasadê oszczêdnoci ewolucyjnej, która
opiera siê na za³o¿eniu wspólnej filogenezy spokrewnionych gatunków. Zak³ada siê,
¿e skoro dwa blisko genetycznie spowinowacone gatunki zachowuj¹ siê tak samo,
to stoj¹ce za tym zachowaniem procesy umys³owe równie¿ s¹ analogiczne. Alternatyw¹ dla takiego za³o¿enia by³oby mniemanie, ¿e ewolucja ró¿norodnych procesów
wiod³aby do podobnych zachowañ, co wydaje siê, zwa¿ywszy na miliony lat trwaj¹c¹ ewolucjê poszczególnych gatunków, procederem wysoce nieekonomicznym.
Ksi¹¿ka ma interesuj¹c¹, dialektyczn¹ konstrukcjê, bowiem po tekcie g³ównym Fransa de Waala zawarte s¹ polemiki umys³ów têgich (m.in. Petera Singera
i Philipa Kitchera), na które znów sam autor udziela odpowiedzi (szczêliwie,
kolejnych replik nie przewidziano, dyskurs przyj¹³by wówczas niew¹tpliwie biblijne rozmiary). Kitcher, wprost odwo³uj¹c siê do przywo³anej tu ju¿ Huxleyowskiej metafory ogrodu, pisze: Nasza psychika nie jest tylko ogrodem pe³nym
chwastów; mamy równie¿ zdolnoæ do jego uprawiania. Czy owa zdolnoæ jest
czêci¹ naszego wyposa¿enia genetycznego, a kultura istotnie znajduje siê na
smyczy genów (jak uj¹³ to kiedy Wilson), czy te¿ jest raczej nienaturalnym
wynalazkiem naszego gatunku naturze przeciwstawionym  pozostaje pytaniem
otwartym. Singer natomiast sprowadza rozwa¿ania de Waala do dwóch punktów:
po pierwsze, ludzka natura jest zasadniczo spo³eczna, a korzenie etyki cz³owieka tkwi¹ w bêd¹cych wynikiem ewolucji cechach psychicznych i wzorcach zachowania, które dzielimy z innymi zwierzêtami spo³ecznymi, szczególnie naczelnymi; po drugie, ca³a etyka cz³owieka wywodzi siê z naszej, bêd¹cej wynikiem
ewolucji, natury ssaków spo³ecznych. Pierwsze twierdzenie uwa¿a Singer za zasadne, drugie natomiast stanowczo odrzuca.
Interesuj¹ca jest w kontekcie tego sporu u¿yta przez autora Ma³p i filozofów metafora, któr¹ sam okreli³ mianem b³êdu Beethovena. Otó¿ Ludwig van
Beethoven skomponowa³ swe najpiêkniejsze dzie³a w jednym z najbrzydszych
mieszkañ w Wiedniu. Podobnie rzecz siê ma, wedle autora ksi¹¿ki, z mechanizmami ewolucji  nie istnieje bowiem ¿adne podobieñstwo miêdzy procesami
doboru naturalnego a jego wytworami. B³¹d Beethovena polega na mniemaniu,
¿e skoro dobór naturalny jest procedur¹ okrutn¹, to móg³ wytworzyæ jedynie bezlitosne i okrutne istoty. Frans de Waal nie godzi siê z takim tokiem mylenia.
Jacek Sobota
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NOWA INTERPRETACJA WYBRANYCH PISM
GEORGEA BERKELEYA
Daniel E. Flage, Berkeley, Polity Press, Cambridge
2014, ss. 202.
Berkeley to najnowsza anglojêzyczna ksi¹¿ka powiêcona filozofii Georgea
Berkeleya, jaka w 2014 r. ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa Polity Press. Autorem pracy jest Daniel E. Flage, amerykañski historyk filozofii, wyk³adowca
James Madison University w stanie Wirginia i cz³onek Miêdzynarodowego Towarzystwa Berkeleyowskiego. Prezentowana praca stanowi efekt studiów nad filozofi¹ Berkeleya oraz innych mylicieli nowo¿ytnych, które autor prowadzi od
wielu lat.
W zamierzeniu Daniela Flagego ksi¹¿ka jest wprowadzeniem do filozofii irlandzkiego myliciela. W kontekcie poruszanej problematyki tak okrelony cel
wiadczy o zmianie, jaka na przestrzeni lat stopniowo dokonuje siê w myleniu
o tym, co wa¿ne w filozofii Berkeleya. Oprócz podjêcia podstawowych w¹tków
z zakresu rozwa¿añ epistemologicznych i metafizycznych, dobrze znanych polskiemu czytelnikowi, w ksi¹¿ce znajdziemy bowiem tak¿e przedstawienie i interpretacjê zagadnieñ dotycz¹cych myli moralnej i spo³ecznej irlandzkiego filozofa.
Flage przyjmuje historyczn¹ perspektywê dla swoich analiz; jego celem  o czym
pisze wprost  nie jest wykazywanie b³êdów w rozumowaniach Berkeleya, a raczej zrozumienie jego pogl¹dów na tle problemowym przekonañ wspó³czesnych
mu filozofów. Novum rozprawy polega na tym, i¿ Flage równolegle prowadzi polemikê z wczeniejszymi, znanymi interpretacjami zagadnieñ filozofii Berkeleya,
proponuj¹c nowe mo¿liwoci odczytania jego pism. W zwi¹zku z tym zaproszenie do lektury swojej ksi¹¿ki Flage kieruje nie tylko do osób, które s¹ u progu
swej intelektualnej przygody z filozofi¹ Berkeleya. Z powodzeniem bêdzie stanowi³a ona wyzwanie równie¿ dla tych, którzy j¹ ju¿ rozpoczêli.
Monografia sk³ada siê z omiu rozdzia³ów. Oprócz wstêpnych informacji biograficznych (rozdzia³ 1), zosta³y one powiêcone kolejnym zagadnieniom dotycz¹cym g³ównych w¹tków filozofii Berkeleya z zachowaniem chronologii ich
pojawiania siê w jego dzie³ach. Rozdzia³ drugi traktuje o problemie percepcji
wzrokowej, rozdzia³ trzeci  o abstrakcji, w czwartym autor podejmuje w¹tek
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idealizmu i immaterializmu, w pi¹tym siêga do pracy Trzy dialogi miêdzy Hylasem a Filonousem, z kolei w szóstym omawia problemem istnienia umys³ów
skoñczonych i Boga. Ostatnie dwa rozdzia³y, stanowi¹ce jedn¹ trzeci¹ objêtoci
ksi¹¿ki, Flage powiêca wa¿nym dla samego Berkeleya zagadnieniom praktycznym, tj. moralnoci i filozofii spo³ecznej m.in. w kontekcie kondycji gospodarczej Irlandii w XVIII w.
Punktem wyjciowym interpretacji myli Berkeleya, jak¹ przedstawia Daniel
Flage, jest teza, ¿e to namys³ nad poznaniem sk³ania filozofa do budowania
szczególnego rodzaju metafizyki, a nie odwrotnie (s. 58). Nie dziwi zatem, ¿e
ksi¹¿ka rozpoczyna siê od analizy problematyki widzenia, któr¹ Flage prowadzi,
opieraj¹c siê przede wszystkim na Próbie stworzenia nowej teorii widzenia.
W jego przekonaniu kluczow¹ rolê w zrozumieniu fenomenu postrzegania odleg³oci i wielkoci odgrywa korelacja zachodz¹ca miêdzy ideami wzrokowymi
i dotykowymi. Jak twierdzi: Wyjanienie Berkeleya anga¿uje korelacjê idei, których jestemy wiadomi, a na jego metodê sk³ada siê zwrócenie uwagi na wra¿enia, które towarzysz¹ aktowi postrzegania (s. 27). Oparcie wywodu na modelu korelacji idei pozwala badaczowi odwo³aæ siê do dylematu Molyneux,
problemu minima visibilia, a tak¿e zagadnienia jêzyka, w tym jêzyka wizualnego, jaki zdaniem Berkeleya stanowi ogó³ postrze¿eñ wzrokowych. Ten ostatni
problem pozwala na przejcie do szczegó³owych rozwa¿añ nad Berkeleyowskim
rozumieniem pojêcia idea. Powo³uj¹c siê na pierwsz¹ definicjê tego terminu,
jaka pojawi³a siê w paragrafie 45 Traktatu o zasadach poznania ludzkiego, Flage
zaznacza, ¿e idea by³a nies³usznie rozumiana przez komentatorów Berkeleya
jako obraz umys³owy (mental image) (s. 40). Podkrela równie¿, ¿e w kolejnych
dzie³ach filozofa nie mamy z koniecznoci do czynienia z jednym rozumieniem
tego pojêcia. Podobnie zatem jak w najnowszych badaniach B. Belfragea, dotycz¹cych wczesnych prac Berkeleya, T. Airiksanena, powiêconych pónemu
Siris, czy S. Brauningera na temat filozofii spo³ecznej, a tak¿e wczeniejszej
ksi¹¿ki samego Flagego Berkeleys Doctrine of Notions z 1987 r., otrzymujemy
du¿o bogatszy obraz Berkeleyowskiej filozofii ni¿ ten, który wy³ania siê z doæ
powszechnej, podrêcznikowej wyk³adni.
Uogólnienia argumentów z Próby, jakie pojawiaj¹ siê w pocz¹tkowych paragrafach Traktatu, prowadz¹ Daniela Flagego do podjêcia analizy problemu abstrakcji. Wskazuj¹c na sposoby rozumienia abstrakcji przez Berkeleya, zaznacza,
¿e przedmiotem krytyki filozofa nie by³a wy³¹cznie teoria abstrakcji Lockea, ale
równie¿ m.in. pogl¹dy scholastyków. Przedstawiaj¹c szczegó³y Berkeleyowskiej
krytyki abstrakcji w odwo³aniu do pogl¹dów Kartezjusza czy Lockea, autor
ksi¹¿ki wskazuje na nastêpuj¹cy wzór polemiki, jaki filozof wykorzystuje tak¿e
przy okazji póniejszej krytyki pojêcia materii: W pierwszej kolejnoci Berkeley argumentuje, ¿e w gruncie rzeczy nie mo¿emy utworzyæ idei abstrakcyjnej
w sposób przedstawiony w paragrafie 10. Wprowadzenia [do Traktatu  M.S.].
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Nastêpnie, argumentuje on za tym, ¿e idee abstrakcyjne nie s¹ potrzebne dla celów komunikacji (par. 1112 Wprowadzenia). Ostatecznie, wskazuje, ¿e doktryna idei abstrakcyjnych opiera siê na sprzecznociach (s. 53).
Wa¿nym problemem rozwa¿anym w trzecim rozdziale jest równie¿ kwestia
uniwersaliów. Ostatecznie Flage nie rozstrzyga jednak, czy Berkeley nale¿y pod
tym wzglêdem do obozu nominalistów czy konceptualistów. Wa¿ne w kontekcie
tego problemu jest Berkeleyowskie nawi¹zanie do jêzyka oraz wskazanie, ¿e terminy ogólne z uwagi na ich emfatyczn¹ funkcjê nie musz¹ z koniecznoci reprezentowaæ ¿adnych idei, nie mówi¹c o tym, ¿e z pewnoci¹ nie reprezentuj¹ idei
abstrakcyjnych, które dla filozofa s¹ sprzeczne. Ich znaczenie polega na sposobie
ich u¿ycia, jak w póniejszej koncepcji Wittgensteina, o czym wspomina Flage.
W ujêciu autora omawianej ksi¹¿ki krytyka abstrakcji stanowi dla irlandzkiego myliciela punkt wyjcia do wykazania b³êdów innych filozofów i obrony stanowiska idealizmu i immaterializmu. W rozdziale czwartym Flage skupia siê na
analizie pogl¹dów Berkeleya przedstawionych w Traktacie i podkrela, ¿e tytu³owym problemem jest w nim wiedza (s. 56). Dzie³em analizowanym w pi¹tym
rozdziale s¹ Trzy dialogi miêdzy Hylasem a Filonousem. W kontekcie Berkeleyowskiego immaterializmu i idealizmu Flage sugeruje, ¿e dzie³o to nale¿y doceniæ samo w sobie, jego treæ nie stanowi bowiem kontynuacji argumentacji
zawartej w Traktacie (s. 97). Jego zdaniem, celem Berkeleya w Trzech dialogach
jest przyjêcie argumentów zdroworozs¹dkowych i przeprowadzenie niezale¿nej
obrony immaterializmu, który ma chroniæ przed sceptycyzmem.
Rozdzia³ szósty ksi¹¿ki Berkeley jest powiêcony problematyce umys³ów
skoñczonych i nieskoñczonych, którym irlandzki filozof powieci³ uwagê dopiero w póniejszych wydaniach Traktatu czy fragmentach Trzech dialogów. Flage
odpowiada tu na pytania, jaka jest natura umys³ów i w jakim sposób o nich wiemy, odwo³uj¹c siê do wiedzy intuicyjnej oraz aktów refleksji. Podejmuje tak¿e
problem, czy rozró¿nienie miêdzy umys³em i ide¹ jest absolutne, szczególnie
w kontekcie wi¹zkowej teorii umys³ów, sugerowanej w Dziennikach filozoficznych. Interesuj¹ce uwagi czyni tak¿e w zwi¹zku z zagadnieniem istnienia Boga.
Przede wszystkim podkrela, ¿e stanowisko Berkeleya w ró¿nych dzie³ach nie
jest ca³kowicie jednoznaczne i nie zawsze wprost wyra¿a koncepcjê judeochrzecijañsk¹; stanowi to interesuj¹c¹ tezê w kontekcie przekonania o wp³ywie, jaki
na pogl¹dy filozofa wywar³a pe³niona przezeñ funkcja w Kociele anglikañskim.
Jak wiadomo, nie tylko problematyka umys³ów nie zosta³a przez Berkeleya
bardziej szczegó³owo rozwa¿ona w zwi¹zku z zagubieniem rêkopisu drugiej czêci Traktatu. Taki sam los spotka³ jego przemylenia nad moralnoci¹, a tak¿e
 jak mo¿na przypuszczaæ  zwi¹zan¹ z ni¹ myl spo³eczn¹ i ekonomiczn¹. Daniel Flage oba problemy podejmuje kolejno w ostatnich dwóch rozdzia³ach ksi¹¿ki. W rozdziale powiêconym filozofii moralnej bierze na warsztat wybrane notatki z Dzienników filozoficznych, Bierne pos³uszeñstwo oraz dialogi Alkifron i  jak

624

Recenzje i omówienia

deklaruje  pragnie odkryæ pogl¹dy samego Berkeleya (s. 138). Flage s³usznie
polemizuje z popularnym ujêciem Berkeleya jako przedstawiciela utylitaryzmu
albo utylitaryzmu teologicznego. Przedstawiaj¹c krótk¹ systematykê koncepcji
moralnych, proponuje argumentacjê na rzecz rozpatrywania pogl¹dów filozofa
w odwo³aniu do teorii prawa naturalnego. Choæ wydaje siê, ¿e ma racjê i jego
interpretacja bli¿sza jest zamys³owi samego Berkeleya, to jednak przedstawiona
przez amerykañskiego badacza interpretacja stanowi zasadniczo nowe podejcie
w dotychczasowych interpretacjach Berkeleyowskiej myli moralnej. Flage
w oryginalny sposób interpretuje pogl¹dy moralne irlandzkiego filozofa jako
przyk³ad stanowiska etycznego egoizmu, teoria prawa naturalnego  pisze
 w ciekawy sposób wi¹¿e siê z etycznym egoizmem. W myl obu teorii jednostka powinna szukaæ tego, co najbardziej le¿y w jej interesie. [...] W pewnym sensie teorie prawa naturalnego s¹ zuniwersalizowanymi teoriami egoistycznymi:
ka¿da osoba powinna czyniæ to, co le¿y w najbardziej le¿y w jej d³ugoterminowym interesie (s. 141). Warto podkreliæ, ¿e w toku prowadzonej analizy Flage
zaznacza, ¿e tak rozumiany interes dla etycznego egoisty nie ogranicza siê do
krótkotrwa³ych przyjemnoci (co zatem ró¿ni go od postawy w³aciwej hedonicie), a raczej siêga dalej, poza perspektywê ¿ycia doczesnego. W d¹¿eniu do
ogólnego dobra ludzkoci egoista etyczny, jak przekonuje Flage, w odró¿nieniu
od utylitarysty pos³uguje siê dystrybutywnym rozumieniem ludzkoci stanowi¹cej zbiór z³o¿ony z poszczególnych jednostek, a nie abstrakcyjnie rozumian¹ ca³oæ. W przypadku egoisty etycznego obowi¹zkiem jest takie dzia³anie, które
przynosi najwiêksz¹ iloæ dobra ka¿demu cz³onkowi ludzkoci.
Przekonania z zakresu filozofii moralnej Berkeleya, tak jak interpretuje je
Flage, znajduj¹ odzwierciedlenie w pogl¹dach spo³ecznych filozofa, które autor
ksi¹¿ki zawê¿a do rozwa¿añ nad kryzysem gospodarczym na Wyspach Brytyjskich w XVIII w. Przedmiotem analiz s¹ dwa dzie³a Berkeleya, tj. traktat pt. Próba zapobie¿enia upadkowi Wielkiej Brytanii (1721) dotycz¹cy trudnej kondycji
ekonomicznej tego kraju oraz napisane w latach 30. dzie³o Querist, powiêcone
sytuacji w Irlandii, gdzie Berkeley osiad³ po powrocie z wyprawy do Ameryki
Pó³nocnej. W trosce o polepszenie warunków gospodarczych spo³eczeñstwa
Wielkiej Brytanii, a póniej Irlandii postawa etycznego egoizmu zdaje siê przejawiaæ wed³ug Daniela Flagego w przekonaniu Berkeleya, ¿e w³aciwym zachowaniem jest troska o dobro w³asne w kontekcie dobra spo³eczeñstwa, którego
jednostka pozostaje czêci¹. Irlandzki filozof mia³by zatem promowaæ postawê
religijnoci, przedsiêbiorczoci, oszczêdnoci oraz dba³oci o ducha wspólnoty,
co wi¹¿e siê z Berkeleyowsk¹ teori¹ prawa naturalnego. Czytamy zatem: Prawa natury opisuj¹ i zalecaj¹ obowi¹zki religijne, a z nich wyp³ywaj¹ cnoty. [...]
Pracowitoæ i oszczêdnoæ w po³¹czeniu z prawami natury s¹ najlepszymi rodkami prowadz¹cymi do osi¹gniêcia powszechnego dobra spo³eczeñstwa oraz poszczególnych jego cz³onków (s. 169). Wyranym przyk³adem realizacji opisy-
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wanych za³o¿eñ w praktyce jest postawa samego Berkeleya wobec spo³eczeñstwa
irlandzkiego, jak¹ mo¿na wyczytaæ w dziele Querist. Propozycje powo³ania banku narodowego oraz wykszta³cenia odpowiednich potrzeb w spo³eczeñstwie irlandzkim mia³yby bowiem stanowiæ sposoby na osi¹gniêcie przez gospodarkê
tego kraju stanu niezale¿noci od Wielkiej Brytanii i samowystarczalnoci.
Ksi¹¿ka Berkeley Daniela Flagego stanowi spójn¹ ca³oæ. Problematyka rozdzia³ów jest wzajemnie powi¹zana, co nie znaczy jednak, ¿e mo¿liwa jest jedynie jej chronologiczna lektura. Pod¹¿anie cie¿k¹ zaproponowan¹ przez autora
pozwala jednak dostrzec, ¿e problemy w filozofii Berkeleya z zakresu filozofii
poznania i bytu, a tak¿e moralnoci i filozofii spo³ecznej s¹ ze sob¹ powi¹zane.
Prosty i precyzyjny jêzyk oraz jasna struktura rozdzia³ów sprawiaj¹, ¿e przedstawione analizy s¹ wyj¹tkowo przejrzyste. Ka¿da z czêci posiada szczegó³owe
wprowadzenie, w którym autor skrupulatnie przedstawia definicje pojêæ wykorzystywanych w trakcie prowadzonych analiz, szczegó³owo okrela cel tych
ostatnich, a tak¿e przedstawia zarys kontekstu historycznego. Na ewentualny niedosyt czytelnika autor odpowiada, proponuj¹c pod koniec ka¿dego rozdzia³u cenne zestawienie najnowszych opracowañ problemów w filozofii Berkeleya, w których mo¿na znaleæ alternatywne sposoby ich interpretacji.
Filozofia Berkeleya w ujêciu, jakie oferuje Daniel Flage, jest intryguj¹ca i zaskakuj¹ca. Z w³aciw¹ sobie skromnoci¹ autor stara siê przekonaæ czytelnika,
¿e wszystkie interpretacje znacz¹cych dzie³ filozoficznych s¹ b³êdne, przynajmniej jeli chodzi o szczegó³y. [...] Nie ma zatem powodu  pisze dalej  aby
myleæ, ¿e moja praca stanowi wyj¹tek od tej regu³y. [...] Wszelka literatura
przedmiotu pokazuje zaledwie czyj¹ próbê zrozumienia tekstów ród³owych
(s. 180). Tym samym jednak Flage zachêca czytelnika do podjêcia wysi³ku aktywnej lektury napisanej przez niego ksi¹¿ki i do dialogu z jego tezami. Analiza
dzie³ Berkeleya utwierdza w przekonaniu, jak trudno zrozumieæ i zinterpretowaæ
zawarte w nich pogl¹dy oraz argumenty. To z kolei bezsprzecznie rozbudza ciekawoæ wobec oryginalnych propozycji interpretacyjnych, jakie znajdziemy w monografii Berkeley.
Marta Szymañska-Lewoszewska
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W OBRONIE ABSOLUTNOCI PRAWDY
Jacek Moroz, Dyskusja z relatywizmem prawdy
w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Wyd. Naukowe
Scholar, Warszawa 2013, ss. 222.
Relatywizm jest dzi, w ponowoczesnym dyskursie filozoficznym, stanowiskiem przyjmowanym  mniej lub bardziej otwarcie  przez wielu mylicieli.
Obejmuje on tak¿e kwestie prawdziwoci. Pluralizm, wieloæ mo¿liwych kontekstów i interpretacji sprawia, ¿e sens pojêcia prawdy zosta³, jakie wiele innych,
rozproszony. Jednoczenie pojawiaj¹ siê z ró¿nych stron g³osy rozwa¿aj¹ce mo¿liwoæ istnienia prawdy obiektywnej, zg³aszaj¹ce potrzebê jej poszukiwania. S¹dzê, ¿e ksi¹¿kê Jacka Moroza mo¿na czêciowo potraktowaæ w³anie jako jeden
z takich g³osów. Czytelnik znajdzie w niej zarówno rekonstrukcjê pogl¹dów
g³ównych reprezentantów Szko³y Lwowsko-Warszawskiej na naturê prawdy, jak
i ocenê si³y argumentów przedstawianych na ich poparcie. Dlatego te¿ w mojej
opinii publikacja ta pe³ni podwójn¹ funkcjê. Po pierwsze, przypomina dorobek
jednej z najwiêkszych polskich formacji intelektualnych XX w., po drugie, prezentuje aktualne stanowisko na temat absolutyzmu w kwestii prawdy. Autora
szczególnie interesuje relatywizm aletyczny oraz radykalny konstruktywizm.
Praca Jacka Moroza, doktora filozofii, adiunkta w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczeciñskiego, sk³ada siê z omiu rozdzia³ów poprzedzonych wstêpem,
w którym formu³uje on dwie tezy wyjciowe. Po pierwsze, twierdzi, ¿e niemal
wszyscy przedstawiciele Szko³y Lwowsko-Warszawskiej, pomimo ró¿norodnoci
akceptowanych pogl¹dów i postulowanego w szkole filozoficznego minimalizmu,
byli antyrelatywistami (s. 11). Po drugie, uwa¿a, ¿e argumenty twardowszczyków
na rzecz absolutyzmu, przy pewnych za³o¿eniach, zachowa³y aktualnoæ oraz
moc dowodow¹ (s. 12).
Rozdzia³ pierwszy rozprawy zawiera ustalenia terminologiczne  zarówno
w stosunku do pojêcia relatywizmu, jak i pojmowania samej Szko³y LwowskoWarszawskiej. Ju¿ od pierwszych stron tej publikacji daje siê zauwa¿yæ dba³oæ
autora o metodologiczny aspekt pracy. W syntetyczny sposób (ale nie upraszczaj¹cy) dokonuje on m.in. typizacji ró¿nego rodzaju relatywizmów, ze szczegó³owym
omówieniem tego wariantu, który bêdzie go w rozprawie najbardziej interesowa³,
czyli relatywizmu prawdy (autor konsekwentnie pos³uguje siê sformu³owaniami
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relatywizm prawdy/ absolutyzm prawdy zamiast relatywnoæ prawdy/ absolutnoæ prawdy czy prawda wzglêdna/ prawda bezwzglêdna. Ten fakt
mo¿na uznaæ za pewne odstêpstwo od za³o¿onej starannoci terminologicznej).
Ka¿dy kolejny rozdzia³ (a¿ do rozdzia³u ósmego, który stanowi pewnego rodzaju podsumowanie wczeniejszych) jest powiêcony rozumieniu prawdy przez
wybranych przedstawicieli Szko³y. Czêæ rozdzia³ów dotyczy indywidualnych
rozwa¿añ (np. za³o¿yciela Szko³y Kazimierza Twardowskiego), inne kierunków
filozoficznych wystêpuj¹cych w ramach Szko³y, m.in. konwencjonalizmu, niektóre za skupiaj¹ siê wokó³ konkretnego problemu, jak np. spór o odwiecznoæ
prawdy miêdzy Kotarbiñskim i Leniewskim. W ostatnim rozdziale autor dokonuje oceny przedstawionych argumentów w obronie absolutnoci prawdy oraz
wskazuje zwi¹zane z nimi trudnoci i ograniczenia. Niew¹tpliwym atutem pracy
jest du¿a iloæ dodatkowych informacji  historycznych, terminologicznych czy
bibliograficznych umieszczonych w obszernych przypisach, które wzbogacaj¹ j¹,
nie zaburzaj¹c jednoczenie toku tekstu g³ównego. Wszystkie paragrafy maj¹
przejrzyst¹ i logiczn¹ strukturê, co sprawia, ¿e czytelnik porusza siê po nich
z ³atwoci¹.
Pierwszy rozdzia³ omawianej monografii zosta³ powiêcony za³o¿ycielowi
Szko³y Lwowsko-Warszawskiej, Kazimierzowi Twardowskiemu. Jego rozwa¿ania i ich wyniki stanowi³y bowiem fundament pogl¹dów przyjmowanych przez
ca³¹ Szko³ê. Autor skupi³ siê przede wszystkim na pracy z 1900 r. pt. O tak zwanych prawdach wzglêdnych, ale nawi¹za³ tak¿e do innych publikacji m.in.
O czynnociach i wytworach z 1913 r. Twardowski by³ zwolennikiem klasycznej koncepcji prawdy w sformu³owaniu Arystotelesowym. Zdecydowany brak
akceptacji nieklasycznych teorii prawdy, realizm oraz antyirracjonalizm stanowi³y podstawê do odrzucenia relatywizmu. Niezbêdne by³o do tego tak¿e wyrane
rozró¿nienie zdania i s¹du. W koncepcji Twardowskiego to s¹d, rozumiany jako
treæ in abstracto, niezale¿ny od podmiotu s¹dz¹cego, jest nonikiem prawdziwoci. Lwowski filozof wykorzysta³ trzy rodzaje argumentów przeciw relatywizmowi. Pierwszy z nich to tzw. argument analityczny, zgodnie z którym relatywizm wynika z pomieszania trwa³ych s¹dów oraz zdañ, które s¹ jedynie
okazjonalne. Wartoæ logiczna s¹du (w³aciwego nonika prawdy) jest niezmienna. Pe³en sens s¹du ujawnia siê jednak¿e dopiero po jego dookreleniu przez
kontekst. O tym uzupe³nieniu Moroz pisa³ tak: w rozprawie O tak zwanych
prawdach wzglêdnych Twardowski pokazuje, ¿e relatywizm aletyczny maj¹cy
swoje ród³o w wypowiedziach o wra¿eniach, nieuprawnionych generalizacjach,
hipotezach naukowych czy zasadach etycznych, jest tylko pozorny bêd¹c rezultatem bardzo wa¿nej cechy jêzyka naturalnego  tzw. eliptycznoci (czyli skrótowoci) (s. 67). Wartoæ logiczna s¹du przys³uguje mu na sta³e i jest niezale¿na od
mo¿liwoci jej rozpoznania (Twardowski przyjmowa³ odwiecznoæ prawdy). Pozosta³e dwa argumenty  logiczny i pragmatyczny  Twardowski opar³ na zasa-

W obronie absolutnoci prawdy

629

dzie niesprzecznoci. Pierwszy skierowa³ przeciw subiektywizmowi epistemologicznemu, drugi w obronie racjonalnego mylenia.
S¹d jest zawsze albo prawdziwy, albo fa³szywy, nie mo¿e byæ zarazem prawdziwy i fa³szywy, ani posiadaæ statusu nieokrelonego. Dokonana przez Twardowskiego krytyka relatywizmu opiera siê w zwi¹zku z tym, zdaniem autora, na
pewnych milcz¹cych (ale koniecznych) za³o¿eniach: realizmu ontologicznego,
mo¿liwoci poznania wiata ekstralingwistycznego oraz uznaniu, ¿e zasada niesprzecznoci jest s³uszna zarówno w wymiarze ontologicznym, epistemologicznym, jak i semantycznym. Polemizuje tym samym z niektórymi badaczami
(E. Paczkowsk¹-£agowska, R. Jadczakiem), uznaj¹cymi, ¿e stanowisko autora
Granic puryzmu jest niezale¿ne i mo¿e byæ bronione w ramach dowolnego pogl¹du w kwestii przedmiotu i zakresu ludzkiej wiedzy (s. 81). Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e autor przywo³a³ i gruntownie przeanalizowa³ krytykê argumentów
antyrelatywistycznych Twardowskiego. Zastrze¿enia Józefa Dêbowskiego, przedstawione w artykule O bezwzglêdnoci prawdy, autor uzna³ za zasadniczo trafne
(s. 9 i s. 76-80), a skoro tak, to dla porz¹dku odnotujmy, i¿ zarzuty Dêbowskiego
dotyczy³y: (1) niejasnoci w kwestii statusu ontologicznego s¹dów, (2) nieskutecznoci programu eliminowania z jêzyka naturalnego wyra¿eñ niejednoznacznych
i eliptycznych oraz (3) niedookrelonego statusu aksjologicznego prawdy (s. 77).
Warto jednak pamiêtaæ, i¿ krytyczne wobec argumentów Twardowskiego zastrze¿enia Dêbowskiego nie mia³y na celu podwa¿enia tezy antyrelatywistycznej.
W tym punkcie J. Dêbowski zdecydowanie solidaryzuje siê z K. Twardowskim
i stanowiskiem Szko³y (co zreszt¹ autor wyranie odnotowuje na s. 78).
Kolejn¹ przeanalizowan¹ przez Moroza przedstawicielk¹ Szko³y Lwowsko-Warszawskiej jest Maria Kokoszyñska-Lutmanowa. Dziêki zastosowaniu rodków formalnologicznych, zw³aszcza przez dodanie formu³ kwantyfikatorowych
do podstawowego sformu³owania relatywizmu, wyszczególni³a relatywizm radykalny i umiarkowany. W pierwszym przypadku tezê relatywistyczn¹ poprzedza
kwantyfikator generalny, w drugim egzystencjalny. G³ówna linia argumentacyjna Kokoszyñskiej  twierdzi Moroz  zosta³a zbudowana na bazie tezy, ¿e relatywizm prawdy powstaje wówczas, gdy przyjmuje siê niew³aciw¹ koncepcjê
prawdy albo te¿ niew³aciwe pojmuje siê sam relatywizm prawdy (s. 103). ród³a relatywizmu le¿¹ zatem zdaniem autorki A refutation of the relativism of truth
w³anie w jego b³êdnym rozumieniu, przyjêciu niew³aciwego (tj. nieklasycznego) pojêcia prawdy oraz z powodu b³êdnego interpretowania niektórych cech jêzyka potocznego (eliptycznoci). Niew¹tpliw¹ zas³ug¹ i oryginalnym wk³adem
Kokoszyñskiej do dyskusji z relatywizmem prawdy  pisze autor  by³o precyzyjne wskazanie na ród³a, a zarazem powody, dla których relatywizm prawdy
zyska³ liczne grono zwolenników (s. 104). Niemniej interpretacje Kokoszyñskiej s¹ rozwiniêciem tez Twardowskiego i jednoczenie wyra¿aj¹ pe³ne poparcie jego stosunku do prawd wzglêdnych.
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W rozdziale czwartym swojej pracy Moroz podda³ analizie relacjê miêdzy
uznawanym w Szkole absolutyzmem a radykalnym konwencjonalizmem, którego twórc¹ i g³osicielem (przez pewien okres twórczoci) by³ Kazimierz Ajdukiewicz, a wnikliw¹ komentatork¹ Izydora D¹mbska. Po ogólnej prezentacji g³ównych za³o¿eñ stanowiska konwencjonalistycznego Ajdukiewicza Moroz przytacza
obronê antyrelatywizmu dokonan¹ przez D¹mbsk¹ w artykule Konwencjonalizm
a relatywizm. Autorka podkrela³a w tej publikacji, ¿e czêste uto¿samianie konwencjonalizmu z relatywizmem jest wynikiem b³êdnego rozumienia tego pierwszego
(w podobny sposób  tylko z niezrozumienia stanowiska relatywistycznego  argumentowa³a Kokoszyñska). Poprawnie odczytane tezy konwencjonalistyczne
mog¹ byæ wrêcz pomocne, twierdzi³a D¹mbska, w przezwyciê¿eniu relatywizmu
(s. 113). Konwencjonalizm jest teori¹ rozstrzygalnoci twierdzeñ, a nie ich prawdziwoci. G³osi wieloæ mo¿liwych obrazów wiata, nie przes¹dzaj¹c jednoczenie o ich kwalifikacji prawdziwociowej  nie prowadzi wiêc do tezy o relatywizacji rzeczywistoci. Niemniej stanowisko przyjmowane przez autora Obrazu
wiata i aparatury pojêciowej jest w niektórych momentach trudne do pogodzenia z ide¹ prawdy absolutnej, co Moroz kilkakrotnie podkrela. Dyrektywalna
koncepcja znaczenia, stanowi¹ca podstawê konwencjonalizmu, nastrêcza pewnych trudnoci w jednoznacznym okreleniu statusu znaczeniowego prawdy, ale
z drugiej strony nie jest te¿ tak, ¿e konwencjonalizm z za³o¿enia implikuje relatywizm. Ajdukiewicz w okresie uznawania radykalnego konwencjonalizmu nie
pos³ugiwa³ siê w ogóle semantycznym pojêciem prawdy ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê antynomie (problem ten rozwi¹za³a dopiero semantyczna koncepcja
prawdy Tarskiego). Moroz rzetelnie analizuje problematyczne momenty w koncepcji autora Konwencjonalnych pierwiastków w nauce, konstatuj¹c mimo to, ¿e
nale¿y uznaæ Ajdukiewicza za spadkobiercê antyrelatywistycznej tradycji Twardowskiego.
W¹tpliwoci istniej¹ tak¿e, zdaniem Moroza, co do mo¿liwoci konsekwentnego pogodzenia absolutyzmu z reizmem Tadeusza Kotarbiñskiego. Autor powiêca m.in. temu problemowi rozdzia³ pi¹ty. Reizm (konkretyzm) w wersji ontologicznej to stanowisko, zgodnie z którym istniej¹ tylko rzeczy (nie istniej¹
przedmioty idealne). W wersji semantycznej eliminuje nazwy pozorne, tj. odnosz¹ce siê do bytów fikcyjnych. Na takim gruncie trudna jest obrona tezy o s¹dzie in abstracto jako noniku prawdziwoci, bowiem z perspektywy reizmu jest
to hipostaza. Mimo to, Kotarbiñski w Elementach teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk opowiada siê za absolutyzmem aletycznym, argumentuj¹c zgodnie z lini¹ Twardowskiego, tzn. wychodz¹c od postulatu uzupe³nienia
niedookrelonych zdañ o kontekst, uznaniu zasady niesprzecznoci oraz korespondencyjnej koncepcji prawdy. Moroz pokazuje, w jaki sposób mo¿na by³oby
przezwyciê¿yæ trudnoci zwi¹zane z pogodzeniem tych dwóch koncepcji tak, aby
zachowaæ spójnoæ stanowiska, jednak zaznacza, ¿e s¹ to jego w³asne propozy-
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cje  Kotarbiñski pozosta³ do koñca zwolennikiem dwóch sprzecznych idei: reizmu
i absolutyzmu w kwestii prawdy. Dalsz¹ czêæ rozdzia³u zajmuje odtworzenie sporu
miêdzy Kotarbiñskim i Leniewskim (porednio te¿ z £ukasiewiczem), dotycz¹cego problemu odwiecznoci prawdy i jego zwi¹zku z zagadnieniem relatywizmu.
Rozdzia³ szósty omawianej pracy dotyczy semantycznej teorii prawdy Alfreda Tarskiego. Pomimo zdeklarowanej chêci uchwycenia w niej klasycznych intuicji dotycz¹cych prawdy, nie ominê³y autora Pojêcia prawdy w jêzykach nauk
dedukcyjnych zarzuty o relatywizm. Zgodnie z koncepcj¹ Tarskiego prawda jest
zrelatywizowana do konkretnego jêzyka przedmiotowego i wyra¿ona w jego
metajêzyku, przy czym niemo¿liwy jest uniwersalny metajêzyk. Ten element
w konsekwencji przes¹dzi³ o mo¿liwoci interpretacji semantycznej koncepcji
prawdy w duchu relatywizmu, deflacjonizmu i absolutyzmu (s. 166). Sam Tarski,
pomimo pierwotnego za³o¿enia, nie utrzyma³ konsekwencji w sprawie statusu ontologicznego prawdy, jego wypowiedzi nie s¹ w tej kwestii spójne. Moroz przytacza wyniki analiz tego problemu dokonanych zarówno przez zwolenników
relatywistycznego, jak i absolutystycznego wyjanienia konwencji T. M. Black
i R.C. Jennings argumentowali za tym, ¿e prawda ma w koncepcji Tarskiego charakter wzglêdny. H. Siegel i J. Woleñski bronili absolutystycznej interpretacji
kategorii prawdy. Z kolei A. Grobler, wskazuj¹c na mo¿liwoæ istnienia wielu
interpretacji jêzyka nauki, utrzymywa³, ¿e ani pierwsze, ani drugie rozwi¹zanie
nie generuje sprzecznoci  oba s¹ zatem mo¿liwe. Moroz ostatecznie opowiada
siê za absolutystyczn¹ wyk³adni¹ semantycznej koncepcji prawdy Tarskiego,
wpisuj¹c j¹ w dziedzictwo Szko³y Lwowsko-Warszawskiej i jej za³o¿yciela.
Ostatni rozdzia³ jest rekonstrukcj¹ pogl¹du na prawdê dwóch filozofów
z ostatniego pokolenia Szko³y Lwowsko-Warszawskiej  Edwarda Poznañskiego
i Aleksandra Wundheilera. Moroz opiera siê na ich wspólnej publikacji Pojêcie
prawdy na terenie fizyki, która ukaza³a siê w ksiêdze pami¹tkowej z 1934 r. powiêconej T. Kotarbiñskiemu (obaj byli jego bezporednimi uczniami). Stoj¹c na
gruncie operacjonizmu, utrzymywali, ¿e prawda jest wprost okrelona przez metody jej weryfikacji. Zaproponowali kryterialn¹ koncepcjê prawdy, pos³uguj¹c siê
przy tym dwoma jej pojêciami. Pierwszym kryterium prawdziwoci teorii fizycznych mia³oby byæ kryterium koherencyjne  zgodnie z nim prawdziwoæ zdania
jest uwarunkowana przynale¿noci¹ do niesprzecznego systemu twierdzeñ. Drugim kryterium prawdy, które podaj¹ Poznañski i Wundheiler, jest zgoda powszechna, opatrzona jednak¿e pewnymi zastrze¿eniami. Nie chodzi bowiem
o zgodê wszystkich podmiotów zdolnych do wydawania s¹dów, lecz jedynie
normalnych, bezinteresownych i kompetentnych (s. 181). Oba kryteria s¹ zdaniem autorów równie wa¿ne (¿adne nie jest wyró¿nione), ale te¿ nie stosuj¹ siê
do tych samych twierdzeñ. Kryterium zgody powszechnej dotyczy raczej zdañ
elementarnych i ich zaprzeczeñ (zdañ dowiadczalnych). Kryterium koherencji
stosuje siê do ca³ego systemu lub jego wiêkszych i bardziej ogólnych fragmentów.
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Operacjonizm bezporednio prowadzi do uznania wzglêdnoci prawdy, zrywaj¹c
jednoczenie z d³ug¹ tradycj¹ Szko³y w obronie absolutyzmu.
Monografiê J. Moroza trzeba uznaæ za wartociow¹ z punktu widzenia historii filozofii, ale i wspó³czesnej epistemologii. Autor powo³uje siê na literaturê
rodzim¹ i zagraniczn¹, wykazuj¹c siê wieloaspektow¹ znajomoci¹ podejmowanego tematu. W przypadku wielu mo¿liwych interpretacji problemu zawsze powo³uje siê na innych badaczy, przywo³uje racje wszystkich stron, zajmuj¹c wobec nich w³asne stanowisko. W zakoñczeniu konfrontuje swoje dociekania
z tezami wyjciowymi. Pierwsz¹, zak³adaj¹c¹, ¿e prawie wszyscy przedstawiciele
Szko³y Lwowsko-Warszawskiej (zastrze¿enie dotyczy Poznañskiego i Wundheilera) byli zwolennikami absolutnego ujêcia prawdy, autor uznaje za obronion¹,
choæ jak podkrela, nie w ka¿dym przypadku mo¿na to w prosty sposób pogodziæ z ich innymi pogl¹dami. O tezie drugiej autor pisze nastêpuj¹co: strategia
obrony absolutyzmu prawdy, zaprezentowana przez Twardowskiego, stanowi dzi
istotn¹ wartoæ, niemniej opatrzona byæ musi istotnymi przypisami (s. 87). Te
dodatkowe za³o¿enia Moroz nazywa pakietem antyrelatywistycznym Szko³y
Lwowsko-Warszawskiej. Nale¿¹ do niego: i) klasyczna teoria prawdy; ii) przyjêcie logiki dwuwartociowej, a co za tym idzie, jej podstawowych praw, tzn.
prawa wy³¹czonego rodka oraz zasady niesprzecznoci; a tak¿e iii) uznanie s¹du
za nonik prawdziwoci (s. 211). G³ówne przes³anki do odrzucenia relatywizmu
przedstawi³ Twardowski, uczniowie niejako kontynuowali jego liniê argumentacyjn¹, czasem dodaj¹c nowe w¹tki czy aspekty. Moroz s³usznie zauwa¿a, ¿e
w pewnym stopniu (jak wysokim nie próbuje okreliæ) to du¿y autorytet Twardowskiego zawa¿y³ na takim, a nie innym sposobie pojmowania prawdy przez
cz³onków Szko³y Lwowsko-Warszawskiej  nawet w obliczu ryzyka niespójnoci teoretycznej. Jak wiadomo, Twardowski zaszczepi³ w swych wychowankach
g³êbokie przekonanie o donios³oci poszukiwania i g³oszenia prawdy obiektywnej jako jedynie wartociowego celu badania naukowego. Autor wspomina
o tym, choæ nie wyprowadza z tego faktu ca³kiem prawdopodobnej tezy, ¿e mog³o tu nast¹piæ uto¿samienie dwóch ró¿nych aspektów prawdy: raz rozumianej
jako abstrakcyjna wartoæ, innym razem, uto¿samionej z wiedz¹ o najwy¿szym
stopniu pewnoci.
Po lekturze tej ksi¹¿ki pozostaje wra¿enie, chyba zgodne z intencj¹ autora,
¿e obrona absolutyzmu by³a przez niektórych uczniów Twardowskiego przeprowadzana niejako za pewn¹ cenê  czasem trudnoci interpretacyjnych, czasem
niespójnoci systemu pogl¹dów. Z uk³adu rozdzia³ów daje siê tak¿e zauwa¿yæ
tendencjê do malej¹cego absolutyzmu  od czystego antyrelatywizmu Twardowskiego do zabrudzonego, niekonsekwentnego w koncepcjach Ajdukiewicza, Kotarbiñskiego czy Tarskiego a¿ do otwartego relatywizmu Poznañskiego
i Wundheilera. Wybrana przez Moroza grupa filozofów ze Szko³y jest reprezentatywna, choæ brak w niej np. Tadeusza Cze¿owskiego, jednego z czo³owych
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przedstawicieli formacji. Nie tyle jako zarzut, ile uwagê mo¿na równie¿ podnieæ
fakt, ¿e autor skupi³ siê wy³¹cznie na tytu³owym, w¹skim aspekcie pogl¹dów
lwowsko-warszawskich mylicieli, nie nawi¹zuj¹c do szerszego kontekstu, w który ów spór mo¿na by³oby wpisaæ. Mo¿e to pozostawiaæ lekki niedosyt. Mimo to
s¹dzê, ¿e pracê Moroza nale¿y potraktowaæ jako kompleksowe podjêcie problemu
antyrelatywizmu w kwestii prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, przeprowadzon¹  metodologicznie i jêzykowo  zgodnie z jej analitycznym duchem.
Katarzyna Ossowska

HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO 20

Olsztyn 2014

O TWÓRCZOCI CESARZA KINA JAPOÑSKIEGO
W 100. ROCZNICÊ URODZIN
Akira Kurosawa  twórca japoñski, twórca wiatowy,
pod red. Wioletty Laskowskiej-Smoczyñskiej i Piotra
Kletowskiego, Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej
Manggha, Kraków 2011, ss. 186.
Krakowskie Muzeum Manggha1 od lat wspó³pracuje z Miêdzynarodowym
Festiwalem Filmu Filozoficznego2. Odbywaj¹ siê tam inauguracje festiwalu oraz
czêæ filmowych seansów, promocje antologii3 po³¹czone z panelem dyskusyjnym i spotkania z polskimi i zagranicznymi goæmi4. Nie jest to zatem przypadek, ¿e w³anie tam 29 marca 2010 r. mia³a miejsce sesja naukowa powiêcona
twórczoci znakomitego re¿ysera japoñskiego Akiry Kurosawy, w niespe³na tydzieñ po 100. rocznicy jego urodzin (23.03.19106.09.1998). Powsta³a ksi¹¿ka,
która jest zapisem naukowego spojrzenia na filmy Cesarza Japoñskiego Kina, jak
nazywano Kurosawê, porównuj¹c go do Yasujirô Ozu, któremu z kolei nadano
miano Mnicha Japoñskiego Kina.
Obok wartociowych monografii5 i innych publikacji6 powiêconych dzie³om
autora Rashômona i Rudobrodego recenzowana ksi¹¿ka jest interesuj¹c¹ pozycj¹ ze wzglêdu na szerokie i wszechstronne ujêcie tematu. Poruszone problemy
oscyluj¹ m.in. wokó³ traumy powojennej rzeczywistoci Japonii (s. 1321), kwestii filozofii i skoñczonoci ludzkiej egzystencji w Piêtnie mierci (s. 2333), fi1
2
3

Zob. [online] <http://manggha.pl/>.
Zob. [online] <http://festiwalfilmufilozoficznego.com/>.
Na przyk³ad Wobec metafizyki. Filozofia  sztuka  film. Antologia, pod. red. U. Tes i A. Gielarowskiego, Akademia Ignatianum, Wyd. WAM, Kraków 2012, s. 474.
4 Zob. £. Kamiñski, Inny w kinie. Relacja z VII Miêdzynarodowego Festiwalu Filmu Filozoficznego (Kraków, 68 grudnia 2012), Humanistyka i Przyrodoznawstwo 2013, nr 19, s. 423,
424 i 425.
5 A. Helman, Akira Kurosawa, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970; M. Bobrowski, Akira Kurosawa. Artysta pogranicza, Wyd. Nomos, Kraków 2013.
6 Por. A. Pierzcha³a, Pajêcze Gniazdo  Wokó³ Makbeta Akiry Kurosawy, (w:) Obcoæ
przezwyciê¿ona. Film japoñski a kultura europejska, Universitas, Kraków 2005, s. 87148;
M. Bobrowski, Akira Kurosawa: W szerokiej perspektywie, (w:) Autorzy kina azjatyckiego, pod
red. A. Helman i A. Kamrowskiej, Wyd. Rabid, Kraków 2010, s. 149180.
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lozofii muzyki i w¹tków szekspirowskich (s. 69109), a nawet szamanizmu i ekologii g³êbokiej (s. 111121).
Redaktorzy tomu deklaruj¹, ¿e zale¿a³o im na próbie nowego spojrzenia na
filmy Kurosawy, a kolejnoæ artyku³ów odpowiada chronologicznie etapom
w filmografii mistrza (s. 7). Wród autorów dominowali przedstawiciele Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Okresem wczesnym  zwi¹zanym z filmami obyczajowymi (gatunek gendaigeki), takimi jak: Nie ¿a³ujcie naszej m³odoci i bardziej znanymi Pijanym anio³em i Zb³¹kanym psem  zaj¹³ siê Krzysztof Loska7. Autor Poetyki filmu japoñskiego zaprezentowa³ interesuj¹c¹ analizê obrazów ukazuj¹cych powojenn¹
rzeczywistoæ Japonii i zagubionych w niej m³odych ludzi szukaj¹cych swego
miejsca poród zniszczonych miast. Bior¹c pod uwagê to, ¿e w japoñskiej kinematografii tego okresu unikano pokazywania skutków wojny, Kurosawa wykaza³ siê wielk¹ odwag¹, co zreszt¹ zaakcentowa³ K. Loska: We wszystkich filmach z lat 40. na pierwszy plan wysuwa siê motyw budowania to¿samoci [...].
Wa¿n¹ rolê w konstruowaniu podmiotowoci odgrywa problem pamiêci i poczucia ci¹g³oci, zmagania siê z przesz³oci¹, przy równoczesnym pragnieniu zapomnienia o niej (s. 21).
Aspekt to¿samoci i ci¹g³oci ³¹czy siê z dziedzictwem, o czym pisze Micha³
Bobrowski, analizuj¹c doskona³y obraz Piêtno mierci. Autor wskazuje na wykorzystanie w¹tków z filozofii konfucjañskiej przy opowiadaniu historii o miertelnie chorym urzêdniku. Nieco kafkowski klimat bezdusznych urzêdów, wszechogarniaj¹ca apatia s³u¿¹ w Piêtnie mierci ho³dowaniu wartociom konfucjañskim.
Trzeci rozdzia³, autorstwa Dariusza Grzonki z Akademii Krakowskiej im.
A.F. Modrzewskiego, koncentruje siê na w¹tku przemocy i zazdroci na przyk³adzie adaptacji dzie³ Szekspira (Tron we krwi) i Gorkiego (Na dnie). Do dzi fascynuje umiejêtnoæ adaptowania tekstów kultury Zachodu w tak oryginalny, lecz
nie trac¹cy na tym podstawowych w³aciwoci, które zawiera³ orygina³. Grzonka s³usznie zauwa¿a, ¿e geniusz Kurosawy polega m.in. na umiejêtnym wyci¹gniêciu uniwersalnych elementów z europejskich tekstów kultury i u¿yciu ich
przez re¿ysera do nakrelenia w¹tków antropologicznych i zmuszenia widza
z innego krêgu kulturowego do refleksji filozoficznej.
Marek Sfugier, historyk z Uniwersytetu Gdañskiego, analizuje wybrane aspekty
realizmu historycznego i zastanawia siê nad tym, czy film w ogóle mo¿e byæ historyczny. Omawia ponadto dobór kostiumów wojowników, kwestie symboliki
i rolê mieczy. Ta cienka granica, która sprzyja przemieszaniu wartoci, zdaniem
Sfugiera jest ród³em si³y i g³êbi filmów Kurosawy: Nadaje im osobliwego autentyzmu, który my  widzowie, jestemy w stanie zaakceptowaæ jako historycz7 Zob. K. Loska, Encyklopedia filmu science fiction, Wyd. Rabid, Kraków 2004; idem,
Poetyka filmu japoñskiego, t. I, Wyd. Rabid, Kraków 2009.
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ny realizm (s. 64). W tym sensie mo¿emy mówiæ o istnieniu filmu historycznego jako gatunku. Zdaniem autora, w obrazach Kurosawy istotny jest kunszt,
z jakim re¿yser subtelnie zarysowuje cienk¹ liniê miêdzy tym, co szlachetne,
a tym, co nikczemne. Dotyczy to postaci m.in. z Ukrytej fortecy, Siedmiu samurajów czy Tronu we krwi.
Muzyka nadal pozostaje rzadko poruszanym tematem w monografiach na temat kina Kurosawy. Piotr Sawicki pisze o obrazowoci muzyki i muzycznoci
obrazu, a jako ¿e zajmuje siê konwergencj¹, nie dziwi¹ odwo³ania do Eisensteina
i synestezyjnej recepcji filmu. Kurosawa rozwi¹zuje obrazem wszystko, co siê da.
Unika zarówno nadmiaru dialogów, jak i nadmiaru komentarza muzycznego
(s. 71). Monta¿ w filmie równa siê rytmowi, a melodi¹ kina jest ruch wewn¹trzkadrowy. Ten rozdzia³ jest jednym z bardziej wartociowych w ca³ym tomie.
Kolejny rozdzia³ traktuje o ekologii w dziele filmowym. Na przyk³adzie obrazu Dersu Uza³a Katarzyna G¹sior analizuje ekologiczny wydwiêk, jaki niesie rosyjska produkcja Kurosawy. Autorka wskazuje, jak na przyk³adzie filmowej egzystencji tytu³owego syberyjskiego myliwego poruszane s¹ aspekty
szamanizmu i ekologii g³êbokiej.
W dorobku Kurosawy  oprócz wspomnianych wczeniej dzie³  wa¿ne s¹
równie¿ Sobowtór, Rudobrody, Siedmiu samurajów oraz Ran. Ten ostatni jest
przedmiotem jednej z ciekawszych analiz autorstwa Miko³aja Melanowicza, który zdecydowanie odchodzi od interpretacji metafizycznej na rzecz nihilistycznej
wizji maj¹cej swe korzenie zarówno w XX-wiecznej literaturze japoñskiej, jak
i dramatach Samuela Becketta. W obu przypadkach artyci ustawiaj¹ absurd
w centrum ludzkiej egzystencji.
Bez rozstrzygniêcia kwestii, czy twórczoæ Kurosawy ma wspó³czenie
wp³yw na kolejne pokolenie filmowców, nie mo¿e byæ mowy o satysfakcjonuj¹cym ujêciu i zbadaniu dorobku twórcy Sanjuro  samuraja znik¹d. Zrobi³a to
Agnieszka Kamrowska w tekcie Testament Cesarza, w którym zajê³a siê poszukiwaniem japoñskich filmów, w tym i remaków dzie³ Kurosawy.
W ostatnim z prezentowanych tekstów El¿bieta Wi¹cek podjê³a próbê porównania Siedmiu samurajów z amerykañskim remakiem i zbadania zale¿noci miêdzy tymi dwoma filmami.
Zwieñczeniem naukowej sesji powiêconej Kurosawie by³a rozmowa z Andrzejem Wajd¹, jednym z inicjatorów powstania Muzeum Mangghi. Spotkanie
z wybitnym polskim re¿yserem poprowadzi³ Piotr Kletowski, a dotyczy³o ono relacji miêdzy kinem autora Kana³u a obrazami Kurosawy. Obaj twórcy pochodz¹
z rodzin inteligenckich, a ich ojcowie zwi¹zani byli ze rodowiskiem wojskowym. Obaj ukoñczyli malarstwo i przeszli do wiata filmu ze wiata sztuk plastycznych. Kolejnym podobieñstwem jest, zw³aszcza we wczesnej fazie, próba
poradzenia sobie z trudn¹ rzeczywistoci¹ powojenn¹ za pomoc¹ kina oraz
wspólne umi³owanie dzie³ Szekspira i Dostojewskiego: to nie dotyczy³o tylko
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i wy³¹cznie tego, ¿e on [Kurosawa] siêgn¹³ po Szekspira czy Dostojewskiego,
ale ¿e potrafi³ tworzyæ jak¹ sytuacjê na ekranie, która w dalekim kraju  Polsce
by³a tak samo zrozumia³a, jak w innych krajach, gdzie ten film siê pojawia³
(s. 176). Istnieje jeszcze jedno podobieñstwo: filmy obu twórców czêsto lepiej
by³y przyjmowane za granic¹ ni¿ w ojczynie.
Monografia Akira Kurosawa  twórca japoñski, twórca wiatowy to wartociowy zbiór prac na wysokim poziomie naukowym, przygotowany przez specjalistów maj¹cych na celu ukazanie wielkiego re¿ysera w nowej perspektywie: filozoficznej, historycznej, wspó³czesnej, polskiej i antropologicznej. Wnosi ona
wiele nowych analiz i oryginalnych interpretacji w badaniach filmoznawczych
na temat Kurosawy. Odpowiednio dobrani, kompetentni autorzy proponuj¹ nieco inne od klasycznego podejcie do dorobku filmowego Akiry Kurosawy. Jedyny zarzut, jaki mo¿na sformu³owaæ, to brak konsekwencji w zamieszczaniu
bibliografii na koñcu ka¿dego artyku³u. Atutem ksi¹¿ki jest strona estetyczna oraz
sporo kadrów, fotosów, a tak¿e rysunków Andrzeja Wajdy.
Alicja Helman, charakteryzuj¹c osobê wielkiego japoñskiego twórcy, napisa³a, ¿e Kurosawa by³ dla kina tym, kim dla muzyki by³ Bach, a dla teatru Szekspir. Trudno siê z tym stwierdzeniem nie zgodziæ, dlatego cieszy, ¿e autor Nieba i piek³a nadal wzbudza zainteresowanie zarówno filmoznawców, t³umaczy,
filozofów i historyków, jak i kolejnych pokoleñ widzów.
£ukasz Kamiñski

