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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 
XXIX/2                                                                       Białystok 2017

Jacek Surzyn 
(Katowice) 

MIĘDZY BRZMIENIEM A CISZĄ. 

SAGICZNO-SYGETYCZNE ROZWAŻANIA O JĘZYKU 

W „PRZYCZYNKACH DO FILOZOFII” 

MARTINA HEIDEGGERA. 

Myśl Heideggera budzi emocje i kontrowersje. Dla jednych jest natchnie-
niem i inspiracją dla podjęcia „prawdziwych” problemów filozoficznych, dla in-
nych wręcz przeciwnie – jest przykładem hipokryzji i ułudy, nieczytelnych roz-
ważań prowadzących w bliżej nieokreślone obszary quasi-filozoficznego namy-
słu. Jakkolwiek odniesiemy się do Heideggerowej propozycji nie ulega wątpli-
wości, że pierwszą kwestią pozostaje jego język. Język używany przez Heidegge-
ra budzi niemal takie same emocje, jak myśl, którą próbuje przekazać. W opinii 
wielu jest pełen mało czytelnych neologizmów, gramatycznych i syntaktycznych 
pułapek, które dobrze „współgrają” z przekazywaną treścią. Jest to więc ocena 
jednoznacznie negatywna. Z kolei dla zwolenników, język filozofa wykazuje 
wprost rewolucyjne własności – sięga bowiem do samych swych granic, wyzby-
wa się nabytego na przestrzeni dziejowej semantycznego fałszu, oddalającego go 
od tego, co naprawdę „jest”1. W tekście, który przedstawiam chciałbym popro-
wadzić czytelnika drogą odkrywania takiego języka, a posłuży mi do tego wyjąt-
kowy tekst w twórczości Heideggera, to znaczy dzieło pod tytułem Przyczynki 

1 Kilka wybranych pozycji odnoszących się do języka: Ł. Kołoczek, Być, czyli mieć. Próba trans-
pozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera, Kraków 2016, s. 11-17; O. Pӧggeler, 
Droga myślowa Martina Heideggera, przeł. B. Baran, Warszawa 2002, s. 312-349; J. Richardson, 
Heidegger, London-New York 2012, s. 276-323; W. Rymkiewicz, Formy istnienia. Heidegger 
według Arystotelesa, Warszawa 2015, s. 7-18. 
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do filozofii (Z wydarzania). Książka Heideggera napisana została w latach 1936-
38, ale na wyraźne życzenie autora została opublikowana dopiero po jego śmier-
ci w setną rocznicę urodzin w roku 1989. Przyczynki... przedstawiają nowy etap 
namysłu filozofa, są wytyczeniem innej filozofii oraz próbą ostatecznego zerwa-
nia z tradycją, a nawet zerwania z proponowaną wcześniej ontologią fundamen-
talną. Heidegger zachęca w tej książce do pójścia właściwą drogą myślenia – 
motyw drogi wydaje się kluczowy. Podtytuł Z wydarzania (Vom Ereignis) suge-
ruje, że droga myślenia, droga prawdy ma odsłonić wydarzające się bycie2. Wy-
darzanie istoczy się w jawnobyciu (Dasein) i jeśli chcemy podążyć za autorem, to 
musimy się zgodzić na wyjątkową, aforystyczną stylistykę tekstu. Filozof operuje 
skrótami, wyrażona myśl czasem umyka, aby wrócić w nowej odsłonie. Afory-
styczny styl, niewiele przypisów i cech tradycyjnego wykładu powodują stałe na-
pięcie uwagi czytelnika, zmuszonego do podążania za wymykającą się myślą. 

Taką niejednolitą strukturę tekstu chyba najlepiej określa muzyczny termin 
fugi3. W europejskiej tradycji słowo „fuga” (z języka łacińskiego „ucieczka”) naj-
częściej kojarzona jest z formą muzyczną, w której budowa tematu decyduje 
o kształcie wszystkich innych elementów struktury. Temat główny jest punktem
orientacyjnym, który stale „ucieka” i nawraca. Stąd Heidegger mówi o fudze by-
cia, ciągłym nawrocie tego, co się ziszcza, nawrocie wydarzania, które odsłania 
się przed nami w prawdzie jako podstawowy motyw bycia. Taka niezwyczajna 
konstrukcja, nawiązująca najbardziej do stylu Nietzschego, służy pokazaniu „in-
nej drogi”, przeobrażonej filozofii i nowego myślenia. Autor prowadzi czytelnika 
ścieżkami w gąszczu zagadnień i podczas przebywania tej drogi możliwe jest za-
gubienie. Pogubienie się jest nie tylko możliwe, ale nawet potrzebne jako ćwi-
czenie w odnajdywaniu powrotnej drogi. Główny motyw fugi stworzonej przez 
Heideggera ma pomóc w odszukaniu właściwego śladu i powrotu do prawdzi-
wego „wydarzania”. Te „ślady” są pozostawione po to, żeby nie utknąć na dobre 
w „tym, co zasłania” – w przesłonie bytu. 

Heidegger w Przyczynkach... odchodzi od filozofii systemowej i od własnej 
ontologii fundamentalnej, jakby uważał je za mniej precyzyjne instrumenty do 
odsłaniania zakrytego bycia. Fuga bycia dobrze mu służy do próby ujęcia „wyda-

2 M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie (Vom Ereignis), Frankfurt am Main 1994, s. 3. Pol-
ski przekład: M. Heidegger, Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, 
Kraków 1996, s. 11. 

3 Odnośnie do terminu „fuga” i jego użycia przez Heideggera zob.: Ł. Kołoczek, Być, czyli 
mieć…, s. 92-114; Ł. Kołoczek, Bóg Heideggera. Onto-teo-logiczny wymiar ‘Przyczynków do filozo-
fii’, Kraków 2013, s. 72-75. 
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rzania”, ponieważ wzorowana na fudze muzycznej zwiastuje uporczywe poja-
wianie się i znikanie jednego motywu, natomiast w innym znaczeniu jest wypeł-
nianiem, łączeniem elementów lub nadawaniem spoistości. Tak jak fuga mu-
zyczna wybrzmiewa w powracającym motywie, podobnie w Przyczynkach… 
wątki łączą się w jeden motyw wybrzmiewania bycia. Nasuwa się tu porównanie 
z niezrównanym dziełem J. S. Bacha Die Kunst der Fuge, w którym kontrapunk-
ty spajają się w jedno. Podobnie w języku dzieła Heideggera wybrzmiewa fuga 
bycia, którą autor ujmuje w sześć motywów: rozbrzmienie, rozgrywka, skok, 
gruntowanie, przyszli i ostatni bóg. Są to terminy pojawiające się również w in-
nych pracach filozofa, ale dopiero w Przyczynkach… uzyskują właściwy ton4. 

Wszystko w tym współbrzmieniu tematów jest inne: początek, tok myśle-
nia i powiadania – sagen. „Inne” oznacza tu: istotowe, źródłowe, a także kry-
tyczne wobec tradycji. „Inne” zapowiada też różnicę na poziomie językowym, ale 
nie powinno być mylone z próbą tworzenia jakiegoś innego, własnego języka. 
W Przyczynkach… Heidegger nie konstruuje nowego języka, lecz pragnie odkryć 
język pierwotny i powrócić do niego. Chodzi o język niepotoczny, w którym 
wyraża się zapomniane (zakryte) w tradycji filozoficznej bycie. Autor sądzi, że 
język właściwy do wypowiedzenia bycia musi mieć swój odpowiedni, naturalny 
charakter i przekonuje, że najwłaściwsza jego postać to „powiadanie”, gesagen, 
sagen – a nie „mówienie”, czyli Rede5. Język pierwotny musi powiadać, ponieważ 
mówienie sprowadza się do konstruowania wypowiedzi, formalizowania komu-
nikacji między ludźmi, prostą drogą prowadzi też do rozgadania, rozdrabniania, 
mielenia jęzorem, i wreszcie do zaciemniania i zasłaniania istoty tego, do czego 
sam język odwołuje. Heidegger uważa, że mowa topiąca umysł ludzki w drugo-
rzędnych wywodach techniki jest znamienna dla nowoczesnej cywilizacji i dra-
matycznie zużywa w potoczności wspaniałe narzędzie jakim jest język. Współ-
cześnie język utracił swoją właściwą formę, czyli stracił kontakt z tym, co na-
prawdę jest, z podłożem, a jego sens wynika tylko z poprawnego stosowania 
norm syntaktyczno-semantycznych. Taki język wikła człowieka w potoczność, 
w jego codzienny byt i przeraźliwie oddala go od prawdy samego bycia6. 

4 J. Mizera, W stronę filozofii niemetafizycznej. Martina Heideggera droga do innego myślenia, 
Kraków 2006, s. 14-15. 

5 J. Richardson, dz. cyt., s. 113-115. 
6 M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 497-501. M. Heidegger, Przyczynki do filozo-

fii…, s. 455-461. 



Jacek Surzyn 8

Zatem, jeśli fuga bycia ma sięgać do źródła prawdy, to musi wykorzystać 
istotę języka, czyli powiadanie. Heidegger określa powiadanie jako granicę mię-
dzy sagen i syge, czyli powiadaniem i milczeniem. Jego zdaniem, między brzmie-
niem a ciszą ujawnia się (istoczy) bycie, czemu dał wyraz w podtytule swej 
książki – Z wydarzania. Autor we Wstępnym spojrzeniu skierował na niego uwa-
gę, nazywając nawet właściwym tytułem swego dzieła. Bycie wydarza się, inaczej 
mówiąc darzy człowieka przemienionego i gotowego na przyjęcie takiego do-
świadczenia. Istotą Heideggerowego zamysłu jest powiadanie z wydarzaniu, 
a nie trywialne mówienie o nim. Język powinien także przemienić się i przesu-
nąć ku tradycyjnemu językowi metafizyki, który potrafi łączyć przedstawianie 
i daje się ująć jako λόγος w sensie wypowiedzi. Heidegger twierdzi, że w zna-
nych dziejach metafizyki nastąpiła jej logizacja, co oznacza, że byt wypowiada 
się za pomocą języka jako logosu, bezpośrednio łącząc język z człowiekiem. 
Człowiek stał się szafarzem języka i to pomogło mu zbudować naukę o bycie, 
ontologię, czyli wyrażanie istoty bytu za pomocą właściwie dobranych form ję-
zykowych. Utworzyła się swoista trójca: człowiek-λόγος (język)-byt. Filozof pi-
sze w związku z tym: „…λόγος bierze się za wypowiedź, tę zaś za połączenie 
przedstawień. Język przejmuje wypowiadanie bytu. Jednocześnie język, znowu 
jako λόγος, zostaje przydzielony człowiekowi (ζωον λόγον έχον). Podstawowe 
związki języka, z których wyprowadza się jego ‘istotę’ i ‘źródło’, prowadzą ku by-
towi jako takiemu oraz ku człowiekowi”7. Zatem, człowiek jest zdolny posługi-
wać się językiem, który wyraża byt. W pewien sposób język wyraża racjonalność 
człowieka, język jako λόγος dosłownie określa ludzką istotę definiowaną przez 
pryzmat racjonalności – animal rationalis. Źródłowe znaczenie języka odwołuje 
zarówno do bytu, jak i do człowieka. Tradycyjna metafizyka wyrażała związek 
bytu i człowieka za pomocą języka. Człowiek jako racjonalna („językowa”) istota 
był w stanie uchwycić, poznać i wyrazić byt, w tym również byt najwyższy, który 
filozof rozumie jako Boga: najbardziej bytujący byt. Możliwe było powstanie 
nauki, wiedzy o najwyższym bycie, czyli teologii jako logosu wyrażającego Boga. 
Autor zwraca uwagę, że tym samym język jako narzędzie wyrażania wszedł 
w obszar badań filozoficznych, a jego zakres rozszerzył się na całość bytu i prze-
kształcił się w sposób-modus wyrażania bytu8. Tradycyjne filozoficzne ujęcie 

7 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 456. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 497-498. 

8 „Odmiany filozofii języka wyłaniają się zawsze w wykładni animal rationale i z ujęcia 
związku ratio (języka) z bytem i z najbardziej bytującym (deus). […] Choć niewątpliwie można się 
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zawsze wiąże język z bytem i człowiekiem, traktując to jako nierozerwalną ca-
łość. Doprowadziło to do zbudowania filozofii jako wiedzy racjonalnej, to zna-
czy wyrażającej ludzkie przedstawienia za pomocą pojęć i terminów językowych. 
Byt jest racjonalnie, czyli językowo wyrażalny, a racjonalny człowiek posługujący 
się językiem jak narzędziem ma możliwość wyrażenia tego bytu. 

W takim znaczeniu ukształtowała się filozofia i nauka już w swoich po-
czątkach w starożytnej Grecji. Parmenidesowa jedność-tożsamość bytu i myśle-
nia stała się fundamentalnym wyznacznikiem związku zachodzącego między 
podstawą, początkiem, bytem a rozumem, myśleniem i językiem. Utrwalili ten 
pogląd Platon i Arystoteles. U Platona język stał się wyrazicielem prawdziwego 
świata wzorów-idei, dlatego konieczność podniesienia krytyki wobec sofistów 
i postulat wyrzucenia poetów z idealnego państwa-kallipolis. Zdaniem Platona, 
używanie języka niezależnie, w oderwaniu od bytu, prowadzi na manowce pozo-
ru, w świat doksalny, świat cieni, w którym język uwodzący pięknem kieruje 
w fałszywą stronę. Z kolei Stagiryta ukształtował formalny wymiar języka-
logosu jako narzędzia do właściwego i prawdziwego wyrażania tego, co jest – 
a w zasadzie, tego „czym” coś jest. Formalna struktura kategorii najlepiej poka-
zuje związek języka z bytem, kathegoresthai oznacza po grecku: ujmować coś, 
orzekać o czymś. Orzekanie o czymś sprowadzające się do językowej formuły 
zdania podmiotowo-orzecznikowego, odnosi się również do prawdy, ponieważ 
wiąże ona to, co się myśli i wyraża w formule zdania podmiotowo-orzeczniko-
wego z rzeczywistością poza myślną i poza językową, to znaczy z faktycznym re-
alnym stanem. Kategorie Arystotelesa wyrażają podstawowy związek myślenia 
i języka z bytem, odpowiadając na pytanie: czym jest byt? Tę intuicję Stagiryta 
zawarł w swej definicji metafizyki i jej przedmiotu: „Istnieje nauka w najwyż-
szym stopniu teoretyczna o bycie jako bycie i tym, co przysługuje mu z niego 
samego”9. Już w punkcie wyjścia namysłu metafizycznego pojawia się pytanie 
o byt odniesiony do samego siebie i wypełniające go, jemu przynależne właści-
wości, które w tradycji metafizycznej zostały określone jako transcendentalia. 
Transcendentalia są właściwościami pozakategorialnymi, czyli są transkatego-
rialne. Przysługują wyłącznie bytowi, a wedle klasycznego ujęcia tomistycznego 

zgodzić, że ów szczególny twór [tzn. język – J.S.] towarzyszy ze swej strony wszelkiemu przedsta-
wianiu i tym samym rozciąga się na cały obszar bytu jako sposób wyrażania go, to jedna tym sa-
mym rozważanie nie wykracza poza owo początkowe określenie języka, które w nie dość określony 
sposób ustawia go w związku z bytem i człowiekiem”, M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, 
s. 456. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 498.
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są konwertywne z bytem, co oznacza że zakresowo pokrywają się z pojęciem by-
tu10. Heidegger dochodzi do wniosku, że w tradycyjnym przedstawieniu język 
jest spleciony z bytem, wyrażając go, orzekając o nim i to zarówno w wymiarze 
metafizycznie ujętego bytu jako bytu – wtedy odnoszą się do niego pojęcia tran-
skategorialne (transcendentalia), jak również w ujęciu bytu jako czegoś, a wów-
czas podpada pod strukturę kategorii. Poza tym, język sprzęgnięty jest z czło-
wiekiem, który używa go do wyrażania bytu. Zatem język jest uwikłany w związki, 
co Heidegger rozumie i próbuje się temu przeciwstawić: „Prawie wcale nie po-
dejmuje się prób bardziej źródłowego ujęcia istoty człowieka i jego stosunku do 
bytu (i odwrotnie) od strony związku z językiem. Wymagałoby to bowiem sta-
nowienia języka uwolnionego poniekąd od związków”11. Można przyjąć, że pod-
jęty przez filozofa namysł nad językiem jest właśnie próbą odnalezienia języka 
uwolnionego od związku z człowiekiem i bytem. Pierwszym krokiem byłoby 
odrzucenie języka rozumianego historycznie, ponieważ oznacza on mówienie 
o tym, czym jest byt – quid est. Heidegger taki język uważa za zbyt uwikłany
w metafizyczną tradycję bytu jako bytu oraz nieodwołalnie skazany na posługi-
wanie się kategoriami i transcendentaliami określającymi byt w różnych jego 
odniesieniach i odmianach (byt odniesiony do samego siebie, ujęty jako taki, lub 
z perspektywy jakiegoś przejawu). 

Według Heideggera, motywacją pytania o istotę języka powinno być od-
niesienie języka do samego bycia, do samego „jest”. Język musi nakierowywać na 
bycie i na jego prawdę, ponieważ wtedy dopiero sięga on do swej właściwej pod-
stawy i otwiera się przed nim nowa perspektywa. Język nie posługuje się już „na-
rzuconymi” mu uwikłaniami w byt i w człowieka, które wynikają ze struktury 
syntaktyczno-semantycznej kategorii (czy też w przypadku bytu najwyższego 
transkategorii), przestaje „mówić” – wypowiadać, a zaczyna powiadać. 

Powiadanie odnosi się wprost do prawdy bycia, zatem język powiada bycie 
i nabiera właściwej „swoistości”, co u Heideggera uwidacznia się grą słów odsła-
niającą głęboki sens powyższego ujęcia języka. Filozof pisze: „Bycie i nic innego 
jako najbardziej swoiste (właściwe) ziszczanie mogłoby sprawić taki grunt dla ję-
zyka, z którego wytwarzałby on własną swoistość, taką ze względu na którą me-

10 Warto zaznaczyć, że w średniowieczu strukturę transcendentaliów znacznie poszerzył Jan 
Duns Szkot. Szerzej odnoszę się do tej kwestii w: J. Surzyn, Transcendentalizm Jana Dunsa Szkota 
i Immanuela Kanta. Próba zestawienia, Bielsko-Biała- Katowice 2011, s. 37-90. 

11 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 456. Por. M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 498. 



Między brzmieniem a ciszą… 11

tafizycznie jest wyjaśniany, a co sam wpierw z siebie określa”12. Heidegger po-
stuluje odniesienie języka do samego bycia, ponieważ bycie ziszcza się-udziela 
językowi jego właściwego gruntu, a to sprawia, że jakiekolwiek metafizyczne 
ujęcie i wyjaśnianie musi być poprawnie zakorzenione w istocie języka, który 
powiada o samym bycie. Dla głębszego zrozumienia myśli autora wydaje się ko-
nieczne zwrócenie uwagi na pojawiający się w tekście niemiecki rdzeń -eig. Naj-
pierw mamy z nim do czynienia w formie przymiotnikowej eigenste, czyli w naj-
wyższym stopniu. Eigenste dookreśla termin Wesung, czyli istoczenie-ziszczanie, 
zatem mamy „najbardziej swoiste ziszczanie”. Po raz drugi rdzeń -eig występuje 
w formule nominalnej jako Eignung, to znaczy swoistość lub własność (nie jako 
właściwość, ale jako coś własnego). Zwracam na to uwagę, ponieważ zarówno 
eigenste, jak i Eignung winno nakierowywać na pojęcie Ereignis-wydarzanie, któ-
re również zawiera rdzeń -eig. Jeśli postulat sięgania do istoty języka, a więc jego 
właściwego dziejowego ujęcia, ma być zrealizowany, to tylko pod warunkiem, że 
język zapyta o to, co jest, czyli o samo bycie. Oczywiście bycie wy-darza się, za-
tem dzieje to nic innego tylko wydarzanie bycia: „Das Seyn als Er-eignis ist die 
Geschichte”13 – „Bycie jako wy-darzanie jest dziejami”. Skoro tak, to najbardziej 
swoiste (eigenste) ziszczanie jest wyrażeniem najgłębszego wydarzania bycia, 
które darzy język, co sprawia, że tak obdarowany nabywa własność, swoistość, co 
z kolei powoduje podatność języka na metafizyczne odniesienie go do bytu i do 
człowieka, zatem wikła język w tradycyjny związek (związki). 

Odnosząca się do języka propozycja Heideggera nakłania do podkreślania 
jego dziejowości, czyli określenia języka z perspektywy wydarzania bycia. Zna-
czy to, że bycie odsłaniając się w wydarzaniu, a więc darząc sobą, sprawia, że ję-
zyk staje się dziejowy, język dzieje się – wydarza i dzięki temu nabiera swoisto-
ści, co pamiętając o związku znaczeniowym eignen-Eignis należy rozumieć jako 
nabieranie właściwego charakteru, poddanie się metafizycznemu ujęciu. Język 
łączy zatem metafizyczną podstawę z odkrywającym ją człowiekiem. Propono-
wana przez filozofa inna perspektywa ma skupić się na odniesieniu języka do by-
cia14. Heidegger zadaje zasadnicze pytanie o odniesienie języka do bycia, to zna-
czy jak język powiada to, co w nim czy poprzez niego się odsłania, ziszcza. Bez-

12 M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 499. Proponuję własny przekład. Por.: 
M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 457. 

13 M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 494. Por.: M. Heidegger, Przyczynki do filo-
zofii…, s. 452. 

14 M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 499. Zob.: M. Heidegger, Przyczynki do filo-
zofii…, s. 457. Por.: J. Richardson, dz. cyt., s. 270-273. 
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sprzecznie język od zawsze łączy się z człowiekiem rozumianym jako animal ra-
tionale. Język wyraża naszą racjonalność, co autor podkreśla w stwierdzeniu, że 
język jest dany wraz z człowiekiem i odwrotnie, człowiek jest dany wraz z języ-
kiem15. Przy tak ścisłym związku człowiek i język wzajemnie się określają. Pró-
bując wyjaśnić na czym owo określanie polega, Heidegger wskazuje, że z czło-
wiekiem należy łączyć określenie, że jest-istnieje i że jest-istnieje w pewien spo-
sób. Co więcej, jest-istnieje wyraża człowieka w najogólniejszy sposób. To sytu-
uje go względem bytu, co znaczy po prostu, że człowiek jest jakimś istniejącym 
bytem. Jednak takie określenie nie wyróżnia człowieka, lecz upodabnia go do 
każdego istniejącego bytu, czyli do czegokolwiek, co jest-istnieje. Filozofowi za-
leży natomiast na uwidocznieniu innego charakteru człowieka, dlatego podkre-
śla jego związek z byciem: człowiek może być świadomy swego bycia, a wtedy 
odnosi się do bycia samego, a nawet przekraczając byt, sięga głębiej. Taki czło-
wiek zaczyna przynależeć do bycia i wtedy dopiero dociera do swej właściwej 
(swoistej) istoty. Innymi słowy, tylko w kontekście bycia człowiek może pojąć 
swą naturę (istotę). Dzieje się to poprzez odniesienie do bycia, czyli jego zrozu-
mienie. Człowiek może zrozumieć bycie, a zrozumiawszy przekształca się ze 
„zwykłego” bytu w „bycie-oto” w Dasein, czyli istotę świadomą swego bycia za-
równo „z” (mit), jak i „w’ (in). Ten stosunek-zrozumienie zmienia człowieka, 
który od tej chwili skupia się na bycie, jak określa to autor: stróżuje mu, jest tego 
bycia namiestnikiem16. Człowiek Dasein wyłania się z bycia i swą sensowność 
odnajduje wyłącznie w odniesieniu do niego – inna droga jest niemożliwa, po-
nieważ oznacza utratę człowieczeństwa wtedy, gdy człowiek jako byt nie różni 
się od innych otaczających go bytów. Innymi słowy, perspektywa bytu ujmuje 
człowieka jako animal, zwierzę, czyli istotę obdarzoną pewnymi specyficznymi 
cechami „gatunkowymi”, natomiast z perspektywy istnienia człowiek jest zrów-
nany z wszystkim, co jest-istnieje. Heidegger próbuje wyróżnić człowieka po-
przez eksplikację jego związku z byciem. Człowiek jako odkrywca prawdy bycia 
uświadamia sobie konieczność utwierdzania tejże prawdy przez udział w wyda-

                                                                 
15 „…bis heute gϋltigen Bestimmung des Menschen als animal rationale ist die Sprache mit 

dem Menschen gegeben und dies so gewiβ, daβ auch in der Umkehrung gesagt werden kann, mit 
der Sprache erst ist der Mensch gegben”, M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 499. Por.: 
M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 457. 

16 „Człowiek rozumie Bycie, jest on namiestnikiem projektu Bycia, stróżowanie prawdy By-
cia wydobywa z Bycia istotę człowieka, pojętą „tylko” na podstawie tego Bycia. Człowiek należy 
do Bycia jako wydarzony z samego Bycia do gruntowania jego prawdy”, M. Heidegger, Przyczynki 
do filozofii…, s. 457-458. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 499-500. 
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rzaniu bycia, w jego darzeniu się, co łączy się z pozyskaniem właściwej, bo da-
rzonej (swoistej), istoty-natury. 

Takie rozumienie człowieka wiąże go z językiem, ponieważ język przynale-
ży do jego istoty. Język to dla człowieka narzędzie, dzięki któremu wypowiada 
to, co jest, wypowiada samo „jest” – zatem język odnosi się do bycia i w relacji 
do niego winien być rozpatrywany. Język jest darem bycia dla człowieka i z isto-
czenia (ziszczania) bycia wypływa istota języka. Heidegger wskazuje, że prawi-
dłowo postawione pytanie o istotę języka powinno odwoływać się do istoty, do 
ziszczania bycia. Pytanie to brzmi: „Jak język istoczy w istoczeniu Bycia?”17. Au-
tor bardzo wyraźnie podkreśla, że język jest związany istotowo z byciem i do 
niego należy, a jako narzędzie bycia w pełni realizuje się w myśleniu. Dasein jest 
więc zdeterminowanym projektem18 wobec bycia, a w owym projekcie, projek-
towaniu język ujawnia się jako dziejowy, związany z dziejami, z dzianiem się, 
z dziejami ludzkiego odniesienia do bycia. Filozof pisze: „Język jest ‘naszym’ ję-
zykiem; ‘naszym’ nie tylko jako język ojczysty, lecz jako język naszych dziejów. 
Tym samym, w obrębie namysłu nad językiem ogarnia nas to, co ostatecznie 
godne pytania. Nasze dzieje – nie jako znany historycznie przebieg naszych lo-
sów i dokonań, lecz my sami w chwili naszego odniesienia do bycia”19. Język po-
przez bycie wiąże się z człowiekiem, ale ujętym jako Dasein, zatem świadomym 
bycia i tylko poprzez bycie ujawnia swą właściwą istotę. 

Heidegger wyróżnia moment dynamicznej dziejowości języka sięgając do 
dziejowości człowieka określonego tylko z perspektywy bycia. Człowiek ujęty 
historycznie jest zanurzony w jakiejś metafizyce bytu zasłaniającej jego (człowie-
ka) prawdziwy sens i istotę. Język jako logos wyraża człowieka historycznego ja-
ko skazanego na „bezgrunt” (Abgrund)20, czyli zawieszonego w rzeczywistości 
bytu. Właściwie ujęty język, czyli taki, który wyraża bycie w Dasein, świadomy 
„tego, co gruntuje” – jest dziejowy. Inaczej służy nam język tradycyjny, rodzaj 
narzędzia, które animal rationale posiada (logon echon) – taki język antropologi-
zuje się i za pomocą symboliki próbuje opisać to, „co” jest. Bez wątpienia ten 

17 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 458. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 500. 

18 Co do terminu „projekt” i jego rozumienia w Przyczynkach… zobacz: Ł. Kołoczek, Bóg 
Heideggera…, s. 69-70; Ł. Kołoczek, Być, czyli mieć…, s. 72-85; J. Richardson, dz. cyt., s. 105-
106. 

19 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 459. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 501. 

20 Zob. rozważania dotyczące Abgrund w: Ł. Kołoczek, Bóg Heideggera…., s. 86-87. 
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sposób używania języka zagradza drogę temu, co zakryte, a co jest u podstawy. 
Istoczenie bycia oczyszcza język z całej metafizycznej symboliki i reprezentuje 
myślenie bycia, jest przejściem od logicyzowania do samego myślenia o tym, co 
„jest”, do myślenia samego „jest”. Takie myślenie nazywa Heidegger myśleniem 
dziejów bycia, myśleniem dziania się, wydarzania i wybrzmiewaniem bycia 
w słowie. Oczyszczony Heideggerowy język jest zatem pobrzmiewaniem bycia, 
jest językiem, który powiada bycie, a nie tylko wypowiada. Wypowiadamy to, co 
pragniemy przedstawić, a to wiedzie nas i ogranicza do mniemania, przeświad-
czenia, tym samym zamiast ujawniać, jeszcze bardziej zakrywa przed nami to, co 
zakryte. Prowadzi tędy droga do języka tradycyjnej metafizyki, w której język 
służy wyjaśnianiu, określaniu i kształtowaniu danej treści w racjonalnym, to zna-
czy mierzalnym obszarze (rozum ludzki jako ratio-miara), tak aby ją ogarnąć 
i pojąć (posiąść). Na tym polega „posiadanie języka” i jego przynależność do 
człowieka ujętego jako animal rationale. Domaganie się „posiadania języka” 
prowadzi do jego antropologizacji, co oznacza, że język pojmuje się przez pry-
zmat człowieka: „…brzmienie słowa można sprowadzić do anatomiczno-
fizjologicznych właściwości ciała ludzkiego i nimi wyjaśnić (fonetyka-akustyka). 
Podobnie nastrój i melodyka słowa oraz ekspresja mówienia są przedmiotem 
wyjaśniania psychologicznego, znaczenie słowa zaś leży w gestii analizy logicz-
no-poetyczno-retorycznej. Zależność tego wyjaśniania i analizy języka od spo-
sobu ujmowania człowieka jest ewidentna”21. W takich warunkach istota i rola 
języka jest wyznaczona miarą jego antropologizacji, która uniemożliwia uchwy-
cenie w języku tego, co zakryte. Lecz wraz z przemianą człowieka z istoty byto-
wej animal rationale w istotę świadomą bycia – w Dasein język uzyskuje swą 
właściwą zdolność. Podczas takiego zwrotu język przynależny byciu staje się wy-
razicielem tego, co odsłania się w wydarzaniu. Ziszczanie bycia ziszcza sam ję-
zyk, który wyzbyty sztuczności i logicznego skostnienia podąża ku byciu. Zna-
czenie słów i ich brzmienie powraca do źródeł, w słowach odkrywa się ich ukry-
ty sens, język dzieje się, powiada dzieje, brzmi w wydarzaniu, ujawnia swą istot-
ną naturę – i w tym Heidegger próbuje językowi przywrócić jego pierwszeństwo. 

Filozof dąży do przekształcenia nieprzydatnego do jego celów tradycyjnego 
języka metafizyki bytu w język bycia. Podejmuje wysiłek sięgania do wewnętrz-
nej, ukrytej treści słów i wydobywania ich sensu w powiadaniu po to, by język 

21 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 460. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 503. 



Między brzmieniem a ciszą… 15

nabrał nowego, właściwego sobie charakteru. Słowa języka bycia chwytają sens 
tego, co ukryte i przenoszą ów sens w sferę odsłoniętą, czyli sferę wydarzania, 
swoistości i zawłaszczania treści bycia (pamiętamy o znaczeniach terminu Ere-
ignis i eig, eigen, eignen). Język uzyskuje właściwą (swoistą) przynależność do 
istoty bycia, a człowiek Dasein posługujący się tym językiem nabiera swoistości 
i właściwości, która zostaje odsłonięta w darzeniu się bycia. Zatem Heidegger 
próbuje wydobyć właściwy język niezbędny do odkrywania bycia i „innego po-
czątku”, język który uniesie trudność zwrotu filozoficznego namysłu ku temu, co 
zasłonięte tkwi u podstawy, a co należy odsłonić. Autor jest zdania, że musi być 
to język odciążony z tradycyjnego metafizycznego bagażu, wiążącego człowieka 
z językiem jako jego narzędziem, ponieważ taki antropologizujący język wyłącz-
nie dezorientuje. Filozof szuka i próbuje znaleźć istotę języka przez uchylenie 
formy zasłaniającej prawdziwą treść, przeczuwa, że język jako złączony z by-
ciem, wydobyty z niego, powiadający o nim – jest snuciem powieści bycia. He-
idegger zwraca baczną uwagę na funkcję „mówienia” języka. To sformułowanie 
ma znaczenie na gruncie języka niemieckiego, ponieważ rzeczownik die Sprache 
łączy się ściśle z czasownikiem sprechen, mówić. Zatem „język mówi”, jakoby 
sam z siebie, a nie człowiek, który się nim posługuje. Byłaby to jedna z cech ję-
zyka sztuki, szczególnie poezji, która mówi sama z siebie, a język „przyzywa 
w wyistaczanie się i od-zywa w odistaczanie. W takim zewie istoczy się przed 
nami to, co w wierszu nazywane: krajobraz, nastrój, zjawiska przyrody, ludzkie 
twarze”22. Rola języka jest wyjątkowa, bo jego natura nie ogranicza się do zwy-
kłego wypowiadania słów. Mówienie nawiązuje do czegoś jeszcze, co Heidegger 
wyraża przy pomocy porównania języka Sprache do Sage, kiedy pisze: „Die Spra-
che als Aussagen und Sage”23. Owo powiadanie to niemieckie Sage, które można 
przełożyć jako saga. Język w znaczeniu sagi jest czymś innym od ujęcia go jako 
sprechen. Można założyć, że sagen jest szerszym i głębszym ujęciem języka niż 
sprechen. Czasownik sprechen dobrze oddaje czynność, sztukę czy też umiejętność 
mówienia, podobnie jak w angielskim to speak, pytamy bowiem „Do you spe-
ak?”, pytamy też w niemieckim „Sprechen Sie? Sprecht Du?” aby dowiedzieć się, 
czy ktoś potrafi posługiwać się danym językiem24. Takie rozumienie mówienia 
jako umiejętności i narzędzia człowieka wiąże się z greckim logos. Natomiast 

22 B. Baran, Heidegger i powszechna demobilizacja, Kraków 2004, s. 173. 
23 M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 497. Zob.: M. Heidegger, Przyczynki do filo-

zofii…, s. 455. 
24 J. Richardson, dz. cyt., s. 278. 
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powiadanie-sagen kieruje całą uwagę na to, „co” się powiada. Zatem istotą języ-
ka nie jest sama funkcja mówienia, czynność do której zdolny jest człowiek, wy-
rażona słowem sprechen, lecz istotą języka jest powiadanie – sagen, które można 
jeszcze wyjaśniać jako wy-powiadanie, albo pokazywanie, przejawianie się, czy 
nawet możliwość usłyszenia, możliwość uwidocznienia. Kiedy Heidegger pisze 
o języku, że jest on aussagen lub sagen, to próbuje zwrócić uwagę nie na jego
zdolność formalną, to znaczy możliwość przekazywania informacji w ściśle 
określony symboliczny sposób, tylko podkreśla źródłową funkcję języka, czyli 
zdolność do pokazywania, powiadania i opowiedzenia treści tego, co gruntuje, 
opowiedzenia bycia. Jeśli człowiek mówi w sensie „technicznym”, to jedynie po-
sługuje się językiem, natomiast wtedy, gdy powiada, to owa powiadana treść jest 
powiadaniem bycia i układa się w sagen, w sagę. Zatem saga ukazuje bycie, nie 
mówi o byciu, lecz „jest” z niego, „jest” jego głosem25. 

Tradycyjne ujęcie języka domaga się zawsze rozszerzenia jego możliwości 
mówienia, czyli możliwości oznaczania, i co z tego wynika – poznania. Język 
skutecznie służy do określenia tego, co poznawane, zatem wszystko co pozna-
walne mieści się w jego metafizycznym granicach, co oznaczało, że w metafizyce 
język osiąga swój kres, określając to, co jest fundamentem. Heidegger wiąże taki 
język z metafizyką i filozofią tradycyjną, ponieważ rozwój tego języka wydaje się 
w pełni zależny od rozwoju metafizyki. Język konsekwentnie nazywa to, co od-
krywa filozofia, zatem kiedy filozofia skupia się na bycie, to język służy bytowi. 
Platon, Arystoteles, wcześniej jeszcze Sokrates tak właśnie pojmowali język – 
dla nich był narzędziem, nośnikiem treści, sposobem komunikowania wiedzy. 
Tę cechę języka filozoficznego można dostrzec śledząc etapy jego rozwoju: do-
stosował się do mówienia o tym, co pojawiało się w ramach problematyki byto-
wej i z czasem przekraczał swoją pierwotną funkcję nazywania wyłącznie rzeczy 
otaczających człowieka oraz komunikowania ludzkich działań. Ciekawym przy-
kładem takiej zmiany może być greckie słowo arche. Najpierw oznaczało kon-
kretną władzę (arche) lub odnosiło się do tego, kto władzę realnie sprawuje (ar-
chont). Filozofia zinterpretowała ten termin wzmacniając najgłębszy jego sens 
i wytłumaczyła arche jako prymarność, początek, grunt i podstawę. Z biegiem 
czasu filozofowie szukający jednej podstawy czy początku, wprowadzili tak ro-
zumiane słowo arche w szerszy obieg. Następnie pojawiło się pytanie o to, czym 
to arche, ta prymarność i grunt jest, i wraz z odpowiedzią zaczęła się historia me-

25 Zob. dłuższy wywód: B. Baran, dz. cyt., s. 174-177. 
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tafizyki bytu, czy filozofii bytu. Arche jako początek i podstawa oznacza „coś”, co 
musi być ogólne (powszechne), musi być wszystkim, musi być niezmienne, 
wieczne, doskonałe i konieczne. W dziejach metafizyki (filozofii) mimo tych 
licznych warunków dalej nie wiadomo, czym to owo „coś” jest. Parmenides pró-
bował wskazać na podstawę, początek, ale nie powiedział, czym to jest, nawet 
nie przypisał temu czemuś nazwy. W najważniejszym fragmencie swego poema-
tu, przy opisie drogi prawdy i fałszu, Parmenides – jak czytamy w oryginale sta-
rogreckim – nie nazywa podmiotów, nie mówi czy jest to, co wyznacza drogę 
prawdy i drogę fałszu. Te zdania charakteryzują się brakiem podmiotu26. Cała 
historia późniejszej metafizyki i filozofii daje się sprowadzić do różnych prób 
„uzupełnienia” tego braku, co znakomicie pokazują badania wybitnych history-
ków filozofii tego okresu: od Dielsa i Kranza, poprzez Kahna, Schefielda, Rave-
na, czy Muratosa, że wspomnę tylko tych kilku. Dla Platona Parmenidesowym 
podmiotem stała się idea jako ovτoς ov, natomiast dla Arystotelesa był nim sam 
byt, ale ujęty w odniesieniu do samego siebie, stąd byt jako byt – to ov ή ov. 
Podstawa-arche została więc nazwana, przypisano jej słowo, dźwięk i stała się 
częścią mowy. Tym samym język zagarnął ową podstawę, początek, a ponieważ 
jednocześnie definicja związała język z człowiekiem, to sofiści mogli przyjąć, że 
to człowiek jako kreator i twórca języka jest miarą wszystkiego, miarą wszech-
rzeczy, homo mensura, jak twierdził Protagoras. Zatem rola języka stała się rolą 
kreatora, a mówienie reprezentowało istotę człowieka, ukazywało jego wnętrze, 
było przejawem ludzkiej racjonalności. Stąd greckie słowo λόγος zostało na łaci-
nę przełożone jako ratio, czyli miara, w tym wypadku miara sprowadzona do 
ludzkiego rozumu, który stał się miarą i wyznacznikiem istnienia jakiegokolwiek 
bytu, to znaczy tego, „czym” coś jest. 

Heidegger sądzi, że taka filozofia tworzy jedynie coraz gęstszą zasłonę 
między człowiekiem i właściwą podstawą, bytem. A wielkie spory systemów fi-
lozoficznych, sofistyki, filozofii Platona czy Arystotelesa, oraz innych później-
szych – sprowadzają się tylko do uściślania detalicznej różnicy w nazywaniu by-
tu. Grecki racjonalizm był filozofią bytu i następujące po nim chrześcijańskie 
średniowiecze niewiele w tym zmieniło pomimo, że religia monoteistyczna ina-
czej rozumiała źródło języka, bo w kontekście wiary język stał się darem Boga 
i narzędziem, dzięki któremu człowiek panuje nad całym światem, nazywając 

26 Szerzej zagadnienie to jest omówione w: E. Tugendhat, Bycie. Prawda. Rozprawy filozo-
ficzne, przeł. J. Sidorek, Warszawa 1999, s. 37-51. 
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rzeczy i w ten sposób poznając je. Nazwanie rzeczy, to ujmowanie ich istoty czy 
natury, zatem zdefiniowanie i poznanie oznaczało w konsekwencji sprawowanie 
kontroli. Najpoważniejsza zmiana zaproponowana przez monoteizm polegała na 
wprowadzeniu transcendentnego, koniecznego i doskonałego bytu, stwarzające-
go i wszechmocnego, który jest „poza” początkiem, „ponad” nim i w pełni go 
przekracza. Początek-arche, po łacinie principium był skutkiem działania Boga, 
który wszystko to, co istnieje stworzył za pomocą słowa-języka, czyli Bóg stwo-
rzył coś wypowiadając – wykreował to „coś” słowem. Zatem od średniowiecza 
język nabrał mocy stwórczej, był „reprezentantem” aktu stworzenia i dyspono-
wał Boskimi cechami. Ponieważ człowiek z łaski Bożej posługuje się językiem, 
to oczywiste okazało się przypuszczenie, że w pewien sposób naśladuje akt Boży, 
nie w sensie kreowania, ale przekształcania czy wytwarzania „czegoś”. 

Następne wieki odarły język z sakralnego znaczenia, lecz nie zmieniły za-
sadniczo jego funkcji. Znane sformułowanie Ludwiga Wittgensteina, że granice 
naszego poznania to granice naszego języka, można rozumieć dwojako. Miano-
wicie w takim znaczeniu, że język determinuje nasze możliwości poznawcze 
i jego strukturalne ograniczenia są ograniczeniami naszego rozumu, albo inaczej: 
cokolwiek człowiek poznaje lub odkrywa, musi być ostatecznie nazwane, wy-
mówione w języku, czyli że język jest narzędziem do poznania i oswojenia, 
a nawet opanowania czegokolwiek. Obojętnie którą alternatywę wybierzemy, to 
język nadal sprowadza się do narzędzia, dzięki któremu albo kreujemy, albo de-
terminujemy to, co poznawane, czyli to, co jest, a raczej, czym to jest. Heidegger 
określa taki język jako metafizyczny, co znaczy taki, który jest determinowany 
lub podporządkowuje się metafizyce bytu, co wyznacza jego miejsce w relacji 
człowiek-rzeczywistość (byt). 

Język metafizyczny w rozumieniu Heideggera jest zantropologizowany, 
a przede wszystkim zlogicyzowany, czyli sprowadzony do miary (ratio) greckie-
go logosu wyrażającego techniczną cywilizację. Zdaniem filozofa, techniczną 
cywilizację cechuje zapomnienie źródła, zakrycie, przesłonięcie tego, co u pod-
stawy, tego, co gruntuje wszystko – wszelki byt – i determinuje, czym coś jest. 
Odsłanianie, odkrywanie podstawy w „innym początku” jest także odkrywaniem 
sensu języka, czyli wydobywaniem go z uwikłania w byt, co równa się otwarciu 
możliwości jego prawdziwego – odsłanianego – wybrzmienia. Heidegger nie 
przypadkiem podkreśla, że język jest powiadaniem – Sage. Język sam mówi, czyli 
powiada, wy-powiada (aussagen), zatem to nie człowiek mówi w języku, lecz 
przez człowieka mówi język, odnosząc się w owym powiadaniu do swego wła-
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ściwego sensu, to znaczy do samego bycia. Bycie w wydarzaniu „mówi” i „darzy 
się” w języku, albo ukazuje się w języku. Sage, sagen – opowiadać, powiadać, 
w języku niemieckim łączy się ze słowem Zeige, zeigen, czyli ukazywać, pokazy-
wać, wykazywać, kierować w stronę (np. palec). W Zeige, zeigen zawiera się tak-
że eigen, co wiąże go z Er-eignis, z wydarzaniem. Język jako Sage-Zeige powiada 
bycie, wydarza bycie wobec Dasein, jest zatem głosem jego samego. Heidegger 
podkreśla w języku moment sygetyczny, tłumaczy, że język dany człowiekowi 
i będący dla niego darem, wydarzaniem bycia w powiadaniu, wybrzmiewa aż do 
samego końca, którym jest milczenie, cisza, greckie sige. Sage-saga przybliża się 
do granicy mowy, powiadania. Saga jest opowiadana i usłyszana, ale, co naj-
trudniej zrozumieć, jest jednocześnie bezgłośna. To znaczy, że język o który 
chodzi Heideggerowi nie wygłasza słów, lecz odwołuje jakby na kształt pogłosu, 
jest pogłosem ciszy, niedomówieniem, prowadzi do tego, co niewypowiedziane. 
Jak podkreślają badacze, Heidegger w późnym tekście poświęconym językowi 
stwierdza, że człowiek zostaje w tym pogłosie zagarnięty przez istoczenie się 
mowy, zostaje mowie-językowi „prze-dany”: „Przedanie to dar w sensie wyda-
rzania. Język mówi, a człowiek mu od-mawia. Tak od-mowa wydarza się z sagi. 
Jest monologiem, bo to właśnie język sam mówi, człowiek zaś od-mawia”27. Ję-
zyk zjawia się człowiekowi jako dar, wydarzanie bycia i wybrzmiewa w mowie, 
ale też w tym, co niedomówione, w sygetycznym pogłosie. Język wywodzi się 
z istoczenia samego bycia, zatem prowadzi do milczenia i ciszy, do granicy 
„jest”, poza którą nie ma już nic. Wypowiedzenie samego „jest” darzące się 
człowiekowi to sprechen-mówienie, lecz nie w sensie czynności, ale powiadania, 
jak w niemieckim sagen. Język ukazuje bycie w darzeniu, jest zatem darem, 
a człowiek ów dar w wydarzaniu przyjmuje i wtedy mówi, ale w sensie od-
powiadania, od-mawiania, jak czytamy w cytowanym fragmencie. Zatem język 
jest podarowany człowiekowi i dzięki temu, ponieważ w języku wybrzmiewa by-
cie, człowiek staje się strażnikiem bycia, czuwa nad jego ciszą, jest tej ciszy po-
darowany. 

W Przyczynkach… autor formułuje taką myśl: „Język należącym do wyda-
rzania echem, w którym ono jako przysporzenie sporu samemu temu sporowi 
(Ziemia-Świat) się ofiarowuje”28. W tym fragmencie pojawia się język jako echo 

27 B. Baran, dz. cyt., s. 174. Chodzi o tekst Heideggera „Unterwegs zur Sprache” („W dro-
dze do języka”, przeł. J. Mizera, Kraków 2000). 

28 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 455. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 497. 
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oraz spór Ziemi i Świata, co staje się źródłem dzieła sztuki. Zarówno w echu, 
jak i w sporze, czyli w dziele sztuki odzywa się Heideggerowy motyw boskości 
i boga. Heidegger przekonuje, że w przyjściu ostatniego boga, czy też w jego 
przejściu obok ujawni się (wydarzy) w języku echo głosu bycia29. To oczekiwane 
echo przemówi do człowieka odpowiadającego w od-mawianiu – przedrostek 
„od-” należy traktować jako relację, a nie negowanie czegoś, czyli nie jest to od-
mowa jako brak, lecz odmowa w znaczeniu odpowiedzi, podobnie jak używamy 
tego słowa w wyrażeniu „odmawiać modlitwę”. Natomiast spór to wyrażająca się 
w dziele sztuki oraz w potrzebie sztuki różnica, która ukazuje się człowiekowi 
między tym, co ziemskie a tym, co światowe30. Właściwa sztuka poszukuje 
prawdy i odnajduje ją w odsłanianiu bycia. Filozof łączy to z pojawianiem się 
boskości i bogów: „…w swym sporze Świat i Ziemia wzniosą miłość i śmierć 
w ich Najwyższe oraz w wierność Bogu, a istnienie wiru zamkną w wielorakim 
opanowywaniu prawdy bytu”31. Bogowie krótkotrwale ujawniają prawdę i swym 
pojawieniem się wzywają do trudu odniesienia Ziemi do Świata. Owo wezwanie 
odbija się echem i pobrzmiewa w człowieku, można powiedzieć, że wezwanie 
staje się dla człowieka ujawnieniem jego bycia. Człowiek jako jawno-bycie od-
biera głos bogów. Ów głos ujawnia się w swym brzmieniu, jest to dzianie się ję-
zyka, który w wydarzaniu powiada jak saga ukazująca to, co skryte. Język mówi 
człowiekowi, snuje przed nim o-powieść i wybrzmiewa aż po samą ciszę, która 
pozwala sięgnąć po kres – do tego, co gruntuje. Tak ujęty język nie jest miarą, 
logosem, czy też narzędziem dającym wiedzę i pewność określającą „do końca”, 
instrumentem kształtującym to, co jest. Język Heideggera odcina się od logicy-
zującego języka, skupionego wyłącznie na bycie, czyli na tym, co jest i czym coś 
jest. Filozof uznaje, że taki język wikła w metafizykę bytu i nie pozwala sięgnąć 
poza byt. Dlatego Heideggerowski postulat zmierza do ukazania fundamental-
nego znaczenia języka w sensie głosu i jednocześnie sigetyki, oraz odniesienia do 
właściwej podstawy, do samego bycia. Język wydarza się, powiada, ale też w pe-

29 Zob.: J. Richardson, dz. cyt., s. 349-351. 
30 Znaczenie sporu być może najlepiej przedstawia Heidegger w kontekście skrywania się 

bycia, ale też jego odkrywania, odsłaniania poprzez wprowadzanie prawdy do tego, co wytwarza-
ne: „Skąd chronienie ma swoją biedę i konieczność? Ze skrywania się. Aby go nie usunąć, lecz ra-
czej strzec, potrzebne jest chronienie tego dziania się. Dzianie się ulega przemianie w spór Ziemi 
i Świata i jest w nim utrzymywane (dlaczego). Rozwiązanie sporu wprowadza prawdę do dzieła, 
do narzędzia, doświadcza jej jako rzeczy, wypełnia ją w czynie i ofierze”, M. Heidegger, Przyczyn-
ki do filozofii…, s. 362–363. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 390-391. 

31 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 369. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 399. 
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wien sposób wyłania się w milczeniu. Można spróbować wyjaśnić to tak, że ję-
zyk jako Sage wybrzmiewa, wyczerpuje się w milczeniu, sięga do granic i pod-
prowadza człowieka, już przemienionego w Dasein, ku samemu byciu, które da-
rzy się w wydarzaniu. Milczenie, cisza powstrzymuje człowieka od pogrążania 
się w podmiotowość, sprawia że człowiek wyzbywa się antropologicznego punk-
tu widzenia. W „odczłowieczonym” człowieku ujawnia się bycie da-sein, daje 
ono o sobie znać właśnie za pomocą powiadania, za pomocą gruntującego języ-
ka. Heidegger dostrzega rolę bogów i boskości, ponieważ to ich wezwanie, ich 
„głos” tworzy istotę przemiany człowieka w uświadomione bycie: „Kiedy Bogo-
wie wzywają Ziemię, a w wezwaniu echem rozlega się Świat i w ten sposób we-
zwanie rozbrzmiewa jako jawnobycie człowieka, wtedy język jest dziejowy, 
gruntujący dzieje słowem”32. Istota języka związana jest z istotą bycia, a ponie-
waż skrytość bycia wyraża się w milczeniu, dlatego milczenie przynależy do ję-
zyka – jest jego gruntem, jak podkreśla filozof. 

Język ma swoją podstawę w milczeniu, wyłania się z milczenia i ze skryto-
ści. Heidegger rozpoznaje ten proces jako wyistaczanie się, czyli samoustana-
wianie pewnej miary – Maβ. Słowo to w niemczyźnie oznacza miarę, ale też 
wzorzec, czy umiar i być może ostatnie określenie jest najlepsze, ponieważ ozna-
cza specyficzną umiejętność przyjęcia właściwej miary, powściągliwe nastawie-
nie. Ów umiar, zdaniem Heideggera, musi pojawić się wobec wydarzania bycia 
i towarzyszy pojawieniu się fugi, umożliwia fugowanie bycia, zatem umożliwia 
wyrażenie całej ujawniającej się treści tego, co skryte i zapomniane. Fuga wypeł-
nia przestrzeń między głosem-językiem (czyli tym, co wypowiadalne w bycie) 
a milczeniem (ciszą tego, co ukryte i u podstawy). Toczy się to w ramach sporu 
Ziemi i Świata, w który człowiek jako Da-sein niejako wchodzi dzięki językowi. 
Autor wyjaśnia to zjawisko w ostatnich zdaniach Przyczynków…: „Język gruntu-
je w milczeniu. Milczenie jest najskrytszym zatrzymywaniem umiaru. […] I tak 
język jest siedliskiem umiaru w tym, co najbardziej wewnętrzne i najbardziej 
rozległe, siedliskiem umiaru jako wyistaczania fugi i jej fugowania (wydarzania). 
A skoro język [jest] gruntem bycia tu oto, to mieści się w nim [w byciu tu oto – 
J.S.] mierzenie, a mianowicie jako podstawa sporu Świata i Ziemi”33. Miara 
człowieka jest więc miarą-umiarem i wynika z języka uwidocznionego człowie-

32 M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 467. Por.: M. Heidegger, Beitrӓge zur 
Philosophie…, s. 510. 

33 M. Heidegger, Beitrӓge zur Philosophie…, s. 510. Przekład własny. Por.: M. Heidegger, 
Przyczynki do filozofii…, s. 467. Zob.: J. Richardson, dz. cyt., s. 281-282. 



Jacek Surzyn 22 

kowi jako mowa-powiadanie bycia. Dzieje się to w trudno wyczuwalnej równo-
wadze między powiadaniem a milczeniem, między głosem a ciszą. Człowiek 
Dasein doświadcza wyistaczania się języka i słucha głosu odkrywanego bycia, 
który to głos nieuchronnie wybrzmiewa i prowadzi do ciszy, do milczenia. Tak 
Heidegger pojmuje fugę: jako dźwięk stale powracający i przez to ujawniający 
granicę między dźwiękiem a ciszą. Fuga także wypełnia przestrzeń „pomiędzy” 
brzmieniem, powodując pogłos ciszy. Każdą fugę można nazwać dopełnieniem 
ciszy, głosem podprowadzającym tuż pod obszar ciszy. Dzięki umiarowi języka 
Dasein doświadcza nie tylko głosu, ale także ciszy. Wydarzanie, Ereignis, jest 
pełnym wybrzmieniem bycia między głosem a ciszą. 

Stosunek Heideggera do języka wydaje się wyjątkowy. Filozof nie szuka ja-
kiegoś nowego języka, który wyraziłby i koniecznie odsłonił bycie. Uważa, że 
nie ma na świecie szczególnego, charakterystycznego języka bycia i dlatego za-
rzucanie Heideggerowi, że tworzy nowy język, konstruuje zaskakujące neologi-
zmy, a nawet dziwolągi terminologiczne – jest nadużyciem. On sięga do języka 
źródłowo i wydobywa pierwotny sens znaczeniowy, zatem próbuje pójść drogą 
pierwszych filozofów, którzy musieli do swoich odkryć dostosować język, czyli 
wyrazić w języku coś, co było zakryte, a co odsłonili. Heidegger przywołuje 
Parmenidesa, wyrażającego swój namysł w formie poematu, w którym zmaga się 
z ujęciem w słowa pierwszej zasady, tego co u podstawy, arche. Filozof wraca do 
takiego filozofowania mocując się z językiem niemieckim, szuka w ojczystej 
mowie drogi do ukazania tego, co skryte. Przeczuwa, że to czego szuka, ukryte 
jest również w słowach, terminach językowych. Nie wolno mylić takiego sposo-
bu pracy z prostym wytwarzaniem neologizmów. Heidegger dokupuje się do 
źródłowości języka, zatem poszukuje tego, co u podstawy, a sprowadza się do 
fundamentalnego „jest”. Człowiek jest istotą świadomą nie tylko tego, kim lub 
czym jest, lecz przede wszystkim istotą świadomą tego, że „jest”. Pytanie o „jest” 
konstruuje całą istotę-naturę człowieka. Wyraża to językowy termin Dasein, 
gdzie przedrostek Da oznacza tu, teraz, oto – czyli usytuowanie w jakiejś „kon-
kretności”, w jakimś momencie czasu i miejsca – zaś Sein oznacza bycie. Zatem 
człowiek staje się tu oto byciem, to znaczy ma świadomość tego, że jest i to 
w konkretny sposób – w czasie i przestrzeni, w świecie. Język pozwala mu okre-
ślić się względem Sein i podążyć w stronę tego, co zakryte. Język w żaden sposób 
nie jest tu sztuczny, nie jest wytworem, czy też konstruktem. Jest naturalnym 
najbardziej źródłowym, językiem brzmiącym, ale też wybrzmiewającym do koń-
ca, aż do samej ciszy. 
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BETWEEN SOUND AND SILENCE. SAGIC-SIGETICAL REFLECTIONS  
ON THE LANGUAGE IN MARTIN HEIDEGGER'S "CONTRIBUTIONS  

TO PHILOSOPHY” 

Abstarct 

The language used by Heidegger awakens almost the same emotions as his thought. Accor-
ding to many, it is full of negligible neologisms, grammatical and syntactic traps that “work well” 
with the content. This is a negative assessment. For the Heidegger’s followers, his language de-
monstrates revolutionary properties, because it comes to its own limits, it removes the historical 
semantic falsehood, distancing it from that what really “is – exists”. In the article, I would like to 
guide the reader through the discovery of such a language. To do so, I will rely on a book titled 
“Contributions to Philosophy. (From the Enowing)” – a unique text in Heigegger’s works. He-
idegger comes to the source of language, so he looks for what is at the base and focuses on the 
fundamental “is”. Man is a being who is conscious not only of who he is, but of man in particular, 
who has conscious that he is. The question of “being” constructs the whole essence-nature of 
man. This expresses the linguistic term Dasein, in which prefix Da means “here, now”, that is, in 
some “specificity” at some point in time and place, while Sein means being. So man becomes “be-
ing here” that is, he is aware that he is and exists in a concrete way in time and space in the world. 
The language allows him to identify with Sein and follow what is hidden. Language is not artifi-
cial in any way, it is not a product or a construct. It is the most natural source, the sounding lan-
guage, but also the sounding to the end, until the very silence. 

Key words: language, being, philosophy, sage, silence, Dasein 
Słowa kluczowe: język, bycie, filozofia, sagiczność, cisza, jestestwo 
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KONCEPCJE METAFORY I METAFORYZACJI A POJĘCIE 

– KOMENTARZ DO STANU BADAŃ

Metafora jest rozpatrywana w wielu współczesnych koncepcjach filozoficz-
nych jako pewna figura językowa porządkująca myślenie. Zarazem jest ona trak-
towana jako figura języka i myślenia, która daje dostęp do prawdy o rzeczywi-
stości – albo do rzeczywistości ściśle przedmiotowej, albo do kulturowej rzeczy-
wistości człowieka, złożonej z przedmiotów kultury, z mentalnych i językowych 
reprezentacji (rzeczywistość kultury tworzona przez człowieka, obdarzona sen-
sami, a związana z jego poznawczymi możliwościami, gatunkowym wyposaże-
niem). Warto przyjrzeć się współczesnemu podejściu do metafory, która jest 
ujmowana jako źródłowa wobec pojęcia – jako pewien warunek prawdy zawartej 
w pojęciu bądź jako pewne językowe ujęcie prawdy o rzeczywistości uzupełniają-
ce wobec pojęcia. W tym wspomnianym drugim przypadku metafora jest uzna-
wana za figurę języka, która ujawnia skrywane bądź niezauważane dotąd aspekty 
doświadczenia. We współczesnych badaniach nad metaforą, wykraczających po-
za studia literaturoznawcze, pojawiają się zróżnicowane koncepcje metaforyzacji 
języka potocznego oraz dyskursu naukowego. Dyskurs naukowy bowiem ma za 
punkt wyjścia myślenie potoczne – posługuje się argumentacją logiczną, ale za-
razem figurami retorycznymi, typowymi dla argumentacji dokonywanej w języ-
ku potocznym, na przykład metaforą. Punktem wyjścia jest Arystotelesowska 
definicja metafory, która współcześnie była reinterpretowana przez: 
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1) językoznawców (między innymi Émile Benveniste1 i metaforyczne źró-
dła pojęć, językoznawstwo kognitywne2 i metafora jako punkt wyjścia konceptu-
alizacji), 

2) literaturoznawców i kulturoznawców (zastosowanie metafory w różnych
przekazach kultury, związane z myśleniem mitycznym oraz argumentacją przez 
analogię – między innymi Claude Lévi-Strauss i Edmund Leach3), a w szcze-
gólności przez 

3) filozofów, którzy charakteryzowali metaforyzację jako specyficzny rodzaj
refleksji, warunkujący systematyczność myślenia i argumentacji (Hans Blumen-
berg4, Jacques Derrida5, Paul Ricoeur6) albo też zajmowali stanowisko bardziej 
krytyczne wobec metafory (na przykład tezy Donalda Davidsona – według niego 
metafora posiada jedynie znaczenie dosłowne bez dodatkowego znaczenia figu-
ratywnego i bez jego treści poznawczej7). 

Badania nad metaforą jako figurą języka i myślenia potocznego oraz dys-
kursu naukowego rozwijały się od początku lat sześćdziesiątych i w dyskusji nad 
metaforyzacją brali udział, na przykład, Umberto Eco8 i Richard Rorty9, a także 
filozofowie, którzy świadomie stosowali metaforę w swojej argumentacji (Han-

1 É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, I, Paris 1966; É. Benveniste, La forme et le 
sens dans le langage, w: Le Langage. Actes du XIIIe congrès des sociétés de philosophie de langue 
française, Neuchâtel 1967, s. 27-40. 

2 M. Johnson, G. Lakoff, Metaphors We Live By, Chicago 1980; Metafory w naszym życiu, 
przeł. T. P. Krzeszowski. Warszawa, 1988. Również: M. Johnson, G. Lakoff, Conceptual Meta-
phor in Everyday Language, (red.) Mark Johnson, Philosophical Perspectives on Metaphor, Minneap-
olis 1981, a także późniejsze prace obu autorów i Marka Turnera. 

3 E. Leach, Culture and Communication. The Logic by which Symbols Are Connected, Cam-
bridge 1976. 

4 H. Blumenberg, Paradigmen zu einer Metaphorologie, „Archive für Begriffsgeschichte”, 
Band 6, 1960, s. 5-142; następne wydanie książkowe: H. Blumenberg, Paradigmen zu einer 
Metaphorologie, Frankfurt am Main 1997; Paradygmaty dla metaforologii, przeł. B. Baran, War-
szawa 2017. 

5 J. Derrida, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym, przeł. J. Margański, w: J. Der-
rida, Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański, P. Pieniążek, Warszawa 2002, s. 261-
336; tekst z książki Jacques’a Derridy Marges de la philosophie, Paris 1972. 

6 P. Ricoeur, La métaphore vive, Paris 1975. 
7 D. Davidson, What Metaphors Mean, „Critical Inquiry”, 5(1) („Special Issue on Meta-

phor”), 1978 (autumn), s. 31-47. 
8 U. Eco, Semiotics and the Philosophy of Language, Houndmills, Basingstoke, Hampshire & 

London 1984, s. 88. A. Muchowicz, Umberta Eco uwagi o metaforze, „Filo–Sofija”, 1(2), 2002, 
s. 103-114.

9 R. Rorty, Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers, I, Cambridge 1991; 
Obiektywność, relatywizm i prawda, przeł. J. Margański, Warszawa 1999. 
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nah Arendt i poetycki aspekt języka filozofii10, Jan Patočka i metaforyka mu-
zyczna w charakterystyce ustrojów politycznych). 

Te odmienne stanowiska łączy odwołanie do tez Arystotelesa na temat me-
tafory jako przeniesienia znaczenia z jednego przedmiotu poznania na inny (stąd 
między innymi polskie terminy „porównanie” i „przenośnia”, używane w poety-
ce). Przeniesienie znaczenia opiera się na wspólnocie pewnych cech (twardość 
kamienia, do którego porównuje się serce twarde jak kamień w metaforze „serce 
z kamienia”). Natomiast metonimia, czyli synekdocha, to „zamiennia”, używa 
się bowiem jednego słowa zamiast innego (najczęściej nazwy własnej zamiast 
nazwy ogólnej lub odwrotnie). Metafora polega na „przeniesieniu sensu” ze sło-
wa lub grupy słów na inne wyrażenie lub zespół wyrażeń. Przeniesienie takie 
opiera się na analogii znaczenia przypisywanego obydwu słowom, wyrażeniom 
(przede wszystkim konotacji, a więc na analogii pewnej cechy, jakości). Metafo-
ra jest bardziej abstrakcyjna niż porównanie i w jej przypadku nie jest wskazany 
wprost ów charakter porównawczy, to znaczy nie występuje tutaj wprost wyra-
żenie „jak”, ale słowo metaforyczne występuje zamiast innego słowa, na przykład 
zamiast słowa „słońce” używane jest metaforyczne wyrażenie „ognista kula”11. 
Natomiast metonimia to wprost użycie jednego słowa w zastępstwie innego 
w odwołaniu do potocznych, dobrze znanych skojarzeń, a oba wyrażenia należą 
do „tej samej grupy pojęciowej”, łączy je „relacja styczności, współistnienia lub 
zależności”12, czyli łączy je częściowe podobieństwo treści, lecz odróżnia zakres 
stosowania (na przykład imię własne zamiast nazwy ogólnej, ale także dwie na-
zwy ogólne, na przykład pojęcie „natura” zamiast pojęcie „istota” w wyrażeniu 
„natura rzeczy”). 

Szeroko pojęta metafora i metaforyzacja pozwala ujmować różnorodne do-
świadczenia i działania podmiotu, trudne do pojęciowego opisu, na przykład jest 
to „jak” innej ekspresji (milczenie równie ekspresyjne, ostentacyjne, jak gniew). 
Z kolei szerokie ujmowanie metonimii to pojawianie się jednego znaku zamiast 
innego – znaku pojmowanego w szerokim kulturowym kontekście multisemio-
tycznym. I tak metonimia pojawia się w zastępstwie innych słów czy gestów „ja-
ko” coś innego, a zatem metaforyka (na przykład milczenia) w niektórych przy-
padkach opiera się na metonimii, która niejako stanowi jej warunek. Metaforyka 

10 S. Weigel, Poetics as a Presupposition of Philosophy: Hannah Arendt’s ‘Denktagebuch’, „Te-
los”, 146, 2009 (Spring), s. 97-110. 

11 J.-J. Robrieux, Les figures de style et de rhétorique, Paris 1998, s. 21. 
12 Tamże, s. 28. 
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pozwala odwoływać się do natężenia, stopnia ukrytej i nieokazywanej wprost 
opinii, z pomocą innych znaków towarzyszących – gestów ciała jako cichych, 
milczących performatywów, o których pisał John L. Austin w swojej teorii ak-
tów mowy. Metafora i metonimia pozwalają w analizach mowy potocznej odejść 
od dominacji logiki i logicznego prymatu nazwy (jako podstawy sądu logiczne-
go) na rzecz gramatyki oraz retoryki. Właśnie odwołania do retoryki i grama-
tyczny prymat czasowników podkreślał w swojej teorii aktów mowy Austin. 
Warto tu przywołać również badania nad metonimią i metaforą strukturalistów 
(Jacques Lacan) i kognitywistów (George Lakoff, Mark Johnson). 

Studia nad metaforą wykroczyły zatem poza badania teoretyków literatury 
i językoznawców, pojawiają się w ramach szeroko pojętej retoryki oraz teorii 
komunikacji. Są to szerokie, wielodziedzinowe badania semiotyczne i seman-
tyczne, dotyczące różnych obiegów kultury, różnych kontekstów i konwencji, 
To właśnie w ich ramach określano różne typy wypowiedzi językowych i innych 
przekazów kultury z odniesieniem do terminów „metafora” i „metonimia”. Ba-
dania te jednak uwzględniają, podobnie jak czynił to Paul Ricoeur w studiach 
nad semiozą i fenomenalizacją metaforyczną, jednostkowe i arbitralne kreowa-
nie metafor w życiu codziennym oraz otwartość metafory na interpretację. Me-
tafora bowiem jest nadawaniem znaczenia przez podmiot poznania i działania, 
który dokonuje semiozy nie tylko przez odwołanie do zastanej konwencji i kon-
tekstu sytuacyjnego, ale je przeformułowuje dzięki zdecydowanemu uczynieniu 
z metafory narzędzia ekspresji własnej. Należy podkreślić, że metafora występuje 
wówczas nie jako jeden z wielu znaków i gestów, lecz staje się ekspresyjnym 
przedmiotem określenia się podmiotu, który dzięki niej odnosi się do świata ze-
wnętrznego i do siebie samego, nadając nowe znaczenie w praktyce porówny-
wania czy też asocjacji, kojarzenia różnych elementów rozpoznawanych albo już 
znanych. Innowacyjny charakter metafory pozwala ją rozpatrywać w kontekście 
performatyki, z kolei jej odbiorczy, ewokatywny charakter wymaga od odbiorcy 
interpretacji. W obu przypadkach metafora w aktach komunikacyjnych otwiera 
jej uczestników na specyficzne ekspresje – na ekspresję performatywną w przy-
padku indywidualnej znaczeniowej innowacji oraz na ekspresję receptywną, od-
biorczą w przypadku interpretacji dotychczasowych metafor. 
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1. Stan badań nad metaforą

Ważne publikacje, zmieniające stan badań nad metaforą, ukazywały się 
w latach 1960–1980 (od tez Hansa Blumenberga po książkę stanowiącą raport 
z badań językoznawców kognitywnych). Szczegółowe studia nad metaforą w ję-
zyku potocznym oraz nad jej użyciem w języku nauki (w szczególności w onto-
logii oraz filozofii w ogóle) zawdzięczamy Hansowi Blumenbergowi. W 1960 
roku Blumenberg po raz pierwszy opublikował swoje tezy, zawarte w Paradig-
men zu einer Metaphorologie, a dotyczące filozoficznych aspektów metafory. 
Blumenberg – obok Émile’a Benveniste’a – wskazywał metaforyczne źródła po-
jęć filozoficznych, między innymi metaforyczne zakorzenienie pojęcia prawdy 
(prawdy bytu u Parmenidesa oraz idei prawdy u Platona) oraz metaforykę sym-
bolizacji geometrycznych, obecną w słowniku filozoficznym (na przykład linia 
prosta)13. Rozważał także metaforykę stosowaną w słowniku nauk szczegóło-
wych, na przykład przez Francisa Bacona14. Blumenberg nie traktował metafory 
jako figury językowej, przezwyciężonej przez prawomocne poznawczo pojęcie, 
lecz uznał poznawczą prawomocność metafory ujmującej wyniki poznania, które 
trudno zawrzeć w pojęciu15. „W opozycji do ‘kartezjańskiej teleologii logicyzacji’, 
czyli traktowania pojęć jako celu refleksji filozoficznej, oraz w wyraźnym nawią-
zaniu do jej krytyk spod znaku Vica i Nietzschego – Hans Blumenberg uczynił 
z retoryki oraz metafory ośrodek zakrojonego na szeroką skalę własnego projek-
tu filozoficznego”16. 

Z kolei Edmund Leach oraz Claude Lévi-Strauss w swoich publikacjach na 
temat mitologiki17 (z lat sześćdziesiątych), ujmowali metaforyzację jako indywi-
dualne dokonywanie porównań, które z czasem utrwalają się dzięki użyciu języ-
ka i stanowią pewne figury argumentacji. Antropolodzy odnajdowali metafory-
zację i metonimizację u źródeł rozumowania przez analogię, typowego dla my-
ślenia potocznego (narracje fabularne pozwalające przyjmować postać za wzo-

13 H. Blumenberg, Paradygmaty dla metaforologii, dz. cyt., rozdział X Symbolika geometryczna 
a metaforyka, s. 211-245. 

14 Tamże, s. 44-45. 
15 Por. tenże, Światło jako metafora prawdy. Przedpole filozoficznego kształtowania pojęć, przeł. 

Z. Zwoliński, „Kronos”, 2, 2013, s. 32-59. 
16 R. Pawlik, Od pracy pojęcia do pracy metafory. O metaforologii Hansa Blumenberga, „Kro-

nos”, 2, 2013, s. 115. 
17 Publikacje Claude’a Lévi-Straussa, składające się na cykl wydawniczy Mythologiques, 

otwierał tom Le cru et le cuit. Mythologiques (I), Paris 1964; przekład polski: Surowe i gotowane, 
przeł. M. Falski, Warszawa 2010. 
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rzec osobowy i dokonywać wyborów analogicznie jak ona, spodziewając się po-
dobnych rezultatów), a przede wszystkim charakterystycznego dla mitów i mito-
logii (jako wzorotwórczych opowieści). Ustalenia antropologów, dotyczące me-
taforycznego rozumowania przez analogię, wykraczały już poza badanie jedynie 
słownych, językowych metaforyzacji, dotyczyły bowiem metafory i metonimii 
stosowanej w przekładzie intersemiotycznym, przede wszystkim związków sło-
wa, gestu i obrazu. Jacques Derrida w tekście La mythologie blanche18 (1971, 
1972) – Biała mitologia komentował tezy Lévi-Straussa i zarazem proponował 
własne ujęcie relacji pojęcie-metafora. Właśnie jego stanowisko wydaje się po-
rządkować różne filozoficzne badania dotyczące metaforyzacji i omówię je dalej 
szczegółowo. 

Jednak w jaki sposób jest objaśniane poznawcze oddziaływanie metafory, 
a przede wszystkim jej powstawanie, powoływanie? Badacze, w tym fenomeno-
logia hermeneutyczna (Paul Ricoeur) i kognitywiści odwołują się do procesów 
poznawczych i roli wyobraźni jako specyficznej – wedle Immanuela Kanta obok 
rozumu i intelektu – władzy poznawczej. Za związki słowa i percepcji oraz ob-
razów dzięki niej wytwarzanych odpowiada właśnie wyobraźnia – dlatego tak 
ważne są odwołania do konstytuującej i konstruującej roli wyobraźni jako wła-
dzy wytwórczej i twórczej, powołującej reprezentacje mentalne, adekwatne do 
przedmiotu poznawanego i zarazem uruchamiającej twórcze mentalne aktywno-
ści wobec obrazów wewnętrznych. Niedostateczność języka pojęciowego wobec 
danych doświadczenia skutkuje powoływaniem w języku metafor słownych, 
adekwatnych i uzgadnianych z obrazami wewnętrznymi, czyli z wyobrażeniami. 
W szczególności rozważał to zagadnienie Paul Ricoeur w książce La métaphore 
vive, która była w połowie lat siedemdziesiątych (1975) podsumowaniem reflek-
sji retorycznej, językoznawczej i filozoficznej na temat metafory jako zarazem fi-
gury języka i myśli. Ricoeur rozwijał swoją koncepcję „metafory żywej”, a wnio-
ski dotyczące roli metafory w filozofii zawarł w ostatniej części książki19. 

Kolejnym etapem w badaniach nad metaforą są prace językoznawców ko-
gnitywnych, w szczególności książka George’a Lakoffa i Marka Johnsona Meta-
phors We Live By (1980). W ich koncepcji metafor orientacyjnych można dopa-

                                                                 
18 J. Derrida, La mythologie blanche, w: „Poétique”, 5 („Rhétorique et philosophie”), Paris 

1971. Tekst wydrukowany ponownie w książce Jacques’a Derridy Marges de la philosophie, Paris, 
Minuit, 1972, s. 247-324. 

19 P. Ricoeur, La métaphore vive, dz. cyt., część Métaphore et discours philosophique, s. 323-
397. 
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trzyć się inspiracji tezami Blumenberga na temat metaforyzacji symboliki geo-
metrycznej, dokonującej się w języku filozofii. Jednak kognitywistów intereso-
wał metaforyczny początek ludzkiego poznania w ogóle, a więc proces metafo-
ryzacji zachodzący wraz z ujmowaniem poznawczych wyników doświadczenia, 
w szczególności cielesne uwarunkowania tworzenia metafor (metafory wcielone, 
ucieleśnione – embodied). Kognitywiści zajmują się przekładaniem aktywności 
cielesnych na metafory i wskazują właśnie aktywności ciała w przestrzeni jako 
źródło ich powoływania: metafor orientacyjnych oraz ontologicznych, powiąza-
nych z tymi pierwszymi. Dlatego ich koncepcja metafor orientacyjnych ma na 
celu objaśnienie powstania samej symbolizacji geometrycznej wraz z przypisa-
niem znaczeń figurom geometrycznym, a przede wszystkim kierunkom w prze-
strzeni (góra-dół, prawo-lewo) – koncepcja ta zatem dotyczyła myślenia potocz-
nego. Jednak następstwem tworzenia metafor orientacyjnych byłoby powoływa-
nie metafor ontologicznych (wyodrębnienie i status istniejących bytów), a takie 
rozwinięcie tez kognitywistów dotyczyło języka potocznego jako początku słow-
nika filozoficznego. Wskazują oni metaforyczne uwarunkowania powoływania 
pojęć i analizują przypadki „metafor pojęciowych” (conceptual metaphors). Teoria 
kognitywistów ma charakter genetyczny, objaśniający powstawanie metafor na 
podstawie opisu aktualnie powoływanych i używanych metafor. 

W koncepcji metafor wcielonych kognitywistów, a przede wszystkim w fe-
nomenologicznych i hermeneutycznych tezach Ricoeura na temat metaforycznej 
roli wyobraźni splata się metaforyczna semioza (powoływanie znaku, nadawanie 
znaczenia i jego interpretacja) z fenomenalizacją (z tworzeniem adekwatnego do 
metafory wyobrażenia jako reprezentacji mentalnej, a następnie obrazu ze-
wnętrznego). Ricoeur pisał: „Moja teza głosi, że obrazy i uczucia spełniają rolę 
konstytutywną nie tylko w obrębie teorii, które odmawiają metaforom wszel-
kiej wartości informacyjnej i odrzucają ich aspiracje do wyrażania prawdy. Prze-
ciwnie, chciałbym wykazać, że ów typ teorii metafory, jaki zapoczątkował I. A. Ri-
chards w Philosophy of Rhetoric, Max Black w Models and Metaphors, Beardsley, 
Berggren. i inni, nie może osiągnąć celu, jeśli nie obejmuje działania wyobraźni 
i uczucia, tj. jeśli nie przypisze funkcji semantycznej temu, co objawia się jedynie 
w rysach psychologicznych – a zatem nie zajmie się niektórymi czynnikami to-
warzyszącymi, zewnętrznymi wobec informacyjnej istoty metafory. Ta linia ro-
zumowania jest sprzeczna z ustaloną -- przynajmniej od słynnego artykułu Fre-
gego Sens i znaczenie oraz Logische Untersuchungen Husserla – dychotomią mię-
dzy Sinn, czyli, sensem, oraz Vorstellung, czyli przedstawieniem, jeśli przyjąć, że 
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‘sens’ oznacza treść obiektywną, a ‘przedstawienie’ jej aktualizację myślową, wła-
śnie w formie obrazu i uczucia”20 (podkr. w oryg.). Jak zaznacza Ricoeur, już 
Arystoteles twierdził, że „dar tworzenia udanych metafor polega na zdolności do 
dostrzegania, podobieństw. Co więcej, plastyczność takich udanych metafor za-
leży od ich zdolności ‘stawiania przed oczami’ sensu [sense], który sobą wyrażają. 
Nasuwa to myśl o wymiarze obrazowym, który można nazwać funkcją obrazową 
znaczenia metaforycznego”21 (podkr. w oryg.). Ricoeur objaśnia „Cechą decydu-
jącą jest innowacja semantyczna, dzięki której ustanowiona jest nowa stosow-
ność i zgodność tak, że wypowiedź ‘ma sens’ jako całość. Twórcą metafor jest 
taki mistrz słowa, który z wypowiedzi niespójnej z punktu widzenia interpretacji 
dosłownej wyprowadza wypowiedź znaczącą dla nowej interpretacji; zasługuje 
ona na miano metaforycznej, ponieważ generuje metaforę nie tylko jako dewia-
cję, lecz jako fakt akceptowalny. Innymi słowy, znaczenie metaforyczne nie po-
lega widocznie na wykolejeniu semantycznym, lecz zasadza się na nowym zna-
czeniu predykatywnym, które wynika z załamania się znaczenia dosłownego – 
z załamania się znaczenia, jakie uzyskamy, jeśli uwzględni się wyłącznie po-
wszechne, zwykłe wartości leksykalne słów. Metafora nie jest zagadką, lecz roz-
wiązaniem zagadki”22 (podkr. w oryg.). „Zagadkę przedstawienia ikonicznego 
stanowi sposób, w jaki obraz ukazuje się w upodobnieniu predykatywnym: po-
jawia się coś, z czego odczytujemy nowy związek. Zagadka pozostaje nie roz-
wiązana tak długo, jak długo traktujemy obraz jako wizerunek w umyśle, tj. re-
plikę rzeczy nieobecnej. Obraz musi wówczas pozostać obcy owemu procesowi, 
zewnętrzny wobec upodobnienia predykatywnego. Musimy zrozumieć proces, 
w którego wyniku wytwarzanie obrazów ukierunkowuje schematyzację upodob-
nienia predykatywnego. Ukazując strumień obrazów, wypowiedź inicjuje zmiany 
odległości logicznych, generuje zbliżenie. Obrazowanie bądź wyobrażanie sta-
nowi więc konkretny środek [milieu], w którym i przez który widzimy podo-
bieństwa. Wyobrażanie nie oznacza zatem, że ma się obraz czegoś w umyśle, ale 
że ukazuje się związki w sposób obrazowy. […] Mam wrażenie, że w ten sposób 

20 Tenże, The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling, „Critical 
Inquiry”, 5(1) („Special Issue on Metaphor”), 1978 (autumn), s. 143-159; przekład polski: Proces 
metaforyczny jako poznanie, wyobrażanie i odczuwanie, przeł. G. Cendrowska, T. Dobrzyńska, 
„Pamiętnik Literacki”, LXXV, z. 2, 1984, s. 269-286; fragment cytowany s. 269-270; patrz rów-
nież: P. Ricoeur, Imagination et métaphore, „Psychologie Médicale, 14, 1982. 

21 Tenże, Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażanie i odczuwanie, art. cyt., s. 270. 
22 Tamże, s. 272. 
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w obrębie semantycznej teorii metafory można oddać sprawiedliwość Wittgen-
steinowskiemu pojęciu ‘widzenia jako’”23. 

Trzeba dodać, że z koncepcją metafory łączonej z aktywnością wyobraźni 
polemizował Donald Davidson w tekście What Metaphors Mean (1978), w któ-
rym zaproponował „nowatorskie podejście do zagadnienia metafory”. Według 
niego metaforze przysługuje jedynie znaczenie dosłowne i nie posiada ona do-
datkowego znaczenia figuratywnego wraz z jego treścią poznawczą. Przekonanie 
takie „wynika z błędnego utożsamienia domniemanego znaczenia z efektem, ja-
ki metafora wywołuje w odbiorcy – z myślami, jakie prowokuje, podobieństwa-
mi, które pomaga dostrzec”. Wedle Davidsona metafora, podobnie jak żart lub 
obraz, „znajduje się poza granicami semantyki i jest kwestią użycia”24. 

2. Prawda i metafora

Koncepcje prawdy wyrażonej w metaforze albo dzięki metaforze rozwinął 
Jacques Derrida. Odwołania do tekstów tego filozofa są o tyle ważne, że można 
w nich spotkać różne ujęcia metafory jako figury języka i myśli, w której znajdu-
je wyraz prawda poznania. Taka teza była możliwa do sformułowania na pod-
stawie założenia strukturalistów, że język wraz z jego figurami odpowiada za po-
rządkowanie ludzkiej wiedzy (również danych percepcyjnych, ponieważ znak 
według Ferdinanda de Saussure`a składa się z signatum – mentalnego wyobra-
żenia na temat przedmiotu percepcji, skojarzonego z signans – z „obrazem aku-
stycznym”, czyli z wyobrażeniem słowa, odpowiadającego danemu przedmioto-
wi percepcji). Językoznawcy i badacze kultury (między innymi Roman Jakobson, 
Paul Ricoeur) wskazali możliwość rozpatrywania metafory nie w kontekście ści-
śle pojętej „mowy poetyckiej” i poezji, ale w szerokim kontekście poznania – 
opisu świata i własnych stanów mentalnych, dokonywanego na co dzień. 

Klasyczna definicja prawdy odnosi myśl do pewnego stanu świata i przyj-
muje zgodność myśli wyrażanej w języku (sąd logiczny) i rzeczywistości przed-
miotowej. Relatywizacja takiego pojmowania prawdy dokonała się między in-
nymi za sprawą kontekstualnego ujęcia prawdy, a także relatywizacji względem 
języka (dziedzina poznania, jej język i teorie formułowane w tym języku). Wła-

23 Tamże, s. 276-277. 
24 Por. K. Bartkowiak, Davidson i Rorty o metaforze, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 

1(21), 2012, s. 221-236. 
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śnie do kontekstualnego ujęcia prawdy nawiązują interpretacje hasła wielokrot-
nie pojawiającego się w II połowie XX wieku, głoszącego, że nie istnieje nic po-
za tekstem, czyli że nic poza reprezentacją kulturową (językową lub szerzej – 
znakową) nie jest dane ludzkiemu poznaniu w sposób poznawczo prawomocny. 

Hasło to było wielokrotnie powtarzane między innymi przez Derridę. Po-
chopnie interpretowano je jako pewne zanegowanie rzeczywistości przedmioto-
wej i jej roli w doświadczeniu na rzecz tezy, że de facto w naszym doświadczeniu 
mamy dostęp do językowych wytworów, kulturowych reprezentacji. Taka inter-
pretacja była jeszcze wzmacniana tezami o nowożytnej reprezentacji – o zerwa-
niu domniemanej więzi słów i rzeczy, o kryzysie prawdy reprezentacji. Jak ina-
czej należałoby rozumieć to hasło w kontekście nowożytnego ujęcia reprezenta-
cji? Krytyka nowożytnego przedstawienia zarzuca jego autonomizację wobec 
rzeczywistości przedmiotowej, podkreślając jednak zarazem pośredniczącą rolę 
w tworzeniu tych reprezentacji (w tym opisów naukowych) doświadczenia czło-
wieka. To reprezentacje mentalne (wyobrażenia, idee, refleksje) stanowiły ko-
nieczne zapośredniczenie i uprawomocnienie owych reprezentacji kulturowych. 
Krytyka autonomizacji słów wobec rzeczy okazała się oczywiście krytyką pewnej 
autonomizacji myśli człowieka wobec rzeczywistości przedmiotowej, myśli kreu-
jącej światy sensów i znaczeń, w których żyje człowiek. Język traktowano jedynie 
jako narzędzie myśli, jednak zgodnie z przełomowymi tezami Wilhelma von 
Humboldta, a potem Wilhelma Diltheya myśl jest nam dana właśnie w języku 
komunikacji i prymarnie od niego zależna. Teza ta wiąże ponownie subiektywną 
myśl z obiektywnym porządkiem świata, jednak nie rzeczy rozpatrywanych jako 
samoistne byty, lecz reprezentacji kulturowych – znaków oraz znaczeń nadawa-
nych przez człowieka również przedmiotom (na mocy odniesienia do pewnych 
trwałych idei). 

Derrida ujmuje kulturowy porządek intersubiektywności (pismo) jako ob-
szar znaczeń i sensów intersubiektywnych, poddanych subiektywnym, indywi-
dualnym aktualizacjom. Takie założenie przejmuje od strukturalizmu, a również 
od pragmatycznej semiotyki (Charles Sanders Peirce). Jednak w przeciwieństwie 
do tez Ferdinanda de Saussure`a i Claude’a Lévi-Straussa Derrida zakłada 
zmienny charakter samej struktury – systemu znaczeń oraz znosi opozycję mię-
dzy strukturą a zdarzeniem oraz między prymarnym znaczeniem inwariantnym 
a jego wariantnymi aktualizacjami. Dlatego poszukuje i wskazuje takie figury ję-
zyka i myśli, które umożliwiają ów dynamiczny, zmienny charakter struktury 
i znaczenia. Figury te zarazem wiążą się z otwartym charakterem poznania 
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człowieka, to znaczy z niewystarczalnością dotychczasowych poznawczych roz-
strzygnięć w dziedzinach wiedzy o człowieku, o kulturze, o języku, jak i roz-
strzygnięć filozoficznych w ogóle. Jako przykład takiej figury języka i myśli, 
umożliwiającej uzyskiwanie nowych odpowiedzi na pytania filozoficzne, Derrida 
wskazuje właśnie metaforę i jest to podstawowa teza jego tekstu Biała mitologia. 
Metafora w tekście filozoficznym25. Trzeba podkreślić, że Derrida przyjmuje zało-
żenia językoznawcze Wilhelma von Humboldta oraz strukturalistów uznające, 
że język jako obszar intersubiektywnych znaczeń i sensów stanowi pewien waru-
nek myśli, a nie jest jedynie narzędziem jej wyrażania lub komunikacji. U struk-
turalistów teza ta była związana ze wskazaniem językowej i kulturowej relatywi-
zacji myślenia i rezultatów poznawczych. 

Język używany w komunikacji codziennej (w tym metafora jako szczególna 
figura odpowiedzialna za przemiany znaczeń) jest zatem zakładany, przez struk-
turalistów i przez Derridę, jako pewien warunek myślenia. Skoro język jest za-
kładany jako warunek poznania, to zgodność poznania z rzeczywistością jest 
również warunkowana przez język i jego figury. Można powiedzieć, że klasyczna 
definicja prawdy, zakładająca zgodność myśli z rzeczywistością znajduje tu swoją 
odmienioną wersję. Prawda o rzeczywistości znajduje bowiem swoją językową, 
adekwatną realizację nie tylko w pojęciu lub w sylogizmie logicznym, ale w me-
taforze, która najtrafniej ujmuje dynamiczny charakter rzeczywistości i jej po-
znania – rzeczywistości kulturowej, jej znaczeń i sensów. Jak łatwo zauważyć, 
poznanie tej sfery znaczeń i sensów (przedmiotów kultury) ujęte w języku ma 
charakter autoreferencyjny. Język sam i jego figury okazują się czynnikiem 
współtworzącym rzeczywistość człowieka i zarazem wiedzę o nim. W swojej 
koncepcji pisma Derrida podkreśla ów samozwrotny charakter poznania doko-
nującego się w języku i dotyczącego zarazem rzeczywistości kulturowej, właści-
wej człowiekowi, a tworzonej dzięki językowi (kultura jako obszar sensów i zna-
czeń). Język zatem warunkuje ową rzeczywistość kultury – ludzki świat znaczeń 
i sensów, a zarazem niejako ogranicza prawomocne poznanie człowieka do tego 
obszaru, ponieważ umożliwia poznawczy dostęp i opis właściwie jedynie tej rze-
czywistości (właśnie tego epistemologicznego zagadnienia dotyczy Derridiańskie 
hasło „nic nie istnieje poza tekstem”, danym prawomocnie naszemu poznaniu). 
Pytanie o prawdę poznania stawiane przez Derridę dotyczy właśnie prawomoc-
ności poznania uniwersum człowieka. Metafora w koncepcji pisma, jako uni-

25 J. Derrida, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym, art. cyt., s. 261-336, passim. 
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wersum kultury, jest językową figurą uprzywilejowaną ze względu na możliwość 
ujmowania procesów poznawczych w ich dynamice – procesów dochodzenia do 
prawdy, prób ujęcia jej w rozbudowanym językowym opisie, prowadzącym osta-
tecznie do sylogizmu logicznego lub do pojęcia – jednego trafnego słowa. 

Uznanie bezpośredniego związku języka i myśli oraz jej sensotwórczych 
działań, przede wszystkim przez fenomenologię, pozwala rozpatrywać Derri-
diańskie pismo (kultura jako obszar znaczeń i sensów) w kategoriach konstytu-
owania albo nadawania sensu. Fenomenologiczne źródła koncepcji Derridy po-
zwalają interpretować jego tekst pisma, rozpościerający się „aż po horyzont”, ja-
ko wszechobejmujący świat sensów i znaczeń. Znaczenie posiadają bowiem nie 
tylko znaki języka i przedstawienia kulturowe w ogóle, lecz również rzeczy, któ-
rych sens przedmiotowy podlega naszej konstytucji. Tak pojęte mają one dla nas 
sens i znaczenie, również w potocznym rozumieniu tych wyrażeń. Rzeczy zatem 
są rozpatrywane jako semiotyczny i semantyczny element świata człowieka – nie 
w kontekście naturalizmu, ale zgodnie z postawą kulturalizmu w badaniach an-
tropologicznych i społecznych. 

3. Sens i metafora

Metodologia antynaturalizmu i hermeneutyka, obok strukturalizmu, feno-
menologii i pragmatyki, jest następnym ważnym punktem odniesienia koncepcji 
Jacques’a Derridy. Właśnie w kontekście hermeneutyki zwykło się rozpatrywać 
metodę dekonstrukcji jako interpretacji i rozumienia tekstu wraz z jego sensami. 
Można powiedzieć, że w Derridiańskiej koncepcji tekstu-pisma pytanie o praw-
dę okazuje się pytaniem o sens lub znaczenie prawdziwe, a także jest hermeneu-
tycznym pytaniem o prawdziwe rozumienie. Ponieważ równocześnie pojawia się 
postulat dowolności rozumienia sensu i interpretacji, kwestia prawdy poznania 
staje się raczej kwestią prawomocności sensu. Problem prawdy sensu jako jego 
prawomocności może być postawiony przez Derridę dzięki odwołaniu się do tez 
strukturalizmu, dotyczących prymatu systemu znaczeń nad znaczeniem jednost-
kowym. Prawomocność sensu jest gwarantowana przez ów system, niejako na 
swym najniższym poziomie, jako rozpoznawanie sensu (na obszarze danego tek-
stu-kultury, gdzie również napotykamy sensy dla nas nieczytelne, niejasne, choć 
wpisane w ten obszar znaczeń). Dlaczego jednak pytanie o prawdę sensu i ro-
zumienia nie może znaleźć tu swojej zadowalającej odpowiedzi? Prawda sensu 
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ze względu na dowolność rozumienia znaczeń na obszarze tekstu-kultury byłaby 
sensem źródłowym, który jednak trudno wydobyć spośród jego kolejnych inter-
pretacji (domniemane arche-pismo). 

Rozwiązanie Derridy nie zgadza się z rozwiązaniem Hansa-Georga Gada-
mera, dotyczącym zakładanego horyzontu prawdy i intencji autorskiej, która 
miała być źródłem poszukiwanego prymarnego sensu. Zgodnie bowiem z teza-
mi Gadamera rozumienie i interpretacja są pewną aktualizacją sensu historycz-
nego, dokonywaną w kontekście teraźniejszości. Można jednak powiedzieć, że 
jest to zarazem pewne rzutowanie tych sensów w przyszłość – sensów, które sa-
me wyznaczają projekty przyszłych lektur-działań. Według Derridy sensy te nie 
są już znaczeniami przeszłymi, powtarzanymi na rzecz integralności pamięci lub 
tradycji, lecz stają się znaczeniami, które zawsze mogą podlegać modyfikacji. 
Zgodnie ze strukturalistycznymi założeniami dotyczącymi inwariantów i wa-
riantów językowych Derrida rozpatruje sensy jako zawsze warianty podlegające 
przemianom, a zatem w obrębie tekstów celem nie jest ciągłość i integralność 
sensów przeszłych oraz ich teraźniejszych interpretacji, ale pewna jednolitość 
sensów-wariantów w planie teraźniejszości. Trzeba zauważyć, że jest to zgodne 
z prymatem synchronii wobec diachronii w badaniach strukturalizmu Ferdinan-
da de Saussure’a. To właśnie poszukiwanie w planie synchronii – struktur, po-
wiązań o charakterze relacyjnym między poszczególnymi znakami i znaczeniami 
w obrębie danego języka – miało być celem tych badań. Wynika to z założenia 
o arbitralnym charakterze języka, ale o nie-arbitralności samych reguł powiązań,
ich struktur – relacji między znakami i znaczeniami. 

Natomiast Derrida podkreśla zróżnicowanie sensów, a ujmuje je w kontek-
ście dowolności indywidualnej interpretacji i wyrażania, których są wynikiem26. 
Zarazem, za tradycją hermeneutyczną i późnymi tezami Edmunda Husserla, 
postuluje konieczność badań historycznych, czyli diachronicznych w przemia-
nach sensów. Jak łatwo zauważyć, powyższe założenia nie prowadzą do ustale-
nia, czym jest sens prawdziwy, jakie są jego kryteria ze względu na brak sensu 
idealnego lub inwariantnego albo też źródłowego, do którego można by się od-
wołać. Jednak Derrida musi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ – jak wia-
domo – przekazy różnych kultur są zdominowane przez określone, wybrane sen-
sy; zatem przy zakładanej dowolności interpretacji mamy do czynienia z pew-
nymi sensami nadrzędnymi, z sensami, które są podstawą hierarchizacji i po-

26 Por. tenże, La Dissémination, Paris, Seuil, 1972. 
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rządkowania znaczeń w obrębie danej kultury wraz z jej znakami i językami 
(kodami werbalnymi i niewerbalnymi). Strukturalizm badając relacje między 
znaczeniami w planie synchronicznym, nie zaś procesy konstytucji sensu w pla-
nie diachronicznym, skupiał się również na wskazywaniu powiązań o charakte-
rze hierarchizującym, które porządkują sensy, które czynią z jednych – wymaga-
jące uprawomocnienia, a z innych – uprawomocniające (na przykład relacje po-
krewieństwa, również relacje władzy). 

Derrida pyta, jak ująć wzajemne relacje sensów przy tak dużym ich zróżni-
cowaniu, indywidualizacji i co zarazem mogłoby stanowić pewną weryfikację 
owych sensów? Jako pewne rozwiązanie Derrida wskazuje właśnie metaforę jako 
figurę zarazem języka i myśli, będącą związkiem, relacją dwóch sensów ze sobą 
porównywanych. Rozpatruje on metaforę jako źródło pojęć filozoficznych, ale 
równocześnie jako twórcze narzędzie języka w odmienianiu zakresu pojęć i ich 
treści, opisu tego, czego nie można ująć wprost w pojęciu lub w sądzie logicz-
nym, a co jest przedmiotem myśli i poznania. Metafora jest również twórczą fi-
gurą języka w wyrażaniu subiektywności. Daje szansę wzajemnego odniesienia 
do siebie dwóch sensów zastanych na obszarze języka, a także odniesienia do 
sensu normatywnego przez porównanie, daje szansę potwierdzenia go bądź za-
negowania. Trzeba podkreślić, że językoznawstwo kognitywne uznaje same rela-
cje metaforyczne za normatywne, a pierwotne, źródłowe metafory orientacyjne 
za już normatywnie nacechowane (wyraża się w nich, między innymi, hierar-
chiczna relacja kierunków góra-dół, prawo-lewo). Derrida zakłada, że metafora 
jako zestawienie i porównanie dwóch pojęć, dzięki któremu pojawia się trzeci 
sens, jest pewnym językowym warunkiem poszerzenia ludzkiego poznania. Tak 
pojęta metafora pozwala na ujawnienie nowego sensu, dotyczącego świata czło-
wieka (pismo jako rzeczywistość kultury). Należy też dodać, że Paul Ricoeur 
w swojej książce La métaphore vive (1975) polemizował z wcześniejszymi tezami 
Derridy (1971, 1972). Zarzucał mu sprowadzanie metafory do pojęcia, do na-
zwy ogólnej, brak uznania dla jej specyfiki. Ricoeur przeciwstawiał Derridiań-
skiej „metaforze martwej”, której znaczenie wyczerpuje się w pojęciu, swoją kon-
cepcję „metafory żywej”27. Jednak Ricoeur w swojej polemice z Derridą pomija 
wielorakie relacje między pojęciem i metaforą, które on wskazuje wprost bądź 
też presuponuje w rozważaniach o metaforycznej strukturyzacji myślenia, w tym 
również argumentacji. 

27 P. Ricoeur, La métaphore vive, dz. cyt., s. 324. 
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4. Relacje pojęcia i metafory

Można uznać, że w filozoficznych i językoznawczych koncepcjach Jacques’a 
Derridy sumują się różne ujęcia metafory jako językowego świadectwa bądź na-
rzędzia poznania. Metafora – traktowana na wiele wymienionych niżej sposo-
bów – próbuje odpowiedzieć na pytanie o prawdę poznania. Poznanie przy tym 
Derrida pojmuje za hermeneutyką jako proces interpretacji i rozumienia sensów 
kultury, który jest zarazem aktualizacją sensów historycznych. Derrida odwołuje 
się także do hermeneutyki Martina Heideggera, do rozumienia i interpretacji 
sensu, dokonywanych na potrzeby ujęcia i wyrażenia jednostkowej egzystencji. 
Można wyliczyć różne sposoby ujęcia metafory jako figury języka i poznania, 
pojawiające się w tekstach Derridy, a także w innych współczesnych koncep-
cjach językoznawczych i filozoficznych. 

1. Metafora jako źródło pojęcia (metaforyczne zestawienie słów jako źró-
dło trzeciego sensu, ujmowanego następnie w pojęciu) 

Od założenia, że literatura jest szczególnym opisem świata, w którym ele-
menty fikcyjne łączą się z elementami obserwacji świata i jego doświadczania, 
badacze przeszli do pytania o różne sposoby językowego (społecznego, intersu-
biektywnego) poświadczania tego doświadczenia (jednostkowego, subiektywne-
go). Metafora jest definiowana jako figura języka, powstała z zestawienia dwóch 
pojęć, dzięki któremu pojawia się nowy, trzeci sens wykraczający poza sensy tych 
dwóch terminów. Została ona uznana za figurę dającą możliwość pojawienia się 
sensu ujmującego ludzkie doświadczenie, dla którego brak było adekwatnego 
pojęcia w danym języku; zatem konieczne okazało się poszukiwanie nowego 
sensu ujawnionego dzięki metaforze. Ów nowy sens bywa potem ujęty w poję-
ciu. Derrida w tekście Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym omawia 
właśnie takie metaforyczne źródła filozoficznych pojęć i podkreśla rolę metafory 
w języku filozofii, ale też w potocznym opisie doświadczenia codziennego. Taka 
teza o metaforycznych źródłach pojęć filozoficznych pojawiła się również w pra-
cach Hannah Arendt i w badaniach językoznawczych (koncepcja „pojęciowych 
metafor” – conceptual metaphors, rozwijana przez językoznawców kognitywnych). 

2. Metafora jako przeciwieństwo pojęcia (mit i metafora przeciwstawione
nauce i pojęciu – metafora jako prawda mitu) 
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Odwołaniom do strukturalizmu Jacques Derrida zawdzięcza swoją inną te-
zę dotyczącą metafory28. Strukturalizm w badaniach antropologicznych łączył 
bowiem metaforę jako językowy sposób ujęcia doświadczenia człowieka z mitem 
i charakterystycznym dla niego porządkiem poznania, zwanym przez Claude’a 
Lévi-Straussa „mitologiką”. Lévi-Strauss łączy myślenie mityczne – które uznaje 
za pewną odmianę myśli racjonalnej – z wyobraźnią pojętą jako funkcja poznaw-
cza (myślenie „związane w obrazy”29). Lévi-Strauss uważa, że myślenie mityczne 
może być uogólniające, a w swym wnioskowaniu odwołuje się do „zasady analo-
gii i przybliżeń”30. Mit operuje zdarzeniami, ujmuje w nowe układy zastane ele-
menty rzeczywistości i w ten sposób „wypracowuje struktury” opisujące rzeczy-
wistość, podczas gdy nauka – dzięki konstruowanym strukturom (hipotezom, 
teoriom) – tworzy zdarzenia, powołuje nowe fakty rzeczywistości31. Lévi-Strauss 
uważa, że myślenie mityczne „tworzy powiązany system i pod tym względem 
jest niezależne od owego innego systemu, jakim jest nauka”32. Ponieważ cechą 
myślenia mitycznego jest „wypowiadanie się przy pomocy pewnego niejedno-
rodnego repertuaru i, choć rozległego, to mimo wszystko ograniczonego”33, to 
w przypadku zestawienia dwóch słów w metaforze – powołuje się trzeci sens: 
nowe znaczenie, ale nie nowe pojęcie. Pojęcie bowiem jako neologizm pojawia 
się na obszarze języka typowego nie dla mitu, lecz dla nauki. Lévi-Strauss prze-
ciwstawia pojęcie – znakowi, to jest sposobowi oznaczania rzeczywistości ze-
wnętrznej i stanów psychicznych człowieka, które wykracza poza obszar nauki, 
a cechuje mit. „Pojęcie występuje jako czynnik dokonujący otwarcia zespołu, ja-
kim się pracuje, znaczenie zaś, jako czynnik dokonujący jego reorganizacji: nie 
rozszerza go ani nie odnawia i ogranicza się do uzyskania grupy przekształceń”34 
– i podobnie dzieje się w przypadku metafory, która operuje na zbiorze słów za-
stanych w leksyce danego języka. Metafora, łączona przez Lévi-Straussa z pew-
nym poznawczym porządkiem mitu – z mitologiką, byłaby nie przejrzysta wo-
bec opisywanego świata, jak jest to w przypadku pojęcia. Pozostając częścią 

28 Por. J. Derrida, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, w: Jacques Derri-
da, Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004, s. 483-504; tekst z książki Jacques’a Der-
ridy L’écriture et la différence, Paris 1967. 

29 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969, s. 36. 
30 Tamże, s. 37. 
31 Por. tamże, s. 38. 
32 Tamże, s. 25. 
33 Tamże, s. 31. 
34 Tamże, s. 36. 
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świata kultury i jego znaczeń, metafora byłaby uwikłana w ciągłe, równocześnie 
językowe i poznawcze, dookreślanie świata i człowieka, w procesy nadawania 
sensu. 

3. Metafora jako zestawienie słów i porównanie oparte na analogii (analo-
gia w metaforze jako wydobycie wspólnego sensu zestawianych słów) 

Metaforę i myślenie mityczne łączy jeszcze inny aspekt metafory pojętej ja-
ko figura zarazem języka i myśli. Myślenie mityczne odwołuje się do rozumo-
wania przez analogię, opartego na porównaniu, a metafora jest sposobem zesta-
wiania słów, opartym na wspólnocie ich treści (konotacji), które daje możliwość 
porównania ich innych elementów (na przykład denotacji i desygnatów). Wła-
śnie kwestię analogii w metaforycznym porównaniu, prowadzącej do uzyskania 
nowej wiedzy o świecie i o człowieku podkreślał Derrida. 

4. Metafora jako porównanie dające możliwość orientacji (wskazania sensu
i ukierunkowania uwagi) 

Derrida ujmuje metaforę jako figurę języka, dającą możliwość orientacji po-
śród znaczeń – znaczeń świata kultury (pisma) specyficznie ludzkiego, sensów 
odnajdowanych w tradycji i konstytuowanych w poznaniu jednostkowym. Me-
tafora, jako pewna językowa i poznawcza szansa orientacji w kulturowym świe-
cie znaczeń, przywodzi na myśl koncepcję metafor orientacyjnych, zapropono-
waną przez językoznawców kognitywnych. Jednak – o ile w przypadku kognity-
wistów – metafory służą orientacji przestrzennej i ukierunkowaniu percepcji, to 
Derrida odnosi metaforę do orientowania się wśród znaczeń pisma – tekstów 
kultury wraz z ich znaczeniami, pośród których wzrastamy i żyjemy, którym 
poddane jest nasze poznanie inteligibilne oraz zmysłowe (językowe nacechowa-
nie poznania zmysłowego). 

5. Metafora jako źródło sensu, jako porównanie dające możliwość nadania
sensu (nadawanie sensu istnienia jako próba orzekania o istnieniu) 

Derrida zarazem rozpatruje samą metaforę jako źródło sensu – jako możli-
wość orzekania o prawdzie istnienia, pojętej jako konstytuowany sens istnienia. 
Według niego domniemane znaczenie źródłowe (Bedeutung) nie ma charakteru 
idealnego, jak u Husserla, ale jest dane w intersubiektywnej sferze kultury jako 
tradycja i wciąż poddawane redefinicjom. Są to interpretacyjne przemiany 
w ciągłej wymianie znaczeń, dokonującej się między innymi dzięki metaforom. 
Tak pojęta metafora ma charakter źródłowy, ponieważ służy uchwyceniu prze-
mian sensu, a nawet jego stawania się. Jest ona źródłowa także ze względu na ję-
zykową i poznawczą możliwość uchwycenia przemian w samym istnieniu. Tak 
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pojęta metafora przypomina – do pewnego stopnia – koncepcję źródłowych me-
tafor ontologicznych, opisanych przez kognitywistów, a odnajdowanych przez 
nich w rozmaitych kulturach. Metafory ontologiczne uchwytują różne sposoby 
istnienia przedmiotów, określają sposoby istnienia człowieka w świecie, ale także 
mają charakter autoreferencyjny – czasami dotyczą uniwersum samego języka. 

6. Metafora jako porównanie wydobywające jeden sens, by ukryć inny (me-
tafora przeciwstawiona transparentnemu pojęciu) 

Z metaforami ontologicznymi wiąże się również koncepcja alethei jako 
prawdy, dotyczącej bycia, istnienia, do czego również nawiązuje Derrida. He-
ideggerowska koncepcja alethei jako „nieskrytej” prawdy bycia, nie znajdującej 
adekwatnego wyrazu w pojęciu, odwołuje się do przeciwstawienia pojęcia, 
transparentnego wobec przedmiotu orzekania – metaforze, która sama zatrzy-
muje na sobie uwagę podmiotu poznającego. Metafora bowiem bywa wyraże-
niem zaskakującym, nieoczywistym, w nowy sposób posługującym się zastanym 
repertuarem słów, których dotychczasowy sens przysłania, by wydobyć nowe 
znaczenie. 

Metafora służy zatem wydobyciu z języka jego ukrytego, prawdziwego sen-
su, który okazuje się wyrazem, ekspresją indywidualnego egzystowania w świecie 
– tak właśnie była ona rozpatrywana przez Heideggera w odwołaniu do prawdy
pojętej jako nieskrytość bycia, jako aletheia, czyli to, co się ujawnia, pozostając 
zarazem zakryte. Według Heideggera prawda ta, wydobyta w języku dzięki me-
taforze, pozwala Dasein jako jednostce świadomej własnego bycia – ująć sens 
orientujący jej własną egzystencję. Tak pojęta prawda to sens wydobywany dzię-
ki metaforze, jest odkrywany w języku i w jednostce samej, a równocześnie two-
rzony dzięki twórczej aktywności, która cechuje i język, i ludzkie istnienie. 

Derrida transponuje Heideggerowską koncepcję prawdy jako alethei, nie-
skrytości, na obszar własnej koncepcji tekstu-kultury, by objaśnić twórcze moż-
liwości języka i jego użytkowników – możliwości dowolnego kształtowania sen-
su przy poszanowaniu reguł jego strukturowania. Jednak nie wskazuje wprost 
reguł hierarchizacji i uprawomocniania sensu, a dotychczasowe reguły odrzuca 
(sens źródłowy, intencje autorskie). Jego wizja języka jako pisma, utrwalającego 
tymczasowo ślady-znaki, dotyczy tekstów kultury zawierających wielki potencjał 
sensów – znaczeń danych do interpretacji, ale nie zróżnicowanych pod wzglę-
dem ważności. Na tym obszarze tekstów kultury prawda pozostaje pewną nie-
zaktualizowaną możliwością, jeszcze nie wydobytą z języka. Rozwiązanie He-
ideggera nie zadowala Derridy, ponieważ jest de facto wydobyciem z języka sensu 
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subiektywnego, indywidualnego i wyraża jedynie subiektywną rację. Prawda we-
dług Derridy byłaby natomiast możliwością ujęcia różnicy – relacji między tymi 
subiektywnymi sensami, co dokonywałoby się dzięki metaforom. Owa różnicu-
jąca, metaforyczna relacja byłaby poniekąd racją samego języka, jego prawdą wy-
rażoną w metaforze, dzięki której powoływane są relacje nie tylko językowe 
i poznawcze, lecz także egzystencjalne i etyczne. 

7. Metafora jako porównanie dające możliwość oceny (zestawianie słów ja-
ko wartościujące porównanie) 

Ta koncepcja metafory ujmuje metaforyczne porównanie jako wyraz afir-
matywnej bądź krytycznej oceny. Odwołuje się ona do ekonomicznego i zara-
zem wartościującego charakteru wymiany znaczeń na obszarze danego języka – 
wskazywał to Ferdinand de Saussure w swojej koncepcji języka jako systemu35 
i łączył znaczenie językowe z pewnym wartościowaniem. 

Derrida również ujmuje obszar pisma (znaczeń języka i innych znaków kul-
tury) jako miejsce wymiany „ekonomicznej” – szacującej i porównującej znacze-
nia, wpływającej na aksjologię obecną w danej kulturze. Derrida nie wskazuje 
wprost owej normatywności, sam nie dokonuje ocen, ale podkreśla poznawczą 
rolę metafory w ujmowaniu normatywnych relacji między znaczeniami i w ich 
ocenie (na przykład sensy tradycyjnej metafizyki na obszarze tekstów filozofii). 
Zarazem uznaje on rolę metafory w wyrażaniu ocen moralnych i etycznych. Po-
równanie metaforyczne związane jest z wartościowaniem i z normatywnością 
danej kultury, którą Derrida określa jako obszar pisma – znaczeń zastanych, 
a przekształcanych dzięki działaniom, miedzy innymi w procesach metaforyza-
cji. W kulturze – na obszarze pisma – napotykamy metafory ustalone, zwycza-
jowe porównania36. Wśród nich spotykamy porównania o charakterze norma-
tywnym, kształtujące i wpływające na oceny, na przykład krytyczne metafory 
dotyczące Innego i Obcego. 

8. Metafora jako porównanie wydobywające sens łączony nie ze świado-
mością, ale z nieświadomością 

Metafora jako zestawienie dwóch słów, wydobywające trzeci sens, jest rów-
nież rozpatrywana przez Derridę jako ujawnienie tego, co nieświadome. Takie 
ujęcie metafory po raz kolejny przeciwstawia ją pojęciu, które uznawane jest za 
świadectwo poznawczych działań świadomości. Natomiast metafora (obok me-

35 F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, przeł. K. Kasprzyk, Warszawa 1961, s. 89. 
36 Por. J. Derrida, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym, art. cyt., s. 261-336, pas-

sim. 
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tonimii) pozwalałaby na wydobywanie sensu uznawanego za sens skrywany, nie-
świadomy (nie dany świadomości) lub też jako przynależący do sfery nieświa-
domości. 

Można stwierdzić, że Martin Heidegger, Jacques Derrida, jak i Paul Rico-
eur pytanie o prawdę jako relację myśli (języka) i rzeczywistości czynili pytaniem 
o prawdę i prawomocność sensu na obszarze danego tekstu (kultury). Zarazem
zakładali indywidualną relatywizację sensu, której Edmund Husserl unikał, 
wprowadzając pojęcie idei i idealnego znaczenia (Bedeutung) oraz zakładając po-
stawę naturalnego nastawienia jako możliwość uzgadniania subiektywnego, 
zróżnicowanego wyrażania sensu na obszarze doxa. Heidegger, Ricoeur i Derri-
da w to miejsce (za hermeneutyką, za strukturalizmem) przyjmowali, że po-
szczególna, indywidualna interpretacja jest kolejnym wariantem danego sensu. 
Jest ona więc spełnieniem pewnych reguł aktualizacji znaczenia i zarazem jest 
wpisana w sieć relacji znaków i znaczeń – w przypadku Derridy na obszarze kul-
tury jako nietrwałych, zmiennych „śladów pisma”. Dokąd zatem prowadzi nas 
interpretacja i rozumienie wedle Derridy? Byłaby to konieczność wskazania 
i hierarchii sensów, relacji porządkującej, i sensów nadrzędnych wobec innych. 
W ten sposób sensem ujętym zgodnie z potocznym myśleniem jako „prawda” 
byłby sens dominujący, na przykład normatywny bądź preskryptywny. Jednak 
reprezentacje i ich znaczenia w obrębie tekstu (kultury) wchodzą ze sobą w bar-
dziej zróżnicowane powiązania niż relacje hierarchizacji, nakazów lub zakazów. 
Według Derridy, jak i wedle Ricoeura, relacje te, polegające między innymi na 
intersubiektywnym negocjowaniu sensów, ujmuje właśnie metafora. 

5. Przykład metaforyki horyzontu

Jak wskazywali Claude Lévi-Strauss i Edmund Leach, Paul Ricoeur i rów-
nolegle językoznawstwo kognitywne (George Lakoff, Mark Johnson, Mark 
Turner), metafory ulegają upowszechnieniu i wchodzą w obręb języka i myślenia 
potocznego. Dlatego można mówić nie tylko o „pojęciach wędrujących”, między 
innymi w naukach humanistycznych i społecznych, ale również o „metaforach 
wędrujących”. Przykładem takich „wędrujących pojęć”, obecnych w tradycji filo-
zoficznej, a wciąż ulegających interpretacji i odnowieniu, jest słowo „natura”, 
podlegające metonimizacji (stosowanie pojęcia „natura” w miejsce pojęcia „isto-
ta”, na przykład w określeniach „natura rzeczy”, „natura człowieka”). Jest to 
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również nazwa ogólna „horyzont”, używana w słowniku filozoficznym od II po-
łowy XIX wieku – pojęcie podlegające metaforyzacji i będące elementem wielu 
wyrażeń metaforycznych (na przykład Edmund Husserl i transcendentalny ho-
ryzont świadomości, Martin Heidegger i horyzont rozumienia bycia). To wła-
śnie ta metafora okazuje się dobrym przykładem na poparcie tez zwolenników 
metafor w językach różnych dziedzin wiedzy i nauki, w tym filozofii. Edmund 
Husserl stosował bowiem metaforę horyzontu w swej argumentacji, ale utrzy-
mywał zarazem, że właściwa, logiczna i naukowa argumentacja opiera się na po-
jęciach i rachunku predykatywnych sądów logicznych. Trzeba podkreślić, że 
Hans Blumenberg w Paradigmen zu einer Metaphorologie odnosił się tak do me-
taforycznych aspektów filozofii Husserla, jak i do metafory horyzontu37. 

Jak zaznacza Saulias Geniusas, pojęcie horyzontu pojawiło się w fenomeno-
logii Husserla jako zapożyczone z rozważań pragmatysty Williama James’a 
(Principles of Psychology)38. Warto dodać, że inne wyrażenie metaforyczne, obec-
ne w tekstach James’a, Husserla, jak i Henri Bergsona, to określenie „strumień 
świadomości”. Metafora horyzontu została przejęta przez następnych fenome-
nologów, jak też przez hermeneutów. „Horyzont” jako nazwa ogólna, odnajdo-
wana w koncepcjach filozoficznych, ale stosowana metaforycznie, przenośnie, 
odnoszona jest do wielu skojarzeń. Znaczenie tego pojęcia i stworzonych wyra-
żeń metaforycznych nie sprowadza się ani do linii widnokręgu, pojawiającej się 
w oddali, ani do konkretnej, poszczególnej percepcji, która jest nakierowana na 
linię horyzontu. Horyzont bowiem istnieje jako fenomen, jako nasza reprezen-
tacja mentalna, utworzona na podstawie konkretnej percepcji, lecz zarazem jako 
trwała treść słowa, pozwalająca wypatrywać linii widnokręgu oraz odnoszona do 
innych treści mentalnych, do innych mentalnych reprezentacji. Łatwo zauważyć, 
że wyrażenie metaforyczne „horyzont świadomości” opiera się na odwołaniu do 
pewnego wspólnego znaczenia – do tego, co stanowiłoby tło albo też pewną 
granicę (ujmowaną przestrzennie)39, co jest ogólniejsze od podmiotu, ponadsu-
biektywne, a co obowiązywałoby jednostkową subiektywność, zawierałoby ją 
niejako wewnątrz, wyznaczając indywidualnej podmiotowości granice reguł i za-
razem upewniając ją w jej uprawnieniach ontologicznych i antropologicznych. 

37 Por. H. Blumenberg, Paradygmaty dla metaforologii, dz. cyt., na przykład s. 100-101 i s. 139. 
38 S. Geniusas, The Origins of the Horizon in Husserl’s Phenomenology, Dordrecht 2012, rozdział 

James and Husserl: The Horizon as a Psychological and a Philosophical Theme, s. 41-54. 
39 Różne rozumienia terminu „horyzont”, w tym zagadnienie otwarcia horyzontu i horyzont 

pojmowany jako granica, analizował Jacques Derrida – zob. E. Evink, Horizons of Expectation. 
Ricoeur, Derrida, Patočka, „Studia Phaenomenologica”, XIII, 2013, s. 297-323. 
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Dzięki horyzontowi jednostkowa świadomość upewnia niejako siebie, wymaga-
jąc ogólnych reguł i uzyskując dzięki nim samopotwierdzenie. Według Husser-
la, a później Maurice’a Merleau-Ponty’ego, horyzont to subiektywny i intersu-
biektywny warunek myślenia oraz indywidualnych doświadczeń (między innymi 
wspólnota znaczeń o źródłach esencjalnych i historycznych w sferze Lebenswelt). 
Natomiast zdaniem Hansa-Georga Gadamera jest to spójność indywidualnego 
oglądu i rozumienia, a zarazem spajanie, łączenie wielości jednostkowych hory-
zontów w perspektywie teraźniejszości, ale z koniecznymi historycznymi odnie-
sieniami. 

Język filozofii – Husserla, Heideggera, Merleau-Ponty’ego i Gadamera – 
ujmuje horyzont metaforycznie jako horyzont świadomości, subiektywności oraz 
intersubiektywności, czyli horyzont myśli i rozumienia, horyzont prawdy oraz 
wspólnej przestrzeni i intersubiektywnej wspólnoty. Spośród tych skojarzeń naj-
bliższy aspektowi percepcji i doświadczenia wydaje się Merleau-Ponty, który 
odnosi wprost termin „horyzont” do percepcyjnego doświadczenia przestrzeni 
i w ten sposób pozwala połączyć skojarzeniowo aspekt abstrakcyjny z konkret-
nym doświadczeniem podmiotu poznającego. Następny aspekt metaforyki hory-
zontu to rozpatrywanie horyzontalności w opozycji do wertykalności, a w tym 
przypadku (znanym również z filozofii Merleau-Ponty’ego) horyzont zdaje się 
zamykać przestrzeń, zaś spojrzenie ponad nim w górę stanowi obietnicę otwar-
cia, być może na nieskończoność. Jednak Gadamer inaczej pojmuje horyzont 
i jego dynamiczną linię, zmieniającą swe miejsce z każdym krokiem podmiotu – 
ruch podmiotu i jego dynamiczna (w czasie i przestrzeni) percepcja ustanawia 
wciąż na nowo horyzont, który nie tyle jest wspólnym, antropologicznym wa-
runkiem myśli czy też intersubiektywny (jak u Husserla), lecz jest ujednostko-
wiony i uzależniony od stanowiska indywidualnego podmiotu (w sensie jego 
przekonań, jak i przestrzennej lokalizacji). Horyzont jest zatem niejako otwiera-
ny wraz z każdym krokiem myślenia i poruszania się w przestrzeni rzeczywistej. 

Metaforyka horyzontu bywa zastępowana lub współwystępuje z metaforami 
granicy, tła, jak też ramy, co może ją semantycznie wzbogacać o dodatkowe zna-
czenia, czynić jeszcze bardziej wieloznaczną – dokonuje tego Kenneth Framp-
ton w swojej fenomenologii architektury. Posługuje się on na nowo metaforą 
horyzontu, ale sprowadza ją do linii widnokręgu, realnie wytwarzanej dzięki 
wznoszonym budynkom. W ten sposób metafora ta powraca, zastosowana per-
formatywnie do realnej percepcji widnokręgu, zachęca twórców, jak i uczestni-
ków obiektów architektonicznych do bardziej aktywnej i szczegółowej percepcji 
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otoczenia. Łatwo zauważyć, że do horyzontu trudno jest stosować kategorię ca-
łości, raczej poszukujemy integralności horyzontu – być może performatywnym 
zadaniem metafory jest, analogicznie, integrowanie naszych rozmaitych doznań, 
których skomplikowane relacje (na przykład dysonans poznawczy) tak trudno 
jest ująć w pojęciu. 
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PRYMAT MYŚLENIA OSOBISTEGO  

W FILOZOFII I ŚWIATOPOGLĄDZIE 

Uwagi wstępne 

W niniejszym artykule pragnę podjąć temat należący do metodologii filo-
zofowania i zasad tworzących światopogląd. Myślenie osobiste jest nie tylko 
jedną z przesłanek filozofii i światopoglądu, ale wydaje się mieć znaczenie za-
sadnicze, tzn. decydujące o kluczowych rozstrzygnięciach w tych dziedzinach. 
Trudno nie uznać, że na rozstrzygnięcia tego typu na pewno składa się również, 
przynajmniej u niektórych osób, coś tak bardzo obiektywnego jak np. rezultaty 
badań naukowych. Z drugiej strony nie ulega również wątpliwości, że interpre-
tacja tych rezultatów jest już dziełem czegoś, co nie jest nauką, a co jest, jak są-
dzę, ostatecznie pochodną właśnie myślenia czy sfery osobistej (słowa: „myślenie 
osobiste” i „sfera osobista” będą tutaj używane zamiennie). Na przykład, tezy 
teorii ewolucji można interpretować w sposób ateistyczny (najczęściej) bądź te-
istyczny (np. przez ewolucjonizm chrześcijański), a to, czy ktoś decyduje się na 
jedną lub drugą interpretację – bądź czy postanowi wyprzeć cały problem ze 
świadomości – nie zależy już najwyraźniej od nauki, ale od pewnych rozstrzy-
gnięć na poziome doświadczeń osobistych, o których ani ateista, ani teista nie 
informują już publiczności. 

Głosząc zazwyczaj, że jego światopogląd jest naukowy, ateista siłą rzeczy 
deklaratywnie dystansuje się do sfery osobistej. Teista, stając z nim w sporze, nie 
może przywołać, nawet gdyby chciał, swoich osobistych przeżyć religijnych – 
czyli nie może przywołać tego, na czym jego teizm się opiera i jedynie może się 
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opierać – gdyż musi poruszać się na płaszczyźnie, którą ateista zdeklarował jako 
fundamentalną. Teistę, który nie jest świadomy decydującej roli myślenia osobi-
stego w światopoglądzie teistycznym, ateista może w sporze z łatwością owinąć 
sobie wokół palca. Nie zmienia to faktu, że teista jest tym, kim jest, w oparciu 
o te przeżycia, których ateiście najwyraźniej brakuje. Rozpatrując więc kwestię
z teistycznego punktu widzenia, to nie teista, ale właśnie ateista powinien czuć 
się bardziej zakłopotany we wszelkiej światopoglądowej dyskusji. To właśnie tu-
taj, w wyborze decydującej opcji światopoglądowej akceptującej lub odrzucającej 
Boga sfera osobista najbardziej daje o sobie znać i ujawnia swoje znaczenie. Je-
żeli nie byłoby innych powodów, aby pochylać się nad kwestią tej sfery, to wła-
śnie ten gorący punkt ludzkiego myślenia wystarczałby za wszelkie powody, któ-
re uczyniłyby ją kwestią najważniejszą. 

Na sferę osobistą składają się wydarzenia obejmujące cielesność, seksual-
ność, zdrowie, relacje międzyludzkie – zwłaszcza te dotyczące małżeństwa i ro-
dziny – relacje między jednostką a nadprzyrodzonością, specyficzny dla danej 
jednostki los. Los jednej jednostki jest przecież nieraz tak zdecydowanie inny, 
niż los innej jednostki. Dotycząc takich wysoce jednostkowych elementów egzy-
stencji, sfera osobista odnosi się do tego obszaru życia, który jest słabszy, łatwiej-
szy do zranienia i o którym często trudno mówić bez zawstydzenia. W kontekście 
„słabości” tej sfery sfera publiczna ukazuje swoją specyfikę, często niewidzialną 
dla tych, którzy są w nią szczególnie zaangażowani: jest ona mianowicie przede 
wszystkim domeną mocy, poszukiwania i eksponowania mocy. To jest wstępne 
ustalenie, na które wiele osób się zapewne zgodzi. W dalszych rozważaniach 
przyjdzie nam to ustalenie jednak dalej niuansować. Sfera osobista okazuje się 
bowiem niespodziewanie również mocą. Uwidacznia się to wyraźniej w kontek-
stach pozafilozoficznych i pozaświatopoglądowych, wówczas, gdy jednostki bar-
dzo znaczące w sferze publicznej kończą nieraz publicznie ważną karierę z – jak 
to określają – „powodów osobistych” bez znaczącej aury wstydu, ale z po-
wszechnym zrozumieniem. 

Pierwszą tezą, którą stawiam w tym artykule, jest twierdzenie, że myślenie 
osobiste w filozofii ma trudności z rozwojem swojego potencjału, gdyż jest za-
kłócane w swoim istnieniu, a nie tylko w charakterze. Mówiąc, że zakłócane jest 
ono w swoim istnieniu, chcę powiedzieć, że po prostu jej ważność zostaje pod-
ważona tak bardzo, że sądzi się niekiedy, że tego myślenia w ogóle nie ma – że 
filozofia czy światopogląd tworzone są co najwyżej przez poprawne lub fałszywe 
rozumowania, nawiązanie do adekwatnych bądź nieadekwatnych informacji itd., 
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natomiast osobiste przeżycia jednostki nie odgrywają w tym procesie żadnej roli. 
Zwłaszcza jeżeli filozofia czy światopogląd związane są z problematyką społecz-
no-polityczną wszelkie aspekty osobiste zdają się nie istnieć. Myślenie osobiste 
jest zakłócane przez wolę mocy, która domaga się dla tego, co osobiste uniwer-
salnego uznania, a nawet dominacji i która w tym celu podejmuje się rywalizacji 
(gry-zabawy). Jednym z przejawów tego procesu jest spełnianie wymogu uza-
sadnienia sfery osobistej w kategoriach sfery publicznej – bez tego typu uzasad-
nienia jednostka nie ma co marzyć o jakimkolwiek szerszym uznaniu. Wszystkie 
te zakłócenia wywołują nieustanny niepokój jednostki, marnotrawstwo energii, 
a przede wszystkim zafałszowanie. To ostatnie jest tożsame z upokorzeniem 
wyrastającym z konieczności maskowania myślenia osobistego za pomocą kate-
gorie myślenia publicznego. 

Drugą tezą tego artykułu jest myśl, że myślenie osobiste mogłoby być 
uznane nie tylko za istniejące i nie tylko za fundamentalne, ale wręcz że można 
by postulować, aby uczynić je całkowicie autonomiczne wobec myślenia i prak-
tyk życia publicznego. Jako takie mogłoby wyzwolić się od służebności wobec 
sfery publicznej. Wyzwalając się, mogłoby rozwijać się samodzielnie, de facto 
wykraczając nawet poza kulturę. 

Trzecią tezą tego artykułu jest przekonanie, iż jest możliwy również inny 
rodzaj uprawiania filozofii i wszelkiej refleksji światopoglądowej, a mianowicie 
taki, który odbywa się w kontekście świadomości roli, jaką sfera osobista rze-
czywiście odgrywa w myśleniu publicznym. Nie chodzi o podniesienie sfery 
osobistej w godności, tak aby nadal mogła odgrywać dotychczasową rolę ukryte-
go czynnika decydującego zza kulis, ale w sposób jakoś bardziej akceptowalny 
publicznie (np. przez jakieś znaczniejsze włączenie w dyskurs publiczny elemen-
tów osobistych). Tej godności z powodu zasadniczej konieczności ukrywania się 
pod płaszczem tego, co publiczno-mocne zapewne nigdy nie uda się w niej uzy-
skać. Jedynym wyjątkiem może być przypadek światopoglądu popularnych twór-
ców kultury, noblistów, gwiazd filmowych itd., którzy ze względu na swoje 
„mocne” osiągnięcia odczuwają prawo do szerszych wyznań o swoim życiu oso-
bistym, odpowiadając tak zresztą na zainteresowanie publiczności. Niewątpliwie 
również jednak i w takich przypadkach obraz tego życia jest tak modelowany, 
aby odpowiadał uzyskanemu statusowi społecznemu. Niewygodne fakty życia 
się pomija, pomniejsza, zniekształca. W proponowanej tutaj koncepcji chodzi-
łoby więc o zaproponowanie takiego dyskursu publicznego, w którym uczestnicy 
kultury byliby zdolni słuchać, oczekując na jaśniejsze pojawienie się sfery osobi-
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stej u drugiego w przyszłości. Dyskurs ten różniłby się od tradycyjnego tym, że 
ten ostatni jest raczej grą-zabawą kierowaną wolą mocy, której sednem jest zwy-
cięstwo nad drugim i którego największym wrogiem nie jest nawet inny świato-
pogląd, co własna tendencja do słuchania. 

Czwartą w końcu tezą artykułu jest twierdzenie, że przezwyciężenie ende-
micznej alienacji myślenia osobistego w sferze publicznej umożliwione jest przez 
fakt daleko idącej kompromitacji tej ostatniej sfery w domenie światopoglądowej 
(wyjąwszy naturalnie obszar nauki). Współcześnie występuje niejako rozregulo-
wanie zasad, które dotychczas dość sprawnie rządziły sferą publiczną, umożli-
wiając sprawny transfer tego, co osobiste do tego, co publiczne. Rozregulowanie 
to wynika z trudności wynikłych ze świadomości wielości kultur i religii, inflacji 
słów i poglądów, (źle pojętej) demokratyzacji kultury czy zepchnięcia kultury 
wyższej na margines przez kulturę popularną. Będąc obecnie coraz to bardziej 
dziedziną chaotyczną, sfera publiczna wysoce utrudnia realizację woli mocy po-
szczególnych jednostek i zniechęca do wszelkiego dążenia do mocy. Kiedy jed-
nak ona jest zajęta swoimi własnymi sprzecznościami i swoją własną raison 
d’etre, powstaje dla myślenia osobistego dobra okazja, aby wymknąć się spod jej 
rozluźniającego się uścisku. 

Prymat myślenia osobistego jako konsekwencja empiryzmu 

Tezę, że myślenie osobiste jest jednym z głównym czynników decydujących 
o filozofowaniu i światopoglądzie, można wyprowadzić ze stanowiska empiry-
zmu rozumianego w szerokim sensie. Nie chodzi więc tutaj o empiryzm zgodny 
z brytyjską tradycją, empiryzm wąsko rozumiany, ograniczony do doświadczenia 
zmysłowego, ale taki, który spontanicznie obowiązuje i obowiązywać chyba po-
winien w domenie każdego światopoglądu, filozofii czy mistyki. Sprowadza się 
on do trywialnej w sumie formuły, że trudno z psychologicznego punktu widze-
nia zaakceptować jednostce jakieś twierdzenia, jeżeli nie przeszły one przez sito 
jej doświadczenia. Z psychologicznego faktu wynika norma, na mocy której 
trzeba uznać, że nie można przyjmować żadnych twierdzeń, które nie byłyby 
oparte na doświadczeniu. Ten akcent na doświadczenie w ramach szeroko poję-
tego światopoglądu, zwłaszcza w religii i mistyce, może dla niektórych czytelni-
ków wydawać się nieco ekscentryczny, ale nie ma tutaj niestety miejsca na próbę 
dokładniejszego udowodnienia jego słuszności. 
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Wzorem dla tego typu podejścia wydaje się buddyzm, który, akcentując 
prymat doświadczenia, rozumiał go w sensie szerokim, znacznie wykraczającym 
daleko poza scjentystyczne jego pojmowanie. Jednym ze słynniejszych powie-
dzeń Buddy jest zachęta do uczniów, aby nie wierzyli żadnemu autorytetowi, 
nawet jego własnemu i aby wszystko, co usłyszą, sprawdzali, niczym złotnik, 
drogą doświadczenia: „Mnisi i uczeni powinni akceptować moje słowo nie z sza-
cunku, ale po jego analizie, tak jak złotnik, który sprawdza złoto, nacinając, to-
piąc, zdrapując, pocierając”1. Przez następne stulecia tradycja ta będzie nadal 
kontynuowana, znajdując wyraz na przykład w rygorystycznym empiryzmie zen 
czy współczesnym podejściu Dalajlamy. Ten ostatni powiedział w tym duchu 
następująco: „Moja pewność siebie, kiedy zapuszczam się w obszary nauki, wy-
nika z zasadniczego przekonania, że w nauce, tak samo jak w buddyzmie, zro-
zumienie natury rzeczywistości osiąga się poprzez krytyczne badania”2. 

Wydaje się, że z chwilą gdy wymogi empiryzmu odniesiemy do światopo-
glądu, nieuchronność myślenia na sposób osobisty narzuci się nam z całą siłą. 
Artykuł ten proponuje właśnie próbę pogłębienia rozumienia empiryzmu, wy-
prowadzenie z empiryzmu założeń i konsekwencji, które są w nim zawarte. 
Wiele bowiem z tego, co możemy ewentualnie doświadczać, zwłaszcza najbar-
dziej elementarne odniesienie do bóstwa i egzystencji, będzie w swojej głębi 
przecież zawsze doświadczeniem osobistym, realnym i wiążącym dla jednostki, 
choć niekoniecznie uzasadnialnym publicznie. Przecież najważniejsze nasze 
twierdzenia filozoficzne i światopoglądowe są pochodną faktu doświadczenia 
sfery nadprzyrodzonej lub braku tego faktu. Ale, jak zostało już powiedziane, 
zarówno fakt doświadczenia, jak i niedoświadczenia tej sfery jest jednak osobi-
sty, związany z losem danej jednostki, z przeżyciami egzystencjalnymi, niekiedy 
granicznymi, a nade wszystko, jak wolno mniemać o drugiej stronie osobistego 
życia, z niekontrolowalną decyzją bóstwa, aby dać się danej osobie doświadczyć. 

Osobistość o znaczeniu filozoficznym bądź światopoglądowym będzie za-
wierać się zatem w poczuciu sensu lub bezsensu, w naszej cielesności z całą jej 
dwuznacznością i kruchością, w poczuciu własnej wartości i bezwartościowości, 
niepewności i pewności, rozpaczy i nadziei, zgody na Boga i buntu przeciw nie-
mu, zakorzenieniu przez dzieciństwo w jakiejś kulturowej tradycji i dystansie do 

1 Cyt. za: V. Mansfield, Tibetan Buddhism and Modern Physics: Toward a Union of Love and 
Knowledge, Templeton Foundation Press, 2008, s. 12. 

2 Cyt. za: D. O’Leary, M. Beauregard, Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za ist-
nieniem duszy, przeł. Z. Kasprzyk, Kraków 2011, s. 391. 
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tego zakorzenienia. Określając w naszej praktyce życiowej na tym poziomie em-
pirycznym główne założenia naszego światopoglądu, postępujemy zatem w spo-
sób osobisty, dajemy priorytet naszej sferze osobistej. W każdym razie rzadko 
robimy bardzo wiele, aby tej sferze się przeciwstawiać. Gdybyśmy mieli się prze-
ciwstawiać zbyt wielu rzeczom w niej zawartych, niepostrzeżenie moglibyśmy 
przeciwstawić się samym sobie, być wrogiem w stosunku do samych siebie, dołą-
czyć do naszych antagonistów w walce przeciwko nam samym. Na coś podobnego 
nikt nie ma siły się ważyć. Klasycznym przykładem potęgi tego, co osobiste jest 
fakt, że przytłaczająca większość ludzi na świecie umiera w światopoglądzie, 
w którym została wychowana. Siła wychowania odebranego przecież w osobistym 
kontekście od takich a nie innych rodziców jest tak duża, że później zdobyta wie-
dza nie jest w stanie najczęściej zmienić tego fundamentalnego nastawienia. 

Nikt nie może mieć gwarancji, że doświadczenia osobiste, które w domenie 
światopoglądu i religii ludzie będą przeżywali czy przeżywają, będą takie same 
czy nawet podobne, przynajmniej w tej postaci, która jest nam dostępna. Zwa-
żywszy wielość losów, dróg życiowych, temperamentów, zdolności, kultur, w któ-
rych jednostka jest socjalizowana itd. podjęlibyśmy nierozsądne ryzyko, kreśląc 
między nimi klarowne podobieństwa. Fakt narodzin, wychowania, życia i śmier-
ci jest niewątpliwie identyczny u wszystkich, ale treść wszystkich tych etapów 
różni się u jednostek niejednokrotnie bardzo znacząco. (Z natury publiczne) 
uzasadnienie twierdzeń, wynikłych z doświadczenia wprost i bez zasłon, jeżeli 
miałoby być uczciwe, z konieczności napotkałoby na przeszkody nie do pokona-
nia. Jak bowiem intymne doświadczenia egzystencjalne przełożyć na wszystkich 
obowiązujące twierdzenia dotyczące egzystencji w ogóle, ludzi pod każdą szero-
kością geograficzną lub przynajmniej w kulturze typowej dla danej jednostki? Że 
taki przekład jest możliwy, uznawane jest chyba jedynie przez narcyzów o rysach 
wyraźnie patologicznych. 

Myślenie osobiste a wola mocy 

Myślenie osobiste jest fundamentalne dla filozofii nie tylko de facto, ale 
również de iure. Innymi słowy sądzę, że sfera osobista jest ważna dla wytłuma-
czenia aktów filozofowania i uprawiania światopoglądu tak jak one rzeczywiście 
zachodzą oraz, że – w postaci przemyślanej i uświadomionej – powinna być 
ważna dla tych aktów w przyszłości jako normatywne centrum refleksji. Sfera 
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osobista jako istotny czynnik myślenia jest zatem w pierwszym ujęciu faktem, 
ale sądzę, że powinna być też normą. 

Wydaje się interesujące, że pomimo wyraźnych obserwacji wskazujących na 
aktywną obecność sfery osobistej w światopoglądzie i filozofii, nie prowadzą one 
do ogłoszenia dyskusji filozoficznych zjawiskami kierowanymi „od spodu” przez 
sferę osobistą jej partnerów. Ogłoszenie to prowadziłoby bowiem prostą drogą 
do podważenia roszczeń do powszechnej obowiązywalności, jaką zwyczajnie 
w każdej dyskusji jej partnerzy zgłaszają, zwłaszcza jeżeli trochę się zacietrzewią. 
Mimo więc, że interpretujemy niekiedy tezy naszego partnera jako przejaw jego 
takiej a nie innej sfery osobistej, trudno nam zastosować tę interpretację jako re-
gułę odnoszącą się do wszelkiej dyskusji. Przy takim zabiegu bowiem również 
nasze, publicznie zgłaszane przekonania musiałyby doznać nieuniknionego 
podważenia. Również te przekonania musielibyśmy wówczas tłumaczyć działa-
niem naszej własnej sfery osobistej. Instynktownie nie chcemy podjąć się takiego 
salto mortale, mimo że może niekiedy dostrzegamy mocne powody, aby naszą 
metarefleksję w tym kierunku prowadzić. Naszym celem w dyskusji jest raczej 
właśnie „wypranie brudnej” sfery osobistej w sferze publicznej, wzmocnienie nas 
wraz z całym naszym doświadczeniem w oczach społecznych a przez to też 
w oczach własnych. Na drodze jasnej konstatacji uniwersalnej obecności sfery 
osobistej w filozofii i światopoglądzie stoi więc wola mocy, która prowadzi do 
dwóch celów. Minimalnym jest uznanie, potwierdzenie ze strony innych ludzi 
naszej siły, maksymalnym zaś zbudowana na tym uznaniu dominacja w swojej 
grupie światopoglądowej i zwycięstwo nad światopoglądem obcym. 

Sfera publiczna a „naiwna radość ducha” 

Tym, co utrudnia dostrzeżenie myślenia osobistego jako faktycznego rdze-
nia myślenia filozoficznego i światopoglądowego w ogóle jest również zapewne 
fakt, że niektóre formy tego ostatniego ze względu na atrakcyjność woli mocy, 
są faktycznie w stanie oderwać się od sfery osobistej. Mimo że oderwanie się to 
nie musi mieć charakteru poznawczego, ale raczej zabawowy, to jednak może 
sprawiać wrażenie czegoś przeciwnego. Kiedy angażujemy się intensywnie w de-
batę, której kierunek jest przecież nieprzewidywalny, możemy odnieść wrażenie, 
że nasza sfera osobista przestaje odgrywać w niej jakąś specjalną rolę, a nasze 
myślenie nosi pewne znamiona zachowania bezinteresownego, zdolnego do re-
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prezentowania kogokolwiek. Zachowanie to polega wówczas na dążeniu do 
uznania i zwycięstwa niezależnie od zakorzenienia w sferze osobistej, i cieszeniu 
się, jak dziecko, czystą zabawą. Nietzsche à propos powiada: 

Dojrzałość męska znaczy odzyskać powagę, jaką się miewało za lat dziecię-
cych, w zabawie (Spiel).3 

W prawdziwym mężczyźnie ukryte jest dziecko: ono chce grać (spielen)4. 

Współczesne, ogromne znaczenie zawodowego sportu, zwłaszcza piłki 
nożnej, miliardy wypłacane sportowcom za działalność, której rzeczywisty poży-
tek jest radykalnie mniejszy niż się powszechnie sądzi, pokazują również, że kie-
dy rozpatrujemy grę-zabawę w kulturze, mamy do czynienia z naprawdę głębo-
ko zakorzenionym, przepotężnym instynktem. Nie wchodząc w szczegółowe 
analizy, można powiedzieć, że sednem aktywności woli mocy kulminującej 
w grze jest ostatecznie zwycięstwo nad śmiercią. Osiągając poczucie mocy, 
człowiek, który wygrał grę-zabawę, może odnieść na chwilę wrażenie, że wygrał 
znacznie więcej – że zdołał wypchnąć przemijanie na dalszy, niewidzialny plan. 
Odnosi on wrażenie, że więcej życia niż w jego zwycięskiej aktywności już nie 
ma i nie będzie. 

Mimo, że ten rodzaj aktywności kulturowej bywa często pusty, pozbawiony 
istotnej substancji, jałowy, niemniej jednak nie przestaje cieszyć. Ogromna licz-
ba wielce poważanych poglądów w naukach humanistycznych zdaje się zacho-
wać rację bytu tylko w ramach sprzeczności sfery publicznej założonej w każdej 
grze-zabawie. Ze strony kolegów akademickich, humanistów słyszymy niekiedy 
narzekanie, iż przedmiot ich badań, doktoratu i habilitacji nie posiada nawet 
w ich własnych oczach specjalnego znaczenia, a więc istnieje małe prawdopodo-
bieństwo, że je posiada u szerszej publiczności. Że robią to, co robią w ogrom-
nym poczuciu pustki i bezsensu. Niemniej, jak się okazuje, nie przeszkadza to 
im w osiąganiu kolejnych stopni kariery i cieszeniu się z pokonywania kolejnych 
przeszkód stawianych przez ciągle uważny krąg innych humanistów-recenzen-
tów. Bez zapału polemicznego nosiciel tego typu poglądów, pozostawiony z ni-
mi sam na sam w swojej sferze osobistej, oczywiście nie wiedziałby za bardzo co 

3 F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, 94, w: tenże, Sämtliche Werke. Kritische Studienaus-
gabe in 15 Bänden. Herausgegeben von G. Colli und M. Montinari, Berlin–New York 1980. 

4 F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Von alten und jungen Weiblein, w: tamże. 
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z nimi zrobić – nie wiedziałby po co je w ogóle sformułował i do czego mogłyby 
mu się przydać. Ta nieświadomość może jest faktycznie nieunikniona, skoro 
mamy do czynienia z rzadko uświadamianym instynktem. Któż, bawiąc się do-
brze, jest jeszcze w stanie analizować źródła swojej radości? Któż w toku dobrej 
zabawy jest w stanie zdemaskować tę radość poprzez sprowadzenie jej do przy-
czyn społecznie niezbyt wzniosłych lub wątpliwych? Taka refleksja niewątpliwie 
zakończyłaby zabawę i pojawić się może jedynie w momentach zmęczenia. Na-
trafiłaby na niewesołą konstatację, że jednostka sama dla siebie stała się „popsuj-
zabawą”. O tego rodzaju zabawowej pustce myślał zapewne Pascal, kiedy wygło-
sił swoje słynne zdanie: „Ciekawość jest jedynie próżnością; najczęściej chce się 
wiedzieć jedynie po to, aby mówić o tym”5. 

Uświadomienie sobie bezużyteczności poglądów wytworzonych przez grę-
zabawę w radosnym igraniu woli mocy nie daje się na siebie długo czekać. 
Ujawnia się w sytuacjach kryzysu – w nieszczęściu, ciężkiej chorobie, ostrej sa-
motności. Tego przypadku miał doświadczyć więzień Auschwitz, Jean Améry, 
który dostrzegł, że kultura, która go tak fascynowała w życiu przedobozowym, 
nic nie znaczyła w interpretacji jego życia w obozie, a zatem w sytuacji, w której 
dotykał głębszych, jak się wydaje, pokładów swojej egzystencji: 

Przypominam sobie pewien zimowy wieczór, kiedy wracając po pracy z tere-
nu IG-Farben, nierównym krokiem wlekliśmy się z powrotem do obozu przy wtó-
rze irytującego ‘raz, dwa, lewa’ kapo, a mnie rzuciła się w oczy flaga powiewająca 
z Bóg wie jakiego powodu na niegotowych jeszcze budynkach. ‘Mury stoją onie-
miałe z zimna, na wietrze szczękają chorągwie’ – wymamrotałem machinalnie pod 
nosem w pierwszym skojarzeniu. Potem powtórzyłem tę strofę nieco głośniej, 
wsłuchiwałem się w brzmienie słów, próbowałem wczuć się w rytm i spodziewa-
łem, że pojawi się we mnie związany dla mnie od lat z tym wierszem Hölderlina 
emocjonalny i intelektualny model odczuć. Nic. Wiersz nie transcendował już rze-
czywistości. Po prostu był i stanowił jedynie rzeczową wypowiedź: jest tak a tak, 
kapo ryczy: „lewa”, zupa była cienka, a na wietrze szczękają chorągwie6. 

Zarazem Améry odkrył w Auschwitz coś, co dostrzegliśmy jako struktural-
ną część aktywności woli mocy (a, co było, dodajmy na marginesie, tezą słynnej 
książki Homo ludens Johana Huizingi, publikowanej parę lat wcześniej, w 1938 r.): 

5 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1983, s. 146–147. 
6 J. Améry, U granic umysłu, w: Poza winą i karą. Próba przełamania przez złamanego, przeł. 

R. Turczyn, Kraków 2007, s. 34-35. 
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Wynieśliśmy stamtąd [z obozu] mianowicie niezachwianą już teraz pewność, 
że intelekt to w znacznym stopniu po prostu ludus i że nie jesteśmy nikim innym, 
czy raczej przed trafieniem do obozu nie byliśmy nikim innym, jak tylko homines 
ludentes. Dzięki temu pozbyliśmy się po części poczucia wyższości, metafizyczne-
go zadufania, ale też niekiedy i naiwnej radości ducha i poczucia fikcyjnego sensu 
życia”7. 

Z tych obserwacji wynika również konsekwentnie inny wniosek. Skoro jest 
czymś radosnym się bawić, skoro dodatkowo, jak sugeruje Nietzsche i potwier-
dza obserwacja widowisk sportowych, jest czymś bardzo męskim się bawić, 
zwrócenie uwagi na rolę sfery osobistej może nie być na rękę wielu z naszych 
potężnych instynktów. Zdaje się bowiem sugerować, że myślenie bardziej po-
ważne, uwzględniające rolę sfery osobistej, jest przejawem słabości. Akcentowa-
nie tej sfery może ogólnie być interpretowane jako kompromitacja akcentujące-
go, który może być podejrzewany o to, że po prostu nie ma siły, aby się bawić. 
Ewentualne oceny tego typu trzeba by poważnie uwzględniać na drodze eman-
cypacji sfery osobistej. 

Publiczny respekt dla sfery osobistej  
w kontekstach pozaświatopoglądowych i pozafilozoficznych 

Respekt dla sfery osobistej ujawnia się w kontekstach pozafilozoficznych 
i pozaświatopoglądowych, kiedy osoby ważne w sferze publicznej (ministrowie, 
generałowie itp.) ogłaszają przerwanie kariery z „powodów osobistych”. Mimo 
że nie wyjaśniają przeważnie, jakie te powody są, motywowana nimi decyzja jest 
zrozumiała i powszechnie akceptowana. Nikt też nie domaga się wyjaśnień, na 
czym owe „powody osobiste” polegają. Zachodzi więc sytuacja odwrotna w sto-
sunku do normalnego sposobu funkcjonowania sfery publicznej, kiedy dla 
wszystkich bardziej niestandardowych form zachowania czy myślenia, obowią-
zuje wymóg uzasadnienia w kategoriach publicznych. 

Ten schemat postępowania, dzięki któremu jednostka myśląca osobiście 
może liczyć na społecznie uznaną moc, może zostać przeniesiony na kontekst fi-
lozoficzny i światopoglądowy. Mocy tej sfera osobista nie mogła i nie chciała 
dotychczas uzyskać, gdyż dotychczasowy modus operandi polegał na czymś od-

7 Tamże, s. 60. 
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miennym: na różnorakich formach przemycania osobistego w publicznym. 
W przemycaniu tym sfera osobista była wprawdzie niekiedy negowana, ale była 
również akceptowana, niekiedy była zawstydzana lub upokorzona, ale, jeżeli 
miała szczęście, była także chwalona. Jednostka była w stanie również czasem 
czerpać satysfakcję z tego, że mogła popisać się swoim sprytem, kiedy potrafiła 
zręcznie dokonywać tego przemycania. Niekiedy sfera osobista mogła więc li-
czyć na uznanie, a zatem na jakiś rodzaj mocy, ale moc ta była ciągle krucha, 
wątpliwa, dyskusyjna. To, co przede wszystkim niedostawało temu przemycaniu 
– i co jest kwestią w tym artykule sproblematyzowaną – to fakt, że odbywało się
ono jednak za cenę swoistego upokorzenia jednostki oraz zafałszowania sfery 
osobistej, tzn. za cenę jej zafałszowanej interpretacji siebie w kategoriach do-
stępnej sfery publicznej. 

Wydaje się, że można zerwać z owym kruchym, upokarzającym i zafałszo-
wanym procederem za pomocą wzięcia przykładu z pojawiania się sfery osobistej 
w przypadku społecznie uznanych osób przerywających karierę. Przypadek ten 
pokazuje siłę i godność sfery osobistej. Jak jednak łatwo zauważyć, ceną, jaką 
myślenie osobiste musi tutaj zapłacić, jest rezygnacja z prób wyrażania osobiste-
go w sferze publicznej. 

Istnieją jednak również znacznie cenniejsze korzyści. W wyniku podobnego 
zabiegu możemy liczyć na niezakłócony przez niezbędność uzasadnienia proces 
egzystencjalny, w którym to, co istotne w filozofii i światopoglądzie, może roz-
wijać się w sposób swobodny. Może rozwijać się bez utraty cennej energii wy-
datkowanej na niewnoszące wiele do sprawy uzasadnienia przed partnerami 
dyskusji naszych najbardziej osobistych wglądów. Naszym celem nie byłaby więc 
troska o filozoficzne dowartościowanie osobistego w sferze publicznej, bo i tak 
dyskurs publiczny nigdy nie będzie szczególnie zainteresowany tym dowarto-
ściowaniem. Naszym celem może i powinno być uniezależnienie myślenia od 
sfery publicznej, nadanie jej autonomii, której do tej pory jej się odmawiało. 

Czy wola mocy jest w stanie przynieść moc? 

Podobne podejście od razu naznaczone jest specyficzną aurą wynikającą 
z naszego przyzwyczajenia do woli mocy, gry-zabawy i wiązanych z nimi ide-
ałami męskości. Wydaje się mianowicie rozwiązaniem tchórzliwym i zniewie-
ściałym. 
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Męskość owa, jak widzieliśmy z Nietzscheańskiego opisu, który jest chyba 
przejrzyście trafny, nawet się nie wstydzi, że jest dziecinna. Dojrzałość męska 
ma polegać na powadze, której wzór i korzenie znajdują się w zachowaniu dzie-
cinnym. To dziecinny charakter człowieka odpowiedzialny jest za męskość, gdyż 
to on powoduje, że człowiek chce grać/bawić się. Rozumiemy, że Nietzsche nie 
widzi problemu we wskazywaniu na dziecięcość jako istotny charakter woli mo-
cy, gdyż kompensuje sobie to jej rezultatami, niejednokrotnie, jak to w jego wy-
padku bywa, skrajnymi i przerażającymi. Przywołanie dziecięctwa gry-zabawy, 
która kończy się przerażająco, wydatnie przecież zwiększa efekt przerażenia. 
Oznacza ono bowiem, że moc, która się ujawni w ten sposób naznaczona będzie 
kapryśnością, typową dla zachowań dziecięcych. Trudno zatem szukać w dzie-
cinnym charakterze gry-zabawy jakichś szczególnych skaz, które mogłyby rzucać 
cień na cały projekt woli mocy. 

Skaza może mieścić się gdzie indziej. Może mieścić się w skrywanym wsty-
dzie, który leży u podłoża woli mocy. Wstyd ten jest podobny do tego, jaki to-
warzyszy sferze osobistej, a może – kto wie? – jest nawet większy. Pojawiają się 
tutaj przynajmniej dwa powody do wstydu. 

Pierwszy to ten, o którym pisał Jean Améry. Moc, o którą wola mocy wal-
czy, może się okazać zupełnie nieprzydatna do stawienia czoła rzeczywistym 
problemom życia. Człowiek może tak zapomnieć się w tej radosnej grze-
zabawie, że zacznie tworzyć twory umysłowe, które mogą wprawdzie być dyna-
miczne i imponujące, ale które w zestawieniu z rzeczywistymi problemami oka-
zują się jedynie „radosną naiwnością ducha”. Oczywiście sytuacja ta rzuca po-
uczające światło na istotny charakter tego, co najpotoczniej rozumie się przez 
„moc”. 

Drugi powód do wstydu wiąże się ze zdroworozsądkową niemal obserwa-
cją, że jeżeli ktoś na jakąś wartość szczególnie nalega, jeżeli poświęca jej dużo 
uwagi i wydatkuje na nią dużo energii, dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, 
że mu jej nie całkiem świadomie brakuje. Ktoś chwali wielkość heteroseksuali-
zmu i jest homofobem, bo prawdopodobnie nie jest zbyt heteroseksualny8. Ktoś 
walczy z potęgą Kościoła katolickiego, bo jest nim ukrycie przytłoczony. Ktoś 
inny podaje do sądu artystę za obrazę jego uczuć religijnych w rzeczywistości 

8 J. Bryner, Homophobes Might Be Hidden Homosexuals, Scientific American, 10.04.2012; 
https://www.scientificamerican.com/article/homophobes-might-be-hidden-homosexuals/; 
dostęp: 16.10.2017. 



Zbigniew Kaźmierczak 62 

dlatego, że jego uczucia religijne są bardzo kruche9 itd. Abstrahując od pospoli-
tego demaskowania Nietzschego za pomocą wskazywania na jego choroby i osta-
teczne załamanie psychiczne, można powiedzieć, że jest prawdopodobne, iż 
osoby akcentujące wolę mocy, tak naprawdę odczuwają szczególnie boleśnie 
swoją słabość. Znajdują się w stanie wstydliwej chwiejności, której dają wyraz 
w pogoni za mocą lub, ściślej, w deklaracjach pogoni za mocą. Być może że 
w wyniku tej realizacji, będą w stanie osiągnąć coś trwałego, jakąś trwałą moc. 
Mogą na przykład za pomocą uznanych w społeczeństwie instytucji wzmocnić 
w sobie coś, co czekało na afirmację i czemu uznanie dało jedynie silniejszy im-
puls do ujawnienia się. Na przykład ktoś otrzymawszy dyplom, przekonał się, że 
jest naprawdę człowiekiem wartościowym – dyplom jednak jedynie wzmocnił 
to, co i tak już w nim jakoś występowało. Z drugiej strony, jeżeli faktycznie mie-
ści się w jednostce jakaś słabość, to podobne postępowanie w jakiś innych przy-
padkach może okazać się nieskuteczne. Jednostka może szukać rozwiązania tam, 
gdzie go nie ma. Jest w stanie jedynie dokonać czegoś kontrproduktywnego – 
rozpędzić pęd do gry-zabawy w sposób, w której może stracić kontrolę nad ca-
łym procesem, ale pod koniec dnia zostać z niczym. Bardziej wartościowa oka-
załaby się wówczas być może raczej realizacja antycznej zasady „Poznaj samego 
siebie”, która zlokalizowałaby problem wewnątrz człowieka, rozwiązywany do-
tychczas nieskutecznie w działaniach zewnętrzno-zaczepnych. W tym miejscu 
koncentracja na sferze osobistej, na rzecz autonomii której w tym artykule ar-
gumentuję, wykazuje się może większą mądrością. Być może to świadoma siebie 
sfera osobista jest w stanie lepiej uporać się z problemami, które targają człowie-
kiem woli mocy. 

Sfera osobista w centrum dyskursu słuchającego 

Przeprowadzone refleksje nad wolą mocy pozwalają, jak się wydaje, na za-
proponowanie jeszcze innego modelu obecności sfery osobistej w dyskursie pu-
blicznym – innego niż zaproponowana przed chwilą koncepcja myślenia osobi-
stego rozumianego jako dziedzina całkowicie autonomiczna, wyzwolona z wię-
zów kultury. Jeżeli istnieją przesłanki dla tego, aby rozpatrywać wolę mocy jako 

9 Z. Kaźmierczak, O kondycji religii, która się obraża, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe 
narodów słowiańskich, seria II, W kręgu Śródziemnomorza, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Biały-
stok 2010, s. 535-545.. 
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domenę współcześnie de facto osłabioną, tym samym istnieją również przesłan-
ki, aby zdystansować się do standardowego dyskursu, którego ona jest kataliza-
torem. W dyskursie tym poszukujemy prawdy jako takiej, prawdy w ogóle – co 
samo w sobie nie jest zapewne błędne, bo prawda ta w takich czy innych dzie-
dzinach istnieje – ale czyniąc to, jesteśmy mało chętni do uznania perspektywi-
zmu, czyli nieuniknionego w rozlicznych przypadkach faktu, że zanim ewentu-
alnie się pozna prawdę jako taką, trzeba zmierzać ku niej z perspektywy określo-
nego jednostkowo i społecznie punktu widzenia. Dla woli mocy perspektywizm 
jest słabością, który musi „przezwyciężyć”. Oznacza to, że kierowana nią jed-
nostka bezceremonialnie rości sobie pretensje do prawdy w ogóle, prawdy, którą 
wszyscy inni uczestnicy dyskursu publicznego powinni się podporządkować. 
Skoro jednak wielu uczestników tego dyskursu może zgłaszać i zgłasza takie 
same roszczenia, obraz sfery publicznej, jaki otrzymujemy, przypomina scenę 
batalistyczną, na którym każdy walczy z każdym. 

W takim absolutystycznym dyskursie nie ma naturalnie miejsca na życzli-
wość wobec sfery osobistej drugiego ani nie ma tendencji, aby słuchać go w celu 
poznania tej sfery. Tam gdzie toczy się wojna, takie rzeczy są błahostkami, god-
nymi pięknoduchów. Jest raczej tylko tyle słuchania drugiego, aby dowiedzieć 
się, dlaczego się myli i jak można się do niego dobrać. Sądzę jednak, że istnieje 
możliwość zmiany tego dyskursu, gdy pod wpływem niesmaku na widok współ-
czesnej bezsiły woli mocy, uświadomilibyśmy sobie rolę, jaką w naszym myśle-
niu i myśleniu drugiego pełni rzeczywiście sfera osobista. Wyrazista świadomość 
tej roli mogłaby być może sprawić, że wola mocy ustąpiłaby lub przynajmniej 
złagodniała w obliczu drugiego, dopuszczając do głosu pragnienie wysłuchania 
go. W tym dyskursie słuchającym chodziłoby nie o prawdę w ogóle – której 
obiektywnego istnienia nikt zresztą nie miałby zamiaru negować – ale o prawdę 
szczegółową, perspektywiczną, tę, która jest u drugiego zakorzeniona w jego sfe-
rze osobistej i która wciąż przez poszukiwanie zmierza do większej prawdy, 
prawdy w ogóle. Słuchanie byłoby nie wolą mocy, ale wolą docierania do sfery 
osobistej drugiego, którą on reprezentuje przed nami tak jak potrafi – podobnie 
zresztą, jak my czynimy w stosunku do niego – czyli najczęściej za pomocą nie-
poradnych środków, jakimi są ogólne i nieosobiste poglądy. Słuchanie byłoby 
więc równoznaczne z wyrozumiałością wobec drugiego, która wybaczałaby mu 
niedoskonałość polegającą na przemycaniu tego, co osobiste w tym, co publicz-
ne, tak jak „wybacza się” pacjentowi na terapii, że mówi niewprost o proble-
mach, które byłyby tysiąc razy jaśniejsze, gdyby jednak odważył się wypowie-
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dzieć je bez masek i bezpośrednio. Obecność sfery osobistej drugiego byłaby po-
dobna do obecności sąsiada za ścianą, którego odgłosy nie reprezentują niczego 
specjalnie pewnego czy jasnego. Mimo to gotowi bylibyśmy czekać, aż odgłosy 
staną się kiedyś wyraźniejsze. Dopuszczając możliwość takiego słuchającego 
dyskursu, trzeba by zarazem przyznać, że jest prawdziwą rzadkością, w kulturze 
czy poza kulturą, a jego pojawienie się u takiej czy innej jednostki musiałoby 
rzeczywiście robić wrażenie autentycznego cudu10. 

Rozluźniony uścisk sfery publicznej w kulturze współczesnej 

Jeżeli, jak zostało zasugerowane, każde argumentowanie na rzecz czegoś 
zdradza problemy wiążące się z przeciwieństwem tego czegoś, rodzi się zasadne 
pytanie, czy również w przypadku naszej koncentracji na myśleniu osobistym nie 
wchodzi w grę podobny syndrom. Czy za argumentacją na rzecz potrzeby po-
ważnego uwzględnienia sfery osobistej nie kryje się jakaś specyficzna, niezreflek-
towana słabość, która powinna być raczej leczona w inny sposób? Otóż zanim 
czytelnik zaproponuje rozwiązania, które dla autora mogą okazać się niezbyt 
chlubne, proponuję odpowiedź, która jest mniej niechlubna, gdyż dotyczy 
współczesnej kultury, której wszyscy jesteśmy uczestnikami. Akcent na rolę sfery 
osobistej może być mianowicie słusznie podyktowany, jak mi się wydaje, rozma-
itymi słabościami współczesnej kultury publicznej, która dotychczasowy, stan-
dardowy proces transferu osobistego w publiczne wydatnie hamuje. Wybraliby-
śmy zatem myślenie osobiste, gdyż zawiedliśmy się na myśleniu publicznym. 

Po pierwsze, ze względu na udoskonalenie się procesów komunikacji i wy-
miany informacji, rośnie świadomość wielości światopoglądów na świecie. Kiedy 
dawniej świadomość ta była nikła, a drugi, „obcy” człowiek sprowadzany był 
często do poziomu animalnego, dzisiaj staje się jasne, że nie jest on szczególnie 
odmienny od nas i pod wieloma względami jest taki sam, jak my, a może i lep-
szy. Świadomość wielości światopoglądów na świecie podważa absolutność rosz-
czeń, jakie każda lokalna sfera publiczna zgłasza wobec swoich uczestników. Po 
drugie, z rozwoju środków przekazu i wykształcenia wynika rosnąca inflacja 
słów i poglądów. Słów i poglądów jest zbyt wiele, aby można było je wszystkie 
poznać i na podstawie tej wiedzy zbudować pewną siebie strukturę myślową. 

10 Zob. Z. Kaźmierczak, Zdrada mnichów, Kraków 2012, s. 120. 
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Tak wiele osób wypowiada się na ważne tematy, że nie jesteśmy w stanie stwier-
dzić, kto mówi rzeczy błahe, a kto ważne i czy przypadkiem nie pominęliśmy 
gdzieś wypowiedzi najprawdziwszej, a trzymamy się błahej i obiegowej. Po trze-
cie, demokratyzacja kultury sprawia, że w jej ramach każdy człowiek jest trakto-
wany jako kompetentny w większości kwestii11. Zważywszy na wielość ludzi 
i powszechność wykształcenia otrzymujemy kakafonię głosów o równej wartości. 
Po czwarte, fenomenem, który nas interesuje, jest zepchnięcie przez z natury 
powierzchowną kulturę popularną na bok kultury wyższej (której częścią jest fi-
lozofia, teologia czy mistyka). 

Wszystkie te fenomeny prowadzą do poczucia względności wyższych war-
tości lub wartości w ogóle. W ten sposób osłabiają sferę publiczną w domenie, 
która nas interesuje, mianowicie w domenie światopoglądu i filozofii. Roszcze-
nia zgłaszane przez taką sferę wobec jednostki, aby uzasadniła swój pogląd w jej 
kategoriach, są de facto słabsze i mogą być z większym poczuciem społecznej 
bezkarności ignorowane. Staje się coraz to jaśniejsze, że wola mocy jednostki nie 
może liczyć na wielkie podboje w świecie kulturowym, w którym zasady nie są 
jasno określone. Przecież zdobyć moc w cywilizowany sposób może jedynie 
przez wierne przestrzeganie reguł i wyniesienie się ponad innych dopiero w ostat-
niej fazie procesu. Gdyby wola mocy była anarchistyczna od samego początku, 
nie zdobyłaby żadnego uznania, a w konsekwencji, żadnej mocy. Może być taka 
jedynie na ostatnim etapie procesu, w którym spełniła już wymogi, jakie nakłada 
na nią sfera publiczna. W obecnej kulturze natomiast trudno o taki porządek 
rzeczy ze względu na niejasność i względność reguł. Gra-zabawa może zatem 
starać się być radosna, ale jest to radość wątpliwej jakości, tocząca się w kontek-
ście pesymistycznego niespełnienia w tle. 

ON THE NEED FOR THE AUTONOMY OF PERSONAL THINKING  
IN PHILOSOPHY AND WORLDVIEW 

Abstract 

The article argues for the need to give the autonomy to the personal thinking in the domain 
of philosophy and worldview. The basic assumption is that personal thinking, which contains the 
weak and particular side of human individual, is one of the fundamental elements of philosophy 

11 T. Nichols, Agonia wiedzy. Koniec ekspertów. Śmierć elit, https://wszystkoconajwazniejsze. 
pl/tom-nichols-agonia-wiedzy-koniec-ekspertow-smierc-elit; dostęp: 20.10.2017. 



Zbigniew Kaźmierczak 66 

and worldview but can be expressed in them, because of this weakness and particularity, only in a 
hidden form. The fact that it must be hidden is the source of deformation of personal thinking 
not only in public domain of philosophy and worldview but most importantly in the personal 
thinking itself. Giving the autonomy to it, not only can we purge the public sphere of large areas 
of falsification but also offer the human individual a chance for a better self-understanding as it 
enables it to develop without trying to justify itself in public terms. This process seems to be ena-
bled by the fact that the contemporary public culture itself is weakened by relativism, inflation of 
words and views or the dominance of superficial, popular culture. 

Key words: personal thinking, philosophy, worldview, contemporary culture, will to power 
Słowa kluczowe: myślenie osobiste, filozofia, światopogląd, kultura współczesna, wola mocy 
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CZY NAPRAWDĘ NIE DZIEJE SIĘ NIC? 

(POLEMIKA ZE ŚWIATOPOGLĄDEM DEMOKRYTEJSKIM) 

Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum, 
wódka w parku wypita albo zachód słońca, 
lecz pamiętaj: naprawdę nie dzieje się nic 
i nie stanie się nic - aż do końca. 

Michał Zabłocki 

Tekst ten będzie polemiką z Demokrytem i jego spadkobiercami, a zatem 
z szeroko rozumianym demokrytejskim światopoglądem. Należy bowiem pokre-
ślić, że Demokryt był nie tylko twórcą konkretnej filozoficznej doktryny (wespół 
z Leukipposem), ale też ojcem nowożytnej naukowej racjonalności, która prze-
jawiała się, po pierwsze, w naturalizmie epistemologicznym, po drugie, w natu-
ralizmie ontologicznym (czy też metafizycznym), tworzącym ułudę „światopo-
glądu naukowego”. Albowiem z metodologicznej dyrektywy, raczej słusznej, aby 
badać świat przez sam świat (bez hipotez „deus ex machina”), wyprowadzano po-
gląd, że istnieje tylko ten świat. I przybijano doń – niesłusznie – „pieczątkę na-
ukowości”. 

* 

Radykalny, „twardy” racjonalizm pojawił się w dziejach filozofii wraz ze 
szkołą eleacką. Najwybitniejszy jej przedstawiciel, Parmenides, dowodził, że 
skoro byt jest, a niebytu nie ma, a przyroda nie jest bytem, albowiem jest stawa-
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niem się, nieustanną zmianą (tu przyznawał rację Heraklitowi), to może być tyl-
ko niebytem; a niebytu nie ma, więc przyrody nie ma. Innymi słowy, to co jest, 
to jest, a to czego nie ma, tego nie ma; a to co się staje (czyli przyroda właśnie) 
nie jest tym, co jest, musi więc być tym, czego nie ma; a to czego nie ma, tego 
nie ma, więc przyrody nie ma1. Owo „nie ma” należy chyba rozumieć tak, że 
przyroda jest złudzeniem, fatamorganą, snem. Cóż więc jest? Co jest realne? 
Otóż BYT właśnie. Z tego, że byt jest, a niebytu nie ma, Parmenides – na zasa-
dzie racjonalnego, logicznego wywodu – wyprowadził wszystkie cechy bytu: że 
był od zawsze, że będzie na zawsze, że nie ma w nim luk, że nie ma w nim żad-
nych odmienności, że się nie zmienia i że jest jeden (jest przeto skazany na sa-
motność, bo gdyby było coś innego niż on, to byłby to NIE-BYT, a niebytu nie 
ma). Parmenides – aby „unaocznić” ów byt, ową niezmienną jednię – zapropo-
nował obraz litej, jednolitej, niezmiennej i odwiecznej kuli, poza którą nie ma 
nic. 

W ten sposób rozum „skasował” przyrodę, czyli cały świat zmysłowy (wi-
dzialny, słyszalny i dotykalny). Powstała więc alternatywa: albo wierzymy w ro-
zum i musimy zanegować przyrodę, albo wierzymy w przyrodę i musimy zane-
gować rozum. Alternatywa ta niezbyt spodobała się filozofom, próbowali więc 
znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. W ten sposób na filozoficzną arenę wkroczyli 
tak zwani pluraliści; uważali oni – w wielkim skrócie – że w fundamencie bytu 
znajduje się nie coś jednego, ale wielość. Najbardziej filozoficznie płodny (oraz 
popularny) okazał się pluralizm Demokryta. 

Demokryt wprowadził niewielką korektę do wyjściowego założenia Parme-
nidesa; stwierdził mianowicie (balansując na granicy sprzeczności): „nic jest”; 
czyli „niebyt istnieje równie dobrze jak byt”. Cóż to znaczy? Otóż poza ową litą 
i odwieczną kulą Parmenidesa znajduje się nieskończona pusta przestrzeń, w któ-
rej można umieścić takich kul nieskończenie wiele. W ten sposób, na zasadzie 
czysto racjonalnych dociekań, powstał starożytny atomizm. Ów rozmnożony 
w nieskończoność byt Parmenidesa otrzymuje nowe imię: „niepodziałka”, czyli 
atom. W nowej nazwie podkreślona zostaje jego niezniszczalność; otrzymuje 
również różne kształty i rozmiary (choć raczej malutkie). Atomy różnią się za-
tem nie budulcem, ale budową; różnymi wypustkami i wklęsłościami. Przypo-

1 Zważmy, że twierdzenie, że „to co jest, to jest, a to czego nie ma, tego nie ma”, to w istocie 
logiczna zasada tożsamości, więc fundament logiki i racjonalizmu. 
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minają zatem odwieczne, niezniszczalne i pozbawione kolorów (cokolwiek to 
znaczy) klocki lego. 

Owe kocki lego poruszają się odwiecznie i chaotycznie w różnych kierun-
kach, łączą się ze sobą na „chybił trafił” (bez żadnego planu i celu; nie istnieje 
bowiem żadna siłą kierująca, żaden logos, nous); zwykle zbijają się w układy cha-
otyczne (niczym kłaczki kurzu), niekiedy jednak, jako że jest nieskończony czas 
i nieskończona przestrzeń, tworzą układy harmonijne. I tak jest na naszej plane-
cie; tutaj przypadkowo połączyły się w rośliny, zwierzęta i ludzi. 

Okazało się jednak, że do atomów i próżni trzeba było dodać coś jeszcze; 
mianowicie odwieczne prawa mechaniki. Atomy zatem poruszają się chaotycz-
nie, bo do żadnego celu nie zmierzają, żadnego planu nie realizują, ale, z drugiej 
strony, poruszają się wedle owych praw, czyli poruszają się z „żelazną” koniecz-
nością. Istnieje zatem konsekwentny determinizm; wszystko dzieje się „z pewnej 
racji i konieczności” (celowościowe badanie przyrody zostaje zastąpienie bada-
niem przyczynowym; finalizm pierwszych filozofów przyrody zostaje zastąpiony 
kauzalizmem). Otrzymujemy w ten sposób zadziwiające połączenie: z jednej 
strony skrajny chaos, z drugiej „żelazna” konieczność; atomy chaotycznie i bez-
sensownie zderzają się ramach żelaznej konieczności praw mechaniki (wolno 
chyba ująć to w ten sposób, że chaos występuje na poziomie metafizyki, ko-
nieczność zaś na poziomie fizyki). 

Demokryt był nazywany „śmiejącym się filozofem”. Miał, być może, po-
godne usposobienie; niewykluczone jednak, że dostrzegał też jakieś optymi-
styczne i krzepiące konsekwencje swojej filozofii. 

Jakie? Oto prowizoryczna lista. 
Po pierwsze, skoro są tylko atomy, to nie istnieją dusze, a zatem nie ma 

istot żywych, są tylko budowle atomowe, czyli różne maszyny, czy też – używa-
jąc słowa nieznanego Demokrytowi – roboty. Skoro zaś nie ma życia, to nie ma 
śmierci. 

Po drugie, skoro nie istnieją dusze, to nie istnieją też duchy, w tym złe du-
chy; demony, diabły. Czyli istoty tajemnicze i groźne, których strzały się nie 
imają. Jeden z „horrorów istnienia” zostaje usunięty. W istocie cały świat jest 
pozbawiony mrocznych tajemnic; jest – jak się to teraz mówi – transparentny. 

Po trzecie, skoro nie istnieją duchy, to nie istnieje boskie fatum i drapieżne 
Erynie. Fatalizm bogów zostaje zastąpiony fatalizmem przyrody (całe nasze ży-
cie jest zdeterminowane, wolny wybór jest złudzeniem, ale ta determinacja jest 
neutralna; przyroda nie jest ani wroga, ani przyjazna). 
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Po czwarte, skoro nie ma duchów i bogów, to możemy się uwolnić od naci-
sku tradycji; tradycja bowiem – różne wierzenia, zasady i obyczaje – nie jest 
ugruntowana sakralnie, nie opiera się na boskich dekretach; można zatem do 
niej podejść krytycznie, racjonalnie i uwolnić się od wierzeń i obyczajów głu-
pich. Głupim zwyczajem, przejętym bezmyślnie od zwierząt, jest na przykład – 
zdaniem Demokryta – dążenie do posiadania potomstwa. To się nie opłaca, al-
bowiem dzieci zwykle są niewdzięczne, a wychowywanie to zajęcie męczące 
i rzadko zwieńczone powodzeniem2. 

Istnieje jednak, jak to zwykle bywa, również „druga strona medalu”; można 
bowiem dostrzec rozliczne mroczne, pesymistyczne, a nawet destrukcyjne strony 
atomistycznej wizji świata. I na tym się teraz skoncentrujemy. 

 
* 

 

Zdecydowanym krytykiem filozofii Demokryta był Platon. Istnieje filozo-
ficzna plotka, że chciał nawet wykupić wszystkie pisma Demokryta i je spalić3. 

Uważał, że to teoria zarówno fałszywa, jak i szkodliwa. Skonstruował więc 
konkurencyjną teorię atomistyczną (z ducha pitagorejską); opartą nie na wizji 
niezniszczalnych kamyków, ale dwóch trójkątów, tworzących wielościany fo-
remne, z których – z kolei – zbudowane są żywioły (tak zwany „atomizm geo-
metryczny”). Co więcej, Platon chciał zreformować religię grecką w duchu do-
bra i wzniosłości; Demokryt zaś podcinał korzenie wszelkiej religijności. Ato-
mizm współgrał też z – niemiłą Platonowi – demokracją. Ludzie nie posiadają 
dusz zrobionych z różnych – mniej lub bardziej szlachetnych – kruszców (jak 
miał głosić mit założycielski platońskiego państwa), ale wszyscy zbudowani są 
z tego samo materiału; atomy bowiem nie różnią się jakościowo; nie ma atomów 
lepszych i gorszych. Ludzie są zatem fundamentalnie – „materiałowo” – równi. 
Nie istnieją więc „obiektywni arystokraci”4. 

We współczesnym świecie zachodnim – demokratycznym i niezbyt religij-
nym – argumenty Platona nie brzmią jednak przekonująco. Chciałbym zatem, 
zastanawiając się nad negatywnymi konsekwencjami demokryteizmu, inaczej 

                                                                 
2 Por. Demokryt, Być roztropnym, pod red. G. L. Kamińskiego, przeł. Leopold Staff, Wro-

cław 2003, s. 40-42. Epikur tak przekształcił demokrytejski atomizm, aby uczynić go jeszcze bar-
dziej optymistycznym i budującym; zachował wszakże to przekonanie, że nie warto mieć dzieci. 

3 Jeśli to prawda, to również w tym odruchu Platon był prekursorem inkwizycji i XX-
wiecznych totalistów. 

4 Ludowa odmiana tego argumentu brzmi: „Wszyscy mamy takie same żołądki”. 
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rozłożyć akcenty i skoncentrować się nad – ujmując rzecz hasłowo – jego aspek-
tem egzystencjalnym. 

Posłużę się w tym celu piosenką Grzegorza Turnaua, „Tak naprawdę nie 
dzieje się nic”, do której tekst napisał znany krakowski poeta, Michał Zabłocki 
(syn popularnej aktorki Aliny Janowskiej oraz mistrza olimpijskiego w szabli). 
Piosenka ta bywa nazywana „manifeścikiem buddyjskim”; kojarzy mi się jednak 
nie z Buddą, ale z Demokrytem. Oto jej najważniejsze fragmenty: 

1. Czy zdanie okrągłe wypowiesz,
czy księgę mądrą napiszesz,
będziesz zawsze mieć w głowie
tę samą pustkę i ciszę...

2. Słowo to zimny powiew
nagłego wiatru w przestworze;
może orzeźwi cię, ale
donikąd dojść nie pomoże...

3. Zaufaj tylko warg splotom,
bełkotom niezrozumiałym,
gestom w próżni zawisłym,
niedoskonałym...

4. Zwieść cię może ciągnący ulicami tłum,
wódka w parku wypita albo zachód słońca,
lecz pamiętaj: naprawdę nie dzieje się nic
i nie stanie się nic - aż do końca.

A oto interpretacja w „duchu” demokrytejskiej wizji świata. 
Ad 1). Nasze myśli, nawet najpiękniejsze, zamienione w „okrągłe zdania” 

lub księgi, to – w istocie – produkt uboczny atomowych przebiegów po koryta-
rzach i labiryntach naszego atomowego mózgu; owe przebiegi są realne, a nasza 
jaźń, tożsamość i nasze myśli są czymś „subiektywnym”, iluzorycznym; atomy 
zaś poruszają się bezgłośnie w pustce, a zatem – tak naprawdę – w głowie mamy 
„pustkę i ciszę”. 

Ad 2). Nie istnieje żaden ogólny logos, nie istnieją żadne obiektywne idee, 
słowo jest zawsze konkretne, to poruszenie i drganie atomowych cząstek powie-
trza, to taki mały „wiatr w przestworze”, wzbudzany przez nasz atomowy aparat 
mowy. Bywają słowa życzliwe, budujące, które działają jak orzeźwienie, ale do-
nikąd dojść to orzeźwienie nie pomoże, bo nie ma dokąd iść, bo nie ma żadnej 
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mety; to znaczy świat nie ma obiektywnego celu i życie ludzkie nie ma obiek-
tywnego celu. 

Ad3). Skoro świat jest chaosem i absurdem, albowiem atomy poruszają się 
przypadkowo, bez żadnego planu i celu, a mowa (język) tworzy ład, czyli daje 
złudzenie świata uporządkowanego, to mowa fałszuje rzeczywistość. A zatem 
nie-mowa, czyli „bełkoty niezrozumiałe”, stają się czymś trafnym, prawdziwym, 
adekwatnym; pasującym do świata-chaosu. Należy zatem im zaufać. Co więcej, 
skoro świat ludzki, świat kultury, oparty jest na gruntownie fałszującej rzeczywi-
stość mowie i rozumie, czyli jest sztuczny i fałszywy, to jedyna prawda (jak u cy-
ników) jest w świecie przyrody; zwierzęcość jest jedyną realnością; należy zatem 
zaufać „warg splotom” i niewykalkulowanym, spontanicznym, nieracjonalnym 
odruchom i gestom. „W próżni zawisłym”, bo i tak otacza je „milczenie tych 
nieskończonych przestrzeni” i żadnego odzewu nie będzie. 

Ad4). Zdarzają się w życiu momenty szczególnie piękne, momenty – rzec 
można – stężonego sensu (tak zwane „epifanie”). Może to być poczucie wspól-
noty z ludźmi, jakby zanurzenia się w ludzkim oceanie („ciągnący ulicami 
tłum”), albo kontemplacja piękna przyrody („zachód słońca”); zazwyczaj pomaga 
w takich momentach jakiś „wzmacniacz” wrażliwości i wyobraźni (może to być 
„wódka w parku wypita”). Ale to wszystko iluzja, bo nie ma żadnych wydarzeń, 
nie dzieje się nic; nie dzieje się nigdy nic szczególnego. Dlaczego? W perspek-
tywie atomowej, jedynie realnej, nie ma żadnych wydarzeń; same banalne ciągi 
przyczynowo-skutkowe; ani jeden atom nigdy nie zginął, ani jeden się nie naro-
dził; ani nic nie stworzył, nie zrodził; w perspektywie atomowej nie ma ani 
triumfów, ani tragedii, ani twórczości. Zachód słońca, to banalny efekt obrotów 
atomowej ziemi wokół własnej osi, a słońce to banalna bomba atomowa „wybu-
chająca” i promieniująca gładkie i szybko latające atomy zwane światłem. Cią-
gnący zaś ulicami tłum, to zbiorowisko maszerujących – wedle skomplikowa-
nych algorytmów – ludzkich maszyn. 

Nawet największe „wydarzenia historyczne” tracą w perspektywie atomowej 
jakikolwiek powab. Spójrzmy z tej perspektywy na bitwę pod Grunwaldem. Oto 
po dwóch stronach rozległej polany stoją rycerze (rycerzyki) zbudowani z ato-
mowych klocków lego. W pewnym momencie ruszają i z impetem wpadają na 
siebie; zderzają się więc ze sobą – w istocie – dwa wichry atomowe, tworząc wir. 
W efekcie niektóre maszyny końskie i ludzkie się rozpadają, inne są uszkodzone; 
jednak ani jeden budulcowy klocek lego nie zostaje zniszczony, czy choćby zary-
sowany. Co więcej, atomy nie mają narodowości, więc w perspektywie atomowej 
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nie było żadnej różnicy, czy rozpadał się rycerz polski, litewski, czy niemiecki. 
Wszelkie historyczne wydarzenia są więc w demokryteizmie równie subiektyw-
ne jak kolory. 

W atomizmie Demokryta „naprawdę nie dzieje się nic” z jeszcze jednego – 
najbardziej może fundamentalnego – powodu. Otóż w ogóle nie ma tam historii 
(można zeń wyeliminować czas, dzianie się). Tej konsekwencji swojej filozofii 
Demokryt raczej nie dostrzegał. Dostrzegł ją jego oświeceniowy kontynuator 
Pierre de Laplace, posłużywszy się wyobrażeniem wszechwiedzącego demona. 
Gdybyśmy znali położenie wszystkich atomów w momencie t1 i znali wszystkie 
prawa mechaniki, to moglibyśmy odtworzyć całą przeszłość świata i przewidzieć 
całą przyszłość. A zatem w „teraz” zawarta jest cała historia – od zawsze i na 
zawsze – a zatem historii nie ma. Powtórzmy: nie wydarza się nic. Rzec można, 
że konsekwentny determinizm nie tylko uśmierca odpowiedzialność, a przeto 
i moralność, ale również likwiduje historię5. 

* 

Demon Laplaca wprowadza nas w nowożytność. Młody poeta Michał Sza-
błowski (wspomniana piosenka to kompilacja dwóch jego młodzieńczych wier-
szy) nie musiał studiować Demokryta, wystarczy, że zapoznał się w szkole z ato-
mizmem i fizyką Newtona. 

Nowożytność bowiem można potraktować – w sferze „ruchu idei” – jako 
wielki powrót i triumf Demokryta oraz osłabienie Platona i upadek Arystotele-
sa. Dokonało się to – po pierwsze – za sprawą Kartezjusza, który wprowadził do 
obiegu model wszechświata jako nieskończonej w przestrzeni maszyny; z ru-
chem wirowym jako głównym mechanicznym prawem6. Po drugie, za sprawą 

5 Istnieje „żelazna” ciągłość mechaniczna, deterministyczna, nie istnieje natomiast ciągłość 
historyczna, czyli ciągłość sensu, bo żaden obiektywny sens nie istnieje. Jacob Burckhardt uznawał 
historyczną ciągłość, choć odrzucał – w „duchu” naturalizmu – obiektywny sens; wydaje się, że jest 
to stanowisko nie do utrzymania. 

6 Co prawda, w swojej późnej filozofii Kartezjusz odrzucił atomizm na rzecz nieskończonej 
podzielności substancji rozciągłej; na podobieństwo nieskończonej podzielności przestrzeni geo-
metrycznej, nie zmienia to jednak istoty rzeczy, czyli wizji kosmosu jako maszyny. Pomijam zdu-
miewające konsekwencje nieskończonej podzielności, takie choćby, że w każdym pyłku może 
zmieścić się nieskończona liczba światów, i w każdym pyłku każdego z tych światów również nie-
skończona liczba światów i tak w nieskończoność. Można to nazwać „cudem ilościowym”, w prze-
ciwieństwie do ewentualnych cudów jakościowych; takich choćby jak przekształcenie wina 
w krew. 
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Newtona, który ową nieskończoną maszynę pojął na sposób atomistyczny, dodał 
trzy prawa mechaniki oraz generalne prawidło: zasadę powszechnego ciążenia 
(wszystko spada na wszystko, wszystko przyciąga wszystko; siła przyciągania za-
leży wszakże – w sposób ściśle określony – od odległości i masy). Filozoficzni 
następcy Newtona oczyścili jego wizję z teizmu (hipoteza Boga okazała się 
zbędna) oraz dodali nieskończoność czasu. W ten sposób ukształtował się do-
minujący wśród naukowców oraz naturalistycznie nastawionych filozofów (do 
pierwszych dekad XX wieku) model wszechświata: nieskończona – w czasie 
i w przestrzeni – maszyna. Człowiek zaś – pozbawiony substancji myślącej – 
stawał się przypadkową oraz mikroskopijną (wręcz nieskończenie małą wobec 
nieskończoności) śrubką w tej zimnej, obojętnej na jego los, maszynie. Wizja ta 
okazała się niezwykle płodna technologicznie oraz destrukcyjna egzystencjalnie. 
Zważmy bowiem, że człowiek „od środka”, od strony „Cogito” (jaźni – samo-
świadomości), odczuwa, że jest a) realny; b) niepowtarzalny; c) ważny. W tej zaś 
post-demokrytejskiej wizji okazuje się, że jest a) nierealny („Ja” jest czymś su-
biektywnym); b) typowy (ten sam model ludzkiej maszyny); c) nieważny (po 
pierwsze, przypadkowa śrubka; po drugie, nic nie jest ważne, bo nie dzieje się 
nic). 

I teraz główny, jak sądzę, światopoglądowy spór w nowożytnej kulturze eu-
ropejskiej – w który zaangażowana była filozofia – można potraktować jako spór 
między tymi, którzy akceptowali tę wizję, a tymi, którzy próbowali ją podważyć; 
uwolnić się jakoś z tej demokrytejsko-newtonowskiej maszyny. Uciec zatem – 
niczym z więzienia – z tego deterministycznego wszechświata, z tej „Ziemi 
Ulro”. Zarysowała się – tym razem w dużo szerszej skali – podobna alternatywa 
jak ta po Parmenidesie; albo uznajemy rozum i racjonalność, a to umieszcza nas 
w bezsensownej maszynie, albo odrzucamy rozum i racjonalność i ratujemy wia-
rę w obiektywny sens i wagę ludzkiego istnienia, ludzkiej egzystencji. Wydawało 
się zatem, że jeśli chcemy ratować sens, to nie ma – posłużmy się cytatem z Pas-
cala – nic bardziej zgodnego z rozumem niż odrzucić rozum; albo – nawiązując 
do Mickiewicza – trzeba wybrać „czucie i wiarę”, a nie szkiełko i oko (czyli ra-
cjonalizm i empiryzm)7. 

7 Mickiewicz zwraca się podobno do Jana Śniadeckiego, ale też ogólnie do tych wszystkich 
mędrców (naukowców, analityków, naturalistów-atomistów), którzy widzą świat „w proszku” 
(proszek atomowy): „Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, Widzisz świat w proszku, w każdej 
gwiazd iskierce, Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!”. 
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* 

Ową główną batalię w europejskiej kulturze i filozofii nowożytnej można 
określić jeszcze inaczej. Młody (bo niespełna 40-letni) Leszek Kołakowski napi-
sał, w połowie lat 60., książeczkę pod tytułem: Obecność mitu. Wyróżnił w niej 
dwie zasadnicze odnogi ludzkiego świata, cywilizacji i kultury; mianowicie „pień 
technologiczny”, którego przedłużeniem jest nauka oraz „pień mityczny”, zwią-
zany z religią, którego przedłużeniem jest metafizycznie zorientowana filozofia, 
zadająca tak zwane „pytania ostateczne”. Pierwszy pień zorientowany jest na 
manipulowanie światem i na przeżycie fizyczne naszego gatunku; króluje tutaj 
rozum analityczny, pragmatyzm i wyjaśnianie. Drugi pień nastawiony jest na 
oswajanie świata, na postrzeganie świata jako sensownego. Środkiem nie jest tu-
taj płytkie wyjaśnianie, nagromadzenie informacji i technik radzenia sobie 
z przedmiotami; ale rozumienie, czyli mitologiczna, istotowa, rozumiejąca in-
terpretacja8. 

Wspomniany wyżej spór w nowożytnej kulturze można postrzegać jako 
konflikt tych dwóch pni ludzkiego świata. W związku z hipertrofią pnia techno-
logicznego i sprzężonego z nim światopoglądu demokrytejsko-newtonowskiego 
(w skrócie: naturalizm, redukcjonizm, mechanicyzm, fizykalizm) zaczął usychać 
pień mityczny. Europejczycy – od czasu rewolucji przemysłowej – żyli coraz 
dłużej i wygodniej, z coraz większym poczuciem fizycznego bezpieczeństwa, ale 
zarazem z malejącym poczuciem bezpieczeństwa duchowego i sensu istnienia 
(jako – powtórzmy – śrubki w nieskończonej maszynie wszechświata, której lo-
gicznym podzespołem wydawało się „miasto, masa i maszyna”). 

Filozofowie znajdowali się po obydwu stronach tego sporu, po obydwu 
stronach tej światopoglądowej barykady. Obóz technologiczny, „demokrytejski” 
(racjonalistyczno-mechanicystyczny), był raczej jednolity i spójny; zaliczyć doń 
można oświeceniowych materialistów, rozlicznych pozytywistów, agnostyków, 
pragmatystów i scjentystów. Choć zdarzały się nagłe wolty, jak na przykład, 
wolta twórcy teorii ewolucji i doboru naturalnego Alfreda Wallace’a, który pod 
koniec życia został spirytualistą; albo tych empiriokrytyków, którzy zbliżali się – 
trzymając się konsekwentnie swoich założeń – do solipsyzmu; ciekawy, niejako 
graniczny, był również przypadek Wittgensteina. Często uprawianą strategią 
w tym obozie było odrzucenie metafizyki i „pytań ostatecznych” jako „gnozy” 
(w najbardziej radykalnej wersji „Koła Wiedeńskiego” cała metafizyka to beł-

8 Por. L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2003, s. 13-19. 
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kot); była to zatem próba uprawiania filozofii naukowej, oczyszczonej z „poglą-
du na świat” (czyli szeroko rozumianego mitu), która ograniczałaby się bądź do 
uogólniania wyników nauk szczegółowych, bądź do logiki i metodologii nauk; 
stawałaby się przeto – w istocie – ancilla techniques. 

Natomiast obóz „obrony mitu” i obiektywnego sensu istnienia (mniej lub 
bardziej anty-racjonalistyczny; a jeśli racjonalistyczny, to w swoistym sensie tego 
słowa) był niezwykle zróżnicowany i barwny, oraz niejednokrotnie skonflikto-
wany9. Zaliczyć doń można ezoteryków oświeceniowych (np. Swedenborga), 
Kanta10 oraz niektórych neokantystów, Hegla i romantyków, Schopenhauera, 
neoromantyków i twórców różnych „filozofii życia”, a wśród nich Bergsona 
(który wydaje się być postacią wzorcową), Diltheya, niektórych fenomenologów, 
wreszcie egzystencjalistów, heideggerystów, postmodernistów i filozoficznych 
zwolenników „Nowej Duchowości”. 

Zdaję sobie sprawę, że jest to obraz uproszczony, jak w większości podzia-
łów „na dwa” (dychotomicznych), niemniej jednak zarysowuje on najważniejszą 
– jak sądzę – „światopoglądową” linię podziału w historii idei ostatnich trzech
stuleci. To że pozytywiści próbowali odrzucić metafizykę oraz „światopogląd” 
było również opcją światopoglądową. Agnostycyzm nie jest neutralny; gdy się 
milczy o tym, o czym nie można mówić, to się jednak przez to milczenie coś da-
je do zrozumienia. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że człowiek zabraniają-
cy sobie zadawać „pytania ostateczne” kastruje swoje człowieczeństwo; albowiem 
– jak zanotował Blake – „Less than All cannot satisfy Man”11.

* 

Nie tylko przypadki typowe, ale też przypadki skrajne bywają przydatne ja-
ko ilustracja danego zjawiska; pozwalają bowiem zakreślić granice. Krótka zatem 
wzmianka o dwóch przypadkach skrajnych w ramach obozu „obrony mitu i sen-
su”: Lew Szestow to skraj konsekwentnie (sic!) antyracjonalistyczny, marksizm 
zaś – oraz jego różne komunistyczne realizacje – to z kolei mit przebrany w na-
ukowość. 

Szestow bywa zaliczany do płodnej gałęzi w dziejach filozofii, mianowicie 
chrześcijańskiej filozofii egzystencji; a za jego poprzedników (choć był samo-

9 Wolno podejrzewać, że jego zwolennicy zderzali się z niewidzialną ścianą autorytetu i po-
tęgi nauki, co działało frustrująco i sprzyjało „kłótniom w rodzinie”. 

10 Świat fenomenów to wszechświat-maszyna; świat noumenów to świat wolności i sensu. 
11 Sentencja zawarta w zbiorze aforyzmów Blake’a: There is No Natural Religion (Plate b7, V). 
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dzielny) uznać można – między innymi – św. Augustyna, Pascala i Kierkegaar-
da. Ludzka egzystencja, ludzkie „ja” postrzega siebie jako coś zarazem kruchego 
i cennego (niepowtarzalnego); świat zewnętrzny jest zaś potężny i oporny. 
Ludzkie „ja” nie ma mocy wstrzymywania wichru, przenoszenia góry, cofania 
czasu i przywracania do życia. Świat zewnętrzny jest też światem konieczności 
i ogólności; ludzkie niepowtarzalne „ja” musi uznać ich prymat; jak u stoików 
i Spinozy; nie rozpaczać, ale rozumieć; zdać się na trybunał rozumu, który każ-
dego skazuje na śmierć. No właśnie; tak ten układ podmiotu i rzeczy postrzega – 
i zarazem akceptuje – wywodzący się z Grecji rozum. Z Aten (używając geogra-
ficznego skrótu) tryska bowiem źródło spekulatywnej (racjonalistycznej) filozo-
fii, nauki i etyki (gdzie króluje bezosobowe dobro lub absolutne prawo). W tej 
perspektywie sytuacja ludzkiego „ja” jest beznadziejna, a nawet absurdalna; to co 
świadome i niepowtarzalne jest miażdżone przez nieświadome i ogólne, przez 
ślepą i bezlitosną siłę (niczym dziecko przez lawinę; i to jest reguła, a nie wyją-
tek). Istnienie poszczególne jest wiec – innymi słowy – miażdżone przez byt, 
jedność, totalność oraz niewzruszone prawa. Na szczęście jest jeszcze inna moż-
liwość, nie rozum, a wiara; wiara mająca swe źródło w Piśmie, posługując się zaś 
geograficznym skrótem, w Jerozolimie. Należy zatem odrzucić Ateny i wybrać 
Jerozolimę. Należy też – ze wstrętem – odrzucić wszelkie próby kompromisu; 
czyli chrześcijaństwo poddane racjonalnej obróbce, jak u gnostyków lub schola-
styków (to znaczy „próby oczyszczenia Pisma z jego «kapryśności» i antyogólno-
ści utożsamianej z nieprawdą”12). Jeśli bowiem akceptacja 2 + 2 = 4 prowadzi do 
uznania, że śmierć jest, a Jahwe nie ma (Jezus zaś nie zmartwychwstał), to trzeba 
odrzucić 2 + 2 = 4; czyli matematykę, logikę, racjonalność, rozum. Należy zatem 
śmiało wkroczyć w to, co wydaje się niedorzeczne, absurdalne. Odwagi dodać 
może przekonanie, że „mądrość tego świata jest głupstwem u Boga”. A zatem 
absurd jest „podpisem Boga”; czyli jest przejawem „nad-racjonalności”, „nad-
mądrości”. 

Z kolei w genezie marksizmu znaleźć można podwójną naturalizację. Po 
pierwsze, naturalizację judaistycznego schematu mesjańskiego. Mesjasz przestaje 
być posłanym przez Boga wyzwolicielem i zamienia się w „naturalną” klasę ro-
botniczą z jej obiektywną rolą do odegrania w historii13. Po drugie, sama historia 

12 Cz. Miłosz, Szestow albo czystość rozpaczy, [w:] L. Szestow, Kierkegaard i filozofia egzysten-
cjalna, Kęty 2003, s. 13. 

13 Zaś w wersji leninowskiej w awangardę tej klasy, czyli w partię zawodowych rewolucjoni-
stów. 
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zostaje znaturalizowana poprzez „zeświecczenie” heglizmu, czyli – jak to ujął 
Marks – postawienie Hegla z głowy na nogi. U „starego Marksa” i Engelsa zo-
staje na to dodatkowo nałożony schemat nie heglowskiego, a darwinowskiego 
ewolucjonizmu. Ewolucja – i postęp – heglowskiego Ducha zastąpiony zostaje 
ślepą ewolucją naturalną, która znajduje swoje przedłużenie w historii; od form 
prostych i prymitywnych do form bardziej złożonych i doskonałych, od ustrojów 
prymitywnych do ustroju doskonałego, a wszystko to na zasadzie działania natu-
ralnych praw przyrodniczych i historycznych. Panowanie narodu wybranego – 
w schemacie judaistycznym – przeistacza się w szczęście ludzkości w komuni-
zmie, który okazuje się naturalnym – i koniecznym – produktem przemian hi-
storycznych. W ten sposób prorok starotestamentowy zamienia się – w osobie 
Marksa – w naukowca, ekonomistę i socjologa, który, znając prawa społeczne, 
przewiduje przyszłość (innymi słowy, prorok zamienia się w futurologa). W ten 
też sposób znaturalizowana historia zachowuje sens, zmierza bowiem – w proce-
sie ewolucyjnym – w kierunku zwieńczenia, happy end-u. Oto dlaczego mark-
sizm był tak atrakcyjny dla zlaicyzowanej inteligencji europejskiej14. Pień mito-
logiczny kultury został bowiem szczelnie przykryty racjonalistycznym, naturali-
stycznym oraz – jak mniemano – ściśle naukowym kostiumem, nie tracąc 
wszakże swej sensotwórczej funkcji. Szczególnie zaś atrakcyjny okazał się dla 
wielu – ateistycznie nastawionych – egzystencjalistów, stając się ostatnią deską 
ratunku przed wszechogarniającym absurdem wymieszanym z nicością. Jeśli od-
rzucimy komunizm, to historia – jak wierzono w tych kręgach – nie ma sensu, 
a zatem nic nie ma sensu. Dlatego też Czesław Miłosz, trafnie chyba, nazwał 
owych intelektualistów „sierotami po komunizmie” (kiedy to najpierw obumarła 
komunistyczna ideologia, a następnie rozpadł się – oparty na niej – „blok 
wschodni”)15. 

14 Zauważmy na boku, że siła oddziaływania nietzscheanizmu również wiąże się z podobną 
mieszanką, czyli z podwójną naturalizacją. Po pierwsze, porzucenie mitologicznej chrześcijańskiej 
wizji czasu jako strzały i poszukiwanie sensu w bardziej empirycznej kolistości (nawrót do Gre-
ków; teoria „wiecznego powrotu”). Kolistość w pewnym stopniu „oswaja” byt (wschody i zachody 
słońca; wiosna, lato, jesień, zima i tak w kółko); w kolistości jest bowiem stabilność, wskazująca na 
jakiś ład, a zatem sens. Po drugie, owa nietzscheańska kolistość zbudowana zostaje na schemacie 
naukowym, czyli atomistycznym (nieskończony czas i skończona liczba atomów; co się wydarzyło, 
a zatem jest możliwe, będzie z konieczności powtarzać się w nieskończoność). 

15 „W wieku XX naturalną skłonnością intelektualisty był komunizm. Przecież ja przeżyłem 
pobyt we Francji w okresie największego szału prostalinowskiego w latach powojennych... I stąd 
uważam, że załamanie się mitu utopii komunistycznej jest przewrotem, szokiem. Intelektualiści 
zachodni są sierotami. Żyjemy w okresie sieroctwa intelektualistów”. Cz. Miłosz, Rozmowy polskie 
1979–1998, Kraków 2006, s. 478. 
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* 

Owi intelektualiści, łaknący sensu w naukowej otoczce, byli fragmentem 
szerszego zjawiska, które związane było ze – wspomnianą – ekspansją pnia 
technologicznego oraz zanikaniem pnia mitycznego. „Dawne wierzenia ludzko-
ści przekramarzono – jak to obrazowo ujął Isaac Bashevis Singer – za postęp 
techniczny”16. Dawne wierzenia zaspokajały jednak pewną fundamentalną po-
trzebę, zakorzenioną zapewne z naturze ludzkiej, potrzebę „bezpieczeństwa du-
chowego”, którą – na najogólniejszym poziomie – może zaspokoić tylko poczu-
cie życia w świecie zrozumiałym i sensownym. Osłabienie pnia mitycznego 
spowodowało zatem pewną lukę w kulturze, pewien brak; zjawisko to bywa 
określane jako „głód sacrum”, „religijne nienasycenie”, a nawet „błaganie o mit”17. 
Ów głód, owo nienasycenie było zaspokajane – w ostatnich dwóch stuleciach – 
różnymi substytutami religii i absolutu; pojawiły się zastępcze kulty: wspomnia-
ny już kult komunistyczny, kult rozumu i postępu, kult narodu, kult wodza, kult 
sztuki i nauki. Większość tych kultów w ostatnich dekadach albo się rozpadło, 
albo zdecydowanie straciło na atrakcyjności (nieźle, ja się zdaje, trzyma się jesz-
cze kult narodu). „Powrót sacrum” musi zatem żłobić sobie nowe koleiny; taką 
koleiną jest tak zwana „Nowa Duchowość” (potomek „New Age”), niektórzy też 
wieszczą „wiosnę chrześcijaństwa” (kojarzoną z ruchami charyzmatycznymi), 
nawet relatywizujący i nihilizujący postmoderniści czekają na „wydarzenie”18. 
Wszystko to jednak jest niewyraźne, jakby spowite mgłą wielosłowia, egzaltacji, 
irracjonalizmu i czającego się zza węgła nihilizmu. 

I oto niespodziewanie pień mitologiczny kultury – czyli potrzeba bezpie-
czeństwa duchowego, rozumienia i sensu – otrzymał wsparcie ze strony nauki; 
i to tej jej części, która przez długi czas była główną siłą wrogą, „odczarowującą” 
świat; mianowicie ze strony fizyki i kosmologii oraz (uwaga!) ze strony główne-
go filaru racjonalizmu, mianowicie matematyki. Na arenie naukowej i ideowej 
pojawiła się nowa siła, której składniki – nowa fizyka, kosmologia i matematyka 
– wzajem się wspierały, wzmacniały i dopełniały19. Pojawiły się zatem zarysy –
ujmując rzec najogólniej – jakiegoś nowego racjonalizmu, racjonalizmu niejako 

16 I.B. Singer, Dwór, przeł. Irena Wyrzykowska, Warszawa 1982, s. 227. 
17 Por. R. May, Błaganie o mit, przeł. Beata Moderska, Tadeusz Zysk, Poznań 1997. 
18 Por. J. Derrida, G. Vattimo i in., Religia, przeł. Robert Reszke, Ewa Łukaszyk, Małgo-

rzata Kowalska, i in., Warszawa 1999. 
19 Choć nie obywało się bez napięć i polemik; jak choćby słynna polemika Einsteina 

z Bohrem na konferencji Solvay’a w Brukseli w 1927 roku. 
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wyższej generacji; który nie neguje starego, ale go wchłania i traktuje jako prosty 
przypadek w ramach pewnego szerszego spektrum (podobnie jak fizyka Einste-
ina „wchłania” fizykę klasyczną). Używając pewnej metafory; zimny i mecha-
niczny Urizen Blake’a zostaje pokonany i z władcy zamienia się w posłusznego 
sługę, który zna swoje miejsce20. 

Jakie są główne składniki tej naukowej „nowej fali” i zarazem owego racjo-
nalizmu „wyższej generacji”? Wymieńmy je w kolejności losowej (proszę wyba-
czyć nieudolne sformułowania humanisty). 

Po pierwsze, geometrie nieeuklidesowe badające przestrzenie zakrzywione 
i wielowymiarowe. 

Po drugie, teoria mnogości wskazująca na nieskończoności o różnej mocy 
i na nieusuwalne paradoksy związane z nieskończonością (Cantor). 

Po trzecie, twierdzenie Gödla wskazujące, że nie da się zaksjomatyzować 
całej matematyki, a zatem matematyka jest nauką „otwartą”, nigdy nie będzie 
skończona, czyli że nie tylko nie da się „zmatematyzować” nauk humanistycz-
nych, ale nawet nie da się „zmatematyzować” matematyki. 

Po czwarte, teoria „wielkiego wybuchu” ukazująca dynamizm wszechświata 
i jego powstanie z (prawie) niczego i zarazem rozsadzająca wcześniejszą – po-
wszechnie akceptowaną przez naukowców – koncepcję wiecznego i stabilnego 
wszechświata, powiązaną w wizją świata-maszyny. 

Po piąte, „teoria względności” Einsteina, negująca absolutny charakter – 
odrębnie potraktowanych – osi czasu i przestrzeni, wskazująca na nierozerwany 
związek czasu i przestrzeni (czasoprzestrzeń), na przekształcanie się materii 
w energię (i vice versa) oraz na jedyny pewny i stały punkt odniesienia jakim jest 
prędkość światła (największa w kosmosie), co też rodzi zadziwiające konsekwen-
cje w przypadku obiektów latających z prędkością zbliżoną do prędkości światła 
(jak choćby tę o „bliźniakach”). Dodajmy, że aby przekroczyć prędkość światła, 
trzeba by użyć nieskończonej energii (zgodnie z równaniem E=mc2); a gdyby to 
się udało – co jest zresztą wykluczone – moglibyśmy się cofać w czasie. 

Po szóste – i może najważniejsze – fizyka kwantowa opisującą świat małej 
skali, w którym panują zadziwiające prawa (mechanika kwantowa), i w której 
następuje osobliwe powiązanie podmiotu badającego z przedmiotem badanym 

20 Tradycyjny racjonalizm – niezmiernie sztywny i pryncypialny – niekiedy oślepiał sam sie-
bie. Oto racjonalna medycyna pitagorejska, odcinająca się od magii i znachorstwa, odrzucała ideę 
zakażania (empirycznie narzucającą się), bo to pachniało magią: zarazić kogoś (coś niewidziane-
go), to jakby rzucić na niego urok. 
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(„zasada nieoznaczoności”). W wersji mocnej nie tylko podmiot badający musi – 
w związku z malutką skalą badanych obiektów – wpływać zakłócająco na stan 
tych obiektów (czyli możemy poznać albo prędkość, albo położenie obiektu, 
a nigdy zarazem jedno i drugie), ale obiekt dopasowuje się do obserwatora (kot 
Schrödingera). 

Wymieńmy na końcu – i po siódme – różne „teorie chaosu”, które wskazują 
na obiektywne luzy w przyczynowym porządku świata i pozwalają mniemać, że 
jednak „Bóg gra w kości”. 

Wszystko to uderza, z wielką siłą, w demokrytejski obraz świata jako nie-
skończonej maszyny; prowadzi więc do ponownego – użyjmy tego nieco zbana-
lizowanego określenia – „zaczarowywania” świata. Zaiste, przeróżne koncepcje 
współczesnych astrofizyków, wzmocnione potężną aparaturą matematyczną, 
przypominają baśniowe opowieści. Nic dziwnego, że owa naukowa „nowa fala” 
otwiera wrota dla przeróżnych pomysłów i improwizacji metafizycznych oraz 
wglądów mistycznych. Dodajmy, że wielu jej twórców do różnych odmian fide-
izmu i mistycyzmu miało skłonność (co, rzecz jasna, jest słabym argumentem, 
bo odwołującym się do autorytetu)21. 

Wielkim wyjątkiem, potwierdzającym wszakże regułę, jest Stephen Haw-
king, który broni głównego filaru światopoglądu demokrytejskiego, mianowicie 
naturalizmu ontologicznego. Próbuje wyjaśnić wszechświat jako byt „zamknięty 
sam w sobie”; jako, co prawda, byt skończony, ale nieograniczony zarówno 
w przestrzeni (co jest powszechnie przyjęte), jak i w czasie. Wedle Hawkinga 
schemat czasoprzestrzeni wszechświata to nie stożek z punktem początkowym, 
ale stożek na końcu zaokrąglony (poprzez zastosowanie fizyki kwantowej do 
kwestii początku świata); zaokrąglenie to znosi problem punktu (momentu) 
startowego. A zatem mimo że był „wielki wybuch”, to początku nie było; co li-
kwiduje w zarodku pokusę myślenia o kreacji oraz meta-czasie i meta-
przestrzeni22. 

Niemniej jednak – biorąc pod uwagę całościową konfigurację ideową zro-
dzoną przez „nową naukę” – zaryzykować wolno myśl, że powiodła się, z 200-

21 Owe metafizyczne, teologiczne i mistyczne poszukiwania najwybitniejszych twórców no-
wej matematyki i fizyki to temat pasjonujący, zasługujący na odrębne opracowanie. Por. P. Davies, 
Bóg i nowa fizyka, przeł. Piotr Amsterdamski, Warszawa 1996. 

22 Hawking jest konsekwentny; szuka ratunku dla ludzkości w ramach naturalizmu. Postulu-
je kolonizacje innych planet z powodu „kruchości” Ziemi, którą niezawodnie, wcześniej lub póź-
niej, czeka zagłada. Nawiasem mówiąc, taka kolonizacja – o ile w ogóle okaże się możliwa – jedy-
nie odwleka zagładę ludzkości. 
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letnim opóźnieniem, wczesnoromantyczna strategia Goethego, aby Newtona 
pokonać na jego własnym terenie, a zatem stworzyć inną fizykę, która nie wska-
zywałaby na mechanistyczną naturę kosmosu. 

Próba Goethego – „teoria kolorów” – nie powiodła się, prowadząc do su-
biektywizacji romantyzmu. Tym razem jednak – wiele na to wskazuje – mecha-
nistyczny i redukcjonistyczny schemat (paradygmat) pojmowania kosmosu zo-
stał przezwyciężony, otwierając nowe perspektywy przed metafizyką i teologią. 

* 

Kołakowski uważał – kiedy pisał Obecność mitu – „że próby powracania do 
pytań fundamentalnych, jeśli związane są z możliwie nieuprzedzonym wysił-
kiem wyobraźni, nie mogą być całkiem próżne”. Podkreślał jednak „żywotność 
sytuacji pytajnej”, a nie możliwość zaspokojenia ciekawości metafizycznej. Wy-
gląda więc na to, że kręcimy się w kółko, „że w pierwszych chwilach rozbudze-
nia samodzielnej refleksji zadajemy sobie te same pytania, które powtarzamy po-
tem u kresu myśli”23. Wydaje się jednak, że kręcąc się w kółko poruszamy się – 
jak koło u wozu – do przodu. Nie tylko pytania fundamentalne (czyli pytania 
w metafizyce) są więc cenne, ale też cenne są – co prawda nieostateczne – od-
powiedzi. Owe odpowiedzi szkicują „mapę możliwości zasadniczych”; nie wie-
my, gdzie na tej mapie ukryty jest skarb prawdy, ale przynajmniej wiemy, jakie 
są możliwe miejsca. Spróbujmy teraz rozważyć, jak ta mapa – w bardzo ogólnej, 
rzecz jasna, skali – wygląda, gdy pytamy o obiektywny sens, czyli gdy próbujemy 
odpowiedzieć na tytułowe pytanie tej rozprawki. 

Podstawowe rozróżnienie: albo nie istnieje metafizyczne tło świata, a zatem 
„nie dzieje się nic”, nie istnieje żaden obiektywny sens bycia, albo istnieje meta-
fizyczne tło świata, a zatem „coś się dzieje”, o coś w tym wszystkim chodzi, ist-
nieje jakiś obiektywny sens bycia. Wyrazistym przykładem pierwszej możliwości 
jest demokryteizm, czyli naturalistyczny monizm ontologiczny (powtórzmy: 
„Istnieją tylko atomy i próżnia. Nic więcej? Nic więcej!”). 

W przypadku drugiej możliwości, istnieją trzy – zdecydowanie odmienne – 
warianty. 

W pierwszym owo metafizyczne – i sensotwórcze – tło „tego świata” znaj-
duje się „nad” (poza), co prowadzi do wizji jakiejś „transcendencji” i sterowania 
zewnętrznego (czy też jakkolwiek pojętego zewnętrznego „patronatu”). 

23 L. Kołakowski, dz. cyt., s. 10-11. 
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W drugim owo metafizyczne tło znajduje się „pod”, w „głębinie bytu”, co 
prowadzi do wizji jakiejś immanencji i sterowania wewnętrznego (wariant prze-
ważający w klasycznej filozofii greckiej; słowa klucze to: „logos, nous, pneuma”). 
Na tej gałęzi umieścić można różne odmiany panteizmu i spirytualizmu. 

Wreszcie wariant trzeci: metafizyczne tło świata znajduje się i „nad”, i „pod”; 
mamy wtedy do czynienia ze „sterowaniem mieszanym”. Tu z kolei można wy-
różnić wariant bardziej statyczny (jak u Platona – transcendentny Demiurg z za-
pleczem idei oraz immanentna „dusza świata”) i bardziej dynamiczny (jak w pa-
nenteizmie Whiteheada). 

Spróbujmy teraz na tę mapę nałożyć kryterium nie prawdziwości, ale – 
w stylu Pascala – efektywności „sensotwórczej” (a zatem na ile dane warianty 
wspierają, wzmacniają pień mitologiczny kultury). Wariant najmniej efektywny, 
albowiem po prostu negujący sens, to – jak starałem się wyżej wykazać – szeroko 
pojęty demokryteizm, czyli monizm naturalistyczny. 

Bardziej efektywny wydaje się immanentyzm, w którym sensotwórcza siła 
metafizyczna umieszona zostaje w głębi bytu (monizm panteistyczny lub spiry-
tualistyczny). Jeśli jednak nałożymy na ten metafizyczny schemat odkrycia 
współczesnej kosmologii, to pojawia się poważna skaza. Owa immanentna siła 
może ludzkości wytyczać cel i ją chronić, ale ostatecznie jej nie uratuje. W przy-
padku „śmierci cieplnej” wszechświata, nie tylko ludzkość „zamarznie”, ale rów-
nież owa siła, powiązana z energią kosmosu, ulegnie znicowaniu (nie tylko za-
tem nie uratuje ludzkości, ale nawet sama siebie nie uratuje). W przypadku zaś 
implozji i Wielkiego Kolapsu kosmosu, ludzkość niechybnie spłonie, natomiast 
owa siła – wolno spekulować – ma szansę odrodzić się po wielkim pożarze 
w nowej eksplozji, co przypominałoby życiorys pneumy u stoików, rozciągnięty 
na nieskończoną liczbę eonów24. Tak czy inaczej, nic co ludzkie nie przetrwa. 
Ów sens jest więc – rzec można – słaby, nikły, kruchy, czasowy i uwarunkowa-
ny; pozbawiony wiecznotrwałości i absolutności. Inną wadą tego rozwiązania 
jest to, że często (z nawet zwykle) owa immanentna duchowa siła metafizyczna 
jest ujmowana jako siła nieosobowa, ale zatem – w istocie – nieludzka. Pojawia 
się więc pytanie: w jaki sposób to, co zupełnie nieludzkie może nadawać sens 
temu, co ludzkie? Bywa też nierzadko pozbawiana atrybutu działania celowego; 

24 Warto wszakże zaznaczyć, że zdaniem astrofizyków szansa, że po implozji nastąpi kolejna 
eksplozja jest znikoma. 
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w takim przypadku nie może ludzkości wytyczać celu, co również uderza 
w obiektywny sens istnienia ludzkości. 

Najbardziej efektywny sensotwórczo wydaje się wariat z transcendencją 
oraz wariant mieszany. Najbardziej wszakże efektywny w zbiorze efektywnych 
wydaje się wariant z transcendencją osobową, czyli wariant z „ludzkim Bogiem”, 
z ludzkim „Pasterzem bytu”. 

W porównaniu z filozoficznym absolutem traci, co prawda, na bytowej sta-
bilności, ale zyskuje na duchowym cieple, traci na wszechmocy, ale zyskuje na 
dobroci. Przy czym, skoro jest ludzki, nie może to być dobroć zimna, bezstron-
na, zawsze taka sama, jak w platońskiej idei dobra, ale dobroć nieco, rzec moż-
na, kapryśna, nierównomiernie promieniująca. Może to być zatem Pasterz 
gniewny i zazdrosny. 

Krótko mówiąc, jeśli idzie o efektywność sensotwórczą i wzmacnianie mi-
tologicznego pnia kultury „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba” góruje raczej nad 
„Bogiem filozofów”. Nie powinno to zresztą dziwić, albowiem ten pierwszy jest 
prawym dziedzicem pnia mitologicznego, ten drugi zaś jest mieszańcem; wy-
tworem zarówno pnia mitologicznego, jaki i pnia technologicznego (racjonalne-
go w starym stylu). 

* 

Na koniec chciałbym przedstawić pewną hipotezę. Otóż napięcie między 
pniem mitologicznym i technologicznym może mieć głębsze i być może nie-
usuwalne źródło: im obraz świata jest bardziej owocny technologicznie, tym 
mniej jest owocny mitologicznie i vice versa. Na jednym skraju mamy obraz 
świata, w którym nic nas nie dziwi, nie zaskakuje; świat absolutnie przejrzysty 
(„transparentny”), w pełni manipulowany i zarazem całkowicie pozbawiony ta-
jemniczości oraz sensu. Na drugim skraju mamy obraz świata maksymalnie ta-
jemniczy i głęboko sensowny, w którym wszystko się może zdarzyć, wszystko 
nas zaskakuje (niczym w świetnym thrillerze), który jednak – w związku z tym – 
jest całkowicie niemanipulowany. Zastygamy wtedy w zachwycie lub w przera-
żeniu, albo w mieszance obydwu (awe) i nic nie możemy zrobić, albowiem poza 
naszym zasięgiem jest savoir pour prevoir pour pouvoir. 

Nowożytny triumf demokryteizmu zakłócił kulturową równowagę między 
pniem technologicznym i mitologicznym, zbliżając niebezpiecznie obraz świata 
do pierwszego skraju. Obecnie wahadło zdaje się przechylać w drugą stronę. 
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Jesteśmy wszelako, podejrzewam, skazani – przynajmniej na tym świecie – 
na taką oscylację. 

Kardynał Joseph Ratzinger napisał gdzieś (cytuję z pamięci), że po śmierci 
wejdziemy w prawdę25. Być może tak będzie i być może będzie to uszczęśliwia-
jące i da – owym zbawionym – pełne poczucie sensu istnienia. Podejrzewam 
jednak, że gdybyśmy za życia weszli w prawdę, czyli poznali całą prawdę o natu-
rze, świat przestałby nas zajmować, stałby się jałowy, nudny i bezsensowny; jak 
film, którego puentę znamy. 

IS NOTHING REALLY HAPPENING? 

Abstract 

In this article I argue with Democritus and his heirs, that is to say, with a worldview that 
combines rationalism, ontological naturalism and mechanics. According to the latter conception, 
there is no metaphysical background of the world, no objective meaning, and therefore – in essen-
ce – "nothing is happening". This worldview, in the nineteenth century treated as "scientific", 
proved to be technologically fecund (through reductionism), but it destructively affected the sense 
of spiritual security associated with the sense of existence. It also contributed to the hypertrophy 
of the technological trunk in the culture and to the crisis of the mythological trunk (according to 
the distinction of Leszek Kołakowski). I also point out the important dividing line in modern Eu-
ropean culture and philosophy: namely, the relatively coherent camp of supporters of naturalism 
and their vision of the world as a machine and, on the other side, the often conflicted and hetero-
geneous camp of its opponents. 

The latter has received unexpected support from new physics and cosmology, departing 
from the mechanistic paradigm and opening up new perspectives on the metaphysical thought, 
seeking the objective meaning of existence. 

Key words: Democritus, worldview, atomism, naturalism, mechanics, sense of history, sense 
of existence, metaphysics 

Słowa kluczowe: Demokryt, światopogląd, atomizm, naturalizm, mechanicyzm, sens histo-
rii, sens istnienia, metafizyka 
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DIALOG BIOLOGA-BUDDYSTY Z FILOZOFEM-ATEISTĄ 

O ŚWIADOMOŚCI I REINKARNACJI 

Przyjrzyjmy się rozmowie dwóch interesujących postaci, ojca i syna. Ojciec, 
Jean-François Revel (1924–2006), to filozof, były członek Akademii Francuskiej 
i ateista, a syn, Matthieu Ricard (ur. 1946), to biolog i mnich buddyjski, zwany 
„najszczęśliwszym człowiekiem na świecie”. To miano zyskał po przeskanowa-
niu jego mózgu przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI), który pokazał 
nadzwyczaj wysoki poziom pozytywnych emocji (-0,45 na skali, na której -0,3 
uznaje się za stan błogości) i niemal całkowity brak negatywnych emocji.1 

Nauka a religie teistyczne i buddyzm 

Zacznijmy od przytoczenia fragmentu ich rozmowy dotyczącego nauki i kon-
templacji: 

J.-F.: (…) musimy dostrzec różnicę między naukami historycznymi i huma-
nistycznymi a nauką „twardą”. Ta druga wymaga dowodów, które muszą uznać 
wszyscy, niezależnie od swoich poglądów. Pierwsze gromadzą relacje, które poma-
gają zbliżać się do najbardziej prawdopodobnej prawdy, niemniej jednak nie zdoła-
ją podbić twierdzy absolutnej pewności. 

M.: Mówiąc, że rzeczywistość można zredukować do materii i że świadomość 
jest wyłącznie własnością systemu nerwowego, kreślisz po prostu definicję kontek-

1 M. Smith, Life Lessons from the World’s Happiest Man. 
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stu, w którym operuje nauka. Życie kontemplacyjne też ma swoje prawa i zasady, a 
zrodzone z praktyki duchowej przekonanie oddziałuje na umysł równie silnie, jak 
każdy eksperyment, który da się przeprowadzić w świecie materialnym. Obserwo-
wanie natury umysłu z czysto kontemplacyjnej perspektywy, może dać pewność tak 
wielką, jak obserwowanie wpływu grawitacji na spadający przedmiot.2 

Na początku warto zauważyć, że poglądy buddyjskie różnią się od zdrowo-
rozsądkowych poglądów ogółu zwykłych, tzw. normalnych ludzi, jak również od 
poglądów głoszonych przez nauki empiryczne. Wydaje się, że Ricard uznaje 
buddyzm za empiryczną teorię świadomości, której źródłem jest kontemplacyjny 
wgląd Buddy Śakjamuniego, potwierdzony następnie przez praktykę kontem-
placyjną jego uczniów i naśladowców. 

Buddyści odrzucają hinduską koncepcję niezmiennego, boskiego ducha 
(skt. ātman) przenoszącego się z życia na życie, chrześcijańską teorię duszy każ-
dorazowo stwarzanej przez Boga dla potrzeb nowego ciała, jak również kogni-
tywne teorie, wedle których świadomość jest wytworem mózgu. Dwie pierwsze 
uznają za eternalistyczne, ostatnią za nihilistyczną. Świadomość nie mająca cech 
fizykalnych, nie może być mózgiem, który jest substancją materialną. Buddyjska 
teoria świadomości jest dla nich środkową drogą między obiema skrajnościami. 

Ricard relacjonuje buddyjską teorię świadomości i odradzania się. Revel za-
chowuje postawę otwartego sceptyka. Revel i Ricard spierają się co do tego, czy 
w kwestii świadomości buddyzm można traktować jako naukę empiryczną, ana-
logiczną do tej jaką jest na przykład kognitywistyka. Chodzi o to, czy introspek-
cyjne badania świadomości w laboratorium umysłu mają taką samą wagę, jak 
badania świadomości prowadzone w fizykalnym laboratorium. 

Świadomość a reinkarnacja 

M.: Przede wszystkim należy zrozumieć, że reinkarnacja w buddyzmie nie ma 
nic wspólnego z wędrówką jakichś ‘istot’. Itd. Nie jest to proces metafizyczny, po-
nieważ nie ma tu ‘duszy’. Dopóki myśli się w kategoriach realnych ‘istot’, a nie 
funkcji ciągłości, nie można zrozumieć buddyjskiego pojęcia odrodzenia. Powie-
dziano: „Żadna nić nie przechodzi przez paciorki naszyjnika odrodzeń”. Zachowa-

2 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 78. 
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na zostaje nie osobowość „jednostki”, ale uwarunkowania strumienia świadomo-
ści.3 

J.F.: Chcesz powiedzieć, że w buddyzmie nie ma metafizyki? Sądziłem, że 
wędrówka dusz jest jedną z jego najważniejszych doktryn. 

M.: Buddyzm mówi o kolejnych stanach istnienia, innymi słowy: to wszystko 
nie ogranicza się do jednego życia. (…) To oczywiście prowadzi do fundamental-
nego pytania: czy istnieje niematerialna świadomość oddzielna od ciała? Nie moż-
na mówić o reinkarnacji, nie zbadawszy wpierw relacji między ciałem a umysłem. 
Co więcej, skoro buddyzm zaprzecza istnieniu indywidualnego „ja”, które można 
by uznać za odrębny byt zdolny do przechodzenia z jednej formy istnienia w drugą, 
do przechodzenia z ciała w ciało, trzeba spytać, co też łączy ze sobą te kolejne stany 
istnienia. 

J.F.: Trudno to zrozumieć.4 
M.: Uznaje się to za continuum, płynący strumień świadomości. Bez żadnej 

ustalonej, autonomicznej istoty. 
J.F.: Seria odrodzeń bez określonej, odradzającej się istoty? Robi się tajemniczo. 
M.: Można to porównać do rzeki, która toczy się, nie niosąc żadnej łodzi, czy 

płomienia świecy, który zapala drugi knot, a ten trzeci i tak dalej. Ostatni płomień 
nie jest ani taki sam jak pierwszy, ani zupełnie inny. 

J.F.: To tylko metafory.5 

Ricard omawia buddyjską teorię świadomości, podkreśla, że ta świadomość 
jest niecielesna i niematerialna, a po śmierci odradza się. Według nauk buddyj-
skich świadomość jest serią błysków, spowodowanych przez poprzednie błyski 
i cztery pozostałe skandhy (pal. khandha, ‘skupisko’ ‘złożenie’, ‘stos’): ciało fizyczne 
(rūpa), uczucia (vedanā), percepcję (saññā) i elementy wolicjonalne (sankhāra); 
te ostatnie to treści nieświadomości z decydującą rolą intelektu (mano). 

Każdy z tych błysków trwa około 10-12 sekundy. W przypadku światła stro-
boskopu, przy niskiej częstotliwości jesteśmy w stanie odróżnić poszczególne 
błyski, ale gdy częstotliwość błysków jest wysoka, mamy wrażenie ciągłości 
światła. To samo dotyczy taśmy filmowej, która puszczona w projektorze daje 
złudzenie ciągłości zdarzeń. Każda klatka filmu to jakby jeden błysk świadomo-
ści. Poszczególne błyski składają się na strumień świadomości. 

3 Wszystkie wytłuszczenia w tekście pochodzą od jego autora. 
4 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, Biuro Informacji Gospodarczej, Szczecin 2000, 

s. 41-42. (19971)
5 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 42. 
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W Sutta-nipāta, jednym z najstarszych tekstów buddyzmu palijskiego, Budda 
stwierdza, że on sam nie ma ani normalnej (naturalnej), ani anormalnej (szalonej) 
świadomości.6 Rozpuścił wszystkie cztery skandhy mentalne, została mu tylko 
skandha cielesna, które rozpadła się wraz z realizacją przez niego parinirwany. 
Odwołując się do terminologii mądrościowej, można powiedzieć, że po usunięciu 
świadomości dualistycznej (pal. viññāṇa; skt. vijñāna) została mu świadomość nie-
dualistyczna, czyli mądrość (pal. ñāṇa; skt. jñāna). 

Budda Śakjamuni w rozmowie z Satim, synem rybaka, mówił, że świado-
mość powstaje z powodu zaistnienia warunków i znajduje kres wraz z ich usta-
niem: 

– Na ile rozumiem Dhammę nauczaną przez Błogosławionego, to wciąż ta
sama świadomość wędruje w kręgu narodzin, a nie żadna inna. 

– Czym jest ta świadomość, Sati?
– Czcigodny panie, jest tym, co mówi, co odczuwa, i co doświadcza tutaj

i tam skutków pozytywnych i negatywnych działań. 
– Człowieku wprowadzony w błąd, od kogo dowiedziałeś się, że nauczam

Dhammy w ten sposób? Człowieku wprowadzony w błąd, czyż w wielu mowach 
nie stwierdzałem, że świadomość powstaje z przyczyn, i że bez przyczyny nie ma 
świadomości?7 

Z perspektywy buddyjskiej rzeczywista jest tylko obecna chwila, pojedynczy 
błysk świadomości, który możemy nazwać momentem percepcji, momentem 
myśli albo chwilą życia. Wiedzę na ten temat zyskuje się dzięki buddyjskiej me-
dytacji wglądu (pal. vipassana; skt. vipaśyana), będącej treningiem uważności 
(sati).8 

Według enaktywizmu (umysłu ucieleśnionego) Francisco Vareli świat nie 
jest dany, lecz jest nieoddzielny od struktury poznawczej człowieka: 

(…) analiza doświadczeń w naturalny sposób koresponduje ze skandhami 
praktykującego medytację uważności. W istocie zjawisko analizy nie jest na pierw-
szy rzut oka widoczne ani dla neuropsychologa, ani dla praktykującego. Może ono 

6 Kalahavivāda-sutta 13, w: H. Sadhatissa (tłum.), The Sutta-nipãta, Curzon Press, Rich-
mond 1998, s. 102 (XI, wers 874). 

7 B. Ñāṇamoli, B. Bodhi (tł.), The Middle Discourses of the Buddha, s. 350 (MN 38.5). 
8 R. Bhavilai, The Abhidhamma View of Consciousness, s. 69. 
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jednak zostać wykryte za sprawą zdyscyplinowanej metody badawczego doświad-
czenia, np. medytacji uważności.9 

Zatem zarówno podczas medytacji uważności jak i na drodze eksperymen-
tów da się stwierdzić, że świadomość człowieka składa się z błysków i tylko 
wskutek tego, że percepcje następują po sobie w tempie, którego niewyćwiczony 
w medytacji umysł nie jest w stanie rozpoznać, otrzymuje się złudzenie ciągło-
ści.10 

Czysta, bezprzedmiotowa świadomość i świadectwo z wiary 

M.: Jest świadomość, czysty stan świadomości, zwykle wolny od wyobrażeń. 
(…) umysł wówczas jest doskonale przytomny, klarowny, i nie rozpraszają go żad-
ne dyskursywne myśli. (…) nie idzie zatrzymanie świadomości, lecz o czasowe wy-
gaśnięcie dyskursywnych myśli i skojarzeń. 

J.-F.: A co je zastępuje? 
M.: Stan czystej świadomości. 
J.-F.: Czy ma ona przedmiot? 
M.: Nie. To stan czystej świadomości bez przedmiotu. (…) stan równowagi, 

jednocześnie przejrzysty, czysty i świadomy, w którym nie ma już dychotomii 
podmiot-przedmiot. Kiedy od czasu do czasu w świadomości tej pojawiają się my-
śli, rozpływają się bez śladu, jak znikający na niebie ptak.11 

Tutaj Ricard mówi, że oprócz strumienia świadomości istnieje czysta, bez-
przedmiotowa świadomość. Kanoniczne teksty palijskie głoszą, że za sprawą 
praktyki medytacyjnej świadomość staje się „nie mająca znamion, nieograniczo-
na”,12 „oczyszczona”,13 i „lśniąca”.14 Revel kwestionuje jego słowa, uznając je za 
świadectwa z wiary, czyli nie oparte na badaniach empirycznych, lecz na zaufa-
niu. 

9 F. Varela, E. Thompson, E. Rosch, The Embodied Mind, s. 77. 
10 Tamże, s. 76-79. 
11 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 49-50. 
12 M. Walshe (tł.), Thus Have I Heard, s. 179 (DN 11.85). 
13 Po zrealizowaniu czterech wchłonięć medytacyjnych (jhāna) „umysł-świadomość” 

(manoviññāṇa) staje się „oczyszczony” (parisuddha) (B. Ñāṇamoli, B. Bodhi (tł.), The Middle Dis-
courses of the Buddha, s. 389) (MN 43.10). 

14 Tamże, s. 1091-1092 (MN 140.19-20); F.L. Woodward (tł.), The Book of Gradual Say-
ings, vol. 1, s. 8 (AN I 6). 
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Co się odradza? 

W co najmniej dwóch miejscach kanonu palijskiego Budda mówi o świado-
mości wchodzącej do łona,15 co oznacza, że akceptował on teorię odradzania się. 
We wczesnym buddyzmie palijskim termin viññāṇa oznaczał świadomość, która 
odradza się z życia na życie.16 Jeśli buddyzm nie uznaje trwałego istnienia świa-
domości (a także duszy, ducha, ego, jaźni, itp.), to co się odradza? Czy odradza 
się jakaś istota, czy strumień (continuum) świadomości, czy mamy do czynienia 
tylko z warunkowanym przez karmę procesem ‘stawania się odrodzenia’? Za-
równo buddyści jak i buddolodzy mają trudności z udzieleniem precyzyjnej od-
powiedzi na to pytanie. Paradoks polega na tym, że trzej wybitni współcześni 
buddyści pisząc lub mówiąc o tym, co się odradza, używali terminów, których 
z pewnością Budda Śakjamuni by nie zaakceptował. Według XIV Dalaj Lamy 
odradza się „dusza”,17 zdaniem Cziegjama Trungpy „duch”,18 a Namkhai Norbu 
powiedział kiedyś, że odradza się świadomość.19 Badacz etyki buddyjski Damien 
Keown, pisał, że odradza się „duchowe DNA”. I podał tutaj palijski termin viñ-
ñana, który oznacza ‘świadomość’ lub ‘umysł’, choć sam Keown tłumaczy go ja-
ko również jako ‘duch’.20 

Ta dyskusja nie ma tylko charakteru akademickiego, gdyż Budda katego-
rycznie odrzucił pogląd o odradzaniu się świadomości (w cytowanej powyżej 
rozmowie z Satim) czy ducha (pal. attā; skt. ātman). Jednak współcześni buddy-
ści i buddolodzy głoszą, że odradza się duch bądź świadomość. 

Wielu badaczy wskazywało na podobieństwo koncepcji buddyzmu mahajany 
do koncepcji znanych z pism hinduskich.21 Jednak przeprowadzona przez O.H. de 
Wijesekerę analiza porównawcza tekstów wedyjskich i Upaniszad oraz buddyj-
skich tekstów palijskich wykluczyła podobieństwo świadomości znanej z Upani-
szad (skt. vijñāna-ātman) i buddyjskiego umysłu/świadomości (pal. mano-
viññāṇa): 

15 Por. np. M. Walshe (tł.), Thus Have I Heard, s. 203 (DN 14.1.17); tamże, s. 226 (DN 
15.21). 

16 O.H. de Wijesekera, The Concept of Viññãṇa in Theravāda Buddhism, s. 256. 
17 Cyt. w: T. Laird, Opowieść o Tybecie, s. 40. 
18 Chögyam Trungpa Rinpocze, Urodzony w Tybecie, s. 295. 
19 Wypowiedź w filmie dokumentalnym My Reincarnation, reżyseria Jennifer Fox, 2011. 
20 D. Keown, Buddhism and Bioethics, St. Martin’s Press, New York 1995, s. 25, cyt. w: 

M. Barnhart, Ethics in Early Buddhism, s. 612. 
21 Odnośnie do tego zob. J. Sieradzan, Koncepcja umysłu w buddyzmie. 
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Krótko mówiąc, ani w mikrokosmicznym, ani w makrokosmicznym sensie poję-
cia atmana z Upaniszad nie można uznać za identyczne z buddyjską ideą viññāṇa. 
W tekstach kanonicznych (np. w MN I 300) podkreśla się z naciskiem, że viññāṇa, 
ani żadna inna khandha w żadnym wypadku nie może być uznana za duszę (attā), nie 
można też mówić, że viññāṇa jest częścią duszy, lub że dusza jest częścią viññāṇa. 
Ten sam tekst (MN I 138) wyraźnie stwierdza, że viññāṇa jest nietrwała (anicca) jak 
każde inne zjawisko empiryczne. 22 

Świadomość (viññāṇa) jest „jedynie aspektem stawania się (bhava), które – 
co się podkreśla – jest przedmiotem nieustannej zmiany i zanika wraz z realiza-
cją nirwany.”23 Oznacza to, że strumień świadomości płynie z życia na życie, nie 
mając w sobie nic stałego ani trwałego, dopóki nie rozpuści się w ostatecznym 
stanie braku percepcji (nirodha), poprzedzającym realizację czyli nirwanę (nirvā-
ṇa). 

Według Ricarda odradzają się „uwarunkowania strumienia świadomości”, 
czyli „continuum świadomości”. Nie podał jednak żadnego terminu palijskiego, 
sanskryckiego ani tybetańskiego, trudno więc dociec, który z nich miał na myśli. 
Prawdopodobnie chodzi tutaj o palijskie viññāṇa-sota (‘strumień świadomości’)24 
lub bhava-sota (‘strumień stawania się’). Reprezentatywny komentator palijski 
Buddhaghosa wspomina też o viññāṇa-bhavaṅga (‘świadomość-continuum sta-
wania się’).25 Wyjaśnienie Ricarda jest bardziej złożone i nawiązuje do poglądów 
buddystów tybetańskich o dwóch rodzajach świadomości: niesubtelnej związanej 
z ciałem fizycznym (czyli umysłem ucieleśnionym) oraz subtelnej, która przenosi 
się z życia na życie. Alex Berzin, który reprezentuje pogląd tybetańskiej szkoły 
gelug, pisał, że odradza się „ciągle zmieniający się strumień najsubtelniejszego 
umysłu i najsubtelniejszej energii-wiatru”.26 Ricard, mówiąc o odradzaniu się 
świadomości, odwołuje się do koncepcji Vareli: 

Strumień świadomości trwa po śmierci i doświadcza różnych stanów istnienia 
między każdymi narodzinami i każdą śmiercią. „Umysł ucieleśniony”, żeby posłu-
żyć się terminem Francesca Vareli, określa relacje między strumieniem świadomo-
ści a systemem nerwowym. Można go również nazwać „grubym” aspektem świa-

22 O.H. de Wijesekera, The Concept of Viññãṇa in Theravāda Buddhism, s. 258-259. 
23 Tamże, s. 259. 
24 Sampasãdanīya Sutta 7, w: M. Walshe (tł.), Thus Have I Heard, s. 420 i przyp. 865 na 

s. 606. (DN 28.7). Por. O.H. de Wijesekera, The Concept of Viññãṇa in Theravāda Buddhism, s. 255.
25 B. Buddhoghosa, Path of Purification, s. 463, przyp. 45 (Visuddhimagga XIV 114). 
26 A. Berzin, Inicjacja Kalaczakry, s. 79. 
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domości, gdyż jest związany z ciałem fizycznym. Aspekt subtelny stanowi continu-
um świadomości, przechodzące z jednego życia w drugie. To continuum nie ma 
początku ani końca – ponieważ świadomość nie może powstać ani z niczego, ani 
z materii nieożywionej; każda chwila świadomości może zrodzić się tylko z chwili 
ją poprzedzającej i przynieść następną chwilę świadomości.27 

Ricard próbuje więc połączyć sprytne, tybetańskie rozwiązanie tej trudnej 
kwestii z podejściem naukowym, które dla niego reprezentuje enaktywizm Vare-
li. Odrzuca przy tym pewnik nauki współczesnej, że świadomość powstaje z ma-
terii. To jednak nie tłumaczy źródła powstania świadomości traktowanej jak 
strumień. 

Odnajdywanie inkarnacji  
dzięki rozpoznawaniu strumieni świadomości 

J.-F..: W takim razie wróćmy do mojego pytania – jak zidentyfikować 
konkretny strumień świadomości? 

M.: (…) Łatwo sobie wyobrazić zidentyfikowanie danej rzeki, dwieście 
kilometrów od punktu pierwszego pomiaru, na podstawie analizy niesionych 
przez nią osadów mineralnych, flory itd. W ten sam sposób osoba, posiadają-
ca zdolność bezpośredniego postrzegania strumieni świadomości innych 
istot, może rozpoznać charakterystyczne cechy konkretnego strumienia. 

J.F.: Muszę powiedzieć, że póki co raczej mnożysz zagadki, zamiast je 
rozwiązywać. 

M. Problem w metodologii. Z naukowego punktu widzenia ekspery-
mentu uznaje się za przekonujący, jeśli mogą powtórzyć go inni eksperymen-
tatorzy. (…) Trudniej jednak oceniać i mierzyć rezultaty treningu umysłu, 
trudniej też wyobrazić sobie, że ktoś panuje nad umysłem z taką maestrią, jak 
sportowiec nad swoim ciałem. 

J.F.: Każdy może sprawdzić, że ktoś skoczył dwa czterdzieści albo prze-
biegł setkę poniżej dziesięciu sekund. 

M.: A dlaczego? Dlatego, że może to zobaczyć. (…) 
J.-F. Gdyby przedmiot wątpliwości nie był widziany, równałoby się to 

uwierzeniu lekkoatlecie na słowo. 
M.: W świecie nauki bezustannie każe się nam wierzyć w prawdę no-

wych odkryć, matematycznych obliczeń itp. Właśnie na słowo eksperymenta-
tora, bez żadnego bezpośredniego doświadczenia. Uznajemy, że są prawdzi-

27 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 67. 
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we, ponieważ wiemy, że kilku szacownych uczonych niezależnie zweryfiko-
wało zastosowane procedury i uzyskało takie same wyniki. (…) Jeśli rzeczywi-
ście chcesz zbadać słuszność tego, o czym tu mówimy, jest tylko jedna droga: 
musisz wejść na ścieżkę przeobrażenia wewnętrznego. Jak, jeśli nie osobistym 
doświadczeniem, chciałbyś weryfikować wiedzę o najsubtelniejszych aspek-
tach świadomości? Świadomość, z natury, nie ma kształtu, substancji, koloru 
i nie jest mierzalna.28 

W potocznym mniemaniu wydaje się, że gdyby odradzał się duch albo 
świadomość, wtedy niemal wszyscy pamiętaliby swoje poprzednie życie, a wiara 
w reinkarnację byłaby obecna we wszystkich religiach. Ponieważ jest inaczej, re-
inkarnacja pozostaje kwestią wiary. 

Reinkarnacja: wiara buddysty i wiara sceptyka 

M.: Spędziłem dwadzieścia lat z kilkoma nauczycielami, którzy twierdzili, że 
istnieje niematerialna świadomość i że można postrzegać strumień świadomości 
innej istoty. Nigdy nie słyszałem, by ludzie ci kiedykolwiek skłamali lub wprowa-
dzili kogoś w błąd. (…) Wiara w ich słowa wydaje mi się więc bardziej racjonalna 
od założenia, że zmyślali. (…) 

J.F.: Mimo wszystko, to bardziej kwestia zaufania, niż dowód. 
M.: Nauki buddyjskie mówią, że są trzy kryteria, na podstawie których można 

uznać twierdzenie za prawdziwe: weryfikacja przy pomocy własnego doświadcze-
nia, niezbita dedukcja oraz zasługujące na wiarę świadectwo. Tutaj mówimy więc 
o kategorii trzeciej. Wróćmy do nauczycieli tybetańskich, którzy mogą rozpoznać
strumień świadomości lamy, takiego jak Khjence Rinpocze po jego śmierci. Owa 
zdolność jest rezultatem doświadczeń medytacyjnych. Pozwala im ona wskazać 
osobę, w której płynie obecnie dany strumień świadomości.29 

Według kanonicznego tekstu palijskiego, aby mogło nastąpić poczęcie, 
muszą być spełnione trzy warunki: odbycie stosunku płciowego przez rodziców, 
płodny czas kobiety i obecność istoty czuwającej nad koncepcją (gandhabba).30 
Ponieważ zarówno palijskie gandhabba jak i sanskryckie gandharva oznacza isto-

28 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 46-48. 
29 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 50-51. 
30 B. Ñāṇamoli, B. Bodhi (tł.), The Middle Discourses of the Buddha, s. 769-770 (MN 93.18). 

Por. O.H. de Wijesekera, The Concept of Viññãṇa in Theravāda Buddhism, s. 256. 
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tę (świadomość, duszę itp.) w stanie pomiędzy śmiercią a ponownymi narodzi-
nami,31 którą pewne teksty buddyjskie nazywają ‘istotą stanu pośredniego’ (anta-
rābhava-sattva),32 to najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z istotą, która 
„wędruje” (jak ujął to Sati) w stanie pośrednim, bardo (tyb. bar do), opisanym 
w Tybetańskiej Księdze Umarłych, doświadczając rozmaitych wizji.33 Buddhaghosa 
uważa jednak, że nie chodzi tutaj o istotę obserwującą kopulację mężczyzny 
i kobiety, aby w odpowiedniej chwili wejść do łona, tylko o spowodowany przez 
karmę proces ‘stawania się odrodzenia’ (uppatti-bhava),34 którego jednostka bez 
doświadczenia w kontemplacji nie jest w stanie kontrolować. 

Przypisywana mistrzom tybetańskim umiejętność rozpoznawania strumieni 
świadomości zmarłych przypomina tę, którą tradycja antyczna przypisywała ma-
gom greckim i żydowskim.35 Mieli oni przechwytywać i ucieleśniać w sobie owe 
strumienie świadomości, aby w ten sposób zwiększyć własną moc i wykorzystać 
to w praktyce magicznej. Buddyści tybetańscy akcentują znaczenie motywacji. 
Inkarnacje jednak rozpoznaje się po to, aby przynosić innym pożytek, czyli po-
móc im w osiągnięciu oświecenia. 

Ricard wprowadza tutaj argument z wiary. Przekonuje ojca, mówiąc, że 
wierzy swoim nauczycielom, gdyż ci nigdy go nie okłamali. Taki argument 
Revel, naturalnie, odrzuca. Zwraca synowi uwagę, że tego typu umiejętności nie 
sposób zweryfikować, a wiara w nią nie różni się od wiary katolików w cudowne 
uzdrowienia czy objawienia.36 

Ojciec nie daje się przekonać argumentom syna. Buddyzm uznaje za rodzaj 
irracjonalnej wiary. Syn zamiast o buddyjskim irracjonalizmie woli mówić o za-
ufaniu. Palijskie saddha i sanskryckie śraddha, tłumaczone niegdyś jako ‘wiara’, 
obecnie zazwyczaj oddaje się przez ‘zaufanie’. W pierwotnym buddyzmie było to 
przeświadczenie o słuszności nauk Buddy, które weryfikuje się w praktyce me-
dytacyjnej. Nie jest to zbiór dogmatów, które podawane są na wiarę, jak w in-
nych religiach. Budda w słynnej Mowie do Kalamów mówi, żeby niczego nie 
przyjmować na wiarę, lecz wszystko sprawdzać: 

31 English to Pali Dictionary, http://dictionary.tamilcube.com/pali-dictionary.aspx (05.06.2016); 
T.W. Rhys Davids, W. Stede, Pali-English Dictionary, Pali Text Society, Oxford 1999, s. 244; 
M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, s. 346. 

32 O.H. de Wijesekera, The Concept of Viññãṇa in Theravāda Buddhism, s. 256. 
33 Tybetańska Księga Umarłych. 
34 B. Buddhoghosa, Path of Purification, s. 463, przyp. 45 (Visuddhimagga XIV 114). 
35 Zob. J. Sieradzan, Sokrates magos, s. 264-266; tenże, Jezus Magus, s. 141-142, 178. 
36 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 51. 
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Nie dajcie się zwieść przez doniesienia, tradycję i pogłoski, przez biegłość 
w rozumowaniu, przez zwykłą logikę, wyciąganie wniosków, uzasadnione powody, 
przez refleksję i jakąkolwiek teorię, dlatego, że ona spełnia oczekiwania, ani też 
z szacunku dla pustelnika (który ją głosi).37 

Ale w buddyzmie tybetańskim depa (tyb. dad pa) oznaczająca wiarę w na-
uki buddyjskie albo w duchowego przyjaciela (guru), jest obligatoryjna, a jej od-
rzucenie może spowodować zablokowanie duchowego postępu. Ani saddha, ani 
śraddha nie zawierają konotacji wiary w człowieka, tak jak dad pa. 

Tutaj pojawia się pytanie: czy wiara w Dharmę (teksty pozostawione przez 
Buddę) jest bardziej „buddyjska” od wiary w guru jako buddę, co stanowi istotny 
element tantrajany? Należy przypomnieć, że Budda Śakjamuni nie uważał siebie 
za boga czy człowieka, tylko za buddę, istotę oświeconą (skt. pal. buddha).38 Lu-
dzie, bogowie, zwierzęta, duchy – wszyscy oni żyją w kręgu samsary. Budda Śa-
kjamuni wyzwolił się niej i dlatego jest buddą. Wiara w to, że jest on buddą, 
i modlitwy do niego nie doprowadzą jednak do tego, co on osiągnął. Do tego 
potrzebna jest kontemplacja, która usunie dualizm percepcyjny. 

Ricard zapewnia jednak, że jego wiara nie jest ślepa. Opiera się ona na 
dwóch podstawach: 

– na własnym doświadczeniu niezwykłych zdarzeń, jakich był świadkiem,
a których nie sposób racjonalnie wyjaśnić 

– na zaufaniu do jego nauczycieli, żyjących zgodnie z tym, czego nauczają,
nie czerpiących z tego korzyści i nie chcących nikogo oszukać. 

Pierwszy argument Revel pominął milczeniem, gdyż nie był świadkiem 
tych zdarzeń. Drugi argument odrzucił odwołaniem się do systemów totalitar-
nych. Popierali je ludzie, w których szczerość nie sposób wątpić (jako przykład 
podał sympatię Alberta Einsteina do komunizmu).39 Revel jest zdania, że religia 
praktykowana na ślepo prowadzi do fanatyzmu, a ten może doprowadzić do to-
talitaryzmu. Ricard zaś uważa, że bez całkowitego oddania dla guru, które 
w buddyzmie tybetańskim jest obligatoryjne, nie można osiągnąć oświecenia. 
Nie jest to prawdą przynajmniej w szkole njingma, gdyż w uznawanych tam za 
najgłębsze naukach dzogczien nie wspomina się o oddaniu dla guru jako warun-
ku osiągnięcia oświecenia. 

37 F.L. Woodward (tł.), The Book of Gradual Sayings, vol. 1, s. 173 (AN III 7.65). 
38 F.L. Woodward (tł.), The Book of Gradual Sayings, vol. 2, s. 44-45 (AN II 36). 
39 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 52-54. 
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Próbując przekonać ojca, że niektórzy Tybetańczycy dysponują zdolnością 
rozpoznawania inkarnacji poprzedników, Ricard odwołuje się też do nauki em-
pirycznej bazującej na eksperymentach. Ich rezultatom przeciętny człowiek musi 
wierzyć na słowo, gdyż nie jest w stanie ich zweryfikować. Nie-biolog nie jest 
stanie sprawdzić wyników badań biologów, nie-fizyk rezultatów badań fizyków 
itd. Może to uczynić dopiero, gdy stanie się specjalistą w jakiejś dziedzinie. 
W analogiczny sposób umiejętność rozpoznawania tulku można nabyć poprzez 
zyskanie wysokich kwalifikacji w medytacji, po zrealizowaniu stanu czystej, bez-
przedmiotowej świadomości.40 

W tym miejscu nasuwa się pytanie: jeśli taka czysta świadomość jest niedu-
alistyczna, to w jaki sposób może ona postrzegać coś, co nie jest nią, skoro jest 
nią wszystko? Jeśli w tym stanie ujrzy się jakikolwiek „strumień świadomości”, to 
nie może się go potraktować inaczej jak tylko przejaw tej czystej niedualistycznej 
świadomości, a więc samego siebie. 

Wnioski 

Rozmowa Matthieu Ricarda z Jean-François Revelem stanowi przykład dia-
logu na najwyższym poziomie, poruszającego zagadnienia świadomości w kontek-
ście nauki (biologii, kognitywistyki) i religii (głównie, choć nie tylko, buddy-
zmu). 

Konflikt racjonalisty z człowiekiem wierzącym jest nie do rozstrzygnięcia, 
gdyż to, co dla pierwszego jest zagrożeniem, dla drugiego jest sensem życia. Ri-
card, z wykształcenia biolog, odrzuca dogmat biologii, że życie przenosi się po-
przez geny. Akceptuje buddyjską wiarę w odradzanie się, gdyż spełnia ona wiele 
funkcji: tożsamościową, poznawczą, daje mu też poczucie spełnienia i szczęścia. 
Ricard odnalazł w buddyzmie sens życia. 

Zarówno buddyści jak i enaktywiści utrzymują, że powierzchowne czyli co-
dzienne doświadczenie świadomości daje złudzenie jej ciągłości, natomiast 
wgląd medytacyjny i enaktywizm pokazują, że świadomość jest nieciągła, składa 
się z serii błysków. W tym aspekcie buddyjska tradycja kontemplacyjna (palijska 
i tybetańska) łączy się z enaktywizmem (współczesną nauką empiryczną). 

Kwestią otwartą pozostaje status teorii odradzania się, a także tego, co się 

40 J.-F. Revel, M. Ricard, Mnich i filozof, s. 46-50. 
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odradza, skoro buddyzm odrzuca pojęcie stałej istoty (jaźni, duszy, ducha itp.).41 
Dla obu to, że ta a nie inna osoba została uznana za tulku,42 czyli reinkarnację 
poprzednika, jest kwestią zaufania. Jednak Ricard uważa, że to zaufanie nie jest 
ślepą wiarą, gdyż ma oparcie w dogłębnej znajomości buddyzmu i wieloletniej 
współpracy z duchownymi tybetańskimi dysponującymi zdolnością ich rozpo-
znania. 

A DIALOGUE OF A BIOLOGIST-BUDDHIST WITH A PHILOSOPHER-ATHEIST 
ABOUT CONSCIOUSNESS AND REINCARNATION 

Abstract 

The article describes key topics of discourse between a philosopher and an atheist Jean-
François Revel and his son, Matthieu Ricard, a biologist and a Buddhist monk. It concerns simi-
larities and differences between empirical science, philosophy and religion, mostly Tibetan 
Buddhism. They discussed status of consciousness and possibility of rebirth (reincarnation). The 
result of it was that both Revel and Ricard kept their positions. Ricard could not persuade Revel 
to his arguments, which his father regarded as propositions of faith. 

Key words: consciousness, rebirth, reincarnation, Buddhism 
Słowa kluczowe: świadomość, odradzanie się, reinkarnacja, buddyzm 
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CZŁOWIEKA W PERSPEKTYWIE ETYKI WOLNEJ WOLI 

I ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Przełom XIX i XX wieku był momentem zwrotnym w europejskim życiu 
intelektualnym. Zastój filozofii spowodowany zapaścią wielkich filozoficznych 
systemów niemieckiego idealizmu: Fichtego, Schellinga a zwłaszcza Hegla, 
sprowokował nowe działania. Jednym z nich była konieczność niezwłocznego 
powrotu do myśli Immanuela Kanta (1724–1804). Odrodzenie ducha XVIII-
wiecznego Kantyzmu charakteryzowała swoista wielowymiarowość i niejedno-
znaczność nowopowstałych ruchów filozoficznych, w tym także neokrytycyzmu. 
Pośród tej różnorodności podjętych prób rozkodowania transcendentalizmu, fi-
lozoficzny program Paula Natorpa (1854–1924) jawi się jako jedna z wielu wy-
różniających się wówczas propozycji ponownego odczytania krytycznych zało-
żeń systemu Królewieckiego filozofa1. 

Współcześnie Natorp jest uznawany za czołowego reprezentanta marbur-
skiej szkoły neokantyzmu. Szkoła ta, bazując na metodzie transcendentalnej ja-
ko podstawie wszelkich rozważań natury filozoficznej, występuje z wnioskiem 

1 Por. M. Kühn, Interpreting Kant Correctly: On the Kant of the Neo-Kantians, w: Neo-
Kantianism in Contemporary Philosophy, red. R.A. Makkreel, S. Luft, Indiana University Press, 
Blomington–Indianapolis 2010, s. 113–131. Por. A.J. Noras, Kant a neokantyzm badeński i mar-
burski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, Por. N. Leśniewski, Metodyczna 
zasada zdolności sądzenia myślenia, w: Kant a metafizyka, red. N. Leśniewski, J. Rolewski, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 143. 
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logiczno-metodycznej wykładni teorii Kanta. Zainteresowania marburczyków 
koncentrują się głównie na epistemologicznej analizie nauk przyrodniczych. 
Specyfika tej analizy polega na częstym odwoływaniu się do procesu poznania 
jako czystego myślenia, Kantowskiej logiki transcendentalnej i nieodłącznego jej 
aprioryzmu2. 

Wyjątkowa skłonność Natorpa do akcentowania aprioryzmu oraz teore-
tyczno-naukowego oblicza projektu Kanta – wiodącego filozofa epoki Oświece-
nia, nie pozostawia w atmosferze zobojętnienia także kwestii etycznych3. Kwe-
stie te, chociaż niepierwszorzędne (niszowe) w systemie szkoły, na pewnym eta-
pie pracy twórczej marburczyka zostają wyjątkowo silnie zaakcentowane. Na-
torp, nie rezygnując z zainteresowania naukowym wymiarem filozofii, podejmu-
je temat kształtowania człowieka w perspektywie praktycznej filozofii Kanta4: 
szeroko pojętej myśli moralnej, etyki i odpowiedzialności, które skutecznie od-
działują także na obszar Natorpowskich przemyśleń społeczno-pedagogicznych. 
Myśl Natorpa rozbudowuje się więc w konstrukt bliski filozofii moralnej Kanta, 
której źródła leżą w teorii doświadczenia. 

Profil teoretycznej refleksji nad doświadczeniem nie traci na znaczeniu 
w momencie wkraczania w praktyczny wymiar zagadnień (w filozoficzną tema-
tykę etycznego kształtowania człowieka). Natorp odżegnuje się od formy „po-
dwójnej księgowości”5, dlatego utrzymanie transcendentalnego znaczenia aprio-
ryzmu uzależnia od poznawczo rozpatrzonych warunków doświadczenia. Łącząc 
dwa profile filozofowania: metodę transcendentalną i Kantowską refleksję prak-
tyczną, myśliciel stawia następujące pytania: jak w duchu metody transcenden-
talnej utworzyć etykę? Jaki status nadać zagadnieniu możliwości etycznego a priori 
(to pytanie o imperatyw kategoryczny); Natorp zadaje także pytanie, czym jest 
wolna wola jako grupa przedstawień, wobec Kantowskiej filozofii nakazanej 
powinności (imperativum debitum), autonomii oraz kodeksu prawa zobowiązują-
cego do podjęcia odpowiedzialności? 

Odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań odnosi się do Kantowskiej 
metody transcendentalnej6. Jak pisze Piotr Chojnacki, marburscy neokantyści 

2 Por. H. Buczyńska, Cassirer, Wiedza Powszechna, Warszawa 1963, s. 18–21. 
3 Zob. P.A. Schmid, Ethik als Hermeneutik. Systematische Untersuchungen zu Hermann 

Cohens Rechts-und Tugendlehre, Würzburg 1995, s. 53–58. 
4 Tamże, s. 26–33. 
5 P. Chojnacki, Wybór pism, Warszawa 1987, s. 239. 
6 Zob. J. Klein, Die Grundlegung der Ethik in der Philosophie Hermann Cohens und Paul 

Natorps – eine Kritik des Neukantianismus, Göttingen 1976, s. 25–42. 
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„»przyjmują metodykę transcendentalną jako jednolitą podstawę wszelkiej pracy 
filozoficznej« i w nawiązaniu do Kanta podejmują próbę »samodzielnego trak-
towania problemów filozoficznych«. Myślą w swojej logice i swojej etyce; prze-
mawiają swoim językiem w sposób naturalny, niewymuszony, wytwarzając sobie 
sami prawidłowości tej logiki i tej etyki”7. 

Ponadto, w przypadku filozofii Natorpa, etyczny wymiar krytycyzmu ewo-
kuje w obszar Sozialpädagogik jako etyki wolności i odpowiedzialności. Tezy 
przyjęte przez Natorpa na gruncie myśli społecznej, znajdują swoje zastosowanie 
w kwestiach etyki powszechnej i etyki pedagogicznej, decydując o jakości życia 
wspólnotowego. 

Nie zmienia to faktu, iż prawidłowości projektu Natorpowskiej etyki nade 
wszystko są także warunkowane wymiarem transcendentalnej logiki, w której 
pierwszoplanową rolę odgrywa racjonalizm ujęty w epistemologiczną formułę 
poznania myślowego możliwego a priori przed doświadczeniem. Z tego powodu 
wydany przez Chojnackiego osąd etycznego a priori marburczyków, zdaje się być 
w pełni uzasadniony: „Etyczne a priori musi znaczyć tyle, co metodyczny waru-
nek doświadczenia w dziedzinie moralności. Jeżeli takiej etyce nie ma zabraknąć 
uzasadnienia transcendentalnego, to nie może ona być zbudowana »bez związku 
z nauką Kanta o doświadczeniu«, inaczej jej fundament »różniłby się krańcowo 
od pola doświadczenia« i »nie miałby wówczas podstawy apriorycznej«. […] 
Nauka o doświadczeniu musi wykazać, »że konsekwencje jej samej prowadzą do 
etyki«, że [nauka ta] »nie tylko nie uchyla możliwości etyki i nie tylko nie pozo-
stawia kwestii tej możliwości otwartą, ale [możliwości takiej] się domaga«, po-
nieważ »opiera się na tych samych warunkach metodycznych«. Uzasadnienie 
etyki ma wtedy »rodzimy sens transcendentalny«. Po to więc, by »postępować 
zgodnie z wytyczną metody transcendentalnej«, trzeba wykazać, »że realność 
doświadczenia domaga się uzupełnienia i znajduje ograniczenie w ważności ide-
i«, które wskazują na etyczne a priori, na państwo powinności”8. 

Transcendentalizm jako metoda staje się więc warunkiem sine qua non 
wszelkiego intelektualnego działania, łącząc nie tylko spekulatywną refleksję nad 
doświadczeniem z etyką jako praktyką życia, ale także wiążąc przyczynowość 

7 P. Chojnacki, Wybór pism…, s. 234. H. Cohen, Kants Begründung der Ethik, Berlin 1877, 
s. IX, 394, 395.

8 P. Chojnacki, Wybór pism…, s. 239. H. Cohen, Kants Begründung der Ethik…, s. 161, 183. 
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z zagadnieniem wolności i wolnej woli. Etyka Natorpa jawi się tym samym jako 
etyka idei wolności wyartykułowanej w formule prawa moralnego9. 

Natorp czerpiąc zarówno z teoretycznych jak i praktycznych wskazówek 
Kanta, uzależnia możliwość nauk przyrodniczych od fenomenu przyczynowości, 
możliwość etyki warunkuje natomiast koncepcją wolności noumenalnej. We-
dług autora Willensfreiheit und Verantwortlichkeit: nie ma etyki bez wolności. 
Wolność inherentnie zawiera się w – ponadzmysłowej – sferze inteligibilnej, 
dlatego ten znamienny dla systemu Kanta noumen określa się często mianem 
poszukiwanej idei wolności10. 

Temat wolności ujętej w strukturę noumenu według stanowiska prezento-
wanego przez Natorpa wiąże się z ograniczeniem przyczynowości w jej przyro-
doznawczym (teoretycznym) sensie. Wykładnia ta ma konotacje Kantowskie 
bowiem, odnosząc się do nauk autora Uzasadnienia metafizyki moralności, o ile – 
implikująca etykę – wolność jest maksymą regulatywną rozumu praktycznego, 
o tyle przyczynowość przyrodoznawcza jest wyrazem prawa konstytutywnego 
rozumu teoretycznego. Wobec tego praktyczna wolność nie jest tożsama z przy-
czynowością teoretyczną. 

Przyrodoznawcza (teoretyczna) przyczynowość zostaje wyparta koncepcją 
(praktycznej) wolności i wolnej woli, które w etycznym przesłaniu Natorpa im-
plikują ruch, dążenie i działanie zorientowane na cel; innymi słowy: jeśli mowa 
o wolności i wolnej woli, to pojęcia te zawsze dynamizują wprawiając w ruch; 
prowokują dążenia i pociągają za sobą działanie. Z kolei działanie ukierunkowa-
ne na cel wynika zawsze z prawa autonomii wolnej woli11. W ten sposób etyka 
budowana w oparciu o system prawa, wiąże się z zasadą celowości, rugując jed-
nocześnie (teoretyczną) zasadę przyczynowości dominującą w naukach przyrod-
niczych12. 

W etyce sygnowanej przesłankami Natorpa uwaga zostaje skoncentrowana 
na celu, ponieważ racjonalność etyki (rozum praktyczny) klasyfikuje przedsta-
wienia właśnie w relacji środka i celu (a nie środka i przyczyny, jak to jest w teo-

                                                                 
9 Zob. P. Natorp, Willensfreiheit und Verantwortlichkeit..., (ed.) Philosophische Abhandlungen. 

H. Cohen zum 70. Geburstag, Berlin 1912, s. 203–222. Natorp projektując własne stanowisko 
wykorzystuje teorię wyłożoną przez Kanta w dziełach: Kritik der reinen Vernunft (1781 i 1787), 
Grundlegung zur Metaphisik der Sitten (1785) oraz Kritik der praktischen Vernunft (1788). 

10 Zob. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty 2013, s. 3. 
11 Zob. P. Chojnacki, Wybór pism…, s. 246–247. 
12 M. Szyszkowska, Filozofia prawa i filozofia człowieka, Warszawa 1989, s. 164. 
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retycznym wymiarze Kantowskiej refleksji)13. Próba rozpatrzenia przyrody z per-
spektywy pojęcia wolności, każe zatem postrzegać ją jako nie przyczynową, lecz 
celową ponieważ przedmiotem rozumu praktycznego w wersji Natorpowskiego 
neokantyzmu jest cel jako swoiście rozumiany priorytet warunkujący działanie14. 

W systemie Natorpa, inspirowana postulatami Kanta, neokantowska meto-
dologia staje się pobudką do wyznaczenia nowej teleologicznej formuły etyce. 
Świadomość prawa moralnego ujawnia się w sytuacji tworzenia formalnych 
maksym, które stają się łącznikiem wiążącym przyrodę i wolność: pierwiastek 
przyrodoznawczy i etyczny, swoistą moralną obligatoryjność działań z poczu-
ciem ich celowości15. Te Kantowskie maksymy to ujęte w formułę imperatywu, 
zasady rozumu praktycznego. Patrząc z perspektywy krytycznej filozofii Nator-
pa, wyróżnione wariacje maksym są odpowiednikami możliwości etycznego a priori 
wyrażonego w Kantowskim nakazie moralnym charakteryzującym się powszech-
nością, bezwzględnością i koniecznością. 

Sympatycy praktycznej nauki Kanta, podstawowe zadanie tego moralnego 
nakazu upatrują w regulowaniu i ograniczaniu, gdyż: „etyczne a priori, czyli im-
peratyw kategoryczny, inaczej niż teoretyczne a priori, nie jest dane w rzeczywi-
stości doświadczenia. Innymi słowy, [etyczne a priori nie ma – AM] tej samej 
wartości poznawczej co kategorie. Podczas gdy kategorie konstytuują i umożli-
wiają doświadczenie, etyczne a priori ma je tylko ograniczać i regulować”16. 

Kant formułę imperatywu kategorycznego ujmuje obligatoryjnym nakazem 
postępowania zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem (prawem powszech-
nym). Tę legislacyjną regułę filozof z Królewca oddaje słowami: „Prawodawstwo 
to musi jednakże móc znajdować się w każdej istocie rozumnej i wypływać z jej 
woli, której zasadą jest przeto: nie wykonywać żadnego czynu według innej 
maksymy, jak tylko takiej, z którą zgadza się to, że ona jest powszechnym pra-
wem, a więc, żeby wola dzięki swej maksymie mogła zarazem uważać sama sie-
bie za powszechnie prawodawczą”17. 

Ceniona specyfikacja praktycznego prawidła, odwołując się do wartości 
człowieczeństwa, ujęta zostaje w postulat wybrzmiewający zwrotem: „postępuj 
tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jak też w osobie każdego innego 
                                                                 

13 H. Cohen, Kants Begründung der Ethik…, s. 263. 
14 Zob. H.F. Klemme, Oblicza wolności. Studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historia, 

przeł. D. Pakalski, Toruń 2013, s. 130. 
15 Tamże. 
16 P. Chojnacki, Wybór pism…, s. 240. 
17 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności..., s. 50–51. 
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używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”. Definicja ta odwołu-
je się do cnoty humanitas, której Kant nadaje status celu autonomicznego oraz 
do racjonalnych zdolności jednostki mogącej z powodzeniem budować kodeks 
prawa o statusie powszechnej ważności18. Według postulatów Kantyzmu, jak 
również w ich zreformowanej przez Natorpa postaci, człowieczeństwo winno 
przemawiać przez człowieka; ten natomiast, nie jest tylko zewnętrzną powłoką 
cielesno-zmysłową. „Człowiek i w ogóle każda istota rozumna istnieje nade 
wszystko jako cel sam w sobie, nie tylko jako środek, którego by ta lub inna wola 
mogła używać wedle swego upodobania […]”19. Tak sformułowana eksplikacja 
człowieka czyni go złożeniem fenomenalnego elementu zmysłowego oraz wol-
nego podmiotu jako noumenu będącego celem samym w sobie. 

Kantowski opis człowieka pozwala zobaczyć w nim – cielesne, zależne od 
praw przyrody i fizycznej przyczynowości – zjawisko, jak również – wolną i kie-
rującą się prawem moralnym – rzecz samą w sobie. Człowiek to wartość autote-
liczna, nieinstrumentalna, zajmująca wyjątkowe miejsce w hierarchii bytów, któ-
ra ze względu na posiadane przymioty: rozumu, predyspozycji do racjonalnego 
postępowania oraz kroczenia za głosem wolnej woli, wyróżnia się zdolnością 
dokonywania świadomych i roztropnych wyborów. 

Forma złączenia w człowieku rozumu i wolnej woli decyduje o sposobie 
wykładni odpowiedzialności. Wolność świadomego wyboru znaczy odpowie-
dzialność podmiotu ludzkiego za subiektywną, indywidualną i zbiorową działal-
ność, zarówno przeszłą, teraźniejszą jak i przyszłą. Tę aktywność wyrażającą się 
w wyborze, określa sfera intencji zapoczątkowujących działanie. Z kolei samo 
działanie podejmuje, zarówno indywidualny jak i zbiorowy, podmiot moralny 
i jest ono świadectwem godności tego podmiotu wynikającej z jego przynależno-
ści do gatunku animal rationale. 

Potencjał odpowiedzialnego działania jest więc zakorzeniony w rozumnej, 
ludzkiej podmiotowości20, którą kieruje wola. Wola ta jest wolna i jako wolna 
ustala zasięg odpowiedzialności podmiotu. Podmiotowa wolność woli wypływa 
z wolności przyczynowość nie uwikłanej w świat przyrody. Jest ona wolnością 
podmiotu do podjęcia rozumnego czynu dokonywanego w poczuciu odpowie-
dzialności. Odpowiedzialność tę ponosi sam wolny podmiot moralny. 

18 Por. Z. Kuderowicz, Kant. Warszawa 2000, s. 66. 
19 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności…, s. 45. 
20 Por. Z. Kuderowicz, Kant…, s. 60. 
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W filozofii moralnej Natorpa, pojęcia wolnej woli (Willensfreiheit) i odpo-
wiedzialności (Verantwortlichkeit) sygnowane są zatem nie tylko formalnymi po-
stulatami Kantyzmu, ale także pojęciami odnoszącymi się do obszaru nauk 
prawnych oraz refleksji socjologicznej. Natorp podejmuje namysł nad wpływem 
dawnych i współczesnych systemów etyczno-normatywnych oraz nad mocą ich 
wkładu w dziedzinę życia społecznego. 

Społeczeństwo jako wspólnotę marburczyk postrzega dynamicznie. Odże-
gnuje się od nazywania jej zdrętwiałym, niezmiennym tworem. Powstrzymuje 
się także przed nadaniem jej ontologicznej formy stałej struktury. W przeświad-
czeniu Natorpa wspólnota, podlegając procesowi prężnego, dynamicznego roz-
woju, powinna być miejscem skupiania i rozwoju społecznej świadomości, a za-
razem miejscem poszerzania indywidualnego horyzontu rozpiętości spontanicz-
nej, autentycznej indywidualności21. W ten sposób niemiecki filozof łączy 
w swoisty paralelizm jednostkową postać życia z jego społeczną dyspozycją: 
funkcję życia indywidualnego oraz funkcję życia wspólnotowego; etykę odpo-
wiedzialności w aspekcie szeroko pojętej autonomii jako możliwości stanowienia 
norm samemu sobie, jak i etykę odpowiedzialności w znaczeniu heteronomii ja-
ko możliwości swobodnego poddawania się prawom ustalonym przez innych, 
współprzynależących do wspólnoty22. 

Natorp bierze pod uwagę wykształcające się już w latach 80. XIX wieku 
programy pedagogiki społecznej jako nauki o cnotach w znaczeniu antycznym: 
sokratejsko-platońskim23; jako wiedzy o wychowaniu nierzadko w duchu hero-
izmu, a także w celu uposażenia społeczeństwa i jednostek to społeczeństwo 
stanowiących w podstawową wiedzę, umiejętności, zakres zainteresowań, wszel-
kiego typu sprawności, systemy wartości, zdolność do świadomego dbania 
o własny rozwój, troszczenia się o siebie poprzez aktywizowanie sfery emocji,

21 „Diese Einsicht ist aber zugleich von entscheidender Bedeutung für ein wissenschaftliches 
Verständnis des sozialen Lebens selbst. Die Gemeinschaft ist kein starrer, invariabler Faktor, so 
wenig wie das Individuum. Sie unterliegt gleich diesem der Entwicklung muß schließlich 
denselben allgemeinen Gesetzen folgen wie die Entwicklung des Individuums”. P. Natorp, 
Sozialpädagogik. Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft, Stuttgart 1904, s. 95. 

22 „Damit ist unsere Aufgabe klar vorgezeichnet, Ziel und Weg der Untersuchung 
bestimmt. Wir zerlegen sie in zwei Hauptteile; der erste ist eigentlich ethisch und zwar individu-
al- und sozial-ethisch; als Voraussetzung zur sozialen Ethik wird er zugleich die Fundamente der 
Sozialphilosophie überhaupt nachzuweisen haben; der andere, unsrer Absicht gemäß ausführlicher 
zu behandelnde Teil ist im engeren Sinne pädagogisch”. P. Natorp, Sozialpädagogik..., s. 96. 

23 Tamże, s. 87. 
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uczuć, woli, empatii, indywidualnych doznań, charakteru, także twórczej pożą-
dliwości. 

Wyróżniki te, według marburskiego myśliciela, powinny być budowane na 
filozoficznych fundamentach ujętych niemieckim terminem Gesetzwissenschaften 
oznaczającym pierwotnie zakres nauk prawnych, natomiast w systemie Nator-
powskiej Sozialpädagogik winny być kształtowane w zakresie angażującym także 
sfery oddziaływania logiki, etyki i estetyki oraz wpływu tych sfer na moralną 
sylwetkę człowieka jako jednostki zaangażowanej w życie społeczne. Niemiecki 
filozof podejmuje problematykę relacji odpowiedzialności w aspekcie: człowiek-
technika, technika-gospodarka, gospodarka-człowiek-prawo24. Spostrzega, że 
cały krąg szeroko analizowanego prawa sądzenia, wymaga dogłębnej refleksji fi-
lozoficznej nad zagadnieniem społecznego ideału życia, budowanego na kanwie 
społecznych cnót. 

Wypracowaniu zbiorowych cnót ma służyć nauczanie teoretyczne (theoreti-
sche Lernen) będące początkiem zdrowej dydaktyki kształtowania wolnej, a zara-
zem odpowiedzialnej woli społecznej25. Dlatego Natorpowski system filozofii 
jest przykładem myśli społecznej. To stricte etyczna, a zarazem prospołeczna 
analiza decyduje w szczegółach o kształcie prawa, obowiązujących normach, od-
powiedzialności czy definicji życia26. 

Natorp wszelkich rozstrzygnięć poszukuje ponad ograniczeniami absolutum 
dominum. Unikając skrajności w spontaniczny sposób przywołuje kategorię życia 
ujętego w symbol drogi formowania się ludzkiego charakteru. W pojęciu życia 
zamieszcza wszystko, co życia i przeżycia jest warte. Otwarcie przekonuje: kiedy 
w życiu nic nie wychodzi staje się ono przeciętne, beztreściowe, jałowe i nic nie 
znaczące. Dlatego, aby życie nabrało sensu, wartości i znaczenia powinno ono 
być dynamicznym podążaniem do zachowania i wzmacniania samego siebie; 
powinno być świadomym dążeniem do wzrostu własnej okazałości27. Ten ży-

24 „Ideał społeczny Natorpa można by nazwać socjalistycznym, gdyby podstawowym założe-
niem nie było stwierdzenie, że proces uspołeczniania spotyka się z procesem indywidualizacji. 
Opisany wyżej socjalizm dla Natorpa nakłada się na indywidualizm, a sam socjalizm buduje na 
podstawie Kantowskiej idei osobowości jako celu samego w sobie”. www.eid.edu.pl/archiwum/ 
1998,96/grudzień,144/twórczość_filozoficznopedagogiczna_paula_natorpa. 

25 P. Natorp, Sozialpädagogik..., s. 92. 
26 P. Natorp, Willensfreiheit und Verantwortlichkeit..., (ed.) Philosophische Abhandlungen. 

H. Cohen zum 70. Geburstag, Berlin 1912, s. 203–204. 
27 Tworząc koncepcję samowzmacniania, Natorp sięga po nowe, filozoficzne tendencje wy-

rażone w myśli Bergsona, Diltheya oraz Husserla. Natorpa interesuje zarówno filozofia życia jak 
również pewne składniki fenomenologii Edmunda Husserla. 
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ciowy dynamizm postrzegany jest jako nieskończony proces wznoszenia się, 
zwiększania własnych teleologicznych dążeń, poprzez wzmacnianie sensu wła-
snego życia. Sens ten, także w refleksji etycznej, jest sensem usankcjonowanym 
w duchu aprioryzmu Kantowskiej logiki transcendentalnej. 

Okazuje się zatem, że Natorpowska kategoria dążenia nie jest dowolnością, 
lecz wewnętrzną wolnością jako wolą chcenia. Wolna wola zakłada wybór. 
Gdzie nie ma wyboru, nie ma wolnej woli; gdzie nie jest założona wolna wola 
nie ma wolności. Gdzie nie ma wolności, nie ma odpowiedzialności. W wyborze 
istnieje zatem wolność rozstrzygnięcia28. Wolność ta wymaga jednak podstawy 
prawnej. Prawo trwa na straży ładu mogąc stać się również przyczynkiem pocią-
gnięcia do odpowiedzialności. Jego treść kształtują zmieniające się warunki ży-
cia. Z kolei życie wszelkie ludzkie dążenia i działania determinuje w naznaczo-
nym czasem procesie obejmującym całego człowieka. 

W perspektywie Natorpowskiej etyki wolnej woli i odpowiedzialności, 
człowiek jako jednostka, a zarazem niezbędny element wspólnoty, podlega nie-
skończonemu procesowi wielowymiarowego kształtowania, któremu brak osta-
tecznych, skończonych czy totalnych rozwiązań. Modelowanie charakteru i oso-
bowości jest procesem charakteryzującym się brakiem ultymatywnego rozstrzy-
gnięcia29; jest ruchem w nieskończoność, zakładającym wybór spośród otwartych 
możliwości, które nie mają ostatecznego zakończenia przyjmującego postać 
skonkretyzowanej wartości absolutnej30. W systemie Natorpa, człowiek zarówno 
w wymiarze indywidualnego życia moralnego, jak i moralnego życia zbiorowego 
jest wiecznym, a zarazem twórczym projektem kształtowania siebie w perspek-

28 „Wille im eigentlichen Sinne ist Wahl; wo keine Wahl, da ist, nach wohlbegründetem 
Sprachgebrauch, >nichts zu wollen<. Diese Wahl und die darin liegende und bestehende >Freihe-
it<, das heist Nichtvorausentschiedenheit, versteht sich vollkommen klar, wenn man sich nur be-
stimmt und ausschliesslich in den Standpunkt dessen versetzt, der eben jetzt seine Entscheidung 
zu treffen hat”. P. Natorp, Willensfreiheit und Verantwortlichkeit…, s. 208. 

29 „Es gibt ebenso sicher für den Willen des Menschen die Wahl, wie für seinen Verstand 
die Frage. Im absoluten Sein der Dinge freilich, da gibt's keine Wahl, wie auch keine Frage. Aber 
dies absolute Sein der Dinge ist nur eine Fiktion, die Fiktion, dass die Erkenntnis, theoretische 
wie praktische, am Ende ihrer, allem Anschein nach aber unendlichen, Bahn angelangt wäre; ein 
schliesslich unausdenkbarer Gedanke, der jedenfalls für uns Endliche auf der ünendlichen Bahn 
nichts bedeutet”. P. Natorp, Willensfreiheit und Verantwortlichkeit…, s. 208. 

30 „Absolute ist uns nichts, ist im Grunde nur die für unsere Erkenntnis bedeutungslos 
Fiktion, dass alles erkannt, also nichts mehr zu erkennen gelassen wäre. Erkenntnis ist ein Prozess 
ins Unendliche, also gibt es stets die offenen Möglichkeiten und sind sie wahrlich für unsere 
Erkenntnis von nie aussetzender Bedeutung”. P. Natorp, Willensfreiheit und Verantwortlichkeit…, 
s. 218.
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tywie wolności i odpowiedzialności; jest wiecznym fieri wolnego, a jednocześnie 
odpowiedzialnego projektowania własnej osoby. Definicja określa go mianem 
cyklicznej zmiany sygnowanej Kantowską refleksją transcendentalną, impliko-
waną pytaniem o możliwość i autonomię woli stanowiącej esencję podmiotowo-
ści, a jednocześnie autonomię stanowiącą specyficzny wyróżnik ludzkiej osoby. 

PAUL NATORP'S PROJECT OF PHILOSOPHICAL SHAPING THE HUMAN 
IN PERSPECTIVE OF FREE WILL-ETHICS AND RESPONSIBILITY 

Abstract 

The article presents Paul Natorp's social theory in relation to sources of culture. Bearing in 
mind symptomatic features of evolutionary thinking of the transcendental thought of Marburgian 
thinker, the question of the moral idea that becomes a reflection of the philosophically developed 
system of social pedagogy (Sozialpädagogik) becomes a forgotten issue of the moral idea. The ar-
ticle also shows how Natorp – using the differentiation of nature and culture – engages in the pro-
cess of justifying pedagogy the Gesetzwissenschaften-area (logic, ethics, aesthetics), identifying 
philosophical pedagogy with science and at the same time the art of ethical human formation in 
the practice of responsible education and teaching. 

Key words: nature, culture, moral idea, pedagogy, Marburgian thinkers 
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DEMOKRACJA LIBERALNA A KOŚCIÓŁ. 

ZARYS MYŚLI MACIEJA ZIĘBY OP 

Panuje dość powszechne przekonanie, że między liberalno-demokratycz-
nym ustrojem państwa a Kościołem istnieje nieprzezwyciężalny konflikt, a przy-
najmniej daleko posunięty dystans. Tymczasem okazuje się, że relacje między 
nimi mogą przybrać inną formę. Świadczy o tym chociażby wizja nakreślona 
przez Macieja Ziębę (ur. 1954) – polskiego dominikanina, teologa, filozofa, pu-
blicystę, a wcześniej działacza opozycji demokratycznej w latach 70. i 80. XX 
w. W Polsce podjął on jako jeden z pierwszych pogłębioną refleksję nad związ-
kiem chrześcijaństwa z demokracją i liberalizmem. Ma ona na celu nie tylko po-
równanie podstawowych wartości chrześcijańskich i liberalnych, ale także wyka-
zanie ich wzajemnych powiązań1. Punktem odniesienia jest dla Zięby z jednej 
strony pewna doktryna (filozoficzno-teologiczna myśl K. Wojtyły, koncepcje li-
berałów klasycznych oraz katolicka nauka społeczna), w której koncentruje się 
on zwłaszcza na określonych założeniach antropologicznych2. Z drugiej nato-
miast strony polski dominikanin zwraca uwagę na konkretną sytuację społecz-
no-polityczna naszego kraju. 

Poniższe analizy, bazujące na głównych publikacjach M. Zięby, są próbą 
zaprezentowania jego zasadniczych idei dotyczących relacji między demokracją 
liberalną i Kościołem. Składają się one z trzech części. W pierwszej zostaną 
omówione związki między demokracją i Kościołem, w drugiej relacje między li-

1 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą? O Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, Kraków 
1996, s. 180-181. 

2 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, Kraków 1998, s. 169. 
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beralizmem i Kościołem, a w trzeciej ukazane zostaną miejsce i rola Kościoła 
w demokracji liberalnej. 

Należy na wstępie poczynić trzy uwagi. Po pierwsze, pod pojęciem demo-
kracji liberalnej rozumie się rodzaj demokracji przedstawicielskiej, której istot-
nymi elementami są pluralizm polityczny, wolne wybory i ograniczone rządy 
większości3. Po wtóre, pojęcie „Kościoła” nie odnosi się do całego chrześcijań-
stwa, które charakteryzuje się zdaniem Zięby dwiema ważnymi cechami: otwar-
tością4 i inkluzywnością5, ale wyłącznie do chrześcijańskiego wyznania rzymsko-
katolickiego. Po trzecie, stosunek Zięby do demokracji i liberalizmu jest pozy-
tywny, choć nie bezkrytyczny. Podchodzi do nich bez właściwych niektórym 
uprzedzeń. Uważa on, że demokracja liberalna jest odpowiednią formą ustroju 
państwa, w którym również Kościół ma swoje miejsce i odgrywa ważną rolę 
o charakterze nie tyle politycznym, ile raczej moralnym.

1. Demokracja a Kościół

Na wstępie należałoby postawić pytanie: czym jest dla M. Zięby demokra-
cja? Otóż, demokracja, rozumiana jako rządy większości, jest jego zdaniem za-
sadą legitymizowania władzy politycznej, realizowaną w wieloraki sposób6. Zię-
ba przestrzega jednocześnie przed pokusą absolutyzacji owej władzy, co jest nie-
bezpieczeństwem wielu polityków7. 

W przekonaniu Zięby, demokracja, będąca wyrazem politycznej kultury 
Zachodu, gdzie nie zaproponowano dotychczas żadnej istotnej wobec niej alter-
natywy, jest ustrojem wartościowym, w którym zapewnia się szeroką partycypa-
cję społeczeństwa we władzy, gwarantuje pokojową ewolucję systemu, utrudnia 

3 Por. G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski i D. Grinberg, Warszawa 1994, 
s. 49. 

4 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja: komentując nauczanie Jana Pawła II, Po-
znań 1997, s. 133. 

5 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 35-37. 
6 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 91. Zięba porusza na marginesie kwestię 

„światowej władzy politycznej”. Sformułowanie to uważa za oksymoron, ponieważ nie można po-
godzić jej dążenia do skuteczności w wymiarze globalnym z zasadą pomocniczości. Ponadto nie da 
się jej wybrać w ramach procedur demokratycznych, ale jedynie niedemokratycznych. Wówczas 
jednak jest ona rezultatem politycznych kalkulacji najsilniejszych państw, por. M. Zięba, Kłopot za 
kłopotem. Katolik w dryfującej Europie, Poznań 2015, s. 120-121. 

7 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło. O papieżu i Polsce, Kościele i świecie, Poznań 2013, 
s. 331.
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alienację elit od społeczeństwa, respektuje się prawo i zasadę trójpodziału wła-
dzy8. Ważnym elementem demokracji jest też możliwość przekonywania więk-
szości obywateli do swoich poglądów. Dokonuje się ono w wyniku ukazania im 
pozytywnych racji swoich przekonań oraz stosowania racjonalnych metod pole-
miki. Wykluczone jest natomiast obdarzanie ludzi pogardliwymi epitetami9. 

Dwoma zasadniczymi źródłami demokracji są w przekonaniu Zięby greckie 
polis oraz chrześcijaństwo ze swymi instytucjami (synody, sobory i zakony)10. 
Powstanie państwa demokratycznego było zatem możliwe nie tylko dzięki sta-
rożytnym państwom-miastom, ale także dzięki chrześcijaństwu. Wniosło ono 
przede wszystkim nową wizję człowieka jako osoby (istoty rozumnej, wolnej, po-
siadającej godność transcendentną i naturę społeczną) oraz życia społecznego11. 

Zięba wymienia kilka fundamentalnych zasad demokracji, które są wyni-
kiem wiary w konkretną wizję człowieka i życia społecznego. Należą do nich: 
równość wszystkich ludzi, optymizm intelektualny (zdolność poznania świata 
i racjonalnego zachowania się), optymizm moralny (umiejętność odróżnienia 
dobra i zła oraz wyboru dobra), dobro wspólne, wielkoduszność wobec mniej-
szości, wolność negatywna (prawo człowieka do posiadania i wyrażania swoich 
przekonań, o ile nie naruszają one wolności innych) oraz wzajemna kontrola 
i równoważenie się władz. Można jednak obecnie zauważyć zdaniem Zięby ten-
dencję do utraty przez człowieka optymizmu moralnego oraz idei dobra wspól-
nego. Pojawia się zatem potrzeba nowego uzasadnienia i wzmocnienia owych 
fundamentów demokracji. Może to uczynić chrześcijaństwo, które wydaje się 
być jedyną realną siłą. W tym celu należy powiązać powyższe zasady z określo-
nymi założeniami antropologii chrześcijańskiej. Równość i wielkoduszność wy-
pływałyby z prawdy o stworzeniu człowieka na obraz Boga, dobro wspólne z za-
sady powszechnego przeznaczenia dóbr, rozumność i zdolność do moralnych 
wyborów z koncepcji człowieka jako osoby, negatywna koncepcja wolności oraz 
trójpodział władz z prawdy o grzechu pierworodnym. Chrześcijaństwo dawało-

8 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 134; tenże, Epoka Jana Pawła II. 
Zrozumieć niezwykły pontyfikat, Poznań-Kraków 2006, s. 59; tenże, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., 
s. 89-91.

9 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 39-41. M. Novak podkreśla, że wiele 
osób zakłada powszechność metod demokratycznych. Tymczasem są one ograniczone chociażby 
w obszarze moralności lub w przypadku władzy wykonawczej i sądowniczej, por. M. Novak, Duch 
demokratycznego kapitalizmu, tłum. T. Stanek, Poznań 2001, s. 205. 

10 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia: prawdy i kłamstwa, Kraków 2003, s. 114-
116; tenże, Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie, Warszawa 2011, s. 43-44. 

11 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 304.326-327. 
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by zatem demokracji moralną substancję, której potrzebuje ona do przetrwania. 
Jest nią przede wszystkim wizja godności osoby ludzkiej. Podstawa państwa 
tkwiłaby zatem w pewnym moralnym źródle, które miałoby uchronić je przed 
rozkładem12. Patrząc z perspektywy chrześcijańskiej należałoby także postawić 
zdaniem Zięby pytanie o cel uprawiania polityki. Czy jest nim zaspokojenie żą-
dzy władzy i zdobycie dominacji nad innymi ludźmi, czy też trud budowania 
dobra wspólnego?13 

W demokracji należałoby zatem uwzględnić zdaniem Zięby chrześcijańską 
koncepcję osoby, bliźniego i grzechu pierworodnego14. Szczególnie istotna jest 
kwestia godności człowieka, której naturalną racją jest zdaniem A. Szostka fakt 
bycia osobą, wyrażający się w obecności pierwiastka duchowego, transcendencji 
osoby i wolnej sprawczości15. Godność człowieka może być uzasadniana według 
Zięby na dwa sposoby: religijny lub rozumowy. W pierwszym przypadku pod-
kreśla się, że człowiek został stworzony na obraz Boga i nie można traktować go 
w sposób instrumentalny. W drugim przypadku podkreśla się natomiast jego 
wertykalną i horyzontalną transcendencję, czyli otwartość i przekraczanie siebie 
w kierunku prawdy i dobra, dzięki któremu człowiek spełnia swoje powołanie16. 

Szukanie źródeł moralnych jest zdaniem Zięby ważne w demokracji, po-
nieważ jest ona ze swej natury ustrojem niestabilnym i mającym inklinacje ku 
anarchii. Potrzebna jest więc fundamentalna dyskusja o wartościach, dobru 
wspólnym, odpowiedzialności i służbie. Tym bardziej, że wszyscy wielcy mężo-
wie demokracji przedstawiali obywatelom jakieś cele i projekty zmierzania do 
dobra wspólnego. Demokracja powinna opierać się ponadto na prawie moral-
nym, ponieważ w przeciwnym wypadku upadnie17. Państwo demokratyczne po-
winno mieć zatem silne fundamenty moralne. Nie jest oznacza to jednak dąże-
nia do absolutyzmu państwa. Zięba sprzeciwia się bowiem etatyzmowi, który 

                                                                 
12 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 285-288.322-326; tenże, Demokracja i an-

tyewangelizacja, dz.cyt., s. 71-75; tenże, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., s. 122; tenże, Papieże i kapita-
lizm, dz.cyt., s. 96-103. M. Novak wspomina również o „wierze obywatelskiej” lub „świeckiej”, 
którą rozumie jako uznanie i przestrzeganie określonych zasad praktycznych zamieszczonych 
w konstytucji. Mają one stanowić fundament wspólnego życia i działania ludzi. Ich uzasadnienie 
teoretyczne może być jednak różne, por. M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, dz. cyt., 
s. 83-84. 

13 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 184. 
14 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 377. 
15 Por. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995, s. 39. 
16 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 162-167. 
17 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 65-66.69. 
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wyraża się między innymi w dążeniu do powiększenia obszarów aktywności 
państwowej18. Należy zatem odrzucić wszelkie substancjalne, absolutystyczne 
i etatystyczne teorie państwa, które są obecne zwłaszcza w programach ugrupo-
wań socjaldemokratycznych19. 

W kontekście powyższych wypowiedzi warto przywołać poglądy M. Nova-
ka, który podkreśla, że demokracja nie jest jednak porządkiem moralnym, ale 
obowiązuje w niej pluralizm wartości i postaw. Jej „rdzeń duchowy” jest pusty 
w sposób zamierzony, ponieważ żadne symbole i wartości nie zadowalają 
wszystkich ludzi. Owa pustka wskazuje jednak na wymiar transcendentny, który 
każdy człowiek musi określić samodzielnie. Pustka wskazuje również w przeko-
naniu amerykańskiego myśliciela na witalność pluralizmu. Pluralizm wizji mo-
ralnych jest faktem, który wskazuje na różnorodność i wyjątkowość osób żyją-
cych w danej społeczności. Pluralizm ma swoje źródło zdaniem Novaka w samej 
strukturze demokracji, w której istnieją trzy systemy: polityczny, gospodarczy 
i moralno-kulturalny. Są one strukturalnie oddzielone od siebie, ale wywierają 
też na siebie wpływ. Każdy z nich ma własny etos. własne instytucje, standardy, 
cele i ograniczenia. Między systemami dochodzi też do napięć, które są jednak 
pożądane, ponieważ przyczyniają się do rozwoju państwa20. 

W pluralistycznym systemie demokratycznym Zięba podkreśla jednak rolę 
prawdy, której negacja prowadzi negacji całej moralności. Wartości stają się 
wówczas jedynie produktem określonej kultury, a demokracja bez wartości 
przemienia się w anarchię lub totalitaryzm. Zięba opowiada się tym samym po 
stronie takich postaci, jak Platon, Arystoteles, A. de Tocqueville, Lord Acton, 
K. Popper, B. Russell, F. von Hayek, E.W. Boeckenfoerde, F. Fukuyama i Jan 
Paweł II, którzy podkreślali, że dla funkcjonowania demokratycznego społe-
czeństwa politycznego jest potrzebny transcendentny porządek wartości21. Kon-
stytucyjny zapis o wartościach miałby zatem według Zięby sygnalizować, że 
wymiar moralny jest integralnie wpisany w życie człowieka i społeczeństwa. 
Miałby on też wyrażać pewne aspiracje społeczne do kierowania się pewnymi 
ideałami i posiadania moralnego horyzontu życia. Za zapisem tym nie mogą 
jednak stać żadne struktury represji, ponieważ wartości można realizować wy-

18 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzył, dz.cyt., s. 332. 
19 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 84. 
20 Por. M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, dz.cyt., s. 66-71.80-83.201-202. 
21 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 165-166.285; tenże, Chrześcijanie, polity-

ka, ekonomia, dz.cyt., s. 116-117; tenże, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 40-44; tenże, 
Nieznane, niepewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 121-122. 
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łącznie w sposób wolny. Zapis taki nie może też oznaczać dyskryminacji jakiej-
kolwiek grupy społecznej22. 

Zięba dostrzega jednak w czasach współczesnych pewną niebezpieczną 
ewolucję demokracji ku neutralności moralnej. Mówi on o swoistej „pułapce 
amoralności”, której unika jedynie Kościół23. Tymczasem demokracja potrzebuje 
także zdaniem G. Weigle’a żywotnej kultury moralnej, ponieważ nie można się 
w niej kierować jedynie utylitaryzmem lub pragmatyzmem24. 

W przekonaniu Zięby, demokracja posiada wiele zalet, co sprawia, że do-
cenia ją również Kościół. Dzięki niej zostały zapewnione szerokie uczestnictwo 
ludzi w sprawowaniu władzy, kontrola władzy oraz bezkrwawe zastępowanie elit 
politycznych. Trzeba jednak zauważyć, że demokracja bezpośrednia może pro-
wadzić do podziału ludzi i uniemożliwiać wypracowanie kompromisów. Opty-
malny wydaje się zatem być zdaniem Zięby wariant mieszany, w którym oprócz 
demokracji występowałyby elementy monarchiczne i arystokratyczne. Dobrym 
przykładem takiej formy demokracji są chociażby Stany Zjednoczone, gdzie 
współistnieją i współpracują z sobą prezydent, senat i kongres jako odpowiedni-
ki poszczególnych elementów25. 

Mając natomiast na uwadze relację między władzą w państwie demokra-
tycznym i religią Zięba podkreśla, że stosunek do władzy jest odmienny w róż-
nych rodzajach chrześcijaństwa. W tradycji prawosławnej i częściowo prote-
stanckiej dopuszcza się na przykład możliwość sojuszu „tronu z ołtarzem”. Na-
tomiast w tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego jest on nadużyciem, któremu 
należy się przeciwstawić26. Zięba podkreśla, że sam Kościół nie jest demokra-
tyczny, ale nie jest też antydemokratyczny. Nie jest demokratyczny, ponieważ 
nie jest strukturą polityczną. Występuje ponadto przeciwko absolutyzacji demo-
kracji, ponieważ nie może się zgodzić, aby w sposób demokratyczny decydowa-
no o wszystkich sprawach, m.in. rozstrzygano o tym, co dobre i złe27. Demokra-
cja jest jednak kompatybilna z chrześcijaństwem, które może się jednak realizo-

22 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 34-35. 
23 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 160. 
24 Por. Groźba nowego wspaniałego świata. Rozmowa z George’m Weiglem, w: M. Zięba, 

P. Kozacki (red.), Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Poznań 2003, s. 239. 
25Por. Bez prawdy wolność traci sens. Rozmowa z Maciejem Ziębą OP, w: M. Zięba, P. Kozac-

ki (red.), Przewodnik po encyklikach. Myśląc z Janem Pawłem II, Poznań 2003, s. 185-206; M. Zię-
ba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 118.120. 

26 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 270-271. 
27 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 110-111.113. 
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wać w różnych ustrojach. Kościół posoborowy jest w przekonaniu Zięby waż-
nym elementem budowania i umacniania demokracji, ponieważ potrzebuje ona 
w pewnym wymiarze otoczenia niedemokratycznego. Kościół winien spełniać 
wobec niej funkcję krytycznego sumienia pokazującego słabości różnych projek-
tów w perspektywie wartości, wyzwalającego energię społeczną i wypełniającego 
ją treścią. Demokracja jako system polityczny jest zatem dla Kościoła wielkim 
wyzwaniem. Zadaniem Kościoła jest apelowanie do sumień ludzkich, ale też 
szanowanie decyzji większości obywateli. Tym samym zostanie zachowana au-
tonomia społeczeństwa demokratycznego28. 

Zięba zauważy też, że istotną cechą zarówno demokracji, jak i Kościoła jest 
zdolność do wsłuchiwania się w głosy krytyki. Podatność na krytykę winna wystę-
pować nawet wówczas, gdy obie strony są głęboko przekonane o swojej racji29. 

W końcu Zięba wskazuje również pewne zagrożenia demokracji, z którymi 
mamy do czynienia zwłaszcza w warunkach Polski. Zalicza do nich nierozliczo-
ną spuściznę po PRL, dezawuowanie przeciwników w imię oczywistości i uni-
wersalizmu własnych poglądów oraz prowadzący do chaosu postmodernizm 
w kulturze30. Na innym miejscu Zięba mówi jeszcze o jednym niebezpieczeń-
stwie demokracji, które określa mianem „soc-postmodernizmu”. Ma ono swoje 
początki w kulturze, w której dochodzi do kwestionowania pytania o prawdę, 
dobro, Absolut, sens i transcendencję w imię promowania hedonizmu. W wa-
runkach Polski kultura postmodernistyczna jest znaczona ponadto doświadcze-
niem lat przeżytych w klimacie realnego socjalizmu. Postmodernizm jest jednak 
efektem obumarcia wiary w postęp i końcowym etapem emancypacji społecznej. 
Jego jedyną propozycją jest ironia, socjotechnika oraz hedonizm31. 

2. Liberalizm a Kościół

W czasach współczesnych nieodłącznym elementem demokracji jest libera-
lizm, który może być rozumiany jako pewna postawa duchowa, zbiór zasad, ze-
spół instytucji, czy też system filozoficzny. Liberalizm nie jest też nurtem jedno-

28 Por. Bez prawdy wolność traci sens. Rozmowa z Maciejem Ziębą OP, dz.cyt., s. 198-200; 
M. Zięba, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., s. 144-146. 

29 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 16. 
30 Por. Tamże, s. 72-74. 
31 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 135-137.148-149; tenże, Po 

szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 9. 
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rodnym, ale mamy do czynienia z wieloma jego rodzajami. Należałoby odróżnić 
nade wszystko amerykańską i europejską wersję liberalizmu. Pierwsza z nich ma 
charakter lewicowy, druga natomiast bardziej libertariański32. W Europie mamy 
także dwa zasadnicze typy liberalizmu: francuski i anglosaski. W pierwszym ak-
centuje się nieskrępowaną wolność autonomicznej jednostki, w drugim nato-
miast zwraca się uwagę na uwarunkowanie wolności człowieka przez moralność, 
tradycję i religię. W zależności zaś od sfery, do jakiej jest odnoszony można 
mówić o liberalizmie politycznym, gospodarczym i społecznym (obyczajowym). 
W tym kontekście wydaje się, że przedmiotem zainteresowania Zięby jest głów-
nie liberalizm polityczny, który ma swoje korzenie w tradycji anglosaskiej. 

Zięba zauważa, że liberalizm był w swoich początkach reakcją na prześla-
dowania i wojny religijne. Miał on gwarantować wolność indywidualną i chronić 
przed jej unicestwieniem ze strony grup społecznych lub określonej koncepcji 
prawdy absolutnej. Zięba przypomina jednocześnie, że instytucje liberalne mają 
również korzenie chrześcijańskie. Nie mogłyby one zaistnieć w kulturze Zacho-
du bez twórczo zinterpretowanej przez chrześcijaństwo tradycji judaistycznej 
i greckiej. Swoisty wpływ wywarła również antropologia chrześcijańska z klu-
czowym dla niej pojęciem osoby, w którym jest zawarte przekonanie o godności 
i równości każdego człowieka oraz jego rozumnej, wolnej i społecznej naturze. 
Z jednej strony liberalizm konstytuował się zatem w wojnie religijnej z chrześci-
jaństwem33, z drugiej natomiast nie mógłby zaistnieć bez kultury chrześcijań-
skiej34. 

Zięba zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii związanych obecnie z istnie-
niem społeczeństw liberalnych. Po pierwsze, dominantą owych społeczności jest 
pragmatyzm. Po drugie, należy odróżnić liberalizm ekonomiczny i polityczny 
(technika życia społecznego opartego na demokracji i wolnym rynku) od libera-
lizmu kulturowego (zakładający względność kultur, religii i norm moralnych). 
Po trzecie, w społeczeństwach liberalnych mamy do czynienia z koncepcją czło-
wieka jako zatomizowanego indywiduum. Po czwarte, lekceważy się w nich du-
chowo-moralny wymiar życia jednostek i społeczeństw. Po piąte, promuje się 

32 Por. R.J. Neuhaus, Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, tłum. 
B. Szlachta, Poznań 1993, s. 176. 

33 Por. M. Zięba, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., s. 15; tenże, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., 
s. 93.94.146.190.

34 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 63; tenże, Nieznane, niepewne, 
niebezpieczne?, dz.cyt., s. 106-115. 
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zbyt optymistycznie negatywną koncepcję wolności. Po szóste, mamy w nich do 
czynienia z naiwnym pojęciem o wierze i religijnymi stereotypami35. 

Liberałowie zajmują się zdaniem Zięby dwiema zasadniczymi kwestiami. 
Pierwszą z nich, podejmowaną niekiedy w polemice z Kościołem, jest problem 
wolności36. Drugą natomiast rola i znaczenie jednostki. Tym, co odróżnia po-
dejście Kościoła do owych kwestii jest zwrócenie uwagi na powiązanie wolności 
z prawdą oraz autonomicznej jednostki z innymi osobami37. W przekonaniu 
Zięby, w Kościele podkreślano wręcz w przeszłości konieczność podporządko-
wania wolności prawdzie. Nie zauważano natomiast, że prawda może niekiedy 
tłumić wolność lub wciągać w spiralę przemocy. Uważano, że im więcej panuje 
wolności, tym bardziej winna być ona oparta na podstawach etycznych. Błędem 
Kościoła było również według Zięby hipostazowanie wolności i prawdy, czyli 
nadawanie im niezależnej bytowości. Tymczasem nie istnieją one samoistnie, ale 
są osadzone w bycie osobowym38. 

Zięba podkreśla, że wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje wolności: anar-
chiczną (wolność negatywna) i „skierowaną ku prawdzie” (wolność pozytywna). 
Jeżeli liberałowie uznaliby ów drugi rodzaj wolności jako bardziej fundamental-
ny, to wówczas byłby możliwy w jego przekonaniu dialog między liberalizmem 
a Kościołem39. Na marginesie warto podkreślić, że niekiedy wspomina się jesz-
cze o trzeciej, obok negatywnej i pozytywnej, koncepcji wolności, która wydaje 
się być bliska również M. Ziębie. Nazywa się ją wolnością moralną. Ma ona 
swoje źródła w myśli judeo-chrześcijańskiej, a została rozwinięta chociażby 
przez Lorda Actona. Polega ona na braniu odpowiedzialności za własne czyny 
i podleganiu osądowi własnego sumienia. Sumienie staje się „bezstronnym ob-
serwatorem” i „obiektywnym świadkiem” ludzkich czynów, a wolność polega na 
„rządach sumienia”. Koncepcja wolności moralnej wykracza tym samym poza 
koncepcję wolności negatywnej poprzez podkreślenie duchowych uwarunkowań 
postępowania człowieka, ale także poza koncepcję wolności pozytywnej poprzez 
ochronę osobistej odpowiedzialności przed wszelką próbą stosowania przymusu 
przez innych40. 

35 Por. M. Zięba, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., s. 194-195.214-216; tenże, Po szkodzie? Przed 
szkodą?, dz.cyt., s. 26-28. 

36 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 199. 
37 Por. Bez prawdy wolność traci sens. Rozmowa z Maciejem Ziębą OP, dz.cyt., s. 190-192; 

M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia: prawdy i kłamstwa, dz.cyt., s. 78-82. 
38 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 68.152. 164-165. 
39 Por. Tamże, s. 166. 
40 Por. M. Novak, Chrześcijaństwo, kapitalizm i demokracja, w: M. Novak, A. Rauscher, 



Demokracja liberalna a kościół... 121

W Kościele dominuje według Zięby koncepcja wolności pozytywnej, po-
nieważ podkreśla się ścisły związek wolności z prawdą. W liberalizmie nato-
miast prawda, zwłaszcza absolutna, nie istnieje. Ponadto sama jej idea jest groź-
na, ponieważ prowadzi do totalitaryzmu. Liberałowie preferują w związku z tym 
wolność negatywną. Jest ona jednak niebezpieczna, ponieważ według polskiego 
dominikanina może prowadzić na dłuższą metę do autorytaryzmu41. 

Tymczasem do momentu powstania społeczeństwa liberalnego wszystkie 
właściwie kultury były zdaniem Zięby weritalne, czyli posiadały jakąś koncepcję 
prawdy absolutnej i konstruowały wokół niej całe życie. Społeczeństwo werital-
ne było ponadto zazwyczaj teistyczne, ponieważ ludzie podzielali intuicję Boga. 
Polski dominikanin ceni jednak społeczeństwa weritalne, ponieważ są one by-
tami rzeczywistymi i realnymi wspólnotami zdolnymi do czynienia dobra, które 
są ukierunkowane przez wyznawaną prawdę. W przeciwieństwie do nich społe-
czeństwo prawdziwie liberalne jest dotychczas jedynie intelektualnym postula-
tem, który istnieje wyłącznie w teorii. Oczywiście w społeczeństwach werital-
nych nie brakowało pewnych wypaczeń. Jedną z nich była według Zięby ideolo-
gizacja wiary, w wyniku której próbowano ograniczać wolność człowieka42. 

Ideologizacja wiary jest w przekonaniu Zięby dużym niebezpieczeństwem 
w państwie o charakterze liberalnym. Mamy z nią do również do czynienia 
wówczas, gdy występuje agresja i pogarda dla osób inaczej myślących, przekona-
nie o posiadaniu prawdy i narzucanie jej siłą oraz podaje się receptę budowania 
idealnego ustroju społeczno-politycznego43. Do ideologizacji wiary może pro-
wadzić także dychotomiczne widzenie świata w kategoriach: „prawda-fałsz” lub 

M. Zięba (red.), Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, tłum. W. Büchner, Poznań 1993, s. 29-
32; M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 80-81. 

41 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 290-292; tenże, Kościół wobec liberalnej 
demokracji, w: M. Novak, A. Rauscher, M. Zięba (red.), Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm, 
tłum. W. Büchner, Poznań 1993, s. 125-126.129-130. T. Biesaga zwraca uwagę, że liberalizm jest 
często ateistyczny, ponieważ występuje z propozycją wyzwolenia człowieka i społeczeństwa. Wi-
doczny jest on w poglądach m.in. A. Comte’a, L. Feuerbacha, F. Nietzschego oraz J.P. Sarte’a. 
Liberalizm ateistyczny, który obecnie nieco złagodniał, jest nadal obecny przy budowaniu demo-
kratycznych systemów społeczno-politycznych w różnych państwach świata, por. T. Biesaga, Ate-
istyczny liberalizm wobec religii i moralności chrześcijańskiej, „Seminare” 12, 1996, s. 123-132. 

42 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 48.54-57; tenże, Nieznane, nie-
pewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 58.126; tenże, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 236-237. 

43 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 299; tenże, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., 
s. 140-141; tenże, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 108-109. Warto mieć na uwadze, że Ko-
ściół nie skupia się zdaniem Zięby na wymyślaniu jakiegoś idealnego systemu, ale wskazuje reali-
styczne możliwości ulepszania świata i ukierunkowuje działanie człowieka na rzecz dobra wspól-
nego, por. M. Zięba, Epoka Jana Pawła II, dz.cyt., s. 72. 
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„obcy-swój”, którego konsekwencją jest polaryzacja postaw i pojawienie się po-
działów44. Kościół nie może jednak ulegać pokusie ideologizacji, ponieważ nie 
jest posiadaczem prawdy, a jedynie jej depozytariuszem. Prawda ma charakter 
osobowy i przerasta Kościół z racji swego nadnaturalnego charakteru. Nie może 
być ona poznana i posiadana w całej pełni. Kościół poznaje cały czas prawdę 
i nigdy nie dojdzie do jej pełnego ujęcia. Chrześcijaństwo nie jest ponadto ide-
ologią. Posiada ono wprawdzie koncepcję prawdy i dobra, ale nie chce ich ni-
komu narzucać i zawierać złożonej rzeczywistości w sztywnym schemacie, co 
jest specyficzne dla ideologii. Prawd religijnych nie można też narzucać siłą, po-
nieważ mają one charakter zbawczy, czyli winny doprowadzić ludzi do zbawie-
nia, a nie ujmować rzeczywistość społeczno-polityczną w jednoznaczny sche-
mat45. Prawda religijna ma zatem prowadzić człowieka do zbawienia, ale nie 
można jej przełożyć w sposób jednoznaczny na określony kształt życia społecz-
nego. Może się ono bowiem realizować na wiele sposobów, a żaden z nich nie 
jest doskonały46. Tym samym możliwych jest wiele różnych ustrojów, które są 
jednak niedoskonałe i przemijalne. W związku z tym cechą społeczności powi-
nien być zdaniem Zięby melioryzm, czyli dążenie do stopniowego ulepszania 
istniejących struktur i instytucji47. 

Podkreślanie różnicy między wiarą i ideologią jest ważne zdaniem Zięby 
z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga ono odróżnić postawy religijne (ewan-
geliczne) od ideologicznych (uwikłanych politycznie). Po drugie, ukazuje, że 
chrześcijaństwo nie jest ideologią, a Kościół nie ma aspiracji totalitarnych. Po 
trzecie, stawia w nowym świetle relacje miedzy Kościołem a światem liberalnej 
kultury, polityki i ekonomii, który nie jest sam w sobie opozycyjny wobec chrze-
ścijaństwa i domaga się odpowiedniej antropologii48. 

W przekonaniu Zięby, zagrożeniem liberalizmu nie jest zatem Kościół 
i prawda absolutna, ale raczej ideologia. Podobnie, jak zagrożeniem Kościoła 
jest nie wolność jako taka, ale jej negatywna odmiana. Tym bardziej, że anglosa-

44 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 55-56. 
45 Por. Tamże, s. 380; tenże, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 48-49; tenże, Epoka 

Jana Pawła II, dz.cyt., s. 70-71; tenże, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., s. 35-36.142-143.172-177; ten-
że, Kościół wobec liberalnej demokracji, dz.cyt., s. 131-132.137-143; tenże, Papieże i kapitalizm, 
dz.cyt., s. 67-70; tenże, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 88.106-107. 

46 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 300-301.321; tenże, Chrześcijanie, polity-
ka, ekonomia, dz.cyt., s. 66-67; tenże, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., s. 173. 

47 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 65. 
48 Por. M. Zięba, Epoka Jana Pawła II, dz.cyt., s. 72-76; tenże, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., 

s. 186-187.
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ska i amerykańska tradycja liberalna nie odrywa wolności od prawdy. Prawda 
jest w niej drogowskazem, dzięki któremu można budować wspólnotę między-
ludzką. Prawda ukierunkowuje ponadto wolność. Dzięki temu możliwe okazało 
się być porozumienie z Kościołem, zwłaszcza za pontyfikatu Jana Pawła II49. 
Polski dominikanin zwraca ponadto uwagę, że również Kościół akceptuje wol-
ność negatywną, ale jedynie jako warunek budowania społeczeństwa obywatel-
skiego w sferze politycznej. Wolność negatywna nie jest jednak warunkiem do-
statecznym, ponieważ prowadzi do atrofii więzi społecznych i erozji moralności. 
Wolność domaga się więc jakiś ograniczeń i nie może być ślepa na wartości. 
Także Zięba jest przekonany, że wolność potrzebuje horyzontu etycznego. Mo-
że nim być chrześcijaństwo. Tym bardziej, że kultura europejska jest zakorze-
niona w chrześcijaństwie, a zerwanie ciągłości z chrześcijaństwem oznaczałoby 
uwiąd tejże kultury50. 

Pomimo zwracania uwagi na potrzebę powiązania wolności człowieka 
z moralności Zięba podkreśla, że ważnym elementem liberalizmu jest jednak 
agnostycyzm ideologiczny. Jego konsekwencją jest program narzucania neutral-
ności aksjologicznej forum publicznego oraz eliminacji wszelkich rozważań 
etycznych. Dąży się zatem do całkowitego oczyszczenia życia publicznego 
z prawdy transcendentnej, moralności i religii. Postawa taka jest jednak w prze-
konaniu polskiego dominikanina nie tylko wewnętrznie niespójna, ale również 
niebezpieczna dla samych podstaw ustrojowych. Powstanie państwa liberalnego 
nie może bowiem odbywać się w próżni aksjologicznej, ponieważ zakłada ono 
konkretne fundamenty etyczne. Każda forma państwowości ma bowiem pewien 
etos. Ponadto domaga się jakiegoś „rdzenia dobra wspólnego”51. Na innym miej-
scu Zięba mówi wręcz o ateistycznym charakterze kultury liberalnej, w której 
unika się odwołania do religii w życiu społecznym. Kościół jest postrzegany 
w niej jako wrogi państwu. W imię neutralności światopoglądowej próbuje się 
usunąć wszelkie oznaki religijności, ponieważ każda ich forma miałaby prowa-
dzić do nietolerancji. Problemem kultury liberalnej jest także dystansowanie się 
do moralności w życiu publicznym, osłabienie rodziny, rozwój patologii spo-
łecznych oraz goniące za sensacją media. W tej sytuacji należałoby w przekona-
niu Zięby podjąć uczciwą i merytoryczną dyskusję z liberalizmem. Powinna od-

49 Por. M. Zięba, Kościół wobec liberalnej demokracji, dz.cyt., s. 133-136. 
50 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 145-146.156-158. 
51 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 314; tenże, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., 

s. 94-95.
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bywać się ona w języku zrozumiałym dla liberałów oraz odwoływać się do zro-
zumiałej argumentacji. Dyskusji takiej zabrakło między innymi w Polsce, na co 
miały wpływ zdaniem Zięby cztery czynniki: kontrkulturowy (dominacja poko-
lenia będącego wynikiem rewolty w 1968 r.), „zielono-balonikowy” (ironiczny), 
scjentystyczny (absolutyzacja nauki) oraz oświeceniowy (optymistyczno-racjo-
nalna wizja jednostki)52. 

W liberalizmie dokonała się zatem zdaniem Zięby swoista ewolucja od 
agnostycyzmu politycznego i ekonomicznego (zapewnienie wolności obywate-
lom bez wpływu na ich przekonania), poprzez antropologiczny (brak rozważań 
na temat natury człowieka i jego wyborów moralnych) do metafizycznego (brak 
prawdy absolutnej)53. W przekonaniu Zięby, związek wolności z prawdą jest 
nieusuwalny i konieczny dla istnienia demokracji. Agnostycyzm prowadzi na-
tomiast do erozji etosu demokratycznego, atomizacji społeczeństwa, anarchii lub 
totalitaryzmu54. 

Mając na uwadze występujące napięcia należy według Zięby zauważyć. że 
myśl chrześcijańska jest częściowo zbieżna z poglądami niektórych reprezentan-
tów liberalizmu, którzy krytykują wysiłki konstruowania rozwiązań obejmują-
cych całość życia społecznego, co może prowadzić do totalitaryzmu. Liberało-
wie, w przekonaniu polskiego dominikanina, sytuują jednak religię właśnie po 
stronie owych rozwiązań konstruktywistycznych, wiodących do totalizacji życia 
społecznego55. 

Pomimo częściowych zbieżności między liberalizmem a Kościołem nadal 
rozwijają się zdaniem Zięby różne resentymenty. Liberałowie kierują się bo-
wiem ideologią „nagiego forum publicznego” i lękiem przed prawdą, a przed-
stawiciele Kościoła ulegają tendencjom do ideologizacji wiary i obawom związa-
nym z aksjologicznym nihilizmem. Debata publiczna jest zatem w dużej mierze 
zdominowana przez zwolenników relatywistycznego lub religijnego fundamen-
talizmu. Większość ludzi sprzeciwia się jednak postawom fundamentalistycz-
nym, co daje nadzieję na prowadzenie dialogu i poszukiwanie porozumienia. 

52 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 21-24.36.121-133.138-139.141-142. 
53 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 194. M. Zięba zauważa, że mamy obecnie 

do czynienia w dwoma rodzajami agnostycyzmu: światopoglądowym i ideologicznym. Zwolennicy 
pierwszego podkreślają, że wiara w prawdę absolutną jest niebezpieczna społecznie. Zwolennicy 
drugiego negują istnienie prawdy jako takiej i wokół tego aksjomatu chcą zorganizować życie spo-
łeczne, por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 163. 

54 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 65. 
55 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 66. 
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Tym bardziej, że jest ono potrzebne. Dotychczasowe rozwiązania relacji libera-
lizm – Kościół są bowiem anachroniczne i nieprzystające do nowej rzeczywisto-
ści56. Ponadto przekonanie dotyczące braku istnienia prawdy absolutnej może 
prowadzić w przekonaniu Zięby do fundamentalizmu podobnie, jak przekona-
nie o jej istnieniu (tzw. relatywizm fundamentalistyczny). Wówczas będziemy 
jednak skazani na brak dialogiem i próby narzucenia swych poglądów siłą57. 

3. Kościół w demokracji liberalnej

Na wstępie należałoby za M. Ziębą zauważyć, że Kościół był obecny w pol-
skiej sferze politycznej przez ostatnich 200 lat. Sytuacja taka miała kilka przy-
czyn. Po pierwsze, wybory polityczne były wyrazem opowiedzenia się po stronie 
prawdy i dobra, które trzeba było wyraźnie określić. Po drugie, totalizujące pań-
stwo wymuszało odpowiedź polityczną ze strony Kościoła. Po trzecie, większość 
społeczeństwa aprobowała taką pozycję Kościoła58. Obecnie zauważa się nato-
miast zjawisko narastania niechęci do obecności religii i Kościoła w publicznym 
życiu państwa liberalno-demokratycznego. Ma ona trzy zasadnicze źródła. 
Pierwszym jest kulturowa rewolucja z 1968 r. Drugim, kultura laicka, dla której 
Kościół jest konkurentem w walce o „duszę świata”. Trzecim zaś promowanie 
w mediach i programach edukacyjnych ideału tolerancji pozytywnej, której zwo-
lennicy traktują religię i moralność jako sprawę prywatną, a ich obecność pu-
bliczną uznają za przejaw nietolerancji i ograniczenia wolności człowieka59. Ko-
ściół w Polsce ma nadal w przekonaniu Zięby mandat demokratyczny do ak-
tywnego udziału w życiu publicznym, ponieważ naród jest, przynajmniej nomi-
nalnie, w większości katolicki. Wiele osób buntuje się jednak przeciwko temu, 
ponieważ uważają, że Kościół chce nie tylko zabezpieczyć, ale również poszerzyć 
swoje wpływy instytucjonalne60. 

56 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 328. 
57 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 85-88.92. 
58 Por. Tamże, s. 29-30. 
59 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 133-134. Zdaniem Zięby, tam, 

gdzie usuwa się Kościół jako instytucję publiczną i mającą publiczne znaczenie, ginie wolność, po-
nieważ państwo zaczyna rościć sobie pretensje do decydowania o moralności. Tym samym pań-
stwo staje się ideologiczne i totalitarne, por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 73. 

60 Por. M. Zięba, Kościół wobec liberalnej demokracji, dz.cyt., s. 113-114. 
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Demokracja i liberalizm przeżywają obecnie zdaniem Zięby kryzys. W de-
mokracji dochodzi coraz częściej do destrukcji słów, znaczeń i komunikacji spo-
łecznej. Spada zainteresowanie życiem publicznym. Niekiedy jest ono traktowa-
ne jedynie jako arena walki, w której cel uświęca środki. W konsekwencji poja-
wia się słabość państwa, nieufność wobec jego instytucji, lekceważenie prawa, 
atomizacja społeczna, narastanie podejrzliwości i agresji między ludźmi. Tym-
czasem demokracja, która nie wspiera trwałych związków między ludźmi i gęstej 
siatki ich relacji wzajemnych, czyli nie promuje społeczeństwa obywatelskiego, 
a traktuje ludzi jako niezależne molekuły pogrąża się w chaosie61. 

Powstanie i trwanie demokracji liberalnej zakłada w przekonaniu Zięby ist-
nienie określonych fundamentów etycznych. Mamy jednak do czynienia w tym 
względzie ze swoistą sprzecznością. Z jednej strony państwo liberalne domaga 
się moralnych podstaw, a z drugiej nie jest w staniu ich zagwarantować bez re-
zygnacji z liberalizmu. Ustalenie owych fundamentów bazuje bowiem na kon-
sensusie większości wspólnoty politycznej62. Liberalizm nie jest w stanie zda-
niem Zięby odnaleźć dla siebie ostatecznych uzasadnień. Ponadto wartości, na 
których jest zbudowany ulegają erozji. Domaga się on zatem wartości absolut-
nych, które może zaproponować mu Kościół63. 

Liberałowie popełnili w przekonaniu Zięby szereg błędów, których rezulta-
tem jest powyższa sytuacja. Jednym z nich była rezygnacja z dyskusji o naturze 
człowieka, jego powołaniu, o dobru i złu oraz dobru wspólnym. Dokonali tym 
samym swoistego redukcjonizmu w ujęciu człowieka, na którego patrzy się przez 
pryzmat osobistego interesu oraz skłonności do egoizmu. Redukcjonizm ten 
sprawił, że liberalna formuła życia społecznego ulega powoli wyczerpaniu64. Li-
berałowie oderwali ponadto człowieka od transcendencji oraz podkreślali wy-
łącznie indywidualny aspekt jego bytowania. W konsekwencji doszło do atrofii 
więzi międzyludzkich, a wartością stała się konkurencyjność65. Atrofia więzi 
międzyludzkich może mieć również związek zdaniem Zięby z preferowaniem 
przez liberałów instytucji „zimnych” (wolnego rynku, demokracji, trójpodziału 
władzy) i marginalizacją instytucji „ciepłych” (domu, rodziny, Kościoła, czy sto-
warzyszeń lokalnych). W liberalizmie nie docenia się więc wartości zakorzenie-

61 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 91. 122-123. 
62 Por. Tamże, s. 64-65. 
63 Por. M. Zięba, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 188-190. 
64 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 53-54; tenże, Papieże i kapita-

lizm, dz.cyt., s. 80. 
65 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 80-82. 
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nia, tożsamości, ciągłości i wspólnoty, które zapewniają instytucje „ciepłe”66. 
Preferowanie instytucji „zimnych” ma ponadto związek z ideologicznym plurali-
zmem, który chroni wolność człowieka od wszelkiego przymusu i broni prawa 
do nieskrępowanej autoekspresji67. Pluralizm ów urasta w wizji liberalnej do 
rangi swoistego absolutu. Staje się swoistego rodzaju religią, bazującą na wizji 
człowieka jako istoty równej, dobrej, wolnej i samotnej68. 

Należy mieć jednak na uwadze, że struktura demokracji liberalnej jest zda-
niem Zięby wielowymiarowa i głębinowa. Mechanizmy polityczne są jedynie 
wierzchołkiem piramidy. Decyzje polityczne są uwarunkowane systemem praw-
nym państwa, który jest natomiast uzależniony od konsensusu społecznego i mo-
ralności uznawanej w danym społeczeństwie. Moralność natomiast zależy od 
tzw. pre-filozofii, czyli od odpowiedzi na fundamentalne pytania metafizyczne 
dotyczące natury rzeczywistości, sensu życia człowieka oraz relacji między jed-
nostką a społeczeństwem. Powyższa struktura demokracji liberalnej pozwala le-
piej zrozumieć nie tylko jej delikatność, ale także miejsce i rolę w niej Kościoła69. 

W związku z tym możemy wyróżnić niejako dwie sfery państwa: polityczną 
i meta-polityczną. Do pierwszej należałyby decyzje polityczne, system prawny 
oraz konsensus społeczny. Do drugiej zaś normy moralne i pre-filozofia. Kościół 
może być obecny zdaniem Zięby w obu sferach, ale nie jednocześnie. Kościoło-
wi można wybrać poziom polityki, czego wyrazem będzie wywieranie wpływu 
na różne grupy, czy zalecanie głosowania na określone osoby, ale postawi się on 
wówczas w jednym rzędzie z innymi ugrupowaniami politycznymi. Możliwe jest 
jednak wybranie poziomu drugiego, na którym Kościół ograniczy się do udzie-
lania wskazań religijno-moralnych. Drugie podejście jest w przekonaniu Zięby 
bardziej właściwe dla Kościoła, z racji Jego natury i misji. W ten sposób chroni 
się wiarę przed ideologizacją, a Kościół przed upartyjnieniem. Ponadto szanuje 
się wolność ludzką, uznaje pluralizm społeczeństwa oraz buduje się moralny au-
torytet Kościoła. Niebezpieczeństwem może być natomiast w tym przypadku 
próba usunięcia Kościoła z aktywnego życia społecznego. Ważną kwestią staje 
się ponadto rozróżnienie zadań osób duchownych i świeckich. Domeną du-
chownych powinna być meta-polityka, a świeckich polityka70. 

66 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 63; tenże, Kłopot za kłopotem, 
dz.cyt., s. 194; tenże, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 180. 

67 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 292-295. 
68 Por. M. Zięba, Kościół wobec liberalnej demokracji, dz.cyt., s. 126-129. 
69 Por. Tamże, s. 115-117. 
70 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 315-320; tenże, Chrześcijanie, polityka, 

ekonomia, dz.cyt., s. 122-123; tenże, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., s. 138; tenże, Kościół wobec liberal-
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Wejście Kościoła do sfery polityki jest związane ze wspomnianą przez 
M. Novaka pokusą „ochrzczenia” społeczeństwa liberalno-demokratycznego. 
Novak sprzeciwia się owej pokusie z kilku racji. Po pierwsze, każda próba na-
rzucenia jakiejś jednej wizji życia jest sprzeczna z pluralizmem i stanowi po-
gwałcenie istoty systemu demokratycznego. Po drugie, jest ona groźna nie tylko 
dla wolności człowieka, ale i samej religii. Królestwo Boże nie realizuje się 
w pełni w żadnym państwie i systemie społeczno-politycznym. Po trzecie, ludzie 
wierzący są podatni na grzech i nie zawsze działają w zgodzie ze swoją wiarą, co 
może prowadzić do katastrofy oczekiwań wobec nich. Po czwarte, chrześcijań-
stwo przyczyniło się wprawdzie do ukształtowania etosu demokratycznego, ale 
etos ten zabrania chrześcijaństwu zawłaszczania całego ustroju. Swoją rolę spo-
łeczną powinno odgrywać ono pośrednio poprzez inspirowanie ludzi do okre-
ślonych przekonań i postaw. Również symbole chrześcijańskie nie powinny być 
umieszczane w centrum społeczeństwa pluralistycznego przez szacunek do 
Transcendencji, do której ludzie dążą różnymi drogami71. 

Należałoby zatem w przekonaniu Zięby uznać względną autonomię świata, 
która nie znosi jednak napięcia między sacrum i profanum. Kościół powinien 
uznać swoją obecność w świecie, ale uszanować jednocześnie autonomię porząd-
ku politycznego. Niekiedy najlepszą formą Jego obecności będzie bycie „zna-
kiem sprzeciwu”72. Naruszenie autonomii państwa przez Kościół jest niebez-
pieczne, ponieważ może prowadzić do instrumentalizacji religii73. 

Trzeba mieć zawsze na uwadze, że Kościół nie ma konkretnego programu 
życia społecznego, a wszelkie próby zredukowania go wyłącznie do tego wymia-
ru są niebezpieczne. Kościół ma jednak zdaniem Zięby wpływ na sposób myśle-
nia człowieka, co może się przyczyniać do swoistej rewolucji społecznej. dobrym 
przykładem może być chociażby wpływ koncepcji osoby lub przykazania miłości 
na zniesienie niewolnictwa, promocję kobiet, ukształtowanie się systemu zdro-
wotnego i edukacyjnego. Dzięki chrześcijaństwu pojawiły się w obiegu pojęcia 

nej demokracji, dz.cyt., s. 118-123.149-151; tenże, Epoka Jana Pawła II, dz.cyt., s. 22. J. Gowin 
zgadza się, że naturalnym obszarem działania Kościoła jest sfera meta-polityczna, ale uważa jed-
nocześnie, że podział na sferę polityczną i meta-polityczną ma charakter modelowy i umowny. 
Wskazuje na niektóre sytuacje problematyczne, np. występowanie w roli mediatora w przedwy-
borczych rokowaniach partyjnych, przestrzeganie przed głosowaniem na niektóre rodzaje partii 
(postkomunistyczne, szowinistyczne i populistyczne), por. J. Gowin, Kościół w czasach wolności 
1989-1999, Kraków 1999, s. 84-85. 

71 Por. M. Novak, Duch demokratycznego kapitalizmu, dz.cyt., s. 85-88. 
72 Por. M. Zięba, Kościół wobec liberalnej demokracji, dz.cyt., s. 153. 
73 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 332. 
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wolności, braterstwa i równości, które ukształtowały społeczno-kulturowe obli-
cze Europy74. Także idea praw człowieka powstała w kulturze chrześcijańskiej, 
a jej dojrzały wyraz można znaleźć w nauczaniu papieży Piusa II i Pawła III, 
naukowców Akademii Krakowskiej (m.in. P. Włodkowica, Pawła z Worczyna, 
Stanisława ze Skarbimierza) oraz w pismach szesnastowiecznych dominikanów 
ze Szkoły w Salamance (B. de Las Casas i F. de Vittoria)75. 

Jednym z istotniejszych problemów jest obecnie zdaniem Zięby nie tyle 
próba narzucania religii, ale przede wszystkim jej wyrugowania ze sfery publicz-
nej. W liberalizmie religia jest kwestią prywatnych poglądów. Sfera publiczna 
nie zostaje jednak nigdy pusta. Tym bardziej, że po wiekach wpływu chrześci-
jaństwa na społeczeństwo, ludzie posługują się religijnymi pojęciami, obyczajami 
i kryteriami oceny. Sfera publiczna została natomiast zbudowana na jednostkach 
i pozbawiona Absolutu, co doprowadziło między innymi do erozji życia spo-
łecznego oraz osłabienia tożsamości narodowej. Powodem destrukcji jest 
zwłaszcza oparcie życia na egoistycznych jednostkach, które tworzą własne war-
tości. Sfera publiczna nie jest zatem pusta, lecz wypełniona indywidualnymi in-
teresami, a społeczeństwo jest zbiorem grup interesu, frakcji i stronnictw, które 
próbują bronić siebie poprzez odpowiednie, coraz bardziej rozbudowane prawo-
dawstwo. Prawo nie ma zaś odpowiedniego autorytetu, ponieważ oparte jest na 
nieustannym konsensusie76. Rozrastanie się prawa ma natomiast według Zięby 
związek z trzema ważnymi cechami społeczeństwa liberalnego, do jakich należą 
indywidualizm, deprecjonowanie sfery ducha oraz wolność od norm moralnych. 
W tej sytuacji wyrażenie „społeczeństwo liberalne” staje się oksymoronem. Nie 
może ono istnieć z kilku racji. U jego podstaw dokonuje się bowiem proces atro-
fii więzi społecznych. Ponadto dąży się w nim do utopijnego ideału nagiego fo-
rum publicznego, które jest ogołocone w imię bezstronności z wszelkich ele-
mentów etycznych i religijnych. Celem społeczeństwa staje się wówczas prawne 
uregulowanie coraz bardziej intymnych sfer życia człowieka. Znaczone jest też 
ono walką o korzystną legislację. W związku z tym społeczeństwo zamienia się 
w konfederację stronnictw i grup nacisku, a ogranicza się w nim wolność jedno-
stek i grup77. 

74 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 48-53.60-61. 
75 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 52.74-75.82-85; tenże, Epoka Jana Pawła 

II, dz.cyt., s. 36.56-58; tenże, Kłopot za kłopotem, dz.cyt., s. 15-16. 
76 Por. M. Zięba, Kościół wobec liberalnej demokracji, dz.cyt., s. 143-148. 
77 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 295-298. 
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Zięba zauważa, że próba wyrugowania religii z życia publicznego jest po-
wiązana z narastającą wrogością wobec religii w kulturze Zachodu. Współczesne 
państwo coraz częściej odstępuje od koncepcji tolerancji jako gwarancji pokojo-
wego współżycia różnych obywateli i grup na rzecz tolerancji polegającej na eli-
minacji i prywatyzacji religii. Samo głoszenie poglądów religijnych na forum 
publicznym jest traktowane jako akt nietolerancji, ingerowania w prywatność 
i niszczenia wolności sumienia. Tymczasem światopogląd laicki nie jest równo-
znaczny z odrzuceniem religii, ale raczej opowiedzeniem się za zgodnym współ-
istnieniem i współpracą wszelkich wyznań i światopoglądów78. Tym sam roz-
dział państwa od Kościoła winien być przyjazny, znaczony poszanowaniem wza-
jemnej autonomii, otwartością na wymiar transcendentny i gotowością do współ-
pracy w tym, co jest przedmiotem troski obu stron (np. działalność charytatyw-
na, patologie społeczne, edukacja)79. 

Zięba wspomina o jeszcze dwóch innych niepokojących zjawiskach związa-
nych z pozycją religii w demokracji liberalnej. Pierwszym z nich anty-
ewangelizacja, która przejawia się nie tyle w polemice z treścią doktryny Kościo-
ła, ile w dążeniu do unicestwienia wszelkich pytań religijnych, zagłuszeniu pro-
blemów metafizycznych, promocji hedonizmu i konsumpcji, antyklerykalizmie 
oraz ukazywaniu Kościoła jako przeciwnika wolności, postępu i nauki. Drugim 
natomiast zagrożeniem jest sekularyzacja, czyli takie kształtowanie życia eko-
nomiczno-polityczno-kulturowego „jak gdyby Boga nie było”80. 

W tej sytuacji odpowiedzią Kościoła winien być w przekonaniu Zięby 
przede wszystkim radykalizm, który występuje w dwóch wersjach: wertykalnej 
i horyzontalnej. Radykalizm wertykalny koncentruje się na powrocie do korzeni 
ewangelicznych, promowaniu prawdy zbawczej, pragnieniu ewangelizacji i wy-
zwalaniu świadomości eschatologicznej. Celem radykalizmu horyzontalnego jest 
natomiast przemiana świata doczesnego i obrona wiary poprzez stanowienie 
prawa, upolitycznienie religii i sprzeciw wobec wszelkich przejawów zła i nie-
sprawiedliwości. Zięba opowiada się za pierwszą jego formą, który nazywa też 
ewangelicznym, w przeciwieństwie do drugiego, określonego jako ideologiczny. 
Przestrzega też przed mieszaniem obu typów radykalizmu81. Brak właśnie rady-

78 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 109-111. 
79 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 303. 
80 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 140-141.154. 
81 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 220-226.332-333; tenże, Chrześcijanie, 

polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 70-76; tenże, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 153-159; 
tenże, Epoka Jana Pawła II, dz.cyt., s. 77. 
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kalizmu ewangelicznego, wynikającego z braku czytelnego świadectwa, winien 
być też przedmiotem rachunku sumienia całego Kościoła82. 

Inną formą odpowiedzi na anty-ewangelizację jest według Zięby pre-
ewangelizacja, czyli racjonalna krytyka cywilizacji postmodernistycznej, nowo-
czesna apologetyka oraz promocja kultury chrześcijańskiej. Krytyka cywilizacji 
współczesnej nie może mieć jednak charakteru teologicznego lub emocjonalne-
go, ponieważ będzie nieprzekonywująca dla niechrześcijan. Winna raczej skła-
dać się z argumentów rozumowych i danych badań empirycznych, które ukazy-
wałyby płytkość i niespójność postmodernistycznej wizji świata i człowieka. 
W nowoczesnej apologetyce należy bronić prawd wiary w powiązaniu ze współ-
czesną kulturą i mentalnością. Promowanie kultury chrześcijańskiej jest zaś we-
zwaniem do pielęgnowania wszelkich form życia społecznego, zgodnych z Ewan-
gelią. Celem pre-ewangelizacji jest również kształtowanie podmiotowości społe-
czeństwa, czyli włączenie w aktywne działanie na rzecz innych jak najszerszych 
grup. Chodzi o zbudowanie inspirowanego przez chrześcijaństwo społeczeństwa 
obywatelskiego, posiadającego gospodarkę wolnorynkową, demokratyczne pra-
wo oraz trwałe fundamenty ustrojowe (zasady dobra wspólnego, solidarności 
i pomocniczości)83. 

Aktywna i twórcza postawa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
jest więc w przekonaniu Zięby zasadniczym zadaniem nie tylko Kościoła jako 
pewnej społeczności, ale również każdego katolika-obywatela84. Trzema zasad-
niczymi zasadami stojącymi u podstaw społeczeństwa obywatelskiego są zda-
niem Zięby partycypacja, aktywność i samoorganizacja85. 

82 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 227-228; tenże, Chrześcijanie, polityka, 
ekonomia, dz.cyt., s. 77. 

83 Por. M. Zięba, Demokracja i antyewangelizacja, dz.cyt., s. 141-143.145. 
84 Por. M. Zięba, Po szkodzie? Przed szkodą?, dz.cyt., s. 32. Zięba podkreśla, że mamy dwie 

zasadnicze wizje społeczeństwa obywatelskiego, które pojawiły się w starożytności i średniowie-
czu. W starożytności społeczeństwo obywatelskie było utożsamione z państwem. W średniowie-
czu stanowiło natomiast korporację korporacji, charakteryzującą się daleko idącą decentralizacją. 
Idea społeczeństwa obywatelskiego rozwijała się jego zdaniem następnie w Oświeceniu. Było ono 
wówczas rozumiane jako społeczeństwo połączonych głównie więzami ekonomicznymi indywidu-
ów (m.in. J. Locke, D. Hume, A. Smith) lub jako forma oddolnej samorządności (m.in. A. Fer-
gusson, A. de Tocqueville, J.S. Mill), por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 106-
110.281-282; tenże, M. Zięba, Nieznane, niepewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 37-39. 

85 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 377-378. R.D. Putnam zauważa nato-
miast, że społeczeństwo obywatelskie jest wzmacniane dzięki wzajemnemu zaufaniu, współpracy, 
zaangażowaniu, sieci stowarzyszeń oraz normom. Natomiast nieufność, wyzysk, izolacja, nieład 
i stagnacja prowadzą do jego osłabienia, por. R.D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje 
obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Kraków 1995, s. 276. 
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Społeczeństwo obywatelskie stanowi obecnie Zięby konglomerat niezależ-
nych i autonomicznych stowarzyszeń i instytucji, które mogą mieć znaczący 
wpływ na scenę polityczną. W ich ramach odbywa się wolna debata. Za 
E. Schilsem wymienia on sześć zasadniczych cech społeczeństwa obywatelskie-
go. Należą do nich zbiorowa samoświadomość poznawczo-normatywna, zainte-
resowanie dobrem wspólnym, reprezentująca ludzi władza, zdolność do ograni-
czenia swoich roszczeń, patriotyzm oraz edukacja obywatelska86. 

Symptomy występowania zarówno społeczeństwa obywatelskiego (np. roz-
wój małej i średniej przedsiębiorczości, organizacje pozarządowe), jak i nieoby-
watelskiego (np. przepaści społeczne, nieufność wobec państwa, niska frekwen-
cja wyborcza) można spostrzec zdaniem Zięby między innymi w Polsce. Ważna 
staje się zatem aktywność elit politycznych, które mogą ukierunkowywać rozwój 
społeczności w jedną bądź druga stronę. Powinny one zmierzać również do soli-
darności rozumianej jako zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego oraz uru-
chomienia pokładów oddolnej energii społecznej87. 

Powyższa wizja społeczeństwa obywatelskiego, pierwotnego w stosunku do 
państwa, jest zbieżna z klasyczną tradycją liberalną. Różni się ona według Zięby 
od ujęcia liberalnego dwiema cechami: ograniczeniem roli wolnego rynku jako 
samoczynnej i samoregulującej się instytucji oraz pewnymi założeniami dotyczą-
cymi natury człowieka i życia społecznego88. 

Społeczeństwo obywatelskie umożliwia według Zięby Kościołowi aktywną 
i kompetentną obecność w świecie polityki. Przejawia się ona chociażby w świa-
domym uczestnictwie chrześcijan w wyborach, która posiada wymiar etyczny. 
Jest ono ponadto obowiązkiem sumienia. Trzeba jednak podkreślić, że jest także 
możliwy brak uczestnictwa w wyborach. Decyzja taka musi być jednak podjęta 
w sposób świadomy w określonej sytuacji. Zasadniczo jednak należy brać udział 
w wyborach, popierać ludzi sensownych, czuć się odpowiedzialnym za sferę do-
bra wspólnego. Z obowiązkiem udziału w wyborach związany jest obowiązek 
nabywania kompetencji w świecie polityki, aby można było podejmować odpo-
wiedzialne decyzje. Zięba podkreśla, że człowiek powinien czynić wszystko 
zgodnie z sumieniem, które jest normą subiektywną. Winna być ona uzgadniana 
z normą obiektywną, czyli prawem Boga. Jego wykładnią jest nauczanie Magi-
sterium. Polski dominikanin zwraca uwagę na potrzebę nieustannej formacji 

86 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 113-114.118. 
87 Por. Tamże, s. 124-127. 
88 Por. Tamże, s. 119; tenże, Papieże i kapitalizm, dz.cyt., s. 75-76. 
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sumienia89. Wyzwanie takie stoi także przed politykami, zwłaszcza politykami 
chrześcijańskimi. Punktem odniesienia w formacji sumienia powinny być dla 
nich wartości zapisane w Ewangelii90. 

Kościół winien też uczyć się zdaniem Zięby umiejętności zawierania kom-
promisów. Kompromis jest ważny w państwie demokratycznym, w którym żyją 
ludzie o różnych poglądach. Są oni pełnoprawnymi obywatelami danego kraju, 
a dla siebie nawzajem bliźnimi. Z tej racji należy się im szacunek. Kompromisu 
nie zawiera się jednak w przekonaniu Zięby w sferze zasad, ale w sferze polityki 
w imię pokoju społecznego. W dochodzeniu do niego ważne są rzetelna argu-
mentacja oraz uczciwy dialog, w którym bierze się pod uwagę układ sił politycz-
nych, stan świadomości społecznej, czy też możliwości finansowe państwa. Wy-
daje się, że bezkompromisowość obowiązuje na poziomie zasad moralnych, na-
tomiast w sprawach politycznych wyrazem moralności jest właśnie kompromis91. 

Zięba wspomina też o pewnej polityce Kościoła szerszym sensie, na którą 
składają się określone cele i metody działania. Wśród tych pierwszych wyróżnia 
się sprawiedliwość społeczną, ochronę własności prywatnej, budowanie etosu 
pracy, umacnianie rodziny i walkę z patologiami społecznymi. Wśród drugich 
podkreśla się kompetencję, unikanie fundamentalizmu, afirmowanie godności 
ludzkiej, postawę szacunku dla oponentów politycznych oraz wspomniane już 
wyżej zawieranie sensownych kompromisów. Ważny jest zwłaszcza ów ostatni 
element, ponieważ demokracja opiera się kruchych kompromisach, które po-
trzebują meta-polityki92. 

Elementem owej polityki nie może być jednak w przekonaniu Zięby żadna 
partia, która byłaby politycznym ramieniem Kościoła. Jeśli jakaś partia określa 
się jako chrześcijańska, to znaczy jedynie, że buduje ona swój program opierając 
się na nauczaniu społecznym Kościoła. Trzeba mieć jednak na uwadze, że 
w sprawach społecznych nauczanie Kościoła nie posiada tego stopnia jedno-
znaczności, co w sprawach wiary i moralności. W sprawach społeczno-
politycznych mamy bowiem do czynienia z różnymi interpretacjami i szkołami. 
Ponadto wyraz „partia” pochodzi od słowa pars (część) i z założenia reprezentuje 
jedynie interesy części społeczeństwa. Kościół zaś jest z założenia katolicki (ka-

89 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 100.125-126. 
90 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 329-331. 
91 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 101-107; tenże, Po szkodzie? 

Przed szkodą?, dz.cyt., s. 16. 
92 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 335.321; tenże, Kościół wobec liberalnej 

demokracji, dz.cyt., s. 123-124. 
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tolikos, czyli powszechny) i chce dotrzeć do wszystkich ludzi. Trzeba zatem 
umieć ocalić ów misyjny wymiar Kościoła. Zięba zauważa jednocześnie, że kato-
likowi nie można głosować na partie, które w programie lub w praktyce sprze-
ciwiają się nauczaniu Kościoła. Może natomiast zagłosować na partię, która nie 
wypowiada się na tematy światopoglądowe, ale ma korzystny dla społeczności 
program (np. zwalczania bezrobocia, czy też rozwoju edukacji, przemysłu lub 
opieki zdrowotnej)93. 

Kościół, który winien kształtować moralne fundamenty społeczeństwa oraz 
formować odpowiedzialne jednostki będące elementem społeczeństwa obywatel-
skiego, popełnił w Polsce zdaniem Zięby pewne istotne błędy. Po pierwsze, 
dominującym stało się Jego ideologiczno-agresywne oblicze. Po drugie, wykazał 
tendencję do zawierania sojuszu z konkretną partią polityczną. Po trzecie, za-
brakło w Nim intelektualnego dialogu, głębszych analiz rzeczywistości, ide-
owych sporów, a zaczęła dominować miałkość i anachronizm analiz współcze-
snej kondycji świata. Po czwarte, propaguje się wizję Kościoła jako oblężonej 
twierdzy. Po piąte, Kościół jest upatrywany jako dbająca o swoje interesy insty-
tucja, a nie jako wspólnota żyjąca Ewangelią. Po szóste, w Kościele, który wi-
nien był tworzyć przede wszystkim atmosferę pojednania i budowania solidar-
ności, brakuje aprobaty dla sztuki zawierania kompromisów w imię dobra 
wspólnego, zrozumienia pluralizmu, czy też potrzeby racjonalnej argumentacji94. 

Zięba podkreśla z mocą, że Kościół w Polsce musi sobie wreszcie zdać 
sprawę, że żyje obecnie w tzw. „społeczeństwie otwartym”. W społeczeństwie 
tym respektowane są wolności jednostek i grup, a jednocześnie kładzie się nacisk 
na budowanie i umacnianie wspólnot i tworzenie więzi międzyludzkich95. Zięba 
zwraca też uwagę na to, że w zamyśle K. Poppera „społeczeństwo otwarte” było 
społecznością ludzi zdolnych do racjonalnego i krytycznego myślenia. Jego prze-
ciwieństwem było natomiast „społeczeństwo zamknięte”, zwane też „kolektywi-
stycznym”, „magicznym” lub „trybalnym”, kierujące się niekwestionowanymi 
przez nikogo zasadami i uzasadniające swe instytucje przez mity, magię lub reli-
gię. „Racjonalizm krytyczny” jest zatem, obok pluralizmu i egalitaryzmu, nie 
tylko metodologią „społeczeństwa otwartego”, ale również pewnym wyborem 
moralnym96. 

93 Por. M. Zięba, Chrześcijanie, polityka, ekonomia, dz.cyt., s. 123-124.126-128; tenże, Kłopot 
za kłopotem, dz.cyt., s. 147-148. 

94 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 127-128.239-241. 
95 Por. Tamże, s. 309. 
96 Por. M. Zięba, Nieznane, niepewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 119-121. 



Demokracja liberalna a kościół... 135

Zięba proponuje zatem cztery kryteria oceny religii ze względu na jej sprzy-
janie „społeczeństwu otwartemu”. Należą do nich: szacunek dla wolności su-
mienia (sprawdzianem ma być reakcja na konwersję), separacja władzy politycz-
nej i religijnej, posiadanie konkretnego projektu życia polityczno-społecznego 
(sięgnięcie po środki przymusu w celu jego realizacji) oraz prowadzenie polityki 
przebaczania w życiu społecznym (w przypadku jej braku religia może być za-
rzewiem konfliktu w społeczeństwie pluralistycznym)97. 

Wizja „społeczeństwa otwartego” jest zdaniem Zięby jednym z projektów 
europejskich, skonstruowanych jako antidotum na XX-wieczne totalitaryzmy. 
Odnosi się ona głównie do Europy, ale ma również tendencje uniwersalistycz-
ne98. W społeczeństwie otwartym dąży się do zabezpieczenia forum publicznego 
przed ideologią, która może prowadzić do totalitaryzmu. Społeczeństwo cechuje 
się otwartością i tolerancją na różne idee. Polski dominikanin zauważa jednak, 
że ważne są w nim spójne, niedowodliwe i przed-racjonalne założenia, które są 
koniecznym warunkiem przetrwania „społeczeństwa otwartego” i zachowania 
jego tożsamości. Ich źródłem może być religia lub jakaś antropologia. Podkreśla 
on znaczenie zwłaszcza chrześcijaństwa i personalizmu, z ich koncepcją osoby 
jako indywidualnego, rozumnego i wolnego podmiotu, posiadającego niezby-
walną godność i otwartego na relacje z innymi osobami99. 

Przed-racjonalne założenia są istotne, ponieważ „społeczeństwo otwarte” 
jest narażone w przekonaniu Zięby na liczne niebezpieczeństwa. Należą do nich 
chociażby postmodernistyczne przekonanie o braku prawdy transcendentnej, 
konsumpcyjna kultura rynkowa, indywidualistyczny utylitaryzm, przechodzenie 
relacji interpersonalnych w transakcje między jednostkami, egocentryczny i ego-
istyczny punkt widzenia. Ponadto próbuje się programowo relatywizować całą 
rzeczywistość. Tym samym wspiera się postawy sekularyzacji (w wyniku prywa-
tyzacji wiary) oraz ekstremizm religijny (w wyniku braku zgody na rezygnację 
z wiary), co jednak nie służy „społeczeństwu otwartemu”100. Społeczeństwo po-

97 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 388-389; tenże, Kłopot za kłopotem, 
dz.cyt., s. 168-169; tenże, Nieznane, niepewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 141-142. 

98 Por. M. Zięba, Nieznane, niepewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 8-9.123. 
99 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 391-392.407-409; tenże, Nieznane, nie-

pewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 66-73.124.141. Personalizm powinien być zdaniem Zięby nie 
tylko kwestią teorii, ale mieć swoje przełożenie na praktyczne poziomy życia społecznego. Podkre-
śla on jednak, że będą mu zawsze towarzyszyć różne kontrowersje (np. kiedy człowiek staje się 
osobą, gdzie przebiega granica między eutanazją a uporczywą terapią, jakie jest znaczenie instytu-
cji małżeństwa?), por. M. Zięba, Nieznane, niepewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 143-144. 

100 Por. M. Zięba, Ale nam się wydarzyło, dz.cyt., s. 382-383. 399-406. 
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zbawione trwałych wartości staje się ponadto społeczeństwem transakcyjnym, 
w którym dochodzi do głosu egoistyczny interes jednostek oraz rachunek zy-
sków i strat. Niedostatecznych podstaw stabilności dostarczają mu prawo, kon-
trakt i racjonalność ekonomiczna. Do swego istnienia potrzebuje ono zatem 
wartości, których jednak samo z siebie nie potrafi wytworzyć101. 

Zakończenie 

Powyższe analizy były próbą zaprezentowania zasadniczych idei M. Zięby 
dotyczących relacji między demokracją liberalną i Kościołem. Składały się one 
z trzech części. W pierwszej zostały omówione związki między demokracją 
i Kościołem, w drugiej relacje między liberalizmem i Kościołem, a w trzeciej 
ukazano miejsce i rolę Kościoła w demokracji liberalnej. 

Demokracja jest dla Zięby przede wszystkim zasadą legitymizacji władzy, 
która jest specyficzna dla zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego. Ocenią ją 
pozytywnie, ponieważ przyczynia się ona do większej partycypacji obywateli, 
pokojowego rozwoju i podziału władzy. Polski dominikanin podkreśla, że waż-
nym źródłem demokracji, oprócz greckiej polis, było chrześcijaństwo ze swoimi 
instytucjami. Stanowi ono również moralny jej fundament, ponieważ wniosło 
ono ważne idee, do jakich można zaliczyć pojęcie osoby, godności człowieka 
i dobra wspólnego. Zięba podkreśla też potrzebę uwzględnienia wartości w de-
mokracji, ponieważ bez nich będzie ona rozwijać się w kierunku totalitaryzmu 
lub anarchii. Wybór i opowiedzenie się po stronie określonych wartości nie mo-
że być jednak związane z represjami i dyskryminacją ludzi. Wartości są jednak 
konieczne, ponieważ demokracja nie może być neutralna moralnie. Kościół, bę-
dący kompatybilny z demokracją, pełni w niej funkcję moralną, rolę krytycznego 
sumienia, która polega na byciu jej krytycznym sumieniem. W przekonaniu 
Zięby musi On jednak szanować decyzje podejmowane przez większość i być 
podatny na krytykę ze strony instytucji demokratycznych. 

Związki z chrześcijaństwem wykazuje także liberalizm, który pojawił się ja-
ko forma reakcji na wojny religijne i gwarant obrony wolności jednostki. Ma on 
jednak korzenie chrześcijańskie, ponieważ jego fundamentem jest zdaniem Zię-
by koncepcja osoby jako bytu odznaczającego się godnością, rozumnością, wol-

101 Por. M. Zięba, Nieznane, niepewne, niebezpieczne?, dz.cyt., s. 129-137. 
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nością i otwartością. W przekonaniu polskiego dominikanina, liberałów różni 
jednak od Kościół kwestia braku powiązania wolności z prawdą (wolność nega-
tywna) oraz ujęcie człowieka jako autonomicznej jednostki. Kościół nie może się 
natomiast pogodzić według Zięby z liberalnym programem neutralności aksjo-
logicznej i podkreśla w związku z tym silny związek wolności z moralnością. 
Tym bardziej, że nawet liberalizm domaga się jakiegoś fundamentu moralnego, 
ponieważ każdy ustrój posiada swój etos. Naturalnie promowanie przez Kościół 
prawdy, która jest w tym przypadku prawdą zbawczą, nie może prowadzić zda-
niem Zięby do ideologizacji wiary i pogardy dla ludzi inaczej myślących. Tym 
bardziej, że żadna wspólnota religijna nie jest nigdy w jego przekonaniu właści-
cielem prawdy, ale nade wszystko jej odkrywcą i depozytariuszem. 

Zięba stwierdza, że Kościół jest warunkiem przetrwania demokracji liberal-
nej, która znajduje się obecnie w kryzysie. Zasadnicza rola Kościoła polegałaby 
zatem na zapewnieniu jej trwałego umocowania w postaci fundamentu etyczne-
go, ponieważ w tej materii wydaje się ona być niewydolna. Tym bardziej, że 
struktura demokracji liberalnej jest wielowymiarowa, a jej głębię stanowią pewne 
założenia natury metafizycznej i etycznej. Kościół winien więc odznaczać się ak-
tywnością właśnie na owym poziomie meta-polityki, czego wyrazem byłby mię-
dzy innymi wpływ na kształtowanie mentalności człowieka. Sposób ludzkiego 
myślenia ma zaś wpływ na przemiany w życiu społecznym. Relacje miedzy de-
mokracją liberalną i Kościołem powinna charakteryzować autonomia i przyjazna 
współpraca. Postulowana laickość demokracji liberalnej nie może polegać zda-
niem Zięby na eliminacji i prywatyzacji wiary oraz Kościoła, ale raczej na współ-
istnieniu i współpracy wielu wspólnot religijnych. Zięba zdaje się stawiać przed 
Kościołem dwa ważne zadania w demokracji liberalnej. Pierwsze dotyczy Jego 
działalności, która pomimo różnych wyzwań i zagrożeń (anty-ewangelizacja, se-
kularyzacja), powinna bazować na radykalizmie ewangelicznym i koncentrować 
się na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, między innymi poprzez forma-
cję „ludzi sumienia”. Drugie natomiast polega na umiejętności odnalezienia się 
w tzw. „społeczeństwie otwartym”, w którym Kościół musi być gotowy do usza-
nowania wolności, racjonalnego i krytycznego myślenia oraz zawierania kom-
promisów dotyczących zasad życia społecznego. 

Zarysowana powyżej wizja relacji między demokracją liberalną i Kościołem 
jest ciekawym przyczynkiem do dyskusji, która toczy się na ten temat także 
w naszym kraju. M. Zięba, świadomy zalet i wad zarówno ustroju liberalno-
demokratycznego, jak i aktywności Kościoła, patrzy z optymizmem na przy-
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szłość wzajemnych relacji. Postrzega on demokrację liberalną nie tyle jako za-
grożenie, ile jako szansę dla Kościoła. Podkreśla, że Kościół ma w niej do ode-
grania olbrzymią rolę zwłaszcza w kształtowaniu moralnego oblicza ludzi oraz 
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Domeną Jego działalności nie jest 
zatem polityka, ale raczej meta-polityka. Można powiedzieć za K. Wojtyłą, że 
„drogą Kościoła jest człowiek” jako istota moralna i aktywny obywatel. Istotnym 
wyzwaniem dla Kościoła jest zatem formacja człowieka, której rezultaty będą 
prędzej czy później widoczne także w społeczno-politycznym wymiarze życia. 
Zasadniczym warunkiem owej formacji jest jednak powrót do korzeni, czyli 
oparty na autentycznym świadectwie radykalizm ewangeliczny. 

 
 

LIBERAL DEMOCRACY AND CHURCH. MACIEJ ZIEBA’S OUTLINE  
OF THOUGHT 

 
Abstract 
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NATURALISTYCZNE PODSTAWY TEORII MITU 

ERICHA FROMMA 

Duchowa sytuacja Zachodu według Ericha Fromma 

Erich Fromm jest świadkiem okrucieństw Drugiej Wojny Światowej, 
człowiekiem zatroskanym o moralną i duchową kondycję bliźnich i praktykują-
cym psychoterapeutą, zaniepokojonym o zdrowie psychiczne współczesnych. 
Widzi zmiany jakie przyniosła ostatnia wojna dla stylu życia i zdrowia psychicz-
nego ludzi pozbawionych tradycyjnych duchowych korzeni. Zauważa wszech-
obecny wyścig zbrojeń, niszczącą rywalizację gospodarczą, tak w wymiarze jed-
nostkowym, jak i międzynarodowym1. Podobnie jak Rolo May dostrzega realne 
niebezpieczeństwo atomowego konfliktu i jego tragicznych skutków2. W tej sy-
tuacji dochodzi do wniosku, że rywalizacja przechodząca w brutalną agresję jest 
wielkim złem Zachodu. W dzisiejszych czasach nie mamy wielu zagrożeń ubie-
głych wieków. Osiągnęliśmy niespotykany dotąd poziom zaspokojenia naszych 
potrzeb i materialne bezpieczeństwo- uważa uczony. Z sytuacji istniejącej obec-
nie na Zachodzie wysnuwa wniosek, że to nie obiektywne warunki są przyczyną 
walki wszystkich ze wszystkimi, lecz wrodzona i podsycana przez współczesną 
mentalność agresja. Jej niewyczerpane źródło sytuuje uczony w męskiej psyche 

1 Chałubiński wywodzi niepokoje pokolenia Ericha Fromma nawet z I wojny światowej. 
Zob. Chałubiński M., Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma, 
Warszawa 1992, s. 5-7, 149-150. 

2 May R., Miłość i wola, przeł. Helena i Paweł Śpiewakowie, Warszawa 1978, s. 141-142. 
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i stworzonej przez nią patriarchalnej organizacji społecznej, jaka zdominowała 
Zachód od czasów biblijnych. Nie chce tworzyć kolejnej teorii społecznej ale 
pragnie znaleźć skuteczne remedium na istniejące zło. Podobnie jak Rolo Maya 
ożywia go głęboka troska o przyszłość rodzaju ludzkiego3. Jego analizy ekono-
miczno-społeczne nie odbiegają w istotny sposób od analiz Karola Marksa ale są 
połączone z nowoczesną psychologią. W istocie Fromm pojmuje współczesną 
alienację za Feuerbachem i Marksem4, dlatego zaliczono go do Szkoły Frank-
furckiej5. Jednak Fromm ocenia alienację w dużo szerszej perspektywie niż 
marksiści, ponieważ jej początki widzi już w Starym Testamencie6. W Szkicach 
z psychologii religii pisze, że ,,Biorąc pod uwagę tradycję żydowską, której pod-
stawy zawiera Stary Testament, stwierdzamy, ze stanowi on względnie czystą 
formę kultury patriarchalnej, opartej na władzy ojca w rodzinie, Kaplana i króla 
w społeczeństwie oraz Boga w niebiosach”7. Równie patriarchalna idea panowa-
ła, według Fromma, w religii greckiej, w której spotykamy boginię Atenę, które 
urodziła się bez matki8. Dopiero Kościół Katolicki wprowadził do religii i kultu-
ry europejskiej elementy matriarchalne, dzięki którym zdobył sobie masy, sam 
zaczynając odgrywać rolę Wielkiej Matki- pisze uczony, kreśląc w Szkicach 
z psychologii religii, szczególną matriarchalno-patriarchalną hermeneutykę histo-
rii9. Według niego, od czasów Kartezjusz coraz bardziej oddzielano uczucia i in-
telekt. Dzięki temu zdobyliśmy sposób panowania nad naturą i produkowania 
rzeczy ale stało się to za cenę urzeczowienia nas samych. Modus być charaktery-
styczne dla kultury greckiej i hebrajskiej zamieniliśmy na modus mieć10. Wpraw-
dzie dziś Kościoły są pełne i publikacje na tematy religijne mają niebywały zbyt, 
ale to wszystko jest bez znaczenia, ponieważ w ,,Bóg umarł” w naszym życiu11. 

3 Tamże, s. 354-356, 370. 
4 Chałubiński M., Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha From-

ma, dz. cyt., s. 76-82. O związkach Ericha Fromma z marksizmem zob. Rickert J., The Fromm – 
Marcuse debate revisited, w: Theory and Society 1986, vol. 15, s. 351-400. 

5 Abromeit J., Reconsidering the history of the Frankfurt School in America, w: Weattand T., 
The Frankfurt School in Exila, Minneapolis 2009, s. 341-357. 

6 Chałubiński M., Antropologia i utopia. Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha From-
ma, dz. cyt., s. 79. 

7 Fromm E., Szkice z psychologii religii, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1966, s. 56. 
8 Tamże, s. 57-58. 
9 Tamże, s. 58-63 oraz przypis do rozdziału; Ludzki los jako klucz do psychoanalizy humani-

stycznej , nr 12, 16, 18. 
10 Fromm E., Psychoanaliza a buddyzm zen, w: Fromm E., Suzuki D. T., Martino R., Bud-

dyzm zen i psychoanaliza, przeł. Marek Macko, Poznań 1995, s. 119-120. 
11 Tamże, s.120. 
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Jednak niezależnie od własnej historiozofii, Erich Fromm jest przede 
wszystkim psychoterapeutą i jego diagnoza sytuacji duchowej na Zachodzie bie-
rze się głównie z jego praktyki terapeutycznej. Uważa, że dzisiejszy człowiek do-
świadcza permanentnego braku poczucia bezpieczeństwa12, jest przygnębiony, 
nieszczęśliwy w małżeństwie i w pracy, często cierpi na bezsenność i wiele róż-
nych dolegliwości, które trudno zidentyfikować13. ,,Powszechnym cierpieniem 
jest wyobcowanie z siebie, ze środowiska, bliźnich, z natury; poczucie, że życie 
przecieka mu przez ręce i że umrze niczego nie przeżywszy; że żyje się w dostat-
ku, jednak bez radości”14. 

W tej sytuacji uczony jak współczujący lekarz ludzkiej duszy zadaje pytanie, 
jak to się dzieje, że ludzie radzą sobie mimo wszystko. W gruncie rzeczy przed 
szaleństwem chronią ich liczne mechanizmy kompensacyjne; zjednoczenie z ma-
są, rutyna, zdobywanie pieniędzy, władzy, prestiżu, zależność od idoli czy maso-
chistyczna ofiara z siebie15. Ludzie łączą się z podobnymi sobie i w ten sposób 
przekonują siebie nawzajem, że ich rozwiązanie egzystencjalnych problemów 
posiada uniwersalną wartość16. Oczywiście zdarzają się również patologiczne roz-
wiązania tych, zwykle nieuświadomionych problemów, w postaci uczynienia 
z własnego ego oddzielnej od świata fortecy lub niszczenia wszystkiego poza sobą17. 

Na korzyść Ericha Fromma, jako badacza współczesnej kultury, należy za-
pisać fakt, iż pomimo jego uwielbienia dla historycznego matriarchatu, uczony 
nie jest zadowolony ze współczesnych tendencji matriarchalnych zachodniej 
kultury18. Zauważa, że współcześnie rolę Wielkiej Matki pełni technika19. Ozna-
cza to pasywny stosunek do rzeczywistości coraz większych grup społecznych20. 
Podobnie jak Rolo May, widzi negatywy współczesnych tendencji matriarchal-
nych21, chociażby w tym, że współczesna kultura masowa, posiadająca pewne 
cech matriarchatu, wykorzystuje symboliczny język do manipulacji22 i spłycenia 
ludzkiego życia23. 

                                                                 
12 Fromm E., Psychoanaliza a buddyzm Zen, dz. cyt., s.120. 
13 Tamże, s. 129. 
14 Tamże, s. 129. 
15 Tamże, s. 180. 
16 Tamże, s. 136. 
17 Tamże, s. 134. 
18 Fromm E., The Crisis of Psychoanalysis, New York 1970. 
19 Siniugina L., Agresja czy miłość. Prezentacja poglądów Ericha Fromma, Warszawa 1981, s. 81. 
20 Jak wyżej. 
21 Fromm E., Szkice z psychologii religii, dz. cyt., s. 51, 53, 56. 
22 May R., Miłość i wola, dz. cyt., s. 142. 
23 Tamże, s. 80. 
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Naturalizm Ericha Fromma w interpretowaniu Starego Testamentu 

Szczere zatroskanie kondycją Zachodniej kultury i duchową kondycją współ-
czesnych, doprowadziło Ericha Fromma do kontestacji kilku najważniejszych 
paradygmatów zachodniej kultury. Dało to w konsekwencji dziwny, bo jedno-
cześnie głęboko umotywowany a zarazem popularny naturalizm. 

Naturalizm uczonego widać bardzo wyraźnie w jego interpretacjach staro-
testamentowych przepisów dotyczących szabatu. Już na samym początku uczony 
odżegnuje się od interpretacji zdroworozsądkowej24. Świadczy to o znajomości 
tradycji biblijnej25. Uczony słusznie zauważa rytualny, wykraczający poza pra-
gnienie odpoczynku, wymiar przepisów dotyczących sabatu26. Trudno jednak 
zgodzić się z jego założeniem, aby w starożytnym Izraelu istniało pojęcie natury. 
Oczywiście mogło nie istnieć odpowiednie pojęcie, ale mogło być ono implicite 
zawarte w obrazie starotestamentowego świata. Jednak uczony tego nie pokazu-
je. Przytacza opisy, wyglądające na opisy natury z ks. Rodzaju, kiedy to Bóg 
przeklinając Adama i Ewę po spożyciu zakazanego owocu mówi: „…przeklęta 
niech będzie ziemia w dziele twoim: w pracach jeść z niej będziesz po wszystkie 
dni żywota twego. Ciernie i osty rodzić ci będzie, a ziele z ziemi jeść będziesz. 
W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się wrócisz do ziemi, z któ-
rejś wzięty”27. Jednak ten fragment wcale nie dowodzi istnienia pojęcia natury, 
jedynie odpowiada na pytanie; skąd zło?, skąd cierpienie i praca w życiu czło-
wieka? 

Fromm przytacza również wizje proroków we własnej interpretacji pisząc: 
„Co zatem jest – zdaniem proroków – celem człowieka? Żyć na nowo w pokoju 
i harmonii ze swymi bliźnimi, ze zwierzętami, z ziemią. Ta nowa harmonia róż-
ni się od rajskiej. Człowiek może ją osiągnąć dopiero wtedy, gdy rozwijając się 
stanie się w pełni istotą prawdziwie ludzką, gdy pozna prawdę i będzie postępo-
wał sprawiedliwie, gdy władzę swego rozumu doprowadzi do granic, gdzie bę-
dzie mógł się uwolnić od więzów nałożonych przez człowieka i od więzów irra-
cjonalnych konieczności. Opisy proroków obfitują w symbole tej idei. Ziemia 

24 Fromm E., Zapomniany język Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, przeł. Jozef Ma-
rzęcki, Warszawa 1994, s. 228-229. 

25 O znajomości tradycji biblijnej przez Fromma zob. Izaak E., Yon Shall Be As Gods, by Er-
ich Fromm (Book Review), w: Commentary (pre – 1986) 1967/43, s. 99-101; Gertel E.B., Fromm, 
Freud and Midrash, w: Judaism 1999/4, s. 429-439. 

26 Fromm E., Zapomniany język…, dz. cyt., s. 229-230. 
27 Tamże, s. 231. 
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zaowocuje znowu bez miary, miecze przekuje się na lemiesze, lew i jagnię będą 
żyć razem w zgodzie, nie będzie już nigdy wojny, kobiety będą rodzić dzieci bez 
bólu (Talmud), cały rodzaj ludzki zjednoczy się w prawdzie i miłości. Ta nowa 
harmonia, której osiągnięcie stanowi cel procesu historycznego, znajduje symbo-
liczny wyraz w postaci Mesjasza. 

Na tej podstawie możemy w pełni zrozumieć znaczenie rytuału szabatu. 
Szabat jest antycypacją czasu mesjanicznego, podobnie jak okres mesjaniczny 
zwie się czasem nieustającego szabatu. W istocie rzeczy szabat jest nie tylko 
symboliczną antycypacją czasu mesjanicznego, lecz uchodzi za jego rzeczywiste-
go zwiastuna. Jak głosi Talmud: <Gdyby tak całe plemię izraelskie przestrzegało 
w pełni szabatu chociażby raz jeden, byłby pośród nas Mesjasz>”28. 

Ten fragment z Talmudy jest bardzo wymowny i, moim zdaniem, nie moż-
liwy do naturalistycznego zinterpretowania. Skrupulatne przestrzeganie nieinge-
rencji w naturę nie mogłoby sprawić kosmicznych przemian i sprowadzić ery 
mesjańskiej. Słowa te wskazują raczej na jakąś doktrynę mistyczną związaną 
z pojęciem szabatu. Przyjmując, że prorocy opisywali przywrócenie stanu czło-
wieka i natury sprzed upadku, Fromm pokazuje całkowite niezrozumienie celu 
biblijnych pouczeń. To nie natura ani harmonia z naturą, jest celem człowieka 
lecz odnowienie bliskości z Bogiem, zerwanej przez grzech pierworodny. Obec-
ny stan świata, w znaczeniu stanu natury, jest tylko skutkiem tego upadku, tak 
jak szczęśliwy stan całego świata, zapowiedziany przez proroków, ma być skut-
kiem odnowionej przyjaźni człowieka z Bogiem. W pismach proroków a zwłasz-
cza w słowach Izajasza, można znaleźć fragmenty potwierdzające powyższe ro-
zumowanie. Fromm ich nie przytacza, tylko cytuje wyjęte z kontekstu słowa 
opisujące przyszłe skutki odnowionej jedności z Bogiem, które mają rzutować 
także na naturę. Taki opis mógłby należeć do jakiegoś pisarza oświeceniowego, 
który w gruncie rzeczy nie wierzy ani w metafizyczny sens początków rodzaju 
ludzkiego opisanych w Księdze Rodzaju, ani w metafizyczne znaczenie proroc-
kich wizji przyszłej, zbawionej ludzkości. 

Naturalistyczna interpretacja szabatu u Fromma jest konsekwencją natura-
listycznej interpretacji biblijnej koncepcji upadku. Sprawa jest bardzo ważna- od 
tego jak potraktujemy opowieść o grzech Adama i Ewy, zależy interpretacja 
wielu różnych fragmentów Starego Testamentu. Dla Fromma koncepcja upadku 
człowieka symbolicznie wyrażona w ks. Rodzaju jest ważna, gdyż komentuje ją 

28 Tamże, s. 232. 
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w różnych swoich pracach i w różnych kontekstach. Dostrzega upadek w każ-
dym ludzkim życiu, interpretując go jako moralne i duchowe rozdarcie człowie-
ka na podmiot i przedmiot, ja i ty, człowieka i naturę. Dzięki temu pamięta, ze 
człowiek jest istotą złożoną i niejednoznaczną29. Zawsze nadaje temu głęboką 
psychologiczną wymowę. Jest to opis kondycji ludzkiej po wyjściu z dzieciństwa, 
rozumianego indywidualnie i rozumianego jako dzieciństwo rodzaju ludzkiego. 
Niestety te humanistyczne interpretacje nie dotykają wymiaru metafizycznego, 
który najwyraźniej był zamierzony przez twórców religii mojżeszowej. Uczony 
zatrzymuje się na poziomie naturalistyczno- psychologiczno-moralnym, jaki mu 
jest potrzebny30. W szkicu Psychoanaliza a buddyzm zen pisze; ,,W biblijnej hi-
storii człowiek znajduje się w stanie niezróżnicowanej jedności ogrodzie Edenu. 
Nie ma tu świadomości, nie ma zróżnicowania, nie ma wyboru, nie ma wolno-
ści, nie ma grzechu. Jest on częścią natury i nie jest świadomy żadnego dystansu 
pomiędzy sobą a nią”31. 

Trudno o zgromadzić większy zestaw błędów w tak krótkiej wypowiedzi, 
a przecież można było ich uniknąć, dzięki samej tylko uważnej lekturze wskaza-
nego fragmentu Biblii, nie mówiąc już o bardzo długiej tradycji interpretowania 
tego fragmentu w chrześcijańskiej i żydowskiej biblistyce. Człowiek W Edenie 
bardzo dobrze wie o różnicy pomiędzy nim a naturą, ponieważ to on nazywa 
zwierzęta, a nie one jego, to on otrzymuje o Boga nakaz władania naturą i uży-
wania jej dla swego dobra, również jako pożywienia. Człowiek jest stworzony na 
obraz Boga a zwierzęta i rośliny nie. Człowiek może kosztować owoce z każde-
go drzewa Edenu oprócz jednego- a więc zróżnicowanie jest i to kardynalne. 
Również wolność człowieka można dostrzec w samym ostrzeżeniu Boga, żeby 
człowiek nie kosztował owocu z Drzewa Wiadomości Złego i Dobrego, ,,bo je-
żeli z tego drzewa jeść będziecie to śmiercią pomżecie”- ostrzega Bóg. Te słowa 
mają sens jedynie w kontekście człowieka wolnego, zdolnego do przewidywania, 
do wolnego wyboru i docenienia dobra wiecznego życia i jedności z Bogiem. 

Interpretacja naturalistyczno-psychologiczna tego fragmentu, jakiej Fromm 
dokonuje, świadczy o dobrodusznym humanizmie ale, wbrew zamiarom uczo-
nego, daje banalny wynik, jak na przykład w Ucieczce od wolności, z której to pra-
cy warto zacytować dłuższy fragment. „Biblijny mit o wygnaniu człowieka z raju 

29 Fromm E., Psychoanaliza a buddyzm zen, dz. cyt., s. 138, 157-158. 
30 Tamże, s. 133-134. 
31 Tamże, s. 188. 
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jest szczególnie wymownym przedstawieniem podstawowej relacji człowieka i wol-
ności. 

Mit ów utożsamia początek dziejów ludzkości z aktem wyboru, ale cały na-
cisk kładzie na grzeszność tego pierwszego aktu wolności i wynikłe stąd cierpie-
nia. Mężczyzna i kobieta żyją w rajskim ogrójcu w doskonałej harmonii ze sobą 
i z naturą. Panuje spokój, nie trzeba pracować; nie istnieje wybór, wolność ani 
nawet myślenie. Człowiekowi wzbroniono spożywania z drzewa wiadomości 
dobrego i złego. Postępuje wbrew boskiemu nakazowi, narusza stan harmonii 
z przyrodą, której jest częścią, dopóki poza nią nie wykracza. Z punktu widzenia 
Kościoła, reprezentującego tu władzę, jest to nieuchronnie grzech. Z punktu 
jednak widzenia człowieka jest to początek ludzkiej wolności. Działać wbrew 
rozkazom Boga – znaczy uwolnić się od przymusu, wydźwignąć z nieświadomej 
przedczłowieczej egzystencji do poziomu człowieka. Działanie wbrew nakazom 
władzy, popełnienie grzechu, jest w swym pozytywnym ludzkim aspekcie pierw-
szym aktem wolności, tj. pierwszym ludzkim aktem. W micie grzech – od stro-
ny formalnej – jest postępowaniem przeciw boskiemu nakazowi; od strony ma-
terialnej jest spożyciem owocu z drzewa poznania. Akt nieposłuszeństwa jako 
akt wolności jest początkiem rozumu. Mit mówi też o dalszych następstwach 
pierwszego aktu wolności. Naruszona została pierwotna harmonia między czło-
wiekiem a naturą. Bóg ogłasza wojnę między mężczyzną a kobietą i wojnę mię-
dzy naturą a człowiekiem. Człowiek oddzielił się od przyrody, stając się jed-
nostką pierwszy krok w kierunku uczłowieczenia. Dokonał pierwszego aktu 
wolności. Mit akcentuje spowodowane tym aktem cierpienia. Przekroczenie na-
tury, wyobcowanie się od niej i od drugiej ludzkiej istoty sprawia, że człowiek 
staje nagi i zawstydzony. Jest sam i jest wolny, lecz zarazem bezsilny i przerażo-
ny. Świeżo zdobyta wolność wydaje mu się przekleństwem; uwolnił się ze słod-
kich więzów raju, lecz nie dość jest wolny, aby rządzić sobą i realizować swoją 
wolność. 

<Wolność od> nie jest identyczna z pozytywną wolnością, z <wolnością 
do>. Wyłanianie się człowieka z przyrody jest procesem długotrwałym; człowiek 
pozostaje w dużej mierze związany ze światem, z którego wyszedł; zostaje nadal 
częścią natury – ziemi, na której żyje, słońca, księżyca, gwiazd, drzew i kwiatów, 
zwierząt i grup ludzkich, z którymi jest sprzęgnięty więzami krwi. Pierwotne re-
ligie świadczą o tym poczuciu jedności człowieka z przyrodą. Ożywiona i nie-
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ożywiona przyroda jest częścią ludzkiego świata czy też, formułując inaczej, 
człowiek wciąż jest częścią świata przyrody”32. 

Fromm, komentując ten chyba najbardziej znany, oprócz opisu stworzenia, 
fragment Biblii, zupełnie pomija metafizyczny wymiar biblijnej opowieści. 
W słowach bożego przekleństwa skierowanego do naszych prarodziców widzi-
my potężne skutki grzechu i wcale nie oznaczają one z wolnością, jakkolwiek by 
jej nie rozumieć. 

Uczony nawet częściowo zauważa to pisząc, że: „Świeżo zdobyta wolność 
wydaje mu się przekleństwem, /…/ nie dość jest wolny, aby rządzić sobą i reali-
zować swoja osobowość”33. 

Uczony nie potrafi zdecydować, czy człowiek po upadku jest wolny czy nie 
jest. W świetle jego naturalistycznych założeń problem ten jest nierozstrzygalny. 
W Szkicach z psychologii religii pisze jednoznacznie; ,,Biblijny mit o raju wyraża 
sytuację człowieka nadzwyczaj jasno. Oto człowiek, który żył w rajskim ogro-
dzie w pełnej harmonii z naturą, lecz bez świadomości siebie samego, zaczyna 
swą historię od pierwszego aktu wolności nieposłuszeństwa wobec rozkazu. Jed-
nocześnie staje się świadom siebie samego, swej odrębności i swej bezradności; 
zostaje wyrzucony z raju i dwaj aniołowie z ognistymi mieczami wzbraniają mu 
powrotu. Prawdą ewolucji jest fakt, że utracił on swój pierwotny dom- naturę- 
i że nie może do niego wrócić i stać się znowu zwierzęciem”34. Podanie o upadku 
Adama i Ewy jako wyzwoleniu z pierwotnej harmonii z naturą pisze jeszcze raz 
w Szkicach z psychologii religii tym razem w kontekście poczucia winy jako skutku 
zindywidualizowania człowieka, co nie zmienia istoty jego rozumowania35. 

Taka naturalistyczną lektura Biblii u człowieka poszukującego symbolicz-
nego znaczenia mitów i biblijnych opowieści jest kompletnie niezrozumiała 
i sprzeczna z epokowymi odkryciami na temat symboli, jaką Fromm przypisał 
Freudowi36. O naturalizmie Fromma świadczą słowa: „Naruszona została pier-
wotna harmonia pomiędzy mężczyzną a naturą. Bóg ogłasza wojnę między 

32 Fromm E., Ucieczka od wolności, przeł. Olga i Andrzej Ziemilscy, Warszawa 2011, s. 48-50. 
33 Tamże, s. 49. 
34 Fromm E., Szkice z psychologii religii, dz. cyt., s.31. 
35 Tamże, s. 76-77. 
36 Fromm E., Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, dz. cyt., s. 112. 

Por. Langford P., Freud and his Followers, w: Modern Philosophy and Human Nature 1986, vol. 15, 
s. 123-166. Zob. zwłaszcza strony: 145-152; Friedenberg E.Z., Neo-freudianism and Erich Fromm,
w: Commentary (pre – 1986), 1962/34, s. 305-313; Stande J.R., Fromm depth psychology to depth so-
ciology: Freud, Jung and Levi-Strauss, w: Theory and Society 1976, vol. 3, s. 303-338. 
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mężczyzną a kobietą i wojnę między naturą a człowiekiem. Człowiek oddzielił 
się od przyrody, stając się jednostką, zrobił pierwszy krok w kierunku uczłowie-
czenia”37. 

W kontekście biblijnego podania człowiek został stworzony na obraz Boga, 
a grzech pierworodny był zdecydowanym krokiem w kierunku zezwierzęcenia. 
Świadczą o tym boskie przekleństwa. 

Fromm nie chce tego zobaczyć, ponieważ jest przywiązany do interpretacji 
podania o upadku Adama i Ewy, w kategoriach walki pomiędzy patriarchatem 
i matriarchatem. W Szkicach z psychologii religii pisze; „Początek Starego Testa-
mentu jest napisany w duchu religii autorytatywnej. Obraz Boga przypomina 
obraz absolutnego władcy patriarchalnego klanu: stworzył on człowieka dla swej 
przyjemności i może go zniszczyć zależności od swej woli. Bóg zakazał człowie-
kowi spożywać z drzewa wiadomości dobrego i złego i zagroził mu śmiercią, je-
śli człowiek złamie ten zakaz. /…/. Kiedy Adam i Ewa przekroczyli zakaz. Uka-
rał ich, ustanawiając nieprzyjaźń między człowiekiem a naturą, między człowie-
kiem a glebą i zwierzętami, oraz między mężczyzną a Kobietą. /…/. Bóg wyrzu-
cił Adana i Ewę z ogrodu w Raju i postawił anioły z mieczem płomienistym na 
wschód od ogrodu, <ku strzeżeniu drogi do drzewa żywota>. Tekst również wy-
jaśnia motywy Boga: jest nim troska o własną pozycję, pełen zazdrości i lęku 
przed pretensją człowieka do tego, by się stać równym Bogu”38. 

Po tym fragmencie następują rozważania na temat wkraczania pierwiastków 
humanistycznych w patriarchalną autorytatywną religię ks. Rodzaju czyli znowu 
walka patriarchatu i matriarchatu. Moim zdanie to zignorowanie metafizycznego 
sensu biblijnego opowiadania, zignorowanie długiej tradycji alegorycznego tłuma-
czenia sensu biblijnych antropomorfizmów ociera się o popkulturę39. 

Inspiracje buddyzmem zen 

Nie ma już teoretyka mitu, który zgodziłby się na tezą o jednym uniwersal-
nym języku mitów wszystkich religii i kultur. Od wielu lat uczeni uważają, ze 

37 Tamże, s. 49. O naturalizmie Fromma świadczą też fragmenty Szkiców z psychologii religii, 
dz. cyt., s. 76, 149, 271-272. 

38 Fromm E., Szkice z psychologii religii, dz. cyt., s. 149. 
39 O poważnym, filozoficznym traktowaniu biblijnego mitu upadku zob. Ricoeur P., Symbo-

lika zła, przeł. Stanisław Cichowicz, Maria Ochab, Warszawa 1986, s. 229-246. 
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mity różnych kultur różnią się od siebie tak bardzo, że nie może być mowy 
o jednej definicji mitu40. Nie tylko pojęciowe języki, którymi posługują się lu-
dzie, różnią się od siebie; różnią się także prelogiczne wnętrza, z których pocho-
dzi miłość, intuicja i mądrość. Wystarczy porównać ze sobą muzykę i sztukę 
różnych kultur. Uważam, że teza o jednym języku mitów jest nie do utrzymania, 
choć Mircea Eliade i Joseph Campbell pokazali, że możemy mówić o bardzo 
ogólnej, uniwersalnej strukturze mitów i uniwersalnej logice mitycznego myślenia. 

Erich Fromm uważa, że symboliczny język, którym przemawia każdy mit, 
wyraża tę samą mądrość ludzkiej natury, wolnej od zła41. Twierdzi, że dopiero 
patriarchat oparty na zróżnicowaniu, rywalizacji, logosie i agresji wprowadza do 
stosunków społecznych zło. Tam, gdzie nie ma zasad narzuconych przez męskie 
dążenia, mogą działać odwieczne, mądre prawa natury42. Niestety uczony nie 
mówi skąd wzięły się owe fatalne w skutkach męskie dążenia i jak uzyskały siłę 
zdolna do zdominowania idealnego społeczeństwa matriarchalnego? 

Myślę, że Fromm wskazując na matriarchat, jako na idealny ustrój społecz-
ny, ekstrapoluje charakterystyczne dla kobiet uczucia miłości i opiekuńczości na 
koncepcję matriarchatu. Uważa, ze dominacja kobiety i kobiecych wartości mia-
łaby zapobiegając rozwarstwieniu, rywalizacji i dominacji43. Uczony chyba sam 
nie zauważa, ze w gruncie rzeczy wprowadza brzemienną w skutki koncepcję 
walki płci44. Zrzuca odpowiedzialności za stan współczesnego społeczeństwa na 
męski logos. Jednak nie bierze pod uwagę faktu, że to nie czysty rozum jest przy-
czyną agresji, rywalizacji, wojen itd. ale rozum zakłócany przez lęki i emocje, 
czyli właśnie przez uczuciowa stronę osobowości. Sytuacja taka powstaje, kiedy 
umysł nie jest zakotwiczony w głębokich warstwach psyche. To skutkuje uzależ-
nieniem od posiadania, opinii, sukcesów czy społecznego uznania. Wtedy nie 
ma możliwości utrzymania samych pozytywnych emocji45. Osobiście uważam, 

40 Szyjewski A., Granice mitu, w: Drabina J., red., Mit w badaniach religioznawców, Kraków 
2006, s. 9-44; Klemczak S., Szaleństwo prób zdefiniowania mitu, w: tamże, s. 45-64. Zwłaszcza ar-
tykuł Andrzeja Szyjewskiego analizuje światową dyskusję na temat nieudanych prób zdefiniowa-
nia mitu. 

41 Błocian uważa, że Fromm głosi tezę, iż zło nie jest wrodzone ludzkiej naturze lecz bierze 
się ze stosunków społecznych. Jest to pogląd Jana Jakuba Rousseau. Zob. Błocian I., Psychoanali-
tyczne wykładanie mitu. Freud, Jung, Fromm, Warszawa 2010, rozdz. Mit i wymiar społeczny. 

42 Tamże, s. 242. 
43 Fromm E., Miłość, płeć i matriarchat, przeł. Beata Radomska, Grzegorz Sowiński, Poznań 

1997. 
44 May R., Miłość i wola, dz. cyt., s. 150. 
45 Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001. Por. Korczak A., Heraklit 

i Lao-zi, Kraków 2009. 
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ze nie można oskarżać samego tylko logosu ani samych emocji. Pierwiastki mę-
skie i żeńskie są wybitnie przemieszane w naszej psyche i nie można mówić o ich 
niezależnym funkcjonowaniu. 

Moim zdaniem, za te uogólnienia, odpowiedzialna jest między innymi 
frommowska fascynacja buddyzmem zen, który, według uczonego, zaspokaja 
potrzebę miłości, spontaniczności, akceptacji i receptywności. Przypomnijmy, że 
są to cechy tradycyjnie przypisywane kobietom46. W opinii Fromma, buddyzm 
przypomina społeczeństwo matriarchalne, ponieważ jego celem jest poznanie 
własnej natury, takiej jaką ona jest, a nie jej zmiana, jak w systemie patriarchal-
nym47. W pracy Psychoanaliza a buddyzm zen uczony cytuje fragment wypowie-
dzi Suzuki świadczący za taką motywacją Fromma; ,,W zen dąży się przede 
wszystkim do tego, aby nawiązać kontakt z wewnętrznym działaniem własnej 
istoty, ażeby czynić to w sposób możliwie najbardziej bezpośredni, nie uciekając 
się do niczego zewnętrznego czy dodatkowego”48. Uczony zauważa również, że 
w oświeceniu, które jest celem buddyzmu zen i psychoanalizy, chodzi o zjedno-
czenie intelektu i uczuć, we wglądzie nie zakłóconym emocjami49. 

Według Fromma nie jest to przypadek, że zen odpowiada mentalności 
współczesnego Zachodu. Człowiek Zachodu osiągnął takie zaspokojenie swoich 
materialnych potrzeb, ze idea Boga, który go ochrania, zrodzona z poczucia 
bezsilności, już nie przemawia do niego, bo nie jest mu potrzebna. Wraz z po-
rzuceniem idei Boga Zachód porzucił również szczytne cela wielkich monote-
istycznych religii; przezwyciężenie egoizmu, miłość, pokorę i respektowanie sa-
mego życia, jako bezwzględnej wartości. W tej sytuacji jedynie buddyzm i tao-
izm, które nie opierały się na idei transcendentnego ojca-zbawiciela i są bardzo 
racjonalne, mogą nam służyć do duchowego doskonalenia. Ponadto Fromm 
uważa, że obie te religie są wolne od autorytetu charakterystycznego dla Za-
chodnich monoteizmów, obie uważają każdego człowieka za potencjalnie oświe-
conego czyli za swój własny autorytet50. Nie jest też przypadkiem, ze buddyzm 
zen stał się popularny na Zachodzie, kiedy na dobre zadomowiła się psychoana-
liza. Fromm dostrzega cały szereg podobieństw pomiędzy jednym i drugim sys-
temem psychologiczno- terapeutycznym. Zarówno psychoanaliza, jak i bud-

46 Fromm E., Psychoanaliza a buddyzm zen, dz. cyt., s. 162, 164-165. Por. Chałubiński M., 
Antropologia i utopia…, dz. cyt., s. 88-89. 

47 Tamże, s. 166. 
48 Tamże, s. 174. Por. tamże, s. 193-194. 
49 Tamże, s. 190, 196-197. 
50 Fromm E., Psychoanaliza a buddyzm zen, dz. cyt., s.120-122. 
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dyzm, nie utożsamia ludzkiego umysłu jedynie z jego świadomą częścią, i wobec 
tego nie korzą się przed racjonalnym myśleniem, ale dążą do zgłębienia części 
nieświadomej. To zgłębianie nie jest procesem czysto teoretycznym, lecz posia-
da jak najbardziej praktyczny wymiar- oba systemy prowadzą do przemiany 
świadomości i uzyskania maksimum dobrego samopoczucia51. Pomimo istot-
nych różnic w metodach dochodzenia do szczęścia oferowanych przez buddyzm 
i psychoanalizę, istnieją w nich również podobieństwa. Jedno z nich polega na 
zmuszaniu ucznia czy pacjenta do porzucenia dotychczasowych iluzji, przez za-
pędzenie racjonalnego umysłu w kozi róg52. Obydwa systemy wymagają odwagi 
w przekraczaniu konwencjonalnie pojętej choroby i tradycyjnego pojęcia racjo-
nalności. Obydwa dążą do przezwyciężenia chciwości i obydwa osiągają ten i in-
ne etyczne cele dzięki wglądowi we własną istotną naturę. Moralność nie jest 
w nich celem, lecz warunkiem i efektem mądrościowego wglądu, który dzięki 
oczyszczeniu świadomości z afektywnych zanieczyszczeń53, powinien doprowa-
dzić do osobistego szczęścia i do uwolnienia się od społecznych i jednostkowych 
autorytetów54- twierdzi uczony. Z jego wypowiedzi można zrekonstruować twier-
dzenie, że zachodnia kultura dojrzała, do przekroczenia brzemiennej w patolo-
giczne skutki, relacji podmiot-przedmiot w dziedzinie duchowości i dlatego in-
spiracje wschodnie, a w zwłaszcza inspiracje buddyzmem zen, są dla nas psycho-
logiczną koniecznością. Wiele wskazuje, ze uwielbienie Fromma dla buddyzmu 
zen jest bezwarunkowe i nie zauważa on roli guru, która we wschodnich szko-
łach mądrościowych i mistycznych wcale a wcale nie przypomina matriarchatu, 
lecz jakiś super patriarchat, trudny do przyjęcia dla racjonalnego człowieka Za-
chodu. Już samo to sugeruje, że Wschód służy Frommowi do swego rodzaju 
idealizacji mentalności, pozbawionej pewnych elementów, które na Zachodzie 
stały się uciążliwe. W ten sposób uczony sytuuje na Wschodzie swoją wizję lep-
szego społeczeństwa, zorganizowanego na wzór matriarchatu. Robiąc to, w rze-
czywistości ignoruje naszą wiedzę o rzeczywistym Wschodzie. 

51 Tamże, s. 125-126. 
52 Tamże, s. 185. 
53 Tamże, s. 194, 196-198. 
54 Tamże, s. 180-184. 
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Zakończenie 

Ubiegły wiek był wiekiem różnych kulturowych i popkulturowych mitów. 
Zygmunt Freud, stworzył indywidualny mit ojcobójstwa. Erich Fromm nadał 
temu mitowi wymiar społeczny, interpretując go, jako walkę pomiędzy patriar-
chatem a matriarchatem. Według niego ludzie Zachodu są w sytuacji, w której 
należy dokonać symbolicznego zabójstwa ojców, aby powrócić do mądrości 
matki-natury, od której ojcowie nas oddzielili, poprzez nakazy, zakazy i żądania, 
jakie niesie ze sobą nowoczesne społeczeństwo, zbudowane w oparciu o patriar-
chalny paradygmat55. Symboliczne zabicie ojca proponowane przez Fromma 
dziś jest bardzo popularne. Polega ono na zignorowaniu przeważającej części 
duchowego dziedzictwa Zachodu oraz na mentalnej podróży na Wschód. Nie 
będziemy słuchać naszych tradycji, bo są one wyrazem patriarchalnego systemu 
społecznego, który doprowadził do wyzysku, wojen, nierówności i moralnie 
zbankrutował. Odwołamy się do mądrości matek, ale nie tych uciemiężonych 
lub mentalnie przemienionych w ojców, jakie istnieją na Zachodzie, lecz do ma-
tek w nieskalanej postaci, do mądrości Wschodu, która nigdy nie wyrugowała 
pierwiastków kobiecych. Pierwiastki te są obecne w religijnym szacunku dla ko-
biecości, w braku zniszczenia przyrody, w równowadze pomiędzy wysiłkiem 
a kontemplacją oraz w mistyce Wschodu. Jest to stały element amerykańskiej 
popkultury lat 70. Już w książce Miłość i wola Rolo May proponuje uzupełnienie 
męskiej siły kobiecą wrażliwością i miękkością56. 

Inspirując się filozofią Wschodu, Fromm zapomina o czymś istotnym; mi-
ty, które legły u podstaw naszej cywilizacji zawierają opis sytuacji duchowej, 
która wprawdzie doprowadził do późniejszego kryzysu duchowego na Zacho-
dzie, ale która zrodziła także niezaprzeczalne osiągnięcia duchowe i moralne 
Zachodu. Nie zauważa również tego, że sytuacja bohatera greckiego jest tra-
giczna. Dąży on do ziemskiego szczęścia, spokoju i bezpieczeństwa, lecz bogo-
wie przeznaczyli mu wyższe szczęście. Dlatego czeka go zdruzgotanie szczęścia 
ziemskiego. Najlepiej widać to w micie o królu Edypie. Fromm zainspirowany 
Teorią Bachofena i mistyką buddyzmu zen, oraz podobieństwem tych systemów 
mentalnych do naturalistycznej utopii nie zauważa, że starożytne mitu Zachodu 
zawierają tragizm, którego nie ma w duchowości buddyjskiej, do której uczony 

55 O krytyce kapitalizmu i socjalizmu w myśli Ericha Fromma zob. Chałubiński M., Antro-
pologia i utopia…, dz. cyt., s. 160-174. 

56 May R., Miłość i wola, dz. cyt., s. 190. 



Naturalistyczne podstawy teorii mitu Ericha Fromma 153

się odwołuje. Nie zauważa różnic w paradygmatach leżących u podstaw zachod-
niej i wschodniej kultury. Dlatego interpretacje mitów, oparte na wschodnich 
inspiracjach, pomijają wątki istotne dla analizowanych przez niego mitów grec-
kich i podań biblijnych. W przeciwieństwie do niego Rolo May i Robert John-
son potrafią psychologicznie zanalizować elementy tragiczne obecne w greckim 
micie o Erosie57. Dowodzi to, że zachodnia psychoterapia nie jest bezsilna wo-
bec mitów zawierających tragiczne elementy. Pewna przenikliwość i atrakcyj-
ność analiz mitów dokonanych przez Ericha Fromma bierze się stąd, iż uczony 
przypisuje matriarchatowi charakterystyczną dla kobiet intuicyjną mądrość, któ-
rą twórcy mitów upatrywali w boskiej sofii. 

Fromm zauważa potrzebę duchowej przemiany człowieka, na którą wska-
zują tak mity, które znajdujemy u podstaw kultury Zachodu, jak i mistyczne sys-
temy Wschodu. Nie zauważa tego, iż przemiana ta pokazana jest zupełnie ina-
czej w tragicznych mitach greckich i inaczej w mistyce buddyjskiej. Gdyby rze-
czywiście chciał przeprowadzić istotną psychoanalizę zachodniemu społeczeń-
stwu odwołując się do mitów, to powinien pokazać gdzie, według greckich mi-
tów i biblijnych opowieści, człowiek popełnia błąd i jak może go naprawić. By-
łaby to mitoznawcza diagnoza Zachodu, której nie mogą zastąpić same w sobie 
cenne inspiracje Wschodem. 

NATURALISTIC GROUNDS OF ERICH FROMM’S THEORY OF MYTH 

Abstract 

The article aims to demonstrate the naturalistic tendencies of Erich Fromm’s research that 
are apparent in his interpretations of the fragments of the Old Testament relating to the Sabbath 
and describing the fall of Adam and Eve. Erich Fromm finds a natural ally for his naturalistic 
tendencies in Zen Buddhism. In Fromm’s thought both naturalism and Zen Buddhism interpre-
ted naturalistically join with Jacob Bachofen’s theory of matriarchate. 

Key words: myth, naturalism, Old Testament, Fromm 
Słowa kluczowe: mit, naturalizm, Stary Testament, Fromm 

57 May R., Miłość i wola, dz. cyt., s. 126-135, 137-138, 144, 207-208, 214. Johnson R. A., 
Ona. O esencji kobiecości, przeł. Edwin Jędrkiewicz, Warszawa 1994. 
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RACJONALNOŚĆ SZTUKI A ETNOLOGIA 

BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO.  

PRZYPADEK CZÓŁEN MASAWA 

Niniejsze uwagi są próbą przyjrzenia się sztuce "pierwotnej", co w czysto 
technicznym sensie polega na analizie znanego dzieła Bronisława Malinowskie-
go Argonauci Zachodniego Pacyfiku, przede wszystkim zawartej w nim refleksji 
dotyczącej kultury artystycznej mieszkańców Wysp Trobrianda. 

Dzieła Malinowskiego, stanowiące efekt badań prowadzonych przezeń w te-
renie, mogą być postrzegane jako świadectwo sztuki nazywanej niezbyt zręcznie 
"prymitywną" lub "pierwotną", którą badacz poznał in situ, czyli w bezpośred-
nim kontekście "archaicznej" kultury. Te świadectwa winniśmy jednak trakto-
wać z dużą ostrożnością, ponieważ wiemy dzisiaj, że na refleksję reprezentantów 
pierwszego pokolenia badaczy terenowych wpływ miały różnego rodzaju ich 
osobiste predylekcje i że zaważył na niej ówczesny duch epoki. Ponadto opisy-
wali oni zazwyczaj kultury, które ulegały już przeobrażeniom pod wpływem 
kontaktu z białym człowiekiem. Przywołajmy tu znaną dekonstrukcję etnologii 
reprezentowanej przez generację Malinowskiego, którą przeprowadzili Clifford 
Geertz i James Clifford. Pierwszy z nich stwierdzał, że nie jest możliwe opisanie 
kultury z punktu widzenia "tubylców", co usiłował uczynić między innymi pol-
ski etnolog, ponieważ antropologia jest tak naprawdę uprawianiem prozy i opis 
kultury jest zawsze opisem własnym badacza1. Clifford z kolei określał twór-

1 Por. np.: C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, przeł. E. Dżurak i Sł. Sikora, 
Warszawa 2000. 
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czość pierwszego pokolenia badaczy terenowych mianem surrealizmu etnogra-
ficznego, którego doskonały przykład widział właśnie w dziełach Bronisława 
Malinowskiego2. 

Nawiązując do krytyki obu przywołanych wyżej amerykańskich antropolo-
gów można dodać, iż Argonauci Zachodniego Pacyfiku, jedno z najbardziej zna-
nych dzieł polskiego etnologa, to wizja realności mieszkańców Wysp Trobrian-
da w znacznej części zbudowana z modernistycznych obrazów, zazwyczaj kre-
owanych przy użyciu słów. W Argonautach... znajdujemy na przykład iście fil-
mowe – kinematograficzne, jak je nazywał Malinowski – opisy wydarzeń, ma-
larskie opisy ludzi i przyrody, budowane słowami mapy, jak również już całkiem 
dosłownie rozumiane modernistyczne, wręcz industrialne formy wizualne, takie 
jak tabele, zestawienia, karty synoptyczne, tablice terminów pokrewieństwa, dia-
gramy i fotografie3. Opis doznań innych niż wzrokowe okazuje się istotnym 
problemem w badaniach antropologicznych4. Dzięki badaniom między innymi 
Edwarda T. Halla wiemy, że ludzie żyjący w bezpośrednim kontakcie z naturą 
w równym stopniu wykorzystywali wszystkie zmysły. Malinowski natomiast nie 
pisał o doznaniach dotykowych, tylko sporadycznie wspominał o sferze audial-
nej, w jego dziele prawie nie istnieje sfera zapachów, czasami tylko pojawiają się 
wzmianki na temat smaków. Argonauci... to królestwo doznań wzrokowych, co 
dowodzi, że wybitny uczony swoje doświadczanie rzeczywistości tubylców z Wysp 
Trobrianda wpisywał, chcąc nie chcąc, w nowoczesną sferę widzialności. Wyda-
je się więc, że polski etnolog nie był w stanie doświadczać i opisywać rzeczywi-
stości trobriandzkiej w inny sposób, ponieważ blokadą okazywała się jego wła-
sna sfera zmysłów ukształtowana przez wychowanie i wykształcenie5. 

2 J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. 
E. Dżurak, J. Iracka, E. Klekot, M. Krupa, Sł. Sikora, M. Sznajderman, Warszawa 2000. Por. 
również krytykę dekonstrukcji antropologii przeprowadzonej przez Clifforda i Geertza: E. Gell-
ner, Postmodernizm, rozum i religia, przeł. M. Kowlaczuk, Warszawa 1997, rozdz. Relativismus 
über alles. 

3 Por. na ten temat: A. Kisielewski, "Ethnology Has Introduced Law and Order": Remarks on 
the Works of Bronisław Malinowski as a "Hybrid Activity", "Ikonotheka" 2015, nr 25. 

4 E.T. Hall, Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa 1984, rozdz. Wyobraźnia i pamięć. 
O problemach antropologów w opisie innych doznań niż wzrokowe pisał m.in.. Michael Herzfeld 
w: Tegoż, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, przeł. M.M. Piechaczek, 
Kraków 2004, rozdz. Zmysły. 

5 Por.: A. Kisielewski, Etnologia i sztuka. Obrazy w monografiach Bronisława Malinowskiego, 
w: Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy, red. A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kostaszuk-
Romanowska, Białystok 2017, s. 145 i nast. 
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W dziełach Malinowskiego uwagi o trobriandzkiej kulturze artystycznej są 
pobieżne i mają raczej charakter opisowy niż analityczny. Etnolog najczęściej 
ograniczał się do manifestowania swojego zachwytu trobriandzkim rzemiosłem, 
głównie jego zewnętrzną formą, nie wnikał w znaczenia, których niewątpliwie 
bywała ona nośnikiem. Można to wyjaśniać tym, że w czasie, kiedy prowadził 
badania i później, kiedy pisał swoje książki i artykuły, w europejskiej myśli 
o sztuce dominowało skupienie się na stylistycznych walorach dzieł sztuki. Zna-
czące oddziaływanie miały w tym czasie teorie szwajcarskiego historyka sztuki 
Heinricha Wöllflina i reprezentanta wiedeńskiej historii sztuki Aloisa Riegla. 
Wöllflin studiował "optyczne" podstawy form przedstawieniowych sztuki nowo-
żytnej. Interesował go "rozwój" sztuki, którego świadectwem, jego zdaniem, by-
ły między innymi przeobrażenia języka formalnego dzieł renesansu i baroku6. 
Podobnie pojmował rozwój Alois Riegl, który wychodził z założenia, iż jakie-
kolwiek rozumienie dzieła sztuki wymaga włączenia go w ciąg rozwoju formy 
artystycznej, co miało pozwolić na uchwycenie sensu jej wciąż zmiennej postaci, 
a to jest możliwe tylko wtedy, gdy ma się w pamięci jej wszystkie stadia rozwo-
jowe. Zdaniem wiedeńskiego historyka sztuki o tak rozumianym "rozwoju" zaw-
sze decyduje "wola twórcza"7. O wpływie formalistycznego paradygmatu na ów-
czesne refleksje o kulturze i sztuce świadczyć może znana książka Ruth Benedict 
Wzory kultury, w której tytułowe wzory antropolożka porównuje do stylów 
w sztuce. Innym przykładem mogą być rozważania Ernsta Cassirera w Eseju 
o człowieku, w którym filozof powołuje się na Kunstgeschichtliche Grundbegriffe
Wöllflina stwierdzając, iż sztuka ma własną racjonalność i że wyraża się ona 
w formie8. To w liniach, rysunku, w formach architektonicznych, muzycznych 
jawić się miałby "prawdziwy temat sztuki", chociaż, jak zastrzegał filozof, nie 
chodzi w nich o naśladownictwo rzeczy fizycznych, lecz o interpretowanie rze-
czywistości. Cassirer w Eseju... nie wyjaśniał jednak w jak sposób ją rozumie. 

Paradygmat autonomicznej historii form na długo zaważył na postrzeganiu 
zjawisk identyfikowanych jako sztuka. Dotyczyło to w równym stopniu europej-
skiej kultury artystycznej, jak i wszelkich przejawów sztuki nazywanej "prymi-
tywną" lub "pierwotną". W przypadku tej ostatniej bardzo trudno mówić 

6 H. Wöllflin, Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej, 
przeł. D. Hanulanka, Gdańsk 2006. 

7 K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla, Warszawa 1970. 
8 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 

1998, s. 243. 
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o zmienności form i "rozwoju" – z reguły bowiem jej trwanie opierało się nie na
zmianie, lecz na kultywacji wzorów czerpanych z tradycji. Skupienie się na for-
mie pozwalało jednak na jej opis, klasyfikacje czy porównania. Przypomnijmy, 
że na opisie cech formalnych skupiał się Franz Boas w swojej książce poświęco-
nej sztuce plemiennej, zatytułowanej Primitive Art9. Opis formy był również za-
sadniczym wątkiem w pracy doktorskiej jego ucznia, Alfreda Kroebera, poświę-
conej sztuce Indian Ameryki Północnej; dodajmy, że była to pierwsza praca 
doktorska na ten temat10. Warto pamiętać, że jeszcze w latach 70. XX wieku 
sztukę "pierwotną" analizowano i klasyfikowano zgodnie z paradygmatem for-
my. 

W estetyzmie formy, widocznym w wielu fragmentach dzieł Malinowskie-
go, trudno jest wskazać bezpośredni wpływ zarówno teorii Wöllflina, jak i Rie-
gla. Najbezpieczniej zapewne byłoby mówić tu o oddziaływaniu ducha epoki. 
Nazwiska obu historyków sztuki nie pojawiają się na przykład na kartach znane-
go dziennika polskiego uczonego. Często jednak jest na nich przywoływany 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, który w sposób wielce symptomatyczny postrzegał 
racjonalność sztuki, czego wyraz dał w swoich rozprawach teoretycznych. 
W pierwszej z nich, zatytułowanej Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd 
nieporozumienia (1919), kreślił katastroficzną wizję dziejów człowieka i łączył ją 
ze swoją teorią sztuki. Dwie kolejne dotyczyły już samej sztuki – O czystej formie 
(1921) i Szkice Estetyczne (1922). W rozprawie O czystej formie Witkiewicz pisał: 
"musimy przyjąć założenie pierwotne, że istotą sztuki jest forma"11. Z formą łą-
czył również piękno, które według niego miałoby się opierać "tylko na samym 
porządku, formie, czyli konstruowaniu przedmiotu, czyli zjawiska. To będzie 
piękno w ścisłem znaczeniu artystyczne"12. Piękno formalne, konstytuowane 
przez samą formę, która wywołuje estetyczne zadowolenie – można zakładać, że 
w znaczeniu zaproponowanym przez Kanta – Witkacy nazywał Czystą Formą13. 
Czy Malinowski znał jego rozprawy? Są one sumą wieloletnich przemyśleń 
i efektem wielu dyskusji prowadzonych przez Witkiewicza z przyjaciółmi, rów-
nież z Malinowskim. Przypomnijmy, że pierwsza powieść Witkacego 622 upad-

9 F. Boas, Primitive Art, New Jork 1927. 
10 Por. fragment tej pracy, poświęcony m.in. sztuce Indian Arapaho, przetłumaczony na 

j. polski: A.L. Kroeber, Wyjaśnienie przyczyn i genezy, w: Tegoż, Istota kultury, przeł. P. Sztomp-
ka, Warszawa 1973, s. 30 i nast. 

11 S.I. Witkiewicz, O czystej formie, Warszawa 1932, s. 14. 
12 Tamże. 
13 Tamże, s. 15. 
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ki Bunga, pisana jeszcze w latach 1910-1911, zawierająca, jak wiadomo, wiele 
wątków autobiograficznych, w niektórych fragmentach jest świadectwem jego 
przemyśleń dotyczących sztuki, które później zostały ujęte w przywołanych wy-
żej rozprawach. Można zatem założyć, że przynajmniej w najbardziej ogólnych 
zarysach Malinowski znał założenia teorii sztuki Witakcego. Zapewne w jakimś 
stopniu może to tłumaczyć, że etnolog w refleksjach na temat kultury wyspiarzy 
trobriandzkich tak bardzo skupiał się na wizualności. 

W tym miejscu wypada wspomnieć o badaczu sztuki i kultury, który od 
pewnego czasu jest często przywoływany przy okazji rozważań o sztuce. Jest nim 
Aby Warburg, którego zajmowały obrazy stanowiące wytwory wyobraźni czło-
wieka i materializujące się na wiele różnych sposobów, stanowiące świadectwo 
pamięci kulturowej, mające swoje źródło w myśleniu religijnym, mitycznym 
i magicznym14. Jego zdaniem jedną z takich materializacji był na przykład sław-
ny taniec węża Indian Hopi w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych, 
przyciągający wielu turystów, który bardzo chciał obejrzeć; Warburg poznał go 
tylko ze zdjęć i opowieści świadków15. W czasie tego tańca Indianie, przeobra-
ziwszy się w istoty kachina i chcąc przebłagać bogów o spowodowanie opadów 
deszczu, tańczyli z żywymi jadowitymi grzechotnikami trzymanymi w zębach. 
W ten sposób Hopi kierowali prośby do bogów o deszcz na zamieszkałych przez 
siebie terenach16. Materializacją obrazu z wężami były także, jego zdaniem, 
między innymi antyczne przedstawienia Laokoona i jego synów, jak również 
ikonografia Gorgony. Według Warburga tego rodzaju engramy wyobraźni mia-
ły dowodzić wspólnego pnia symbolicznych wyobrażeń człowieka niezależnie od 
uformowania kulturowego. Idea obrazów Warburga jako wyobrażonych struktur 
symbolicznych ma wiele wspólnego z koncepcją kultury, której autorem był czę-
sty gościa w jego hamburskiej bibliotece, Ernst Cassirer. Zgodnie z założeniem 
Warburga we wszystkich fazach kultury można odkryć świadectwa form "pier-
wotnych" czy "prymitywnych". Hamburski historyk sztuki długo nie był szerzej 
doceniany, znacznie bardziej znany okazał się jego uczeń Erwin Panofsky, któ-
rego ikonologia nie mogła być jednak zastosowana do badań sztuki "prymityw-

14 Na temat antropologii obrazów Warburga por.: R. Kasperowicz, Obraz w koncepcji Aby'ego 
Warburga, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 2011, nr 2-3, s. 33 i nast. 

15 A. Warburg, Obrazy z terytorium Indian Pueblo w Ameryce Północnej, "Konteksty. Polska 
Sztuka Ludowa" 2011, nr 2-3, s. 41 i nast. 

16 Na temat tańca węża Indian Hopi (na początku XX wieku nazywanych Moki) por.: 
F. Waters, Book of the Hopi, New York-London 1977 (1963), rozdz. The Snake-Antelope Ceremony. 
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nej" – chociażby dlatego, że nie miała swojej "historii"; historię tworzy dynami-
ka przeobrażeń a nie kultywacja trwania w niezmiennym kształcie. 

W opracowaniach twórczości Malinowskiego zwykle przyjmuje się, że nie-
wiele pisał on o sztuce tubylców z Wysp Trobrianda. Okazuje się to jednak nie-
prawdą w momencie, kiedy przestajemy traktować jego dzieła jako typowe mo-
nografie pisane przez etnologa, a spojrzymy na nie jako na antropologiczne 
ekfrazy o sztuce. W takiej sytuacji łatwo można spotkać się z zarzutem interpre-
towania tekstów polskiego badacza wbrew jego intencjom. Trzeba jednak za-
znaczyć, że nie każdy tekst antropologiczny dopuszcza możliwość odczytania ja-
ko tego rodzaju ekfrazy. Są wśród nich takie, które przed tego rodzaju próbami 
skutecznie się bronią, natomiast monografie polskiego etnologa, zwłaszcza Ar-
gonauci Zachodniego Pacyfiku, zadziwiająco łatwo w wielu momentach takiemu 
odczytaniu się poddają. 

W Argonautach... Malinowski przede wszystkim manifestował swój za-
chwyt kulturą artystyczną wyspiarzy z Wysp Trobrianda. Wspominał na przy-
kład o kilku wsiach trobriandzkich, w których specjalnością ich mieszkańców 
było wypalanie na glinianych garnuszkach na wapno "ornamentów o dużej war-
tości artystycznej". Wskazywał, że we wsi Luya wyrabia się "najpiękniejsze wy-
roby koszykarskie"17 i że z wyspy Kitava "mają pochodzić najlepsze okazy rzeźby 
w czarnym hebanie", o których niczego więcej z dzieła etnologa się nie dowie-
my18. O jego wyczuleniu na wizualność świadczy na przykład malarski opis wy-
glądu tubylców z wyspy Boyowa: "Zobaczymy tam mężczyzn i kobiety wysokie-
go wzrostu, o pięknej postawie i delikatnych rysach, o wyraźnie zarysowanym 
orlim profilu i wysokich czołach, z ładnie uformowanym nosem i podbródkiem 
oraz otwartym, inteligentnym wyrazem twarzy"19. Z rzadka jedynie poddawał 
krytycznej refleksji tubylcze artefakty; między innymi społeczne funkcjonowanie 
naszyjników soulava i naramienników mwali, będące przedmiotem rytualnej 
wymiany kula, porównywał z rolą społeczną drogocennej biżuterii w europejskiej 
kulturze dworskiej. Z atencją opisywał noszone przez Melanezyjczyków ozdoby. 
Obiektami jego delektacji były dominujące w tropikach barwy, jak również este-
tyka ogrodów koralowych. O czółnach masawa pisał na przykład, że to "cudow-

17 B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, przeł. B. Olszewska-Dyoniziak, Sł. Szyn-
kiewicz, Warszawa 1987, s. 108. 

18 Tamże, s. 123. 
19 Tamże, s. 88. 



Racjonalność sztuki a etnologia Bronisława Malinowskiego… 161

ne osiągnięcie techniki oraz uosobienie piękna"20. W innym miejscu znajdujemy 
zapis: "Pięknie rzeźbione deski, malowane na czarno, biało i czerwono, zielone 
tło palm i drzew dżungli, błękit morza – wszystko nadaje swoisty koloryt tej 
pełnej ruchu i życia scenerii"21. Zachwycał się widokiem flotylli czółen płyną-
cych po oceanie: 

Kiedy na wodach przybrzeżnych pojawia się flota tubylczych czółen, udają się 
z ekspedycją handlową lub też w odwiedziny i kiedy widać trójkątne żagle rozsiane 
jak skrzydła motyli nad wodą przy harmonijnym akompaniamencie konch, brzmią-
cych unisono – wrażenie jest niezapomniane. Potem widzimy zbliżające się czółna, 
kołyszące się na niebieskiej wodzie w całej krasie białych, czerwonych i czarnych 
malowideł, ze wspaniale zdobionymi dziobami, przystrojonymi brzękającymi bia-
łymi muszlami kauri, zaczynamy rozumieć ten splot uczuć – podziwu i admiracji, 
które przejawiają się w trosce, jaką wkłada tubylec w przyozdabianie swojego czół-
na22. 

W Argonautach... czółna masawa jawią się jako najważniejszy przejaw tro-
briandzkiej kultury artystycznej. Były to pełnomorskie łodzie, przystosowane 
specjalnie do dalekiej żeglugi w ramach wymiany kula, o dużej ładowności, 
zdolne do zabrania na pokład nawet 20 żeglarzy. Kadłub budowano z wydrążo-
nego pnia drzewa, do którego mocowano deski burt bocznych, poprzeczne rzeź-
bione deski dziobowe i rufowe oraz równoległy do kadłuba pływak stabilizujący. 
Między kadłubem a pływakiem umieszczano drewnianą platformę a w kadłubie 
montowano maszt z trójkątnym żaglem z liści palmowych. Wiosła miały kształt 
liścia. Łodzie ozdabiano, jak zauważał etnolog, "najbardziej wyszukanymi rzeź-
bami", starannie malowano i dekorowano, przez co stawały się potężnym środ-
kiem pozwalającym na panowanie nad siłami przyrody i zjawiskami nadnatural-
nymi23. Ozdobami były muszle kauri, które szumiały na wietrze i dźwięczały 
w czasie kołysania na falach dźwięki, a także łopocące na wietrze wstęgi panda-
nusa. Malinowski podkreślał smukłość kadłuba czółna, które "szybko pruje fale" 
pokonując je "z przedziwną lekkością i gracją"24. 

20 Tamże, s. 157. 
21 Tamże, s. 191. 
22 Tamże, s. 159-160. 
23 Tamże, s. 157. 
24 Tamże, s. 158. 
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Etnolog szczegółowo opisuje proces tworzenia czółna, analizuje jego funk-
cje społeczne, przedstawia związki z mitami i magią, i tym samym z rozległym 
światem wyobrażeń, którego elementami składowymi były latające wiedźmy po-
trafiące zabijać za pomocą magii, niezwykle groźne potwory morskie, kamienie 
latające nad oceanem i ognie unoszące się nad falami mogące zagrozić żegla-
rzom, jak również cudowne ryby, które mogły zabrać żeglarzy z tonącej łodzi na 
"łaskawy brzeg". Zastanawia, że wybitny badacz terenowy bardzo rzadko wspo-
minał o religii. 

Bohaterem jego relacji jest również twórca czółna. Praca nad nim miała 
charakter zbiorowy, jednak główny specjalista-budowniczy był zwykle jeden, 
chociaż czasami mogło być ich dwóch lub nawet trzech. W Argonautach... znaj-
dujemy zapis: "Budowniczy łodzi, jeśli posiada takie umiejętności, rzeźbi cztery 
deski burty, w przeciwnym wypadku wykonuje to inny specjalista"25. Ów główny 
budowniczy, zazwyczaj będący rzeźbiarzem, którego określano mianem tokabi-
tam, miał szczególny status społeczny. Znajdowało to wyraz w specjalnym od-
żywianiu go przez toliwagę, czyli zleceniodawcę budowy łodzi i jej późniejszego 
właściciela, jak również stosownym, określonym zwyczajem godnym wynagro-
dzeniu w formie darów, na który składały się świnie, warzywa taro i yamu czy 
kosze pełne bananów. Owo godne wynagradzanie budowniczego zdaje się mieć 
swoją europejską analogię – wspomnijmy tu postulat Albrechta Dürera, iż arty-
ście należy płacić dużo, zamieszczony w jego Dzienniku podróży do Niderlandów. 
Na Wyspach Trobrianda budowniczy łodzi nie tylko kierował pracą zespołu lu-
dzi, ale także pracował sam. Na jednej z fotografii w Argonautach... widzimy jak 
tokabitam o imieniu Molilakwa rzeźbi dekoracyjną deskę dziobową długim żela-
znym gwoździem (dawniej używano kości kangurzych), uderzanym drewnianym 
pobijakiem. Tokabitam jako twórca znający magię był zatrudniany nie tylko do 
rzeźbienia burt w czółnach, lecz także ozdobnych desek dekorujących spichrze 
na yam, rzeźbionych i malowanych desek mocowanych nad wejściem do chaty 
wodza, a także pewnego typu szpatułek do wapna. 

Trobriandzki mistrz był kimś wyjątkowym nie tylko ze względu na swój 
kunszt szkutniczy i rzeźbiarski, ale także ze względu na znajomość konwencjo-
nalnych motywów dekoracyjnych i kodowanych w nich znaczeń. Szczególnie 
ważna była jednak znajomość procedur magicznych związanych z procesem bu-
dowy i dekorowania czółna. To stanowiło gwarancję jego niezwykłych osiągów. 

25 Tamże, s. 190. 
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Magia stanowiła pomost między codziennością a realnością mitów i tym samym 
zjawisk nadnaturalnych; mieściła się w człowieku, w jego brzuchu (na dnie) 
i mogła ujawnić się jedynie za pośrednictwem głosu. Magia wraz ze związana 
z nią obrzędowością wprowadzała porządek i ustalała kolejność poszczególnych 
czynności podczas budowy czółna, zapewniała współdziałanie w czasie pracy 
i nadawała jej porządek, zwiększając jednocześnie zaufanie do jej wartości i sku-
teczności. Nie w każdej wiosce mieszkali specjaliści od budowy łodzi. Malinow-
ski relacjonował: "Obecnie czółno wodza Omarakana jest dziełem znakomitego 
budowniczego łodzi z Kitava, który wyrzeźbił także jego ozdobny dziób. 
W Omarakana nie ma obecnie nikogo, kto potrafiłby odpowiednio zbudować 
czółno i wykonać ozdobne rzeźby"26. 

Malinowski szczegółowo relacjonuje także proces powstawania czółna ma-
sawa, który miał charakter obrzędowy i którego nie można porównać z europej-
skim technicznym "wykonawstwem". Etnolog zaczyna swoją relację od opisu 
ścięcia drzewa, którego pień miał być surowcem na kadłub. Ścięcie musiały jed-
nak poprzedzić rytualne prośby kierowane do ducha nazywanego tokwaya. Mia-
ły one sprawić, aby duch zechciał opuścić drzewo i tym samym pozwolił na jego 
wycięcie. Po uzyskaniu zgody i ścięciu następował transport ciężkiego pnia do 
wioski, w czym niezwykle pomocne okazywały się kawałki drewna rozmieszczo-
ne co kilka metrów, po których go przesuwano, a także zaklęcia magiczne i ob-
rzędy powodujące, iż stawał się on lżejszy. Później Malinowski szczegółowo 
opisuje obrzędy magiczne odprawiane po przetransportowaniu kłody na central-
ny plac wioski, po których krajowcy przystępowali do jej drążenia i równoległe-
go przygotowania burt, a także żeber do ich osadzenia i pływaka stabilizującego 
czółno na wodzie. 

Cztery deski burt okazywały się czymś szczególnym, bowiem były one – jak 
zauważał etnolog – "pięknie rzeźbione, malowane na czarno, biało i czerwo-
no"27. Zamontowaniu w obu końcach czółna najpierw desek dziobu i rufy towa-
rzyszyła stosowna uroczystość, której jednym z elementów był rytuał magiczny. 
Później nad czółnem odprawiano kolejny rytuał magiczny: jego głównym ele-
mentem było mycie łodzi w wodzie morskiej, co miało na celu "usunięcie ewen-
tualnych śladów jakiegokolwiek złego wpływu, który mógłby jeszcze pozostać"28. 
Czarownik odprawiający ów rytuał zwracał się do łodzi jak do człowieka. Do-

26 Malinowski, Argonauci..., dz. cyt., s. 177. 
27 Tamże, s. 191. 
28 Tamże, s. 193. 
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piero po wyciągnięciu czółna na brzeg i umieszczeniu go na podporach z belek 
montowano w nim ozdobne deski burt bocznych. Następnie wszystkie elementy 
łodzi starannie ze sobą dopasowywano i wiązano, w dalszej kolejności mocowa-
no pływak i na końcu całość uszczelniano. Jeden dzień zajmowało zrobienie ża-
gla. Malinowski pisał: "Czółno jest teraz gotowe do spuszczenia na wodę, pozo-
stało jeszcze tylko pomalowanie go w celach wyłącznie dekoracyjnych"29. Przed-
tem jednak należało odprawić trzy obrzędy magiczne, dzięki którym ono nabie-
rało odpowiedniej szybkości. Etnolog relacjonował: 

Jeszcze parę dni trwają prace nad malowaniem części zewnętrznej czółna 
trzema kolorami. Nad każdą farbą recytuje się odpowiednie zaklęcie. Najważniej-
sze jest zaklęcie nad czarną farbą. Nie pomija się go nigdy, podczas gdy zaklęcia 
nad farbą białą i czerwoną nie są obowiązkowe30. 

Obrzędowe traktowanie procesu malowania i towarzyszące mu działania 
o charakterze magicznym wykluczało jednak jedynie ozdobny charakter dekora-
cji czółna i sam Malinowski miał w związku z tym wątpliwości: 

Jak widzieliśmy, pierwszy obrządek magiczny drugiego etapu budowania 
czółna odprawiany był nad deskami dziobu i rufy. Narzuca się więc pytanie, czy 
wzory i rysunki na nich nie mają jakiegoś magicznego znaczenia31. 

Na to pytanie odpowiedziała australijska antropolożka Shirley Campbell, 
która podążała śladami wielkiego etnologa w końcu lat 70. analizując powiązaną 
z rytuałem wymiany kula kulturę artystyczną na wyspie Vakuta. Malinowski 
przebywał na niej tylko dziesięć dni w kwietniu 1918 roku32; wspominał później 
w Argonautach..., że właśnie tam powstawały najlepsze czółna masawa. Cam-
pbell spędziła na wyspie osiem miesięcy, a efektem jej badań stała się monogra-
fia zatytułowana The Art of kula, którą opublikowano dopiero w roku 200233. 
Zasadniczym tematem książki jest zdobnictwo czółen masawa, bez których ob-
rzęd kula nie mógłby się odbywać i które badaczka analizowała inspirując się so-

29 Tamże, s. 197. 
30 Tamże, s. 197. 
31 Tamże, s. 202. 
32 Z zapisków w Zeszycie Trobriandzkim wynika, że badacz przebywał na wyspie Vakuta od 

15 do 25 kwietnia 1918 roku. Por. B. Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, 
oprac. G. Kubica, Kraków 2002, s. 609-620. 

33 S.F. Campbell, The Art of Kula, Oxford-New York 2002. 
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cjolingwistyką Rolanda Barthesa. W swojej pracy opisała najpierw społeczne tło 
sztuki kula, następnie analizowała poszczególne elementy dekoracyjne czółen 
pokazując, iż stanowiły one część rozległego systemu wizualnego wykształcone-
go na wyspie Vakuta, który tworzyły również dekoracje architektoniczne, zdob-
nictwo przedmiotów codziennego użytku, dekoracje ubiorów a nawet sposoby 
zdobienia ciała. Ów system, stanowiąc świadectwo przyjętego na wyspie sposo-
bu konceptualizowania rzeczywistości był ściśle powiązany z treścią mitów, wie-
rzeniami, obrzędami religijnymi i magicznymi. Odnosił się do poszczególnych 
części ludzkiego ciała i jednocześnie poszczególnych faz życia człowieka, jak 
również do świata natury, bowiem w warstwie formalnej był on w całości wy-
wiedziony z jej obserwacji. 

Mieszkańcy wyspy Vakuta ów system wizualny traktowali jako złożoną 
narrację o energii życia – o duchowym procesie odrodzenia, następnie dojrzewa-
nia i zamierania. Campbell analizowała barwy używane w zdobnictwie czółen 
masawa, które dookreślały znaczenia kodowane w rzeźbionej ornamentyce czó-
łen i wspomnianych już wcześniej dekoracjach architektonicznych, jak również 
sensy, których nośnikami były stanowiące przedmiot rytualnej wymiany kula na-
szyjniki mwali i naramienniki soulava34. Według relacji australijskiej badaczki 
biel, którą pokrywano burty łodzi postrzegano jako znamię regeneracji i jedno-
cześnie stanu "czystości", a także szczerości i dojrzewania; tym samym kojarzono 
ją między innymi z nowonarodzonymi dziećmi, które nie miały "historii". Biel 
odsyłała do czerwieni, którą postrzegano jako barwę młodości i potencji seksu-
alnej, jednocześnie jako barwę pośredniczącą między bielą a czernią. Ostatnią 
barwę, traktowaną jako symbol dojrzałości społecznej i stabilności, malowano 
najgłębszą część kadłuba. 

Każde czółno masawa było czymś wyjątkowym, każde miało imię i było 
traktowane – o czym już wcześniej wspomniano – jak żywa istota, która pośred-
niczyła między światem człowieka a realnością pozazmysłową. Nowo zbudowa-
ne czółno zwykle dziedziczyło imię swojego starego, już zniszczonego poprzed-
nika. W ten sposób wyrażał się archetypiczny charakter czółen, jak również 
swoisty proces ich reinkarnacji. Przechowywano je w specjalnych hangarach, 
podobnych do domów mieszkalnych, tylko znacznie większych. Malinowski pi-
sał: 

34 Tamże, s. 111 i nast. 
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Nowy statek nie jest jedynie kolejnym przedmiotem użytkowym; jest czymś 
więcej: jest nową istotą powołaną do życia, z którą będą związane i od niej uzależ-
nione przyszłe losy żeglarzy. (...) Czółno, któremu jak osobie nadaje się imię, staje 
się przedmiotem głębokiego zainteresowania całego okręgu35. 

Kreacja czółna w dziele Malinowskiego jawi się jako zestaw zrytualizowa-
nych czynności, których istotą było aktualizacja archetypów. Wszystko wskazuje 
na to, iż nie było tu miejsca na kreatywność i manifestowanie indywidualizmu, 
tym samym wykluczona była wszelka innowacyjność i jakkolwiek pojmowany 
"rozwój". W relacjach Malinowskiego praca i wysiłek na Wyspach Trobrianda 
nie były jednak traktowane jako środek do celu. Stanowiły cele same w sobie, co 
warunkowało kunsztowność procesu budowy czółna, dzięki czemu praxis i poie-
sis wzajemnie tutaj mogły się ze sobą przenikać. Na wszystkich osobach zaanga-
żowanych w kreację trobriandzkiego czółna spoczywała jednak wielka odpowie-
dzialność, ponieważ jakiekolwiek uchybienie z ich strony w kultywacji archety-
pów mogło skutkować na przykład tym, że czółno okazywało się zbyt wolne lub 
mało zwrotne, co mogło uczynić żeglowanie bardzo niebezpiecznym i w konse-
kwencji zagrozić życiu żeglarzy. W tym momencie można postawić tezę, iż fak-
tycznymi twórcami czółna – uchodzące w świadomości wyspiarzy za żywe istoty 
– były w istocie archetypy, które powodowały wykonawcami. Takie założenie
rodzi także pytanie o temporalne ramy "sztuki kula". Odpowiadając na nie mo-
żemy przyjąć, że mogły one być kultywowane nawet od kilku tysięcy lat. 

Opisane przez Malinowskiego czółna masawa pozwalają ująć się jedynie 
w dostępne nam ramy pojęciowe. W naszym wypadku wyznacza je antropologia 
kulturowa, jak również myśl o sztuce. Tym samym jednak niniejsze uwagi mogą 
być postrzegane jako ilustracja procesu, w następstwie którego rytualne czółno 
z Wysp Trobrianda zostaje arbitralnie wprowadzone do europejskiego świata 
sztuki. Niemiecki historyk sztuki Hans Belting oceniał tego rodzaju zabiegi jed-
noznacznie krytycznie: "Historia sztuki bez wahania ogłosiła sztuką wszystko, 
aby do wszystkiego zgłosić tytuł własności, a tym samym zniwelowała właśnie te 
zróżnicowania, z których moglibyśmy uzyskać pewną wiedzę na interesujący nas 
temat"36. Belting usiłując wyplątać się z tworzącej pułapkę siatki europejskich 

35 Tamże, s. 206. 
36 H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, przeł. T. Zatorski, Gdańsk 

2010, s. 16. Wtedy obrazy (Belting pisał o obrazach przed epoką sztuki i epoki sztuki), wcześniej 
pełniące funkcje kultowe, przestawały być kontrolowane przez instytucję Kościoła i coraz częściej 
służyły prywatnej kontemplacji religijnej. Stawały się także obiektami delektacji estetycznej i tym 
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pojęć pisze w swojej książce nie o sztuce, lecz o obrazach "przed epoką sztuki". 
Mając na uwadze krytyczną ocenę Beltinga możemy przyjąć, iż relatywizm jest 
czymś słusznym i że nie ma powodu, aby urzekające swoim pięknem "pierwot-
ne" artefakty klasyfikować jako świadectwa sztuki. Czółna masawa byłyby wtedy 
"pierwotnymi" artefaktami wymykającymi się próbom zamykania ich w świecie 
naszych pojęć i naszym sposobom konceptualizowania rzeczywistości. Tego ro-
dzaju relatywizm prowadzi do sytuacji, kiedy nie istnieje obiektywna prawda i że 
byłaby ona inna dla Melanezyjczyków z Wysp Trobrianda a inna dla nas. 

Czółna masawa z wielu powodów w oczywisty sposób różniły się od dzieł 
reprezentatywnych dla europejskiej "epoki sztuki", która narodziła się, jak chciał 
Belting, wraz z początkiem nowożytności i która nadal ma się całkiem dobrze37. 
Tym, co jednak zdaje się łączyć czółna trobriandzkie z "epoką sztuki" jest zasada 
mimesis. Zakłada ona, iż dzieło sztuki stanowi obraz czegoś i to nadaje mu zna-
czenie. Dzieło pozbawione znaczenia byłoby tylko ozdobnym ornamentem. 
Wynika z tego, iż dzieło sztuki winno zawsze być realistyczne, jakkolwiek re-
alizm – jak wiadomo – może przybierać różne formy. Zofia Mitosek wskazywała 
w swojej książce, że zasada mimesis w epoce antyku przybierała wiele postaci38. 
W dramacie antycznym była ona rozumiana między innymi jako przedstawianie 
kogoś lub czegoś, naśladowanie czyjejś wymowy lub działania, prezentowanie 
czyichś emocji, a także odtwarzanie lub przedrzeźnianie czyjegoś zachowania. 
Wymienione tu działania zawsze jednak poprzedzało poznawanie, kolejnym 
krokiem było interpretowanie tego, co zostało poznane i następnie miało być 
przedstawiane. Wynika z tego, że w epoce antycznej zasada mimesis miała cha-
rakter stricte poznawczy. 

Poznawanie i następnie interpretowanie ma ścisły związek ze sposobem 
konceptualizowania i następnie obrazowania rzeczywistości, co zawsze jest, 
chcąc nie chcąc, określone przez kulturę. Realistyczne odtwarzanie rzeczywisto-
ści nie ma zatem nic wspólnego z obiektywizmem, zawsze bowiem jest ono 
określone kulturowo, czego przykładami mogą być znane w historii europejskiej 
sztuki kanony obrazowania. Opozycją „nieobiektywnej” kultury zdaje się być 
obiektywnie istniejąca natura, której tworem jest także człowiek. Problemem 
jest jednak, że postrzeganie natury a nawet jej doświadczanie jest również okre-

                                                                 
samym przedmiotami kolekcjonowania, dzięki czemu wartością samoistną okazywał się na przy-
kład kunszt malarski czy rzeźbiarski. Sztuka wykształciła także własną hermeneutykę. 

37 Tamże, Przedmowa. 
38 Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997. 
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ślone kulturowo. „Realistyczne” obrazowanie jest zatem zawsze uwikłane w dy-
lemat „realizmu”, jakim jest – jak zauważał Wiesław Juszczak – „względnie 
oczywista i prosta opozycja: natura-kultura”39. „Realizm”, który spełniałby wy-
móg obiektywizmu, zwracał uwagę Juszczak, wiązałby się właśnie z przekrocze-
niem tej opozycji i tym samym wykroczeniem poza czysto ludzki świat, a więc 
poza obręb kultury. Tego rodzaju realizm możliwy jest jedynie w dziełach sztu-
ki. Czółna masawa – postrzegane jako dzieła "realistyczne" – ze względu na swój 
archetypiczny charakter stanowiły odwzorowywanie trobriandzkiej realności i jed-
nocześnie przejaw jej kreowania. Stwarzano je jako istoty obdarzone życiem, ak-
tywnie uczestniczące w życiu społecznym wyspiarzy. Budowa czółna i później 
żeglowanie nim było także równoznaczne z doświadczeniem szczególnego ro-
dzaju bycia, które polegało na wykraczaniu poza potoczną racjonalność i łączyło 
się tym samym ze świadomością istnienia świata ahistorycznego w rozumieniu 
proponowanym przez Mircea Eliadego. Łączyło się z bytowaniem w świecie 
przyrody i jednocześnie nieustannym wkraczaniem w realność mitu. Pozwalało 
na usytuowanie się na granicy poznawalnego i tego, czego poznać się nie da. 
Umożliwiało tym samym wykroczenie poza stricte ludzki świat. 

Jak wspomniano na początku, dzieło Bronisława Malinowskiego stanowi 
świadectwo doświadczania świata plemiennego Innego in situ, świata, który po-
mimo przemian spowodowanych kontaktami z kulturą białego człowieka nadal 
jednak pozostawał świadectwem realności opartej na kultywowaniu tradycji i tym 
samym trwania w niezmienionym kształcie lub stanie, w którym jakiekolwiek 
zmiany przebiegały na tyle wolno, że nie były zauważalne. Jeśli traktujemy dzie-
ło etnologa jako ekfrazę o sztuce, to tym samym arbitralnie zakładamy, że tytu-
łowe czółno masawa reprezentuje kulturę artystyczną społeczeństwa, które na-
zywano "rdzennym", "pierwotnym" lub "dzikim ". Zakładamy zatem, iż czółno 
jest reprezentacją sztuki – wprawdzie "innej", ale jednak sztuki pojmowanej 
w sposób uniwersalny – w czym przejawia się, niestety, kolonialny charakter na-
szych ram pojęciowych, a więc antropologii sztuki i historii sztuki, jak również 
antropologii kultury. Wynika z tego również, iż trudne okazuje się zrozumienie 
bądź "przełożenie" jednej kultury na drugą, ponieważ ramy pojęciowe "przekła-
dających" zawsze określa ich własna kultura. Pociągające jest dla nas w owym 
"przekładaniu" to, iż realność opisana przez Malinowskiego stanowiła odwrot-

39 W. Juszczak, „Występny ornament” czyli o napięciach między sztuką a kulturą, w: tegoż, 
Fragmenty. Szkice z filozofii i teorii sztuki, Warszawa 1999, s. 163. 
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ność nowoczesności jak stanu kultury, charakteryzującej się dominacją techniki 
i ekonomii, jak również kultywacją indywidualizmu i nieustanną reinterpretacją 
własnej tradycji kulturowej, traktowanej nota bene z podejrzliwością. Wytworem 
tak pojmowanej kultury nowoczesnej jest sztuka, która w wielu wypadkach sta-
nowi jej krytyczny komentarz lub równie krytyczny komentarz tradycji sztuki, 
bądź jest narracją o własnych mitologiach artystów. Przyjrzenie się sztuce spoza 
naszego kręgu kulturowego pozwala na przyjrzenie się nam samym. Znakomicie 
ujął to Bronisław Malinowski i jego słowa proponujemy tu jako zakończenie: 

I choć czasem możemy na chwilę wniknąć w duszę krajowca i spojrzeć jego 
oczyma na otaczający świat, wczuć się w to, co musi odczuwać będąc sobą - to jed-
nak ostatecznym celem jest dla nas wzbogacenie i pogłębienie własnej wizji świata, 
zrozumienie własnej natury, uczynienie jej doskonalszą i subtelniejszą zarówno pod 
względem intelektualnym, jak i artystycznym (podkr. A.K.). Próbując zrozumieć 
cudzy pogląd na świat z szacunkiem i pełnym zrozumieniem należnym nawet dzi-
kim – poszerzamy swoje własne spojrzenie na świat. Nigdy nie zdołaliśmy osiągnąć 
pełniejszych form sokratesowskiej mądrości poznania siebie, gdybyśmy nie wyszli 
poza ciasne ramy zwyczajów, wierzeń i przesądów, w które każdy człowiek wzrasta 
od urodzenia40. 

RATIONALITY OF ART AND BRONISŁAW MALINOWSKI’S ETHNOLOGY. 
THE CASE OF THE MASAWA CANOE 

Abstract 

This article is a kind of journey to the origins of art, to its primordial state. In other words 
this text can be seen as a kind of archeology of art. The article aims to examine a very famous eth-
nological work by Bronisław Malinowski titled Argonauts of the Western Pacific. This is a testimony 
of Malinowski's contact with the most primordial state of art in situ, in direct context of culture 
with the indigenous villagers from the Trobriand Islands. Some claim that the celebrated Polish 
ethnologist has written little on indigenous artistic culture, however, if we read his book as an an-
thropological ekphrasis on art, then we can find very interesting narration on primordial state of 
art. 

Key words: ethnology by Bronisław Malinowski, primordial art, anthropology of art, theory 
of art 

Słowa kluczowe: etnologia Bronisława Malinowskiego, sztuka pierwotna, antropologia 
sztuki, teoria sztuki 

40 Malinowski, Argonauci..., dz. cyt., s. 650-651. 
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RACJONALNOŚĆ POTOCZNA A TELEWIZYJNE 

OBRAZY ŚWIATA.  

PERSPEKTYWA POLSKA 

W niniejszym tekście spróbuję zastanowić się, w jaki sposób dostępna 
wszystkim wiedza potoczna jako rodzaj racjonalnej konstrukcji determinuje te-
lewizyjne – symboliczne obrazy świata. Według Clifforda Geertza myśl potocz-
na „przedstawia świat oswojony”, który jest wspólną własnością wszystkich, 
a tym samym każdy może się w nim odnaleźć1. Przy czym, jak podkreśla Józef 
Niżnik kluczową kwestię stanowi kulturowa funkcja potoczności wyrażającej się 
w „potocznym”: myśleniu, języku, wiedzy. „Tą funkcją jest zapewnienie spójno-
ści symbolicznego uniwersum człowieka. Potoczność jest jedyną sferą gwarantu-
jącą tę spójność”2. Owa spójność, zdaniem autora, „jest fundamentalną potrzebą 
człowieka” i ma mu zapewnić „poczucie koherencji, rozumienia, bycia u siebie 
i panowania nad rzeczywistością”3. Pojęcie symbolicznego uniwersum występuje 
w różnych koncepcjach i jest różnie rozumiane przez badaczy. Dla Petera Bere-
gera i Thomasa Luckmanna stanowi ono podstawową empiryczną instancję de-
cydującą o tym, co jest rzeczywiste w świecie człowieka4. Z kolei dla Ernsta 
Cassirera symboliczne uniwersum jest jedynym dostępnym człowiekowi świa-

1 C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. 
D. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005. 

2 J. Niżnik, “Potoczność” jako kategoria teoretyczna,[ w:] Kategoria potoczności. Źródła filozo-
ficzne i zastosowania teoretyczne, pod red A. Jawłowskiej, Instytut Kultury, Warszawa 1991, s. 160. 

3 Tamże, s. 162. 
4 Por.: P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, PIW, 

Warszawa 1983. 
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tem5. Emil Durkheim zastępuje symboliczne uniwersum – „całokształtem 
przedstawień zbiorowych”6. Z kolei Alfred Schütz sferę potoczności nazywa 
„światem życia codziennego”, który zdaniem autora ma charakter intersubiek-
tywny. Stanowi on domenę ludzkich interakcji podporządkowanych zasadzie 
pragmatyczności. Schütz, nawiązując do koncepcji Williama Jamesa, twierdzi, 
że świat życia nie jest jedynym obszarem rzeczywistości, możemy mówić o wie-
lości rzeczywistości, które w zależności od sposobu doświadczania otoczenia 
mogą być tworzone, na przykład świat snu, świat fantazji, świat teorii naukowej. 
Jednak według Schütza świat życia codziennego stanowi „naczelną rzeczywi-
stość”7. Niżnik zakłada, że wprawdzie świat życia codziennego jest światem od-
rębnym od innych rzeczywistości, ale zbudowanym z elementów różnych syste-
mów symbolicznych, takich jak: wiedza naukowa, tradycja, religia, wiedza prak-
tyczna, w sposób gwarantujący jego spójność. Powstaje pytanie, w jaki sposób 
jest osiągana owa spójność? Aby na nie odpowiedzieć posłużmy się kategorią 
potocznego myślenia stanowiącego pojęcie bardziej empiryczne. W obrębie pro-
blematyki komunikacji istotną rolę w symbolicznym myśleniu odgrywają warto-
ści pełniące funkcje znakowe oraz emocje, ponieważ znaczenia w świecie życia 
codziennego mają sens nie tylko semantyczny, ale też aksjologiczny, a uczucia 
często zastępują wartości logiczne8. Zdaniem Durkheima niezbędna spójność 
świata potoczności – świata życia codziennego jest osiągana dzięki „specyficznej 
logice mitu”9. Niżnik tę szczególną cechę potoczności nazywa „pseudohomoge-
nicznością”, ponieważ jest to homogeniczność pozorna, chociaż w życiu co-
dziennym dobrze funkcjonująca10. 

Światopoglądy potoczne stanowią tworzywo masowej wyobraźni i mitologii 
codzienności, a tym samym źródło wyobraźni twórców i odbiorców kultury ma-
sowej. Bazuje na nich także telewizja, którą możemy nazwać medium codzien-
ności. Zakładam, że telewizja przedstawia „idealny” zdroworozsądkowy świat 
kultury potocznej – potoczny obraz świata, wykorzystując w tym celu skonstru-

                                                                 
5 Por.: E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Czytel-

nik, Warszawa 1998. 
6 E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, [w:] Problemy socjologii wiedzy, Warsza-

wa 1985, s. 183-184. 
7 A. Schütz, O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, przeł. B. Jabłońska, Za-

kład Wydawniczy <Nomos>, Kraków 2012, s. 18-56. 
8 J. Niżnik, dz. cyt., s. 164. 
9 E. Durkheim, dz. cyt., s. 91 i nast. 
10 J. Niżnik, dz. cyt., s. 164. 
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owane sztuczne mity oferujące spójne obrazy świata, a tym samym narzuca ramy 
społecznemu myśleniu w różnych kwestiach. Przedmiotem podjętych tutaj re-
fleksji będą telewizyjne symboliczne strategie „oswajania świata”, zarówno glo-
balne, jak i lokalne, podporządkowane „specyficznej logice mitu” nadającej mu 
spójność. W niniejszych rozważaniach przyjmuję perspektywę polską, ponieważ 
telewizyjne obrazy świata wprawdzie posiadają pewne cechy wspólne wynikające 
z języka telewizyjnego, ale też różnią się, są specyficzne dla różnych stacji tele-
wizyjnych, nie tylko na świecie, ale często też w Polsce. Przyjrzę się więc obra-
zom świata prezentowanym przez polskojęzyczne stacje telewizyjne, mając na 
uwadze fakt, że telewizyjny świat masowej wyobraźni w Polsce tworzą nie tylko 
polskie produkcje telewizyjne, ale też zagraniczne. Możemy mówić o globalnej 
wspólnocie wyobraźni osiąganej dzięki uniwersalnemu procesowi symbolizacji 
poprzez stosowane powszechnie na całym świecie popkulturowe kody i medial-
ne ramowanie. Chodzi o podobne sposoby wydobywania sensów wskutek sto-
sowania takich samych środków przekazu telewizyjnego, jak: obraz i dźwięk, 
podobnych kodów przedstawieniowych, a także globalnych gatunków telewizyj-
nych, takich, jak: serwisy informacyjne, reality show, talk show. Globalny telewi-
zyjny świat jest „oswojony” poprzez język telewizyjny, konwencje przedstawie-
niowe, gatunki. Ale możemy też mówić o lokalnych strategiach tworzenia świa-
ta wspólnego poprzez lokalny (polski) proces symbolizacji. Sposoby interpretacji 
różnych spraw dotyczące na przykład terroryzmu, uchodźców są odmienne 
w różnych częściach świata i w różnych krajach. Istotne są więc tutaj także kul-
turowe uwarunkowania produkcji telewizyjnych. Telewizja w Polsce stanowi 
źródło materiału symbolicznego poprzez który włącza odbiorców w wielość róż-
norodnych, konkretnych środowisk. Przy czym może być on różnie wykorzy-
stywany przez jednostki jako element kształtowania siebie, ale też czynnik uspo-
łeczniający, zakreślający granice możliwych wyborów11. Wzięcie pod uwagę 
owych różnych perspektyw, czyli uniwersalnego, globalnego języka telewizyjne-
go oraz lokalnych procesów symbolizacji pozwoli na zrekonstruowanie telewi-
zyjnych obrazów świata jako symbolicznych środowisk współtworzonych przez 
telewizję i twórcze praktyki odbiorców. 

Telewizyjne wspólnoty wyobrażone mają charakter symboliczny i opierają 
się na wartościach, które powinny być atrakcyjne dla widza. Przy czym punktem 

11 M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2006, s. 96. 
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odniesienia, zarówno dla twórców, jak i odbiorców jest wiedza potoczna. Przyj-
muję tutaj, za Geertzem, że wiedza potoczna stanowi rodzaj systemu kulturo-
wego. Sam autor wskazuje na trudności metodologiczne związane z definiowa-
niem rozumu potocznego jako rodzaju kulturowej ekspresji. Dlatego Geertz po-
sługuje się terminami, które zwykle opisują wiedzę potoczną: „<naturalność>, 
<praktyczność>, <przeźroczystość>, <niemetodyczność>, <dostępność>”12 i trak-
tuje je jako quasi-właściwości określające sposób myślenia potocznego. „Wiedza 
potoczna, by ująć to inaczej, przedstawia świat, świat oswojony, który każdy 
może i powinien rozpoznać i w którym każdy może i powinien stanąć na wła-
snych nogach”13. Spróbujmy się przyjrzeć, jak wyglądają telewizyjne obrazy 
świata powstałe w myśl racjonalności potocznej, „oswojone” przez mitologiza-
cyjne strategie medialne. Zakładam, że następuje tutaj swego rodzaju nakładanie 
się specyficznej logiki mitu, jaką rządzi się świat życia codziennego i sztucznych 
mitów telewizyjnych. Teksty telewizyjne charakteryzuje seryjność, powtarzal-
ność wątków, motywów postaci, brak narracyjnego zamknięcia. Natomiast po-
wtarzalność schematów narracyjnych według Stuarta Halla stanowi typową fa-
bulację mitu14. A ponieważ w telewizji mamy do czynienia z mitami sztucznymi 
może lepiej byłoby używać pojęcia wyobrażenia zmityzowane15. Możemy też 
mówić o mityzacji samej lektury tekstów telewizyjnych opartej na seryjności 
i powtarzalności będącymi głównymi zabiegami mityzacji. 

Telewizja mitologizuje codzienność i w ten sposób „oswaja” ją, w pewnym 
sensie uwzniośla i nadaje znaczenie. Mit rozumiem tutaj w sensie Barthesow-
skim jako sztucznie, czyli medialnie skonstruowaną opowieść, która naturalizuje 
rzeczywistość, czyniąc ją tym samym oczywistą i zrozumiałą. Mity kultury ma-
sowej mają charakter narzucający się, imperatywny. Barthes podkreśla, że sta-
nowią one rodzaj „kradzieży języka”, ponieważ zafałszowują obraz rzeczywisto-
ści. Zgodnie z koncepcją mitu Rolanda Barthesa następuje w nim przemiana hi-
storii w naturę16. Z twierdzeniem tym koresponduje opinia Geertza, który uwa-
ża, że myśl potoczna zawiera pragnienie „by świat stał się oczywisty”17. A „natu-

12 C. Geertz, dz. cyt., s. 92 
13 Tamże, s. 98. 
14 S. Hall, Serial telewizyjny albo obłaskawianie świata (kilka wstępnych uwag krytycznych), 

przeł. A. Wyka, „Przekazy i Opinie” 1979, nr 2, s. 63. 
15 Na ten temat zob. także Alicja Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, 

Kraków 2009, s. 117. 
16 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000. 
17 Tamże, s. 85. 
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ralność stanowi cechę pewnego rodzaju opowieści o tym, co rzeczywiste, nazy-
wanej myślą potoczną”18. 

Celem niniejszych rozważań jest rekonstrukcja złożonych struktur znacze-
niowych, które kreują twórcy telewizyjni i w ten sposób sytuują w nich jednost-
kę. Zakładam, że stanowią one swego rodzaju projekcje wiedzy potocznej zwią-
zanej z kulturą twórców, ale też szerzej z globalną kulturą medialną. Spróbuję 
pokazać, jak wyobrażenia uczestników o kulturze przetwarzane są w teksty tele-
wizyjne oparte na autorytecie zdrowego rozsądku stanowiącym schemat myśli 
potocznej. 

Przyjrzyjmy się zatem, idąc tropem koncepcji Geertza, telewizyjnym obra-
zom świata opartym na racjonalności potocznej, kreowanym w stacjach telewi-
zyjnych w Polsce. Pierwszą i jak się wydaje fundamentalną właściwością wiedzy 
potocznej, na którą wskazuje Geertz, jest „naturalność”. W świecie życia co-
dziennego – „wszystko – to znaczy znowu pewne wybrane, wyjątkowe sprawy – 
przenika jakaś atmosfera „oczywistości”, jakieś poczucie „łatwości”. Przedstawia 
się je jako nieodłączne od sytuacji, jako wewnętrzny aspekt rzeczywistości, spo-
sób w jaki się rzeczy mają”19. W telewizyjnej rzeczywistości obrazy świata oparte 
są na mitologizacji, która „naturalność” codziennego świata przekształca w jego 
medialną naturalizację. Jest to naturalność konstruowana poprzez obraz i dźwięk, 
kody przedstawieniowe, gatunki telewizyjne. W telewizji naturalizacja telewi-
zyjnej rzeczywistości zapewnia skuteczność perswazyjną. Przykładem obrazu na-
turalizowanej (mitologizowanej) telewizyjnie rzeczywistości może być obraz te-
go samego zdarzenia pokazywanego w różnych serwisach informacyjnych. Po-
służmy się przykładem Marszu Niepodległości, który odbył się w Warszawie 11 
listopada 2017 roku. Jego obraz pokazywany był w różnych serwisach informa-
cyjnych w Polsce w sposób podobny w sensie stosowanych na całym świecie ko-
dów przedstawieniowych. Przedstawione wydarzenie zyskuje status „oczywiste-
go”, ponieważ odbiorcy telewizyjni widzą obraz manifestacji z okazji Święta 
Niepodległości w Warszawie i na podstawie świadectwa zmysłów powinni móc 
je ocenić, powinien być on dla nich zrozumiały. Ale w zależności od ideologii 
stacji telewizyjnej, nastawienia i oczekiwań odbiorców może on znaczyć patrio-
tyczną manifestację kilkudziesięciu tysięcy Polaków lub nawet marsz kilkudzie-
sięciu tysięcy faszystów. W telewizji mamy bowiem wykreowany obraz rzeczy-

18 C. Geertz, dz. cyt., s. 93. 
19 Tamże, s. 92-93. 
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wistości i istotne jest, w jaki sposób przedstawione wydarzenie jest skadrowane, 
które obrazy są eksponowane, a także jaki komentarz temu towarzyszy. Istotny 
jest też proces symbolizacji, jakiej na podstawie przedstawionych obrazów me-
dialnych dokonuje odbiorca. Innym przykładem telewizyjnej mitologizacji – na-
turalizacji mogą być serialowe światy przedstawione. Wskutek telewizyjnych 
strategii naturalizacji rzeczywistości, czyli przekształcania historii w „naturę” 
świat rodziny Lubiczów, bohaterów polskiej telesagi rodzinnej Klan, mieszkają-
cych w Warszawie i fantastyczne Siedem Królestw, państwa zajmującego dużą 
część fikcyjnego kontynentu Westeros w serialu fantasy Gra o tron, a także 
Bieszczady, gdzie dzieje się akcja kryminalnego serialu Wataha wydają się być 
tak samo realne – „naturalne”. Ponieważ w potocznym świecie „wszystko jest 
tym, czym jest, i niczym innym”, jak ujął to Joseph Butler – wobec wątpliwości, 
które muszą się rodzić z powodu jego nieuniknionych niedostatków”20. Serialo-
we obrazy rzeczywistości tworzą światy gotowe, kompletne, a podobny sposób 
ich przedstawienia, czyli forma, skonstruowany medialnie mit, a raczej wyobra-
żenie zmityzowane, powoduje, że wydają się być tak samo realne. „To zawsze 
tak było” – mit jest zasadą rozumienia zdarzeń zakładającą niejako „naturalny”, 
czyli pozaczasowy, zbiór wymagań. Ponieważ człowiek nie szuka w nim infor-
macji o świecie w którym żyje, ale własnego miejsca we wspólnocie wartości. 
W kulturze współczesnej mamy do czynienia z wszechobecnością mitu i różne-
go rodzaju praktyk mitologizacyjnych. Mit wyrasta z podłoża emocjonalnego 
i to podłoże nadaje wszystkim jego tworom swoje własne, specyficzne zabarwie-
nie”21. 

Naturalizacja telewizyjnych obrazów świata znajduje swój wyraz także 
w konstrukcji mitycznych bohaterów. „Znamienną cechą narracji telewizyjnych 
jest właśnie prymarne znaczenie postaci”22, które na ekranie nie mogą być tylko 
wzorami postaci, ale występują jako konkretne osoby o zindywidualizowanym 
charakterze, odmienne od innych bohaterów. Powinien je określać nie tylko 
standardowy zestaw działań, ale też ich charakterystyka powinna się zawierać 
w relacjach interpersonalnych, języku, sposobie bycia, wizerunku, wyrażających 
pewien zestaw wartości. W ten sposób wyraża się społeczny charakter mitu23. 

20 C. Geertz, dz. cyt., s. 87. 
21 E. Cassirer, dz. cyt., s. 152. 
22 S. Kozloff, Teoria narracji a telewizja, [w: ] R.C. Allen, red, Teledyskursy. Telewizja w ba-

daniach współczesnych, przeł. E. Stawowczyk, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1998, s. 76. 
23 Por. E. Cassirer, dz. cyt., s. 148. 
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Fundamentalny jest jednak sposób wypowiadania, czyli forma, w tym wypadku 
konstrukcja bohatera, która decyduje o tym, czy stanie się on postacią mityczną. 
Jason Mittell podkreśla, że większość telewizyjnych bohaterów są to jednostki 
raczej spójne niż zmienne, nawet jeśli przeżywają one wiele zmian w życiu, po-
stać jest zazwyczaj stabilna, raczej akumuluje ona doświadczenia narracyjne niż 
podlega wskutek nich zmianom24. 

Mityczni telewizyjni bohaterowie wykreowani wskutek medialnych technik 
mitologizacyjnych mają różny rodowód i odpowiadają na wielorakie emocjonal-
ne potrzeby widzów. Są nimi ikony amerykańskiej pop-kultury XX wieku, takie 
jak: Superman, Batman, Spider-Man – herosi pochodzący z różnych medial-
nych światów. Źródłem postaci Supermana jest komiks, ale występuje on też 
w filmach fabularnych, serialach animowanych, serialach telewizyjnych, grach 
komputerowych. Superman (w życiu codziennym Clark Kent) jest superbohate-
rem – herosem pochodzącym z planety Krypton, a więc przedstawicielem obcej 
kultury w USA, swego rodzaju imigrantem. Jego mityczna wyjątkowość polega 
na tym, że posiada on nadludzkie zdolności, dzięki czemu może ratować ludz-
kość, ale też stawać w obronie słabszych i uciśnionych. Rodzimą postacią mi-
tyczną pełniącą funkcje ikony polskiej pop-kultury, zwłaszcza w latach 70. XX 
wieku, jest Hans Kloss (prawdziwe nazwisko Stanisław Kolicki). Podobnie, jak 
w przypadku Supermana, występuje on w wielu medialnych światach, które cha-
rakteryzuje powtarzalność stanowiąca typową fabulację mitu. Są nimi przedsta-
wienia Teatru Telewizji i serial telewizyjny pod tytułem Stawka większa niż ży-
cie, seria opowiadań, komiksy, gra komputerowa. Hans Kloss jest Polakiem 
w służbie wywiadu ZSRR podszywającym się pod Niemca i działającym jako 
szpieg w niemieckim wywiadzie wojskowym – Abwehrze. W serialu telewizyj-
nym wykreowano mit Polaka, który walczy przeciwko Trzeciej Rzeszy i w każ-
dym odcinku serialu zwycięża z Niemcami inteligencją, sprytem, czasem siłą fi-
zyczną. Hans Kloss jest postacią rodem z popkultury, posiada więc właściwości 
nadludzkie. Swego rodzaju naturalizacja rzeczywistości wojennej, jaka miała 
miejsce w serialu, umożliwiła przekształcenie jej w „mit” zwycięskiej wojny, 
szczególnie pożądany czasach PRL-u. Dzisiaj w telewizji coraz częściej mitycz-
ność bohatera opiera się na jego profesjonalizmie. Dotyczy to zarówno postaci 
fikcyjnych, przykładem może być doktor House, bohater serialu amerykańskiego 

24 J. Mittell, Complex TV. The Poetics of Contemporary Television Storytellins, New York Uni-
versity Press, New York and London 2015, s. 132-133. 
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o tym samym tytule, czy doktor Paweł Lubicz, bohater polskiej telesagi rodzin-
nej Klan. Przy czym kreacja bohaterów serialowych opiera się na współpracy 
między aktorami, którzy ich portretują, pisarzami i producentami, którzy obmy-
ślają ich działania i dialogi25. Ale funkcje mityczne mogą być przypisane także 
realnym osobom, jak na przykład Adam Małysz, który uosabiał wyobrażenia 
o herosie, który potrafił latać w powietrzu a jednocześnie był zwyczajnym chło-
pakiem z Wisły. Wszyscy wymienieni bohaterowie wpisują się w racjonalną lo-
gikę wiedzy potocznej, są jej częścią, ponieważ telewizyjny mit bohatera powi-
nien zaspokajać emocjonalne potrzeby odbiorców – postaci zwyczajnej-niezwyczaj-
nej. 

Zarówno świat życia codziennego, jak i telewizyjne światy przedstawione, 
charakteryzuje „praktyczność” wiedzy potocznej. Geertz podkreśla, że wiedza 
empiryczna jest zazwyczaj skuteczna w zakresie, jaki dotyczy danej zbiorowości 
i przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wprawdzie zwykle jest ona nie-
kompletna, ale wystarczająca dla wypełniania codziennych zadań. Na takiej wie-
dzy opiera się „przeświadczenie prostego człowieka, że panuje nad wszystkim”26. 
„Podobnie jak „naturalność”, tak i „praktyczność” wiedzy potocznej jest własno-
ścią nadawaną rzeczom, nie zaś cechą, którą rzeczy nadają”27. Przy czym nie 
chodzi tutaj tylko, jak zauważa Geertz, o wąsko pragmatycznie pojmowaną 
praktyczność jako pragmatyczną użyteczność, a raczej o rodzaj „roztropności”, 
„ludowej mądrości”28. Jednak dzisiaj w początkowych dekadach XXI wieku, jak 
twierdzi Flora Michaels, panuje monokultura ekonomii i chodzi w niej przede 
wszystkim o kwestię efektywności, wydajności. Jedna panująca ekonomiczna 
narracja zmienia wszystko: w jaki sposób myślimy o pracy, o relacjach społecz-
nych, o świecie natury, o naszym społeczeństwie, o naszym zdrowiu fizycznym 
i psychicznym, o naszej edukacji i kreatywności29. Swego rodzaju egzemplifika-
cją praktycznej wiedzy potocznej w telewizji są kanały tematyczne mające cha-
rakter poradnikowy, jak np. Kuchnia +, Domo +, Food Network, TVN Style, 
TVN Turbo, HGTV. A specyficznym przetworzeniem „praktyczności” jako za-
sady wiedzy potocznej w świecie telewizji są różnego rodzaju programy pełniące 

25 J. Mittell, Complex TV. The Poetics of Contemporary Television Storytellins, New York Uni-
versity Press, New York and London 2015, s. 119. 

26 C. Geertz, dz. cyt., s. 87. 
27 Tamże, s. 96. 
28 Tamże, s. 94. 
29 F.S. Michaels, Monoculture. How One Story is Changing Everything, Red Clover Press 

2011, s. 105. 
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funkcje praktycznych poradników. W stacjach ogólnotematycznych jest obecnie 
ogromna ilość programów poradnikowych: motoryzacyjne, z których możemy 
dowiedzieć się, na podstawie testów aut, które są najlepsze – Pasjonaci (Polsat) 
lub zgłębić tajniki stylizacji i technologii samochodów – V Max (TV4), kulinar-
ne, instruujące jak na przykład upiec babkę na święta – Rączka gotuje (TVP3), 
Okrasa łamie przepisy (TVP HD), Doradca smaku (TVN), budowlane w których 
widzowie są instruowani, w jaki sposób wyremontować dom, aby na tym zarobić 
– Remontujesz – zyskujesz (Zoom TV), Dochodowy remont (Metro), programy dla
działkowiczów – Rok w ogrodzie (TVP1), w których można zobaczyć, jak upra-
wiać rośliny na balkonie, na działce lub posiadaczy ogrodów – Nowa Maja w 
ogrodzie (TVN). Swego rodzaju praktyczność zmityzowana dotyczy także pro-
gramów o charakterze fikcyjnym, na przykład seriali telewizyjnych, takich jak: 
polskie telesagi rodzinne Klan, M jak miłość, które podobnie jak tradycyjne mity, 
mówią ludziom, jak żyć. Widzowie dostają w nich konkretne wskazówki, jak 
postępować z mężem, żoną, co zrobić w sytuacji choroby i braku pracy. 

Właściwością świata życia codziennego – wiedzy potocznej jest także 
„przeźroczystość”, którą trudno jest określić w bardziej precyzyjnych katego-
riach. Geertz sugeruje, że może ona oznaczać „prostotę” bądź „dosłowność”. 
„Chodzi tu o zdroworozsądkową tendencję do oglądu tych czy innych spraw 
w taki sposób, aby przedstawić je ni mniej, ni więcej tylko takimi, jakimi zdają 
się być. Niczym mniej, niczym więcej”30. Trzeźwość myślenia, realizm mają być 
źródłem potocznej mądrości. Świat życia codziennego powinien być nieskom-
plikowany, a fakty życiowe powinny znajdować się na jego powierzchni. Ale ar-
tyści, naukowcy, księża zwykle go komplikują. „Prawda jest oczywista”31 to jedna 
z zasad, jakimi rządzi się racjonalność potoczna. Telewizja, aby sprostać oczeki-
waniom odbiorców, kreuje więc „oczywiste prawdy”. Odbiorca powinien świat 
przedstawiony móc rozumieć w sposób zdroworozsądkowy. Najbardziej jest to 
widoczne w przypadku gatunków, takich jak docu-soap, opartych na specyficz-
nym wymieszaniu telewizyjnej fikcji z elementami rzeczywistości. Przy czym 
ideologię paradokumentalnych programów stanowi realizm. W programach, ta-
kich jak Zdrady (Polsat), Dlaczego ja? (Polsat), Szpital Dzieciątka Jezus (TVP), 
Ukryta prawda (TVN) pokazywane są różnego rodzaju „oczywiste prawdy” do-
tyczące wierności małżeńskiej, zdrowia i choroby, a do ich odczytania wystarczy 

30 C. Geertz, dz. cyt., s. 96. 
31 Tamże. 
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odbiorcy zdrowy rozsądek. Ale też przykładem oczywistej prawdy w telewizji 
mogą być telewizyjne obrazy rzeczywistych wydarzeń, takich jak ataki na WTC, 
powtarzane w stacjach polskojęzycznych w konwencji „na żywo” przez co naj-
mniej miesiąc po 11 września 2001 roku lub obrazy katastrofy smoleńskiej. 
Różnego rodzaju oczywiste prawdy znajdują się w obrazach świata przedstawia-
nych w wielu telewizyjnych gatunkach. W komediach sytuacyjnych i soap ope-
rach mogą one dotyczyć fikcyjnych rodzin, natomiast w gatunkach, takich jak: 
quiz show, talk show i różnego rodzaju dokumenty rodzin realnych. Interesują-
cym przykładem może być sitcom Świat według Kiepskich, w którym przedsta-
wiono obraz rodziny polskiej w krzywym zwierciadle, swego rodzaju jej anty-
model – antywzór, ale pojawiające się głosy oburzenia po emisji pierwszych od-
cinków serialu wskazują, że był on odczytywany w sposób dosłowny. 

Telewizyjne obrazy świata, podobnie jak świat życia codziennego, charakte-
ryzuje mądrość zdroworozsądkowa – „ludowa”. Clifford Geertz tę cechę wiedzy 
potocznej nazywa „niemetodycznością” zdrowego rozsądku. „Mądrość zdrowo-
rozsądkowa jest bezwstydnie i obcesowo ad hoc. Pojawia się w epigramach, przy-
słowiach, obiter dicta, dowcipach, anegdotach, contess morals – w hałasie gno-
micznych wyrażeń – nie w formalnych doktrynach, aksjomatycznych teoriach 
czy architektonicznych dogmatach”32. Ta cecha racjonalności potocznej w tele-
wizji występuje w wielu formach. W oparciu o zasadę mądrości zdroworozsąd-
kowej – „ludowej”, która mówi, że każdy zna się na rodzinie, medycynie, polity-
ce i telewizji kreowane są światy przedstawione w takich gatunkach telewizyj-
nych, jak sitcom (Świat według Kiepskich) czy polskie telesagi rodzinne (Klan, 
M jak miłość), Na dobre i na złe. Zasadę tę często wykorzystują politycy występu-
jący w programach telewizyjnych, starający się wyrazić swoją myśl poprzez zna-
ne przysłowie, dowcip bądź anegdotę. Swego rodzaju potwierdzeniem tej zasady 
może być popularność w telewizji programów kabaretowych i wykreowanych 
w nich dowcipów, które stały się elementem zbiorowej wyobraźni Polaków, np. 
„haratniemy w gałę”, bądź groteskowo przedstawione wizerunki polskich mał-
żonków - Heli i Mariana. 

W telewizji, tak jak w życiu codziennym, coraz częściej występuje zjawisko 
braku uznanych specjalistów. Każdy może być ekspertem, a wiedza praktyczna 
przekazywana jest przez pokaz. Swego rodzaju wymogiem wiedzy praktycznej 
jest jej „dostępność”, która „jest po prostu założeniem, a w istocie wymaganiem, 

32 Tamże, s. 97. 
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by każdy dysponujący w miarę sprawnymi władzami umysłowymi potrafił 
uchwycić zdroworozsądkowe wnioski, a wnioski jednoznacznie stwierdzone nie 
tylko pojął, ale i zaakceptował”33. Myśl potoczna z definicji jako potoczna musi 
być dostępna wszystkim. Najbardziej spektakularnym przykładem z ostatnich lat 
w polskiej telewizji pokazującym wszechwładzę racjonalnej potoczności jest pro-
gram Perfekcyjna pani domu (TVN), w którym prowadząca go osoba pokazuje 
widzom, w jaki sposób należy sprzątać mieszkanie. Program ten niewątpliwie 
potwierdza tezę Geertza, że każdy może być ekspertem. Ale zasada „dostępno-
ści” powoli opanowuje także inne telewizyjne obrazy świata. Coraz częściej po-
jawia się na przykład w serwisach informacyjnych, gdzie oceny polityków i ich 
działań dokonują widzowie występujący w roli ekspertów. „Dostępność” przeja-
wia się także na innym poziomie. Przedstawiane newsy są tak skonstruowane, 
aby odbiorca potrafił wyciągnąć zdroworozsądkowe wnioski, przy czym nie ma 
tutaj granicy, która określałaby jakiego poziomu „dostępności” nie można już 
obniżyć. 

Swego rodzaju kwintesencją telewizyjnej potocznej racjonalności są pro-
gramy Wojciecha Cejrowskiego z cyklu Boso przez świat, w których przedsta-
wiane są różne egzotyczne kultury, ale zgodnie z naszą potoczną racjonalnością. 
Znajdziemy w nich wszystkie omawiane powyżej, przetworzone medialnie, wła-
sności wiedzy potocznej związanej z kulturą twórców. Programy Boso przez 
świat są przykładem telewizyjnych mitologizacji-naturalizacji stanowiących au-
torytatywne opowieści. Autor programu i jego główny bohater Wojciech Cej-
rowski wprawdzie chodzi boso, jak jego bohaterowie, i pokazuje różne, często 
żyjące w odosobnieniu, według tradycyjnych wzorów społeczności, ale owe eg-
zotyczne dla nas światy są „oswojone” medialnie i przedstawione zgodnie ze 
zdroworozsądkowymi regułami. Wszystkie zjawiska pokazywane w Boso przez 
świat są przedstawiane w sposób praktyczny – jako naturalne, zawierające oczy-
wiste prawdy, oparte na zdroworozsądkowej mądrości i dostępne, czyli zrozu-
miałe dla wszystkich. Odwołam się tutaj do dwóch odcinków programu. 
W pierwszym z nich zatytułowanym Kava możemy zobaczyć, w jaki sposób lu-
dy żyjące w Amazonii przygotowują popularny wśród tubylców napój zwany 
kava, który kojarzy się nam z kawą, ale chodzi tutaj o napój, który pełni funkcje 
zbliżone do alkoholu. Widzowie mogą zobaczyć, jak w praktyce tubylcy przygo-
towują kavę, jak ją spożywają, a także jak próbuje go twórca programu, który 

33 Tamże, s. 98. 
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wypowiada się o nim w sposób ironiczny. Drugi odcinek zatytułowany jest Ko-
kos i jego tematem, jak mówi w pierwszych ujęciach Cejrowski, jest „palma ko-
kosowa i jej dzieci kokosy”34. Samo sformułowanie tematu odcinka pochodzi 
z języka potocznego, który jest przewodnikiem po świecie przedstawionym, da-
lej padają w nim takie sformułowania, jak palmy kokosowe są jak „wielkie jak 
słoniowe nogi”. Cejrowski opisuje w tym odcinku sposób uprawy palmy koko-
sowej poprzez pokaz i różnego rodzaju analogie do życia codziennego widzów. 
W programie wszystko wydaje się być oczywiste. Prowadzący pokazuje i obja-
śnia, jak wyglądają liście palmy, jakiej są wielkości, co z nich się robi. Autor pro-
gramu próbuje robić to samo, co tubylcy na przykład wchodzić na palmę, przy-
gotowywać kavę. W Boso przez świat charakterystyczne są także komentarze 
prowadzącego: „nic nie rozumiem, ale na pewno ma pan rację”35 – mówi Cej-
rowski do starszego człowieka wyplatającego linę z włókna kokosowego. Po-
twierdzają one autorytatywny charakter opowieści. 

Uwagi końcowe: 
Telewizja dostarcza człowiekowi współczesnemu nowy, „idealny” zdrowo-

rozsądkowy świat kultury potocznej – potoczny obraz świata. W pewnym sensie 
„ustanawia świat” stanowiący materiał symboliczny, na podstawie którego swoje 
światy tworzą odbiorcy. Przy czym istotna jest tutaj, podobnie jak w przypadku 
mitów, wiara w pewność zasad i racji wiedzy potocznej. Aby ją osiągnąć czło-
wiek chroni, w różny sposób, niezbędne mu do życia przekonania, nie dopusz-
czając do ich podważania. Taką funkcję w kulturze masowej mogą pełnić mity 
i różnego rodzaju wyobrażenia zmityzowane. Przy czym świat kultury masowej, 
zgodnie z jej ideologią, kształtuje się w opozycji do zwyczajności, codzienności 
a jednocześnie stanowi jej część, ponieważ kultura popularna stanowi element 
rzeczywistości. Według Wojciecha Burszty, „u podstaw takiego procesu tkwi 
niewątpliwie reguła o ludowej proweniencji” projekcja orbis interior”36. Wykre-
owany medialnie świat, aby był zaakceptowany przez odbiorców powinien za-
wierać znane: swojskie realia, sposób życia, zasady postępowania i normy este-
tyczne37. W takiej sytuacji teksty telewizyjne stają się obrazami sterującymi po-
strzeganiem świata – budowaniem świata masowej wyobraźni. 

34 Cytat pochodzi ze ścieżki dźwiękowej programu. 
35 Cytat pochodzi ze ścieżki dźwiękowej programu. 
36 W. J. Burszta, K. Piątkowski, O czym opowiada antropologiczna opowieść, Instytut Kultury, 

Warszawa 1994, s. 111. 
37 Tamże. 
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Warto tutaj zadać sobie pytanie, skoro za medialną retoryką perswazyjną 
kryje się określony sposób wiedzenia świata, jaka ideologia kryje się za telewizyj-
nymi – potocznymi obrazami świata? Umberto Eco, zgodnie z zasadami semio-
tyki, proponuje rozpoznawanie ideologii kryjących się za retorykami38. Wydaje 
się, że logika komercyjnego systemu, jakiemu podporządkowana jest telewizja, 
także telewizja publiczna w Polsce, niejako narzuca jako dominującą ideologię 
konsumpcyjnego kapitalizmu wraz z jego systemem wartości. Konsumpcyjny 
kapitalizm stanowi bowiem dzisiaj istotną część naszego zdrowego rozsądku. 
Można też zapytać o możliwość jego odrzucenia w telewizji lub oferowanie al-
ternatywnego wobec kapitalistycznego stylu życia – obrazu świata? 

Na koniec warto się zastanowić, czy zasada zgodnie z którą racjonalność 
potoczna stanowi podstawę telewizyjnych obrazów świata obowiązuje w „nowej” 
telewizji postsieci (post-network era), nazywanej posttelewizją lub hipertelewi-
zją39. Jest to o tyle istotne pytanie, że na początku XXI wieku telewizja w dal-
szym ciągu pozostaje głównym źródłem medialnych obrazów i dostarczycielem 
kulturowych treści, także w Internecie. „Nowa” telewizją, za Scolarim nazywana 
hipertelewizją, stanowi nową konfigurację systemu medialnego40. Jej podstawą 
jest szybko zmieniająca się sieć formatów telewizyjnych, ekranów, narracji, pu-
bliczności i związanych z tym praktyk. Hipertelewizja wykorzystuje cechy in-
nych mediów, jak strony Web, gry wideo, oparta jest na konwergencji starych 
i nowych mediów. Zmieniają się także widzowie, którzy posiadają hipertekstu-
alne doświadczenia użytkowników dotyczące produkcji i odbioru, takie jak: na-
wigacja w sieci Web 2.0, granie w gry komputerowe, komunikowanie się przy 
użyciu technologii telefonii mobilnej. Wskutek tego telewizja adresuje swój 
przekaz do odbiorcy, coraz częściej będącego interaktywnym użytkownikiem, 
którego praktyki medialne mają charakter nieciągły, fragmentaryczny, zatomi-
zowany41. Istotnym elementem nowego systemu jest także dystrybuowanie pro-
dukcji telewizyjnych w nowych mediach, przede wszystkim w Internecie. Nowi 
użytkownicy nowych mediów (Internet, interaktywne aplikacje komunikacyjne 
i cyfrowe media umożliwiające dostęp do nich, np. telefony komórkowe) mają 
możliwość medialnej działalności. Nowe media wprawdzie stwarzają warunki do 

38 Por. U. Eco, Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinberg, PIW, Warszawa 1972, s. 141. 
39 C.A. Scolari, The Grammar of Hypertelevision: An Identikit of Convergence-Age Fiction Tel-

evision (Or, How Television Simulates New Interactive Media), “Journal of Visual Literacy” 2009, 
vol. 28, nr 1, s. 34. 

40 Tamże. 
41 Tamże, s. 29. 
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kreowania własnych dyskursów przez mniejszości, tworzenia alternatywnych ob-
razów świata wobec mediów głównego nurtu, np. telewizji, ale czy zmienia to 
ich zasadę, jaką stanowi potoczna racjonalność? To pytanie pozostawiam otwar-
te. 

COMMON RATIONALITY AND TELEVISION’S IMAGES OF THE WORLD.  
A POLISH PERSPECTIVE 

Abstract 

The article concerns common knowledge seen as a kind of a rational construction that de-
termines symbolic images of the world shown on TV. The article looks at symbolic strategies of 
“domesticating” the world, both local and global. The Polish perspective is adopted since images 
of the world shown on TV share some common features that result from television language, but 
are specific for different television channels, not only in the world but also within one country – 
Poland. I will take a look at images of the world shown by Polish television channels. 

Key words: rationality, common knowledge, television, images, symbol 
Słowa kluczowe: racjonalność, wiedza ogólna, telewizja, obrazy, symbol 
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ŚWIADOMOŚĆ PONOWOCZESNA  
I ARCHETYP ZMIENNOKSZTAŁTNEGO 

Jerzy Prokopiuk, współczesny polski gnostyk i antropozof, wybitny tłumacz 
literatury naukowej i pięknej, zauważa, że dzieje euroamerykańskiej psyche można 
podzielić na trzy etapy: mitocentryczny, pojęciowo – empiryczny i (przyszły) 
imaginatywny.1 Pierwszy, to etap bycia w świecie i poznawania świata poprzez 
obrazy, czyli dynamiczne mity w relacjach z bogami i demonami (kult Bogini 
Wielkiej Matki i początki buntu jej syna, pary bogiń i bogów, politeizm). Na 
drugim etapie, cywilizacji patriarchalnej, zrodziło się, początkowo w Izraelu 
i Grecji, myślenie pojęciowo-empiryczne i dawne mityczne związki ontyczne 
i epistemologiczne zanikały, aż do stłumienia ich i wyparcia w świat nieświado-
mości. Po dominacji filozofii przyszła faza dominacji nauki i techniki. Zrodziła 
się wtedy nowożytna cywilizacja, zrazu naturalistyczna, później zaś pozytywi-
styczna i materialistyczna. Wówczas wzrok człowieka odwrócił się od świata du-
chowego i skierował się wyłącznie ku światu fizycznemu. Natomiast ponowo-
czesność jest okresem przełomowym pod tym względem, że już w niedalekiej 
przyszłości, której zalążki odnajdziemy i w obecnej chwili, albo ludzkość pogrą-
ży się w jednostronnym scjentyzmie, technicyzmie i materializmie, albo będzie 
szukać „odrodzenia” w regresji do epoki mitu. Dominacja nauki i techniki, spy-
chając na margines dawną postawę religijną, sprawia, że ta postawa nie zanika, 
a jedynie traci swój sakralny charakter, trywializuje się i kostnieje w swych do-
gmatach. Pytaniem zasadniczym, które podkreśla Jerzy Prokopiuk, jest pytanie 

1 Por. J. Prokopiuk, Siedem kroków ku „ja” – a teraz z powrotem. Posłowie do J. Hillman: Re-
wizja psychologii, Warszawa 2017, ss. 513-519. 
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o to, co zrobić z ludzkim „ja”? Mamy dwie odpowiedzi: po pierwsze, „pójście za
ciosem rozwojowym” i projekty przemienienia „ja” w mechaniczny instrument, 
czy nawet przeniesienie go do wnętrza maszyn (transhumanizm); po drugie, po-
kusy orientalne i neopogańskie: propozycje roztopienia „ja”, a nawet jego zane-
gowanie i zastąpienie go antyczną pespektywą ludzkiej duszy jako „poletka bo-
gów”, a wtedy człowiek stałby się ich marionetką. Czy są to dwie ślepe uliczki 
człowieka ponowoczesnego, który jest popychany ku staniu się biomaszyną, albo 
jest pędzony drogą regresji? Istnieje i trzecia droga, hipotetyczna: możliwość 
syntezy pozytywnych doświadczeń z pierwszego i drugiego etapu, żywy kontakt 
ze światem archetypów i pełna świadomość tego kontaktu, dzięki poszerzaniu 
swej świadomości. Wątpliwości pojawiają się wówczas, jeśli wnikliwie zapytamy 
o sposoby wejścia na tę integralną ścieżkę. Wszelkiej maści ideolodzy, fanatycy,
relatywiści moralni, domorośli guru i koniunkturaliści, chętnie nas nią poprowa-
dzą. 

Oczywiście, próbując uchwycić dzieje psyche, popadamy w pewien para-
doks, ponieważ ta niby ludzka psyche zawiera także obszary pozaludzkie, ciem-
ne, nieświadome, wymykające się spoza wszelkiej ludzkiej kontroli. Dlatego też 
schematy pokazujące rozwój psyche (jak i jej regres) są mitem zbudowanym na 
naszych pragnieniach, lękach i tęsknotach. By przyjrzeć się ponowoczesnej 
świadomości w dalszej części szkicu zamierzam pójść drogą twórcy psychologii 
archetypowej, James’a Hillmana, który spoglądał na procesy zachodzące we 
współczesnej kulturze, przyjmując neopogańską perspektywę antycznej duszy, 
wskrzeszając przy tym intuicje renesansowych neoplatoników. Nie chodzi o to, 
by zgadzać się z poglądami Autora, który rzeczywiście traktuje naszą psychikę 
jako „poletko antycznych Bogów” (zawsze pisanych ostentacyjnie przez Hillma-
na z dużej litery), lecz o to, że ta perspektywa (czy bardziej gra pluralistycznych 
perspektyw) ukazuje coś, co zwykle bywa wypierane. Trudno nam przyjąć do 
wiadomości prawdę, że ludzkie oblicze, również te, które spogląda na mnie z lu-
stra, to nie tylko oblicze cudownie rozumnej i empatycznej istoty, lecz również 
(a może bardziej) psychopaty, czy głupca padającego ofiarą swych pragnień 
i afektów. Hillman pisze: „(…) wprowadzam termin patologizowanie na ozna-
czenie autonomicznej zdolności psyche do kreowania choroby, stanów wywołu-
jących chorobę, nieporządku, nieprawidłowości, anomalii oraz cierpienia w każ-
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dym z aspektów jej zachowania, a także do doświadczania i imaginowania życia 
z tej zdeformowanej i dolegliwej perspektywy”2. 

Jednak perspektywa ta bywa dla nas zasłonięta, ponieważ jesteśmy ograni-
czani przez religijne i medyczne analogie. Tymczasem to, co ukazuje się dzięki 
psychopatologii radykalnie burzy nam świat fantazji o wspaniałej, idealnej ludz-
kiej jednostce i może stanowić drogę do przebudzenia ze świata płytkich iluzji, 
który jest mniej rzeczywisty niż świat marzeń sennych.. Istotę tego przebudzenia 
uchwycili i wspaniale opisali, czy oddali za pomocą obrazów, nie zaślepieni 
przez monocentryczne perspektywy, wielcy artyści i wizjonerzy, począwszy od 
greckich tragików, po romantycznych poetów, prekursorów psychologii głębi 
i wielkich powieściopisarzy wieku XIX i XX. Ale czyż większość z nas nie woli 
żyć w świecie platońskiej jaskini”, świecie bezpiecznym, choć to bezpieczeństwo 
wybiera się kosztem wolności? Co więc należy zrobić, by ten świat „platońskiej 
jaskini” ocalić. urealnić i umieścić na solidnych fundamentach? Zbudować pełen 
zasieków mur pomiędzy normą a patologią, zdrowiem a chorobą. By ta dycho-
tomia stała się faktem (aczkolwiek urojonym), trzeba było zaprzeczyć tym per-
spektywom, które ukazują istotę ludzką zniewoloną przez namiętności, pełną 
okrucieństwa, chciwości, nienawiści, oszukującą samą siebie, by uroić, że cen-
tralną pozycję w jej psyche zajmuje racjonalne ego. Hillman, nazywany czasami 
jungowskim heretykiem, opisuje nam trzy style zaprzeczania: 

1. Zaprzeczenie nominalistyczne. W wieku XVIII i XIX zapanowała moda 
na wyodrębnianie specyficznych zaburzeń psychicznych i wymyślanie nowych 
nazw. Pojawiły się wówczas takie pojęcia, które do dzisiaj są w użyciu: alkoho-
lizm, autyzm, katatonia, klaustrofobia, ekshibicjonizm, homoseksualizm, maso-
chizm, schizofrenia, psychiatria, psychoterapia. „Naiwnym marzeniem ludzi 
oświecenia, podobnie jak wszystkich ściśle racjonalnie myślących osób wszelkich 
epok, było dokładne poklasyfikowania zjawisk świata umysłowego, analogicznie 
do świata roślin i zwierząt na kategorie, podkategorie, rodzaje i gatunki.”3. 

Wkrótce pojawiły się różnice w poglądach pomiędzy przedstawicielami 
różnych szkół, które miały podłoże nie tyle naukowe, co ideologiczne, kulturo-
we, czy narodowe. Przecież stan zdrowia pacjenta, który dostanie się w ręce psy-
chiatrów i psychologów, jest oceniany przede wszystkim, również i w dniu dzi-
siejszym, na podstawie jego zachowania… A testy i obserwacje mają te diagnozy 

                                                                 
2 J. Hillman, Re - wizja psychologii, przeł. J. Korpanty, Warszawa 2016, s. 135. 
3 Tamże, s. 142. 
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potwierdzić4… Warto zauważyć, że ten, kto zajmuje się psychopatologicznymi 
terminami, nie jest na ogół zainteresowany psychopatologią, jej naturą, głębszym 
znaczeniem przypadłości. Jak stwierdza Hillman: „Terminy te nabywają swoją 
substancję z ciał, które nazywają; niczym pasożyty żerują na ich przypadkach.”5. 

W istocie rzeczy, terminy te są arbitralne i puste, pozwalają nazwać przypa-
dłość i odłożyć ją na półkę. Tracąc głębsze perspektywy, ulegamy złudzeniu, że 
wszyscy alkoholicy, czy schizofrenicy są, jeśli nie identyczni, to podobni sobie. 
Tym samym nauka o psychopatogii staje się formą magii (prawo podobieństwa), 
ponieważ podobieństwo (jak zauważyli to James Frazer i Marcel Mauss), jest 
mylone z tożsamością. Zatem nad naszymi głowami krążą chmury, które są me-
taforami terminów psychopatologicznych, w które tchnięto pozór życia. Chmu-
ry popychane przez wiatr dzielą się na coraz mniejsze części, podobnie jak rosną 
klasyfikacje anomalii psychicznych, by w końcu wessać w siebie niemal każdego 
z nas. A potem specjaliści od normy i szczęścia uczynią nas normalnymi i szczę-
śliwymi za pomocą farmaceutyków nowej generacji i coraz płytszych, zawęża-
nych do ego i samorealizacji, terapii. A kto nie będzie chciał tego uszczęśliwie-
nia, tylko potwierdzi patologiczną diagnozę jako trudny przypadek. Jednak 
świadomość tego stanu rzeczy i chęć przeciwstawienia się zaprzeczeniu nomina-
listycznemu może stać się nie jakimś wyzwoleniem, lecz nominalistyczną pułap-
ką. Hillman pisze o niebezpieczeństwie logofobii.6. W ten sposób określa lęk 
przed słowami, szczególnie wielkimi słowami, które mogą zawierać aspekty rze-
czywistości. Słowa fascynują nas i jednocześnie budzą naszą odrazę, ponieważ 
dzięki nominalizmowi z jednej strony wzrosło znaczenie słów, z drugiej zuboża-
ła ich treść. W tym miejscu warto podzielić się małą dygresją. Iluż ponowocze-
snych intelektualistów usuwa ze swego słownika takie słowa, jak: prawda, pięk-
no, nawet miłość, a czasem i wolność (celowo pomijam dobro i zdrowie). Tym 
samym słowa te zostawia się na pastwę fundamentalistom. A czy przypadkiem 
Hillman nie ma racji, kiedy stwierdza, że „W psychiatrii słowa nabrały charakte-
ru schizogenicznego, same stały się źródłem chorób umysłowych”7. 

2. Zaprzeczenie nihilistyczne. W pracach Karla Jaspersa, Michela Fo-
ucault’a, czy słynnych antypsychatrów: Ronalda Davida Lainga i Thomasa 

4 Por. T. Szasz, Mit choroby psychicznej. W: K. Jankowski, Przełom w psychologii (antologia). 
Warszawa 1978. 

5 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., 142. 
6 Tamże, s. 53. 
7 Tamże, s. 53. 
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Szasz’a przejawiają się motywy związane z szaleństwem społeczeństwa. Psycho-
patologia jest spostrzegana jako wytwór społecznego systemu władzy i głoszonej 
przezeń idei rozumu. Zaś poprzez psychopatologiczne diagnozy aparat władzy 
wyrządza wiele politycznych i społecznych szkód. Ale, obojętnie, czy uznamy 
z ulgą, że jesteśmy zdrowymi w świecie rządzonym przez szaleńców; czy szalo-
nymi, rządzonymi przez zdrowych – wciąż coś jest chore. Jak zauważa Hillman, 
Hegel w „Dodatkach” (Zusätze) do „Filozofii umysłu” (fragmenty nie tłuma-
czone na język polski), po doświadczeniach z chorą na schizofrenię ukochaną 
siostrą, która popełniła samobójstwo, doszedł do wniosku, a tym samym wy-
przedził koncepcję „podzielonego ja” Lainga, jak i „podwójnego wiązania” Bate-
sona, że choroba psychiczna to „ (…) rodzaj z konieczności podzielonej formy 
czy też etapu w rozwoju duszy. (…) dusza jest podzielona i pozostająca w sprzecz-
ności sama z sobą; z jednej strony jest ona już panią samej siebie, z drugiej nie 
jest jeszcze panią samej siebie”8. 

Jeśli bez zastrzeżeń pójdziemy za wskazówkami Lainga czy Szasza możemy 
wpaść w perfidną pułapkę, jaką jest ucieczka od psychopatologii. Przydając zbyt 
dużą wartość szaleństwu, możemy wypierać związane z nim cierpienie, nieszczę-
ście, brzydotę, czy poczucie winy, jednostronnie obarczając za te stany społe-
czeństwo i aparat władzy, a tym samym poczynamy wybielać siebie, co prowadzi 
jedynie ku wewnętrznej ślepocie. 

3. Zaprzeczenie transcendentne. Jednym ze sposobów odrzucenia psychopa-
tologii jest umieszczenie się ponad nią. Jako że wielu ludzi twórczych, występu-
jąc przeciwko mechanistycznym i redukcjonistycznym koncepcjom natury ludz-
kiej, czy też wyrastając z teorii spiskowych, odnajduje się w rzeczywistości ide-
alizując ją bądź deprecjonując, (w każdym bądź razie stawiając się poza i ponad 
nią), temu stylowi zaprzeczenia poświęcę więcej miejsca. Totalnej krytyce Hill-
mana zostaje poddana psychologia humanistyczna i to, co z niej wyrosło, za ide-
alizowanie człowieka i zamiatanie patologii pod dywan, za nadmierne używanie 
takich słów, jak: zdrowie, światło, nadzieja, odwaga, miłość, dojrzałość, ciepło, 
pełnia, delikatność, otwartość, dzielenie się; za stawianie takich celów, jak: wol-
ność, wiara, sprawiedliwość, odpowiedzialność, poświęcenie, zaangażowanie; za 
romantyczna koncepcję ludzkiej natury i nazbyt niewinną miłość. Krytyka Hill-
mana o tyle jest słuszna, jeśli zauważymy, że psycholodzy humanistyczni w swych 
dziełach niewiele miejsca zostawiali na głębszą analizę upadków, potknięć, iluzji 

8 Za: J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 146. 
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i głupoty. Wynika stąd, że psychologia humanistyczna jest filozofią hedoni-
styczną. Hillman zauważa, że doświadczenia szczytowe spotykamy też u klep-
tomanów, piromanów, sadystów, miłośników odlotów psychodelicznych Pogoń 
za tego typu doświadczeniami (nie mówiąc o tak modnej pogoni za orgazmem) 
może przeistoczyć się w maniakalny sposób zaprzeczania depresji. Ale, co naj-
ciekawsze, jedną z form zaprzeczenia transcendentnego, do której swoje dołożyli 
zwolennicy psychologii humanistycznej, jest wypaczanie orientalnych metod. 
Duch Wschodu wyrwany ze swojej rodzimej gleby (pełnej demonów, potwo-
rów, groteskowych bogiń, tortur, obsceniczności) zostaje wysterylizowany, 
pachnie drzewem sandałowym i przeistacza się w sposób ominięcia zachodnich 
psychopatologii. Również psychologię humanistyczną Hillman wini za rozpro-
pagowanie naiwnej wiary (ograniczającej się dotychczas głównie do chrześcijań-
stwa) w ludzkie uczucie (Janov i „primal scream”, Fritz Perls i psychologia Ge-
stalt, czy Abraham Maslow i jego „piramidalny” humanizm). Tymczasem „Hi-
storyczną bazą religii humanistycznej nie jest renesansowy humanizm (…), lecz 
intelektualizm epoki oświecenia”.9 

Nad wyraz łatwo w koncepcjach psychologów humanistycznych zapomina 
się o mrocznych stronach uczuć. A przecież „Terrorysta i dziewczyna, która za-
bija dla swego kultowego herosa (Charles Manson) także zaufali swoim uczu-
ciom”10. 

Uczucia są traktowane w sposób literalny, czyli, polegający na spłaszczaniu 
problematyki i negacji głębi. A przecież uczucia nie są w większym stopniu 
prawdami niż idee, czy w większym stopniu faktami niż doznania. W psycholo-
gii jungowskiej uczucia przynależą do jednej z czterech funkcji psychicznych 
(myślenie – uczucie, percepcja - intuicja). Im bardziej człowiek posiada rozwi-
niętą funkcję myślenia, tym bardziej w cieniu kryją się uczucia, które powracają 
na powierzchnię w stanach obniżonego progu świadomości i bywają nieobliczal-
ne, prowadzące ku destrukcji (stany po intoksykacji, fatalne zauroczenia, wybu-
chy szału etc.). Z kolei u ludzi uczuciowych, myślenie pojawia się na powierzch-
ni jako zaczyn teorii spiskowej, jako urojenie. Ciemną stronę uczuć doskonale 
dostrzegł Hegel: „Uczucie i serce nie jest formą, przez którą cokolwiek jest legi-
tymizowane, moralne, prawdziwe, sprawiedliwe etc., a odwoływanie się do serca 
i uczucia nie znaczy nic, albo znaczy coś złego”11. 

9 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 345. 
10 Tamże, s. 345. 
11 Za: J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 345. 
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Pewne kontrowersje może budzić pogląd Hillmana na istotę przebaczenia, 
które jest według niego odwrotną stroną poczucia winy i przynależy do ego, 
przeciążonego dźwiganiem na swych barkach całego świata. Cóż zatem się czy-
ni, by ulżyć tym małym ludzkim „ja”, łudzącym się, że są centralnym punktem 
wszechświata? Należy wymazać im pamięć. Dlatego też idea przebaczania jest, 
zdaniem tego psychologa archetypowego, ściśle powiązana z wymazywaniem 
nam pamięci. Zauważa on, że w mitach greckich: „Bogowie wybaczają niewiele 
i tylko z rzadka. (…) Bogowie chcą być pamiętani; oni nie proszą o wybaczenie 
za zamęt i spustoszenie, jakie wywołują; chcą, żeby wywołane przez nich zamęt 
i spustoszenie, były pamiętane. (…) Ciągłość przekleństwa, żalu i urazy zacho-
wuje i utrwala w świadomości wartość przodków, wrogów i przyjaciół, a także 
archetypowej natury konfliktów oraz wyrządzonego zła. Przebaczenie wymazuje 
to wszystko i tym samym unieważnia historię. A wtedy człowiek zaczyna ni-
czym małe dziecko, tabula rasa, nie dysponując żadną wiedzą na temat natury 
człowieka, głębi duszy, na temat Bogów”12. 

Idee, archetypy i sofizmaty 

Hillman w każdym swym dziele konsekwentnie podkreśla prymat teorii 
nad praktyką, co uwidacznia się w jego poglądach na temat istoty idei. Idee po-
zwalają nam widzieć, są sposobami postrzegania, patrzenia na rzeczy, perspek-
tywami. Idee wyłaniają się z nieświadomości i są pluralistyczne. Perspektywa 
monoteistyczna, kiedy to jedna idea staje się nadrzędną i unicestwia, czy też 
czyni drugorzędnymi inne idee, jest szkodliwa dla psychiki jednostki i dla życia 
zbiorowości. Podejście monoteistyczne prowadzi do ideologii i w końcu do tota-
litaryzmu, w którym występuje jedna, prawdziwa i odgórnie narzucona perspek-
tywa. Słowo „idea” wykazuje związki z wizualną metaforą poznania, i jest spo-
krewnione z łacińskim videre (widzieć), jak i z niemieckim wissen (wiedzieć). 
Istotę idei oddają również doskonale doskonale polskie czasowniki widzieć 
i wiedzieć. W starożytnej myśli greckiej i u Platona eidos, pierwotnie znaczyło – 
„to, co ktoś widzi – wygląd i kształt w konkretnym sensie – oraz to, dzięki cze-
mu, za pomocą czego ktoś coś widzi”13. Zatem idee pozwalają nam widzieć 

12 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd.. cyt., s. 355. 
13 Tamże, s. 244. 
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i oglądać, dzięki zaś widzeniu, czy też wizji zdobywamy wiedzę, czyli coś wiemy. 
Oczywiście idee rodzą inne idee, generują wciąż nowe perspektywy. Wynika 
stąd, że im większą liczba idei jest do naszej dyspozycji, tym więcej widzimy, im 
głębsze mamy idee, tym głębiej widzimy. Perspektywy monocentryczne (religie 
judeochrześcijańskie, komunizm, narodowy socjalizm, neoliberalizm i monokul-
tura ekonomii) zubożają naszą wizję świata, życia, człowieka, jak i nasze do-
świadczenie. 

Jeśli psychologia zaczyna się wybijać na królową nauk o człowieku, to jed-
nocześnie trzeba podkreślić wyjątkowe ubóstwo idei w psychologii akademickiej 
i terapeutycznej przełomu XX i XXI wieku (w centrum mózg a nie psyche) po-
łączone z niezwykłym naciskiem na sferę praktyczną (związek z ekonomią). 
A przecież nie ma nic bardziej praktycznego, aniżeli formułowanie idei (teoria). 
W ponowoczesności wyszliśmy ze świata idei tylko po to, by utknąć w pułapce, 
podszywających się pod idee, licznych, zazwyczaj zlewających się z sobą, sofi-
zmatów, które dzięki rewolucji informatycznej ze zwielokrotnioną mocą zarażają 
nasze umysły. Sofizmatem Hillman nazywa błąd, który polega na tym, że przy-
pisuje się nadmierną wagę jednemu z czynników, kosztem pozostałych, co przy-
czynia się do widzenia rzeczy z jednej perspektywy. Szczególnie szkodliwe są so-
fizmaty wiążące się z ludzkimi stanami psychicznymi (pragnieniami, emocjami, 
rozumem), jak i rozwojem (i upadkiem) społeczeństw. Jednym z takich sofizma-
tów jest sofizmat pragmatyczny14, który sprawia, że wartość danej idei mierzy 
się jej użytecznością. Kolejnym – sofizmat psychologistyczny15. Dotyczy dziwnej 
mody na przekształcanie w psychologię dosłownie wszystkiego. Wówczas wglą-
dy psychologiczne stają się twarde, nieprzejrzyste i monocentryczne. Zaś moral-
ne, estetyczne i logiczne zdarzenia zostają sprowadzone do zliteralizowanych re-
lacji, z uwzględnieniem jedynie leżących u jej podstaw procesów psychicznych, 
które stają się osobowo ludzkie. A przecież nie tylko psyche jest w nas, ale i my 
w psyche. Jedyną rzeczywistością, w której żyjemy jest przecież archetypowa rze-
czywistość psychiczna. Archetypy dostarczają wzorców naszego myślenia, od-
czuwania, działania (fundamentalne idee psyche w tradycji greckiej uosabiali 
bogowie). Czyż uprawiając naukę nie uprawiamy jedynie archetypowych fanta-
zji? Na przykład do archetypu dziecka przynależą: wiara w „lepszą przyszłość”, 
kult rozwoju i postępu, dojrzałości i niezależności, poszukiwanie naszego po-

                                                                 
14 Por. J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd.. cyt., s. 247. 
15 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 265. 
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chodzenia, czy też utraconego dzieciństwa w historycznych, lingwistycznych 
i prymitywnych początkach.16. Z kolei naukowa, męska świadomość (apollińska) 
oparta jest na specyficznym archetypowym tle. Oko obserwacji naukowca pozy-
tywisty dziwnie ślepło, kiedy kierował swe spojrzenia na kobiecą anatomię (teo-
rie dotyczące zapłodnienia i rozmnażania, embriogeneza, histeria i dostrzeganie 
zawsze kobiecej niższości i pośledniości, co wprawdzie zostało zakwestionowane 
na Zachodzie w latach 60. dwudziestego wieku, ale wśród zwolenników „twar-
dego” konserwatyzmu trwa do dzisiaj). 

Jak już wspominałem, psyche jest bardziej pojemna niż człowiek, a ludzkie 
istnienie ma przede wszystkim charakter psychologiczny i poprzedza aspekty 
ekonomiczne, społeczne, religijne i fizyczne. Zdaniem Hillmana „Człowiek 
nigdy nie będzie na tyle obszerny, by pomieścić w sobie wszystkie swoje psy-
chiczne organy; w takiej sytuacji pozostaje mu tylko snucie refleksji (…) na te-
mat ich działalności”17. 

Już Plotyn (jeden z „mistrzów” Hillmana) postawił niezwykle ważne pyta-
nie, mianowicie:: Czy jesteśmy czymś, czego nie jesteśmy świadomi?18. Z wła-
snego doświadczenia kontemplacyjnego wysnuł wniosek, że nasze „ja” znajduje 
się między dwiema strefami cienia. Jedna kryje się w bogu, druga w ciele. Tym-
czasem „terapia czyni swoich pacjentów indywidualnie odpowiedzialnymi i win-
nymi tego, co w istocie jest dziełem uniwersalnych archetypów”19. Jedną z przy-
czyn tego stanu rzeczy jest uboga perspektywa spostrzegania emocji. A ta uboga 
perspektywa może być wynikiem tego, że sofizmat psychologistyczny nałożył się 
na sofizmat moralizorski20. Te dwa sofizmaty powodują, że wszelkie zdarzenia 
psychiczne są traktowane w kategoriach tego, co dobre i złe, poprawne i niewła-
ściwe. W ten sposób został stworzony mit psychologii humanizmu, który poka-
zuje, że oto jest człowiek dysponujący osobistą tożsamością ego, Heros, którego 
„miecz stanowczych decyzji dzieli wszystko na dwoje, tak że zawsze może on 
dokonywać wyboru między dobrem a złem”21. 

Próby pokazania przez psychologię tego, jakimi jesteśmy i jacy być powin-
niśmy sprawiają, że to, co nie pasuje staje się psychopatyczne, złe i nieludzkie… 
Sofizmat moralizatorski przejrzał William Blake. Kathleen Raine komentując 

16 Tamże, s. 256. 
17 Tamże, s. 331. 
18 Por. P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, przeł. P. Bobowska, Kęty 2004, s. 18. 
19 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 337. 
20 Por. J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 339. 
21 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 339. 
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poglądy Blake’a pisze: „Pierwszym krokiem Szatana jest wymyślenie kodeksu 
moralnego opartego na fałszywym przekonaniu, że jednostki ludzkie mogą być 
same z siebie dobre lub złe. Pozostaje to w bezpośredniej sprzeczności z rzeczy-
wistą naturą rzeczy, przy której proprium jest tylko odbiorcą boskiego wpływu 
(…). To moralnie dobre widmo jest pod każdym względem równie sataniczne, 
co moralnie złe, jako że tym, co ich do siebie upodabnia jest ich negacja Imagi-
nacji”22. 

Zatem nie tyle wywierają na nas wpływ koncepcje psychologiczne, lecz 
w zasadzie podszywające się pod nie ideologie moralne: odpowiedzialność, wy-
pełnianie przyjętych przez siebie zobowiązań, podpisywanie się pod każdym wy-
powiedzianym przez nas słowem i dokonanym czynem etc. Czy wszystko we 
mnie jest mną? Inne osoby w nas sprowadzają na nas dylematy etyczne i kryzysy 
świadomości. Jeśli są mną, padam ofiarą satanicznego egocentryzmu, który wią-
że się z zawłaszczaniem przez ego tego, co archetypowe. Hillman wyraża po-
gląd, że psychologia tracąca z oczu psyche staje się medycyną, socjologią i teolo-
gią praktyczną. Warto wszakże pamiętać, że wraz ze zwycięstwem chrześcijań-
stwa i totalnym wyplenieniem w obrębie cywilizacji zachodnioeuropejskiej religii 
naturalnych, perspektywa monoteistyczna opanowała również umysły tych, któ-
rzy mienią się obecnie wolnomyślicielami, oświeceniowymi racjonalistami, czy 
ateistami. W związku z tym zamiast tworzenia rozjaśniających świadomość idei, 
w centrum znajduje się sofizmat teologiczny, który „zakłada, że wszyscy jeste-
śmy unoszeni przez jakiś absolutny i wszechogarniający proces wyboistą drogą 
prowadzącą do Wspaniałej Stacji Końcowej”23. Rozwój, samorealizacja, indywi-
duacja, samourzeczywistnienie, samoaktualizacja stają się sofizmatem teologicz-
nym, jeśli są traktowanego jako proces unoszący i poprawiający samopoczucie. 
Sofizmat teologiczny może być związany z wieloma fantazjami: dziecięcymi, 
okresu dojrzewania, heroicznymi, oświeceniowymi. Procesy ujęte w modele li-
nearne, dialektyczne, spiralne są przemieniane w ograniczone, zliteralizowane 
i pozbawione głębi zjawiska. Tymczasem procesy związane z psyche: „Bez 
względu na to, czy wyrażają się jako instynkty, czy jako Bogowie, archetypy nie 
są od siebie wyraźnie i definitywnie odróżnialne. Jeden instynkt modyfikuje 
drugi; jedna opowieść prowadzi do następnej; jeden Bóg implikuje istnienie 
drugiego. Ich proces tkwi w ich komplikacji i amplifikacji, a procesy psychiczne 

22 Za: J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 340. 
23 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s.288. 
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każdego indywiduum są próbami śledzenia, rozróżniania i wysubtelniania ich 
komplikacji. Mamy tu do czynienia z ciągłym proteuszowym ruchem, który jed-
nak ustaje, kiedy tylko ulega on zafiksowaniu poprzez utożsamienie tych ruchów 
z transformacją, z procesem lub regresem, albo poprzez nadmierne wysubtelnie-
nie ich w jasno i wyraźnie określone pewniki”24. Idea samorealizacji występująca 
w różnych nurtach psychologii, wywodzących się z psychologii humanistycznej 
polega właściwie tylko na tym, by namówić człowieka do dokończenia siebie 
samego. A czyni się to: ”Ignorując mityczną naturę duszy oraz jej odwieczne 
pragnienie wyjścia z życia i podążania ku obrazom, psychologia humanizmu 
konstruuje silnego człowieka o słabej i wątłej duszy, który drży ze strachu i prze-
rażenia w dolinie egzystencjalnych upiorów”.25 

Można rzec, że ten, kto się samorealizuje nie tylko dokańcza samego siebie, 
ale niejednokrotnie „wykańcza” i siebie, i swych bliskich. 

Pokrewny sofizmatowi teologicznemu jest sofizmat rodzicielski26. Znaj-
dziemy wielu autorów, którzy wszelkie ułomności naszego charakteru widzą 
przez pryzmat uwarunkowań, związanych z krzywdami wyrządzonymi nam 
przez rodziców w okresie wczesnego dzieciństwa. Te urazowe przeżycia, wypar-
te ze świadomości, wywierają z głębin nieświadomego wpływ na nasz los, który 
tworzą dokonywane przez nas wybory. Nasze irracjonalne lęki, kompulsywne 
czynności, radzenie sobie z napięciem za pomocą używek, nawet psychozy są 
wynikiem ran, zadanych nam w dzieciństwie przez rodziców. Te wszystkie wy-
tłumaczenia, nazywane przez Hillmana sofizmatem rodzicielskim, mają jeden 
punkt wspólny – nadają rodzicom wszechpotężną władzę nad losem i zdrowiem 
psychicznym ich potomstwa, władzę większą od greckich bogów, bezradnych 
wobec mojry. Wręcz nachalnie nam się wmawia, że rodzina jest odpowiedzialna 
za zaburzenia psychiczne dzieci. Nieraz tak bywa, ale przy tym popełniany jest 
pewien kardynalny błąd. Już Jung zaważył, zaś Hillman to potwierdza, że 
przyjmując jako pewnik tego typu koncepcje, zacieramy granice pomiędzy rodzi-
cami biologicznymi a archetypami rodziców. Czy dana cecha jest rzeczywiście 
cechą mego rodzica, czy też ukrywającego się za nim archetypu? Na przykład, 
zdaniem Junga, wpływ, jaki wywiera matka na dziecko pochodzi nie tylko od 
samej matki jako osoby i cech jej charakteru, ale również od jakości, które po-

24 Tamże, s. 288-289. 
25 Tamże, s. 393. 
26 Por. J. Hillman, Kod duszy. W poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania, przeł. 

J. Korpanty, Warszawa 2014, s. 111-152. 
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chodzą z archetypowej struktury otaczającej postać macierzyńską i które są pro-
jektowane przez dziecko na realną matkę. Archetyp Wielkiej Matki (zawierający 
w sobie ładunek dodatni i ujemny) „zbiera” zbiorowe doświadczenia kulturowe 
i jako pusta forma zostaje wypełniony wyobrażeniami. Jak piszą autorzy „Kry-
tycznego słownika analizy jungowskiej”: 

„Małe dziecko w okresie wczesnej zależności od matki z reguły dąży do or-
ganizowania swoich doświadczeń wokół jej pozytywnych i negatywnych biegu-
nów. Biegun pozytywny zbiera takie cechy jak matczyna troskliwość i współczucie; 
magiczny autorytet żeńskości; mądrość i duchowy zachwyt, które przerastają rozum; 
instynkt czy impuls opieki; wszystko, co jest łagodne, wszystko, co pielęgnuje i pod-
trzymuje, co przyspiesza wzrost i płodność. Krótko mówiąc – dobra matka. Nega-
tywny biegun przywodzi na myśl złą matkę: wszystko, co tajemne, ukryte, ciemne; 
otchłań, świat zmarłych, wszystko, co pożera, uwodzi, i truje oraz to wszystko, co jest 
przerażające i czego nie da się uniknąć, jak losu”27. 

Dziecko, patrząc z perspektywy psychologii rozwojowej, musi scalić roz-
dwojone imago matki i dojść do porozumienia z własną matką jako osobą. By 
dobrze zrozumieć pogląd Junga, należy podkreślić różnicę pomiędzy „imago” 
(archetypem zaktualizowanym w obrazie) a „obrazem”. W przeciwieństwie do 
„imago” obrazy są generowane subiektywnie. Obiekty postrzegamy zgodnie 
z naszym wewnętrznym stanem i naszą dynamiką. Jednak wiele obrazów (w tym 
rodziców) nie wypływa z naszego, indywidualnego doświadczenia, lecz bazuje 
na nieświadomych fantazjach lub pochodzi z aktywności archetypu. A wedle za-
łożeń Junga, archetyp dąży do spełnienia się i jego siła może się uaktywnia się 
zazwyczaj wtedy, kiedy naszym poczynaniom towarzyszy silne napięcie emocjo-
nalne. Dzięki archetypom możemy adekwatnie reagować na sytuacje, które nie 
były udziałem naszego doświadczenia, ale, które powtarzały się przez wiele po-
koleń naszych przodków. Jednak, nawet, jeśli nasze relacje z rodzicami były 
zbliżone do ideału, bądź do jego przeciwieństwa, pozostaje w nas tendencja do 
kontrastowego postrzegania. 

Hillman demaskuje współczesną modę na terapię jako swoistą grę, między 
pacjentem a terapeutą. Obaj potrzebują do kontynuowania tej gry psychopatolo-
gii i fantazji na temat choroby. Jak zauważa Hillman: „W starożytności powia-
dano, że ten sam Bóg, który sprowadza chorobę, jest również tym, który od niej 

27 A. Samuels, B. Shorter, F. Plaut, Krytyczny słownik analizy jungowskiej. Warszawa 1994, 
s. 220.
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uwalnia. Uzdrowiciel jest chorobą, a choroba uzdrowicielem”28. Wgląd terapeuty 
i ranę pacjenta ucieleśnia archetypowa figura Zranionego Uzdrowiciela. Z tym 
że terapeuta stał się bogiem, który jako jedyny od choroby może uwolnić. Oso-
bliwe problemy pacjenta, jego dolegliwości stają się kliniczną psychopatologią, 
kiedy zostaną nazwane. Przestają być manifestacjami stanów psyche, ponieważ 
poprzez nadanie nazwy zostaje wykreowany oddzielny byt, obdarzony literalną 
realnością. Jestem alkoholikiem, neurotykiem, psychotykiem, więc mam coś… 
Jednak obecnie Zraniony Uzdrowiciel został podzielony przez środek na pół: 
zdrowie lokuje się w całości po stronie terapeuty, zaś choroba po stronie pacjen-
ta, nazywanego, zgodnie z poprawnością polityczną, klientem. Gra między jed-
ną i drugą stronę przybiera nieraz sadomasochistyczny odcień. Hillman odwołu-
je się do Levi-Straussa i do wątku asymetrycznych gier, w których uczestniczą 
nierówni sobie partnerzy, co kończy się zabiciem przeciwnika. Pozbycie się da-
nego problemu to tyle, co zabicie duszy. Paradoksem jest, że w pierwotnym zna-
czeniu psyche i terapia dotyczyły służenia duszy, a nie jej leczenia29. 

Psychopatologię wykorzystuje się jako przykrywkę dla uprawiania filozofii 
moralnej, z tym że moralność ta dotyczy posłusznej władzy klasy średniej. 
O tym pisali również Laing i Szasz. Ci słynni antypsychiatrzy dostrzegli, że to, 
co zdrowe jest tym, co słuszne. Ideologia propagowana przez ideę zdrowia psy-
chicznego i nadzorowana przez specjalistów wsączana jest w społeczeństwo, do 
jego instytucji prawnych, sądów, szpitali, ośrodków pomocy społecznej, szkół 
etc. Ideologia ta podpowiada nam co, o czym mamy myśleć i „produkuje” fanta-
zje dotyczące np. trudnych dzieci, orgazmów, czy rozwodów. 

Wielowiekowa dominacja chrześcijaństwa, i rozwój w XIX i XX wieku 
chrześcijańskiego personalizmu, sprawiły, że nasze myślenie deformuje sofizmat 
personalistyczny. Wiąże się on z przywiązaniem psyche do ego i prowadzi do 
stanów inflacji ego, czyli rozdęcią „ja”, którego kresem jest pęknięcie narcystycz-
nego balona i bolesne zderzenie z ziemską rzeczywistością. Inaczej rzez mówiąc, 
organizm wprowadzony w stany hipomaniakalne i maniakalne, po osiągnięciu 
szczytu upada na dno depresji. Jak pisze Hillman: „Współczesny kult osoby 
w psychologii, w każdym z jej przejawów – rozwój osobowości, kwestionariusz 
osobowości, psychodynamika osobowa, badania nad osobowymi różnicami i opi-
niami, fascynacja nimi jako tematami do badań – opiera się na ideologicznym li-
teralizmie, jakim jest personalizm”30. 

28 J. Hillman, Re-wizja psychologii, wyd. cyt., s. 166. 
29 Por. J. Hillman, Re-wizja psychologii, wyd. cyt., s.169. 
30 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 122. 
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Personalizm wciska całą psyche w istotę ludzką. Ma być alternatywą (acz-
kolwiek wątpliwą) skierowaną przeciwko społecznym, biologicznym i mecha-
nicznym modelom człowieka. W istocie zaś jest tylko jednym, aczkolwiek trady-
cyjnym i odwołującym się do tysiącletniej tradycji, z modeli monocentrycznych. 
Sofizmat personalistyczny odpowiada za to, że mówimy o mojej duszy, moim 
duchu, moim gniewie, mojej nienawiści, mojej miłości, mojej chorobie etc. Na 
szczęście symptomy przypominają nam o autonomii kompleksów. Czy to rze-
czywiście „ja” kocham, boję się, wściekam? Parafrazując Nietzschego31 można 
rzec, że miłość, bojaźń, chcenie są we mnie, mają swoją autonomię. Najpierw 
chce się, kocha się, myśli się a „ja” dołączamy chwilę później. Paradoksalnie, 
personalizm, jako że sprowadza duszę do jednego, monocentrycznego „ja”, przy-
czynia się do tego, że otrzymujemy człowieka bez duszy, ułomną istotę pozba-
wioną poczucia piękna, z poważnym deficytem wyobraźni, czerpiącą radość 
z niszczenia środowiska naturalnego. Co interesujące, zdaniem Carla Gustawa 
Junga persona jest tym, czym człowiek w istocie nie jest, ale czym jest w mnie-
maniu własnym bądź innych ludzi. Termin persony (współczesna osoba!) 
w świecie antycznym wiązał się ze sceną. Grecki rzeczownik prosopon przetłu-
maczony na łacinę jako persona odnosił się do maski noszonej na scenie przez 
antycznego aktora (per – sonare to głos wydobywający się zza tej maski). 

Zwróćmy uwagę na jedno z popularnych haseł powiązanych z sofizmatem 
personalistycznym: Bądź kreatywny! Entuzjaści kreatywności zapominają często, 
że kreatywność i patologia wcale się nie wykluczają. Przełom XX i XXI wieku 
charakteryzuje się też istną erupcją książek i artykułów na temat kreatywności, 
ale na tych wielu stronach wyblakły wszelkie mroczne fragmenty (albo zostały 
najzwyczajniej pominięte) o tym, czym tak naprawdę jest życie kreatywne, życie 
pełne niepokoju, zwątpień, załamań, niespodziewanych i nieobliczalnych na-
tchnień i pojawiających się znikąd apatii, zachowań aspołecznych i perwersyj-
nych. Wśród książek reklamowanych w ostatnich latach warto zwrócić uwagę na 
ich tytuły, mające przyciągnąć czytelników:: odkryj w sobie kreatywność, kreatyw-
ność w biznesie, organizacja kreatywną, źródła kreatywności, kreatywne myślenie, 
kompetencje kreatywne (np. nauczyciela), obudź w sobie kreatywnego geniusza, kre-
atywność – uwolnij swoją wewnętrzną moc, trening kreatywności, kreatywność w re-
klamie, kreatywność – nowy paradygmat, odkryj w sobie kreatywność, wyćwicz pa-
mięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni, psychologia geniuszu – odblokuj wrodzone 

31 Por. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990, s. 25. 
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talenty i kreatywność swojego dziecka, siła duetów – jak relacje rozbudzają kreatyw-
ność. Czy rzeczywiście ‘kreatywność’ to coś, co można wytrenować, odkryć, czy 
obudzić w sobie i to zazwyczaj w relacjach z innymi: rodzicami, terapeutami od 
spraw kreatywności, partnerami? Kreować to powołać do istnienia, coś, co jesz-
cze przed chwilą nie istniało. Kreatywność wymaga zmagań z bożkami czczo-
nymi przez społeczeństwo, buntu, pójścia pod prąd. Kreatywność stoi poza do-
brem i złem, jest mocą niezależną od naszego „ja”. Jeszcze do niedawna, kiedy 
słyszeliśmy takie terminy jak: kreatywność czy twórczość, wówczas oczyma wy-
obraźni widzieliśmy figury artystów, filozofów, wizjonerów nauki, czy szama-
nów i proroków. Obecnie mogą ukazywać się nam obrazy drapieżnych harpii, 
maklerów giełdowych, twardogłowych polityków, prymitywnych youtuberów, 
czy wiernych ideologii funkcjonariuszy państwowych i kościelnych. 

Warto zadać pytanie: Czy jest możliwy powrót do, bardziej przyjaznych 
środowisku i psyche, religii naturalistycznych i umieszczenie człowieka na po-
wrót (choć wyemancypował się jedynie ideologicznie) w świecie natury? Jest 
w tym pewien paradoks. Jak niegdyś zauważył islamski średniowieczny sufi Al-
Ghazali: „Nie ma nadziei na powrót do tradycyjnej wiary, gdy już raz została 
porzucona, ponieważ zasadniczą cechą wierzącego w sposób tradycyjny jest to, 
że nie zdaje sobie on sprawy ze swojego tradycjonalizmu”32. 

Z jeszcze większym paradoksem stykamy się, kiedy wypowiadamy słowo 
„natura”. Istota sofizmatu naturalistycznego polega, według Hillmana na tym, 
że „natura przyjmuje oblicze tego Boga, który akurat determinuje i określa to, co 
widzimy z naszej subiektywnej perspektywy”33. A przecież jeden bóg zawęża na-
szą percepcję… Mamy cały wachlarz definicji natury, czy właściwie fantazji 
o naturze, z którymi dzielą się z nami i teolodzy katoliccy, i neomarksiści, i zwo-
lennicy genetyki behawioralnej i psychologii transpersonalnej, i popi, i buddyjscy 
lamowie, i ewolucjoniści i kreacjoniści etc. Czy umieszczamy siebie w porządku 
naturalnym, czy stawiamy się poza nim, czy traktujemy procesy naturalne jako 
wynik ślepego losu, czy twór Ponadistoty, z tego wszystkiego zawsze wychodzi 
jedno: nadmierna wiara w moc ludzkiego ego, wokół którego kręci się cały 
Wszechświat, a nawet hipotetyczne zaświaty. 

32 Cyt. za E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, Kraków 2014, s. 164. 
33 J. Hillman, Re-wizja psychologii, wyd. cyt., s. 183. 
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Archetyp Zmiennokształtnego. Renesans a ponowoczesność 

Istotą Zmiennokształtnego (Shapeshifter)34 jest zmienność i niestabilność. 
Kiedy tylko uda się nam go zrozumieć, zmienia swoją postać i właściwości. 
Zmiennokształtny wydaje się być patronem ponowoczesności, ponieważ cechują 
go: gotowość do zmiany, płynność, permanentna transformacja oraz samodo-
skonalenie (zarówno fizyczne, jak i duchowe) i jej skutki uboczne. Tę archety-
pową formę wyrażają liczne postaci z mitów i z ludowego folkloru: Proteusz, 
Arachne, Hermes, Bestia z baśni o Pięknej i Bestii, postaci kojarzone z wilko-
łactwem, z wampiryzmem, z indyjskim demonem ludojadem rakszasą, a także 
zwierzęta, którym przypisuje się moc zmieniania swej formy: niedźwiedź, wilk, 
lis, czy tygrys. Bohaterowie w fabułach wielu opowieści i scenariuszy filmowych 
spotykają osoby, które wydają się ulegać nieustannej transformacji. Nie tylko do-
tyczy to wyglądu fizycznego, ale i charakteru, np. motywy zmiennych kochan-
ków i kochanek.. Femme fatale, namiętna kochanka przeistaczająca się w mor-
derczą harpię, czy idealny destruktywny mężczyzna przynoszący cierpienie 
i śmierć stali się bohaterami niejednej fabuły, budząc niejednokrotnie pożądanie 
zmieszane z niepokojem i ekscytacją. Nie jest czymś przypadkowym, że w fabu-
łach filmowych zwykle Zmiennokształtnego wykorzystuje się do ukazania relacji 
damsko-męskich. W stanach zakochania mamy do czynienia z projekcją, 
z rzutowaniem własnych, nieuświadomionych cech na obiekt płci przeciwnej. 
Dlatego też Zmiennokształni mogą być manifestacjami energii Animy (kobie-
cości w mężczyźnie) i Animusa (męskości w kobiecie). Jung i jego następcy opi-
sując relacje pomiędzy płciami odnajdywali inspirację w słynnym platońskim 
micie (motyw występujący też w „Ptakach” Arystofanesa) o androgynicznej na-
turze człowieka. Zbuntowane androgyniczne istoty rozłupane przez Zeusa pio-
runem na dwie części, wędrują po świecie, szukając utraconej połówki, z odzy-
skaniem której odzyskaliby swoją pierwotną moc. I chociaż mężczyzna nosi 
w głębi swej duszy obraz idealnej kobiety, kobieta zaś na odwrót, niestety, za-
dowalają się jedynie substytutami, biorąc je za utraconą połówkę siebie. A im 
bardziej są wypierane w sobie cechy płci przeciwnej, tym bardziej prowadzi to 
do „odnajdywania” tych cech w postaciach fatalnych. Generalnie Zmienno-
kształtny jest związany z funkcją transformacji, z tym że transformacja, kiedy 

34 Por. Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Ko-
sińska, Warszawa 2016, s. 64-73. 
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narzucona jest jako moda i nie wynika z wezwania, które przychodzi z głębin 
psyche, staje się transformacją permanentną, która zdaje się nie mieć ani końca, 
ani sensu. 

Niezwykle ważny problem porusza mit o Atenie i Arachne35. W micie tym 
mamy postać mentora, który traci panowanie nad sobą wskutek tego, że uczeń 
go przerasta. Arachne robi niezwykłe postępy w sztuce tkania, wyzywa ją na po-
jedynek Atena zaniepokojona tym, że zwykła śmiertelniczka może przerosnąć 
boską mistrzynię, i przegrywa, Ze złości tłucze swą uczennicę czółnem. Upoko-
rzona i zrozpaczona Arachne popełnia samobójstwo przez powieszenie. Atena 
żałuje swego czynu, może wprawdzie wskrzesić Arachne, ale w innej formie, 
w formie pająka. Mistrzowi, nauczycielowi, czy wybitnemu wykładowcy nie jest 
łatwo usunąć się w cień, kiedy los go zetknie z uczniem, który zwyczajnie zaczy-
na go przerastać. Niekiedy, powodowany zemstą w rzeczy samej przemienia 
ucznia w pająka, niekiedy go się pozbywa, próbuje doprowadzić do załamania 
nerwowego i śmierci. Kiedy uczeń mu się przeciwstawia, wytacza coraz cięższe 
działa, w końcu poddaje się… A wkrótce uczeń, który stanie się mistrzem, spo-
tka na swej drodze ucznia, który zacznie go przerastać… Bardzo lubimy motyw 
starego mistrza, pozornie pokonanego, którym wszyscy pomiatają i nagle, nie-
spodziewanie mistrz uzyskuje swą moc i powraca w pełni chwały. Porusza nas 
też silnie obraz ucznia, wrażliwego, spychanego na margines, prześladowanego 
przez swego nauczyciela i rówieśników, który nagle objawia się jako zwycięski 
mistrz. Równie silnie nas porusza motyw zabicia mistrza przez ucznia (zazwy-
czaj w imię postępu), jak też zabicie ucznia, czy pchnięcie ucznia w objęcia 
śmierci przez mistrza (często broniącego wartości konserwatywnych). 

Postacią, przez którą dobitnie wyraża się archetyp Zmiennokształtnego, 
postacią fascynującą zarówno renesansowych myślicieli, artystów i alchemików, 
jak i współczesnych psychologów głębi, jest mityczny Proteusz. Tę postać przy-
wołuje m. in. jeden z twórców psychologii egzystencjalnej, Rollo May36, charak-
teryzując, współczesną sobie. kulturę drugiej połowy XX wieku. Proteusz był 
morskim starcem, który posiadał, w zależności od sytuacji, zdolność zmieniania 
swej postaci. Człowiek realizujący mit Proteusza, zdaniem Maya, cierpi na cho-
robliwą zmienność. Zmienia się po to, by uniknąć niebezpieczeństwa. Zaś nie-
bezpieczeństwem jest dla niego konfrontacja z sobą rzeczywistym, ponieważ 

35 Co interesujące, mityczny Mentor, który w „Odysei” jest opiekunem syna Odysa Telema-
cha, to inkarnacja bogini Ateny. 

36 Zob. R. May, Błaganie o mit, przeł. B. Moderska, T. Zysk, Poznań 1997. 



Tomasz Olchanowski 204 

wówczas wraz z utratą nierzeczywistego obrazu siebie, utraciłby, oparte na ilu-
zjach, swe znaczenie. Pozwoliłem sobie powyższe zdania podkreślić, ponieważ 
kryje się w nich klucz, pozwalający otworzyć „wrota” ponowoczesnej świadomo-
ści. W świecie algorytmów, portali społecznościowych i wykreowanych na ekra-
nach obrazów siebie, budujemy swe znaczenie nie tylko już na iluzjach, lecz na 
urojeniach, którym nadajemy pozory rzeczywistości i które nie bierzemy za uro-
jenia, ponieważ jest nas tak wielu. A czym jest rzeczywistość? Czy za jednym 
z proroków ponowoczesności Philipem Dick’iem możemy ironicznie powtórzyć, 
że „Rzeczywistość to jest coś, co nie znika, kiedy przestaje się w to wierzyć”37? 

W „Odysei” Homera Proteusz przedstawiony został jako bożek morski pil-
nujący fok i innych morskich zwierząt, będących trzodą Posejdona. Jego siedzibą 
była wyspa Faros, położona niedaleko Nilu. Mógł przemienić się w zwierzę, jak 
też w żywioł. W ten sposób uciekał przed natarczywymi pytaniami. Pierre Gri-
mal38 wymienia następujące metamorfozy Proteusza: lew, wąż, pantera, olbrzy-
mi odyniec, drzewo, woda, ogień. Niezwykle ważną figurą mitologiczną był. 
Proteusz, jak już wspominałem, w epoce renesansu. Obecnie jednak, w przeci-
wieństwie do pośredniowiecznego odrodzenia hellenizmu, pomijane są (z wyjąt-
kiem prac niektórych psychoanalityków i egzystencjalistów) ciemne strony Pro-
teusza, co ma miejsce w popieranych przez władze i lansowanych masowo wielu 
nurtach akademickiej psychologii i pedagogiki. Ale ta ciemna strona pojawia się 
w sztuce, również w tej, będącej częścią popkultury. W tym ostatnim przypadku 
Proteusz przybiera jednak postać zbyt odrażającą i zdeformowaną, byśmy mogli 
zejść bardziej w głąb, nie zatrzymując się na stanach chwilowych ekscytacji i lę-
ków podszytych perwersyjną fascynacją. Zamiast dziecinnych dobranocek witają 
dzisiaj co noc telewidzów i internautów, życząc „miłych” i „kolorowych” snów, 
psychopata o wielu obliczach, czy „kreatywny” maniak seksualny. Czyż naturę 
psychopaty nie wyraża bardziej dobitnie Zmiennokształtny indyjski rakszasa? 
Jest to potwór grasujący po zmierzchu i żywiący się surowym mięsem, również 
ludzkim. Symbolizuje on najmroczniejszą naturę zła, w której przeważa niena-
wiść. Rakszasów jest wielu, i to obojga płci, choć przeważają potwory płci mę-
skiej. Istoty te czerpią przyjemność z zdawania cierpienia i wszelkich krzywd. Są 
stworzeniami, które mogłyby być kimś innym, lecz niegdyś uległy degeneracji. 
Szczególne rozkosze sprawiało rakszasom gwałcenie kobiet, również wypijanie 

37 Ph. Dick, Valis, przeł. L. Jęczmyk, Poznań 1997, s. 60. 
38 P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław 2008, s. 305. 
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krwi. Posiadali moc zmieniania kolorów ciała na barwę niebieską, czerwoną 
i zieloną. Kiedy mordują, robią to w sposób jak najokrutniejszy i makabrycznie 
widowiskowy, rozrywają swe ofiary na strzępy, ćwiartują, poddają wymyślnym 
torturom. Rakszasowie reprezentowali obraz wszelkich deformacji, okrucień-
stwa i patologii. Choć ich ciała były odrażające, to jednak posiadali moc przy-
bierania pięknych ludzkich kształtów i udawania przyjaciół (ta druga właściwość 
może czasem budzić skojarzenia z „przyjaciółmi” z portali społecznościowych). 
Na szczęście demony te nie potrafiły utrzymać zbyt długo pięknej formy i w pew-
nym momencie z cudownego, miłego człowieka wychodziła bestia. 

Z archetypem Zmiennokształtnego oczywiście związana jest kreatywność 
(w sumie wszystkie przywołane sofizmaty, postulujące dążenie ku osobowej do-
skonałości wyrastają, chcąc nie chcąc, z tego archetypu) która ma się przecież 
wyrażać przez zmianę, przeobrażenie (jednostronnie i ubogo i płytko, czyli 
w sensie pozytywnym i zgodnym z panującą monokulturą ekonomii). Zapomina 
się jednak, że zmienność to w istocie rzeczy to samo, co nietrwałość, prowadząca 
ku rozpadowi, dezintegracji i śmierci. Wydaje się, że wizjonerzy renesansowi 
z pełną wyrazistością uświadamiali sobie związek kreatywności z szaleństwem, 
zwątpieniem i wszelkimi mrocznymi stronami życia. W czasach renesansu nauki 
przyrodnicze i studia humanistyczne były dwiema siostrami, znajdującymi się 
w opozycji do trzeciej: religii teologicznej, która stała na straży tego, by nauka 
nie zwróciła się bezpośrednio ku naturze, zaś humanistyka ku politeistycznej 
przeszłości.39 Z tego konfliktu wyłoniły się trzy fantazje: logos natury (nauka), 
logos człowieka (humanistyka) i logos Boga (teologia). W cieniu krył się logos 
psyche… Termin psychologia wprowadził po raz pierwszy Filip Melanchton, bli-
ski przyjaciel i współpracownik Lutra, który uznawał psychologię za naukę przy-
rodniczą. Jednak wpływ środowiska teologicznego doprowadził do tego, że psy-
chologia skierowała się ku wnętrzu i osobie człowieka. W renesansie pojawiły 
się wraz z psychologią inne nowe pojęcia: szacunek dla samego siebie, miłość 
własna, dbałość o siebie, samozniszczenie samobójstwo, egoizm, samolubstwo, 
które wskazują na wzrastanie roli i znaczenia osoby. W późniejszych wiekach 
zaczęto kłaść silniejszy nacisk na moralność i osobę moralną, co tak doskonale 
przedstawiał w swych dziełach Inmmanuel Kant, a tym samym ukazywano 
ludzką duszę jako ostateczny cel stworzenia. Sprawiło to, że psychologia dołą-
czyła do grona nauk o człowieku. 

39 Por. J. Hillman, Re-wizja psychologii, wyd. cyt., s. 328. 
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Jung zdefiniował termin psyche jako „całość wszystkich procesów psychicz-
nych, świadomych, jak i nieświadomych”40. Zaś James Hillman pisał o tworze-
niu duszy (podkreślając jej politeistyczny charakter i negując chrześcijański re-
dukcjonizm) jako o procesie przetwarzania zdarzeń na doświadczenia. Chodzi 
tu o te doświadczenia, które określamy mianem głębokich przeżyć. Chociaż 
Jung stosował takie terminy jak psyche i dusza (das Seele) zamiennie, to o duszy 
częściej pisał, kiedy pragnął podkreślić ruch w głąb psychiki. U Hillmana dusza 
wykazuje związek ze specyficzną perspektywą wobec świata, wręcz sama jest 
perspektywą ujmowania zjawisk. Doświadczamy duszy, kiedy koncentrujemy się 
na obrazach głębokiej wyobraźni. Z duszą wiążą się takie pojęcia jak głębia i in-
tensywność. Jest czymś, dzięki czemu jesteśmy w stanie przetwarzać zdarzenia 
na głębokie przeżycia. Z duszą związany zatem jest świat wyobraźni, pasji, na-
miętności, refleksji, który nie jest ani fizyczny i materialny z jednej strony, ani 
duchowy i abstrakcyjny z drugiej, choć dusza jest powiązana zarówno z jednym, 
jak i z drugim obszarem. Naszymi koncepcjami zawładnął kartezjański dualizm, 
który uwidacznia się w podziale na zewnętrzną namacalną rzeczywistość oraz 
wewnętrzne stany umysłowe; ten dualizm dotyczy także podziału na ciało i kon-
glomerat złożony z umysłu, ducha i psyche. Współcześnie możemy zaobserwo-
wać zanik trójpodziału, wynikający z zanikaniem rozróżnienia pomiędzy du-
chem a duszą. Owe rozróżnienie nieobce było dla przedstawicieli większości 
kultur, również dla przedstawicieli archaicznych tradycji plemiennych i miało 
wpływ na ich życie i zachowanie. Utożsamianie ducha z duszą, według Hillma-
na, obserwujemy już w Nowym Testamencie, chociażby w pismach św. Pawła, 
gdzie słowo pneuma zaczyna zastępować słowo psyche. Nowy Testament rzadko 
kiedy przedstawia nam takie zjawiska duszy jak marzenia senne, za to często ra-
czy nas zjawiskami kojarzonymi z duchem (cuda, glosolalia, proroctwa i wizje). 
Bez tego czynnika środkowego, jakim jest dusza, do zjawisk z dziedziny psycho-
patologii podchodzi się z dwóch skrajnych stron. Mianowicie, albo są traktowa-
ne w kategoriach medycznych schorzeń albo religijnych kategoriach cierpienia, 
grzechu i zbawienia. Nic zatem dziwnego, że w psychologii archetypowej Hill-
mana tak ważną rolę pełni soul-making (stwarzanie duszy). Na hillmanowski 
proces stwarzania duszy znaczący wpływ wywarli Williama Blake i, przede 
wszystkim Johna Keats,, który w jednym z listów do swego brata napisał: „Na-
zwij ten świat, jeśli już chcesz, raczej doliną stwarzania duszy. A wtedy zrozu-

40 A. Samuels, B. Shorter, F. Plaut, dz. cyt., s. 156. 
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miesz sens tego świata… (…) Powszechnym określeniem tego świata jest dolina 
łez, z której to mamy być zbawieni za sprawą pewnej, arbitralnej ingerencji Boga 
i wzięci do Nieba. – Cóż za marna, ograniczona i trywialna koncepcja”41. 

Stwarzanie duszy różni się od pracy nad polepszeniem i rozwojem osobo-
wości, tak jak różnią się od siebie politeistyczna perspektywą Greków i współ-
czesne monocentryzmy. Człowiek greckiego humanizmu był cieniem snu42. 
Dlatego też Grecy zaczynali od bogów, my od ego.43 A wybitny znawca antyku 
E. D. Dodds dodał, ze gdyby ktoś w Grecji stwierdził, że kocha Zeusa, uznano 
by go za dziwaka44. 

Cechą wspólną renesansu i ponowoczesności jest…rozkwit depresji. Jak pi-
sze Hillman: „Fantazja rozkładu i degeneracji przynależy do archetypu renova-
tio: odrodzenie następuje wraz z obumieraniem i gniciem”45. 

W renesansie kultura rozkwita w bliskim kontakcie z występkiem i śmier-
cią. Twórca psychologii archetypowej był pod wrażeniem twórczości Petrarki, 
a przede wszystkim filozofii Marcilio Ficino i innych myślicieli, zafascynowa-
nych platonizmem i neoplatonizmem, zgrupowanych wokół Akademii Florenc-
kiej. Depresja i skłonność do melancholii dotyka wielkich i twórczych ludzi re-
nesansu, m.in. takich jak: Dürer, Savonarola, Machiavelli, Ficino, Leonardo da 
Vinci, Michał Anioł, Petrarka, czy Montaigne. Była to epoka politycznych in-
tryg, strachu przed czarownicami i heretykami i początkami Inkwizycji, epoka 
dżumy, syfilisu, endemicznej malarii, nożowników, morderstw dokonywanych 
przed ołtarzem w trakcie mszy, procederu sprzedawania córek, lichwy, kazirodz-
twa, tortur, zabójstw na zlecenie, wymuszeń, lichwy, ostentacyjnego przepychu. 
Losy wielu wybitnych postaci ułożyły się tragicznie. Jak zauważa Hillman: 
„Fantazje odrodzenia pojawiają się razem z fantazjami śmierci; renesans i śmierć 
przynależą do siebie.”46 Bogiem renesansu jest zatem Hades. Jednym z przy-
domków Hadesa to Pluton (Bogacz, Dawca Bogactwa). Spotykamy się w tym 
miejscu z pozornym paradoksem: im bardziej renesansowi humaniści zajmowali 
się śmiercią, tym więcej myśleli, budowali, pisali, malowali i śpiewali. W króle-
stwie Hadesa istnieje tylko psyche. To, co ludzkie jest słabe, nietrwałe i podległe 
śmierci. W epoce tej nastąpił renesans człowieka homeryckiego, spoglądającego 

41 Za J. Hillman, Re-wizja psychologii, wyd. cyt., s. 23. 
42 Por. J. Hillman, Re-wizja psychologii, wyd. cyt., s. 361. 
43 J. Hillman, Re - wizja psychologii, wyd. cyt., s. 362. 
44 Tamże s. 363. 
45 Tamże, s. 382. 
46 Tamże s. 385. 
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na świat z perspektywy wyznaczonej przez śmierć. Począwszy od końca lat 60. 
XX wieku do chwili obecnej mamy do czynienia z powrotem człowieka renesan-
su, z tym że ten powrót jest powrotem tego, co wyparte. Najpierw ma on miej-
sce w naszych snach i irracjonalnych przeczuciach. Hillman buduje interesującą 
opozycję Północ – Południe. Kiedy Południe zostało wyparte, bogowie stali się 
chorobami47. Proteuszowy człowiek renesansu powraca, ale nie w takiej formie 
(wskutek wyparcia policentrycznej świadomości mitycznej), w jakiej byśmy 
chcieli: „(…) ów powrót następuje od drugiej strony każdej góry, zza każdej gra-
nicy, w postaci włoskiego, arabskiego, meksykańskiego, żydowskiego, karaib-
skiego czy renesansowego Maura”48. Warto zaznaczyć, że „Re-wizję psycholo-
gii” Hillman pisał w początkach lat 70-tych dwudziestego wieku (pierwsze wy-
danie miało miejsce w roku 1975). Czyż, uwzględniając obecny kryzys uchodź-
czy oraz ścieranie się różnych ideologii monoteistycznych, nie są to słowa profe-
tyczne? Cóż zatem proponuje nam twórca psychologii archetypowej? Między 
innymi powrót do Plotyna i „wznoszenie świątyń i posągów”49 naszym przypa-
dłościom, temu, co zostało zaklęte i spłaszczone w pojęciach z dziedziny psy-
chopatologii. Pełnia życia, odrodzenie, moc twórcza nie spływają do nas z góry, 
z nieba, lecz tryskają z dołu, z ziemi, z dolin, jaskiń i głębin podziemi. „Ucieka-
jąc na Wschód, w transcendencję lub w futurologię pozostawiamy za sobą kraj 
pogrążony w nieładzie, strachu i trwodze, żadnego powodu do tego, by wrócić 
do domu, za nami spalona, jałowa ziemia.”50. 

Świadomość człowieka ponowoczesnego wydaje się być poddana pokusie 
dwóch regresji: mitycznej i transhumanistycznej. Mityczna zazwyczaj opiera się 
na złudzeniu archaizacji, tęsknocie za starymi dobrymi czasami i rojeniem, że 
rzeczywiście były one takie dobre. Niebezpieczeństwem staje się wówczas fun-
damentalizm i zwalczanie tych, którzy postrzegają te czasy z innych perspektyw. 
Wizje transhumanistyczne, opierające się na złudzeniu futuryzacji51 i tęsknocie 
do wspaniałej przyszłości są także regresją, paradoksalnie skierowaną w przód 

47 Por, J. Hillman, Re-wizja psychologii, wyd. cyt. s. 418-419. 
48 Tamże, s. 418. 
49 Tamże, s. 419. 
50 Tamże, s. 419. 
51 Terminami „archaizacja” i „futuryzacja”, w znaczeniu użytym przeze mnie, posługiwał się 

Arnold Toynbee (przewijają się one przez znaczną część jego dzieła A Study of History. T. VI: The 
Desintegrations of Civilizations. Cz. 2. London – New York – Toronto 1939). Ujęcie Toynbee’ego 
zainspirowało z kolei Josepha Campbella, nawiązującego w interpretacji mitów i badaniu kultury 
do poglądow Freuda i Junga (zob. J.Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Po-
znań 1997, s. 27). 
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i opierającą się na infantylnych fantazjach o własnej omnipotencji. W jednym 
i drugim przypadku zaniepokojony człowiek pragnie za wszelką cenę pozbyć się 
tego, czego aktualnie doświadcza. A może to osiągnąć na przykład w ten spo-
sób, w jaki osiągnął wuj z opowiadania „Kometa” Bruno Schulza: „Wuj był libe-
ralny i bez przesądów. Jedyną jego namiętnością było służyć nauce. (…) Wuj 
Edward nie miał żadnych zastrzeżeń, aby dla dobra nauki dać się fizycznie zre-
dukować do nagiej zasady młotka Neefa. (…) Zamknąwszy się w swym gabine-
cie, ojciec rozpoczął stopniowy rozbiór zawiłej istoty wuja Edwarda, męcząca 
psychoanalizę rozłożoną na szereg dni i nocy. (…) Zredukował go do niezbęd-
nego minimum, usunął jedno po drugim wszystko nieistotne. Umieścił go wy-
soko w niszy ściennej klatki schodowej organizując jego elementy na zasadzie 
ogniwa Leclanche’a. (…) Wuj funkcjonował znakomicie. Nie było wypadku że-
by odmówił posłuszeństwa. (…) Kosztem swej z trudem administrowanej wielo-
rakości uzyskał teraz prostą, nie problematyczną nieśmiertelność. (…) Czy był 
szczęśliwy? Próżno o to pytać. Pytanie to ma sens jeśli chodzi o istoty, w których 
zawarte jest bogactwo alternatyw i możliwości, dzięki czemu rzeczywistość ak-
tualna może się przeciwstawić połowicznie realnym możliwościom i w nich 
zwierciedlić. Ale wuj Edward nie miał alternatyw, przeciwstawienie: szczęśliwy 
– nieszczęśliwy nie istniało dla niego, ponieważ był aż do ostatecznych granic
z sobą autentyczny”52. 

Politeistyczna regresja Hillmana do epoki antycznej, niezależnie od naszych 
zastrzeżeń, chociażby związanych z oparciem się na świecie rekonstruowanym, 
posiada jednak niezwykłą zaletę, ponieważ umożliwia nam spojrzenie na procesy 
zachodzące w kulturze z wielu perspektyw. Pluralizm idei pozwala nam więcej 
widzieć i więcej uświadamiać. Chyba że ponowoczesne przyspieszenie, zaprasza-
jące niepokój i przytępiające poetycką wrażliwość, uczyniło już nas otępiałymi na 
piękno i niezdolnymi do głębokiej refleksji i cichej kontemplacji. Zanim jednak 
zaczniemy stwarzać duszę, otworzymy się na świat wyobraźni i piękna natural-
nego, zanim docenimy wartość zwątpień i depresji, musimy pamiętać o tym, 
o czym Beatrycze (dusza) na początku Raju pouczyła Dantego:

„Gdzie klucze zmysłów tępe, tam istoty 
Śmiertelne, widzisz, prosto w obłęd lecą.”53 

52 B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław 1989, s. 343-345. 
53 Dante Alighieri, Boska komedia, przeł. E. Porębowicz, Warszawa 1990, s. 339. 
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POSTMODERN CONSCIOUSNESS  
AND THE ARCHETYPE OF SHAPESHIFTER 

Abstract 

The archetype of Shapeshifter is expressed by variability and readiness to change, instability 
and fluidity, permanent transformation and self-improvement (of body and of nature, of mind 
and of spiritual realm). For this reason, it is worthwhile to look at the Shapeshifter as the patron 
of postmodernity. The article looks at postmodern culture through the prism of views of James 
Hillman and the school of archetypal psychology. 

Key words: shapeshifter, dichotomy of health and illness, psyche, psychopathology, dichot-
omy of perfection and imperfection, archetype, idea, sophistry. 

Słowa kluczowe: zmiennokształtny, dychotomia zdrowia i choroby, psyche, psychopatolo-
gia, dychotomia doskonałości i niedoskonałości, archetyp, idea, sofizmat 
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IMPERIUM WOLNOŚCI. TEIGE, EFFENBERGER 
I CZESKI SURREALIZM1 

Wstęp 

Czeski surrealizm jest zjawiskiem raczej mało znanym w Polsce, jeżeli już 
to raczej od strony artystycznej, a mniej politycznej. Duża część pracy przekładu 
i pisania o czeskich surrealistach została wykonana przez Leszka Engelkinga2. 
Natomiast czeski surrealizm był nie tylko prądem w sztuce, František Dryje, ak-
tualny „pierwszy sekretarz” ruchu pisał wręcz, że „Surrealismus není Umění” 
(Surrealizm nie jest sztuką). Czesi bardzo poważnie potraktowali surrealistyczne 
wezwanie do rewolucji ducha i rewolucji społecznej. Praktycznie przez cały 
okres istnienia grupy, aż do dzisiaj większość z nich, o ile nie wszyscy, uważali 
się za marksistów i komunistów. Często szli tym samym pod prąd oficjalnej wy-
kładni partyjnego marksizmu, jak Záviš Kalandra, który przypłacił to życiem, 
a czasem jak Vitězslav Nezval przez akceptacji partyjnej linii doszedł do najwyż-
szych stanowisk. To, że surrealizm nie jest sztuką, tylko drogą do zmiany rze-
czywistości zawsze brali jednak na poważnie. 

W tym tekście postaram się wskazać kilka tropów w jaki sposób to odejście 
od sztuki prowadziło ich w stronę postrzegania surrealizmu jako działalności je-
żeli nie wywrotowej, to na pewno zmieniającej formy myślenia o świecie. Rys 

1 Tekst powstał w ramach stypendium im. Josefa Dobrovského przyznawanego przez Filos-
ofický ústav Akademie věd ČR pt. Surrealism in the Context of the Twentieth-Centrury Critical 
Thought, nr. FJD-009-1603. 

2 Leszek Engelking, Surrealizm-Underground-Postmodernizm. Szkice o literaturze czeskiej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001 
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ten jest z oczywistych względów tylko pewnym przybliżeniem dwóch stanowisk 
postaci, które były niezwykle ważne dla ruchu. Karel Teige był jednym z jego 
założycieli i głównych teoretyków, a Vratislav Effenebrger jego kontynuatorem 
i organizatorem w okolicach roku 1968. W tekście postaram się powiązać pracę 
teoretyczną z biografiami i historią ruchu, wskazać tropy przekształcenia dzia-
łalności artystycznej w działalność polityczną czy wywrotową oraz pokazać pew-
ne tropy ewolucji myślenia w ramach ruchu. 

Surrealizm w Czechosłowacji 

Eric Hobsbawm nazwał XX wiek czasem skrajności. Był to czas napięć po-
litycznych, ideologicznych, kulturowych zmian paradygmatów oraz powszech-
nego przekształcenia zarówno zasadniczych osi geopolitycznych (rewolucja Ro-
syjska, dekolonizacja, globalizacja) jak i symbolicznych (awangarda, postmoder-
nizm)3. Początek wieku to rozpad wielkich imperiów na części szukającej wła-
snej tożsamości. 

Młode państwo Czechosłowackie, założone przez chłopskiego syna, pracu-
jącego jako kowal, a później studiującego filozofię u Brentana i przyjaźniącego 
się z Edmundem Husserlem Tomasza Masaryka, była pełna sprzeczności. 
Z jednej strony był to jeden z najbardziej rozwiniętych przemysłowo części mo-
narchii Habsburskiej, spośród wszystkich państw Europy Środkowowschodniej4. 
Z drugiej strony przeważała w nim ludność rolnicza. Dodatkowo etnicznie sło-
wiańscy rolnicy i robotnicy mieli nad sobą etnicznie niemieckich urzędników 
i przemysłowców5. Perła tego kraju – Praga, jak chciał tego Masaryk, miała stać 
się centrum nowoczesnego świata i to w każdym wymiarze. Sam Husserl zresztą 
po wydaleniu z uniwersytetu przyjął zaproszenie Masaryka i przyjechał do Pragi 
w 1935 roku. W Pradze też ukazywało się fenomenologiczne pismo „Cercle 
Philosophique De Prague” pod redakcją Jana Patočki. W 1920 roku do Pragi 
zawędrował także Roman Jakobson, który pełnił funkcję attaché kulturalnego 

3 Zob. Eric Hobsbawm, Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie, przeł. Julia 
Kalinowska Król, Marcin Król, Wydawnictwo Politeja, Warszawa 1999, str. 37-38 

4 Zob. Marci Shore, Nowoczesność jako źródło cierpień, przeł. Michał Sutowski, Wydawnic-
two Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, str. 17-21 

5 To napięcie eksploduje silnie najpierw w poparciu dla NSDAP wśród Niemców (szczegól-
nie tzw. Niemców sudeckich), a później w brutalnych czystkach etnicznych dokonywanych na 
nich przez Czechów. 
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przy ambasadzie, a później został profesorem językoznawstwa w Brnie. Na któ-
rymś z przyjęć w ambasadzie Jakobson poznał Jaroslava Seiferta, który, razem 
z Karelem Teigem, Vítĕslavem Nezvalem, tworzył grupę U.S. Devětsil (Umělecký 
Svaz Devětsil), która w 1925 roku ukonstytuowała się jako: Svaz moderní kultury 
Devětsil. W Pradze spotkały się wtedy ze sobą jedne z trzech głównych nurtów 
europejskiego przełomu wieków (oprócz oczywiście wielu innych): fenomenolo-
gia, za sprawą Patočki i samego Husseral, czeska awangarda przez Teigego, Ne-
zvala czy Seiferta oraz rosyjska szkoła formalna przez krąg Piotra Bogatyriewa 
i Romana Jakobsona. Wszystkie te elementy tworzyły razem niezwykły kolaż 
intelektualny europejskiej epoki dwudziestolecia międzywojennego. 

Optymistyczny akcent pozostawał jednak przede wszystkim domeną krę-
gów intelektualnych. Dwudziestolecie to także czas wielkich nadziei i wielkich 
kryzysów. Czescy intelektualiści, szczególnie ci o lewicowej prominencji, spo-
glądali na wydarzenia Rewolucji Październikowej z mieszaniną obawy, krytycy-
zmu i nadziei. Sam Teige już w latach 30. chciał emigrować do Moskwy. Twór-
czość pierwszego okresu tej awangardy można zaliczyć do kręgu realizmu ma-
gicznego, który później rozwinął się w kierunku tzw. „poetyzmu”. Poetyzm miał 
z założenia być twórczością serca, a jego podstawowym motywem przekroczenie 
alienacji sztuki. Sztuka nie miała być działalnością sensu stricte, a więc wytwór-
czością. Poetyzm odpowiadał na wyczerpanie się pewnego paradygmatu tworze-
nia w ramach ustalonej, systemowej działalności6. Tak zdefiniowana działalność 
jednak nie wychodziła z kręgu twórczej bohemii, co ciekawe w poetyzmie moż-
na także odnaleźć wątki husserlowskiego „powrotu do rzeczy”. 

Grupa Devětsil w trakcie wieczoru założycielskiego wygłosiła manifest, 
w którym postulowała rewolucję twórczości, podstawą grupy było przekonanie, 
że skuteczna rewolucja artystyczna, nie może być przeprowadzona przez jed-
nostkę, musi dziać się w grupie. Ta grupa postulowała więc upowszechnienie 
i umasowienie sztuki, występowała przeciwko dotychczasowej literaturze, która 
była pisana pod klasę najbogatszych, a powinna być dostępna także robotnikom. 
Sztuka miała być popularna i prosta (ale nie prostacka). Główne nurty pracy 
grupy odwoływały się więc do realizmu magicznego i poetyzmu, a więc tego, co 
zdaniem jej członków mogło zainteresować i wpłynąć także na robotników. 
Każdy członek grupy płacił składki w wysokości 20 koron rocznie, co miało 

                                                                 
6 Zob. Nové Umění Proletářské. Uvodní článek, „Revoluční Sborník Devětsil“, Praga 1922, 

str. 5. 
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pokrywać koszty wykładów o sztuce, wieczorków poetyckich czy przedstawień 
teatralnych7. 

Korzenie tego nurtu tkwią w literaturze robotniczej. W 1921 roku Jarosłav 
Seifert wydał zbiór Město v slzách, do którego przedmowę napisała grupa. Pro-
jektowano w tej przedmowie, jak ma wyglądać socjalistyczna literatura, a więc 
taka literatura, która duchowo przygotowuje do rewolucji. Postulowano także 
wykorzystanie obcych wpływów w literaturze, które miały uczyć internacjonali-
stycznego ducha. 

Same dyskusje o socjalistycznym realizmie pojawiły się jeszcze przed zjaz-
dem pisarzy w Moskwie, na którym proklamowano ten kierunek w sztuce. 
W zjeździe tym ze strony czeskiej uczestniczyli Vítězslav Nezval, Adolf Hoffme-
ister, Laco Novomeský, V. Borin i F. C. Weiskopf. Efektem zjazdu była praca 
zbiorowa, "Socialistický realismus" wydana w Czechach w 1935 roku. Punktem 
odniesienia był referat Mikołaja Bucharina „O poezji, poetyce i zadaniach twór-
czości poetyckiej”, w którym definiuje on właściwą twórczość proletariacką jako 
zgodną z materializmem dialektycznym. To pojmowanie zadań twórczości 
u Bucharina było jednak tak szerokie i efemeryczne, że w zasadzie każdy rozu-
miał pod tym co chciał. 

Dyskusje o realizmie socjalistycznym miały w Czechach dwie fazy: przed-
wojenna i fazę czasów stalinizmu, a różnica pomiędzy nimi wywarła znaczący 
wpływ na czeskich intelektualistów i intelektualistyki8. W obu fazach zasadniczą 
osią dyskusji było stwierdzenie w jaki sposób uprawiać twórczość, żeby spełnić 
ideał twórczości właściwie proletariackiej. Dyskusja ta stanowiła reakcję na 
„udziwnienia” w sztuce (futuryzm, awangarda), które z pewnością nie mogły 
trafić do szerokiej proletariackiej publiczności. Zasadnicza odmienność między 
tymi dwoma okresami polegała na tym, że o ile w latach 30. była to po prostu 
dyskusja między intelektualistami, to w latach powojennych urosła ona do rangi 
sprawy żywotnej dla całego kraju i można było w niej stracić życie. Niegdysiejsi 
twórcy awangardy, tacy jak Nezval, zawrócili się przeciwko swoim kolegom do-
łączyli do nich także inni jak Bedřich Václavek czy Kurt Konrad. Sam Nezval 

7 Zob. Michał Rauszer, Tomasz Majewski, Wędrujące struktury, szlaki, bezpieczne przystanie 
teoretyków. Novela picaresca z dziejów strukturalizmu, w. Migracje modernizmu. Nowoczesność 
i uchodźcy, red. Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak-Majewska, Wiktor Marzec, Łódzkie Sto-
warzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, Narodowe Centrum Kultury, Łódź-Warszawa 2014, 
str. 260. 

8 Pavel Janáček, Socialistický realismus: co s ním? Kořeny a proměny ideologického umění 
https://www.advojka.cz/archiv/2007/22/socialisticky-realismus-co-s-nim [dostęp dnia 04.03.2017] 
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stał się zresztą w czasach stalinizmu głównym ideologiem i oponentem zwalcza-
jącym każde odchylenie od programowego realizmu. 

W tym samym czasie powoli wyczerpywała się energia awangardy, poza 
tym, jak można było zauważyć pojawiła się potrzeba czegoś nowego, zwłaszcza 
w kontekście dyskusji o tym, jak powinna wyglądać sztuka. W 1934 roku Teige, 
Nezval i inni po przeczytaniu drugiego manifestu surrealizmu Bretona powołali 
Czeską Grupę Surrealistyczną. Grupa ta rozpadła się po rozwiązaniu jej przez 
Nezvala, który w 1938 roku zwrócił się w stronę realizmu. Ponadto nie podoba-
ło mu się krytyka tego, co się dzieje w Związku Radzieckim i antysowieckie po-
glądy m.in. Teigego. 

Teige, Effenberger; polityczność twórczości 

Vratislav Effenberger w swojej analizie podstaw tworzącej się awangardy 
wskazywał na fakt, że XIX wieczne teorie sztuki wcale nie były tak jednorodne 
i samoistne jak mogłoby się wydawać. Appolinera świat „serii i przypadkowości” 
odnosi się do starego konfliktu miedzy klasycznym a romantycznym duchem 
w sztuce, miedzy swoistym konserwatyzmem a rewolucyjnymi siłami w myśle-
niu o podstawie i myśleniu sztuki. Effenberger określa takie podejście do sztuki 
mianem „melancholijnego” ujmującego rozdarcie między głośnymi nadziejami 
oraz rezygnacją i uroczą ciszę arystokratycznego mistycyzmu, w którym mieści 
się zarówno malarmowska symboliczna wzniosłość jak i ciemna orchestron 
Isidora Ducasse9. 

Konflikt ten był postrzegany jako twórczość inspirowana rzeczywistością, 
jako jej napęd ale też wentyl bezpieczeństwa, jako element twórczy wyrastający 
ze złego samopoczucia, różnych sprzeczności i wewnętrznych oraz zewnętrz-
nych podniet. Ewolucja konfliktu natomiast ukierunkowuje się ku swojemu 
zniesieniu w nowej konstytucji a konstytutywne wysiłki w swoich stagnacyjnych 
i regresywnych fazach są przezwyciężane nowymi rewolucyjnymi siłami jakie 
można odczytać w już całkowicie innych rodzajach działalności. Ten kryzysowy 
momentu dziejów sztuki jest jednocześnie przyczyną i skutkiem, kiedy na po-
czątku lat dwudziestych pojawiła się grupa awangardowa Děvetsíl, a jej początek 

9 Vratislav Effenberger, Vědomí a imaginace. O principech tvorby. Nieopublikowany maszynopis. 
Za dostęp do materiałów Effenbergera i innych surrealistów dziękuję Pavlovi Siostrzonkowi, 
Simonovi Sverakovi, Jospehowi Grim Feinbergowi i Ondřejovi Krochmalnemu. 
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zbiegał się z największym kryzysem ludzkiej kultury. Znaczące jest to, że kiedy 
w Zurychu kabaret Voltaire eksplodował dadaistycznym podważeniem wartości 
kultury, w „systemie zrujnowanym brakiem systemów do przyjęcia, w Pradze 
powstał ruch, złożony z dorastających w trakcie pierwszej wojny rewolucjoni-
stów, którzy postrzegali swój udział w twórczej aktywności, jako poszukiwanie 
pewnego, składnego systemu10. System ten miałby być początkiem połączenia 
jakiejś kubistycznej analizy z zaczynem łamania porządku na tle ogólnego roz-
kładu kultury i społeczeństwa. Już od wczesnych prac można było obserwować 
inklinację do porządku, która pojawia się już we wczesnej prozie Vladislava 
Vančury i w grafikach i obrazach Taigego z okolic roku 1920. Najważniejsze 
wyrazy tej inklinacji miały znajdować się w dziele Bohumil Kubišta, rozwija się 
to już później w manifestacjach Děvetsílu aż do prymitywistycznej utopii, która 
chociaż jeszcze zakłada futurystyczny entuzjazm nowoczesnej cywilizacji, to te 
elementy tworzą już pewien etap11. 

W tym czasie Teige podkreślał, że stoimy w czasie zmian, przewrotu i jed-
nocześnie narodzenia się nowego świata. Upadek twórczości i słowa starego 
świata, jest momentem odrodzenia, zmiany i uzdrowienia twórczości12. Nie jest 
tak, że nowa twórczość ma być odnogą folkloru, toskańskiego prymitywizmu, 
czarnej rzeźby, sielskich obrazów na skale. Niech jest raczej bezpośrednia, ser-
deczna, rozładowaniem martwego dziedzictwa tradycji. Żeby tylko zachowało 
niewinność zdumienie i dziewictwo serca i myśli, które wyznacza wszystkie 
zdrowe prymitywizmy13. Taki prymitywizm cieszy się swoim płaczem czy śmie-
chem, który wyznacza wszystkie zdrowe prymitywizmy, okrzykiem zdumienia, 
podziwu, grozy czy radości ze świata, dzisiejszego współczesnego świata, a nie 
zblazowanym ironicznym uśmiechem niejakiego Gaugina14. 

Taki prymitywizm, w opozycji do tradycjonalistycznego kubizmu i klasycy-
zmu, Teige oznacza jako nowa „proletariacka sztukę”. Miała być ona wyrazem 
sprzeciwu i buntu wobec jakiejś przeintelektualizowanej twórczości. Nowa sztu-
ka proletariacka (bez związków z sowieckim realizmem) miała wyjść naprzeciw 
chaotyczności i indywidualistycznej anarchii nowoczesnej wrażliwości, podstawą 
jej orientacji miał się stać nowy porządek. „Musimy więc zacząć od początku, 

10 Tamże, str. 3-4. 
11 Tamże. 
12 Zob. Karel Srp, Karel Teige, Torst, (brak miejsca wydania) 2001, str. 6-7 
13 V. Effenberger, Vědomí a imaginace… op. cit., s. 5. 
14 Tamże, s. 4. 
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potępić amorficzny i bezbrzeżny strumień wyobrażeniowych i interpretacyjnych 
systemów, znaleźć drogę do rudymentarnych stadiów poezji, nie bać zbliżyć się 
do rewolucji, która z pewnością zmieni strukturę społeczną i umożliwi zmianę 
dotychczas uciśnionych siły ludowej twórczości zmieniły się w suwerenne obja-
wy wolności ducha15”. 

Choć łatwo oszacować udział współczesnych wpływów, do których się 
skłaniał, a przez które przeszedł do reorganizacji twórczości artystycznej, wła-
śnie prymitywizm będzie charakteryzowany jako wola znalezienia kryteriów, 
przenikających granice teorii sztuki. W ten sposób sztuka wytworzyłaby filozo-
ficzną podstawę spójną z poglądem na świat, którym dla Teigego będzie mark-
sizm. Odkąd zaczyna ewoluować jego ideologiczny model twórczości artystycz-
nej i jego funkcje, a jego dialektyczna natura staje się coraz bardziej wrażliwą, 
choć jest z twórczością zintegrowana. Trzeba przedkładać dialektykę tych funk-
cji perspektywami filozoficznej podstawy i dopiero wtedy będzie ona możliwa 
do zrozumienia16. 

Teige w latach dwudziestych uświadomił sobie, że przekraczanie swojej in-
tuicyjnej podstawy staje się kulturowym anachronizmem, jest unikiem przed 
złożonością twórczej problematyki i jest tylko grą w raju sztuki. Szukał poglą-
dowego i twórczego porządku, który by nie tylko dopuścił, ale ukierunkował 
swobodną przestrzeń dla przygód wyobraźni na jednej jedynej płaszczyźnie na 
jakiej można go dopuścić: na podstawie rewolucyjnej, a ten porządek nie tkwi 
w teorii konstrukcji, ale w poezji. „Rewolucja jako jedyny społeczny i historycz-
ny faktor zmienia u niego konstrukcję z poezją i poezję z konstrukcją”17. 

Poezja i twórczość jest rozumiana jako przestrzeń życia ujmowana w naj-
szerszym sensie. Jest to ewaluacja potrzeb, rozpoznanych socjologicznych i psy-
chologicznych praw, istoty życia, poetyki jako wyrazu radości z tworzenia, „ten 
»kwiat na koronie życia« nie jest higieną ducha, ale jest wyższą fazą rozwoju du-
chowych sił”18. 

Teige szukał nowych argumentów, żeby ten system się utrzymał, nowych 
podstaw w historii sztuki, architektury, socjologii psychologii itd. Jak mu się 
wydaje odnalazł w nich linię ewolucyjną, która jest tego systemu obrazem19. 

15 Tamże, s. 5. 
16 Tamże. 
17 Tamże, s. 6. 
18 Tamże, s. 7. 
19 Zob. Karel Teige, Osvobozování života a poezie. Studie ze čtyřicátých let. Výbor y díla III, 

Aurora, Praga 1994, str. 326-327. 
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„Znaleziona przez Teigego linia ewolucji we wszystkich tych dziedzinach, która 
jest obrazem jego własnego systemu, ukierunkowuje się tam, gdzie jest jego wy-
obraźnia i tam też stoi przed bramą imperium wolności”20. Ani u Teigego ani 
Nezvala sztuka czy poezja nie była bezcelowym dążeniem do ludzkiego szczęścia. 
Teige wierzył, że miedzy harmonizacją i rewolucją, miedzy racjonalnością 
i irracjonalnością istnieje nie konflikt, ale dialektyczny związek, który się rozsze-
rza i nie może być przekroczony. Effenberger krytykuje tę późniejszą postawę 
Teigego i Děvetsílu i twierdzi, że przez to przywiązanie do poezji te teorie zatra-
ciły swój rewolucyjny wymiar. Twierdzi, że rewolucja musi być też walką spo-
łeczną, konkretną krytyką społeczności i twórczością społecznej krytyki. Poezja 
według niego jest mniej wyrazem egzaltowanej twórczej radości, a więcej wyra-
zem stłumionych sił duszy, których procesy nieświadome maja głębszą i treściw-
sza strukturę. A wiec Effenberger twierdzi, że poezja jest raczej mową nieświa-
domego21. 

Teige nie zdaje sobie sprawy z jedności ludzkiego popędu, w przejściu 
z imperium potrzeby do imperium wolności widzi jedyne zdarzenie w historii 
ludzkości, choć nie przestaje kłaść na jej szczycie harmonizacji żywotnego środ-
ka. Zaostrzenie walk politycznych w latach 30. wydłużyło dystans miedzy rewo-
lucją a poezją. Teige przestał się wtedy interesować wszystkim, co nie dotyczyło 
politycznego frontu, myślał nawet o emigracji do Moskwy. Teige odchodzi wte-
dy od zajmowania się sztuką, przejmuje terminologię marksistowską i w drugim 
manifeście poetyzmu niejako poważnie zainteresuje się surrealizmem. 

Effenberger podkreśla, że Teige odkrywa surrealizm niejako w latach 30. 
wraz z politycznymi pytaniami i politycznymi walkami. Podobniej jak drugi 
manifest surrealizmu Bretona, też oddaje surrealizm w służbę rewolucji. To jed-
nakże jego zdaniem inaczej ustawia pytania o relacje miedzy twórczością 
a rewolucja. Teige twierdzi, że to, co było podstawą dla surrealistów, było też 
podstawą jego poetyzmu i w momencie, kiedy surrealizm poszedł dalej, poetyzm 
nie może zostawać w tyle. Pytanie jakie zadaje w tym kontekście Effenebrger 
polega na tym, że trzeba poznać i zgłębić strukturę ideowych modeli, sposoby 
ich modyfikacji i implikacji, które wpływają na koncepcje aktywnej kultury 
i ludzkiego ducha. Podkreślić należy, że ta aktywna kultura jest przestrzenią ide-

20 V. Effenberger, Vědomí a imaginace… wyd. cyt., s. 7. 
21 V. Effenberger, Realita a poesie. K vývojové dialektice moderního umění, Mladá fronta, 

Praga 1969. 
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owych konfliktów mobilizujących możliwości intelektu i wyobraźni po to, żeby 
mogły być hierarchizowane w chwili historycznej efektywności. 

Surrealizm-stalinizm 

Stalinizm po wojnie przeorał większość życiorysów czeskich surrealistów. 
Przedwojenny redaktor Rudégo práva Záviš Kalandra, który był blisko związany 
z surrealistami, został stracony w słynnym procesie politycznym tzw. grupy Mi-
lady Horákové. Kalandra podpisał na siebie wyrok bezwzględnie krytykując pro-
cesy moskiewskie w latach 30, kiedy był redaktorem gazety, mającej się stać po 
wojnie organem partii. Kalandra publikował w 1936 roku w słynnym surreali-
stycznym zbiorze Ani labuť ani lůna redagowanym przez Nezvala. Nezval po 
wojnie był głównym ideologiem zwrotu w stronę realizmu socjalistycznego. 
W procesie wytoczonym Kalandrze nie próbował ratować swojego byłego kole-
gi. W imieniu Kalandry czescy surrealiści próbowali wpływać na niego przez 
towarzyszy z Francuskiej Partii Komunistycznej, chociażby Luisa Aragona, nic 
jednak nie udało się wskórać i Kalandra zawisł razem z innymi skazanymi. 

Różne historie krążą na temat śmierci Karela Teigego. Andre Breton, w hi-
storii członkini czeskiej grupy surrealistycznej Toyen, która wyemigrowała do 
Francji, podał, że Teige popełnił samobójstwo na wieść o tym, że służby stawiły 
się po niego, miał też stanąć w procesie politycznym. Inna wersja mówi, że do-
stał zawału serca, a jeszcze inna, że po prostu serce niewytrzymało stresu i prze-
pracowania. W najbardziej rozbudowanej wersji policja polityczna nie zastała 
Tagiego, który był akurat o kochanki. Kiedy ten dowiedział się o tym, że ma być 
zatrzymany dostał zawału serca, a na wieść o tym samobójstwo popełniła jego 
żona i kochanka. 

W czasach stalinizmu ruch trochę zamarł, po tym okresie, w zasadzie poza 
kilkoma postaciami, takimi jak Jan Švankmajer, już nigdy miał nie nabrać takie-
go znaczenia, jakie wywierał na czeskich intelektualistów i intelektualistki przed 
wojną. Spuścizną po Teigem i nie tylko, od strony organizacyjnej zajął się młody 
surrealista Vratislav Effenberger, który został wyrzucony w 1954 z pracy na wy-
dziale filmowym i do 1966 roku pracował jako robotnik w kopalni węgla. 
W 1966 na wzbierającej fali zmian został zatrudniony w Instytucie Filozofii 
Czeskiej Akademii Nauk. Odnowiona i młodsza grupa surrealistyczna przygo-
towała do wydania pierwszy numer czasopisma Analogon (wydawanego do dzi-
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siaj) w 1969 roku, jednak numer nie zdążył się ukazać i wyszedł dopiero w 1990 
roku z datą 1969. Sam Effenberger został zwolniony z przyczyn politycznych 
i wrócił do pracy jako robotnik. Jeszcze w 1969 roku zdążyła się ukazać jego 
książka Realita a poesie, która z założenia miała być częścią trylogii o teoretycz-
nych podstawach surrealizmu. Pozostała część trylogii, czyli Modely a metody 
i Vidění a imaginace, pozostaje do dzisiaj w formie rękopisów22. 

Surrealistyczna etyka i konteksty Czechosłowackie 

Jak wspomina Bataille po czasie zrozumiał powody traumatycznych zerwań 
w łonie ruchu. Uważał, że Breton miał poniekąd rację, starając się nie dopuścić 
do momentu, w którym surrealistyczny gest byłby ekskluzywną własnością pew-
nej „grupy artystycznej” oraz, przede wszystkim, że członkowie grupy popadną 
w narcystyczny hedonizm23. Intelektualna dyscyplina, którą Breton tak pilnie 
przestrzegał, wynikała z obawy o zamknięcie dialektycznego modelu surreali-
stycznej działalności, w nieustannym powrocie do karnawałowego początku24. 
Mit surrealistyczny służyć miał podtrzymaniu intelektualnej, kontestującej po-
stawy w ciągłym ruchu, nieustannym badaniu tego, wobec czego się sprzeciwia, 
a nie w odtwarzaniu zakładającego początku. Surrealiści nigdy nie przestali wy-
raźnie podkreślać moralnego stanowiska ruchu, że etyczna wartość – dobro – 
jest kontynuacją ich linii myślenia i czwartą, po Miłości, Wolności i Poezji, 
gwiazdą wskazującą kierunek25. „To, do czego surrealizm doszedł w obszarach 
realizacji twórczego potencjału człowieka, co prowadziło do ustanowienia nowej 
przyczynowości, nigdy nie otrzymało oczywistszych i konkretniejszego sformu-
łowania w sferze etycznych kategorii”26. Moralność uzyskiwała u surrealistów 
pojęcie wzniosłej dyscypliny, abstrakcyjnie przyporządkowaną tylko temu, co 
w relacji do konkretnego zdarzenia jawi się jako wierność surrealistycznemu ge-
stowi zerwania. „Najelementarniejsza uprzejmość nie toleruje ani odrobiny bru-

22 Po polsku ukazał się zbiór jego scenariuszy i wierszy pt. Polowanie na czarnego rekina 
w doskonałym przekładzie Leszka Engelkinga. 

23 Georges Bataille, Michael Leiris, Correspondence, przeł. Liz Heron, Seagull, Calccuta-
London-New York 2008, s. 67. 

24 František Dryje, Surrealismus Není Umění, Concordia, Praga 2005, s. 10. 
25 Tamże, s. 11. 
26 Tamże. 
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du skrupułów, ani brodawki zwątpienia”27. Moralność staje się wartością, jako 
opisująca surrealistyczną postawę, ta moralność oznacza radykalną dyscyplinę 
wierności temu, co dla surrealistów oznaczało bycie zawsze w opozycji do społe-
czeństwa, rozumianego przez nich jako zniewolone. Jak przenikliwie zauważył 
Benjamin, surrealistyczny gest, który nazwiemy etycznym polegał na triku. 
„Trik, który potrafi sprostać temu światu przedmiotów – przyzwoiciej będzie 
mówić o triku, a nie o metodzie – polega na zmianie historycznego spojrzenia 
na rzeczy minione na spojrzenie polityczne”28. Surrealistyczne działanie jest więc 
oparte przede wszystkim na upolitycznieniu tego, co stało się „historyczne”, co 
oznacza przekształcenie rzeczy, zamkniętych w skończonych (historycznych) 
postaciach w proces wiecznie otwarty. Zamknięcie rzeczy w skończonych posta-
ciach (substancjalizacja), przy jednoczesny uzupełnieniu, że rzeczami mogą być 
także ludzie i właściwe im myśli i uczucia, powoduje, że społeczność opiera się 
na politycznym geście, który takie formy rzeczy ustanawia jako skończone, 
a ideologiczny gest wpisuje w nie jakieś jednostki i ich postawy, uczucia itd. 

Proces substancjalizacji rzeczy (ideologiczny) bardzo szybko internalizuje 
to, co początkowo było wyrzucone poza nawias społeczeństwa. Bourdieu opisuje 
jak pole sztuki, odcięte przez dystynkcje społecznie niepożądanych cech, prze-
kształca się w pole wartości artystycznych, symbolicznych i czysto kapitało-
wych29. Jak ten sam proces twórczy raz jest badaniem „absolutu”, a raz odtwa-
rzaniem owego badania (tak jak mitu), gdyż pojawia się w polu, w którym pro-
dukuje całkiem namacalną wartość. Innymi słowy proces twórczy, który raz jest 
procesem sensu stricte, a później przekształca się w zbiór cech i identyfikacji, 
które odtwarzają ten proces. Breton określał moralność jako pewnego rodzaju 
abstrakcję, jako sam proces, który definiuje się tylko w odniesieniu do konkret-
nych zdarzeń. Vratislav Effenberger krytykował takie sformułowania jako: „od 
początku utopijne (furireowska nirvana), indywidualistyczne i abstrakcyjne30. 
Krytyka ta ujawnia pewien zasadniczy rdzeń surrealistycznej postawy, który 
sprowadza się do niemożliwości wyrażenia zewnętrznej (transcendentej) wobec 
każdego procesu moralnej (właściwie surrealistycznej) postawy. W napisanej 
w 1925 roku i opublikowanej w „L`Humanité” odezwie: „Rewolucja teraz i na 

27 René Crevel, Diderotův Klavír, przeł. Jan Vaněk, Dauphin, Liberec 1996, s. 18. 
28 Walter Benjamin, Twórca jako wytwórca, przeł. Hubert Orłowski, Janusz Sikorski, Wy-

dawnictwo Poznańskie 1975, s. 265. 
29 Pierre Bourdieu, Reguły sztuki, przeł. Andrzej Zawadzki, UNIVERSITAS, Kraków 2001, 

s. 77-79.
30 F. Dryje, Surrealismus... wyd. cyt., Praga 2005, s. 84. 
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zawsze!”, sformułowana zostaje zasada oddelegowania moralności z zewnętrznej 
powłoki (państwa, kościoła), na podmiotową aktywność. „Dla naszego życia po-
trzebujemy wolności, wolności ukształtowanej przez nasze głębokie duchowe 
potrzeby, na bezpośrednich i najbardziej ludzkich potrzebach ciał”31. Z perspek-
tywy francuskich rewolucjonistów na moralność należy patrzeć, jako na postawę 
odpowiadającą wartościom wyznaczonym przez ustanowienie pewnej podmio-
towej podstawy. Chodzi o to, że wskazanie na zewnętrzny zbiór cech moral-
nych, dla grupy (surrealistów, ludzi, komunistów, itd.) powoduje, że ustanawia 
się pojęcie moralności jako pusty znaczący wypełniany sensem w odniesieniu do 
konkretnej relacji władzy. Innymi słowy to, czym jest moralność zależy od tego, 
kto w danym momencie będzie mógł kształtować jej rozumienie. Tak rozumia-
na moralność ma postać skończonej i zamkniętej rzeczy. 

Iluzja skończoności pozwala uzasadniać się w odniesieniu do tego, co 
u podstaw legło jako właściwe dla danej podmiotowej postawy. Skończone pojęcie 
moralności i etyki zależy od zmiennych historycznie relacji władzy. Effenberge-
rowska krytyka nie odnosiła się do moralności surrealistycznej jako takiej, ale do 
procesu, w którym jest ona zewnętrzna i warunkująca dla danej indywidualności, 
a jednocześnie zależna od pewnego układu władzy. Jej rozumienie i sens jest od-
delegowane na specjalistę, podczas kiedy poszczególna tożsamość przez nią wa-
runkowana (osoba rozpoznająca się w jej polu) jest indywidualnością, właśnie 
przez spełnienie jej warunków. Bardzo często w ten sposób myli się radykalną 
postawę Bretona z walką o władzę nad surrealistycznym polem moralności. Jego 
radykalizm możemy rozumieć dwojako. Z jednej strony jest to obawa przed za-
stygnięciem surrealistycznego zerwania i buntu w jakieś urzeczowione wartości, 
które dana jednostka tylko przyjmuje. Z drugiej możemy także się zastanowić 
do jakiego stopnia w ten sposób wyrażała się bretonowska chęć podporządko-
wania sobie grupy. W przypadku mojej pracy ważne jest to pierwsze rozumienie, 
gdyż nie analizuję ruchu w perspektywie historycznej, tylko rekonstruuje jej ob-
raz świata. 

Wróćmy zatem do surrealistycznej etyki. Effenberger pisał, że surreali-
styczna zasada buntu opiera się w pierwszej kolejności na wyzwoleniu ludzkiego 
ducha i jego twórczych możliwości, a nie samych form poezji, które są tylko 
funkcją tego wyzwolenia, a nie jego podstawą32. Pomiędzy manifestami widać 

31 Fijałkowski Krzysztof, Richardson Michael, red. Surrealism Against the Current, Pluto 
Press, London-Stearling 2001, s. 95-96. 

32 V. Effenberger, Realita... wyd. cyt., Praga 1969, s. 107. 
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różnicę w sposobie formułowania zasad surrealistycznego buntu. W pierwszym 
manifeście surrealiści wyzwalali się przede wszystkim z okowów realizmu, który 
nie tylko tłamsił twórczego ducha, ale jako ogólna forma stosunku do rzeczywi-
stości, niektóre nieświadome procesy (symbolicznej władzy) czynił przeźroczy-
stymi. „[P]ostawa realistyczna, dyktowana przez pozytywizm, od świętego To-
masza aż do Anatola Frane`a, wydaje mi się zaprzeczeniem wszelkiego wzlotu 
intelektualnego i moralnego. Czuję do niej obrzydzenie, bo łączy w sobie prze-
ciętność, nienawiść i płytką pewność siebie (…); jasność granicząca z głupotą, 
zepsiałe życie”33. Drugi manifest przede wszystkim wyznać pewien moment 
zwrotny, przez krytykę tych, którzy zaprzeczyli surrealizmowi, oraz reakcję na 
mylenie surrealizmu z działalnością wyłącznie artystyczną. „Na przekór poszcze-
gólnym wystąpieniom tych, co się powoływali lub powołują na surrealizm, wy-
padnie ostatecznie uznać, że surrealizm do niczego nie dąży bardziej, jak do 
wywołania, z punktu widzenia intelektualnego i moralnego, kryzysu świadomo-
ści w najszerszym i najpoważniejszym zakresie i ze jedynie osiągnięcie lub nie-
osiągnięcie tego wyniku może zdecydować o powodzeniu lub klęsce historycz-
nej”34. Akcent przeniósł się tutaj już na działalności ściśle oderwaną od samej 
twórczości, czy raczej twórczość ma być tylko metodą do celu: wywołania kryzy-
su świadomości. 

Fenomenologia wyobraźni 

Zdaniem Effenbergera surrealizm rozwijał się zawsze w dwóch płaszczy-
znach: „W płaszczyźnie psychocjalnej reorganizacji życia (wytwarzanie warun-
ków życia, w których by dialektyczna relacja między zasadą przyjemności a zasa-
dą rzeczywistości przestał mieć wymiar dewastującego konfliktu) oraz w płasz-
czyźnie twórczości, gdzie dana społeczna sytuacja mogłaby być konkretyzowana 
w procesie eksperymentalnym i metodologicznym (automatyzm psychiczny, 
obiektywny przypadek, obiektywny humor, sen i twórczość wyobraźni, erotyzm, 
hermetyzm, zasada analogii, transmentalna komunikacja)”35. Społeczna rewolu-
cja dokonuje się tutaj przez przekształcenie dwóch walczących ze sobą zasad, 

33 Breton André, Manifest surrealizmu, przeł. Adam Ważyk (w:) Surrealizm. Antologia, red. 
Adam Ważyk, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1976, s. 58. 

34 Breton André, Drugi manifest surrealizmu, przeł. Adam Ważyk (w:) Surrealizm. Antologia, 
red. Adam Ważyk , Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1976, s. 125. 

35 Vratislav Effenberger, Surrealistycká cyvilisace, (nieopublikowany maszynopis) str. 2-3. 
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których wykluczanie się powoduje powstanie sytuacji represji sił instynktowych. 
Zamiast tego Effenberger twierdzi, że należy przekształcić związek między za-
sadą rzeczywistości i przyjemności w związek dialektyczny. W ten sposób 
zniknie alienujące napięcie konfliktu, zastąpione przez wzajemne kształtowanie 
się tych dwóch zasad. Widać w tym echa politycznego projektu poetyzmu 
Teigego, który znosił różnicę między twórczością i życiem, gdzie twórczość 
byłaby rozumiana w oderwaniu od życia, jako działalność z życia wyabstrahowana. 
Z takiego rozumienia relacji między twórczością i życiem już tylko krok do 
zrozumienia konfliktu między przyjemnością i rzeczywistością. W przypadku 
obu mamy do czynienia z relacją, dla której wiążąca jest oś: świadome-nie-
świadome. 

Jak wiemy z psychoanalizy freudowskiej uświadomienie, niekoniecznie ozna-
cza przekroczenie, poza tym, przez uświadomienie zachodzi przełożenie nie-
świadomego konfliktu, przez co sam ten konflikt przekształca się. Mówiąc nieco 
inaczej, nawet jeżeli wypowiemy wszystkie reguły gramatyczne języka, to same 
te reguły, nie będą ich wypowiedzeniem, one dalej pozostaną w sferze niewy-
powiedzianej. Taka relacja wywołuje więc poczucie czegoś nieuchwytnego, co 
jednak kształtuje naszą rzeczywistość. Effenberger doszedł do wniosku, że tę 
relację między tym, czego nie możemy sobie uświadomić, a tym, co jest naszą 
rzeczywistością, wcale nie musi występować relacja konfliktu. Effenberger za-
proponował dialektyczne rozwiązanie tej relacji w procedurze fenomenologii 
wyobraźni (fenomenologie imaginace). Wykorzystując praktyki surrealistyczne 
możemy rozwiązać ten konflikt przez prowadzenie działań będących na styku 
obu przestrzeni (świadomego-nieświadomego). Taką praktyką jest automatyzm 
psychiczny, obiektywna sytuacja, obiektywny humor. Automatyzm psychiczny 
jest rodzajem autopsychoanalizy. Piszący poddaje się pisaniu prowadzony przez 
skojarzenia psychiczne, jakie pojawiają się wraz z pisaniem. Technika ta polega 
na wyłączeniu tego, co w trakcie pisania zazwyczaj występuje, a więc pla-
nowania, kontrolowania strumienia myśli, określonemu porządkowi, zasadom 
komunikacji itd. W ten sposób, podobnie jak w odczytaniu snu, następuje 
proces złączenia wyrażania, twórczości z procesem nieświadomego pragnienia. 
Podobnie jak z „obiektywną sytuacja”, tutaj mamy do czynienia z praktyką 
badania nieświadomych przestrzeni. Polega to na poddaniu się nieświadomemu 
pragnieniu, które pojawia się w sytuacji, a więc w mieście, w spotkaniu, w relacji 
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z kimś. Taka sytuacja także zakłada pewne formy komunikacji, które, mogą po-
zostawać w konflikcie z naszym pragnieniem36. 

Do pewnego stopnia ta praktyka, w formie postanarchistycznej, pojawia się 
bardzo często w reklamie37. Pełna jest ona dzisiaj wezwań do: „podążania za 
własnym pragnieniem”, „zejścia z utartych ścieżek”. Problem w tym przypadku 
polega jednak na tym, że tutaj nieświadome pragnienie właściwe danemu pod-
miotowi jest zastępowane za pomocą konkretnego produktu. A więc to pragnie-
nie właściwe dla konstrukcji danej osoby, wyraża się tutaj w masowo produko-
wanym towarze. Zachodzi więc proces przełożenia tej „obiektywnej sytuacji” na 
konkretny towar. Różnica między tym, co proponowali surrealiści a towarowym 
wezwaniem jest taka, że w reklamie pod pozorem rozwiązania konfliktu między 
zasadą przyjemności (podążania za własnym pragnieniem) a zasadą rzeczywisto-
ści (jakimś narzuconym pragnieniem) ten konflikt przesuwa się. To znaczy „po-
dążanie za własnym pragnieniem”, „schodzenie z utartych ścieżek”, staje się no-
wą zasadą rzeczywistości, wobec której istnieje inna zasada przyjemności. Pod 
pozorem rozwiązania konfliktu ten konflikt tak naprawdę się przemieszcza. 
Prawdziwe pragnienie nadal jest nieświadome, a to co było postrzegane jako 
pragnienie i przyjemność, zostaje przełożone jako realkonflikt. Innymi słowy 
musisz mieć dany towar, żeby móc „pragnąć”. 

Zakończenie 

Agnieszka Taborska pokazała w jaki sposób metody surrealizmu zostały 
przejęte przez współczesny kapitalizm, szczególnie przez reklamę. Kiedy jednak 
przyjrzymy się teorii i praktyce surrealistycznej, okazuje się, że jest to przejęcie 
tylko pozorne, naskórkowe – co ma też swoje ogromne znaczenie. Surrealiści 
badali to, w jaki sposób nieświadomość może współgrać z naszą podmiotowo-
ścią, w jaki sposób i na jakich warunkach dokonuje się emancypacja podmiotu. 
U Effenbergera ta emancypacja dotyczyła przede wszystkim relacji pomiędzy 
nieświadomy i świadomym, który klasyczna psychoanaliza postrzega jako relację 
konfliktową. Świadomość ukrywa, m.in. za pomocą języka to, czego podmiot 

36 Vratislav Effenberger, Cesta surrealismu k nové civilisaci, str. 1-3 (nieopublikowany 
maszynopis). 

37 Agnieszka Taborska, Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2013, str. 286. 
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tak naprawdę pragnie (nieświadomie). Ukrywa po to, żeby podmiot mógł 
w ogóle funkcjonować w społeczeństwie. Język, by był komunikatywny, musi 
być wtłoczony w dość ścisły reżim komunikacji. Effenberger przekłada jednak 
ten konflikt, za pomocą instrumentarium marksizmu na relację dialektyczną, 
a więc relację wzajemnego wynikania. Fenomenologia wyobraźni ma za zadania 
zastąpić ten konflikt i elementy, które się na niego składają, za pomocą pracy 
i wzajemnego wpływu. W ten sposób kapitalistyczna represywna sublimacja ma 
zostać wyparta przez emancypację pragnienia38. Ponadto okazuje się, że feno-
menologia wyobraźni, czy szerzej teoria surrealistyczna pozwalają zrozumieć 
jeszcze jedną rzecz. Kiedy to zasada konfliktu i sublimacji pragnienia zostaje, 
w związku ze społecznymi i kulturowymi zmianami przełożona na inny język 
świadomości. 

Surrealizm powstawał w czasach kiedy pragnienie podmiotu było poddane 
dyktatowi reżimu rzeczywistości. Pragnienie należało okiełznać i wtłoczyć 
w społecznie akceptowalne ramy. Wspomniane reklamy grają ze złudzeniem, że 
nadal tak jest, ukrywając pod tym przebraniem ten sam konflikt, tyle, że teraz 
oparty na zupełnie innym reżimie wolności. Zasadą rzeczywistości reklamy jest 
podążanie za własnym pragnieniem, które to pragnienie opiera się na masowej 
produkcji towarowej, co samo w sobie jest sprzecznością. Dokładnie taki sam 
proces przełożenia konfliktu zachodzi w polityce. Politykę przedstawia się tak, 
jak w poppsychoanalizie represyjną świadomość, którą mają pokonać siły „wła-
ściwego pragnienia ludu/społeczeństwa/podmiotu”. Tyle, że podobnie jak 
w przypadku reklamy nie odnoszą się one do podmiotowego pragnienia, ale do 
zastąpienia tego pragnienia produktem, jak Donald Trump. 

EMPIRE OF FREEDOM. TEIGE, EFFENBERGER  
AND THE CZECH SURREALISM 

Abstarct 

A prominent surrealist movement has existed in Prague since the early twenties until today. 
Before World War II, Czechoslovakia was one of the strongest surrealist centers outside France. 

One of the main factor of Czech surrealist was their theoretical abilities. Among their inspi-
rations one can find French thinkers, Marxism, realism, symbolism, folklore and many more. 

38 Ondřej Krochmalny, Pavel Siostrzonek, Surrealistické myšlení, w: Kritická teorie společnosti. 
Český kontext, red. Marek Hrubec, FILOSOFIA Praga 2013, s. 585. 
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Their aim was to create theory and practice of thinking and acting outside social restrains, based 
on imaginary, critical theory and poetry. Some of them applied to new born socialist republic, 
break with movement and became prominent socialist intellectuals. Some paid the highest price 
and some were just forced to work in mines. But even though surrealist movement create during 
this period create influential theory of practicing freedom. 

Key words: surrealist movement, inspiration, critical theory, imaginary, Czechoslovakia 
Słowa kluczowe: ruch surrealistyczny, inspiracja, teoria krytyczna, imaginarium, Czecho-

słowacja 
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HOW PHILOSOPHY CAUSED WORLD WAR I … 
AND OTHERS 

I. Introduction 

Philosophy over the years has ruled the world, including the feats in ration-
al ideas and science; the respective but antagonistic sociopolitical conceptions of 
libertarian and communitarian divides have both developed a world of free in-
dividualism and communalistic idealism. In this way, philosophical ideas have 
built, ruled and ruined the world. 

Now, for all my small years of appreciating social import or product of phi-
losophical reflection is the realization that all of human history has been a pro-
duct of some critical reflection. From Thales’ worries to the several critical 
appreciations of his, human history has witnessed steady dialectical progress and 
desolation. From Galilean world view (the relativity of motion/naturalism) 
which questioned basic medieval rational dogmatism, Newtonian physics, to 
Wright Brothers airplane; and from the computer, the atomic/nuclear/oxygen 
bomb, to the boundless social media of the contemporary, the world has had 
untold progress (through its curiosity and critical thought), with its devastating 
evil other-side–the acme of which is a highly technologically united world that 
can be extinguished in few minutes by its own product (philosophy). Skirmishes 
of such extinguishing has surfaced in form of famine (India, in the early half of 
the 20th century; Ethiopia and Somalia, in the beginning of the 21st). Goldman’s 
anarchism (against patriotism), nationalism (in the third world, Europe, China, 
and US), Marxism, liberalism, conservatism, and, particularly, communism, fa-
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scism, and Nazism became potent pressures in quest for change. In fact, “much 
blood has flowed in every parts of the world as a result of the conflict arising 
from incompatible philosophical ideologies and the men and women who 
espoused them” (Goff et al 2008, 3). All these culminated in a polarized world 
and the World Wars. 

In the world today, the scientific conquest of nature has become the scien-
tific conquest of man–the union of growing productivity and growing destruc-
tion; the brinkmanship of annihilation; the surrender of thought and hope and 
fear to the decisions of the powers that be; and the preservation of misery in the 
face of unprecedented wealth–constitutes the most description of the present di-
lemma of man robed in violence; it shapes entire universe of discourse and ac-
tion, intellectual and material culture, turning things topsy-turvy. Perhaps, such 
is the product of human egotistic and imperialist adventure introduced by Loc-
ke’s thought. 

Then came Nietzsche’s preachment against extant traditional Western cul-
ture (religious beliefs and morality)–a specific peoples’ philosophical ideas, prac-
tice and values against Western imperialists’ suasion. His new ide-
as/philosophy/ideology was that man must dare and go ‘beyond good and evil’, 
overcome Christianity/religion, democracy/equality to achieve his essential ‘su-
perman’–perhaps through turmoil, revolution, and/or revolution. Besides Hob-
bes, Locke, Hegel, Newton, Marx, and Freud, Nietzsche’ ideas reshaped world 
consciousness in quest for nobler existence. There is therefore the need to arti-
culate how these ideas crystalized into the World Wars I and II, the threat of 
another, and the turmoil beyond. 

II. Hegelianism vs. Liberalism:
Two Dominant Philosophical Strands of the 19th Century 

The philosophical thoughts in especially Western Europe and North Ame-
rica till the rescinding years of the 19th century did (re)shape the world, especial-
ly the 20th century and beyond. The intellectual ferment was exacerbated by the 
reactive consequences from both ends. Initially, the awareness of German philo-
sophical outlook excited American intellectual, social, and political overture. On 
the one hand was the new England transcendentalism, beginning with Colerid-
ge’s rejecting of Locke’s materialist empiricism but stressing intuition and 



Anthony Afe. Asekhauno 232 

universal reason, to Emerson’s evidences of moral meaning (as against God’s 
providence) as basis for self-reliance (Popkin 1999, 588). This view soon spread 
around the US. The St. Louis philosophical society/Hegelians (1866) found 
Hegel’s philosophy congenial to America’s rational destiny and quest for a uni-
ted country and expansion of the American spirit through education, by enlar-
ging freedom and social morality against laissez-faire of the British. Back in 
Germany, Hegel’s controversial political theory (absolute spirit) was the pillar of 
the Prussian State and Nazi Germany. Thus Hegel and Hegelianism provided 
the basic tool for American philosophical pragmatism, freedom and liberalism, 
and his influence on Marx’s revolutionary political theory decisive. Hegel did 
not live to witness the matrix of the thoughts he generated mature into full 
blown two exclusive political forces in communism and liberalism–the forces 
that ignited enormous passion and violent nationalism between the West and 
Eastern Europe/Asia. 

Basically, Marx and Marxism is committed towards the emancipation or 
bettering of the condition of the down-trodden and abolition of class-base so-
ciety and alienation; it is the eventual struggle for the realization of such and the 
enthronement of communist society over the world. Accordingly, Marx, by his 
account of dialectical and historical materialism and the principle of change, 
drew a program to achieve this ideal defined solely by critical assessment, oppo-
sition to and rejection of capitalism. In so doing, he discovered the laws of 
change and social progress; in an avid commitment to better living for all of 
humanity built upon an impeccable theoretical pedestal, his, therefore, is huma-
nistic. In all, this new/emergent social order shall be socialism leading to com-
munism. The dictatorship of the proletariat marks the end of man’s alienation 
and misery. It ushers in a state of bliss and elder ado. The dictatorship of the 
proletariat also mark the final liberation of man form the hands of the capita-
lists. It also marks the end of conflict and antagonism among men. Marxism is 
basically a critique of capitalist society and how liberation from it could be 
achieved. It is a humanist program concerned with the liberation of man from 
the servitude, exploitation and alienation into which the parasitic capitalist sys-
tem has thrown him. These postulations are, however, antagonistic to the Ame-
rican Spirit–freedom/democratic thought, and pragmatic imperialism. One 
could try to delineate and establish how the matrix of these thoughts precipita-
ted the WWI. Let us discuss these combustible elements seriatim. 
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III. World War I (WW I):
The Precipitating Philosophical Trends 

Invariably, the twentieth century opened on a world dominated by the 
West and its dominant philosophical strands (with scientific discoveries, tech-
nological innovations, economic activity, and military might). From classical 
Greek philosophical thought up till the nineteenth century, one could fathom 
that the dominant trends/doctrines vacillated among idealism (that ideas or spi-
rit is basic reality), pragmatism (emphatic of praxis or relevance), libera-
lism/democracy (thrives on freedom and rights), socialism/communism (prefer-
ring common or State ownerships), and fascism/Nazism (keen on egregious na-
tionalism). Each of these convictions is a bye product of either side of rationa-
lism (that reality best depicted by reason) or empiricism (that reality is best de-
picted by experience), the two conflicting philosophical systems that have sha-
ped world socio-politics and other trends. 

Empiricism and the scientific/technological trends All of science (investigation 
via research) is based on experience. That experience is the basis of knowledge is 
traceable to Aristotle through other empiricists (Hobbes, Bacon, Locke, Berke-
ley, Hume, etc.). Moreover, scientific philosophical ideas informs Darwin’s doc-
trine of natural selection, demonstrating the descent of man (1859/71). And cri-
tical reactions to his initiated further scientific knowledge about human psycho-
logy and nature (the introduction by Freud, for instance, of the belief that hu-
mans were driven by unconscious pleasure-seeking forces; Einstein’s introduced 
newer thoughts about nature/universe and the velocity of light, following Ze-
no). In health, discovered cures for puerperal fever, introduction of anesthesia, 
discovery of anti-bacteria, helped tremendously leading to surges in world popu-
lations with a threat to outstrip available supply. Through critical empirical 
thought, Thomas Edison pioneered the development of electricity enhancing 
industrial manufacturing of goods, and wireless communication and motion 
pictures introduced. In the same period, scientists and metallurgists produced 
explosives and propellants such as cordite introducing new class of artillery and 
fragmented weaponry. 

Emergent economic ideological trends The feat in technology (and its Japanese 
and Russian parallels) was the dawn of and surge in industrial production and 
economic control. Thus the industrialized nations needed markets and raw ma-
terial, often from abroad. The process hastened colonization and Western na-
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tions build-up a world-wide industrial and agricultural network built around fo-
reign raw material and labor force and enhanced by rail-roads, sea traffic and 
the opening-up of the Suez and Panama canals to ease commercial traffic. Ho-
wever, these developments were products of some critical socio-political 
thought. 

Socio-cultural and political trends Certainly, industrialization introduced 
more complex social network, problems, social classes, and crime. The rich 
emerged and there was steady growth of prosperous middle-class amid a less 
impressive improvement in working class conditions. The period also marked a 
modest shift in the status of women, opening-up opportunities for the ‘respon-
sible women’ in offices and hospitals. Even though there were markedly growth 
in aesthetics, new questions about how to rightly depict reality emerged: betwe-
en science/objectivity and rational approaches, between Bergsonian intuitionism 
and relativity or Freud’s preference for a place of consciousness and non-rational 
motivations reality. And secularism and traditional modes of religion became in 
constant conflict (though knowledge of other religions influence philosophers 
like Schopenhauer and Emerson); new technology introduced new living pat-
terns and cultures, and new modes of conflict around the world. These deve-
lopments were more palpable in western/central Europe; and the features de-
scribed form their valuable ideological document suitable for the rest of the less 
industrialized world. 

Imperialism and nationalist trends By the close of the final decade of the 19th 
century, one would conclude, only France, Britain, and Russia were imperial-
ist/comprador nations (with a mind for the extension of economic and political 
control over lesser nations). Far from that, there arose a changing cast of impe-
rialist nations, with the emergence of Belgium, Germany, US, Italy and Japan. 
This informed cheap local labor and amassment of more hands for military 
expeditions. All led to the blackmailing and scandalous cultural imperialism wi-
th Spencer’s social Darwinism or the appeal of the Christian missionary messa-
ge of humility as useful philosophical catalysts. Remarkably, again, those eco-
nomic philosophies and developments became the basis of imperialism and a 
trajectory and driving-force of competitive international relations at the turn of 
the century–with respective national government employing propagandists, lob-
byists, and adventurers to extend influence even over waterways and ports to es-
tablish military posts beyond land, a basis to polarize and dominate the world 
indefinitely. 
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International relations: Nationalism, Competition and armed races; Militarism 
and alliances As it turned out, critical thought introduced the discoveries in sci-
ence; the discoveries in science helped initiate newer modes of interperson-
al/socio-cultural and political relations leaving the world at some shockwave 
amid inherited tensions and hostilities once some countries (Germany, Russia, 
Japan, and Italy) became left disenchanted and frustrated with grievances of not 
having fair share of territorial possessions. One consequence of emergent world 
developments was a climate of competing political forces and rising nationa-
lism–a learned emotional loyalty that individuals direct towards a group usually 
one’s immediate society nurtured by a common bond such as especially language 
or history/ethnicity. Nationalism could direct action and thrives more on redi-
scovering and glorification of some past. It indoctrinates individuals into 
supporting a ‘nation’s course’. Nationalism could unite, dismantle; it could also 
be ambitious. Consider the power of nationalism in the German emergent phi-
losophy/call for unity of all Germans in the early 20th century. So it can lead to 
dominance and persecution provoking self-determination (for instance, the Au-
stro-Hungarian and Ottoman Empires respectively following Hegel’s preference 
for super-humans and super-state). Thus fronts of nationalism took the form of 
‘nation’s/territorial’ or ‘racial segregation or agitation’ fueling the flames of secu-
rity quest, arms races, alliances, and songs of war. 

The competitions that ensued were not only nationalistic but ideological, 
between divided political forces: liberals and conservatives. While the latter 
favor status quo (class distinction, authoritarianism, preservation of traditional 
practices/values, and privileges, as in Russia, Germany, and Austro-Hungary), 
the liberals extol value of/for freedom, rights, and law (as was, initially, in Brita-
in and France) leading to a battle of wits, with the worse-off left to organize 
themselves into labor/workers’ unions (for a fair deal via collective bargaining to 
avert strikes and boycotts; deals that turn out cosmetic), though later, following 
Marx, became calls for revolutionary destruction of capitalism (conservatism) 
through socialism (commonwealth) since political and social realities must re-
flect the dynamics in the economic base. Thus the real contradiction and 
driving force of international stage became the exegesis of conservation/coercion 
and that of liberalism/freedom–with the US, Britain, and France in subtle pre-
ference for the latter. Notably, liberalism, conservatism, socialism, and nationa-
lism were taking there impacts in other parts of the world. Essentially, all these 
developments charged the world, often leading to rivalries/competitions, to the 
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brink of war. The immediate build-up to these is a new philosophy we could 
describe as militarism leading-up to arms races, the need to strengthen national 
securities–stockpiling weapons and increase military establishments including 
mass armies, with men drafted, trained/equipped and placed on war-alert 
among some western nations and Japan. Warships and naval armies, and gene-
ral militarism exacerbated war tensions and assessments of preparedness among 
competitors. Darwin’s (following Heraclitus) ideas led to the belief by nations 
that ‘war was a biological necessity and a law of nature’; many hatched on Nie-
tzsche’s dictum that war and courage had accomplished more great things than 
love of the neighbor. It was believed that qualities of loyalty, cooperation, co-
urage and sacrifice as important tools of human development could only be en-
hanced through war. In fact, according to Roosevelt, ‘No triumph of peace 
would be quite as great as the sublime triumphs of war.’ Some Japanese sayings 
glorify both war and the warrior. All these spurred more militarism; and one na-
tural response was development of regional or philosophical/ideological 
blocs/alliances. Sometimes, a nation that was not sure of its parity with another 
perceived as superior, sorted to create a balance by forming a partnership (of co-
operation if war broke out) with a third one. This balancing of power (econo-
mic, military, or diplomatic) could be ever-spiraling cause a powerful nation to 
defend a smaller one to prevent over-power. This confidence could ignite be-
haviors of aggression, and assessments of provocation. With war seeming, effor-
ts in 1907 towards reconciliation and maintenance of international pe-
ace/cooperation. And, with failed diplomacy, actual all-involving war, emerged, 
first in 1914 between the Great Powers of Europe: Britain, for her efficient 
economy and large empire backed by a strong naval force; France, as the second 
largest colonial empire with a diffused political reality, in a strong triple alliance 
with Russia and Britain against any eventual German, Italian, or Austrian 
aggression; Russia, a populous and vastest nation with a conservative but expe-
ditions monarchy; and Germany, also a vast and most industrialized alliance wi-
th Austria-Hungary and Russia (and later Italy). 

Meanwhile, the Americas–the US, South, Latin America, and Canada–
were consolidating liberalism (while the US alone, through the Monroe Doc-
trine, maintained her imperialist agenda in the region, with Canada emerging 
strong parliamentary democracy). After Russia, Japan had emerged strong from 
feudal state to a respected modern industrial/military power hence she defeated 
Russia in 1905 and became the dominant regional force in Asia. And in Persian 
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Europe and Ottoman Empire were rising calls for reform of antiquated political 
system for westernization and constitutionalization. However, Western impe-
rialism had dominated the whole Asia (besides Japan) by the first decade of the 
twentieth century. 

The assassination of the heir to the throne, the Austrian archduke in 1914 
by Gavrilo Princip made Austria-Hungary to declare war on Serbia, and the 
mechanism of the alliance systems transformed this to a full-scale wide war be-
ginning with Austrian bombardment of Belgrade on July 28, 1914; it degenerat-
ed around the world, and with the US joining on the side of the allies against 
the central powers in 1917 under the philosophy that malignant militarism 
threaten liberal institutions and that “the world must be made safe for democra-
cy”, it was also a signal for its imminent ending. The war actually ended on 
November 11, 1918. The war lessons ignited more search (particularly by Italy, 
Germany, and Japan) for more deadly weapons (atomic energy) and more effec-
tive means of communication amid international economic crises/great de-
pression, rising dictatorships, political uprisings, and ethnic nationalism. Final-
ly, a League of Nations was established to avert future wars of the scale of the 
First WW; yet it was a League that prosecuted the Second. 

Again, the philosophically trends that culminated in the WWI, did seem 
overcome at the end of the war; yet such persisted far beyond it and somewhat 
resurfaced/recrudescent much stronger, intensified by newer emergent philo-
sophical convictions. Spengler’s The decline of the West, in which he tried to build 
on Nietzche’s pessimistic view of the West and the superman, became the rich 
resource for the interested warrior. Spengler’s postulations appealed to many 
especially in Germany, whose new leader, Hitler, shared those original ideas 
(Nietzche’s) with his Italian counterpart, Mussolini. Even the parallel deve-
lopments in art and literature did embrace Marxist thoughts in concern for the 
poor. However, the involvements in WW I and Marxist views helped to esta-
blish the revolutions in Russia in 1917. Meanwhile, Mussolini preached a ‘new-
Marxist-Nietzschean’ philosophy of the virtue of war (fascism: combat groups) 
and hatred among Italians; nationalism, anti-Semitism, and racism preached by 
Hitler in Germany; communism sat-up in China, anti-colonialism in the Mid-
dle-East and Africa, and liberal democracy in Japan (non-violence nationalism 
in India), while the US vacillated from burst to boom back to burst. Philosophi-
cally more significant is Hitler’s proclamation that the Aryans (German race) is 
superior to all others world over and that those other do not even deserve to 
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continue to live, and his half-cooked Darwinian, Nietzschean, and Wagnerian 
ideas coupled with his radical anti-Semitism. In fact he did not prevaricate on 
his aversion and distaste for the ignominious way Germany surrendered to the 
allies under the most humiliating conditionality and cost at the end of WW I. 

Thenceforth, Stalinism, Fascism, and Nazism became time-bombs, amid 
the West, soon to explode the world–exacerbated by mutual suspicion of the 
emergent semi-dictators and their ideologies. The trajectory of WWI includes 
Japan’s aggression against/invasion of China in 1937, and German aggression of 
1938/39 (against Austria and Poland), and Mussolini’s taking of Albania in 
1939. The Second World War (WW II) had begun, with the US, again, joining 
reluctantly, and the Holocaust and the atomic bomb as its climax, with over 60 
million dead among incalculable material losses! 

IV. Conclusion

It is commonly thought and believed that philosophy cannot “bake bread”; 
but it should because it could; it did, and has been. The thought of philosophy 
incapacitated status is bored on the premise that praxis is more valuable than 
ideas. Once that unfounded assumed premise is thus decapitated, then it would 
be discovered that culmination of philosophical enterprise in the decades of the 
late 19th and all of the 20th centuries is the adulation of certain values. Yet, those 
disagreeable pessimists have some grounds since critical thought also introduced 
new discoveries in communication, art, technology, transportation, and produc-
tion. If it is thus that the pen is mightier than the sword, that the pen reflect 
ideas which rule the word, then ideas have ruined the world–the ravaging cold-
war down to the late 20th century not exempted. 

Invariably, inordinacy, extreme violent primordial/nationalistic passion, 
ego/ambition and, sometimes, irrationalism, mutual suspicion and leeriness we-
re the common characterization of all the major political actors involved in both 
wars; war and warriors ought to target only those vaunt actors; any war should 
be fought on specific fronts by marines led to the battle by their political leaders 
inviting the war, or in outer-space by drones and other non-human devi-
ces/technology (risking unimaginable apocalyptic implications for the solar sys-
tem, particularly our planet, earth). However, in both world wars, notably, the 
US never started but joined at some point in conviction of universal goals, a jo-
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ining that also marked the ending of each. Part of its hesitation is the conviction 
that, including in the US, “war, terrorism, and other forms of political violence 
are in many ways more threatening today than ever…until the 20th century, the 
vast majority of war deaths were soldiers; today, the young drafted/conscripted 
and civilian casualty is higher and it is worsening” (Rourke 2005, 11). On the 
one hand, pre-20st century citizens, it seems to me, were more receptive to na-
tionalistic/universal feelings than what it is today where less altruistic and hu-
mane ones dominate, on the other. While the horrors and incalculable losses of 
both world wars and others remain visible around contemporary world, in this 
first decade of the 21st century, unfortunately, the negative indicators of those 
sights and sounds of (peace-meal world) war abound in the ambitions of certain 
states (Russia, Syria, North Korea and Iran) on the one hand, and the incapacity 
or vaunt naivety of certain leaders (US’s Trump, UK’s May, and France’s Ma-
cron), on the other; yet such were the immediate sparks of the first and second 
decades of the preceding century. With the most volatile machinery of warfare 
in the hands of such men, the world and humanity, encumbered by such worries 
and infamies as hunger and degradation, climatic and other natural disasters 
amid mired solutions, is at the verge of self-annihilation. Should states mortga-
ge individual subjective destinies as States’ (detested by Hobbes) or individuals 
should return to their beds the way they made it? The enduring philosophical 
point is that realism or liberalism should moderate our conceptions of reality, 
principles of politics/power, cooperation/competition, and science and techno-
logy. No philosophy should enhance the extinction of the world (unless it can 
create another, better one) it is meant to understand and build. Experience and 
reason has shown us that only a new, impersonal, humanitistic, and non-
antagonistic philosophy (a tendentious route not taken before) could reverse the 
obviously disastrous trajectory and avert another impending apocalyptic arma-
geldom. Philosophy (through popularizing ideas, voting or direct-individual ac-
tion) ought to help in bringing about moral meaning, a better, more coopera-
tive, less conflictive relations and a more rational world, not war. The proper ro-
le of states on a neo-moderated-liberalized international/world stage should be 
critically articulated. Choosing this less familiar road could make all the diffe-
rence. But the question is: can one/we make the difference? My answer is: yes, 
I/we can. 
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Abstract 

For all my small years of appreciating social import or product of philosophical reflection is 
the realization that all of human history has been a product of some critical reflection. Right from 
Thales’ curiosity to the present, human history has witnessed steady dialectical progress and deso-
lation. From Galilean world view, Newtonian physics, to Wright Brothers airplane; and from the 
computer, atomic/nuclear/oxygen bomb, to the boundless social media of the contemporary, the 
world has had untold progress (through its curiosity and critical thought), with its devastating evil 
other-side–the acme of which is a highly technologically united world that can be extinguished in 
few minutes by its own product (philosophy). Such philosophical thought precipitated Goldman’s 
anarchism (against patriotism), colonialism, nationalism, Marxism, liberalism, conservatism, 
communism, fascism, and Nazism all which respectively became potent pressures in quest for 
change. Consequently, the contention of present article is that the much blood has flowed in every 
parts of the world as a result of the tensions arising from incompatible philosophical ideologies and 
the men and women who espoused them, culminating in a polarized world and the World Wars 
and others around the world. After a careful analysis of some of those pedestals for war-passions, 
the work discovers that although philosophical though has improved the world, it has also set-up 
the matrix for dissention. It concludes, therefore, only a new, impersonal humanitistic non-
antagonistic philosophy could reverse the trajectory and avert another impending apocalypse. Phi-
losophy ought to help in bringing about moral meaning, to a better, more rational world, not war. 

Key words : war, philosophy, ideology, nationalism, militarism, alliance 
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AN INQUIRY INTO THE METAPHYSICAL CAUSES 
OF DEATH IN ESAN CULTURE 

Introduction 

Esan is one of the three major ethnic groups in Edo state, Nigeria. The 
word Esan refers to the person, the people, the culture and geography of Esan-
land. Fundamentally, the concept of death is a metaphysical phenomenon 
among Esan people. Death is an event which must occur in one’s life without 
waiver. Its place and time of occurrence and its next victim cannot be predicted 
with absolute certainty. It is a game which does not admit any replay. The peo-
ple of Esan, like most other human beings, have the insatiable instinct of su-
rvival. This is why they are perplexed with the mystery and inevitability of death 
and its final victory over material existence. They asked questions about birth, 
life and death. For the Esan, the ordinary, empirical answers to the why of de-
ath, just like the answers to the why of birth and the why of life do not satisfy 
any ontological yearning. But ontological answers to these questions contravene 
ordinary experience. This is because attempted answers are maximally anchored 
on non-empirical realities. Therefore, answers to these questions in whichever 
way open Pandora’s Box. 

Regardless of these seeming irresolvable puzzles, it is philosophically wise, 
potent and worthwhile to attempt some intellectual muscle flexing, though not 
to completely eliminate the puzzles, but at least to serve as palliative to the 
minds with unquenchable thirst for knowledge about these issues at hand. To 
do this, this article attempts a critical discussion of Esan view of death and their 
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understanding of the causes of death which include witchcraft, divinities, God, 
spirits, diabolic persons, and evil consequences of the acts of the victim or of his 
relatives. Although the Esan people’s beliefs about the causes of death are sub-
jected to epistemological and logical infelicities, these beliefs influence their di-
sposition and moral practice toward both the living and the dead in their daily 
living. This study employs the expository and comparative methods, as well as 
the method of critical analysis. The study is justified because a proper under-
standing of the matter in focus can inform people’s attitude when death occur. 
This would enable people to accept death as a natural phenomenon, erase suspi-
cion that can generate acrimony among people whenever death occur and the 
indictment, death, killing, and stigmatization of innocent people whenever de-
ath occurs. 

There are variations in the awareness of death from person to person, epo-
ch to epoch, time to time and culture to culture (Olson (2006, 651). These va-
riations are reflected in the general explanation of death, including the meaning, 
causes, fear, implication of, and attitude to death and the fate of the dead. In 
the discipline of philosophy, very little attention has been given to these qu-
estions. Attention to these issues is necessary in philosophy since maximally, 
philosophy is concerned with human condition and death is a part of this hu-
man condition. 

Understanding the Concept of Death in Esan 

Death as a phenomenon is an irreversible cessation of life. In Esan it “is re-
garded as a transition from one state of existence to another. It is the last of the 
rites of passage that a person has to go through on earth (others being birth, 
puberty, marriage)” (Alli, 2011: 25-26). Deaths are believed to be caused. This 
causality is a constitutive part of Esan ontology. Esan people believe that at any 
stage an individual dies, and even for empirical misfortunes, they are caused by 
some agents for some purposes. This is why death is not only conceived as bad, 
it also suggests that one ought not to die. But ironically, the Esan people also 
believe that death is inevitable. Death is an unavoidable experience that awaits 
everyone. It is therefore onerous for everyone to live a good life here and await 
the next. Although it is an unavoidable phenomenon, the peoples’ belief and at-
titudes towards death epitomizes their willingness to continue life ad infinitum. 
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This desirability reflects the belief that life is good despite its challenges and, 
death is bad despite its promises. 

Partly because of the conception that life is good and death is bad, the 
Esan people mourn for the dead grievously and strenuously too. Mourning the 
dead is premissed not on the cessation or forfeiture of benefits derived from the 
deceased, but on feelings. The Esan empathize the dead. His or her absence in 
the scheme of things, the vacuum which his or her demise creates, his uniqu-
eness and irreplaceability make his or her death deeply felt. People also weep for 
the dead because of human frailty, fear of the unknown and the agony and gro-
aning exhibited by the dying, among others. When they see people die in agony 
and groaning, they fear the pain of death since that also awaits them. When de-
ath comes, there is no excuse, no appeal and no sympathy. Despite all the beliefs 
which Esan people have about death and the hereafter, epistemologically spe-
aking, no one really knows exactly what lies beyond the physical universe. Inde-
ed, philosophically speaking, for the people, death is a mystery. Why death? 

Death as Mystery 

The Esan question of the “why of death” cannot be satisfactorily answered. 
Attempted answers are maximally anchored on fables. Where they are existen-
tial, they cannot satisfy any ontological yearning. The attempt to satisfy this 
yearning requires answers to the why of life and the why of birth? These, like the 
first question are also bereft of any satisfactory answer. It may therefore be the 
case that any attempts to unravel the mysteries of birth, life and death with ab-
solute certainty are futile and absurd, or, it may be that human capacity for 
knowledge and wisdom is tainted with finitude and is thus incapacitated in un-
raveling these meanings or answers to these why questions. 

The wise and the foolish, rich and poor, king and slave, good and evil have 
death as a common fate awaiting them.  The Boethius question: (Boethius, 
1969) why do good people suffer and why do evil men flourish? is preeminent in 
Esan belief pertaining death. The wise, the good, the strong and the productive 
may die young and in crises too, while the foolish, evil, weak and counterpro-
ductive may die old and peacefully. This is also a mystery. This mystery is co-
uched as: Omon non men bhu unun ise eman. This literarily means a sweet soup is 



 
 
 

Felix Ayemere Airoboman 
 
 

244 

never sufficient for pounded yam. The underlying meaning is that what is bene-
ficial does not last. The question again is why death? What causes death? 

 
 

Natural Causes of Death 
 
Although the focus of this essay is on the metaphysical causes of death, it 

seems necessary to consider generally, but briefly, death as a natural phenome-
non before engaging in a detailed analysis of Esan traditional understanding of 
the causes of death. Is death a natural phenomenon? Or can death be natural? 
This question is relevant because some individuals and some cultures attribute 
death to some non-natural, metaphysical and religious agencies such as gods or 
demons, sin or ancestors. For example, Christians see death as punishment for 
the sins of Adam. The reluctance to explain death in terms of natural causes in-
tersects with the reluctance to explain life itself in natural fashion. This is why 
the religious or metaphysical perspectives that give rise to non-naturalistic in-
terpretations of life tend also to occasion non-naturalistic interpretations of de-
ath (Olson (1967, 2006, 651). 

Globally, many people die every year. From an orthodox worldview, death 
often results from advanced age, illness or accident. Specific causes of death inc-
lude: heart disease, stroke, blood vessel blockages, respiratory infections, lung 
disease, diarrhoea, premature births, stillbirths, neonatal deaths, tuberculosis, 
homicide, suicide, cancer, HIV/AIDS and Motor vehicle crashes (End of Life 
Care: An Ethical Overview, 2005: 5-6; World Health Organization, 1999). 
Death can also result from felling from trees, animal attack, drowning (Okojie, 
1994 128-132), malaria attack, domestic accident, plain crash, accidental gun 
discharges, war, clashes, ritual killings, executions, manslaughter, murder, col-
lapsing toilets, and so on. 

 
 

The Metaphysical Causes of Death 
 
The analyses of the metaphysical sources of death will constitute the focal 

point of this session. Although, there are some physical or accidental sources of 
death resulting from natural causes as outlined above, the real Esan traditional 
understanding and explanation of the causes of death deviates from them. Even 
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when death results from such natural causes, such causes are believed to have 
ontological underpinnings, that is, such occurrences are always attributed to so-
me non-natural causes. This is because among the people, the belief that there 
is nothing without an underlying cause has a firm root. This is reflected in the 
Esan saying that emilin ribho otole, that is, there is something underneath. It is 
only such ontological explanations that remain meaningful and satisfactory 
among the people. For example, even when death results from two fighting or 
deliberate shooting, it is believed that the killer’s sense of true reason was distor-
ted or marred to commit such crime, or that his victim was already killed but 
was only tele-guided for perfection in physical manifestation in the hands of the 
assumed killer. This is why the Esan would say either: eba lulu non – it is what 
has been done, or oiyiaboabo – it is not ordinary. The relevance of such belief is 
that it makes people to have aversion for physical fight to ensure that a person 
already killed does not have his predicament fulfilled in their own hand. But 
when this happens, the Esan would say oikayukhe - he was already dead. 

Ontologically, deaths arise from different sources, which among others inc-
lude malevolent and benevolent agents or beings such as: 

Witches and Wizards: Witchcraft or wizardry is a concrete phenomenon 
in Esan discursive universe. Witches and wizards are believed to strategize and 
operate mysteriously at night in coven where they convene, make decision and 
perfect their plans, the consequences of which manifests in concrete reality. 
They are also believed to cause some deaths through the use of evil magic. They 
prey on human beings for meal or kill them to thwart either their shining or fo-
reseen exemplary destiny, or as a revenge or punishment to their parents, si-
blings or other relatives, or on account of the victim due to malice. They can al-
so kill people to elevate their status in their realm. The belief in witchcraft and 
their evil machinations is not limited to Esan people; it is a pervasive belief in 
Africa and beyond. While writing about Africa, Orubu submits that: “It is be-
lieved that witches and wizards can “contribute” fathers, mothers, brothers, and 
sisters to the coven feasts as demanded. It has been… (speculated – mine) that for 
coven members to get promoted in the hierarchy, they must, as a rule “contrib-
ute” a soul for the witch festival… …Thus, when a person dies, no matter how 
old he may be, it is believed that a witch or wizard is responsible” (Orubu, 2001: 
155). 

Diabolic Persons: The existence of diabolic persons tends to be a characte-
ristic phenomenon of almost all existing community in Esan. They are usually 
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very negligible in number, and are usually found among the male folks. They are 
in most cases retched but dreaded in the community. The source of their power 
remains a mystery. Diabolic persons can mysteriously cause death of both inno-
cent people and those whom they believe trespass their boundary. They may al-
so be hired by those who do not have the power to do so for the same purposes. 
They are malevolent like witches and wizards. Apart from causing death, wi-
tches, wizards and diabolic persons can inflict pains and injuries on their victims 
and swop or overturn their destinies. While some of these effects can be counte-
racted, some cannot. They attack their victims with magic, juju and through 
manipulations of nature. Just like the Esan, the Yoruba and Ibibio peoples of 
Nigeria, among others, believe that magic powers can be used to harm an in-
dividual and also to cause his death. Magic manipulations are powerful and po-
tent, and are often procured and used by medicine men to achieve evil effects. 
“Magical preparations may be placed on the door steps of an intended victim. 
Similarly, such preparations may be sprayed on his or her garments to achieve 
the desired results”. They may also be spread on the footpath of the intended 
victim or spread on air and specifically teleguided to him for intended purpose. 
“It is also believed that dogs, snakes, and rats may be sent to bite and to inflict 
death on a person. Even lightening may be sent to strike down an enemy” 
(Orubu, 2001: 155). Other measures can be adopted. In any case, some rituals 
are performed so that the deceased can avenge his death. 

Evil Consequences: Death may also result from the evil deed(s) of the in-
dividual to restore the disharmony which his sinful act(s) or those of his parents 
or other relative(s) distort in the ontological balance in the community or el-
sewhere. Such sinful acts include adultery, incest, murder, contempt of deities 
and some other acts considered sacrilegious and desecrating in the community. 
If death is considered to result from the evil act(s) of the deceased, the Esan pe-
ople would say ebo lulu gbo ole, or ole tobole gbe egbole. These respectively mean, it 
is what he did that killed him or he killed himself. Death may also result from 
the consequences of ontological evil of the entire community. 

Deities: Deities are believed to be responsible for some deaths. Similar to 
the point just examined, the death of an individual may be due to the vengeance 
of deities due to either the wrongs of the individual, his family or his communi-
ty. When such death does not result on account of the sin of the individual, an 
appeasement is made to the deities for forgiveness to prevent other occurrences. 
Even when it results on his account, appeasement can also be made to waive off 



An Inquiry into the Metaphysical Causes of Death in Esan Culture… 247

the consequences for him in the hereafter and to insure other member of the 
family or community as the case may be, from committing such crime or incur-
ring such wrath. The duty of the deities is multi-directional. It is not only to en-
force vengeance; they also protect. Just like in most African communities, the 
deities are believed 

to protect all the people in the locality. It also takes vengeance on evil doers 
for offences and crimes committed in secret. People may swear by the deity. In 
fact, individuals may be tried before the deities for various offences. It may thus be 
invoked to find out the guilty party. It is believed that the local deities do their 
work by causing the death of offenders (Orubu, 2001:156). 

Such deities in Esan, among the litany of deities include ogun, ukhuekhie, 
omonruare, obiemen, onobi, amese, onokun, illa, oha, omobo, otobo, iyan-oto and 
edion. When offence is detected before death, appeasement are made; and when 
accepted the deity concerned may relent in anger and abort vengeance. Whether 
in Esan or elsewhere, some deities are believed to be more lenient or more tem-
peramental than others. 

The justices of deities can sometimes be perverted or manipulated to reflect 
public expectation. This is common with extra ordinary means of arbitration 
and vindication where ordinary human knowledge is defective such as indict-
ment of witchcraft or wizardry, diabolic acts, blatant denial in the ordinary judi-
cial system, and so on. Such cases are usually referred to and tried by some na-
tive doctors, priests of sasswood, osunene, alamonka, itan, shrines, and so on, all 
of which can be manipulated and when not manipulated has no guarantee for 
true justice. So while the guilty can be acquitted, the innocent can be penalized 
with capital or near capital punishment. Few of these measures and their after 
effects will be discussed here. This will be illustrated with itan, sasswood and 
shrine. Essentially itan is a trial of endurance; and in most cases the result de-
pends upon the vagaries of the itan priest. “If he himself suspected the accused 
or if he knew public opinion was heavily against the man, or if the onojie was 
interested in the man’s guilt, the result was definite – guilty, would be the ver-
dict!” (Okojie, 1994: 100). Another method is to choose blindly between two al-
ternative symbols of acquittal and guilt. Whichever he chooses is his portion. 
For the ordinary people this method is definitive of reality; but in reality, it is 
sheer luck. 
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This manipulation of the justices of the deities can also be illustrated with 
the use of decoction from sasswood. This method is known as the sasswood trial 
(Okojie, 1994: 101). This trial depended again on more or less upon public 
thought and feeling towards the accused. In some unfortunate cases where the 
feeling of antipathy is so strong for the victim and the public desired immediate 
death, the trial is over-enthusiastic and queer. From the sasswood centre the 
quantity of decoction from the bark of the sasswood given to the suspect to 
drink vary depending on the perception which they have on the suspect to re-
flect their anticipated result. Here an innocent person can be declared guilty and 
thus punished and even with death or torture to death while a guilty person can 
be vindicated. Although these practices are not common in Esan, they are not 
absent. 

Comparatively, there was the prevalent manipulation of the justices of de-
ities by malicious priests for pecuniary gains in Igboland. Igbo is another culture 
in Nigeria. The attainables in the shrine of Arochuku oracle in Igboland popularly 
nicknamed the long juju by the British (because it pointed vertically to heaven) 
are vivid and typical examples of perversion of justice by humans in the name of 
deities (Webster and Boahen with Idowu, 1967: 185-186; Lucas, 1970: 88-89; 
Osae and Odunsi, 1973: 98). Here it was dispensation, not of justice, but of 
injustice. When cases are brought before this shrine, the priests do accept bribe 
from offenders to distort justice. After accepting bribe from the guilty person, 
the innocent person is led through an underground tunnel from the shrine to 
the coast to be sold as slave. Daron Acemoglu and James Robinson explain how 
the Arochukwu oracle as a religious institution became perverted by the desire 
to capture and sell slaves. They write that 

 
[t]he oracle was widely believed to speak for a prominent deity in the region 

respected by the major local ethnic groups, the Ijaw, the Ibibio, and the Igbo. The 
oracle was approached to settle disputes and adjudicate on disagreements. Plaintif-
fs who traveled to Arochukwu to face the oracle had to descend from the town in-
to a gorge of the Cross River, where the oracle was housed in a tall cave, the front 
of which was lined with human skulls. The priests of the oracle, in league with the 
Aro slavers and merchants, would dispense the decision of the oracle. Often this 
involved people being “swallowed” by the oracle, which actually meant that once 
they had passed through the cave, they were lead away down the Cross River and 
to the waiting ships of the Europeans (Acemoglu and Robinson, 2013: 253, 254). 
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This knowledge was not in public space. Then the priests slaughter a cock 
and sprinkle the blood on a white cloth to show the relatives of the actual inno-
cent person that he or she was the offender and for that reason the gods has ta-
ken his or her blood, that is, has killed him or her. This nefarious activity was 
discovered when slave trade was abolished. Those who were purportedly cla-
imed to be killed by the gods returned home to narrate their experiences. The 
lining of the front of the shrine with human skulls suggests that these priests 
have been killing innocent persons in the pretext of dispensation of justice by 
the gods before they devised the above described heinous mean as an additional 
source of lucrative business in the shrine. 

The Arochuku oracle was no doubt the most powerful oracular cult and the 
most dreadful institution in Igboland and its environs. It is believed to have the 
ability to identify wizards, witches and poisoners, among other powers (Basden, 
49-52; Lucas, 1970: 88). T.A. Osae and A.T.O Odunsi express their view this 
way: The people of Aro who were deeply feared because of the oracle manipula-
ted the scenario to enhance their economic powers. They 

lured and sold into slavery unwary persons who came to consult the oracle. 
More often than not the Aro themselves would create situations which necessita-
ted consultation of the oracle. Suspects who were hurried to the oracle to have the-
ir innocence or guilt established would mysteriously disappear. The Aro also used 
the oracle as a means of blackmailing wealthy persons and dispossessing them of 
their wealth (Osae and Odunsi, 1973: 98). 

It is for the gruesome elements contained in the cult that the government 
suppressed it. In fact, a British expedition was eventually launched to attack the 
shrine in 1902. This depicts that the supposed justices of the gods may someti-
mes be reflections of the whims and caprices of the priests of such gods just as 
the acclaimed, supposed temperaments of the gods are sometimes reflections of 
the actual temperaments of the priests of such gods. 

Spirits: Spirits of the dead are also believed to cause some deaths. Their in-
fluence is mostly limited to the family they departed from. However their influ-
ence may extend beyond their family to wherever the cause of their death is. 
Maximally, such influences are predicated on vengeance. They may have felt 
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offended or unjustly treated while they were alive or not properly buried when 
they died or accorded befitting burial, or for delay in second burial. They may 
feel offended for being unjustly killed by person(s). They may also be aggrieved 
when sacrifices are not made to establish or maintain ontological relationship to 
assert their relevance. Ancestors may also cause death; but their actions are not 
malevolent. Such actions are wrought to forestall calamities due to befall a peo-
ple as a result of omission or misdeed which can generate ontological disharmo-
ny with the ancestors and which can inflict calamity on those under their pro-
tection. 

God: God is believed to cause some deaths particularly those of the aged. 
When an old person dies the Esan people often say God has called him or her. 
In their language they say edolegbale. This means his or her days are completed. 
They also say okhian do hen-an or okhi uwa ofubhegbe. These translate respective-
ly into he has gone home to rest or to house of peace. These suggest that this 
world is not a permanent home or that it is a place of turmoil. Although there is 
terrific fear of death, there seems to be an exemption of those who are very old, 
who probably have children that are also growing old. Since the prayer of every 
Esan person is that his or her children should not die before him or her, such 
old people would wish to die before their children begin to die of old age in the-
ir own eyes. They would also want to join the ancestors. Another reason is that 
if their children continue to die one after the other before them, not only that 
they will feel so bad about it, or that they will have no child(ren) to accord them 
befitting burial that would make them relevant in the ancestral realm, but they 
may be indicted of killing or using their children to elongate their life span. In 
this case the Esan will say oro omon du uhonmon. 

This is why when such old people die it is often believed that their death is 
natural. Natural death is the only death caused and ordained by God; and it is 
the death of the aged. Such deaths are least grieved and well celebrated. Since 
they are natural, most cultures call it good death. In Esan, although they are be-
lieved to be natural, in the deeper yearnings of the people, they are caused by 
some agent(s) for a purpose; and the principal purpose is to prevent the aged 
from eating the fruits of their labour. Such opposing beliefs do not only defile, 
but also assault, obliterate and nullify the idea of a good death among Esan pe-
ople. 
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Interrogating Esan Causal view on Death 

From the foregoing it is evident that these beliefs concerning the causes of 
death are not limited to Esan people; they are predominant in most other Afri-
can cultures. The causes of death (Oboh, et.al. 1987: 14; Ali and Agogo, 2001: 
107) among the Igede people of Benue state in Nigeria do not have significant 
difference with the Esan account. The near-replica in some beliefs in most Afri-
can cultures does not pertain only to causes of death but also to other beliefs 
about death and some other African spheres of life. 

Although death seems bad from the point of view of the Esan traditional 
conception of the causes of death, there are also some beliefs in Esan which are 
agreeable that death is good particularly for the aged as already mentioned. At 
such death, the Esan would say o khi uwa esili, that is, he has gone to a good 
home. The notions of okhian do hen-an and okhi uwa ofubhegbe already mentio-
ned, and which respectively translates into “he has gone home to rest” and “he 
has gone to home of peace” depict good death. For those who suffer prolonged 
illness or excruciating pain without any hope of survival, the Esan would say 
awoyu wo me no nan. This means “to die is better than this”. However, it may 
still be believed that such illness is caused. At the death of such persons, the 
Esan would say oyu si bhoya re, that is, “he died to leave suffering”; they would 
also say non do hen-an - “let him go and rest”. In this case death is a respite. 

Thoughts like these suggest that death is not necessarily conceived as evil 
in Esan. But one indisputable fact is that, with regard to the causes of death, 
which are essentially metaphysically explained in traditional Esan thought sys-
tem, death (whatever the cause may be) is conceived as un-ideal, unwelcomed, 
harm, evil, pain, unwanted and mystery. 

The account presented by Segun Gbadegesin on Yoruba people has some 
resemblances and differences with the Esan account. In some African societies, 
there is no desire to perpetuate all lives. According to Segun Gbadegesin, the 
perception of death cannot be separated from the value of a people. He writes 
that there is in Yoruba culture, the “concept of “ikuyajesin” – death is preferable 
to loss of dignity” (Gbadegesin, 2009: 31). This is why: 

(a) A woman would refuse surgical operation for the treatment of her bre-
ast cancer because it would leave her without a breast. 

(b) A man would commit suicide because an automobile accident left him 
paralyzed from the waist down. 
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(c) The daughter of a 90-year-old woman would not give approval for a 
surgical operation to be performed on her mother because she was, in her view, 
old enough to die peacefully in her own home than to die in hospital or to live 
longer in crisis. 

(d) The relatives of an aged dying woman, concerned about her incoherent 
utterances bordering on “confessions” about past “wickedness,” would decide to 
kill her on their own (Gbadegesin. 2009: 31) to avert making indicting and de-
famatory confessions that can dent her image or those of her family or bring 
them to disrepute. 

From the work of Segun Gbadegesin, it is clear that in Yoruba culture just 
as it may be in some other cultures, people may choose or be allowed to die or 
killed if their continued existence would lead to a loss of dignity. For example, 

[t]he woman who refused a surgical operation to remove a cancerous breast is 
articulating the values of the community concerning death with dignity. And while 
it is difficult to see how the belief on the dignity of death relates to actualizing 
one’s potential and participating in the community, the Yoruba do not see a con-
flict. Death is not the end of life; it is only a transition from one form of existence 
to another. The world of the dead is an extension of the world of the living and the 
dead commune with, and participate in the life of, the community of the living 
(Gbadegesin, 2009: 33). The view of Emmanuel Onyechere Anyim-Osigwe seems 
to corroborate the Esan view of death as something bad. In his reflection on life, 
its origin, purpose, end and how it is to be lived, Emmanuel Anyim-Osigwe obse-
rves some seeming contradictions and the puzzles of life. For him, the puzzles of 
death and the suffering of life makes death more provoking. Death appears to have 
provided an escape for man in the face of daunting challenges and difficulties of li-
fe. Despite this, death does not seem to be a better option. He write that “in the 
vagaries of life and the difficulties that it portends, the greater number of men 
would rather hold on to that life, afraid of the aftermath death, limited by the 
unknown, and trusting upon the hope that by perseverance the drudgery and dull 
moments of today would engender the shining light of tomorrow” (Anyiam-
Osigwe, 2013: xii). 

There are dilemmas confronting the Esan attribution of metaphysical cau-
ses to death. It implies that one ought not to die or that death is always meta-
physically caused and if not caused, it would not occur. It also implies that death 
is bad. But some of these beliefs they hold concerning the causes of death are 
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counterfactual to nature and experience. Importantly, death is not all bad; ra-
ther, it seems to be good in some sense either for the deceased or the living. De-
spite the metaphysical conception which the Esan have concerning the causes of 
death, there are some moral relevance of death. We shall attend to this in some 
details. 

Some Moral Implications of Death in Esan 

This in a way serves as continuation of the critique of the Esan metaphysi-
cal causation of death even within the Esan belief system. The consciousness 
that death is inevitable, and that it is a debt which we must pay in turn without 
escape, enhances social order. Everybody in Esan society believes that they will 
die one day. They also believe in life after death. These have tremendous moral 
signification for Esan people. The realization of the existential fact that we will 
die one day makes people to be kind to others. It makes them to live sincerely 
and abide by the golden rule. Their indoctrinated beliefs that the evil that men 
do live after them, that ebunu lele imien obha noghu uholo - whatever the mouth 
eats must without fail worry the anus, - and that a good name is better than ri-
ches make them shun vices. They therefore lead good lives so that: 

1. Their good deeds and name will be echoed after their death.
2. They will live long.
3. They can join the ancestors.
4. They can leave good legacy.
5. They can attract befitting burial which is the prelude to joining the an-

cestors.
6. And very importantly, people will treat their children well when they

are no longer alive.
Another way death inform moral behavior among Esan people is that the 

sight of a dying person bring them to the realization that they too will be in that 
situation one day. Their knowledge of the irremediable and irreplaceable loss of 
the dead makes them value life the more. These influence their moral attitude 
toward the sick, the suffering, the dying and the dead. It enhances their senses 
of solidarity toward others as co-potential victims of death. 

An aspect of the work of Julius Ekoh explains some moral implications of 
death in Esan culture. According of Ekoh, part of the Esan belief which has 
some socio-behavioral cum moral implications is judgement after death. Esan 
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people believe that there is reward for the good and punishment for the wicked. 
They believe that at death the soul of the deceased 

leaves the body and proceeds on a journey to the world of the spirit to meet 
‘Osenobulua’ the Supreme Being for judgement…. In their understanding of jud-
gement, those who lead good and upright lives enter the ancestral world and join 
the ancestors to enjoy perfect union and rest. The wicked and those who lead evil 
lives according to Esan tradition are sentenced to a wretched, aimless, hopeless, re-
stless and miserable existence in what is called in Esan tradition Agbin Ihianmhi-
nvin, (Life of the shell of the kernel) (Ekoh, 2014, p. 205). 

This depicts a life of torture, an unbearable life or a life of maximum dis-
comfort in the hereafter. In order to escape this descriptive life of ordeal after 
death, the Esan people would choose to lead good life here even when sacrifices 
are involved in order to have a blissful life in the hereafter. In Esan traditional 
belief, the notorious evil doers who are known to have committed some serious 
crimes inescapably begins their punishment here on earth after death. “[T]hey 
are not given proper burial at death, they are not venerated or consulted or 
invoked at prayers for blessing and mediation” (Ekoh, 2014, pp. 205-206). 
They are thus not only consigned to spiritual and ancestral redundancy. By the-
se, their being is diminuted and corrupted, their force quenched, and their well-
being in the spirit world impaired. 

This notion of reward and punishment greatly influence the life of Esan 
people. “For them hell begins on earth. They believe strongly that all that is do-
ne on earth shall be accounted for in this life and or in the hereafter. Their be-
lief in judgement either in the earthly life or in life after death serves as a check 
to the perpetuation of evil and their perpetuator in the traditional Esan society 
and community” (Ekoh, 2014: 205-206). This implies that for Esan people, 
human beings are subject to judgement and its aftermath punishment and re-
ward whether dead or alive. Thus, in Esan belief, reward and punishment in the 
hereafter help to maintain law and order in the present life since “one’s moral 
rectitude or turpitude in his or her earthly life warrants or determines (italics mi-
ne) reward or punishment” (Ekoh, 2014: 206) after death. “While those who 
lived repugnant and evil life receive punishment for their wickedness and exclu-
sion from the ancestral world, the virtuous on the other hand are rewarded with 
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blessed life in the ancestral world, and are sometimes projected as moral models, 
heroes and intercessors for the living” (Ekoh, 2014, p. 206). 

John Onimhawo, Matthew Izibili and Benson Igboin capture an aspect of 
the importance of death from Esan perspective. They attempt to provide answer 
to the fundamental questions concerning the importance which discussions 
about death have among the Esan people. They argue that 

[t]he acceptance of death as an inevitable event in one’s life has both moral 
and social importance to Esan people. First, its moral importance includes: sho-
wing the vanity of this world and what it has to offer. In this connection, it shows 
we came to this world empty handed and that we will go the same way after death. 
This, in a way, teaches the moral lesson against greed and covetousness. Another 
moral importance of death is that it brings to the awareness of every rational Esan 
person that he must be accountable for every action he takes either to God or to 
ancestors. In the light of this, Esan people are cautious not to incur the wrath of 
God or spirits of the ancestors (Onimhawo, Izibili and Igboin, 2006: 166). 

Generally, death spurs people into pondering on the meaning of life. 

Conclusion 

Despite some problems that are inherent in the Esan traditional under-
standing of the causes of death, their beliefs in metaphysical causation and their 
awareness of the moral implications of death help to organize their individual 
and community lives meaningfully. But the contemporary norm now diverges 
significantly from the traditional norm about some of these beliefs. This has 
impaired their moral and social conceptions for the proper functioning of com-
munity life. In contemporary time, people’s attitudes do not show that they will 
die. But this does not mean that they will not die. And this does not exempt 
them from moral and social responsibilities. What it means is that they are mo-
rally callous and insensitive, and are thus, not using their present to shape their 
future. 

Nevertheless, the beliefs in these metaphysical causes have some negative 
implications that are antithetical to reality. Since any kind of death and at any 
age is always metaphysically caused, it implies that one ought not to die or de-
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ath would not occur if not for metaphysical causal agents. This suggests that life 
ought to continue ad infinitum save these metaphysical causal agents. This rules 
out of place natural deaths and thus conceives all deaths as bad. Such metaphy-
sical beliefs can result in indictment, prosecution, punishment and killing of in-
nocent people. They can also constitute sources of stigma on the innocent accu-
sed. In a positive sense, the significant deviation of contemporary norm from 
the traditional norm about some of these beliefs enables some people to accept 
death as natural phenomenon and avert the wrong notions attached to meta-
physical causes. 

Death has some relevance to the living as well as to the dead. It influences 
positively and concretely the people’s behavior and way of life. The people adopt 
good living habit partly to avert the aftermath negative consequences of inde-
cent living after death. In this sense, death enhances social order. It also re-
moves the dead from the burden of life especially when life is no longer agre-
eable or worth living. Therefore a proper understanding of death would inform 
people’s right attitude when death occurs. This would enable people to accept 
death as a natural phenomenon and erase suspicions and problems generated by 
metaphysical causal attributions. From this study, it is evident that although de-
ath seems bad from the Esan cultural view, there are also some beliefs in Esan 
which seems agreeable that death is good in some rare sense, particularly for the 
aged and the critically and hopelessly ill for whose sake death is seen as respite. 
But ultimately, death is conceived as un-ideal and unwanted. Despite the vicis-
situdes of life, life is preferable to death in Esan thought. 

Abstract 

This essay focuses on the analyses of the metaphysical causes of death in Esan culture and 
the implications and evaluations of the beliefs in such causes. It begins by expositing the Esan un-
derstanding of death and then discusses how death constitutes mystery for Esan people. It holds 
that in Esan the question of ‘the why of death’, philosophically speaking, does not admit any sat-
isfactory answer. The study then makes in-depth analyses of the Esan conceptions of the meta-
physical causes of death, - as wrought by witches, wizards, diabolic persons, evil consequences, 
devil, spirits, deities, malevolent beings and God, - the attitudes such beliefs generate and what 
they imply - that death is bad, one ought not to die and indictment of innocent people as causal 
agents whenever human death occurs. The study argues that although there is the conception of 
death as good only for the aged, underneath such belief is the explicit metaphysical conception of 
all deaths as caused and thus, bad. Contrary to the people’s conception of death as bad, the study 



An Inquiry into the Metaphysical Causes of Death in Esan Culture… 257

argues that death has some relevance to the living and the dead as well as some practical and mor-
al implications for the living. It argues that death influences the people’s behavior and way of life 
concretely. In the course of inquiry, the study attempts simultaneously an excursion into compara-
tive discourse with some other cultures. 

Key words: death in Esan culture, mystery of death, metaphysical causal agents, death as 
bad, relevance of death 
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Introduction 

Globalization has been one of the challenging legacies facing the African 
continent. Globalization is in contemporary perspective reflects on social change 
and global interaction. Africa’s problems have never been the issue of globaliza-
tion. Globalization has become a new form of consciousness, social change and 
social movement. The fundamental understanding of globalization requires 
what Wangari calls the global partnership for development. The globalization 
process requires the need for information and technology transfer, cultural plu-
ralism and global governance. The fundamental of globalization guarantees the 
flow of communication/intercultural exchange. Globalization cuts across the 
cultural, economic, political/institutional framework, scientific and technology 
transfer. Globalization is a form of inter-cultural philosophy. Globalization has 
nothing to do with African cultural heritage. Wangari (2009:160)sees culture as 
“the means by which a people expresses itself, through language, traditional 
wisdom, politics, religion, architecture, music, tools, greetings, symbols, fe-
stivals, ethics, values, and collective identity…culture gives a people self identity 
and character”. 
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Globalization is an ethical imperative for global governance, socio-political 
and economic justice and rule of law measured within the ideological framework 
of new world order. Globalization is the process of responsible interchange 
among nation-states; the tendency to restore the balance of a lopsided political, 
economic and social world order. Africa, as a continent must key in to this glo-
balization process that has been flawed by the cultural systems of the West with 
their seeming incompatibility with Africa and the rest of the world. Globaliza-
tion is a process of global network of cultural interchange; its goals reflect on the 
process of social change. Globalization is the authoritarian control of the world 
order governed by the ideological hegemony of Western Europe, United States 
and the rest of the developed world. 

Globalization as a multicultural system 

Globalization is an integral part if world democracy. It requires the need 
for dialogue and cultural pluralism. The ethics of dialogue reflects on the need 
for international peace. Dialogue requires the need for communication exchan-
ge, information/technology transfer. It is a system of international interaction 
whereby nation-states are engaged in global partnership and it reflects on the 
process of inter cultural exchange and mutual inter-subjective recognition. Glo-
balization is simply cultural humanism and the principle of reciprocal relation or 
universal brotherhood. Globalization is all about the hybrid of culture among 
nation-states. Globalization and cultural pluralism are inter-related concepts. 
Globalization connotes not just the philosophy of social change but that of mul-
ticultural philosophy. 

Globalization, as form of cultural hybridization has been given much 
scholarly attention or concern. 

Globalization has become a new form of social movement. The idea of 
globalization is not just a social movement but that of transnationalization pro-
cess. Globalization reflects on the flow of what Ritzer and Stepnisky (2014) call 
“transnational processes”. For Ritzer and Stepnisky (2014) “The Globalization 
theory cuts across cultural, economic, political, institutional and non-liberal di-
mensions”. Globalization has created a kind of social gap between the rich and 
poor countries of the world. Scholars have also pointed out that the gap betwe-
en the rich and poor has drastically increased as a result of the globalization 



 
 
 

The Crises of Development and Globalization in a Multicultural Context… 
 
 

 

261

agenda. Globalization is characterized by the increasing homogeneity and hete-
rogeneity of nation-states. 

Globalization has become an intercultural heritage that has to do with 
what Wangari (2009:162) calls “the tenets of modernity”-with its belief that 
material goods, greater technology and innovation at any cost will solve all our 
problems and meet all our needs-are insufficient to provide an ethical direction 
for our lives”. Globalization issues tend to focus on homogeneity and heteroge-
nity. Globalization presupposes political and new economic consensus of na-
tion-states and political changes. Globalization has been one of the measures 
through which Africa can get of her problems of information/technology trans-
fer, economic woes, quest for development strategy through information ex-
change or sharing. Wangari (2009:52) concludes that: 

 
Along with the political changes brought about by the end of the Cold War, 

a new economic consensus emerged that free markets and free societies would re-
inforce each other and that the integration of the global economy through trade 
and information sharing (“globalization”)-now unhindered by the long-standing 
barriers between West and East- would lift poor countries, along with eastern Eu-
rope and the nations of the former Soviet Union, out of their economic doldrums”. 
 
Globalization emphasizes on the need for African transformation and 

development of her economic and political challenges. Globalization as a form 
of multicultural and liberal dimension is a contemporary theory that is anchored 
in global security and emancipated global society characterized by intercultural 
exchange. 

Globalization does not only denote information and technology transfer 
but the radical transformation of political institutions, economic market structu-
res across a globalized world. Globalization presupposes a positive social force 
and a liberal theory. Alison M.S Watson argues that, “liberal theory would tend 
to suggest that globalization is a positive force, providing not only a system that 
is more economically stable, but one that is more politically stable, and thus less 
conflictual”. Globalization has to do with a cross border process of trade. Joan 
Ferrante (2003) in her work, Sociology: A Global Perspective, defines globalization 
as “the process of ever-increasing cross-border fellow of goods, services, money, 
people, information and culture”. 
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Globalization and the Crises of Development in Africa 

One vital instrument of globalization is information technology or com-
munication. Communication simply means the dissemination of information 
from the sender to the receiver. Africa as a continent has not been able to meet 
up with the globalization process due to economic backwardness, poor econo-
mic planning, ineffective leadership, ignorance, corruption, environmental de-
gradation, lack of technological advancement, HIV/AIDS, malaria, political in-
stability, crises of relevance and identity, foreign indebtedness, trade imbalance, 
epidemics, ethno-religious crises, looting of national treasuries and cultural 
chauvinism, development aid, dependency and brain drain syndrome. Africa, as 
a continent must continue to evolve with an indigenous development that is 
sensitive to the needs of the African peoples in order to meet up with the rest of 
the world and to guarantee sustainable development in terms of its economic 
and political institutions. Africa must get out of its present cocoon, economic 
drawback and predicament for the sake of its quest for sustainable development. 
African emancipation and human development requires a global synergy. It 
requires a global communication that has to do with information/ technology 
transfer or the dissemination of information from one part of the world to other 
part of the world. Globalization aims at the idea of a universal ideal of common 
good all humans. 

Some critics have argued that the globalization process has distorted or 
eroded African identity and authenticity due to the menacing drumbeat of the 
processes of colonialism, neo-colonialism and Western imperialism. Globaliza-
tion is said to be characterized by historical trajectory. 

Africans are suffering from the identity question due to the associated pro-
blems of freewill and choices caused by the government of the global economic 
bodies. Africa as a continent has been facing what I may call modern form of 
economic and political slavery perpetuated by the western imperialist sting. 
Africa as a continent must get out of the present precarious hegemonic systems 
of cultural, political and economic or capitalist system of the West that tend to 
keep the African continent in perpetual poverty. This perpetuity of the drama of 
the African un-freedom and existential condition should be turned upside down 
by drastic measures of an indigenous ideology of economic growth and political 
development that is not obnoxious but people-oriented. African leaders have 
become benefactors of an already impoverished system of economic woes and 
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political lock-jam that the continent is already experiencing. Nevertheless, glo-
balization connotes oneness of humanity. The problems of globalization and the 
African existential condition is basically that of corruption and ignorance. Africa 
must begin to get out of her overdependence on foreign aid which has depicts 
Africa as a helpless continent. Africa should embark on technological deve-
lopment that will eventually bring about food security through the mechaniza-
tion of agriculture. Africa should stop dependent on the west economically and 
technologically. For Dukor (2010:105) believes that: 

Because of the background of unequal opportunities and reinforcing neocolo-
nialism and imperialism, most African and intellectuals have had to adopt the sin-
gular wisdom of advocating Africanity, a kind of partisan approach to the solution 
of African backwardness and enslavement to the west. Hence because of the high 
and sustained opportunities available to the west for development Africa has no 
choice than to take an ideological and partisan position in the formulation of con-
cepts and propositions for African identity, citizenship, and emancipation. Africa 
is however highly economically and technology dependent on the west. 

The need for global partnership for 
development in Africa 

Partnership is a vital element of the globalization process; this partnership 
requires the information system or technology transfer such as the emergence of 
the internet, mass media. Communication has become an integral part of the 
globalization processes. The globalization process requires mutual understan-
ding of all nation-states in terms of their political, cultural, economic interests. 
International relation is synonymous with the concept of globalization. Mutual 
understanding is one process in which nation-states open up to meet their poli-
tical and economic challenges. Globalization is a process of interpersonal hu-
manity, or intercultural dialogue. The global vision of dialogue best encapsulates 
the crucial importance of global integration, human emancipation or internatio-
nal community or interaction. 

Dialogue plays a critical role the globalization process. Dialogue foregro-
unds the need for social change or social movement and cultural humanism. 
Globalization is a concept that brings about the processes of social change. The 
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indispensability of dialogue in the globalization process requires a complex stra-
tegic network of interpersonal or international relations shaped within the nor-
mative framework of multicultural philosophy. Globalization is humanistic and 
people-oriented. Globalization is characterized by humanistic, normative and 
liberal dimension. Liberal dialogue is perceived among nation-states or peoples 
as a systematic process of social movement, intercultural exchange or cultural 
pluralism and global political order. Globalization reflects on the harmonious-
coexistence of peoples in an emancipated global society; it requires a kind of et-
hical immediacy or educable sensibility. Intercultural dialogue requires a globa-
lization process of ultimate unifying normative foundation of the common good 
in the international community. This inter-human dialogue and normative fo-
undation and cosmic structure presupposed an anthropological/existential and 
humanistic dimension. The ultimate role of the globalization process reflects on 
a social change or social movement. 

Globalization has become a new social movement which has led to the 
emergence of feminism, multi-culturalism, ecologism, neo-liberalism, human 
rights, global justice and fundamentalism. Globalization is a contemporary and 
hegemonic ideology that is two-fold. It has both a negative and positive im-
pacts. The major problem of globalization is the emergence of religious funda-
mentalism. Globalization is not only characterized by economic dimension but 
it posits ecological or environmental sustainability, political dialogue, culture, 
neo-liberalism and hegemonic ideology. Globalization is a multi-dimensional 
phenomenon. Globalization despite it multi-dimensional nature connotes some 
sense of uneasiness, arguments and counter arguments. 

Globalization requires a form of tolerance among nation-states in the in-
ternational community. Globalization is characterized not only by cultural, eco-
nomic but political reason. Globalization is a complex network of social interac-
tion. In addition, globalization is not only characterized by economic factor but 
a political objective. Globalization presupposes a larger process of social integra-
tion and emancipation of peoples cross the world and the need for global eco-
nomic and political cooperation. Africans must integrate themselves into the 
world economic and global political order. 

The notion of globalization is characterized by social, political, cultural, 
and economic integration of peoples in a globalized world. It constitutes the ne-
ed for information sharing, and technology transfer. Globalization aims at in-
ternational cooperation, mutual understanding and empathy of peoples among 
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nation-states in a globalized world. Globalization calls for contemporary reflec-
tion by Africans leaders to see how they can cooperate with other nations of the 
world to address their immediate challenges. Globalization has caused a great 
assault on the African continent as a result of the western capitalist tendencies. 
Africa has a choice by keeping with the pace of globalization. Globalization 
aims at harnessing the Africa’s quest for socio-economic growth, development 
strategy and political challenges. The dynamics of globalization has assumed a 
new dimension of transformative mechanism or consciousness. The politics of 
globalization is geared towards African identity, emancipation and the world in 
general. Globalization as a new form of social consciousness has undergone va-
rious arguments and counter-arguments. But, the underlying spirit of globaliza-
tion in relation to African sustainable development aims at international coope-
ration or the betterment of all in globalized world. This agenda of a better world 
is embedded in the universal humanism, the need for mass democracy, human 
rights, equal opportunities among individuals and nations of the world, and to 
avoid the suppression of the minority group. Globalization presupposes a criti-
cal analysis of contemporary social change and global interaction. 

Globalization is waning to a new form of consciousness, social change and 
social movement. Globalization as cultural humanism is based on the funda-
mental understanding of the human person at the national and the international 
level. The fundamental understanding of globalization guarantees the flow of 
communication exchange process and new form of consciousness among na-
tion-states. Globalization is a form of inter-cultural philosophy that has to do 
with the interconnected-ness of peoples in globalized world. Globalization is 
characterized by the lofty ideals of political systems, global governance, social 
and economic progress among nation-states. Globalization deals with the pro-
cess of international injustice and rule of law measured within the normative 
framework of equality of opportunities o peoples among nation-states. Globali-
zation is the process of systematic change and the tendency to restore the balan-
ce of a lopsided political, economic and social injustice(inequality). It has been 
observed that the globalization process has been flawed by the political systems 
of the West with their seeming incompatibility with Africa and the rest of the 
world. Globalization is a process of global network of political order and its set 
goals or objectives reflect on the process of systematic change in a new world 
order. Globalization is the authoritarian control of the world social-political 
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economic system by the Western world. The clear objective of globalization 
aims at championing political and economic liberalization among nation-state. 

The phenomenon of globalization as a defining hegemonic ideology has 
been seen as a world political order; it is probably geared towards the esta-
blishment of a system of a new world order. 

Finally, globalization should be understood in terms of socio-economic, 
political, cross-cultural exchange alongside scientific and technology transfer. 
Globalization has attracted a lot of scholarly attention across the globe. Globali-
zation has always been at the epicenter of most developmental dynamics of na-
tion-states in a globalized world. The idea of globalization as a universal huma-
nism has an inextricable nexus with African sustainable development. Our con-
temporary world today seems to be caught up in a new trend that seeks to en-
throne a new form of humanistic dimension. As Innocent Asouzu (2004:27) ri-
ghtly observed in his book, “The Method and Principles of Complementary Re-
flection: In and Beyond African Philosophy” that “our world appears to be cau-
ght up in a new trend that seeks to enthrone a new form of humanism that 
bridges the differences between human beings in all spheres of life. A concept 
that best captures this trend and some of the ideals driving it is the idea of glo-
balization”. 

Fundamentally, globalization seeks to express a sort of universal/cultural 
humanism designed to make the world a better place for all mankind based on 
equal opportunities, rights, and privileges. 

The underlying notion of globalization is that human beings and nation-
states ought to have access to equal opportunities, rights and privileges. Africa 
as a continent has been characterized by a slow pace in terms of development 
strategies. The idea of globalization aims at ensuring a betterment of all human 
beings in the world. Accordingly, Innocent I. Asouzu (2004:op.,cit.,) concludes 
that, “we see the spirit underlying this trend very concretely expressed in all tho-
se cases where human beings make spirited efforts to surmount some of the arti-
ficial barriers that keep people apart and seek to join their efforts in building a 
better world”. Globalization aims at the cultural humanism; the simple fact of 
making the world a better for all human beings to live in. 

Globalization has become a system whereby the disposition of some posi-
tive signs of human tolerance towards other cultures and ways of life of a people 
is tolerated. 
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Globalization presupposes the fact that people concede to the positive ide-
als entrenched in this international system of cooperation whereby people over-
come their national and geographical constraints. 

Globalization, as Innocent Asouzu (2004:28) rightly observes, “stretches 
from the areas of trade and commerce, to cooperation in science, industry, and 
technology. The same is applicable in the areas of sports, entertainment, trans-
portation, tourism, religion, education, research etc”. 

The idea of globalization is designed to address plethora of human challen-
ges and it involves the positive efforts made by diverse international organiza-
tion to address the problem of humanity. 

Globalization has an implicit nationalization and internationalization of 
the human person, politics, rule of law, justice and the common good. Globali-
zation is an attempt to address the issues of corruption in governments among 
nation-states. Globalization is geared towards driving and lofty ideals towards 
ensuring that there is no suppression of minority groups and inequality. Globa-
lization is geared towards bridging the gap between the rich countries and the 
poor countries. For Innocent Asouzu (2004:28-29) “the same is valid for the 
genuine attempts at bridging the divide between the rich and the poor, balan-
cing the disparities in income and other deplorable inequity with regard to ge-
neral socio-economic conditions of people that is to say, due to globalization, 
there appears to be a higher level of awareness concerning people’s problems 
since they can now speak out, influence public opinion both at the national and 
international level”. 

Globalization has assumed a new form of consciousness and a coalition of 
common interest that does not impede world harmony or cooperation in the 
world. Globalization has become a movement that tends to surmount the para-
doxical nature of the world situation today. Globalization is characterized by the 
collective human efforts geared towards a better world for the common good 
and benefit of all. The idea of globalization as a new form of consciousness, 
universal humanism and as collective human efforts has been misconstrued by 
many. This misconception has been termed by Asouzu (2004:34) as a “global 
paradox”. 

Globalization aims at subverting all forms of exploitative socio-economic 
tendencies and it addresses all perceived forms of divisions among nation-states 
of the world. 
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Accordingly, Innocent Asouzu (2004:30) believes that, “it is applicable to 
all those draconian exploitative socio-economic policies and measures devised to 
foster division, inequality, and repression among people. All these are happe-
ning in world where democracy, human rights, and freedom of self expression 
are celebrated as the canons and treasures of modernity and civility”. Globaliza-
tion aims at the effective enculturation of nation-states across the globe; it is ge-
ared towards economic cooperation and responsible interchange of cultures. 
Dukor (2008:16-17) observes that, “globalization is both economic and cultural, 
yet the side is effective enculturation of developing nations who are at the rece-
iving ends of Western technology and economic aids, and by implication, the 
Western social and cultural values”. 

Globalization and Development in Africa 

Globalization and the question of African development call for serious phi-
losophical discourse. Development is an all-embracing concept. Development 
crises in Africa are caused by plethora of factors. African development has al-
ways undergone slow pace due to the hydra-headed nature of ignorance, corrup-
tion, political instability and dependency syndrome among African leaders and 
their governments. Globalization is not really antithetical to African deve-
lopment because it calls for collective effort to solve human problems. When we 
talk about development we are simply referring to the “de-colonization of our li-
feworld. African leaders ought to be sensitive to the needs of the African peo-
ples; human needs such as standard of living, literacy, telecommunication, hou-
sing, water supply, transportation (land, air, sea), provision of health facilities, 
good road networks, good governance, effective leadership structures, good eco-
nomic policies, and the implementation of these policies. 

The major impediment to African development is solely caused by corrup-
tion and ignorance. African leaders are very corrupt and they have failed to be 
sensitive to the needs of the African peoples. They see corruption as an honest 
way of survival. We have loss the sense of our African humanity and identity 
due to the problem of corruption, ignorance, brain drain, dependency syndrome 
in Africa. We should stop blaming the effects of globalization on the African 
continent. The question is therefore, who is globalizing or under developing 
who? Globalization and development have to do with universal human affairs 
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and needs. The African people have assumed a double consciousness due to the 
emergence of the globalization process and this is a contradiction. What have 
become more intense in the globalization process which reflects on the atten-
dant effects of development crises in Africa are the challenging legacies of iden-
tity crises, cultural alienation, ideological distortion, ignorance, corruption, lo-
oting, socio-economic woes, the inability to harness the human and natural re-
sources, political instability, brain drain, and the culture of dependency. The 
development crises in Africa are mainly caused by the twin problems of depen-
dency syndrome and political instability. For Dukor (2010:83): 

If there is anything that has been and will continue to be the bane of African 
development and freedom, it should be the phenomenon of dependency syndrome 
and political instability. Dependency syndrome and political instability are twin si-
sters. They are causally related, each accentuates and reinforces the other simulta-
neously. But both constitute one of the efficient causes of African un-freedom. 
Some have viewed African slavery as a dependency syndrome… African depen-
dency is her dependence materially and economically on the European capitalist 
system. On the other hand, African dependency is said to be theoretically designed 
by the west to condition and alter the internal functioning and articulation of the 
elements of the African social formation, which in turn leads to political and social 
instability. 

Globalization as a Challenge for Africa 

The conceptualization of globalization in Africa has undergone some mi-
sconceptions. Accordingly, Innocent Asouzu (2004:31) believes that, “on the 
international plane, this form of understanding globalization easily equated with 
Western imperialism led by and championed by the United States of America 
and her allies against the rest of the world. In this connection, such world bo-
dies as IMF and WTO are perceived as the very evil arms of these agents of in-
ternational conspiracy designed merely to sap vital life blood out of already weak 
and poor nations”.17Africa and other poor nations of the world have always been 
at the receiving ends of this entrapments of globalizations. Globalization has 
had a very negative consequence to the people and governments of Africa. The 
idea of globalization in Africa has undermined the internal productivity of va-
rious African countries. Globalization has poses very big ideological constraints 
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on many African countries. The trends of globalization have led to developed 
nations to have economic and political support from other weaker nations of the 
world. These trends have been duly dictated by inequality in the status of va-
rious nations. African countries are faced with the inability to resist imposed 
policy by the two world bodies (IMF and WTO). The problem with the Afri-
can continent is that of ignorance and corruption which must be drastically ad-
dressed by African leaders. Strictly speaking, the problem goes beyond ignoran-
ce. The major problem is that of corruption. The problem of corruption has be-
come a bane to African development or her quest for sustainable development 
or developmental dynamics. We as Africans must begin to steer a new course in 
our African mentality. Africa’s quest for sustainable development is always mar-
red by the global capitalist system which has been hindered by religious crises, 
ignorance, corruption, economic woes, mis-governance or political instability, 
cultural crises and lack of environmental sustainability. Our African identity has 
been distorted by socio-economic malaise and political lock-jam. The million-
dollar question we need to ask ourselves as Africans is that who is globalizing 
who? 

The overall implications of the decadence in the African continent is that 
African leaders have become insensitive to the already impoverished system in 
the African soil whereby poverty, diseases, earl death, poor economic system, 
lack of political ideology, epidemics, religious bigotry, bribery and corruption, 
lack of environmental sustainability, aid or the culture of dependency and wa-
stage and the looting of national treasuries reign supreme among African le-
aders. Politics in Africa has been devoid of an ideology framework and political 
will, African society has been seriously monetized and politicized by African le-
aders; what governed the African society are the politics of interest and the clash 
of political interests by African leaders. The globalization process and deve-
lopment strategies as far as Africa is concerned have been at its lowest ebb. Poli-
tical stability and economic growth in many African countries is very slow; it 
requires a concerted effort to put Africa with the map of development and tech-
nological progression and assimilation. 

Globalization has intrinsically eroded African culture, identity, and fre-
edom. What we are experiencing in Africa today is cultural inferiority caused by 
Western imperialism. African languages must be resuscitated and revived. Wi-
thout language there is no culture. For Luke Ugwueye (2007:106), “to kill a 
language is to kill a culture”. Africa has to take a choice as far as globalization is 
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concerned. Africa as a continent must keep pace with the rest of the world in 
terms of ensuring social justice, equality of opportunities, political stability, eco-
nomic growth, information/technological development, environmental susta-
inability, good democratic governance and effective leadership. Globalization 
has become a mere camouflage. Globalization has both a twisted and lofty ide-
als. Africa as a continent must drastically reduce its overdependence on foreign 
aids. Globalization as a new form of consciousness should take the form of in-
ternational integration and interaction. Accordingly, African countries should 
take it upon themselves to tackle the challenging legacies or problems of pover-
ty, early death, ignorance, corruption, economic woes, political instability that 
are bedeviling the African continent. Corruption, as a new way of life among 
African leaders has become a big worry which has automatically hindered Afri-
ca’s quest for development. Development is an all-embracing concept and Afri-
ca as a continent must key into this development strategies of the socio-
economic equality, political reconstruction and the transformative mechanism 
among the African peoples. We as Africans must contribute to the economic 
development and political growth of Africa rather than draining the natural and 
human resources. Globalization should not be seen as a ploy. Africa as a conti-
nent should free itself from its own leadership crises. Africans, many a times, are 
the cause of their own problems. We should not shift Africa’s socio-political 
and economic woes on the hegemonic ideology or tendency of globalization. 
Africa as a continent cannot survive on its own and Africa needs other conti-
nents of the world to grow and develop. Africa must embrace the development 
strategy as caused by the new trend of globalization. 

We as Africans must reject the negative impacts and embrace the positive 
impact of globalization; it should not be seen as a new form of modern ens-
lavement; but as a new form of global dialogue social change or social move-
ment; that is geared towards bettering the human world. Globalization aims at a 
new form of human emancipation, political and economic liberalization. Globa-
lization is a kind of emancipatory ideal. It is a new form of universal brotherho-
od. Globalization should bridge the gap between the rich and poor countries of 
the world rather than creating an uneven unequal distribution of benefits and 
resources. Globalization should be seen as an ethical imperative for socio-
economic or beneficial change of peoples; it helps in reducing the growing in-
equalities among nation-states in the globalize world. Globalization is characte-
rized by information exchange and technology transfer. African countries 
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should see globalization as the genuine humanization of the world ideological 
order. We should aim at a global vision that does not destroy human freedom 
but which guarantees one global political order. It aims at the politics that does 
endanger the whole of humanity. Globalization can definitely pave the way for 
African development. Development is multi-dimensional and multi-faceted. 
For Rodney (1972:1), “development in human society is a many-sided process”. 
Development is governed by universal condition. Accordingly, Rodney (1972:3) 
believes that “development was universal because the conditions leading to eco-
nomic expansion were universal”. Globalization has assumed a new form of po-
litical and economic liberalization. Globalization is a form of universal 
brotherhood. Globalization reflects on transformative mechanism what Inno-
cent I. Asouzu (2003:155) calls “the principles of harmonious complementa-
tion”. Globalization reflects on the need for intercultural dialogue that is geared 
towards mutual inter-subjective recognition and the idea of universal common 
good among countries in the international community. Accordingly, Iain Mac-
kenzie (2009:5) concludes that “perhaps politics is really a cooperative affair, so 
that political activity is first and foremost a way of binding together groups of 
people with common interest? Rather than presuppose disagreements and con-
flict, it may be that politics is best thought of as the pursuit of the common go-
od”. Many scholars have viewed globalization as a form of hegemonic ideology 
or ideological distortion or framework that presupposes a lopsided process of 
world social change. Its lopsided nature must be inverted to pave the way for the 
much needed economic progress and political stability of Africa in particular 
and the world in general. Globalization is not all about new form of conscio-
usness or universal brotherhood but it is an extension of global communalism. 
Dukor (2008:24) sums it up that “in African philosophy, the idea of globaliza-
tion is an extension of the philosophy of communalism”… This concept is one 
of the offshoots of the idealism and concepts of brotherhood of mankind arising 
from the fact of global trends in human relations”. Finally, globalization has be-
come a monistic and intercultural philosophy. It is also regarded as a borderless 
system of world capitalist economy. Dukor (2008:25) concludes that “globaliza-
tion is the idea of borderless economy”. 

Globalization and regionalization are related processes. Globalization has 
become one of the buzzword in industrial political economy used either to defi-
ne the successes of contemporary industrial economic relations or its abject fa-
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ilure (Watson 2004:65). Like many of the most commonly used term in the so-
cial sciences, its definition is not without some failures. 

Indeed, it is a term used with such frequency, to discuss so many global 
phenomena, that its use has become problematic, often serving to observe ar-
guments, regarding the benefits of different forms of global international, rather 
than clarifying them(Wtason:2004). 

Generally, as observed by Watson M.S Alison (2004:65-66): 

Globalization has four common interpretations. It is used to describe a speci-
fic historical era; it is used as a reference to the so-called triumph of (American va-
lues). It is used to describe the transformation of the international economy into a 
single worldwide economy, in which national economies are much less significant 
as autonomous units: and it is used to describe a process of social and technological 
transformation. 

For John Hoffman and Paul Graham (2009: 497), see “globalization as a 
linkage between peoples of the globe that enable them to understand and empa-
thize with one another”. 

Ritzer and Stepnisky (2014:571) see “globalization as the spread of world-
wide practices, relations, consciousness and organization of social life. Globali-
zation is characterized by what Ritzer and Stepnisky (2014:580) call “multicul-
tural character”. 

Ritzer and Stepnisky (2014:600) believe that “globalization can be analyzed 
culturally, economically, politically and institutionally. Globalization and regio-
nalization are interchangeably used. (Watson 2004:60). Globalization should be 
de-centered. 

For Kez Ugbor Gabriel (2013: 375) concludes that “unless de-centered and 
disrobed as such, globalization is a euphemism that ideologically sugarcoats the 
old wine of race-indicated transnational power exertion in a new bottle of simu-
lacra”. Globalization emphasizes the need for what Kez Ugbor Gabriel 
(2013:381) calls “the struggles of human agency as individuals and collectivi-
ties”. Globalization is an hegemonic system. Kez Ugbor Gabriel (2013:388-389) 
sees “globalization as an ongoing technological, political, economic and socio-
cultural power dynamics and processes”. 

For Kez Ugbor Gabriel (2013:388): 
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Globalization presupposes myriad forms and bases of transnational power ex-
ertion, from colonial-capitalist expansion, imperialist state-military power politics, 
major wars, supranational organizations, multinational corporations, and social 
movements, to the old era and new technologies of transportation, information 
and communication… a critical dynamic orchestrating the myriad modes and 
means of such transnational power exertion is arguably the global articulation and 
generalization of white racial hegemony, its fortunes, and vicissitudes, possibilities 
and limitations. 

Wangari Maathai 2009 believes that Africa is facing the challenges of 
development and globalization. African governments must evolve in a sustaina-
ble development strategy and accountable system of democratic government. 
For Wangari Maathai (2009:267): 

The principles of sustainability, accountability and equity need to be made re-
al and tangible. ….accountability must mean local, regional and international insti-
tutions working in concert to ensure that the industrialized countries do not repeat 
the sins of the colonial period, and extract without genuine recompense or an eye 
to protecting the resources of the future. This will require international efforts to 
bolster government and civil society institutions to ensure that private interests 
which have a role to play in developing the region do not do so at the expense of 
local citizens and the short and long term survival of central Africa and beyond. 
African government must give way for honesty and transparency. 

For Wangari (2009:285), Africans must be shrewd and encourage honesty 
and transparency, and not give away so cheaply to ignorance or corruption. 
African leaders must be knowledgeable in terms of effective leadership tenets. 
For Wangari (2009:109) “as with so many of Africa’s challenges, it is up to the 
African leadership to stop internal conflicts powered by greed and to ensure that 
it no longer continues its inequitable arrangements. There is also opportunity 
for leadership at other levels – for instance, Africa’s civil society. Wangari 
(2009: 3) observes that the place of Africa in globalization process should aim at 
justice, wealth, peace, equality and respect. She enjoins us as Africans to search 
for a route out of poverty, ignorance, ill-health, and early death, violations of 
basic rights, corruption, environmental degradation, and many other problems 
associated with Africa such as mis-governance and leadership crises. 
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Concluding remarks 

The question of development in Africa is a pivotal issue of African free-
dom. Globalization is not an impediment to our cultural values but it entails a 
radical shift from the community based practices to the international links that 
have put aside national boundaries highlighting broad range production, 
investments, politico-economic stability, trade relations, socio-cultural exchange 
organized on a global scale as a universal accepted principles. 

This is in line with what Wangari Maathai (2009) calls global partnership 
for developments in Africa. This paper hazards an appraisal of how globaliza-
tion has come to stay and how Africa has to key into this lofty ideal of global 
partnership in order to fast track the quest for sustainable development in Afri-
ca. The question of development as far as Africa is concerned is the most fun-
damental question as a challenge of Africa in this new millennium. 

African governments or leaders have no excuses in order to move Africa 
forward. The way forward for African development is to avoid corruption and 
the culture of wastage and primitive system of beliefs. We must begin to embra-
ce scientific cum technological progression and assimilation. African deve-
lopment relies on globalization as an intercultural philosophy. No country in the 
world can definitely operate in total isolation. Globalization entails the collec-
tive or common interests of nation-states culturally, politically, socially, scienti-
fically, technologically, educationally and economically. For Wangari (2009:71) 
“development can help communities climb the ladder out of extreme poverty. 
These involve investments in basic health; improvements in education; more ef-
ficient and regular power, transport, and communication services; and the provi-
sion of clean drinking water and proper sanitation”. 

Wangari (2009:3) posits that in order to attain sustainable development in 
Africa we have to find ways to break the wall that separates the peoples of Afri-
ca from justice, wealth, peace, and respect and she posits that “we have searched 
for a way out of poverty, ignorance, ill health and early death, violation of basic 
rights, corruption, environmental degradation, and many other problems associ-
ated with Africa. 

Wangari (2009:239-240) posits that: 

Nevertheless, the MDGs offer a useful heuristic device not only as a tool to 
analyze development in general, but as measures against which the commitment of 
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leaders in both the rich industrialized countries and the developing world to pro-
gress in human welfare and sustainable development can and should be judged. 
The eight MDGs, to be met by 2015 we are to 1) eradicate extreme poverty and 
hunger; 2) achieve universal primary education; 3) promote gender equality and 
empower women; 4) reduce child mortality; 5) improve material health; 6) combat 
HIV/AIDS, malaria, and other diseases, 7) ensure environmental sustainability; 8) 
develop a global partnership for development. Achieving each of the eight MDGs 
– depends heavily on healthy ecosystems, but this fact is often over looked, and the
seventh MDG has not received as much attention as the others. 

Wangari (2009:52-53) concludes that “a new economic consensus emerged 
that free markets and free societies would reinforce each other and the integra-
tion of the global economy through trade and information sharing (globaliza-
tion) now unhindered by the long-standing barriers between West and East”. 

Abstract 

Africa’s quest for sustainable development has been marred by the crises of identity issues 
and relevance. Globalization in a multicultural context has never been Africa’s problem. Globali-
zation has it negative side, but Africa must key into this heterogenous nature of globalization in 
order for Africa as a continent to move forward. Globalization has a positive role to play in Afri-
ca’s quest for development in terms of technological and information transfer from developed 
countries. No continent can operate in isolation politically, socially, culturally, scientifically, tech-
nologically and economically. The Globalized world needs what Wangari Maathai (2009) calls 
“the global partnership for development”. The development crises in Africa need to evolve by a vi-
able alternative of indigenous development oriented ideology whereby the issues of ignorance, 
corruption, economic woes, ineffective leadership, and political instability in Africa are strictly 
tackled. Africa as a continent must be committed to solve her development crises through equita-
ble distribution of human and natural resources. Africa must engage in technological development 
in order to meet up with the rest of the world. This paper appropriates and appreciates the deep 
logical and philosophical insight offered by Wangari Maathai (2009:274) who believes that “it is 
fundamental that Africa’s leaders create the conditions under which their peoples gain confidence, 
dignity, a sense of self worth-will the citizens themselves actively participating in this effort”. 

Key words: globalization, development, wangari, crises, information/technology 
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DIALOGUE AND INVOLVEMENT:  
A BLUEPRINT FOR HUMAN, HUMANE  

AND HARMONIOUS RELATION BETWEEN AFRICAN 
AMERICANS AND AFRICANS 

Introduction 

A sceptre of revolution looms large, in short, it has engulfed the human 
race. It is a revolution against the good, the true and the beautiful. Another dark 
age is gradually but steadily setting in; and leaders of men with their skills and 
sharpened reflexes, scheme continuously, plotting and re-plotting, think that 
diplomacy will do. The fact is that they are in error, for through diplomacy they 
dig the grave for mankind deeper and the danger becomes more pronounced. 

For many centuries the human race has known division into two classes: 
the privileged and the unprivileged; the exploiter and the exploited; the colo-
nized and the colonizer, etc. There were and still are the haves and have-nots: 
capital and labour, in short, there is disunity everywhere, even the present glo-
balization trend thickens this divide. 

It has dawned on us that human relations need to be handled properly and 
with a plan or else we all will land crash and end in quaqrnire as the world will 
be plunged into the bloodiest war in history. We have to do this because the 
dawn of knowledge has come, and we have with the aid of hind sight and fore-
sight imagined how deadly it will be. Africa is the cradle of civilization and 
mankind, and it is our onus to hold high this feat of our ancestors; and because 
we love ourselves and the other(s). 
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The problem is that human relations have not been based on nature's law 
of balance, which stresses on natural methods of interchange which inevitably 
generates continuity in love. 

A pivotal question raises its head at this point. How would balance be re-
stored to the troubled waters in human affairs? This could be done by beginning 
to turn the tide in human affairs, as it is done, normalcy will return as the tide 
will be forced to reverse its flow. How do we turn this tide in human affairs? It 
is the position of this paper to show that we could use dialogue and involvement 
to restore this tide which has gone off tangent, not only with mankind but more 
so and faster between the African Americans and Africans as both groups so to 
say have a lot in common to facilitate the realization of this noble objective - 
(harmonious relation and human fulfillment). 

This paper which is geared towards the wholeness of the human person, 
the meaningfulness and integrity of interpersonal relationships will definitely 
sound bizarre, other worldly and introduce a sort of uneasiness, which might 
open the door to commotion but eventually it will reveal the beacon of peace 
and progress and light the candle that will shade light and show the way to gre-
atness through dialogue, participation and connectedness (relatedness). This 
paper will apply a trilogy of logic(s): the logic of revelation (of course of the 
given): the logic of analysis: and the logic of interpretation, specifically groun-
ded on a metaphysics of personality which holds that personality is the key to li-
fe and reality, the master key for unlocking the goodies in every human society. 

This paper which treats person as sacred, an infinity of intrinsic value', is 
then a philosophy of combat action; an intellectual excursion, a religious refo-
cusing, redirection repositioning and even reconversion to ensure that values, 
both human and spiritual, are respected. It will take the following format: Now 
that the introduction is over, I will look at the common ground from where to 
take off .Next, I will examine the concept of dialogue and the principles of dia-
logue. Be it as it may, this paper does not pretend to have clinched the discourse 
on this topic, as it neither pretends to pass a final judgement nor to have taken a 
seat in final truth. 
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2. African Americans and Africans: any common grounds?

It was Bierstedt who once said: Influence attaches to an idea a doctrine or a 
creed and has locus in the ideological sphere... ideas are influential, they can 
change the course of history. 

Many a scholar have said ideas rule the world. I do not disagree, but at a 
more empirical level interests (which are coloured, femented and dressed or che-
rished ideas) rule the world. An African remains an African everywhere and at 
every time. Do you know that to be African is to be natural or close to nature? 
We have an idea being canvassed - that Africans need to know each other. An 
interest is equally being canvassed - that Africans need be interested in each 
other and map out ways to realize themselves irrespective of the fact that tongu-
es, languages and clime may differ. 

We ask at this juncture, what are the elements of commonality between 
African Americans and Africans? The word' African' has many referents such 
as: geographic, racial, ethnic, epistemic, ideological, ontological, ancient, me-
dieval, modem, contemporary, etc. in our context, we have to see this term as a 
noun and an adjective. Which ever way we see it, the term 'African' pre-fixed to 
Americans qualifies the term Americans: that qualification is necessary or else it 
looses its meaning. We could talk of a general ground of commonness or rela-
tedness between African Americans and Africans, and that will anchor on our 
humanity or personality, and a specific ground of relatedness if we think of 
African personality on account of which one can rightly talk of African under-
standing, of course grounded on African ontology. 

2.1. The principle of humanity: 

Philosophically speaking, this principle of humanity is expressed in a theo-
ry of idealism 'Called personalism. Apart from personalists, more precisely per-
sonalist philosophers, some others have testified to the value, worth and dignity 
of man. 

Theologically, the Greek word 'hypostasis' meaning 'standing under', is re-
lated to 'ousia' Greek word meaning substance. These Greek words are related 
to 'persona' a latin word meaning mask or an actor (or actress). No doubt, the 
Greek attached great value and dignity to man., Boethius defined a person thus: 
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Persona est nature rationabilis individua substantia A person is an individual 
substance of rational nature. 

It is from 'persona' that the term personalism sprang up. One, irrespective 
of whatever happens, cannot cease to be a person. Sahakin et al (1965:495) un-
derscored this point thus: Personality is something given, we do not create it, 
nor do we know how it is created. 

That shows that persons are essentially related to one another; the idea 
which unites them with the unifying spirit of the world. 

Protagoras, in Stumpf (1971:34) expressed: Man is the measure of all 
things, of things that are, that they are, of things that are not, that they are not. 

Has he not made man the determiner of nature and events? What kind of 
honour? Man brought the world out of metaphysical comatose, by the use of 
language; and is the meaning-giving creature in the whole wide world. The 
Psalmist marveled at the creature - man and queried: What is man that you 
should keep him in mind and care for him... yet you have made him little less 
than a god with glory and honour you crowned him ... 

Shakespeare in Hodek (1978:907) joined the psalmist and acclaimed: 
"What a piece of work is man; how noble in reason; how infinite in faculties; in 
form and moving". Aquinas lost in speculation remarked: "The person is the 
most noble and most perfect being in all of nature". 

For Jean Reston, a French biologist as cited in Koop (]976:7) There is no life 
so degraded, debased, deteriorated or impoverished that it does not desire respect 
and is not worth defending with zeal and conviction. 

It boils down to Soyinka's (1975:96) statement that: Human life has mean-
ing only to that degree and as long as it is lived in the service of humanity. For 
me humanity is infinite. 

These kinds of conceptions view points are represented by personalism, re-
presented ably by Immanuel Mournier, Pope John Paul II, etc. Personalism [or 
Edwards (1968:107) is a philosophical perspective or system for which person is 
the ontological ultimate and [or which personality is thus the fundamental 
explanatory principle. 

It is a system of thought according primacy to the human person in the en-
tire scheme of things; that means man is the sole metaphysical reality, and as 
such has ultimate intrinsic value. In the words of Haring (1968:2) Personalism 
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is man's protest against being treated as a cog in a wheel or an object to be 
exploited. 

We can see from the foregoing that persons are essentially related to each 
other. Our survival rests therefore on the principle of dependency and reciproci-
ty. 

2.2. African personality 

A metaphysics is at the bottom of every understanding of reality. David 
Hume, an arch empiricist, who doubted even the presence of the self or self 
identity consented to this thesis. The western metaphysics unlike African meta-
physics is not person- centred or else why did Haring (1968: ) see personalism 
as: A spontaneous and often explosive reaction against a manner of thinking 
that is thing - oriented: against a way of planning and managing that manipu-
lates man solely as an object. 

Ogugua (2004:8) pointed out: The African can only be identified and fully 
defined totally and understood truly through ontology for he is a being-in-the-
African-world. He is one who wishes to live desirously with this consciousness. 
... He is not just a being, he is conscious of being a 'being-with. It is impossible 
to understand ourselves without African Ontology; this grounded the under-
standing of our ancestors. Our ontology gives us a common soul. Why did Ce-
saire (1972 :76) assert that: "Our negro heritage was worthy of respect: that its 
values were values that could still make an important contribution to the world". 

To really understand ourselves, we need to go back to our world view and 
the philosophy behind our thought and action. Ogugua (2004:9) writes: For the 
African, there is interaction and interconnections between things, little wonder, 
they conceived being as 'force'. 

This force is not a quality of being. According to Onyewuenyi (1982:153). 
"the concept of force is inseperable from the definition of being". The idea of 
connectedness and relatedness is stressed among forces. Tempels (1959:58) ri-
ghtly puts it thus: The world of forces is held like a spider's web of which no 
single thread can be caused to vibrate without shaking the whole net-work. 

In the very words of Ogugua (2004:10) This idea of unity, togetherness 
and oneness in African understanding of existence which is existence-in-
relation summarizes and sums up the African conception of reality. 
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The African is a being-with, manifesting in different facets of his life. Do 
you wonder then why Africans are more outgoing than some other races? The 
African is not only a being-with-the-other, he is equally a being-for-the-other. 
His being-with is in the sense of becoming; not in the sense of intimacy. By 
implication, anyone could have this integrated African personality, just as an 
African by birth can loose touch with this personality, though he could regain it 
by living an authentic African way. 

Now let us examine the concept of dialogue and the principles of dialogue. 

3. Dialogue Conceptualizing this Word Dialogue

3.1. Conceptuaslization of the Concept of Dialogue 

The concept comes from two Greek words 'dia; meaning between and 
'legan' meaning 'to talk'. It then means talking together. For Oxford Mini-
Reference Dictionary it means talk between people's. 

Ogugua (2001 : 15) stressed: The fact is that dialogue is more than a tete-
a-tete, any polite chat. It is even more than discussion. Most often when people 
speak with each other, no dialogue ensues. 

He continued: In an age like ours where words are inflated, dialogue rarely 
takes place. Dialogue is complex, takes place when people come together in or-
der to ensure human relations by attempting to overcome areas of prejudices ... 
in the bid at (sic) arrive at the truth and better the relationship. 

In the words of Bishop Taylor dialogue means a: Sustained conversation 
between parties who are not saying the same thing and who recognize and re-
spect the differences, the contradictions and the mutual exclusions between var-
ious ways of thinking. 

In a broad sense, according to Chukwudozie (1979:7), it means a ‘form of 
meeting and communication between individuals in a spirit of sincerity, respect 
for persons, and mutual trust’. 

Dialogue implicitly involves the idea of accommodation and tolerance, 
which suggests openness to reality and the truth. Dialogue becomes then an en-
counter for openness with the other in the bid to know development peace and 
harmony. Three planes are associated with dialogue: the plane of human rela-
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tions, the plane of truth and the plane of action: representing the human onto-
logical and practical dimensions of existence. 

Dialogue for Ogugua (2001:16) involves a kind of movement, of rappro-
chement and deeper understanding. This is because underneath it is the idea of 
human person, human life, value and dignity. Dialogue is not defensive, not a 
defense of one's position, rather an encounter to discover the position of the 
other and study it in a spirit of love and truth. 

3.2. Principles of Dialogue 

Among the principles of dialogues include: openness, personal contact, co-
operation and frankness of position or viewpoint. 

Openness: 
In order to have an encounter that is human-and on the place of search for 

the truth, all those involved in dialogue need be open minded and consistent in 
their openness. Openness is a risk, for it involves exposure. But this exposure 
worths it if people must sustain the society which is based on trust. Ogugua 
(2001 :24) opines, if dialogue must exist we need: 

The exhibition of a mind at its fullest powers, a sensibility engaged, nurtured 
and enriched by exposure to reality, an experienced mind which must be ever ready 
to shift grounds and change as the case may be if it comes in contact with new as-
pects of truth of lessons of great insights, of things he might not have thought 
about. 

There is a kind of relationship between openness and honesty; openness 
and sincerity. 

Personal Contact: 
Dialogue involves contact, an encounter with the other: or group with 

another. It elicits a kind of respect for the other, and even acceptance of the 
other. If dialogue really exists, and not a make believe type, superficial encoun-
ters will be automatically transformed into human and realistic encounters. At 
this stage, competition dissolves, comparisrn goes and cooperation and search 
for insights take over the platform putting to rest the atmosphere of suspicion. 
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It is only at this level that the unsuspected depth of our personality could 
be reached and God encountered. 

Cooperation: 
Dialogue is not meant to only speculate; the ideas, insights discovered need 

to be put to work in order to enrich the selves and the society. This is the plane 
of action. The subject of dialogue is man, likewise the object of dialogue is 
(man) human aspirations Chukwulozie (1979) writes: 

Dialogue should be less concerned with the problems of the past which wor-
ried our predecessors, but of which we must be aware in order to understand their 
influence on both sides in the dialogue, and more with the problems of today 
which involves element different from those of former days. 

In short, an 'I - thou' and not 'I - it' relationship postulated by Martin Bu-
ber is advocated. 

Frankness of viewpoint: 
We need honesty and sincerity and even love and regard for the other in 

order to postulate frankly our opinions and positions, and real studies in order 
to get into the shoes of the other. Man is a cultural animal, so to understand 
him we need to understand the culture. And language he uses to express this 
culture; for language and thought have a way of shaping reality. It is by getting 
at the mentality of the other that we open the path to real and effective mutual 
understanding. Ogugua 92001:25) attested: Expression of one's position in a 
frank manner and listening to the other's position in order to gain insight is a 
hallmark of a mature mind. 

3.3. Hinderances to Dialogue 

A distinction needs to be made between having a disposition to dialogue 
with someone and really being involved in dialogue with the person. Not to en-
gage in dialogue and communication is a plague for we get closed up, and we 
loose a part of our being. Or else why is man furnished with the faculty of con-
cept formation and gift of speech? We cannot realistically engage in communi-
cation with great number of people or else we ruin communication and fill our 
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life with fads and superficialities. We can rightly infer then that communication 
is not obstacle free. 

There could be misunderstanding of concepts, ideas. options, intentions, 
and even values pursued, even in discussions with family members and friends. 

Man is most of the time selfish and rarely altruistic. In short, the self is 
central in what human beings do. Men think most of the times of themselves 
first. Or else why did Sartre see the other as hell, hindering one's freedom? Or 
why is it that men tend by their policies and actions to deny the humanity of the 
other? Most times, it is difficult to see people reaching a consensus easily or get 
at mutual concession. A pivotal question raises its head (here arrd now) 'hic et 
nunc': is common sense really common? Is man still a rational animal? Or else 
why does interest override reason? Why the screen being erected between man 
and man? 

Ogugua ( 00}: 4) poignantly stressed: 

We are all human beings, but deep down in us there is an irreducible opacity 
about the way we see life and do things that tend to cling to the belief that we are 
different from the other and hence generate indifference towards the other. 

Some people tend to pretend to be in communication but are not. A few 
might choose to be incommunicative. The fact remains that he who is afraid of 
change, of changing his opinions and 

positions with the appearance and emergence of new facts and insights 
cannot really engage in communication. That person is afraid of risk, the truth 
and cannot live realistically, that person is immature. 

3.4. Rules of Dialogue 

Some rules should be obeyed and seen as laws if the dividend associated 
with dialogue should be earned. These include: 

a  Recognition of the ontological equality of all persons. We are all equal 
before God. And equal before the law or else why is the law said to be no re-
specter of persons. This implies that accidents associated to any person or group 
need to be downplayed, such as wealth, age, position, culture, tradition, tribe, 
religion, social class etc. These should not carry any weight in the issue discus-
sed. 
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b. The parties involved in a dialogue need exercise patience or else toleran-
ce cannot be ev- ident. Tolerance and patience grounded on respect for the hu-
man person make it possible for one to listen to what the other says. 

Most of the time, most people listen very poorly and this could be due to a 
lot of things: lack of concentration, listening too hard; lack of interest, inordi-
nate and ill desire, or desire to conclude immediately in a hurry, focusing on the 
appearance of the talker, being overwhelmed by the method of delivery of one's 
speech or position, etc. We could improve listening so as to get at understan-
ding by taking listening seriously, learning the art of listening, cultivating the 
desire and attitude of listening, learning to resist distractions, having focused li-
stening, suspending judgement refusing to be distracted by appearance, fad or 
delivery, etc. 

c. Effort must be made to place oneself in the other's position. Without
entering into the mentality of the other there will be no common ground for 
any meaningful and fruitful dialogue. To do this suggests accepting the other as 
he is and not striving hard to make him conform to our idea of him. 

d. We must make room for differences of opinions, beliefs, etc. We must
respect the other and his viewpoint, most often his viewpoint is coloured by his 
religion and culture, and these are one's life. This idea is given support by Plat-
tel (1965:2), he says the home of contemporary man: does not lie primarily in a 
localized milieu but in his fellow-man, man becomes a person only when he fe-
els that his fellow-man affirms him as such .... indicated as his co-existence. 

e. There is need for truthfulness, sincerity, love for the truth, honesty.
transparency in actions. There is need for the parties in a dialogue to abide by 
the resolutions of the bodies organizing the dialogue. Commitment is the wa-
tchword. This should be in view of redeeming relationships. 

4. Involvement: What is it?

Involvement does not mean being disposed. It does not mean being availa-
ble, it rather means something more. It connotes being soaked in, really enga-
ging in and not being passive. 

It does suggest an idea of activity, joining with love, full of life. Involve-
ment presents to the fore what somebody is and represents, for in being 
involved one is no longer hidden, he is in the open; he risks exposure and being 
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judged. Haring (1968:27) writes: Human activity, to be sure takes its significan-
ce from its relationship to man. Just as it proceeds from man, so it is ordered 
toward man.  

Being involved suggests an idea of participation. The concepts of involve-
ment, participation., freedom, conscience and responsibility are interwoven and 
related. Responsibility strictly speaking cannot exclude accountability. Involve-
ment as a process permeates the entire life of the African; for the Africans are 
known for communalism, their communitarian, and communion kind of life. 
They believe that an 'I' is one of the lines of the 'we'; and that to exist authenti-
cally means existing in the community, participating in the way of life of the 
community, in short, being involved. 

Mbiti (1969:2) holds: To be human is to belong to the whole community, 
and to do so involves participating in the beliefs, ceremonies, rituals and fe-
stivals of that community. 

This is grounded on the principle of relatedness. Tempels (I969:60) em-
phasizes for the Africans (who hold that being is force and vice versa) that: The 
world of forces is held like spider's web of which no single thread can be caused 
to vibrate without shaking the whole net-work. 

Participation will involve development of a kind of partnership structure, 
for the protection of interests of all the interests involved. Every rational person 
should see that he engages in it in order to enrich self and social life. Haring 
(1981 :369) attests to this thus: Creative liberty, creative covenant fidelity and 
shared responsibility are fundamental values not only for individual self-
realization but also for all dimensions of social life. 

Involvement is a kind of moral calculus of relation (and even power), it will 
concern mutual responsibilities of inequality. In short, it entails total responsibi-
lity of an individual or/ and group to the other or/and group(s). It can be seen as 
the moral foundation for any kind of relationship. Do you know that individual 
rights and active participation or involvement are related, or interdependent to 
be more precise? Active participation or involvement cannot spring up in any 
area or society where individual rights are trampled on and left not respected. 

Real participation or involvement must be at the plane/level of humanity. 
Octogesima adveniens advocates: 

This legitimate aspiration (that is the sense of sharing of responsibility (mine) 
becomes more evident as the cultural level rises and the sense of freedom develops, 
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and as man becomes more aware of how, in a world facing an uncertain future, the 
choices of today already condition the life of tomorrow. 

Involvement entails obedience, but at times resistance and civil disobedi-
ence are the best things we could do to help the society, more precisely the State 
or injustice will lead to disaster. Man is a hoper, he expects tomorrow to be 
better, this cannot be save man involves himself not only in planning and deve-
loping policies but in working out these policies. Man is a 'No' and 'Yes' creatu-
re, 'no' to things that degrade him and 'yes' to things that enrich and develop 
him. 

Human hope sunk in involvement should be creative and militant as Chri-
stian hope. Involvement could be said to be a process of conscious – raising 
geared towards revolution" for being" according to Lagos (1977). For Haring 
(1981 :375) Human hopes, and particularly the Christian hope based on divine 
promises and on the gospel of conversion, cannot accept an unjust and dehuma-
nizing social, economic and political status quo. 

Involvement calls for a change in traditional way of human relationships. 
Involvement connotes equality, as man is a social animal. Russell (1954: 17) 
writes: We must therefore admit two distinct elements in human excellence, 
one social, the other solitary. 

Our acceptance of involvement as a cardinal doctrine to get at harmony in 
human relationship shows we avoided solitariness. Solitariness in a social and 
gregarious animal is queer and a sort of punishment. 

Indeed, my vision of involvement, with whole and total commitment to so-
cial love and justice on the levels of being. humanity, human relations. truth, ac-
tion (all levels), means more than any form of radical change which would come 
about through the power of the barrels of gun or any violent means. Haring 
(1968: 7) supports us thus: ... all that men do to obtain greater social justice, wi-
der brotherhood, a more human ordering of social relationships has greater 
worth than technical advances. 
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5. Dialogue and Involvement: a Blueprint for Harmonious
Relations Between African Americans and Africans. 

In life man is thrown into the world, not abandoned, rather he discovers 
himself in the world of persons, things, spirits and forces. To remain in harmo-
ny with and in himself, he must learn to coordinate perfect relationship with 
these. We know from experience and studies that he has vertical and horizontal 
levels of relationship. On the vertical level, he relates with God, and on the ho-
rizontal level he relates with/to men, representing spheres of religion and mora-
lity respectively. 

Experience has taught us and religion too that man is made in the image of 
God. Underlying his personality is a spark of God, (vita elan), the thread of life, 
a thread of being. To really enter into dialogue with man we must first and fo-
remost listen to God within us. Without it we cannot listen to the other. 

So, one of the primary rules of dialogue is listening to God, this would aid 
us accept ourselves with our abilities and limitations, and using to the fullest 
every opportunity that raises its head. This entails too, giving first place to per-
sons and communities so as to witness enriching relationships. 

Our abstract knowledge can no longer usurp the position of love for truth. 
We will all the more be better disposed to search for the truth and not certain-
ties. If we get stuck up in our search for certainties, we will become technical, 
scientific, caged and loose the touch of humanity. Human relations must not do 
with precision, it is not a measurable, and quantifiable science. 

The emphasis here is on the establishment of a planetary African - African 
American society, of course on a planetary social justice and spirituality. Today 
we can no longer speak meaningfully of Africanity, African blood, son of the 
soil, Africa being the cradle of mankind and civilization without nursing, cul-
tivating a burning zeal, enthusiasm for building an authentic and solid African: 
- African - American community, where rights of Africans everywhere in the 
world are acknowledged, respected and common good of Africans sought. 

This paper envisions a new African wide, worldwide African consciousness 
that Africans both in Africa and Diaspora are one, and have no future unless we 
develop even fanatically and intoxicated' a new attitude and put in place new 
structures in every facet of life in order to show and register this solidarity and 
oneness. We can ask at this point, is dialogue really necessary? 
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5.1. The Necessity of dialogue and involvement 

Dialogue gears towards the establishment of relationship. We can only re-
main ourselves by moving out of ourselves (cocoons/shells) without this we can-
not be fulfilled. 

Mounier cited by Ifemeje, Charles (1983:13) writes: ‘We must find our 
way out of our inwardness, in order to sustain that inwardness’. This is because 
man is not a solitary animal but a social one, and is truly human when he relates 
with the other(s). Man is a being - with - the - other. 

This relationship is grounded on morality, more precisely on the principles 
of universal moral law, the first, being "good, is to be done and evil avoided". 

Mounier in Edwards (1968:411) holds that: ‘Man's chief task, is not to 
master nature but, increasingly to bring about communication leading to univer-
sal understanding’. 

Dialogue invariably could lead to co-existence, that is respect for the other 
and affirmation of the other as a person with worth, value and dignity. 

In communication, revelation of the self is made, the self is made manifest, 
it is in the open, and openness strikes the cord of invitation to human relation 
and fulfillment. Is it then surprising to hear Jaspers (1970:54) state: An avo-
idance of true communication is tantamount to a relinquishment of any self-
being, if I withdraw from it, I am betraying not only the other "but myself' .And 
Freidman (1964:204) too emphasized: In communication, I am revealed to my-
self together with the other, for in becoming manifest, I am losing myself (as 
empirical existence) in order to find myself (as potential Existenz). 

Implicitly, not to communicate, let alone not to be in dialogue, or more so, 
not to be involved, is to extricate the deepest root of one's being. Freidman 
(1964:204) added: 

... this communication is not blind love, indifferent to its object, but a con-
tending love which is clear-sighted. It challenges, complicates, demands and draws 
the other potential Existenz out of his potentiality. 

It is a truism that no one can be on his own all alone; no one is self suffi-
cient We depend on the other through life, to do this meaningfully and realisti-
cally we must engage in communication. An isolated human being is strange, 
not only in reality but even as a concept. Higgins (1949:359) testifies to this 
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thus: " men do not live isolated lives but have ever acted as members of some 
group". 

5.2. Dialogue: a step to cooperation 

Dialogue could lead to cooperation if it is neither captious nor condemna-
tory. It should be a sincere encounter, a real encounter and an open one. 

We need dialogue in order to overcome the grudges we have for each 
other, and the dangerous defensive mechanisms we have already put in place to 
checkmate the other. Each of us has the power to destroy and undo the other, if 
it is not by brawl, it could be through evil machination. No one or group is enti-
rely bereft of power. (There could be power in deceit) A reference to Eve and 
the snake in Genesis account (of creation) will show. 

Knowledge of this situation should compel us all the more to enter into re-
ally constructive dialogue in order to keep our hopes and African hope alive. 
The "purpose of dialogue is mutual knowledge, acceptance and understanding; 
and even love, for John Donne said, no man is an island, he is a piece of the ma-
in. Dialogue is a virtue encapsulating many other basic human virtues; in this li-
ght it is spiritual. For Haring (1979:365) 

By "dialogue" we understand an encounter characterized by mutual listening 
and readiness to respond in full freedom and total sincerity, an exchange of com-
munications in which the participants act as partners. 

Reading creatively, this passage will reveal that dialogue has something to 
do with discernment. It then means that we must not be too officious, regimen-
ted, scientific in our relationship. We need not anchor rigidly on certainties, ob-
jective criteria, or making hair splitting or detailed distinctions, for human rela-
tions is not mathematics or science, it is wider than these, as life is wider than 
logic. 

Dialogue should inject in us loving respect for the other, and unconditional 
acceptance of the other as a person(s) in the African community of persons. Wi-
th the situation as said, it becomes easier for us to see and recognize common 
grounds between us, seek out these grounds if they are not too open, and esta-
blish factor(s) which unite us before even we get at the problems urging to be 
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addressed. Between Africans and African-Americans, humanism, Africanity, 
humiliation, marginalization, etc tend to unite us. 

We need a kind of humility to get into real dialogue, more especially on 
the part of Africans in diaspora; for partial identification cannot yield any mean-
ingful dividend. There is need for full identity, they must identify with Africans, 
show themselves fully in their identity as Africans and believers in African cau-
se. Of course, they need to realize that they have no root outside Africa; they are 
not Americans, rather they are African representatives in America. Only Afri-
can-Americans, who are historical beings, mature and intelligent can with all 
their being, have a deep grasp of what we postulate in this paper should be able 
to enter into a creative, worthwhile and meaningful dialogue with Africans at 
home. Only this hope, this faith, this ambition, this desire can bring about a 
synthesis of the roots and depths of African cultural existence and the breadth 
of African history. Only dialogue can bring about the long solicited, thought-
out and hoped for cooperation. Real dialogue cannot remain at the theoretical 
level for long, it is action- packed, for the test of the pudding is in the eating. At 
the heart of our message are liberation, love and development. We need show 
that our concept of truth is even pragmatic and a call to action We must be ac-
tive, for at the heart of knowledge is liberation and development(al) knowledge. 
We must be creative in order to change our situation. 

6. Towards an African Community

The choice of the word 'community' instead of 'society' is purposeful. A 
critical look at the definition of society will reveal the kind of tie involved. For 
FoIliet (1962: 1 0), a society is ‘A system of relations between person or groups 
that keep in view a common end considered by them to be their good’. 

There is a patterned system of interaction, it tends to suggest the presence 
of law. The society is made coherent by its political structures, organization and 
institutions, Messner (1949: 102) states that society is: ‘A unity constituted by a 
group of men bound together by their needs of mutual supplementation and 
their aptitude for it’. 

In the words of Higgins (1948:360), society is: ‘The permanent moral 
union of two or more people striving for common good by cooperative activity’. 
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Fagothey sees it in the same light. But the fact remains that society and 
community are not the same. Relationship in the community is more humane, 
human, involving feeling of brotherhood than in the society, more so, 'this rela-
tionship is based on love. The members are together on account of feeling, at-
tachment and not necessarily on account of needs. 

A pivotal question here is, how do we form this community? We can do 
this by applying some strategies. These include: 

1. Going for knowledge.
2. Searching and seeking for the truth
3. Becoming responsible and creative.

6.1. Knowledge 

People through the century have assigned the statement, 'knowledge is 
power' to Bacon. But I know that use of knowledge is power. We need 
knowledge in order to become powerful. Without knowledge we are like chaffs 
blow by the wind; in short, dead. 

We need knowledge in order to know ourselves, understand ourselves, our 
environment, our problems, and even to find ways of tackling these problems. 
World Development Report (1998/99: 16) poignantly expressed: 

Knowledge is critical for development, because everything we do depends on 
knowledge. Simply to live, we must transform the resources we have into the 
things we need, and that takes knowledge. 

If we want to grow, improve, change ourselves, relationships, or environ-
ment, there is need for knowledge. We need to seek for knowledge, acquire, ab-
sorb and even communicate it for the required or expected change. 

First and foremost, we must know that human kind has suffered so much, 
civilizations destroyed because of lack of knowledge. The Bible in Hosea 4:6 
made it too clear that my peoples perish for lack of knowledge. 

We must know that the laws of nature are constant, permanent and invio-
lable; and that nature maintains balance, that what we give to it, it gives us back, 
no more no less. 

We need know and realize that we all are the same, one; in short, that we 
are inseperable from each other, and as such we must move all out to discover 
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man. Man must realize that his greatest asset is man; that man needs man befo-
re any other thing, without exchange of service; what will the world amount to"? 

We must know that service is a lesson of great worth. Service is at the root 
of every promising community, for it springs from trust, love and friendship. 
Lao Russell et al (1981:45) write: The great lesson to learn of life is the need of 
giving out from the abundance of one's self in order to be ever abundant within 
one's self. 

Nature does not know bargain. It believes in exchange, and sticks to balan-
ce. It is ever balanced. Little wonder, Aristotle said that nature does not allow 
room for a vacuum. Everything in the world is a gap- filler. There is no gap in 
nature Do you know that to withhold your giving or even giving of self is a way 
of depriving yourself of fulfillment and development? When you shut off the 
fountain of the self, you at the same time and in the same degree stagnate and 
cause to dry the living waters of the self Do you know the value of the state-
ment, it is better to give than to receive? He who gives more multiplies himself, 
and increases his capacity to give. Think of Jesus, 

He gave self, all, and he drew all men to himself. We must know that we are 
not enemies rather friends and lovers. Man need not compete with fellow men, he 
should cooperate. Only cooperation will enrich us. Do you know that an unbalan-
ced contract is one of the root causes of fear and hatred in human society? Unba-
lanced contracts will not bind; they will rather breed discontent and hurt. 

Knowledge that unity is our unlearned lesson, need to be disseminated 
properly in order to root out fear and hatred. 

Knowledge of what we have, what distinguishes the African from the rest 
will help in bringing about this unity faster. Our ontology breeds communalism. 
Communalism is an extension of our understanding of family which spans from 
creator - God, spirits, ancestors, living, the dead and not yet born. In this un-
derstanding is brotherhood of man. 

Nze (1994:30) advocated that: 

Social solidarity, compound and corporate existence, collective security, un-
selfish commitment and humanism, individual and communal freedom which are 
the true habiliment of communalism become then a natural legacy which ought to 
be lived, developed, and preserved as a life treasure. 

Communalism can aid in ensuring that the hoped for contact between Afri-
cans at home and in diaspora be not a false one, so as not to generate a false unity. 
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There is every likelihood that proper knowledge of ourselves, our environ-
ment and status in the world will make communalism breed patriotism This 
could be reflected in our taking up the task to ensure that every African man or 
group knows justice in the world and not allow or consent to any African being 
treated as an object. 

Knowledge will help us read creatively into policies and laws, and see the 
hidden agenda in these, and as such prevent our people being made 'hewers of 
wood and drawers of water'. By so doing, we can create the situation for their 
being treated as subjects with rights. 

6.2. Searching and Seeking for the Truth 

Man by nature desires to know. In short, he craves to know; he is a sear-
cher in different spheres of life. He is equally engaged in the search for truth. 

The more we know, the more we are disposed to search for truth. The qu-
est for knowledge and the truth cannot be quenched. Jesus is the light of the 
world, God-man, the ';Alpha;' and 'Omega', but Christians have continued 
through ages in search for a better and more vital understanding of this way, 
truth and life difficult, it shows that we have limitations, even too in our perso-
nal move and search, this will tend to make us more humble and disposed all 
the more to be in the frame of mind to accept the other with all his limitations., 
Do you know that the other is important for your own truth? 

We cannot understand that save we have learnt to listen to the other, this 
necessitates acceptance of the other. Authentic dialogue is required. Our com-
mitment to truth means acceptance of love and commitment to love. 

In listening, we need to listen to the speakers and not merely to the words 
of the speakers. People have life; words are not alive though they can express 
meaning and life. 

Haring (1979: 18) states: ‘We shall never listen just towards just to words 
for people give the meaning to words. The same word can have opposite me-
anings for different people or in different circumstances’. 

Africans must strive to understand what the other says but equally what the 
other is, for being is prior to acting and having. It is by really understanding tru-
th that genuine dialogue and involvement can take root. Haring (1979: 19) 
expressing the thoughts of Pope Paul IV in Ecclesiam Suam states: 
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We cannot speak truly of dialogue if one person or group claims possession of 
the truth and the right to dictate to others. Dialogue presupposes the readiness on 
both sides to acknowledge their limitedness and to search for more light. 

6.3. Responsibility and Creativity 

To talk of responsibility is to have presupposed freedom both 'freedom from' 
and 'freedom to'. Responsibility is within the sphere of self-determination. It en-
tails living a conscious life. 

Some questions face us now, what ought we to do? What ought we to be? 
What kind of persons does our project want us to be? Our project expects us to 
be responsible and creative persons. 

If we aspire to live with creative freedom and in fidelity to our project, 
then, we must understand ourselves and the other. New relationships resulting 
from inner transformation of our personalities more than new ideas have the 
potency to change people. We must be involved in relationship with the 
other(s) if we must know selfhood. 

We can become really creative if we come to the full recognition of our 
identity and wholeness by allowing our entire being to become a trustful, grate-
ful, sincere and loving response to the call to become African, and aid in estab-
lishing our project. To become creative, we must be whole, and make our words 
our bond and our life. 

We must work towards an emergent synthesis of our mind, spirit and heart 
values if actually our clarion call for contact between Africans at home and in 
diaspora must yield rich fruit. Let us put in our emotions, values and life and see 
it as a foundational and fundamental decision, and an African community will 
emerge sooner than thought. 

7. Conclusion

Having come this far, one need not over labour himself to decipher that 
the rout to authentic African freedom is dialogue, this can not generate the de-
sired result except if it is matched with involvement. 

We must make up our minds, take the risks involved for living itself is even 
a risk, and participate in every possible way in order to turnaround the present 
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state of affair. To act as we have posited and live as we have postulated is to live 
the African way, communalistic way of life, that is living in communion with 
others as a being-in-the world of men and a being-with-others. Dialogue and 
involvement remain the master keys for harmonious contact between Africans 
at home and in Diaspora. 

Abstract 

A scepter of revolution once on the sky has now engulfed human race. It is a revolution 
against love, truth, peace, happiness, in short everything that is good and beautiful. There is disu-
nity everywhere. We all sit on the keg of gunpowder. The leaders of men think, though wrongly 
that diplomacy will do. 

If the pace and form of human relation is not properly handled, the human race will end in 
quagmire. We have to base human relations on natures' principles in order to ensure balance; re-
member nature abhors a vacuum. 

Africa is the cradle of humankind, civilization as such it is the onus of African sons and 
daughters everywhere to ensure that mankind survives. We lost grip of the sciences which led to 
the Seven Wonders of the World; but we can still reacquire these. Most importantly, values build 
men and civilization., it is the position of this paper to argue that the use of dialogue in relating 
with the other will do well to ensure a stable company and relationship, as it rhymes with the po-
sition of personalist philosophers, and some existentialists like Martin Buber, Gabriel Marcel, 
Heidegger, etc for dialogue will eventually lead to cooperation to 'active' involvement. The princi-
ples of dialogue, cooperation and involvement or activity will help in ensuring that knowledge and 
information are acquired, harnessed and used in a highly efficient way to free Africans from the 
clog of powerlessness in the comity of nations. 

Key words: dialogue, responsibility, freedom, cooperation 
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GENDER AND SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES 
IN NIGERIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS:  

THE CHRISTIAN RESPONSE 

Introduction 

However, Stoller opines that: 

Gender is a term that has psychological and cultural connotations; if the 
proper terms for sex are ‘male’ and ‘female’, the corresponding terms for gender are 
‘masculine’ and ‘feminine; these latter might be quite independent of (biological) 
sex.1 

However, Kornblum defined gender “as a set of culturally conditioned tra-
its associated with maleness of femaleness”.2 The attitude of men towards wo-
men and their neglect in most discussions of government politics are glaring. 
Nigerian women have long been excluded from the practice of politics on the 
grounds that they were too stupid, too frail, too emotional, and too irrational. 
However, the situation is finally beginning to change. It has come to a point 
where women are as interested and active in politics as men are and President 
Goodluck Jonathan’s administration actually gave them place in every sphere of 

1 Stoller, Gender and discrimination, 2016, p.9 
2 Kornblum, G. (1991). Problems of gender in Africa, 1991, p. 332. 
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Nigerian politics as they now receive appointments and contest elections and 
win. 

Nigeria has come of age where women are intellectually capable as men. In 
the year 1986, women had reached numerical parity with men in the pro-
fessions, where educational achievement is so important. In Nigeria today, pro-
fessionals – doctors, lawyers, accountants, teachers, research scientists, and 
others – about half are women. Statistical Abstract of United States states that 
the weekly earnings of professional women averaged $419, while for male pro-
fessionals the weekly average was $581 and the gap between women’s and men’s 
earning is often greater in less prestigious occupations. Moreover, women are 
more likely to be found in less prestigious ones. Clearly, men and women are 
not yet equal, at least in terms of earnings and prestige or, as we see in power.3 

Norms regarding gender are closely linked to the life course established by 
a society. Thus Aries states that the emergence of childhood revealed that ideas 
about the appropriate forms of play and education for boys and indeed the very 
concept of boyhood, developed at least a century before the concept of girlhood 
emerged. In eighteenth century, Africans more especially in Nigeria and the 
European societies, the male (boyhood) was conceived at a time when male 
children could play among themselves and receive education in the skills they 
would need as adults.4 The politics in our Nigerian society as it relates to gender 
places a serious discrepancy, where males are given prominence and priority over 
the females. Females (girls) in contrast, were treated as miniature women who 
were expected to work alongside their mothers and sisters. Through these 
childhood experiences, girls and boys learned the norms of gender, the society’s 
definitions of what is “masculine” and “feminine.” 

Differences in the political opinions of men and women received more ca-
reful study, and a gender gap on certain issues – economics, social welfare, and 
foreign policy, in particular was revealed. Currently, more women are running 
for and being elected to public office and more are obtaining political appoint-
ments than ever before. Heterosexual women and men of color and lesbians and 
gay men are increasing their numbers in public office and educational institu-
tions in Nigeria are making themselves known. 

For Claire (2003), from the historical point of view, the exclusion of wo-

3 Statistical Abstract of the United States. Burea of the census, 1989, p.45 
4 Aries, P. Centuries of childhood, 1962, p. 77 
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men as well as other oppressed groups from elected or appointed political and 
military leadership roles was justified on the ground of Divine will – that it was 
part of God’s plan, in other words, and not “in the nature of things” for mem-
bers of the groups to have authority over white, heterosexual men. Indeed, in 
the United States as well as Nigeria, despite the constitutionally established se-
paration of Church and State, sociologists have long recognized that religion 
and politics are highly interactive.5 Today, the women in Nigeria are craving for 
35% representation in Nigerian politics. It is an ongoing issue. However, wo-
men are becoming local Government Chairman, Deputy Governor, Senators, 
having their way in the House of Representative, appointed as Ministers and in 
the Banking sector are rising to Bank-managers and directors in so many areas 
of life. 

Issues in Inequality of Gender and Age 

After class and race, one important dimension of inequality in modern so-
cieties is gender. Gender roles are set behaviors that are considered appropriate 
for individuals of a particular gender. They are directly related to unequal treat-
ment of men and women in a society especially Nigeria. When women’s roles 
are thought of to require male direction, as is the case in many households and 
organizations, the unequal treatment of men and women is directly related to 
gender roles. Similarly, age is a source of social inequality when people of diffe-
rent ages are treated differently or channeled into statuses and roles that carry 
differing degrees of prestige or power. All human societies are stratified by age 
and gender, meaning that males and females and younger and older people are 
channeled into specific statues and roles. 

As humans advance through the life cycle, age and gender roles usually in-
teract in patterning their behavior and consciousness. In addition, humans di-
scover often that certain roles are not open to them because of their age or their 
gender: they may be forbidden to drive a car, not allowed to serve their country 
in military combat, forced to retire from job, restricted from marrying and so 
on. All societies differentiate among their members on the basis of gender age 
in that men and women of different ages are expected to behave in different 
ways. But the roles assigned to men and women of different ages are accorded 

5 Claire, M. R. Women, men and society, 2003, p. 65 
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differing amounts of income, power or prestige and all these patterns of inequ-
ality contributed to the society’s system of stratification6 as states by Donald. 

To a great extent, religion and especially the Christian religion discrimina-
te against women and ages inclusive as it relates to certain responsibility. Apo-
stle Paul gave a clear instruction that women should be silent in the Church. Of 
course, this has always placed the men on top of leadership as priest and Bis-
hops even Pope, Prelate or Primate. Even when religion seems to preach against 
discrimination and class system of inequality, indirectly and consciously or un-
consciously, they manifest it. Women have never been given the opportunity to 
rise to such level. The same goes to age discrimination even in the Church. A 
little child is expected to be in the Sunday school and is not allowed to teach in 
the adult Church until they mature in faith. 

Gender, Sexuality and HIV/AIDS in Nigerian Society and Schools 

Nnachi (2011) observed that AIDS could be contracted in a number of 
ways. It can be transmitted through blood transfusion, use of razor blade already 
used by an AIDS victim or a needle used for an AIDS victim. However, AIDS 
is said to be a sexually transmitted disease because more than 90% of the cases 
occur through sex.7 He maintained that for more than thirty years after its 
emergence, no reliable drug has been found for its complete cure. Hence he su-
ggested that individual should adopt the following measures8: 

1. Stick to one sex partner
2. Use condom if you are not sure of the partner
3. Sterilize every operation equipment before they are used on the patients.
4. Screen blood before transfusion
5. Sterilize already used needle before using if for injection
6. Discourage prostitution in every form.

6 Donald, B. J. The population of the United States: Historical trends and projections, 1985, pp. 
23-24. 

7 Nnachi, R. O. Explorations in sex and gender issues: A Psychological guide for critical learning, 
2011, p. 67 

8 Ibidem, 68 
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Okoye (2006) states that AIDS is caused by a germ of virus origin known 
as HIV.9 The germ attacks and suppresses the human immune system, making 
the body susceptible in infections. Thus the disease produces many symptoms in 
line with other diseases such as diarrhea, pneumonia, cough, hepatitis, fever and 
rashes as stated by Unachukwu.10 Nnachi is of the view that AIDS started rava-
ging the world so seriously in the 1990s. The number identified in Nigeria with 
full blown AIDS in 1991 was 8,0000. But it was estimated that in every 1,000 
Nigerians had full blown AIDS.11 

Radical feminists believe that women’s disadvantages in the labor market 
stem from the exploitations of women by men and have little to do with the 
operations of capitalism. They concentrate in particular on how men exercise 
power over women at work protect their own interests by intimidating women 
and excluding women from senior positions. Radical feminists claim that one 
way that men do this is through the use of sexual harassment. Stanko defines 
sexual harassment as: 

Unwanted sexual attention: Its behavioral forms are many and include visual 
(leering); verbal (sexual teasing, jokes comments or questions); unwanted pressures 
for sexual favors or dates; unwanted touching or pinching; unwanted pressures for 
sexual favors with implied threats of job-related consequences for non-cooperation; 
physical assault; sexual assault; rape.12 

Haralambos and Holborn state that men back up these type of harassments 
with their power within organizations. They are usually in a position to hire or 
fire women and may take action against them if they complain.13 According to 
Stanko sexual harassment is a common occurrence at work. She refers to a 
number of British studies which found that over half of the women questioned 
had experienced sexual harassment.14 

9 Okoye R. C. The untold origin: facts and lies about HIV/AIDS and condoms with exclusive in-
formation on how to identify HIV Carriers, 2006, p. 48 

10 Unachukwu G. C. Awareness of the aetiology, clinical presentation and Epidemiology of 
HIV/AIDS among adolescents in Anambra. The Educational Psychologist IV, 2003, p. 27. 

11 Nnachi, R. O. Sex education in Nigerian schools: A psychological position, 2008, p. 34. 
12 Stanko, E. A. Keeping women in and out of line: Sexual harassment and occupational segrega-

tion. In S. Walby (Ed.). Gender Segregation at Work. 1988, p. 91. 
13 Haralambos, M. and Holborn, M. Sociology, themes and perspectives, 2008, p. 92. 
14 Stanko, E. A. Keeping women in and out of line: Sexual harassment and occupational segrega-

tion. In S. Walby (Ed.). Gender Segregation at Work. 1988, p. 95. 



Gender and sexually transmitted diseases… 305

Stanko believes that men use sexual harassment to intimidate women who 
seek to enter areas of traditionally male employment. Here, men talk about 
sport and about women. He maintained that: 

Sexual jokes, comments, teasing or touching of women are part of the buil-
ding and sustaining of male solidarity…women, if is commonly assumed, by enter-
ing into men’s territory, must expect and accept these displays of male hetero – 
sexuality.15 

In jobs predominantly done by women, the situation is somewhat different. 
Here, sexualizing women who work in traditional occupations serves to eroticize 
women’s subordinations. Waitresses and barmaids, for example, are expected to 
be sexually attractive and to accept that during their work; they may be the reci-
pients of unwanted attention from males, secretaries ‘to some extent become of-
fice wives.’ Some leave their jobs if their male boss seeks to start an affair. Prin-
gle saw the above view to be true. He said that if “secretaries are represented as 
women, they are represented almost exclusively in familial or sexual terms: as 
wives, mothers, spinster aunts, mistresses’ and femmes fatales”.16 They are seen 
sometimes doing little but sitting and gossiping, filing their nails or doing their 
knitting. Also they are often seen as the extension of their boss, loyal, trustwor-
thy and devoted. The dominant images of secretaries make it very difficult for 
them to be regarded as skilled workers or considered as possible candidates for 
promotion into management. 

In Nigeria some highly placed women in the society employ young men 
who are very handsome and sexually active to satisfy them whenever their servi-
ces are needed as basis for employment. Some of the young men employed are 
always seen as Personal Assistants, Special Advisers and so on. They are always 
on tour with their boss under the cover-up of being her brother or close relation. 
In the high of the sexual misbehavior going on in many companies, corpora-
tions and government parastatals in the Nigerian society, it should be noted that 
so many have become victims of venereal diseases that is busy eating them up. 

15 Ibedem, p. 97 
16 Pringle, R. What is secretary? In M. McDowell & R. Pringle (Eds.). Defining Women: 

Social Institutions and Gender Divisions, 1992, p.66 
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The Bible and Christianity: A Critique of Gender Discrimination 

In trying to analyze the view of Christian religion on the issue of the poli-
tics of Gender and power in Nigeria, Sapiro avers: 

The same Bible has proven to some people that women and men are equal 
and should take full leadership roles in religions and society, and it has proven to 
others that women are inferior, periodically unclean, dangerous and subordinate to 
men.17 

These contradictions are especially significant given that religious leaders 
cite scripture or other sacred texts as the source of their authority and as the fo-
undation of Church doctrine. These reinterpretations are often the product of 
feminist religious scholarship. It is uncommon for Christian Church leaders and 
theologians to cite the teachings of St. Paul when delineating the proper roles of 
Christian women and men. In one frequently quoted passage, for example, Paul 
instructs the Christians of Ephesus: 

Let the wives be subject to their husbands as to the Lord; because a husband 
is head of the wife, just as Christ is head of the Church, being himself Savior of 
the body. But just as the Church is subject to Christ, so also let wives be to their 
husbands in all things (Ephesians 5:22-24). 

Elsewhere, Paul explains why women must cover their heads at religious 
gatherings, but men need not: 

A man indeed ought not to cover his head, but he is the image and glory of 
God. But woman is the glory of man. For man is not for women, but women from 
man. For man was not created for woman, but woman for man (1 Corinthians 
11:7-9). 

The sexism in Paul’s writings, although hotly debated, is perhaps less im-
portant than the fact that they have been repeatedly used by Church fathers and 
Christian theologians to legitimate and even promote the subordination of wo-
men. Lummis declared that there is considerable evidence that the leadership of 

17 Sapiro, V. Women in American society, 1986, p. 191 
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the early Christian movement was shared by men and women. Both served as 
missionaries spreading the “good news of salvation.”18 Both sheltered the perse-
cuted, studied and interpreted scriptures and prophesied.19 

Carmody is of the view that within the first hundred years, however, an all-
male hierarchical structure was firmly in place. Somewhere along the line, it se-
ems, the example and teachings of their first leader, Jesus, was forgotten or 
ignored.20 Feminist Biblical scholars and theologians emphasize that there is no 
evidence that Jesus was in any way sexist. Instead, there is considerable evidence 
that he rejected the sexist norms of the society in which he lived by, for exam-
ple, holding men and women to the same standard of morality and by not divi-
ding women’s nature or their abilities. It appears in fact that he related to wo-
men as he related to men: as individuals who needed his help, as colleagues and 
as friends.21 

The rational for the decision of male Church authorities later to exclude 
women from leadership roles remains open to speculation. What is clear at this 
point is the effect of their choice. Women in Nigeria are relegated to a second-
class citizenship with Christianity and African traditional religion and as well as 
Islamic religion a status that persist in many religious (Christian) denomina-
tions to this day. However, Claire states that within the Christian tradition, 
both men and women have been characterize in contradictory ways. Men are 
supposed to be rational, authoritative, and in control, yet they are depicted as 
weak-willed when confronted with women’s feminine charms.22 McNamara sta-
tes thus: 

Indeed, women have often been portrayed as temptresses – “the devil’s gate-
way” according to one Church father – who cause men to sin much the same way 
Eve supposedly led Adam into the original sin in the Garden of Eden. At the sa-
me time, though, the virgin, pure of heart has been, extolled by Christianity, as has 
the good (i.e., docile, modest, and long-suffering) mother. Both are exemplified by 

18 Lummis, A. T. Gender and religion. In J. S. Chafetz. (Ed.). Handbook on the Sociology of 
Gender, 1999, p.603. 

19Schussler, F. E. In Memory of her: A feminist theological reconstruction of Christian origins, 
2013, p. 96 

20 Carmody, D. L. Women and world religions, 1989, p. 55 
21 Schussler, F. E. Women in the early Christian Movement. In C.P. Christ & J. Plaskow 

(Eds.). Women-Spirit Rising, 1979 p.84 
22 Claire, M. R. Women, men and society, 2003, p 73 
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Mary, the mother of Jesus, who is said to have been both virgin and mother simul-
taneously.23 

Cowell holds that the Catholic Church has stood firm in its opposition to 
the ordination of women to the priesthood, with the Pope saying that the issue 
is not even open to debate among the faithful. Church authorities argue that 
priest act in the name of Jesus and represent him physically; therefore, they 
must be men. They also pointed out that Jesus called twelve men to be His apo-
stles, not twelve women.24 In line with the above view, Hilkert states that pro-
ponents of ordination to the priesthood counter with evident that, in fact, many 
of the disciples of Jesus were women who held central leadership roles in the 
early Christian Church.25 Junia, for example, is referred to in Roman 16:7 as an 
apostle, and Phoebe was a missionary coworker with St. Paul. However, Stein-
fels (1995:34) categorically states that “a commission of biblical scholars appoin-
ted by the Pope more than two decades ago concluded that there is no scriptural 
prohibition of the ordination of women”.26 

Nevertheless, women ministers still confront sexism in their Churches and 
denominations. They may experience discrimination in access to leadership po-
sitions, ministerial assignments and responsibilities, and salary, even if they have 
higher degrees and more seminary training than most male ministers. This in-
equality that has characterized most Christian denominations leads one to won-
der how Church leaders can reconcile this discrimination with their professed 
concern for social justice. It has also caused many believers to question the re-
levance of organized Christianity to their own lives and to the contemporary 
world. Consequently, some have abandoned the Christian faith altogether or at 
least have stopped practicing their religion in any formal sense27 as stated by 
Hout and Greeley. To some Churches in Nigeria, it has made a lot to come out 
with challenging Church teachings and “depatriarchalizing” religious language, 
symbols, and ritual: these are of course Christian feminist. 

23 McNamara, J. A. K. (2009). Sisters in arms, 2009, p. 120 
24 Cowell, A. Pope rules out debate on making women priests. New York Times, 1994, May, 

31, p. A8 
25 Hilkert, M. C. Women preaching the gospel. Theological Digest, 33, 1986, p. 432 
26 Steinfels, P. Vatican says the ban on women as priests is “infallible” doctrine. New York 

Times,1, 1995, November, 19, p. 13. 
27 Hout, M., and Greeley, A. M. The center doesn’t hold: Church attendance in the United 

States. American Sociological Review, 52, 1987, p. 327. 
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It is very obvious that the prayer houses and most of the proliferation of 
Churches in Nigeria today have its root in gender discrimination. This has ge-
nerated crisis over “women covering their head” while in service and disallowed 
to wear trousers while in African context it is viewed to be masculine appeal. 
The liberation theology and the feminist movement going on in our Churches 
and society today to a great extent is seen by women as placing them in bonda-
ge, hence their fight for liberation and freedom. So many African cultures 
which in practice subjugate women have been brought into the Church and few 
passages of the Bible has always been used against them “that wives should be 
subject to their husbands in all things.” The Christian Religion which people 
see to proffer solution to gender discrimination has not been seen in all totality 
to be innocent of this matter but a victim even if she preaches against 
oppression and hostility of humanity to fellow human person. 

The Christian Response to Sexually Transmitted Diseases (HIV/AIDS) 
in Nigerian Educational Institutions 

In the light of this paper, looking into sexually transmitted diseases, focus 
will be centered on human immunodeficiency virus (HIV, the virus that causes 
AIDS). AIDS is known as Acquired Immune Deficiency Syndrome. Risk of 
HIV infection is influenced by sexual orientation, race and ethnicity, and gen-
der. HIV is carried out through blood, semen and virginal secretions, so one of 
the most common ways for the disease to be transmitted is by sexual contact wi-
th an infected person. Claire state that “the riskiest form of sexual contact is 
anal intercourse because it frequently causes tears in the rectal lining and blood 
vessels allowing the virus to pass from the semen of the infected partner into the 
blood of the other partner”.28 Obinna opines that gay and bisexual men have ac-
counted for about 25 percent of total AIDS cases reported, but the percentage 
has declined because of the stigma attached to homosexuality in Nigerian Ter-
tiary Institutions which may prevent young gay men from acknowledging their 
sexual orientation and practicing safe sex.29 

There are so many factors that have aggravated the rise of sexually trans-
mitted diseases in the Nigerian institution. There are: 

28 Claire, M. R. Women, men and society, 2003, p. 211. 
29 Obinna, I. T. Homosexuality in Nigerian Universities, 2016, p. 81. 
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Undue – pressure from Lecturers/Teachers: 

It is an open secret that so many ladies, girls and women even “married 
ones” have been harassed by their lecturers or teachers to have sex with them. 
The pressure escalates to the point that those “lecturers” even fail them in their 
exams when they refuse to compromise.30 But it is obvious that so many of the 
females resort to compromise and pass. The after effect of this unsanctified 
sexuality always end-up in a bitter way which is tragedy in nature. Some end up 
being pregnant and becoming school drop-outs, others abort and have deformi-
ties in their systems and even die in the process. Greater percentage of the fe-
male students is carriers of sexually transmitted diseases and of course, when 
they are aware, out of frustration they go about disseminating free sex on cam-
pus.31 This calls for the Christian bodies within the institution to rise and advo-
cate for the helpless in this ugly situation. The Church can salvage this situ-
ation. Where then is morality in our educational system. The church should 
launch a serious campaign against this evil on campuses for proper sensitization. 

Poverty or Economic Factor 

Haralambos and Holborn state that “The negative effects of poverty on ed-
ucational attainment are sometimes known as the poverty penalty”.32 Some can-
not even get a Job as to run a part time program. Some students are even spon-
soring themselves and are forced into prostitution just to attain some educatio-
nal levels. They parade themselves hawking sex and appealing to male students 
and the well-to-do in the institution and within towns that they have sex for sa-
le. This has grown into a chronic habit and desire33 as averred by Gobari. 

For some who do not have money to give to the lecturers in order to pass 
their exams due to poverty and a deliberate act of failing the students by the lec-
turer are compelled to pay their dues on the altar of sacrifice through sexual in-
tercourse even with lecturers too old to be their great grandfather. If poverty can 
do this, then what is the place of the Church to salvage this situation? It is not 
enough to carry a big Bible and preach to victims without coming to their aids. 
How many Churches can place such members who are indigent on scholarship 

30 Akpan, A. U. Sex in schools, 2016, p.44. 
31 Ibidem, p. 47. 
32 Haralambos, M. and Holborn, M. Sociology, themes and perspectives, 2008, p. 637. 
33 Gobari, O. G. Commercializing sex in Nigerian universities, 2015, p. 22. 



Gender and sexually transmitted diseases… 311

just to save that soul from prostitution? Why are there serious quest for materia-
lism and pastors and Churches buying private jets as a means of showing that 
they have arrived? The early Church was known as a caring Church. The 
Church need to stand up and rescue the perishing and care for the dying stu-
dents in our institutions. For Nigeria to be a place where succor can be found in 
time of needs then the church need to sacrifice to take up responsibilities in tra-
ining their students in our educational system as their contributions to human 
resource development. 

Uncontrollable Sexual Habit 

It is not an over statement that some of the students on campus especially 
the unserious ones have already made up their minds never to attend classes but 
to appease their lecturers with what they have which is offering them sex.34 By 
the time they offer sex to over ten lecturers on campus and as well render it to 
the male students, you could imagine how high the level of sexually transmitted 
diseases in our institutions will be. Most times some of the male and female 
students do this without the use of condom. 

Even the males are serious victims of this pandemic called AIDS. Since our 
Institutions of learning are places where all kinds of personalities are found, be-
autiful ones and the “ugly ones”. Most male students are easily carried away as 
they change “girl friends” or ‘lovers’ as if they are changing clothes. Through 
this process, they are entangled and are infested and even help to spread this di-
sease to those they have contact with. 

How about rape and cultism on in our institutions? For clarity, Jude has it 
that it is not only the female students that are being raped by the male or cult 
gangs on campuses; the female cult gangs also rape the males due to passion for 
uncontrollable sex. This source is a rapid way of being infested by AIDS and 
other sexually transmitted diseases.35 

In the spirit of training good morals in our educational system, there are so 
many Churches established on campus with so many fellowship centers all over. 
But it appears that the more fellowship centers are established, the more immo-
rality increases in our educational institutions. So many students enter into 
school very healthy but they leave with shattered life filled with diseases and 
sicknesses. Even when some authorities in the Departments of our educational 

34 Paul, F. Sex at the extreme. 2015, p. 12. 
35 Jude, L. Uncontrollable sex, 2014, p. 39. 
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institutions are aware that some students are being failed by lecturers, what do 
they do? Discipline should be enforced on those found in the act of desecrating 
the students. When members of a particular fellowship are faced with this me-
nace, they keep quiet because they cannot fight the lecturer. The Christian bo-
dies or organizations in the Nigerian institutions should launch a serious protest 
and stand to speak out for the innocent students who have come to study but 
are subject to render sex in order to pass exam. And lecturers or teachers should 
be properly checked when they deliberately fail a student who refuses to com-
promise. 

The World Council of Churches-WCC sees AIDS in our educational in-
stitutions thus: 

A group of signs and symptoms or a combination of diseases caused by the 
Human Immunodeficiency Virus (HIV), which impairs the body’s ability to fi-
ght infection, making it especially susceptible to opportunistic infections. Some 
of the students in the educational institutions are victims of this disease and its 
impact is disastrous.36 

World Council of Churches also said that: 
1. Educational message must be clear and easy to comprehend, using

appropriate media targeted specifically on the groups to be educated.
2. The most effective educators are people directly affected by

HIV/AIDS
3. The Church must be involved in identifying the cultural and social

practices which increase or decrease the risk of HIV transmission, and
in formulating education programs appropriate for its situation.

4. Peer group: - persons from the same range who are acquainted with
the social and cultural environment of the target groups are much mo-
re effective in education than people coming from ‘outside’. Therefore,
the Church should endeavor to group her member in this regard to
actualize her aim.37

Generally speaking, messages using fear and negative images of AIDS have 
not been effective in producing or sustaining changes of behavior. 

According to Ede, now Archbishop of Enugu Archdiocese of the Metho-
dist Church Nigeria: 

36 World Council of Churches. Guide to HIV/AIDS: Pastoral Counseling, 2002, p.21. 
37 World Council of Churches. Facing AIDS: The challenge, the churches response, 2001, p.108. 
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The Church must rise up against the lastest killer disease (HIV/AIDS), the 
Church remains the most credible institution that can wage this war from many 
reasons; she is the one institution whose message clearly calls for attitudinal 
change in our sexual behavior. She is the one institution that still earn the con-
fidentiality of the masses and our educational institutions. She receives on daily 
basis every week worshippers through whom the campaign can be carried and; 
she receives the greatest number of audience on weekly basis.38 

Psychological and Spiritual help for HIV/AIDS Victims 

The student or teacher living with HIV/AIDS knows that he/she is going 
to die and needs to be helped to prepare for death. Garland states that: 

The pastor can help the victim with this. He should be prepared to listen 
to the person’s concerns with respect and non-judgmental attitude. That way 
the pastor is more likely to be able to minister the love of Christ to the person, 
and offer hope and forgiveness. He can lead the person to a true knowledge of 
God’s grace, and to seeing death as a gateway to heaven. Reading God’s word, 
prayer and answering the person’s questions are important.39 

At a point, the student or lecturer involved having no money to care for 
his/her-self, may choose to commit suicide. Also, the stigmatization by colle-
agues is a challenge that the Church must help to save their lives. We often un-
derestimate the power of prayer to bring change into the lives of suffering peo-
ple. God is God of comfort and healing. If it is His will, God can use the pray-
ers of God’s people to bring healing to the person with AIDS. 

The Pastor should gently and firmly guide them through this period of 
shock, denial and anger and accept their condition. The human brain and heart 
simply need time to absorb and process these drastic events. The Bible says that 
even when we suffer physically, there is no need to lose heart. God is renewing 
us inwardly day by day (2 Cor.14:16-18). The support of the Church to stu-
dents and victim of our educational institutions should be taken seriously. 

Jesus says in Matt.25:31-46 that if we help and care for those who are hun-
gry, thirsty, sick, naked, homeless, or in prison, then we are actually caring for 

38 Ede C.N. Caring for life, 2004, p.15. 
39 Garland, C. J. AIDS is real and it’s in our church, 2003, p. 195. 
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him. On the other hand, he condemns those who do not show this kind of love: 
“I was hungry and you gave me nothing to eat, I was thirsty and you gave me 
nothing to drink…” However, McCain suggest that the Church should care for 
the victims and show them love. None can contact AIDS through shaking 
hands with a person infested with AIDS, none can get AIDS from drinking 
water from the same container with someone with AIDS.40 He maintained that 
we cannot get AIDS from toilet seats or from caring for one who has AIDS. If 
this were so, all the doctors and nurses would be dead by now.41 

Conclusion 

The discrimination against women in Nigeria especially in our educational 
institutions, Churches and traditional society is very alarming and call for a 
change of attitude and character towards them. The development of the human 
person is equally applicable to women in our society. It is quite obvious that 
men in one way or the other have demonstrated a high level of high-handedness 
in handling women even in their homes (marriage) as a means to depict their 
power and headship thereby subjecting women into psychological trauma and 
getting a poor output from them. The way and manner which in which students 
and lecturers are swimming in the ocean of sexually transmitted diseases in pa-
ins, psychological problems and untimely death calls for urgent attention. The 
Bible and church response to gender slightly places them as the root cause of di-
scrimination against women. Obviously, the Nigerian educational institutions 
are being infested by the killer disease called HIV/AIDS. The dignity of the 
human person should be respected and encouragement should be given to the 
victims of AIDS since in our society today. 

Abstract 

Commonsense views on difference between men and women tend to assume that there are 
distinct consistent and highly significant biological differences between sexes. Gender can majorly 
be classified as male or female according to their physical characteristics: external genitalia, inter-
nal genitalia, gonads (the organs which produce sex cells), hormonal States and secondary sex 

40 McCain, D. Millennium Messages, 2001, p. 56. 
41 Ibidem, p.56. 
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characteristics. Because of these differences, women are capable of bearing suckling children, 
whereas men are not. These differences in physique between men and women usually depict men 
to be stronger and more muscular. Biological differences are widely believed to be responsible for 
the difference, in both the behavior of men and women and the roles that they play in society. 
Sexually transmitted diseases in Nigerian educational institutions are very alarming. This paper 
will address issues in equality of gender and age and how gender affects sexuality in Nigerian soci-
ety. It will also look into the Bible and Christianity with particular reference to gender discrimi-
nation. To cap it up, the Christian response to sexually transmitted diseases with particular focus 
on (HIV/AIDS) in Nigerian educational system. Also, the psychological and spiritual assistance 
to the victims will be x-rayed with a logical conclusion. 

Key words: gender, sexuality, differences, society, education, Christianity, Nigeria 
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THE TYPOLOGY OF SPIRITS  
IN IGBO-AFRICAN ONTOLOGY:  

A DISCOURSE IN EXISTENTIAL METAPHYSICS 

Introduction 

Gleaning from tradition, history, experience and research, it is bare-faced 
that the African ontology is incomplete without the transcendental and meta-
physical domain. As a matter of fact what differentiates the African ontology 
from others is the seeming inevitable alliance between the physical and the su-
per-physical realm. A typical explanation and illustration of this submission is 
blatant in Edeh’s work Towards an Igbo Metaphysics (1985) where he outlined 
the three broad categories of beings with sub-categories. The first category is: 
Spirit and Forces. The subs in descending order are (i) the Supreme Deity 
(Chukwu/Chineke (ii) Powerful Spirit (Agbara) (ii) Ancestral Spirit (Ndichie) 
(iv) Spirit of the dead, (v) human Spirit, (vi) Spirit associated with the persona-
lity of all things, (vii) forces which may be phenomena, or related to certain 
human endeavours, (viii) forces which are immanent in natural objects, (ix) Evil 
spirit- devil (akalaogoli, ogbanje). In the second category: Human being (Madu) 
in descending order (i) Priests (Ndiezemmuo) (ii) Diviners (DibiaAfa), (iii) 
Medicine men (NdidibiaOgwu), (iv) Elders (NdiOkenye) (v) Wealthy/titled 
men (NdiOgaranya/NdiNzenaozo), (vi) Ordinary men (Ndiefu) (vii) Women 
and children, (viii) the unborn. In the last category are: (i) Animals (including 
birds and insects), (ii) Plants, (iii) inanimate objects and elements. Interestingly 
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and most importantly for this research, each of these beings is permeated by spi-
rits and forces. So, among the Igbo-Africans, the belief in a supreme deity and 
the hierarchy of spiritual beings is commonplace, and there is invariably a susta-
ined strong belief in the existence of spirits. These spirits dwell in rivers, hills, 
farm and even lightening. Most of the spirits are particular, but some for exam-
ple ala (earth spirit) is universal throughout Igbo land. The Igbos address some 
of these spirits in their prayers as every human enterprise is believed to be 
governed by the spiritual powers that reward or punish defaulters in the sphere 
of life. The spirits are above man but below the supreme being, these spirits are 
in charge of operations. So, spirits of various kinds are key to the existential si-
tuation of the Igbo-African. This state of affairs precipitated the interest of this 
research which seeks a further and farther analysis and understanding of the on-
tological status of these spirits with special attention on their typology. 

Understanding Religion In Igbo Philosophy 

Igbo traditional religion is the indigenous religion that has been handed 
down from generation to generation by the ancestors. It is a religion the Igbo 
have made theirs by living and practicing it. Nwala (1985 76) opines that “tradi-
tional means what is prior to the impact of Western education”. The traditional 
religion has no written literature, yet it is largely written in people’s myth, folk-
tales, songs and dances, liturgies, proverbs and pithy saying. It is a religion who-
se founder is neither unknown, worshipped and has no zeal for membership 
drive. Yet is offers persistent fascination for the Igbos young and old, rich and 
poor alike. Igbo traditional religion reflects a conception of man’s relationship 
with external nature in which forces are apparently bound in order to achieve his 
sole aim. It dwells much on such concept as God, human life, magic and above 
all spirit. It equally incorporates some essential activities like practices, ceremo-
nies and festivals. It also comprises an institutionalized system of symbols, be-
liefs, values and practices focused on ultimate meaning. In this religion, there is 
high regard for places and object of worship (Ifesieh 1989, 152). The Igbo reli-
gion has much to do with moral code of conduct (nsoala) which is embodied in 
traditional customs (omenala) which is the corpus of most of the legal, social, 
rural and ritual norms of the people. The religion abhors any transgression aga-
inst the moral values, which disrupts the ontological order set up by the supre-
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me God. The presence of some people such as priest, medicine men and divi-
ners abound in Igbo religion, this is based on the fact thatthey are the ones to 
perform the various religious practices like; ceremonies, sacrifices, divination 
etc. 

Believe in the spirits 

The profound and ardent perception the Igbo-Africans show to God stem 
from their strong belief in the existence of and in their cognition of the place of 
God as the supreme spirit. But Ala (earth spirit) is the most important spirit 
after Chukwu who is the supreme spirit (Arinze 1970, 12). Obviously, Igbo are 
very much aware of the reality of spirits. They mention them in several of their 
prayers. Equally there is strong belief in the existence of non-human spirit. It is 
interesting too that the various natural phenomena are personified with the spi-
rits, as for them, the spirits dwell in rivers, streams, hills etc, they also use the 
days of the week to personified these spirits. They also recognize and appreciate 
the spirit of destiny, of the household, of fruitfulness and of fertility. And most 
of those spirits are localized while some are universally in nature hence they are 
worshipped throughout Igboland. There is also this firm Igbo belief that these 
spirits have power to interfere positively or negatively onhuman endeavours and 
aspirations. This firm belief seems to be the underlining basicsof their relation-
ship and interactions with them, and this is vivid in human guilt, prayer and sa-
crifices. In Igbo-African belief system, these spirits are numerous and are 
known with many names like; ndimuo, alusi, or agbara etc. The spirit whose na-
mes are known have their cult as well as his/her priest and feast day. Interestin-
gly, most of these spirits have sacred animals attached to them. These spirits al-
so have gender differentiation, some are regarded as male while some are female 
and as such determine the type of case that would address to each. On the who-
le,the total life of the Igbo-African seems to be entangled with the continuous 
fear of the spirits and this accounts for whythe spirits are rated high in their 
whole life and events. According to Nwala (1985, 37), “spirits possess couple at-
tributes depending on the order in which it is being spoken of, but generally 
spirit (muo) is said to process vital influence and force or power, which may be 
described visible in the process of its action. 
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Interaction with the spirits 

The Igbo-African ontology shows a close bond between the visible and the 
invisible, the divine and human beings. The Igbo-African basically does not 
subscribe to any form of dualism but they rather they appreciate and understand 
the human person only as a single unit, but this unit is characterized by a ne-
twork of relationships. Man is seen in his relationship with God, his alliance 
with the spirits-word, and his close connection with the entire community of 
human being and nature (Nwagbala 2003, 84). The spirits are innumerable in 
Igboland; some are friendly while others are bad and wicked. Mbiti (1977) spe-
aking about Africa in general which vividly capture the Igbo-African scheme 
even reiterated the fact that the majority of the spirits cannot be classified as 
either good or bad. This is hinged on the fact that whether they are felt as good 
or bad depends on how people experience the force of nature (in effect, the na-
ture spirit) and also how these nature-forces act and react towards human be-
ings and their operations.However, it can be undoubtedly stated that the prima-
ry disposition of Africans is to live in harmony with humanity and nature. Thi-
sindeed is a salient ontological principle in man and this informs and enable 
man’s disposition towards an ontological relationships with the realities around 
him. This underscores the fact that man in Igbo-African tradition is best de-
scribed as being in relation, a relational being. And for Metuh; 

The goal of interaction of beings in African world-views is maintenance of 
the integration and balance of the Beings in it. Harmonious interaction of be-
ings leads to the mutual strengthening of the beings involved, and enhances the 
growth of life. A harmful influence from one being weakens other beings and 
threatens the harmony and integration of the whole. Thus, one of the bases on 
which the African mode of life rests is participation or profound communion 
with the universe (Metuh 1978, 70-71). 

Man strives to be in harmony with God, the deities and his fellowmen 
both living dead. The relationship that exists between man and spirits can be 
termed ‘symbiotic’ it is a mutual and reciprocal genre of relationship. Man feed 
the gods and the gods provide health, fertility of the soil and reproduction for 
man. Human beings manipulate and influence these higher forces through 
prayer and invocation, rituals, festivities, ogwu or mystical forces. The role of 
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the priests, diviners, elders, medicine men in the attempt to secure a proper 
harmony with these spirits are indeed indispensable. The socio-religious sym-
biotic form of interaction is seen clearly in the daily lives of the people especial-
ly, in their constant element of prayer and invocation. Early in the morning, fa-
ther of the family pours libations soliciting for God’s providence, the supreme 
God who lives in the sky, all to seek the aid and involvement of the spirits in 
human affairs. Explicating this further, Oguejiofor says, “in Igbo religious be-
liefs and practices, man is the focus of divine action, and this man is not a sim-
ple passive on looker, but an indispensable participant in the saga of the divini-
ties” (Oguejiofor 1996, 58). This relationship with their spirits has therefore be-
en aptly described as a reciprocal or contractual relation in whom each party is 
expected to fulfill his own part of the contract. 

The spirits are fed with both seasonal and occasional sacrifices; shrines are 
erected for the public divinities with a priest in charge. These divinities have 
their taboos, which are strictly observed. Thus, Oguejiofor noted “… having 
done these, the Igbo expect their divinities to protect them, enrich them, or at 
least take charge of the particular sphere for which each is cultivated” (Oguejio-
for 1996, 58). Furthermore, it is not uncommon that the divinities fail in their 
duties. When this eventually happens, the Igbo feel no qualms in inviting sanc-
tions on them. The sanctions take different measures depending on the gravity 
of the failure such sanctions include simple verbal reprimand, offering the divi-
nity fewer sacrifices than usual. An Igbo adage would say, Ikanga Onye Ubiam 
nata so ojioji (the poor man’s Ikenga eats only the kola nut). The divinity may 
be abandoned and its shrine left unattended to after it is obvious that the divini-
ty has proved ineffective. Also, this might led to the total demolition of the 
symbol of the divinity. Achebe (1967, 47), pictured the scene when he noted in 
the Arrow of God, that “and we have all heard how the people of Aninta when 
their deity failed them. Did they not carry him to the boundary between them 
and their neighbours and set fire on him? In all, the Igbo-African interaction 
with the divinities is straight forward, they respect the gods and also expect the 
gods to respect them- humans. Though they acknowledge the power of the 
gods but they also appreciate the fact that should any of the gods fail, they rese-
rve the right to discard them and seek out new gods. 
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Nature of spirits 

The Igbo world is punctuated by two beings visible and invisible. They be-
lieve that between God and man there are other beings that populated the 
universe. Spirits have a status between God and man. The nature of those spi-
rits is a question, which the Igbo do not generally probe; rather they are more 
interested in their functions. These spirits are believed to have super human 
powers to help or obstruct man in carrying out his daily mission. They are invi-
sible beings. Diviners could say “Onyefulumuo di? -who sees the spirit and lives. 
The spirits are above man and below the supreme being.The supreme beingis 
appealed to, when all these intermediate spirits prove themselves incapable to 
the task. No thoughtful Igbo man will put God on the same realm with any spi-
rit, no matter how powerful the spirit proves to be. Spirits possesses complex at-
tributes depending on the order in which it is being spoken of, but generally 
spirits (muo) are said to possess vital influence and force or power, that can be 
described as supernatural because it is not visible in the problem of its action. 

Kinds of spirits 

In categorizing the spirits, the differentiation could be made on these spir-
its as being good (benevolent) and bad (malevolent), while some may be consid-
ered to be neutral or good and bad, like in case of human beings. 

Good spirits 

Igbo-Africans are concerned about these spirits which come in contact 
with human beings. From their experience and practice, those spirits whose 
names are known and have shrines and priests are generally regarded as benevo-
lent or neutral or severe to those who disobey their laws. The Igbo-African 
reveres the ancestors, as they are the closest spirit they encounter more especial-
ly within their immediate family circle. The Ancestors basically inquire about 
their families and even ward off any impending danger or rebuke those who 
have failed to follow their special instructions. They even attend to all those 
who want to distract the operations and wellbeing of their families They are in-
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deed the unseen guest and presidents at every meal of the family, ceremonies, ri-
tual performance, during the offering of sacrifices and tribal meetings where 
they perform their duties of guardians and policemen of public morality. This is 
because, for Kwame Gyekye, they are moral paragons. 

Another good spirit is Mbataku (the spirit of wealth). According to Okafor 
(1992, 23), Mbataku is imagined to be a ram headed spirit whom the Igbo attri-
bute their wealth to. In setting out for journey, a sacrifice of piece of kola is ma-
de to it, and this same Mbataku is rewarded according when a success is made or 
there is a breakthrough. Also, when one’s trade faces a slump or strayed animal 
could not be found. Mbataku is requested to provide better economic opportu-
nities. It is thus a friendly spirit and the Igbo are well disposed towards it based 
on the implication of its existence in their lives. 

Furthermore, Ifejioku is very important and powerful spirit respected by the 
Igbo. The reason is because this spirit is associated with yam; the crop has acqu-
ired some social and religious importance in Igbo land. It is indeed the prince, 
the first and the most priced of all their farm produce. It is also usually and ma-
inly reserved for men to cultivate and its fruit and product is used to qualify the 
nature of men in the society. The yam spirit receives his special cult before and 
after the planting season. As a result of this, Ifejioku is not a harmful spirit. 

In the same light, the cult of Anyanwu is widespread in Igbo land. In some 
areas Anyanwu is even ignorantly confused with or even identified with Chu-
kwu, the supreme being. Some title names for God in different areas include 
Anyanwu (sun) as AnyanwuChukwuOkike Anyanwu is regarded in a special 
way as a deity bringing wealth and good fortune to the people. Typically, as the 
Igbos go to market they say “I am going to market, may Anyanwu grant that my 
words may sound sweet to those with whom I trade”. Anyanwu is more benevo-
lent than malevolent in relationship with the people. And it is appreciated based 
on this and its import for their responsible, decent and peaceful living and co-
existence. 

Bad spirits 

In Igbo thought system, there are hosts of unknown spirits who are regard-
ed as malevolent. Primarily, Ekwensu is regarded as a wicked spirit and has no 
image and receives no sacrifice. There are some localized spirits who do so little 
good and greater harm, that they are called wicked. Arinze cities example thus 
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“Udo is famous in Igbo land, Okpimodu, Ununnachi, Omaliko at Abatete etc. 
they delight in inflicting suffering almost capriciously and at the least provoca-
tion” (Metuh 1999, 92). Among the bad spirits are dead human spirits who are 
considered not to be in good relation with human beings. 

Akalogoli are the first, they are the wandering spirits of those who died wi-
thout any offspring or wealth and as a result never received final or even decent 
burial rites. And based on these, they are unable to reach the spirit land. Metuh 
observes that flowing from their status they wander, they are restless and also 
very disappointed and pained about the world and how they were treated in de-
ath and mot times during their life time so they try to make life unbearable and 
if possible useless and meaningless for their surviving relations. Onuigbo pictu-
res the state of these Akalogoli in burial ceremony in Ogwugwu town, Igwekala 
ceremony is the last rite to be given an ideal man to usher him unto the compa-
ny of the ancestors, failure to perform this rite means that man’s spirit will never 
be settled among the dead, rather, it will be hovering from place to place distur-
bing the living. So aja Akalogoli is the sacrifice used to ward off these hopeless 
spirits, because it is sacrifice that is a means of escape from the evil designs and 
activities of malignant spirits. 

The next in this category is Ogbanje, ogbanje is believed to be children born 
several times of same or another mother, who decided earlier beforehand in the-
ir group when they will die. They existed only to inflict pains on the parents on 
the course of their eventual death. Ogbanje are wandering spirits who specialize 
in the sadistic mischief of finding their way into the womb to be born to die. 
Achebe categorized Ogbanje into two: Ogbanje-Elu (earth spirit being) and 
Ogbanje-mmiri (water spirit being). For Onuigbo (2001, 62) these categories of 
Ogbanje appear in hierarchical order which determines how long one has jour-
neyed into world and also experiences so far gotten from its repetition. Ogbanje 
belong to groups and it is the famous feared spirit to be gotten by any young 
mother. Lucas, (1970, 168) describes them as “confraternity of spirits who visits 
the world in the incarnate form for short periods. The length of each is being 
prearranged. The spirits are born into babies who die in infancy or boyhood”. 
Ogbanje as a bad spirit always have evil intention. The preoccupation of these 
Ogbanjes is just to continually torment parents with pangs of constant births 
and deaths of their children and leave them not only childless but also frustrated 
at the end of their child bearing age. However, to ward off these bad spirits, the 
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rites of Ichuaja (exorcism) are performed to extricate the victim from the bon-
dage of these evil spirits and allow them live normal life. 

Lastly, Ogbonuke or Obutaufie as they are called in Abakaliki, is another 
bad spirit. These evils spirits are the spirits of dead people, just like Akalogoli. 
They are the spirits of those who were sacrificed, those who were lousy, naugh-
ty, useless, lazy, unmarried and those without children. As a result these person 
during their life on earth had no savings, no decent homes, it also included peo-
ple who were notorious in criminal acts. More so, women who died during child 
labour, and those for whom the final funeral rites were not performed are also in 
this category. Some scholars like Arinze would refer to them as okpalammuo 
(that is, spirit-possessed, first born of the spirit in the bad sense). So they are 
properly referred to as evil spirits. Among the Igbo-African ogbanuke- (a dead 
contemporary) is another class of evil spirits. These spirits represent age-grade 
members who died not just quite young but also frustrated just as a result of the 
fact that they were unable to achieve their primary aim and purpose in life on 
earth- their akala-aka. Consequently, they spirits are seen as terrors and this 
explains why the Igbos are scared of them because they see them as spirits who 
act terribly and in bad manner, and even when they are perceived to be irre-
pressible, they are quite vicious and malignant. The reason is not far-fetched 
from their frustrated experience and state. They can even ambush their victims 
by the roadsides anytime of the day or even by night. Their aim is to useless the 
lives of those alive and they do this by preventing them from realizing their qu-
est of and for longlife, their aspiration to have many wives, children and grand 
funeral ceremonies which assures them of a place of honour in the spirit land 
which they have missed already. This belief system then makes the assaulted 
and molested person to offer a sacrifice (Aja), to ward off such bad spirit and to 
remain at peace with himself and his household. 

The Typology of spirit nn Igbo-African ontology 

In Africa, the structure of spirit-world assumes a pyramid form and at the 
apex is thesupreme being, on one side of the triangle and the nature gods; on 
the other side are the ancestors. Flowing from this classification, there are three 
categories of spiritual being, the supreme being, nature gods and then the ance-
stors. In Igbo worldview, therefore spirits are classified hierarchically in reverse 
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order thus, masquerades, the ancestors, deities and on lipside of the ladder is the 
supreme being. 

Masquerades (Mmonwu) 

The belief and the practice of masquerading is a very important tradition 
among the Igbos. Hence, masqueradesare considered in the ontological order of 
spiritual beings among the Igbos. The Igbo believe in the immortality of the 
soul which is partly proved by their belief in reincarnation. This immortality of 
soul is practically demonstrated by the practice of masquerading. For the Igbos, 
the masquerade mmonwu is also another ancestral spirit that is person who we-
ars the mask personate, it appears in public in special seasons, during festival 
and during the celebration of final funeral rites for the dead. Mmonwu is pro-
bably from two words muo (spirit) and onwu (death), hence mmondinwuruan-
wu (spirit of the those who have died). Mmonwu are visible spirits in the com-
munity and they are accorded all spiritual respect. They are believed to be the 
dead that come to life for special celebrations, such as funeral rite, new yam fe-
stival, etc. 

The Ancestors 

The next in the hierarchy of spirit being is the ancestor spirit. The Igbo 
have a strong belief in another life after death. When a person dies, his spirit 
wanders till it is received into the blessed company of his forbearers, and the ba-
sic condition for this reception and admission is that the relation of the dece-
ased on earth must celebrate and complete the full funeral rites and ceremonies. 
These funeral ceremonies are the only bridge that leads the deceased to rest pe-
acefully and it is the password to the status of an ancestor. The ancestors are the 
departed whose memories still linger within the families. The spirits are taken 
to be physically dead but they are still alive. Mbiti prefers the term living dead, 
in reference to ancestors. The ancestors ensure a smooth flow of transcendental 
between the physical and the metaphysical world. They were human beings who 
have experienced all existential problems and now as dead have entered the bles-
sedness of ancestral land by the virtue of final funeral rite accorded to them. In 
this regard, they are in a position to appreciate the suffering of man. “Being so 
close to Chukwu he is also in a position to get information from Chukwu for 
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humanity” (Madu 1996, 39). The roles Igbo believe the ancestors play are based 
on the philosophy that they are spirit and therefore have enhanced powers over 
human beings. The ancestral spirits are highly revered as Igbo land. However, 
there are threats to their continued existence and relevance today. 

Deities 

Deities are localized spirits in Igbo world view. The deities have divine at-
tributes and are worshipped as well based on the recognition of their divine na-
ture. Deities are sometimes referred to as, sons of Chukwu, messengers of chu-
kwu or a mode of the manifestation of the supreme being. For the Igbos, the sa-
crificesthat are offered to these deities are to be ultimately received by the su-
preme being, as the former being are only mediators (Shelton quoted by Metuh, 
40). All the deities are not related to god in the same manner as the other, ra-
ther it is expressed both in language and ritual. There are however, some deities 
that are central to the Igbos as a whole while a good number are particular or 
restricted to various communities. A typical example of the deitythat is wors-
hipped by the Igbos in general is Anyanwu (sun). Anyanwu has a special and 
close association with the supreme deity, this can be seen with the type of sacri-
fices offered to Anyanwu. This deity called Anyanwu seems to be general and 
special because it is regarded as the deity that brings wealth and good fortune to 
the people. For someone who is in habit of dissipating his wealth, a sacrifice to 
Anyanwu is recommended to him by a diviner. 

Amadioha (Sky Deity) 

Amadioha, the spirit of thunder has a wide spread influence in Igboland it 
even has such local names as Igwe, Kamalu, Ofufe. Igwe is regarded as the son 
of Chineke and in an interesting twist it is sometimes referred to as the husband 
of ala (earth deity). And that just as a husband fertilizes the wife; so is this Igwe 
who in the form of rain fertilizes his wife ala. He is not just seen as the son of 
Chineke but also regarded as the agent of Chineke against undetected criminals. 
This deity- Igwe expresses his power and anger in the form offierce thunder-
bolts and lightening. And those struck down by lightening are not mourned be-
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cause Chukwu (God) is believed to have punished them for their iniquities 
through his just agent and son-Amadioha. 

Ala (Earth Deity) 

Just as Chukwu presides over the sky deities, so ala (earth deity) is believed 
to preside over the deities below. “Central to the entire existence of the Igbo is 
the (ala) soil, the land, or the earth. This deity and its nature is so central and 
vital to the Igbos because it is the land that the ancestors are buried and wherein 
their souls and bodies also finally rest (ike & Nnoli 2001, 50). Ala (Earth) is sa-
cred to the Igbo and to commit a crime forbidden was an nso ani- that is an 
abomination. The earth spirit is regarded after Chukwu, it is seen as the owner 
and custodian of public morality. By convention, originally, land is not even sold 
in Igboland as they belief that the land belongs to the community and not to 
individuals. Among the Igbos, a sale of land implies outright disrespect to the 
earth goddess, ala.So the Igbos really feel ashamed and also guilty to have to sell 
any land in the community (Uchendu 1965, 96). Generally, the cult of Ala is 
very common among the Igbos as each hamlet or village has a shrine and a 
priest of Ala and these are dedicated to its activities. As the custodian of morali-
ty, such sin like adultery, stealing, killing andincest are offences against ala. 

Supreme Being 

This is Chukwu, who is all powerful and surpasses all, whether organic, in-
organic or transcendental. In this creative aspects, Chukwu is described as Chi-
neke (God who creates) Chi okike or Chioke (creator) Osebuluwa (fashioner of 
the world). He is just merciful (Chidiebere). Wrong deeds are adequately pu-
nished by the lesser spirits on behalf of Chukwu (supreme being). This supreme 
being does not have temples or shrines, no sacrifices are made to him directly. 
The supreme being is conceived to be the ultimate creator of all other beings, 
source and end of morality where other spirits, are his immediate administrator. 
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Culminating Reflections 

The Igbo world is populated by a vast number of spiritual being, so much 
so that almost everything is identified with spirit. Some spirits are harmful whi-
le others are beneficial. The supreme being is transcendent and generally deta-
ched from man who only recognizes his existence and preeminence through 
other spirits/deities that are directly known and also closer to the human being. 
This accounts for the worship and sacrifices made to ancestors and deities. The 
Igbo-African is strongly convinced of the necessity of the sacrifices, which ran-
ges from petition, expiation, pacification and thanksgiving. This conviction duly 
stems from the belief that the failure to pay attention to the spirits could lead 
one into serious calamity. As such, they offer sacrifices to appease higher power 
and be in union with them. However, a critical look on the Igbo typology of 
spirit which include masquerade, has left much to be desired. Masquerade does 
not qualify to be spirit in the strict meaning of the term. This is because spirits 
possess the attribute of invisibility and bodilessness while masquerade as masqu-
erades seems to be visible and bodied. This is a contradiction in terms.However, 
it is instructive to state that this mode of ambivalence is a very enduring feature 
of all religions. This character of the phenomenon of religion is often overlo-
oked in many most recent attempts to come to an understanding of African re-
ligion whose real adherents may no longer speak with clear voice. In Igbo reli-
gion in particular, it is seems that this chukwu must be both supreme in power 
and in the reception of worship,otherwise, he becomes a stranger (Nwoga, 
1964). 

Again, this same supreme being must either be chukwu that it is known for 
or chi (Ezekwugo, 1987), and must be strictly distinguishable from the personal 
god chi as though the fluidity of the logic of religious beliefs does not permit his 
being the supreme being and being in some sense and at the same time personal 
destiny spirits. Furthermore, chineke is taken to be a double-headed divinity 
brought into the Holy of Holies of the Christians through the error of the mis-
sionaries (Achebe, 1977cf 110 - 112), as though such a double-headed divinity 
cannot be a manifestation of the supreme being as chineke. In real terms then, it 
seems vain to fully and really introduce strict logic into the explanation of major 
religious explanations, symbols or even teachings. This is why in Christianity 
God who is one has three persons. That is also why Christ is truly God and tru-
ly man, divine and incarnate without loosing the feature of any of the two in-
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compatible models of existence. The ancient Egyptians even describes the mul-
tiplicity of the divinities as Eneads (nine gods) and Ogdauds (eight gods), but 
all these together are in a mysterious way one, whether expressed as Atum, Ptah 
or Amun. 

The one and the many becomes the most enlightening presentation of the 
nature of God among the ancient Egyptians. In the Papyrus of Leiden Atum is 
the “secret of development but glittering of forms”. He is the “manifest one 
whose identity is hidden in as much as it is inaccessible” (Allen, 1988 cf 52-53). 
This incomprehensibility overflows into the mode of operation of all religions. 
For Oguejiofor (2002), this applies to Christian doctrine about the real presen-
ce, to the Hindu symbolism of the cow as well as to Muslims convictions about 
conversion and proselytizing. In all, some of these religious beliefs, irreconcila-
ble with or simply defying strict logic are understandable only within the realm 
of the deepest possible symbolism. Undoubtedly, the ontology of the Igbo-
African theodicy seems mono-polytheistic. This underlines the high sense of 
morality in the traditional Igbo society. And the contemporary Igbos has got a 
lot to borrow from this system of belief, as its neglect has resulted to the very 
high level of moral decadence in the contemporary Igbo world. For instance, the 
attitude towards the sale of land without proper regardand due diligence has be-
come a major mark of the consumeric quest and bolsters the spirit of materia-
lism. 

Abstract 

Igbo-African metaphysics remains the most attractive and prominent aspect of Igbo-
African philosophy especially as it is concerned with the ontological scheme of the individual per-
son. This is based on the fact that the Igbo-African life is richly permeated by various kinds of 
forces and this has remained the primary code to understanding the Igbo-African personality, re-
ligion and reality. It is as a result of this premise that this paper sought to appreciate this all-
important aspect of the Igbo-African world and life in lieu of understanding and situating the Ig-
bo-African properly in his/her world. This paper then employed the critical analytic approach 
coupled with some hermeneutic touch in it task of understanding the Igbo-African and his world. 
From this analysis, it became quite palpable that the Igbo-African world and its modus operandi et 
vivendi is closely bond with their interactions with forces and these forces come in various forms 
and style. This then made it imperative that if any Igbo-African is to live sanely and responsibly, 
the person must first of all understand and appreciate the origin, existence, nature and mode of 
operations of the various forces especially spirits-forces because they guide their existence and un-
derstanding of reality. It was also blatant that the Igbo-African has to abide by the codes that 
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guide them as it concerns their interactions with the world and the forces around them taking 
cognizance of the obvious typology. 

Key words: Igbo-African, spirits, chukwu, relationship, ancestors, divinities 
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IN EDO STATE, NIGERIA 

Introduction 

Edo State was created on August 27, 199I by the military government of 
Ibrahim Babangida. It was excised from Bendel State which was carved out 
from the defunct Western Region in 1963 sequel to a referendum taken in the 
area, (Office of the Governor, 2001:4). With a population of 3,218,332 spread 
across eighteen local government areas, it is one of the states distinguished by 
relative homogeneity of its people in the sense that almost the same cultural and 
linguistic affinities exist among the various groups (Vanguard Jan. 10, 2007:1). 
European contact with the people of Edo began as early as the fifteen century 
(Nwosu 1998:1) However, effective evangelization of the area took place in the 
second half of the nineteenth century through the activities of Christian missio-
naries of different hues. These were the Roman Catholic Missionaries, the 
Church Missionary Society known by the acronym C.M.S. which founded the 
Church of England, the Anglican Communion, the Baptist, the Methodist, and 
the Presbyterian Church Missionaries (Ehianu 2007:1) Of these, the Roman 
Catholic Church (hereinafter referred to as RCC) had a population of 250,000 
as at 1996, thus, making it the largest single denomination, apart from (the 
Pentecostals if grouped together (The Catholic Archdiocese of Benin City, 
1996:51). 
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In the 1970s, a quiet religious revival in America spawned the Pentecostal 
and Charismatic movements'. Prominent among these in Edo State are: Church 
of God Mission, founded by the late Archbishop Benson Idahosa, St. Joseph's 
Chosen Church of God, by Apostle Joseph Ikechukwu, Christ Chosen Church 
of God, (a splinter group from St. Joseph's Chosen Church of God) Assemblies 
of God Church, Christ Apostolic Church and numerous others. 

There exist also the second generation Pentecostal groups, notable among 
which are: The Redeemed Christian Church of God, Living Faith, Christ Em-
bassy to mention but a few. These groups which have become well entrenched 
in Edo State by virtue of their resilience are characterized by the phenomenon 
of extreme atomization. Hence their number cannot be ascertained. 

In addition, there are also Millenialist groups like the Jehovah’s Witness 
and the Seventh Day Adventists. While there is a preponderance of Christian 
population in sixteen out of the eighteen local government areas, the same can-
not be said of the other two where seemingly, there is a parity of Chri-
stian/Muslim population. The native religion of the people, though comman-
ding large adherents, appears to have been relegated to the background as it is 
hardly represented in government schemes. For instance, the adherent's are ne-
ither sponsored on pilgrimage to their holy sites nor is there provision for their 
pattern of prayer in official meetings. 

The various religious groups in Edo State, especially Christians and 
Muslims, in their quest for converts have been known to employ strategies 
which at times do not encourage peaceful 'co-existence among the people. The-
se include, unsolicited congratulatory messages/praise singing and alliance with 
the government of the day in a bid to gain prominence and undue advantage 
over other groups in the land (Ehianu, 2010:18). The size and influence of the 
Christian Churches and their ecumenical groups in Edo State place them in 
such a crucial position that they cannot be ignored by any democratic regime. 
The interaction between the church and state during the Lucky Igbinedion era, 
May 1999 - May 2007 is the, focus of this study. Reference may be made to 
events outside this period for the purpose of comparism and emphasis. But first, 
a word on the political trajectory of Edo State prior to May, 1999. 
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Political Background of Edo State 

Until May 1999, the military was a cog in the wheel of democratic govern-
ance in Nigeria, its intrusion into the politics of the nation resulted to its domi-
nation of the political space and imposition of arbitrary rule for an aggregate pe-
riod of 29 years out of the nation's 47 years of existence (Asemota, 2000:2). As 
with most military regimes where their administration was unitary, authority 
was centralized at the national level; Administrators were appointed for the 
component states by fiat; as one coup was frequently superseded by another; sta-
te administrators were replaced according to the whims of the Commander in 
Chief. 

Fortunately, the government of General Abdulsalami Abubakar on 29th 
May, 1999 bowed to pressure which came from the Church, Civil Society Gro-
ups, Labour Organizations and International Community when he returned the 
country to civil rule (Ehianu, 2008:196). As Chief Olusegun Obasanjo was be-
ing sworn-in as President in Abuja, the nation's seat of government, state 
governors were receiving the mantle of leadership at state levels. Chief Lucky 
Igbinedion (son of a wealthy businessman in the State) emerged as the governor 
of Edo State on the platform of the Peoples Democratic Party (PDP) after de-
feating his closest rival, Lucky Imasuen of the All Peoples Party (APP). Thus, 
Igbinedion was to steer the ship of the state for the next four years. The gover-
nor was well aware that for his administration to have a smooth sail, he needed 
the support of two principal institutions viz the traditional institution of which 
the Oba of Benin was the most powerful and the State branch of the Christian 
Association of Nigeria (CAN), and amalgam of five ecumenical groups - the 
Catholic Church, the Christian Council of Nigeria (mainly Protestant Chur-
ches), the Organization of African Instituted Churches (OAIC), the Penteco-
stal Fellowship of Nigeria (PFN) and the Evangelical Church of West African 
(ECWA), (CAN CONSTITUTION 2004:2). Of these blocks, the Roman Catho-
lic Church was the most influential. The pre-eminence of the Catholic Church 
does not lie in it numerical strength alone, or the caliber of it's membership, nor 
on its formidable hierarchical order, but more on its political conscientization 
programmes and dogged commitment to democracy, rule of law. justice and go-
od governance. Though a Baptist the governor had earlier in his campaign pro-
mised that if he won the election, his thanksgiving service would be at St. Alb-
ert's Catholic Church, Ugbowo in the state capital. This promise the governor 
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fulfilled when on 18th July, 1999, he was at St. Alberts Catholic Church accom-
panied by top government officials, friends and political associates to thank God 
for giving him victory at the polls (The Observer July I9,1999:1). The governor 
was full of thanks to all who had thrown their weight behind him during the 
election and sued for support for his administration. He particularly thanked 
Rev. Fr. Theophilus Uwaifo, whom he described as "'a man of God and 
strength" (The Observer July 19th 1999:1). Uwaifo who incidentally was the offi-
ciating priest lauded Igbinedion for coming to the church to fulfill his promise. 
Subsequently, the governor appointed this Catholic Priest Pro Chancellor and 
Chairman of Governing Council of the State owned University. A position he 
occupied throughout the governor's two terms of four years each. 

The following Sunday, the governor was at the Central Baptist Church for 
another thanksgiving which coincided with his wife's 40th birthday anniversary. 
As usual, he thanked God for his victory at the polls and the church for stan-
ding behind him with a promise to assist the church to the best of his ability. 
Responding to the governor's appreciation, the pastor in charge confessed: 

We prayed for good President, prayed for Edo State 
not to be in opposition and prayed to God to crown  
Lucky Igbinedion's mission of becoming a governor  
with success and all these have being achieved...  

(The Observer Aug. 7, 1999:1). 

Meanwhile, the previous day, the governor was at the Church of God Mis-
sion, arguably the foremost Pentecostal Church in the State, to close the 1999 
Christian Women Fellowship Convention which was earlier opened by his wife, 
Eki Igbinedion. He sued for the co-operation of the women in what he called 
"the task, of moving the state forward" (Office of the Governor 2001:58). For his 
rapprochement with the Church, the number one man in the State was made an 
honorary deacon of the church (Orobator -2007). 

Expectedly, the state was agog with praise songs, especially from the pen-
tecostal pastors who saw in the governor, an opportunity to enhance their per-
sonal ego and the image of their church. The governor was the guest of honour 
at many church programmes and these were given wide publicity in the electro-
nic and print media. Where he could not attend in person, he sent representa-
tives. 
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According to Okhuedoba, the Secretary of CAN, Edo State, realizing that 
a, common front would yield more fruits for the churches themselves and the 
state in general, the organization presented the church's demand to the state 
government which included inter alia, improvement on health, education, road 
maintenance, security and general welfare of the citizens. These requests. 
Okhuedoba said, the governor promised to make the crux of his administration 
(Orobator 2007:Ibid). Sometime in 2002, the governor at a visit to a botanical 
garden and orchard, managed by the Catholic Monastery at Ewu made a grant 
of one million naira to the centre on behalf of the State government to boost its 
expansion program me (Ehianu 2007:91). Similarly, the governor's father Ga-
briel Igbinedion donated a church building to the Catholic Church, which he 
lobbied the authority to name after St. Gabriel, a name he shares with the Ca-
tholic Saint. 

These gestures among others have been variously interpreted. To some 
persons, the governor wanted to impress the Catholic Church where songs in 
his praise were not so loud. Others, like Orobator see the gestures as ordinary 
token, which could have come from anybody in appreciation and encourage-
ment to the church for its activities in nation building .Still to many, the gover-
nor merely played to the gallery (Orobulor 2007:Ibid). 

In 2002, there were series of kerosene explosion. Many died and most su-
rvivors had varying degrees of deformity. According to Rev. Fr. Ogbonmwan, 
delegations were sent under the auspices of CAN to the Nigerian National Pe-
troleum Company (NNPC) which was believed to have supplied the adulterated 
kerosene and to the state government requesting them to show greater com-
mitment to the plight of victims. Subsequently, the state government financed 
reconstructive surgery on some of the victims of the accidents (Ogbonmwan, 
2005). 

Irked by what they called the marginalization of Muslims in the state in 
political appointments, the executive council of National Supreme Council for 
Islamic Affairs (NSCIA), Edo State branch, led by the Chairman Alhaji Bra-
imoh Abuda paid a protest visit to the State House where they had audience 
with the state governor. The governor absolved himself of the charges of margi-
nalizing the Muslims in his schemes of things and revealed that those who were 
appointed were individuals recommended by the local government authorities. 
In a bid to sooth their nerves, the governor requested the Muslim community to 
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furnish his office with names of qualified and capable Muslims for appointment 
in boards and parastatals in the State (The Observer June 28, 19:8). 

The relationship between the Church and Edo State Government towards 
the end of 2002, depict" how the dissonance between expectations and reality, 
could lead to conflicts. There were signs that the initial zeal and performance of 
the government were not sustained. Hope of improved infrastructure and mora-
le of workers was being replaced with disillusionment as salaries were not paid 
as at when due. Government pensioners were owed their entitlements for as 
long as one year. In fact, some aged pensioners slumped and died while queuing 
to collect their pension because of the harrowing bureaucracy. The situation was 
made worse by the premature mass retrenchment in the civil service. Besides, 
the government was accused of corruption, which belied earlier promises of 
transparency, accountability and efficient management of state resources. Di-
senchantment with the governor and his administration aggravated when it be-
came a policy of the Federal Government to publish monthly allocations to Sta-
tes. Comparing the State's monthly receipt from the Federal Government, and 
the internally generated funds, with what was on ground; many felt the people 
weren't deriving value for their money. Consequently, the governor found him-
self running against the tide of public opinion. The administration found cassus 
belli in the fact that it inherited huge debt burden from the past administrations 
and that this money was being deducted from source by Federal Government. 
The result, the government surmised, was that the funds accruing to the State 
were inadequate to execute government programmes. The people wanted infra-
structural development and improved standard of living and so, will not brook 
excuses. 

In a manner reminiscent of Jesus Christ, those who a few years shouted 
Hosanna joined forces to demand for the governor crucifixion. Even church le-
aders who had earlier mobilized their followers in support of the governor soon 
realized that the governor had ceased to be an asset -and so aligned with their 
faithful to lament the calibre of leader the state had. 

In 2002, there was an upsurge in violent crimes especially armed robbery in 
the state. The Christian Association of Nigeria came up with a communique 
with the caption: "Edo State Under Siege”. The release chronicled incidents of 
unresolved crime in the state and called on the governor to do his job of protec-
ting lives and properties. The governor who was uncomfortable with the Chu-
rch's volte face insisted that leaders of CAN should have sought audience with 
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him and not castigates his government on the pages of newspapers. Even 
though the Governor was dissatisfied with the publication, it nevertheless se-
rved as wakeup call. This is because certain measures were taken to stem the ti-
de of crime in the state. For instance, the use of motor bicycle for commercial 
transportation after 6pm was banned. This followed reports that most robberies 
in the state were carried out by men whose means of escape was motor bicycles 
(Okhuedoba 2007). Furthermore, special unites of the police such as State Anti 
Robbery Squad (SARS) and the Rapid Response Unit were established to com-
bat crime in the state. 

Another effort to fight crime in the state was the proposal to establish what 
was called "Neighborhood Watch", a form of community vigilante outfit to col-
laborate with the police to fight crime. Though CAN appreciated the motive, 
the body expressed fears and reservations that such an outfit might be hijacked 
and used to harass political opponents. In a letter addressed to the Stale House 
of Assembly. CAN requested that the bill which had been sent to the House be 
stepped down with an advice to the government to devise other strategies in its 
war against crime. Of course, the Christian body had its way as the bill could 
not scale through. The fight against crime yielded fruits with a significant decli-
ne in crime rate, a situation which according to Okhuedoba prompted CAN to 
write a commendation letter to the governor in acknowledgement of his effort 
in crime prevention. 

The four years tenure of the governor ended on the 29th May, 2003, But 
the proceeding months were laced with intrigues and innuendoes. Putting his 
power of incumbency to optimal use, Igbinedion obtained his party's ticket to 
seek re-election for another term of four years. As the government was trailed 
by accusations of non-performance, there were many in the party who were un-
comfortable with the choice of the governor as the party's flag bearer. The chur-
ches under the canopy of CAN felt that- the governor could have performed 
better. In fact, it became a cliche that the State was unlucky to have Lucky for a 
governor. Public opinions converged on the fact that only through rigging will 
the party remains in power and this, many, including church leaders were set to 
checkmate. In its determined effort to ensure that only credible leaders emerged 
victorious at the polls, CAN organized an informal screening for governorship 
aspirants. According to Okuedoba, the Secretary of the Association, sixteen 
aspirants were invited out of which six turned up for the exercise. Four of these 
people were found suitable and consequently recommended to the churches for 
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support. On why CAN did not adopt a particular candidate, Okhuedoba said, 
since the association consists of five blocks of churches, such a move could pola-
rize the association. CAN, he said, does not impose candidates on people but 
ensure that whoever was elected into leadership position governed with the fear 
of God and raise the living standard of the people. Prayers were offered to the 
effect that only men who had the interest of the people at heart emerged as 
winners (Okhuedoba 2007). 

As the elections drew closer, the state commissioner of the country's 
electoral body-Independent National Electoral Commission (INEC), Mr. Da-
niel Etukudor in what was a show of confidence in CAN invited the association 
to partner with him as he performs his job. CAN was requested to nominate 
Adhoc staff for the commission and to observe the elections. Accordingly, the 
Christian body sent out letters to member churches asking .for nominations. 
Nominees were received and training organized for those selected. The church 
was poised to have a credible election which had eluded the state for too long. 
But this was not to be as the INEC commissioner Etukudor was replaced with 
Alhaji Shehu Lawal, a few weeks to the elections. The new boss jettisoned the 
accord his predecessor had with the Christian association. 

A new list of adhoc staff which was believed to have emanated from politi-
cians was drawn. Thus, fears were expressed concerning the credibility of the 
elections. There were allegations that the ruling party in the state which was 
controlled by the Federal Government masterminded the redeployment of Mr. 
Daniel Etukudor in order to facilitate rigging. 

Expectedly, campaigns were intensive. The leading opposition candidate, 
Senator Rowland Owie of the All Nigerian People Party (ANPP), a Catholic, 
tried all he could to secure the support and sympathy of the Catholic Church by 
.employing catholic symbols and usages, such as the rosary, our mother Mary 
and regular visit to Catholic parishes and institutions. Of course, he was able to 
sway the sentiment of some Catholic faithful even though Orobator avers that 
given his antecedence, he could not convince many Catholics, neither did the 
Catholic Church give him official support. When told that some priests asked 
their faithful to vote for a candidate whom they called their brother, that is 
Owie, Orobator affirmed that "such priests merely expressed their opinion, the 
church did not take a position on that" (Orobator, 2007). 

As the governor was not sure of the support of the Catholic Church, he 
turned to the Pentecostal groups, which as earlier said, when put together, out-
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number all mainline churches. For instance, during the 8th day convention of 
the Voice of Freedom Ministries, the governor, who was in attendance, urged 
the congregation to vote enmass for his party at the polls claiming that the party 
had done well within the available resources to improve the welfare of people in 
the State (The Observer, March 10, 2003: /). 

Though CAN had been tactfully schemed out of the electoral processes, 
some of their members, including CAN Secretary, went into an alliance with 
the Justice Development and Peace Commission (JDPC); an organ of the Ca-
tholic Church, to monitor the elections in the state. Both the local and interna-
tional agencies which observed the April 19Ih 2003 pools reported that the elec-
tions were marred with irregularities (Orobator, 2007). 

Notwithstanding, the incumbent governor was declared winner amidst 
controversies. Meanwhile, the Observer team led by Yesufu had prepared their 
report, which was duly signed by Yesufu, awaiting publication. The governor, 
sensing that the report, if published, will accentuate the ground well of opposi-
tion against him quickly offered Yesufu an appointment in the Government 
House. When the report was eventually published, Yesufu denied being a party 
to the entire process to the astonishment of those concerned. Of course, some 
members of the group did not see anything wrong in Yesufu's action, stressing 
that as an individual, he was free to change his mind on an issue. 

To Rt. Rev. Edionwe, Yesufu’s action was condemnable because in his 
words "Yesufu ate his vomit" (Orobator 2007). The interaction between church 
and state during Igbinedion second term in office as governor witnessed policy 
modification from both sides. The church which was implicitly against the 
governor's re-election could not identify with the government and so adopted a 
"siddon look attitude". The governor, knowing he may not canvass for anyone's 
votes again (the country's constitution permits only two terms for executive po-
sitions) ignored the church to address other issues, prominent among which was 
the crises within his party which had culminated in the impeachment of the 
speaker of the house, a move the governor feared was to facilitate his removal 
from office. 

Perhaps to prove he had nothing against the church, the governor acceded 
to an earlier request by the church when on the 18th of May, 2004, through his 
Education Commissioner, Lucky Omagbon announced the return to former 
missionary owners, three selected secondary schools which had been lost to gov-
ernment's secularization policy over thirty years ago.. The decision, adjudged a 
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watershed in the history of education in the state elicited varied reactions from 
the public. On the one hand, there were those who saw in the policy, a practical 
solution to the declining standards of education in the state and the country in 
general. On the other side of the divide, were those who accused the govern-
ment of shying away from its social responsibilities (Ehianu 2006:204). The 
churches to which schools were returned were happy though the gesture did not 
translate to significant improvement in church and state relationship as only 
three churches benefited. Besides, given the number of schools lost by the mis-
sions, the return of one each to three churches was nothing to cheer about. 

One thing was discernable from the attitude of church leaders in Edo Stale 
to the governance and development in the state. The governor had failed and 
the state must wait a little longer for the political messiah. 

Observations and Recommendations 

While one is impressed with the courageous and vocal stand of individual 
Christians and the Christian Association of Nigeria, Edo State Branch, one is 
also alarmed by the shamelessness, sycophancy and betrayals exhibited by some 
clergy and influential Christians in Edo State. Orobator was quick, to disasso-
ciate the Roman Catholic, Archbishop (Emeritus) of Benin City, Rt. Rev. 
Ekpu from what he called booth licking clergy. He enthused that Ekpu never 
honoured any invitation in person from the governor. To Orobator, the rela-
tionship between the governor and Ekpu was a cautious one unlike the Pen-
tecostal pastors for whom, he said, the boundaries were very fluid (Orobator 
2007). The study brings to the fore, effort of the government to secure the 
support of the church by dangling some carrot before them and where this was 
unsuccessful, divide and rule strategy was employed, with the result that the old 
denominational acrimony and rivalry was rekindled. 

Worthy of note is the fact that every Christian denomination not only ce-
lebrate when its faithful occupies an influential political office but tends to ward 
off other Christian groups. This is clone through massive publicity of the office 
holders engagements with the church and by, inducting him/her into church of-
fices. For instance, the present governor of the slate Adams Oshiomhole got 
more than he bargained for during a thanksgiving service at St. Paul's Catholic 
Church Benin City where he was invested and commissioned an usher in the 
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church, an offer the governor accepted but said he could only occupy effectively 
when he leaves office as governor of the state. The church administration ack-
nowledged that: 

The Oshiomhole led administration in her usual generosity and respect for 
the church donated heavily for evangelization in rural areas. That was not the first 
or will it be the last that CATHOLICS enjoy these benefits simply because the 
governor is our own (Akpata, 2014:4). 

Perhaps to invoke the envy and jealousy of other Christian groups in Edo 
State, the church revealed: 

It is wonderful to note that Edo State is presently under the leadership of the 
Catholic Church and will continue. Are you aware that Gov. Oshiomhole, his de-
puty, Dr Odubu, the speaker of Edo Slate House of Assembly, Hon. Philip Shu-
aibu and a host of others are chronic, zealous; ardent and positive fanatic commu-
nicants in the Catholic Church? This is wonderful (Akpata, Ibid). 

Such an attitude makes it difficult for the Christian church to be an effec-
tive check on the excesses of government and to act as the moral compass of the 
society as stipulated in Matthew 5: 14-16. 

In any case, the relationship between church and state in most societies 
where the former is entrenched and free, is often a symbiotic one, though con-
flicts are never ruled out. The same is true in Edo State, Nigeria, The church 
contributes to the development of the state and indeed nation building through 
its educational, medical and political conscientization and mobilization pro-
gramme. Individual churches and CAN have programmes, which are aimed at 
alleviating poverty through the impartation of skills and disbursement of loans 
to Christians and non Christians alike. To that extent, the church and state are 
fellow stewards in God's vineyard, the world. 

However, the church in Edo State has to a considerable extent, failed to 
give-moral leadership. The body of Christ which was supposed to be a bastion 
of morality was found to be wanting. Many members of the clergy and laity 
exhibit the same love for money as the politicians and have been adjudged birds 
of the-same feathers. Consequently, when they speak up against vices in the so-
ciety, they are not taken seriously. The church must make deliberate effort to 
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purge itself, if it must enjoy the respect and honour of the secular society. This 
will involve ethical re-orientation, respect for the dignity of every human being, 
contempt for wealth not created from identifiable quest, transparency and acco-
untability at every level of its hierarchy. The clergy must show greater commit-
ment to the welfare of their members and eschew extravagance which further 
alienates them from their flock. 

For effective prophetic witnessing, the church necessarily needs to set up 
some organs and strategies of active involvement from where the true picture of 
issues in the state could be sufficiently and undilutedly relayed. Such strategies 
or organs should include a monitoring group, legal and media committees (Oy-
ibo 1998:8). Greater unity among the churches in Edo Slate will put them in 
better stead to influence government policies and programmes Drawing infe-
rence from history, we must add that neither indifference nor partisanship of 
the church with secular authorities is in the best interest of the church, but cer-
tain steps are necessary. Churches and ecumenical organizations must raise the 
level of political consciousness in the state through seminars, conferences and 
debunking erroneous views concerning the church and politics (Imasogie 
1996:27). 

Secondly, there must be education for Christians on their social responsibi-
lities to transform the society. Thirdly, there is need for regular rapport with 
Christians in the corridors of power in government, industries, economy and 
academics. Fourthly, there should be periodic representation to government of-
ficers whose actions shape societal ethos (Imasogie 1996.28). Indeed. Christians 
must act as leaven and spiritual catalyst to transform society and thereby en-
trench and magnify Christ as the all sufficient changer of men and society. 

Conclusion 

The history of the Christian church and secular authorities now as before is 
replete with conflicts and co-operation. Between 1999-2007, the Christian 
church made effort to serve as a check on the government. For instance, the 
church helped to forestall the creation of a local vigilante group which many fe-
ared might become an instrument of oppression and intimidation of political 
opponents. 
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The study equally bring to the fore the fact that Christian churches and the 
clergy in particular could hardly speak with one voice even in matters of impor-
tance to the generality of the citizenry due in part to pecuniary interest. Chri-
stian churches in Edo State must put their house in order if they are to serve as 
light of Edo State and indeed the country in general. 

Abstract 

This paper investigates the relationship between the Church and the State with particular 
reference to Edo State Government of Nigeria during the Lucky Igbinedion era – May 1999 – 
May 2007. Applying the tools of historical and phenomenological research, the work reveals at-
tempts by the government to manipulate the Church to feather its political nest by courting the 
friendship of Church leaders who were believed to command the obedience of their followers. 
The study shows that some clergy engaged in praise singing for the government in order to enjoy 
patronage and be identified with the cream of the society, the political class in particular. While 
this paper does not suggest political apathy among Church leaders, it calls for caution as exposing 
the Church to the vicissitude of politics could derail it from its avowed mission – the salvation of 
souls. 
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1. Introduction

In various ways African literature embodies ethnographic or ethno-
philosophical writings on the issue of human nature and origin. In it, it is clearly 
emphasized that this has always remained one of the major preoccupations of 
man right from the very beginning of his consciousness to know and understand 
himself and his position in the universe. As a result of this, Africans and indeed 
all human beings have given different explanations for their existence, origin 
and position in the universe. This is most evident in the mythologies of many 
ancient and traditional cultures containing accounts of the origin and position 
of man in the universe. In most of these ethnographic or ethno-philosophical 
accounts, like that of the Esan, 'Oria' -man was seen as the most privileged cre-
ature that descended mysteriously from ‘ukhun’-the sky. In other cases he was 
given the noble position of being the greatest of all the creatures created by 
'Osanobuwa' – the Supreme God1. This latter view of man's origin and nature 
has been popularized by some of the major religions of the world. This practi-
cally forms their religious anthropology. 

1 An interview with Pa. Pious Obinyan, age 72, on; The Origin of Man, Ubiaji, Esan South 
East local Government Area, Edo State. Nigeria, on 12/5/2011. 
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Apart from the numerous anthropological, philosophical and religious exo-
duses, the fundamental questions of human origin, existence, free will, determi-
nism or destiny and responsibility has continued to bug the mind of every hu-
man being till date and these forms the fact of a philosophical dimension of 
such a religious understanding. In this philosophical search-race and prying into 
the nature and origin of man, modern science is not left out as it has paved its 
way right through and into the center of this issue. Departing completely from 
this anthropological background let us in this study examine the ethnographic 
and ethno-philosophical analysis of human existence in Esan eschatology so as 
to attempt a hermeneutics of what constitutes the origin, process and end of 
man’s life. 

It should be borne in mind that we shall not devote our time to the detailed 
description of the particular beliefs and rituals of the Esan people, but we shall 
make recourse to them as they bear deep ontological relevance in indicating pro-
foundly what constitutes our analysis of human existence in Esan eschatology. 

1.1. Eschaltology: conceptual analysis 

Etymologically, the word eschatology comes from two Greek words, 
‘eskata’ and ‘logos’ the former meaning ‘’the final thing’’2 and the latter, ‘study’ or 
‘science’. Thus eschatology is the study of science of the last destiny of the world 
and of humanity. This includes the study of the final cause or end of humanity 
or human existence; the reality which draws us to human fulfillment or the re-
ality to God. 

Both anthropologists, ethnographers, philosophers and theologians alike 
have argued that the goal of human existence and of the world is God and 
others. This no doubt has raised stern reaction and in fact other issues that clu-
ster the existence and nature of man. Popular notions of eschatology includes 
the idea of moral actions, hell, purgatory, and limbo tend to focus on the final 
goal of human existence such as everlasting life or eternal punishment. But the-
se ideas are out of context if not in terms of God as the reality and ultimate goal 
of human existence and the community as his/her ‘action ground’. This fact 
permeates the essence of every world-view as well as that of the Esan people. 

2 S. E. McGinn, Summary of Christian eschatology. 
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1.2. The epistemological pre-suppositions of the esan world-view 

Going through the prism of the Esan world-view in ethnographic and eth-
no-philosophical writings and studies as I have discussed elsewhere, a funda-
mental question of, ‘how do the Esan come to have such a view of the world 
constituting the foundation of their philosophy?, is susceptible. But maybe a de-
eper look at their metaphysical, cosmological and eschatological beliefs which is 
an offshoot of what constitutes their world-view, one can better appreciate the 
wealth of wisdom in the Esan thought. It should be borne in mind that our tre-
atment of the categories of beliefs of the Esan people is not to delve into an al-
ready unanimous emphasis on their culture or an argument on whether the 
Esan do have a culture as that will not be philosophy. It is not even an attempt 
to describe the Esan culture or beliefs in God, divinities, ancestors, mask, figu-
rines, tales proverbs, rituals or ceremonies3 as this will also be totally anthropo-
logical. But it is to show its instrumentality to an existential analysis of man’s 
being in the world. 

The Esan people do believe in God, divinities, spirit, ancestors, living dead 
etc. as stated above and this makes up the background for their metaphysical, 
cosmological and eschatological belief. But if these beliefs have any meaning, 
value and justification at all, they must have sprang from human experiences, 
over time and become part of the Esan people's culture that is; the beliefs and 
ideas which forms the enabling ground for meaningful human living. Beliefs are 
borne out of human experience, true. But reality with thought forms the quint-
essentials for such meaningful establishments. Reality according to Ruch and 
Ayanwu in their; ‘African Philosophy; an Introduction to the Main Philosophical 
Trends in Africa’, makes reference to this fact when they noted that: 

...objects of experience and thought. This can be natural object, events, so-
cial institutions, language, artistic products, myths, religious beliefs and even 
thought itself. Thought refers to a conscious activity which handles the object of 
thought or reality. It analyzes, synthesizes, modifies and organizes them. In fact 
this is where philosophy emerges4. 

3 E. I. Metuh, African Religion in Western Conceptual Scheme the Problem of Interpreta-
tion(Ibadan:P.I, 1985), p. 19. 

4 E. A. Ruch and K. C. Ayanwun, African Philosophy; An Introduction to the Main Philosophi-
cal Trends in Africa', (Roma: Catholic Book Agency, 1981), p. 81. 
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Therefore a conscious and systematic organization of beliefs in reality by 
means of thought is philosophy. This philosophy brings to human conscio-
usness the implicit embodiment of these beliefs and crystallizes its consistencies, 
its meaning, value and justification in every day human life. 

2. Time and eschatology: the esan perspective

The Perceptions of time and eschatology among the Esan people consti-
tute a broad ideological framework of human existence. However, this can be 
better understood from a little insight on the current debates about time in 
African literature. Mbiti in his: Concepts of God in Africa5, devotes an entire 
chapter to the discussion of eschatological concepts, and in the 'New Testament 
Eschatology in an African Background’6, which describes the effects of the encoun-
ter between Christianity and African traditional concepts. Without going into 
the debate regarding time as either linear or cyclic, Mbiti found that, for the Af-
rican, "time is not an academic concern; it is simply a composition of events"7. It 
does not really matter whether or not a day is twenty-four hours long, or whet-
her or not a month is thirty days long. Rather, the events in a day or month are 
what matters. These events also determine its reckoning, and not the mathe-
matics8. Mbiti provides us with the following example of a day, when he noted 
that: “...Reckoned according to the major events: rising up milking cattle, her-
ding, working in the fields, driving to the watering places, {resting on the field) 
returning home for the night, {taking of meal and tales by moon light}.... and 
going to sleep9”. 

Mbiti observes that history is understood to be moving "backward, from 
the now moment to that beyond which nothing can go"10 hence he noted that: 
"Time as a succession or simultaneity of events "moves" not forward but back-
ward. People look more to the past for orientation of their being than to any-
thing that might yet come into history"11. 

5 J. T. Mbi, Ecclesia in Africa Is Us, (Yaounde, 2004), p. 72. 
6 J. S. Mbiti, African concept of time. Africa Theological Journal, 1, (1968), pp. 8-20.  
7 J. S. Mbiti, New Testament eschatology in an African background, (London: Oxford Universi-

ty Press 1971). p. 20. 
8 Ibid., p. 24. 
9 Ibid., p. 29. 
10 Loc. cit. 
11 Ibid, p. 28. 
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This conception of time and history helps us to put things in perspective 
and shapes the dimension of human existence in the universe. It does this by 
pointing out that time and history as a process, is to be understood as that mov-
ing "from the present to the past and, forward to some far-off .event or goal"12. 
Based on Mbiti's understanding of the African concept of time13, we will ex-
plore this issue as discussed by various scholars in African literature so as to gain 
fuller understanding of the Esan concept of time and eschatology. Byang Kato 
in his: ‘Theological Pitfalls in Africa’, outlined what he considered to be a Chri-
stian view of eschatology in light of current trends in religion, philosophy and 
science. In this regard, Kato rejects Mbiti's assumption that the kamba concepts 
are universal14. According to Kato, Mbiti has generalized far beyond what the 
scope of his research permits. Another African scholar, Byaruhanga Akiiki, sta-
tes that: 

Bantu time concepts do not fully support this idea that time is only a men-
tal reality. The Bantu seem rather to define time in terms of a succession of 
events. Thus when people talk of "good times", they refer to good happenings 
or good events taking place. For the Bantu, the succession of events is a daily 
experience taken for granted15. 

Further analyzing Mbiti's position, Kato points out that; the African lives a 
life which demonstrates an awareness of the future16. However, severe criticism 
has been rendered to Mbiti's position by some other scholars. For Scott More-
au, Mbiti's, negation of the future may not be entirely accepted by some. Mo-
reau goes on to comment that the17 answer to this problem does not lie solely 
with linguistics, mythical analysis and planning18. From all indication, Moreau 
assumed that Mbiti's understanding of the African concept of time cannot be 
regarded as definitive. At the same time, we must also recognize that Mbiti wri-
ting on time has indeed given us valuable insight to help us understand some of 
the traditional African orientations which forms a background to assimilating 

12 Ibid, pp. 24-25. 
13 Ibid, p. 29. 
14 Loc., cit. 
15 B. H. Kato, Theological pitfalls in Africa, (Kisumu, Kenya: Evangelical Publishing House, 

1975) p 30. 
16 Ibid., pp. 61-62. 
17 A.B.T. Byaruhanga-Akiiki, "The Philosophy and Theology of Time in Africa: The Ban-

tu Case".AFER, 22, (1980), pp. 365-366. 
18 B.H. Kato, p. 60-61. 
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the essence of human existence in ethno-philosophy. As such, his contributions 
are not to be ignored, since they represent an insider's careful analysis and 
thoughts. In addition, they reflect aspects of a true understanding of the African 
mindset. 

There is little doubt that in general, the traditional African focuses on the 
past far more than is done in the West19. However is Mbiti correct then in de-
nying to African thought any substantial concept of future time? On observing 
that African societies are predominantly backward-looking, in the sense that the 
present is seen in terms of the past, and the social system and its relationships 
are determined by myths and history as well as the fact that rites, whether 
communal rituals or rites of passage, are also rooted in the past and conceived of 
in terms of primal events20, Parratt concluded that time in traditional Africa was 
not conceived of in linear terms, nor was it in any sense eschatological21. Thus, 
this strongly supports Mbiti's thesis. 

In Newell's opinion, as cited by Ngamdeye Bako in his; 'Eschatology in Afri-
can Folk Religion ', it is important to bear in mind that: 

Further careful linguistic study is needed before any definitive statement 
can be made about the view of time in Africa as a whole. On the other hand, it 
may be asked whether there is even anything distinctively African about the 
view of time with which we are dealing. Perhaps traditional man-including Af-
rican traditional man-is not so much seeking to abolish time or reject history as 
to affirm and celebrate the essential identity of past, present and future22. 

In terms of Kwame Bediako's interpretation of Mbiti's African trilogy23, 
the African concept of time has three main features. Firstly, it is two-
dimensional, with a long past, a present, and virtually no future. Secondly, Afri-
can reckoning of time is concrete and specific, related to events but never ma-
thematically verifiable. And thirdly, African time is related to history, but it al-
ways moves towards the past-from the present (the now) into the past. This 

19 A. S. Moreau, A critique of John Mbiti "s understanding of the African concept of time. East 
Africa Journal of Evangelical Theology, 5, (1986), pp. 36-48. 

20 Ibid., p. 3l3. 
21 J. Parratt, Time in Traditional African Thought, Religion, 7, (1977), p. 123. 
22 Newell, 1975, p.91 in N. Bako, Eschatology in African Folk Religion Doctoral Dissertation 

on the Subject Missiology at the University of South Africa, December 2009, p. 41. 
23 K. Bediako, John Mbiti's Contribution to African Theology, (New York: De Gruyter, 

1993), pp, 22-23. 
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conception of time is related to a "religious ontology" where “to live is to be 
caught in a religious drama”24. 

As a result of Mbiti's African concept of time and its emphasis on the past 
and present, contemporary Africans return to the past when uncertain (in the 
present) about what is going to happen. Time moves by creating an ever-
increasing past. The future is in fact a forthcoming event rooted in the present, 
an expression of time discerned only through the present, in which the passing 
of seasons is rooted; as well as the birth and death of human beings and the pas-
sing of day and night. The Esan concept of time disagrees with Mbiti's concept 
of time among the Africans in some dimensions. Byahanga Akiiki's questions 
of: "Who determines that one is conceived, born, lives and dies in time? What is 
one expected to do with one's allotment of time, and by whom? What is time 
anyway and what is life in time all about?”25 will serve as a touch light to the 
Esan's eschatological perspective of human existence. Although there appears to 
be some uncertainty as to whether time “moves” or whether we move through 
time. At any rate, there is agreement that in some sense, we are "headed toward 
the future" since it is clear that men plan, work and struggle in order that the 
future may be better than the past. Some even look forward to a “future life”, 
after death, or for an “end of age”. 

2.2. Esan eschatology and human existence 

The Esan people like other people view time in a cyclical way and also 
simply house the unillnear view of reality. Hence according to Riamela in his: 
‘African Tradition and Christianity in Dialogue’, “That the day and night cycle, 
the annual cycle of the season, the planting and harvesting periods apparently 
demonstrating the birth and death of these phenomenon has for so long domi-
nated the human conduct in life”26 and to large extent, these belief according to 
Nwosu "reassures the believer that death is incapable of annihilating man. He 
can lay hold to life again through the process of re-incarnation which opens up 
to him a series of re-birth"27. In their concept of time and human existence, the 

24 J. S. Mbiti, African Concept of Time, p. 15. 
25 A. B. T. Byaruhanga-Akiiki, p. 357. 
26 D. Riamela, African Tradition and Christianity in Dialogue, (Ibadan: Claverianum Press, 

1992), p. 7. 
27 27. Nwosu, 2004, p. 9 in P. O. Ali, Esan Cosmology and Its Effect on The Social Behavior of 

The People, (Lagos; Deocraft Communication, 2011), p. 21. 
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Esan people believe "Tawvin ehiyon Oria ra agbon" i.e that man can reincarnate 
seven times. They believe it is a privilege given to man by 'Osanobua' either to 
correct the wrong done in the life before or to enjoy or share again in life. This 
is what the Esan understands to be ‘iroso’. This accounts for their belief in a life 
after death and in the continuity in existence of the ancestors. Indeed this Esan 
concept of time is a reconciliatory tool of life opposites. 

That history is not a linear process moving to some future point. And that 
in fact, since to some, according to Mbiti28 "the end of the world" is inconceiva-
ble, many African languages simply do not contain a future tense or a future 
history according to Mbi29. But this is not true for the Esan people and their 
language. This is because for the Esan, time as it is conceived has a moral impli-
cation for human existence as it serves as a guide and protector of the live and 
traditional values of the community. And as a tool, is used to assist people in the 
understanding of the present with purposefulness and guide against if necessari-
ly such mistakes, if there are, in the future. This future time consciousness of 
the Esan people accounts for why they live the way they do and the names they 
give to their children which sometime talks of a future event, the reality of 'O-
sanobua', time and in time existence of man-‘Oria’, and the the Esan concept of 
the world-'Agbon'. Hence they commonly say; 'Ebi mha mwan ukhun' - our hope 
is in the sky. 

In a dissimilar manner, for the Esan people, history is understood to be 
events and not dates. It is in light of such an understanding that an event which 
occurred in the past is held in high regard among the Esan people. The Esan 
ontology of time is correlated to a five-fold division of reality: God, spirits, hu-
mans, non-human animate and non-human inanimate creations. Human ac-
tions, birth and death fall within the ongoing interaction among these five social 
categories, hence we shall see later in this work the various stages of human exi-
stence in Esan ontology. However it is important to note that in the Esan con-
cept of time and eschatology, while there is a physical distinction between hu-
mans and spirits as I noted earlier, they move within the same space and time, 
and therefore interact with each other. Hence, those who die maintain a certain 
constant interaction with the living, within the same social drama of a continu-
ous social world or community. 

28 J. S. Mbiti, pp. 16-17. 
29 J. T. Mbi, Loc., cit. 
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The Esan are well noted, for not being time-conscious (when viewed from 
a Western time perspective). Before blaming them further, we must understand 
what time is for them. The Esan people do not think of time in-itself but as it 
'is' that is, time is time for me. I do not count time, rather I experience it and I 
live it. Time is evaluated by what I do with it, what I achieve, what it offers me. 
Time is the totality of my being and the beauty of my existence. Put clearly, we 
can say that: 

The westerner, we could say, counts time. He pays attention to time units 
such as seconds, minutes, hours, etc. and programs himself to follow these time 
units. He has invented the clock for this purpose. This again, follows from his 
<<objective vision>> time-as-it-is. He has objectified time to the point that he 
can even buy and sell it as a commodity. Time is money30 he would say. This 
measured time is what the Greek calls chromos. By paying attention to time in 
this way the westerner has developed a linear conception of time. Time for him 
passes. What is past shall never be again. There is a linear progression and no 
unit of time past is repeatable31. 

It is important to consider the Esan eschatology carefully as Charles Ryrie’s 
did when he proposed eschatology for Africa, Hence emphasizing the impor-
tance of hermeneutics in the study of theology, he noted that: 

Hermeneutics is that science which furnishes the principles of interpreta-
tion. These principles guide and govern anybody's system of theology. They 
ought to be determined before one's theology is systematized, but in practice the 
reverse is usually true32. 

In his observation, Kato comments that: it is only by following the normal, 
grammatico-historical interpretation of a people would one be free from extre-
me subjectivism. To follow therefore, the allegorical method or to spiritualize 
normal concepts necessarily leads to subjectivism and preconceived notions33. 
The basic stages of the human person among the Esan people constitute a broad 
understanding of their eschatological belief. These stages are the pre - earthly, 
the earthly stage and death. Let us examine them in brief. 

30 B. H. Kato, p. 83. 
31 Ibid. 
32 Ibid, p. 77-78. 
33 Loc., cit. 
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3. Basic stages of human existence in esan eschatology

The fundamental reality of human existence in Esan eschatology is in no 
little way a determinant of their concept and attitude to life generally. The onus 
of this eschatological analysis on human existence can be understood from the 
following positions. 

3.1. The Pre-Earthly Stage 

This stage amongst the Esan people is the stage in which the human soul-
’Orion’ is yet to assume its bodily form- ‘Ebge’ and to be perceived in the physi-
cal world ‘Agbon medaghe’. It is the conception of the Esan people that every 
living soul is predetermined to live in a particular human body. And this, to a 
large extent can be influenced by the ‘Ehi’ (Guardian Angel) so in asking for a 
child-‘Omon’ therefore, the parents will ask for the intercession of the ‘Ehi’-
decider or question this is why the Esan in situations of this sort always say: 
“Ebi ehi ta” – ‘what my decider say’ or ‘that which has been decided for me’ or 
‘my destiny’. On good cases, the Esan also say “Ehi mhen mhen”- ‘my angel is 
good’. 

‘Ehi’ is a spiritual being who in the Esan community or hierarchical place-
ment of beings exists in the level of the Divinities, yet immanently; it guides the 
activities of ‘Oria’-man on earth. Among the Esan people the primary duty of 
‘Ehi’ is to take control of mans destiny and ensure its actualization hence the 
Esan commonly say: “Ehi chioya noria”- “it’s your angel that decides for you”. 
‘Ehi’–destiny is believe to be hidden and coded in “Uhomon or Uhumu”-the head 
of the human being this is why the Esan commonly say “Uhumuenhen”-bad 
head “Unhumhumhen sun mhen” - my head leads me. This accounts for why a 
traditional Esan man will always wash his/her head first while having his bath 
believing that ‘Uhumu odion’ - head is first and forbids unnecessary touching of 
his head by another. According to Ali in his; ‘Esan Cosmology and its Effect on the 
Social Behavior of the people’, ‘Uhumu or Uhomon’ is a very important part of the 
Esan bodily structure and has significance in the life of an individual. He noted 
that: 

Sometimes in Esan, particularly when one is undertaking a very serious 
challenge; one touches one’s head by saying “Unhumhumhen sun mhen”. Some 
make sacrifice to the guardian angel present in the head. In Benin, this is done 
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as represented in half calabash studded with cowries, also in Yoruba land, di-
rectly to the head34. 

To this end, in asking for a child, the parents requests for a child with a 
good human soul, this is because; it is the soul according to the Esan people, 
which determines the kind of child that will be given girth to that is; a good or 
bad one. 

3.2. The Earthly Stage 

Given the explanation at conception, it is already believed that the soul has 
assumed the rightful human body. However, to protect and nurture the child to 
become the desired child, there are still efforts the parents will make to guard 
against bad influence or evil spirit. This is why pregnant woman amongst the 
Esan people are warned against walking in lonely places, going to river alone, 
going to fetch firewood alone or even warned not to communicate with some 
identified bad persons in the society. The period from the time of conception 
through the birth of a child, down to the age of reasoning is considered critical 
amongst the Esan people. This is because it is within that period that the child 
is vulnerable to bad influences. If this child is well protected from such influen-
ces, he/she develops into a good human person. On the contrary it becomes a 
bad human person. 

The Esan believe strongly in the fact that proceeding from 'Aisagbonhi' – 
the pre earthly world and having been given a destiny, 'Oria’ – man therefore, 
has a purpose on earth. A purpose marked out for him by 'Osanobulua '. Accor-
ding to Ali this process is unique in that: 

This is done by the person's soul going before God to choose how his/her 
life will be lived out before coming into the world “Aisagbonhi”. He/she knees 
before the creator and receives it in the presence of his guardian angel. Each 
man/woman has his/her specific purpose; he or she is himself or herself, even in 
identical twins. At the end of the earthly journey each person is accountable 
toGod “Aiyo noria”35. 

Traditionally, living in fulfillment of one's destiny is of outmost priority, 
hence everyman struggle to live fulfilling his unique, identical, unrepeatable de-

34 P. O. Ali; Esan Cosmology and Its Effect on the Social Behavior of the People, (Lagos; 
Deocraft Communication, 2011), p. 22. 

35 Ibid, p. 23 
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stiny. Consequently, any man who lags in this, is considered 'cursed' or a failure. 
In fact, he is less a man. 

After birth, the child does not live in isolation in the Esan schema; he/she 
is born into a community of other human beings like him/her. Here he/she le-
arns the necessary and essential tools for living with others and achieving 
his/her destiny. Communal life in 'the Esan community is grouped according to 
members' or age grades. Hence when the child reaches a certain age of reaso-
ning, he/she is initiated into a group. There are three groups among the male 
folks in the Esan community. These are: 

A. ‘Egbenughele’- the Scavengers, 
B. ‘Igenes’- the group before the elders 
C. 'Enedion’ -the Elders36.

Each of these groups is charged with certain responsibility according to its 
degree and interest. By initiation, one becomes a member of any of these groups 
and this is very ceremonious as it marks a hinge of responsibility and maturity. 
More so, promotion from one group to another is strongly out of necessity as 
some prerequisite must be met especially on the death of an elder or any mem-
ber of the “Enedion”. Hence living responsibly in the community with others in 
thought, word and action is very imperative. When a member of the “Enedion” 
group dies, he still none the less, occupies his position until after three months 
before any move to fill his position is made. Within these three months, all his 
rights and privileges are duly given to him by his eldest son until after. 

3.3. Death (‘Uwu’) 

‘Uwu’-death is the last among the rites of passage 'Oria'-man goes through 
on his earthly stage of existence (among birth, puberty and marriage). The Esan 
see death as that point or process through which 'Orion'-the soul detaches from 
'Egbe'-the body and moves into the abode of the spirits. Death is of two folds 
for the Esan; the good death- which is that which occurs at a ripe age with chil-
dren to perform the funeral rites and bad death- that commonly known as 'unt-
imely'. Funeral rites are very essential traditional and spiritual exercises as wi-
thout it, the dead is denied an ancestral 'welcome home'. These are the ritual of 
separation, transition and incorporation of the deceased into the great beyond. 

36 Ibid., p. 24. 
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Following from this, the Esan people believe that the spirit of the deceased go 
into the presence of the supreme being to give account of his/her earthly life af-
ter which he/she is either rewarded or punished; sent to a place the Esan de-
scribes as that which is full of ‘palm kernel shell’37, piercing the wicked from all 
sides and making him uncomfortable. 

According to Battista Mondin in his: ‘Philosophical Anthropology’, “Death is 
a sign of the creatureness of man. ('Uwu'-) Death for (‘Oria’-) the human person 
is tri-logically significant that is; it is inescapable, necessary and the direct con-
sequence of his composite structure, namely his psycho- physical constitution"38. 
Although, the Esan people are not unaware of these experiences of earthly ter-
mination of physical life, they also have the notion and belief in the reality of 
the life after death. In their view, the kind of life one lived while on earth, de-
termines the goodness or badness of the life he will be rewarded with after de-
ath. 

Since the good life is desirable for every human being, the Esan people 
have their moral norms to enable the individual develop into a good human per-
son. Here there is co-operation of the individual with the regulatory norms in 
the society. It is also because of the consciousness of death 'Oria’-man in Esan 
community endeavors to be charitable to other. This consciousness of the ‘life 
after’ can be said to support immensely the concept of 'Oria'- man as a ‘being-
with’ others in the community as it ensures communal sharing, caring, interper-
sonal relationship, interpersonal involvement, valuation and respect for the 
other. This is because it is the notion of the Esan people that only those who 
are good to others, in the community-'Usuabgon' will be rewarded with good life 
after death. It is from this understanding of ‘Uwu’-death that the concept of the 
life after death and the immortality of ‘Orion'-the soul, emerged. The Esan peo-
ple would totally agree with E. B. Idowu who describe (‘Uwu’)-death "as a me-
ans whereby the present earthly existence is changed for another"39. ‘Uwu’-death 
in Esan eschatology therefore, is a transformation or movement, journey or 
transition into another life-'Agbon'. In their concept of time and human existen-
ce as shown above, it is made clear that the Esan people believe that man can 
re-incarnate seven times, “Igba hilon na ra agbgon”. They believe it is a privilege 

37 Loc., cit. 
38 B. Mondin, Philosophical Anthropology, (Bangalore India: Theological Publication, 1991), 

pp. 264 -265. 
39 E. B. Idowu, Olodumare God in Yoruba Belief, (London: Longman, 1962), pp. 79/182. 
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given to man by 'Osanobua ' either to correct the wrong done in the life before or 
to enjoy or share again in life. This is better expressd in their concept of 'Iroso'- 
re-incarnation. No doubt all this put together, accounts for a better understan-
ding of the Esan belief in a life after death, in the continuity and in existence of 
the ancestors. Indeed this Esan concept of time is a reconciliatory tool of human 
existential opposites. 

Below is a diagrammatic illustration of the imports of the Esan belief of 
time and eschatology. To a large extent, this will aid a clearer understanding of 
the Esan concept of life in totality especially in their concept of man as a 'being-
with'. 

D. Esan Time and Eschatology of Life. 

Figure: 1.: Esan time and Eschatology of life. 

From the above diagrammatic illustration, the conception of time and es-
chatology in Esan ontology or ethnographic/ethno-philosophical studies is con-
nected to other events in the life and history of man. Human life in Esan time 
and eschatological belief follows also another rhythm or cycle which knows ne-
ither end nor radical alteration. This is the rhythm or cycle of the pre-earthly li-
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fe, the earthly life which includes; initiation, marriage, procreation, old age; De-
ath and entry into the company of the departed. Finally, the return to the crea-
tor around whom mans' life is centered40. 

4. Conclusion

Ethno-philosophy is a particular current of thought which considers wis-
dom as in African philosophy as derived from a peoples culture and religious 
background. This thought provoking perspective of African study has largely 
contributed to African literature hence writing of intellectuals like Alex Kaga-
me, John Mbiti, E. A Ruch and Ayanwu, kwessi Wiredu, A. G. Bello, Joseph 
Omoregbe, many others including V. E. Obinyan expresses this fundamental 
echelon. This work therefore is one of such contributions. In this study so far, 
human existence in Esan ethnography and ethno-philosophy is not an aimless 
or purposeless process, it has a value and a meaning, it has an end or destina-
tion. This determines man’s attitude to life. From our analysis above on time 
and eschatology, we can understand that the Esan world-view like most other 
Africans such as the Akan, Ashantis, Igbo’s, Yorubas, Effic, Afemai e.t.c, en-
capsulates a broad and exhaustive idea of the concept of life and time and this 
has a great influence and effect on the Esan people in their thought and behav-
ioral patterns or approach to the fundamentals of reality41 as much as an under-
standing of human existence. This forms the background for their dynamic and 
dual view of ‘Oria’- man as a being belonging to two different worlds; the here 
and now- 'Enabiuwana ' and the hereafter– ‘Enabiazebue’. To a large extent, 
this gives practical explanations to why Esan anthropology is the central recon-
ciling point of the Esan world-view of life and time as all realities are considered 
only in relation to man-‘Oria’ who is ‘Eno yan abgon’ -the one who own the 
world; who is at the center of all things giving them their bearing and signifi-
cance from his position, meaning and end. 

The views of Anyanwu and Ruch, captures the onus of human existence in 
Esan eschatology. For the Esan people, no conception of an existence is strictly 
independent of the others. All are ultimately related to a common creator and 

40 E. A. Ruch and K. C. Anyanwu, p., 7. 
41 V. E. Obinyan, ‘Man As A ‘Being-With’ In Esan Ontology’ (A Ph.D dissertation in de-

partment of Philosophy Faculty of Artsnnamdi Azikiwe University Awka July, 2012), p.78. 
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are ontologically connected. So the Esan people share from the common Afri-
can view namely that all realities are permeated and animated by a common vi-
tal force, human being inclusive. It is against this background that relationship 
with others must bear certain exigencies in the earthly state of human existence. 

Some philosophers might debunk our analysis as too religious and commu-
nalistic and call it folk-philosophy as they say philosophy is individualistic, like 
thought itself, it is instrumental. However no statement of confidence can be 
made of the African belief system outside the full acceptance of the fact that 
they, the Africans, are naturally religious people. From the affirmation of J. 
Mbiti as cited in Menkiti’s "On the Normative Conception of the Person." the Afri-
can is profoundly and essentially a religious person42, it could be deduced that 
from an in-depth study and a wealthy understanding of the Esan people, one 
could come to terms with most of their philosophical concepts of the universe 
and its being as well as the eschatological backdrop of human existence. From 
all indications therefore the Esan religious concept is from a cosmological obse-
rvation and understanding in the belief that 'Osanobua’-the Supreme Being is 
the beginning and end or the source and summit of everything in the universe 
which man in turn is the central point. 

Consequently therefore this contribution to African literature, emphasize 
that the Esan religion and philosophy like other African’s seem two but is one 
reality due to the singular fact that both are holistically seen as one inseparable 
reality. This accounts for why the Esan culture or ontology conceptually springs 
from a religious locale. Borne out of this is the conclusion that the physical and 
spiritual are but two dimensions of one and the same universe, hence for the 
Esan people and indeed all Africans, either viewed from a time point or a space 
perspective, the universe is characteristically a religious one, and human life in it 
is a religious experience. The God-consciousness of the Esan people can be seen 
as observed in every instrument of culture. Language, art, proverbs, songs, 
names and so on, this is demonstrated in the proverb that “no one shows a child 
the Supreme Being”43. Hence any study of African religion and philosophy must 
be done with a measure of objectivity as this emphatically underscores the re-
ason for the Esan belief in the reality of God-'Osanobua' and human destiny, 
human free-will, responsibility, death and indeed all other cosmic realities in the 

42 I. A. Menkiti, "On the Normative Conception of the Person." Kwasi Wiredu (ed.), pp. 
32-329. 

43 J. S. Mbiti, African Religion and philosophy, Ibid. 
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Esan world. The concept of human existence in the Esan philosophical outlook 
is that which cannot be considered outside the scope of 'Osanobua'- the Supreme 
Being, who is his maker, his beginning and his end and who determines by de-
stiny his nature during the course of his existence. 

Clearly from the above, even though the Esan analysis of human existence 
raise fundamental philosophical problems or questions such as that of the au-
thenticity of human free will, the question of who takes responsibility for our 
actions and problem of determinism or destiny, it is an indisputable fact that 
Esan ontology or metaphysics has to some extent served a very important func-
tion of creating conducive atmosphere for the realization of very important psy-
chological and moral needs of the individual and community at large. It is a 
metaphysics that is instrumental in tackling fundamental questions surrounding 
human life, problems of ethics and society and, as such, has been instrumental 
to questions of cohesion, social control, and law and order within Esan commu-
nities44. 

Even though ‘village’ have become a thing of the mind in a fast globalizing 
world, It is necessary, therefore, to ponder on where such a conception of reali-
ty, of Being, of human life and existence evolved and where it can be properly 
located if not in traditional philosophy. Even though the issues of human desti-
ny, free will, determinism, responsibility and after life remain problematic issues 
surrounding our subject, It should be borne in mind in the Esan philosophy, the 
human person is both a subject to fate ad freedom he is both a victim of his pre-
earthly restrictions and an architect of his own future. The Esan like other Afri-
cans believe in one God, in divinities and ancestors, respect elders have elabora-
te rituals and ceremonies, etc… but these do not constitute the African philo-
sophy. African philosophy does not refer to the beliefs and ideas of individuals 
and groups but to the fundamental and general principle governing the commu-
nity of people called Africans. African cultural beliefs which shape African insti-
tution and behavior exist whether individuals know them or not. But philo-
sophy is a conscious effort to know or justify the general principles governing 
such beliefs and transmit it through African literature; this no doubt is the ener-
getic factor behind this study on human existence in Esan eschatology from an 
ethnographic/ethno-philosophical perspective. The burden on African philo-

44 I.I. Asouzu, "Science and African Metaphysics: A Search for Direction." Philosophy in Af-
rica. Boston Twentieth World Congress of Philosophy, August 1998.http://www.paedeia.com 
(1 5/7/2011). 
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sophers in every African literary art therefore is to continually undertake con-
structive, deconstructive, reconstructive and integrative reflections and analysis 
on our African phenomena inherent culture, customs or traditional and religious 
belief. However, the result of our critical, hermeneutic and phenomenological 
analysis of human existence in Esan eschatology is that human existence is all-
englobing as it illuminates all aspects of reality as they affect us and it is in this 
recognition that the essence of our being as human persons and more importan-
tly as individuals who live in the community is amplified. This periscope ethno-
graphic/ethno-philosophical analysis of man’s existence in Esan eschatology li-
me lights the inter-deep relationship between all realities visible, invisible, ma-
terial and spiritual as well as the particular and universal. This contributes to 
other scholarly expressions of culture, traditional and religious beliefs in African 
literature. 

Abstract 

African literature embodies a profound ethnographic or ethno-philosophical diverse con-
ceptions and analysis of history and existence of man. Although it has in no little way, been con-
sidered synonymously with the teleological movement of time hence the questions ‘From where is 
man?’ ‘what is life?’ ‘why death?’ and ‘to where does man go’ are underlying imperatives of human 
existence and this to a large extent, constitutes eschatology. But what is eschatology and to what 
extent does it envelope a broad understanding of human existence? How much does this struc-
tures human attitude to life itself? Does this qualify for a people’s philosophy? In this study we 
shall examine human existence in Esan eschatology especially as it constitute a broad ideological 
frame work to an understanding to fundamental issues that constitute being and beings and as a 
peoples philosophy to certain global demands. The researcher adopts a critical, hermeneutic and 
phenomenological method in crystallizing the wealth or quintessence and relevance of the Esan 
eschatological analysis of human existence in African literature and philosophy and concludes 
with the affirmation that African ethnography and philosophy affirms that human existence cuts 
across three transcendental stages in a teleological movement through fundamental or existential 
realities which brings his will, choice and responsibility to play. 

Key words: eschatology, human existence, Esan, death, immortality, soul, time, religion 
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