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Małgorzata Kowalska
(Białystok)

IDEOLOGIE PO IDEOLOGIACH.
O CYNICZNEJ NAIWNOŚCI

IDEOLOGIES AFTER IDEOLOGIES. ON CYNICAL NAIVETY
Abstract
The main idea of the article is that in our „postmodern” world ideologies are not at all dead
but adopt new forms which I call both cynical (in Slotedijk’s sense of the term) and naïve. I start
with reflecting on the very meaning of the term “ideology” and propose to adopt its broad and
“dialectical” sense, embracing ideology as false knowledge and as false consciousness, but emphasizing its connection with power. After recalling some theories of the “end of ideology”, from
Aron to Lyotard, through Polish thinkers such as Leszek Kołakowski, all based on a rather narrow sense of ideology. I argue that ideologies understood as a complex interconnection of desire
and power have regained a crucial role, after the fall of the communist utopia, in the context of
consumerist and technological capitalism and its conservative opponents.
Key words: ideology, end of ideology, cynicism, Marxism, psychoanalysis, postmodernism,
Polish school of historians of ideas
Słowa kluczowe: ideologia, koniec ideologii, cynizm, marksizm, psychoanaliza, postmodernizm, polska szkoła historyków idei

1. Kłopotliwe pojęcie
Hasło końca ideologii upowszechniane od lat 60. XX wieku, między innymi za sprawą głośnych tekstów Daniela Bella i Raymonda Arona1, hasło, któ1
Zob. Daniel Bell, The End of Ideology. On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties,
Harvard University Press, 1988; Raymond Aron, Koniec wieku ideologii, Instytut Literacki, Paryż
1956 (wybór tekstów Arona).
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remu upadek realnego komunizmu i przyjmowanie przez coraz większą część
świata systemu liberalnej demokracji zdawał się przydawać rosnącej wiarygodności i aktualności, od pewnego czasu przestało być popularne, a nawet stało się
całkowicie passé. Kłam zadają mu nie tylko wyjątkowo agresywne formy psychiczno-politycznej i społeczno-politycznej mobilizacji takie jak radykalny islamizm, ale również rozmaite zjawiska zachodzące na obszarze tzw. kultury zachodniej, a bardziej jeszcze te, które można obserwować na terenie dawnych
państw komunistycznych, w szczególności w Polsce.
Wiele zależy oczywiście od tego, jak zdefiniujemy ideologię. Jest to bez
wątpienia pojecie niejasne i z tego względu kłopotliwe. Pomijając jego sens etymologiczny i źródłowy (nauka o ideach według Statutta de Tracy), w ciągu swojej długiej już historii i burzliwej kariery zyskało wiele znaczeń, niekoniecznie
wzajemnie się wykluczających, ale na pewno różnych.
Nie ma tu miejsca na wchodzenie w szczegóły tej wieloznaczności. Tytułem wprowadzenia i w celu przyjęcia zarazem możliwie szerokiego i możliwie
precyzyjnego sensu pojęcia powiedzmy tyle:
Istotna różnica między takimi czy innymi sposobami rozumienia terminu
„ideologia” wiąże się ze zwracaniem uwagi bądź na status poznawczy i funkcje
pewnego systemu wyobrażeń w porównaniu z wiedzą w założeniu nieideologiczną, bądź na relację między takim systemem wyobrażeń i sytuacją oraz świadomością podmiotu. Równa się to rozróżnieniu na ideologię jako fałszywą wiedzę i ideologię jako fałszywą świadomość. Pierwszą koncepcję można nazwać
epistemologiczną, drugą – społeczno-psychologiczną.
Rozumienie ideologii w kategoriach wiedzy fałszywej, pseudowiedzy, w najlepszym razie wiedzy cząstkowej, ale pretendującej do bycia prawdziwą i – przynajmniej w pewnym zakresie – zupełną, zakłada możliwość określenia, czym jest
de iure wiedza właściwa. Tę ostatnią w czasach nowożytnych zwykło utożsamiać
się z nauką jako domeną myślenia racjonalnego, zobiektywizowanego i intersubiektywnego w odróżnieniu od sfery tylko subiektywnych przekonań, wyobrażeń
i wierzeń. Takie odróżnienie jest już obecne w filozofii Kanta, z perspektywy
której ideologią – chociaż on sam tego terminu jeszcze nie używa – należałoby
nazwać próby metafizycznego wykraczania poza granice teoretycznego rozumu
określające możliwość poznania w ogóle, czyli roszczenie sobie pretensji, wskutek ulegania transcendentalnemu pozorowi, do poznania rzeczy samej w sobie.
Ten wątek kantyzmu zostanie zradykalizowany w klasycznym pozytywizmie,
zgodnie z którym filozoficzna spekulacja, podobnie jak religijne wierzenia, nie
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mają żadnej wartości poznawczej, chociaż nauka ze swej strony może odpowiadać tylko na pytania dotyczące zjawisk (obserwowalnych faktów i regularności
rządzących ich występowaniem), rezygnując na zawsze z próby udzielenia odpowiedzi na pytania o pierwsze racje, całość świata, sens życia itd. Borykanie się
z takimi pytaniami byłoby więc domeną ideologii. Wariantem podejścia kantowsko-pozytywistycznego będzie w XX wieku np. filozofia nauki Poppera, kładąca nacisk na hipotetyczność i odwoływalność twierdzeń naukowych – w odróżnieniu od totalizujących, nieeksperymentalnych, niefalsyfikowalnych, a zatem też „niewywrotnych” tez ideologicznych, których modelowym przykładem
byłyby tezy Hegla i Marksa2
Z drugiej strony, rozróżnienie na wiedzę właściwą i niewłaściwą obecne jest
również u Hegla i (w sposób bardziej skomplikowany, do czego wrócimy)
Marksa. Tyle że dochodzi tu do odwrócenia kantowsko-pozytywistycznego wartościowania członów opozycji. Z perspektywy heglowskiej wiedzą właściwą, nauką naprawdę godną tego miana jest tylko „wiedza absolutna” rozpoznająca mechanizmy samego stawania się wiedzy i umieszczająca jej poszczególne momenty w ramach Całości. Chociaż również Hegel nie posługuje się jeszcze terminem
„ideologia”, jest jasne, że w kontekście jego dialektyczno-spekulatywnego systemu na miano ideologii zasługuje każde myślenie cząstkowe, jednostronne i w tym
sensie abstrakcyjne, zwłaszcza gdy pretenduje do rangi konkretnego i uniwersalnego. W szczególności każda pozytywna nauka szczegółowa, która zapomina
o swoich historycznych uwarunkowaniach i ograniczeniach, aspirując do rozumności i prawdy tout court.
Wbrew pozorom, opozycja między tymi koncepcjami wiedzy właściwej jest
względna. Przynajmniej na gruncie koherencyjnej teorii prawdy można przyjąć,
że każde twierdzenie czy teoria potwierdzą swoją wartość poznawczą dopiero
w ramach de iure możliwego całkowitego systemu wiedzy, a dopóki tak się nie
stanie (w praktyce nigdy), każde z nich ma tylko status mniej lub bardziej prawdopodobnej hipotezy. W tym kontekście, podobnie jak na gruncie myśli Hegla,
ideologiczność wiązałaby się z pomijaniem tego nieuchronnie prowizorycznego
i hipotetycznego statusu wiedzy, będąc synonimem naiwnego dogmatyzmu.
Do tradycji pozytywistycznej należy również odróżnianie wiedzy jako zbioru lepiej czy gorzej uzasadnionych sądów twierdzących od sądów wartościujących i oceniających, w szczególności moralnych. Z tego punktu widzenia ide2
Zob. Karl Popper, Logik der Forschung, 1934 (Logika odkrycia naukowego, przeł. Jerzy Kmita, PWN, Warszawa 1977) oraz Karl Popper, The Poverty of Historicism, 1957 (Nędza historycyzmu, przeł. Stefan Amserdamski, PWN, Warszawa 1999).
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ologię charakteryzowałoby nieodróżnianie tych rodzajów sądów, bezpośrednie
i nieuprawnione przechodzenie od faktów do wartości i powinności, a w porządku psychologicznym: „zanieczyszczanie” rozumu przez emocje. Równa się
to uznaniu całej sfery aksjologicznej za w istotnym sensie nierozumną i odmówieniu emocjom wszelkiej wartości poznawczej, co jest stanowiskiem trudnym
do utrzymania. Rozsądne wydaje się jednak zachowanie rozróżnienia między
emocjami, a także sądami wartościującymi poddającymi się refleksji i „ślepymi”,
świadomymi lub świadomie kontrolowanymi i nieświadomymi Z tego punktu
widzenia domeną ideologii byłyby przede wszystkim emocje nieświadome,
w każdym razie w znikomym stopniu kontrolowane (popędy, pragnienia, traumy), co prowadzi nas już w stronę koncepcji psychologicznej.
Przypadek Marksa i marksizmu jest dla teorii ideologii szczególnie ciekawy
dlatego, że stanowi nie tyle syntezę, ile kombinację pozytywistycznego i heglowskiego podejścia do problemu, a zarazem łącznik między pojmowaniem ideologii – po raz pierwszy nazwanej tu po imieniu – jako przeciwieństwa nauki, czyli
fałszywej wiedzy, i jako fałszywej świadomości. Przestawiając Hegla „z głowy na
nogi”, Marks oskarża o ideologiczność idealizm zapoznający uwikłanie świadomości w materialne, ekonomiczne interesy, jednocześnie zaś utrzymuje heglowskie rozróżnienie między wiedzą całościową, uniwersalną i z tego tytułu zasługującą na miano naukowej, a wiedzą partykularną, choć nieświadomą swojego
partykularyzmu i właśnie z tego względu ideologiczną.
Najogólniej rzecz biorąc, świadomość jest fałszywa, kiedy zapoznaje swój
partykularyzm, swoje historyczno-społeczne, a w końcu indywidualne uwarunkowania, myląc swoje wyobrażenia z uniwersalną prawdą i – co ważne – nie rozpoznając obiektywnego sensu działań, którym towarzyszy, ale którymi tylko
z pozoru kieruje. W tym sensie fałszywa świadomość „nie wie, co robi”. Pozostaje nieświadoma rzeczywistych pobudek, interesów i/lub popędów leżących
u podstaw jej wyobrażeń i przekonań, Nie jest w żadnym razie synonimem intencjonalnego kłamstwa ani nawet samooszustwa, lecz przejawem zasadniczego
pęknięcia między tym, czego podmiot jest świadomy i tym, co nim „naprawdę”
powoduje. Zgodnie z tym podejściem, świadomość podmiotu z zasady „nie nadąża” za jego faktycznymi, historycznie, społecznie, w końcu psychologicznie
i biologicznie ukształtowanymi motywacjami Na poziomie świadomości mamy
zasadniczo do czynienia tylko z racjonalizacją nieświadomych interesów i/lub
popędów. Psychoanaliza, od Freuda po Lacana i Zizka, doda, że faktycznym
źródłem ideologii, poniżej progu świadomości i związanych z nią racjonalizacji,
jest pragnienie i dążenie do jego „obsadzenia” w pewnym obiekcie, przeniesienia
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nań całej, a przynajmniej znacznej części psychicznej energii, w końcu zidentyfikowania się z jakimś „mistrzem”, symboliczno-fantazmatycznym ojcem określającym normy i znaczenia, Taka identyfikacja nadaje podmiotowi wyobrażeniową
tożsamość, scala go wokół „ideału ja”, pozornie zaklejając jego wewnętrzne pęknięcie, choć w istocie tylko je pogłębiając, bo zgodnie z psychoanalityczną interpretacją wyobrażeniowa konstrukcja tożsamości podmiotu nigdy nie odpowiada
jego rzeczywistości.
W perspektywie marksizmu, ale także psychoanalizy szczególnym przypadkiem fałszywej świadomości jest świadomość fałszywa, by tak rzec, podwójnie,.
tzn. niepomna nie tylko tego, co ją warunkuje i co skrycie nią powoduje, ale
również tego, że to, co nią powoduje, jest w istocie sprzeczne z jej „właściwym”
interesem i pragnieniem, bo polega na identyfikowaniu się z interesem i pragnieniem innych, którzy jedynie z pozoru są owego interesu i pragnienia rzecznikami, w istocie zaś je represjonują i działają wbrew nim, a zgodnie z własnymi. Według Marksa jest to przypadek klas podporządkowanych klasie panującej, w szczególności proletariatu ulegającego ideologii burżuazji, przyjmującego
jej system wyobrażeń i wartości – dopóki nie stanie się „klasą dla siebie”. Według krytyków komunizmu, poczynając od Orwella i frankfurtczyków, był to
przypadek samych komunistów i szeregowych zwolenników komunizmu, zadających gwałt własnej podmiotowości, niewolących nie tylko innych, ale też samych siebie i gotowych poświęcać własne pragnienia, własne myślenie, a w końcu własne życie w imię fantazmatycznej Sprawy. Taka sama diagnoza dotyczy
oczywiście zwolenników faszyzmu.
Relacja między ideologią rozumianą jako fałszywa wiedza (czyli koncepcją
epistemologiczną) a ideologią rozumianą jako fałszywa świadomość (czyli koncepcją psychologiczną) nie jest oczywiście stosunkiem rozłącznym. Fałszywą
wiedzę można uznać za dzieło fałszywej świadomości i odwrotnie: fałszywa wiedza, z chwilą gdy zostaje uwewnętrzniona jako, mówiąc językiem Lacana, „panujące znaczące” (Master Signifier), rodzi fałszywą świadomość, zasłaniając
przed podmiotem prawdę o nim samym, jego sytuacji i jego rzeczywistych pragnieniach. Mimo tego związku różnica między koncepcją epistemologiczną
i psychologiczną jest istotna i w skrajnych przypadkach koncepcje te mogą całkowicie się rozchodzić. Na gruncie koncepcji psychologicznej można rezygnować z pozytywnego określania właściwej wiedzy, przynajmniej w zakresie
przedmiotowym, tj. jako wiedzy o świecie. Wystarczającym kryterium ideologiczności byłaby tu – jak chyba u Lacana albo, choć na gruncie innych filozoficznych założeń, u Sartre’a – „nieautentyczność” podmiotu rozumiana jako jego
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niezdolność do rozpoznania własnej „nicości” i nieokreśloności własnego pragnienia, jako stała skłonność do nadawania sobie „substancjalnej”, w istocie fantazmatycznej tożsamości poprzez inwestowania pragnienia w jakiś przedmiot
i identyfikowanie się z jakimś innym (innym jako konkretnym obiektem, ale też
lacanowskim „wielkim innym”, czyli społecznym systemem znaczeń, w którym
jednak zawsze pewien konkretny inny, jednostkowy lub grupowy, „fiksuje” dominujące znaczenia). I odwrotnie: na gruncie koncepcji epistemologicznej można ostatecznie pominąć podmiot, zarówno jego świadomość, jak jego nieświadomość, pragnienia i fantazmaty, tworząc ideę wiedzy bez podmiotu, a same
rozważania na jego temat i zgoła samo jego pojęcie uznając za ideologiczne. Albo, co nie wychodzi całkiem na to samo, widząc z podmiocie produkt ideologii
(jak robił tu Althusser3). Przeciwieństwem ideologii byłaby tu czysta nauka rozumiana jako „praktyka teoretyczna” bez podmiotu, tym bardziej poznawczo
wartościowa, im bardziej bezosobowa, anonimowa, niczyja. Pytanie brzmi, skąd
w takim razie w ogóle biorą się ideologie. Nawet przy założeniu, że możliwa jest
epistemologia bez podmiotu i bezosobowe uprawianie nauki, fenomenu ideologii nie sposób pojąć bez odwołania się do jakiejś koncepcji podmiotu, który ideologię poprzedza.
Związek między epistemologiczną i psychologiczną koncepcja ideologii polega jednak również i przede wszystkim na czymś innym. Jeśli nie we wszystkich, to przynajmniej w większości spośród historycznych sposobów rozumienia
terminu zasadnicze znaczenie ma związek fałszywej wiedzy i/lub fałszywej świadomości z władzą, siłą, a ostatecznie przemocą. Z tego punktu widzenia ideologią nie jest każde prywatne złudzenie ani nawet każdy zespół wyobrażeń zbiorowych, lecz tylko taki rodzaj niby-wiedzy, który wyrasta z „woli mocy” i tę wolę
racjonalizuje, który służy osiągnięciu i utrzymaniu nadrzędnej pozycji w społeczeństwie, zapanowaniu nad innymi wyobrażeniami i praktykami, podporządkowaniu ich sobie. W tym sensie ideologia ma zawsze charakter praktyczny
i polityczny w brutalnym sensie słowa: wiąże się ze stosunkami indywidualnych,
ale przede wszystkim zbiorowych sił i dążeniem jednych do zapanowania nad
innymi, także kosztem zapanowania nad „samym sobą”, nad tym, co we „mnie
samym” może stawiać opór sile, której na pewnym poziomie pragnę lub której
się poddaję, utożsamiając się z nią. Takie praktyczne (pragmatyczne?) i polityczne pojmowanie ideologii właściwe jest marksizmowi, ale także psychoanali3
Zob. Louis Althusser, Pour Marx, 1965 (W imię Marksa, przeł. M. Herer, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, 2009).
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zie poczynając od Freuda, oczywiście Nietzschemu, a następnie wszystkim ich
dwudziestowiecznym spadkobiercom, od frankfurtczyków i Foucaulta po Zizka.
Właściwe jest również tradycji z pozoru czysto epistemologicznej, za reprezentantów której uznać można Poppera i Arona. Albowiem również dla nich znakiem rozpoznawczym ideologii jest nie tylko i nie tyle jej pseudonaukowy charakter, ile – i przede wszystkim – fakt, że stanowi ona narzędzie budowy pewnego
typu społeczeństwa i sprawowania nad nim władzy. Zarówno więc z perspektywy psychologicznej, jak i z perspektywy epistemologicznej ideologia nie tylko
i nie tyle myśli (niedakwatnie, dogmatycznie czy nieautentycznie), ile działa. Jako taka przejawia się nie tylko i nie tyle w zbiorze wyobrażeń, ile w systemie
społecznych praktyk ucieleśnionych w instytucjach (w „aparatach państwa”, jak
ujmował to Althusser4), w określonych stosunkach międzyludzkich i ukształtowanych przez nie zachowaniach, w pewnym obrządku czy „kulcie” (Benjamin5),
w „habitusie” (Bourdieu6), w samych ciałach, dyscyplinowanych w pewien sposób i związanych z pewną formą społecznie produkowanej podmiotowości (Foucault7). W skrajnym przypadku kult nie potrzebuje nie tylko świadomie wyznawanych dogmatów, ale nawet subiektywnie przeżywanej wiary; ideologia,
umieszczona jakby w samych rzeczach, staje się w dużym stopniu niezależna od
treści świadomości i od rodzaju pragnień, także od istnienia lub nieistnienia subiektywnej woli władzy, stając się samoistną władzą ponad ludzkimi głowami
Tak można zinterpretować i uogólnić (jak zrobił to np. Zizek8) opisany przez
Marksa fenomen fetyszyzmu towarowego. Fetyszyzm polega ostatecznie na tym,
że efekt społecznej praktyki całkowicie oddziela się od świadomości tej praktyki
i jawi się podmiotom jako logika rzeczy samych, którym pozostaje się poddać
i które w końcu same określają treść świadomości (to, co daje się pomyśleć).
W takiej sytuacji (tj. przy takim ujęciu problemu) fałszywość wiedzy i świadomości należałoby ostatecznie uznać za synonim ich praktycznej nieistotności.
Jednak nawet w takiej sytuacji świadomość jest ważna przynajmniej o tyle, o ile
Zob. L. Althusser. L’idéologie et appareils idéologiques d’Etat, w: L. Althusser. Positions,
Paiis 1976.
5
Zob, Walter Benjamin, Kapitalismus als Religion, in: W. Benajmin, Gesammelte Schriften,
vol. VI, fragment 74.
6
Zob. np. Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris 1980.
7
Zob. zwłaszcza Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris 1975 (Nadzoworować i karać.
Narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant, Aletheia, Warszawa 1993) i tegoż, La naissance
de la biopolitique. Cours au Collège de France 1979, Paris 2004 (Narodziny biopolityki, orzeł. Michal
Herer, PWN, Warszawa 2011).
8
Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, Verso Books, 1989 (Wzniosły obiekt ideologii,
przeł. Joanna Bator, Paweł Dybel, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001).
4
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może wzmacniać działanie „obiektywnych struktur”, dostarczając im ideowego
uzasadnienia.
Podsumowując powyższą rekonstrukcję i dyskusję przyjmijmy, że w zgodzie z większością historycznych koncepcji i jakby na ich skrzyżowaniu przez
ideologie będziemy rozumieć – szeroko, ale jednak dość ściśle – zarazem fałszywą (cząstkową a dogmatyczną) wiedzę i fałszywą świadomość związaną z napięciem między świadomością i nieświadomością podmiotu, między tym, co on wie
i mówi, a tym, czego chce i co robi, a także i przede wszystkim między świadomością i praktycznymi, politycznymi stosunkami sił. Przyjmijmy, inni słowy, że
pojęcie ideologii obejmuje pewne spektrum zjawisk, którego biegunami są z jednej strony ograniczona wiedza, z drugiej zaś strony w dużej mierze niezależne
od stanu wiedzy zobiektywizowane praktyki i związany z nimi kształt świata
społecznego. Między tymi biegunami rozciąga się sfera fałszywej świadomości
rozumianej jako świadomość w ograniczonym stopniu wiedząca i w co najmniej
równie ograniczonym stopniu dla siebie przejrzysta, powodowana w dużej mierze nieświadomymi pobudkami i w sposób tylko na poły świadomy uczestnicząca w społecznym konflikcie sił.

2. Koniec ideologii?
O jakim końcu i jak rozumianej ideologii mówiono jakiś czas temu,
w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku?
Wszystko wskazuje na to, że zasadniczym punktem odniesienia była tu definicja ideologii proponowana przez Raymonda Arona, zgodnie z którą ideologia jest „świecką religią”, czyli „globalnym wyjaśnieniem świata, jego przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości”9. To globalne wyjaśnienie, w którym sądy opisowe
mieszają się z wartościującymi, staje się (stawało w czasie przeszłym?) podstawą
„ideokracji”, władzy czerpiącej swoją legitymizacje z rzekomego odkrycia, przynajmniej w podstawowych zarysach, ostatecznej prawdy. Aron nie wikłał się
w opisywanie perypetii świadomości i nieświadomości produkujących ideologie.
Można wręcz sądzić, choć bodaj nigdzie nie napisał tego wprost, że samo pojęcie fałszywej świadomości uznawał za przynależne ideologii marksistowskiej
i w tej mierze ideologiczne. Jego definicja ideologii jest epistemologiczna i pod
wieloma względami bliska poglądom Poppera, choć wyraźniej zabarwiona po9

Zob. R. Aron, dz. cyt.
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znawczym sceptycyzmem. W każdym razie w tej perspektywie koniec ideologii
(chociaż sam Aron ostrożnie opatrywał to hasło znakiem zapytania) polega na
upadku wiary w wartość „globalnych wyjaśnień”, poddanych racjonalnej, naukowej krytyce, a przede wszystkim falsyfikowanych przez społeczne doświadczenie, w tym przez rzeczywiste społeczne pragnienia (np. bezpieczeństwa, materialnego dostatku, ale także liberalnej, „formalnej” wolności).
Wzorcowym przykładem ideologii, a nawet ideologią par excellence był dla
Arona marksizm. Nie tyle myśl samego Marksa, którą na swój sposób cenił, ile
marksizm zwulgaryzowany, marksistowska wulgata ze wszystkimi jej dogmatami i postulatami. Kryzys dogmatycznego marksizmu byłby zatem równoznaczny
z kryzysem, a może i ostatecznym końcem ideologii jako takiej. Równoznaczny
również z uznaniem racjonalnej zasadności sporu między różnymi punktami widzenia (interesami, doświadczeniami, zasobami wiedzy) oraz poszukiwaniem
kompromisu między nimi w ramach pluralistycznego społeczeństwa liberalnodemokratycznego.
Podobne rozumienie problemu prezentowali, poczynając od lat 60., polscy
„rewizjoniści” z Leszkiem Kołakowskim na czele. Dla nich również dogmatyczny marksizm stał się modelowym przykładem represyjnej ideologii, antidotum
na którą był rodzaj sceptycyzmu, uznanie wartości pluralizmu, swobodnej krytyki, ale też kompromisu między „skłóconymi bogami”. Sławny tekst Kołakowskiego pt. „Jak być liberalno-konserwatywnym socjalistą”10 jest tego wymownym
przykładem. Krytyka ideologii oznacza tu krytykę globalnych wyjaśnień, a kryzys lub zgoła koniec ideologii – gotowość do jednoczesnego uwzględniania różnych wartości, które w ramach dogmatycznych ideologicznych systemów funkcjonują jako osobne i zgoła przeciwstawne. Do takiego samego sposobu myślenia należy przeprowadzona przez Bronisława Baczko krytyka rewolucyjnych
i totalitarnych wyobrażeń społecznych11 oraz obrona liberalnej demokracji jako
tertium między skrajnościami (w szczególności komunizmem i faszyzmem))
formułowana przez Krzysztofa Pomiana12.
Nieco paradoksalnie, do tego samego nurtu rozważań nad kondycją ideologii można zaliczyć, przynajmniej do pewnego stopnia, „postmodernistyczną”
10
Leszek Kołakowski, „Jak być liberalno-konserwatywnym socjalistą”, w: tegoż, Czy diabeł
może być zbawiony i 27 innych kazań, Aneks, Londyn 1984 (tekst pierwotnie ukazał się w piśmie
„Encounter”, October 1978, przekład polski w „Aneksie” nr 20/1979).
11
Zob. Bronisław Baczko, Les imaginaires sociaux. Mémoires et espoirs collectifs, Pruis 1984
(Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamieci zbiorowej, PWN, Warszawa 1994).
12
Zob. Krzysztof Pomian, Filozofowie w świecie polityki. Eseje 1957–1974” Toruń 2004.
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myśl Lyotarda. Paradoksalnie, bo Lyotard należy do filozoficznych radykałów
i raczej ani on sam, ani Aron czy polscy rewizjoniści i krytycy marksizmu nie życzyliby sobie ustalania wspólnego mianownika między nimi. A jednak taki
wspólny mianownik, choć na ograniczonym poziomie, istnieje i wręcz rzuca się
w oczy. Chodzi oczywiście o sławną tezę Lyotarda dotyczącą „końca metanarracji” we współczesnym zachodnim społeczeństwie, zwanym ponowoczesnym13.
Nic w istocie nie stoi na przeszkodzie, aby metanarrację w rozumieniu Lyotarda
utożsamić z ideologią w rozumieniu Arona, tym bardziej że sam Lyotard, po
„otrząśnięciu się” z marksizmu, przynajmniej w jego wersji dogmatycznej, podobnie jak Aron uznawał marksizm za wzorcową metanarrację, i de facto to jego
kryzys był dla niego równoznaczny z kryzysem i zgoła końcem metanarracji
w ogóle.
Mimo tego ogólnego podobieństwa zarówno diagnoza, jak postulaty Lyotarda różnią się znacznie od diagnozy i postulatów Arona czy Leszka Kołakowskiego. Lyotard jest krytykiem „globalnych wyjaśnień” i rzecznikiem pluralizmu,
ale z tych samych powodów jest też przeciwnikiem ideowego synkretyzmu,
kompromisów, tym bardziej konsensusu, w którym, spierając się z Habermasem,
widzi nową postać ideologicznej opresji i niesprawiedliwości Zauważa również,
że koniec matanarracji z marksistowską na czele nastąpił nie tylko i nie tyle pod
wpływem racjonalnej, naukowej krytyki, ile za sprawą wyzwolenia mocy zawartej w kapitalistycznej ekonomii i najnowszej technice, za sprawą zatem „brutalnego empizryzmu” i zwycięstwa całkowicie nieidowej i, przynajmniej z tradycyjnie filozoficznego punktu widzenia, nieracjonalnej zasady, jaką jest zasada skuteczności, „przyrostu mocy”. W kontekście analiz Lyotarda metanarracje
rozpadły się ostatecznie nie dlatego, że były nienaukowe (choć były) albo zbyt
represyjne wobec różnorodności ludzkich doświadczeń (choć były), lecz dlatego,
że ograniczały globalny „przyrost mocy”, nawet jeżeli służyły mu tymczasowo
i lokalnie. Po osiągnięciu pewnego poziomu rozwoju kapitalistyczna gospodarka
i technologia nie potrzebują już ideowych/ideologicznych legitymizacji, legitymizując się własną skutecznością. Dlatego jeżeli w ogóle można jeszcze współcześnie mówić o ideologii, jest nią „hegemonia dyskursu ekonomicznego”, który
podporządkowuje sobie wszystkie inne, naukę, kulturę, prywatne życie, myślenie
i zachowanie jednostek, w imię kryterium skuteczności, lepszego panowania nad
przyrodą, produkcyjnej wydajności, rynkowej konkurencyjności itp. W tej per13
Jean-François Lyotard, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris 1979 (Kondycja ponowoczesna, przeł. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997).
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spektywie ideowy kompromis i konsensus oparty na generalnym sceptycyzmie
co do wartości „metanarracji” i „globalnych wyjaśnień” jest tylko czymś w rodzaju epifenomenu woli mocy wyzwolonej z pęt tradycyjnych ideologii. Spełnia zatem z powodzeniem, nawet jeżeli sam Lyotard tak tego nie określa, podstawowe
kryterium ideologii, jakim jest związek wiedzy z władzą. Spełnia je tym bardziej,
że produkuje ofiary, tych, których głosu kompromis i konsensus nie uwzględniają, których głos w ekonomiczno-technologicznym dyskursie mocy jest niesłyszalny albo się nie liczy. Dlatego Lyotard wzywa do tworzenia nowych języków
zdolnych wyartykułować doświadczenia ofiar, doświadczenia marginalne, nienormalne, ekstrawaganckie i zgoła nieludzkie. Bez wiary jednak, że umożliwi to
jakieś ogólniejsze porozumienie, przeciwnie – z intencją przeciwdziałania porozumieniu, a jedynie w celu rozbijania pozornych konsensusów; bez wiary również w możliwość pokonania systemu (czyli kapitalizmu), a jedynie z nadzieją,
że go to zaburzy, odchyli nieco od jego głównej osi, jego brutalnie pragmatycznej zasady.
Interesujący wkład do myślenia o czasach współczesnych jako końcu ideologii wniosła myśl Sloterdijka jako autora Krytyki cynicznego rozumu14. Rozum
cyniczny, będący punktem dojścia oświecenia, czyli coraz dalej idącej utraty złudzeń, jest już nieideologiczny w tym sensie, że nie wierzy w globalne wyjaśnienia ani a frotiri w utopię świetlanej przyszłości. Nie wierzy także w wartość teraźniejszości, tj. aktualnej rzeczywistości społecznej i aktualnej wiedzy, a nawet
wiedzy w ogóle jako motoru postępu. Nie ma złudzeń i nie ma nadziei, co nie
znaczy, ze jest pogodzony z beznadziejną rzeczywistością. Na swój sposób cierpi, jest formą „świadomości nieszczęśliwej”. Ale z tego nieszczęścia nie szuka
wyjścia, a raczej znajduje tylko takie, aby mimo braku wiary dostosować się do
tego, co jest, w imię przetrwania. W odróżnieniu od Arona Sloterdijk jest zwolennikiem psychologicznej koncepcji ideologii, wiążąc ją z pojęciem fałszywej
świadomości. Problem współczesności, przynajmniej na zachodzie, miałby
wszelako polegać na tym, że świadomość na ogół nie jest już fałszywa w tym
sensie, że nieświadoma swoich uwarunkowań i motywów. Nie jest świadomością, która „nie wie, co robi”, robiąc co innego niż myśli i niż myśli, że robi. Jest
przeciwnie świadomością, która wie, co robi i co nią powoduje, a mimo to, chociaż nie wierzy w wartość tego, co robi, robi to nadal, bo nie wierzy również
w możliwość zmiany tego, co jest i co wymaga określonych zachowań. Sloterdijk
14
Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Frankfurt am Main 1983 (Krytyka cynicznego rozumu, przeł. Piotr Dehnel, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2008).
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nazywa ten stan umysłu „oświeconą fałszywą świadomością”. Choć oświecona
w tym sensie, że pozbawiona złudzeń, jest ona fałszywa w tej mierze, w jakiej
pozostaje w sprzeczności z tym, czego podmiot „naprawdę” chce, akceptując
rzeczywistość, której „naprawdę” nie akceptuje. Ideologia trwa już przede
wszystkim jako sama ta rzeczywistość ukształtowana przez zespół zbiorowych
praktyk, przez „kult” bez wiary.
Na pewnym poziomie te różne diagnozy końca ideologii nie wykluczają się.
Aron, polscy ex-marksiści, Lyotard i Sloterdijk mówią w sumie tyle, że wobec
widocznego kryzysu komunizmu jako alternatywy dla liberalno-demokratycznego kapitalizmu upadła wiara i sama potrzeba wiary w „wielkie wyjaśnienia”
i w alternatywę dla systemu, który, choć niedoskonały, zaczął być powszechnie
postrzegany jako najlepszy z możliwych. W każdym razie jako najsprawniejszy
i niedający się pokonać ani w praktyce, ani nawet w myśli. Różnica między
przywołanymi wyżej diagnozami polega tylko i aż na tym, czy takie rozpoznanie
stanu rzeczy uważa się za równoznaczne z dojściem do rozumu i szansą na lepsze, bo bardziej racjonalne urządzenie społeczeństwa i na pełniejsze pojednanie
się podmiotów z rzeczywistością i samymi sobą, czy, przeciwnie, widzi się w tym
raczej kolejny epizod zniewolenia, cierpienia i alienacji.
Chociaż Sloterdijk nie poświęcał wiele uwagi kondycji świadomości w schyłkowym realnym komunizmie, mógłby z powodzeniem dowodzić, że ona także
i ona zwłaszcza była w ostatnich dziesięcioleciach jego trwania cyniczna, bo rytualnym dyskursom i rutynowej praktyce przestała tam towarzyszyć, także po
stronie rządzących, wiara w komunistyczne dogmaty i znakomita część samych
niby-komunistów nie wierzyła już w to, co mówi i w to, co robi. Nawet jeżeli za
podtrzymywaniem tej ideologicznej skorupy kryła się jeszcze wola mocy, to rósł
rozdźwięk między nimi, bo skorupa okazywała się coraz bardziej bezsilna. Odklejając się od obiektu, jakim była idea bezklasowego społeczeństwa, uniwersalnej
misji proletariatu, ogólnoświatowej rewolucji itd., nie mówiąc o awangardowej roli
partii komunistycznej, jednostkowe i zbiorowe pragnienia coraz wyraźniej szukały
dla siebie innego ujścia, innych obiektów. Już wtedy rysowały się też nowe konflikty interesów, by nie rzec nowe konflikty klasowe Ale jeżeli tak, to znaczy, że
w świecie postkomunistycznym ideologie miały przed sobą przyszłość, i to zarówno z psychoanalitcznego, jak i z marksistowskiego punktu widzenia.
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3. Powrót naiwności?
Ideologie nigdy nie miały się lepiej niż w czasach, gdy ogłoszono ich koniec, napisał gdzieś Slavoj Zizek. Nietrudno z tą diagnozą się zgodzić, zwłaszcza
z perspektywy wschodnioeuropejskiej.
Jeżeli w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku na zachodzie zaczynano już
wątpić w liberalną demokrację przedstawicielską, uznając ją najwyżej za system
najlepszy ze złych, a z kapitalizmem wielu godziło się tylko jak ze smutną koniecznością, to w krajach postkomunistycznych, jeszcze przed ostatecznym
upadkiem reżimu komunistycznego, system zachodni stał się obiektem pożądania. Z pewnością nie dla wszystkich, ale dla dość wielu, w szczególności dla politycznych i intelektualnych elit. W skali całego zachodniego świata zbiegło się
to czasie, z pewnością nieprzypadkowo, bo na fali uoogólnionego odchodzenia
od marksizmu, z triumfem poglądów radykalnie liberalnych à la Margret Thatcher, ekonomicznej szkoły austriackiej i chicagowskiej, doktryny prywatyzacji,
otwarcia i elastyczności rynków, a zarazem dyscypliny budżetowej, z konsensusem waszyngtońskim itd., słowem: z nastaniem neoliberalizmu.
Lyotard, pisząc pod koniec lat 70. o rozpadzie metanarracji i triumfie brutalnego empiryzmu, nie miał racji o tyle, że nie dostrzegł lub nie docenił utrzymującej się potrzeby „podniesienia do godności pojęcia” nowego przypływu woli
mocy, a jednocześnie zainwestowania pragnień w obiekt podsuwany przez nową
doktrynę: wizję indywidualnego sukcesu w ramach gry rynkowej, a wtórnie zarazem bogatego i wolnego społeczeństwa. To, co nazywał hegemonią dyskursu
ekonomicznego, nie było i nie jest sprawą samego dyskursu czy języka. Wiązało
się, zwłaszcza na wschodzie Europy, z potężną inwestycją pożądania i towarzyszącymi mu fantazmatami, z potrzebą utożsamienia się z „panującym znaczącym” i wplecenia weń własnych pragnień. Niektórzy, wezwani do brania spraw
w swoje ręce, podążali zapewne za spontanicznymi chęciami, ale wielu i zapewne większość uznała, że powinni pragnąć tego, czego pragnąc trzeba, czego pożądanie stało się koniecznością.
Teoria neoliberalna, podobnie jak marksistowska, sama w sobie nie jest
ideologią, lecz hipotezą. Nie jest ideologią nawet jako bezkrytycznie przyjmowana doktryna, jeżeli przez doktrynę rozumieć wytwór o charakterze tylko intelektualnym. Ideologią staje się z chwilą, gdy przechwytuje i strukturuje masową
wyobraźnię, masowe pragnienia, gdy staje się przedmiotem zbiorowej wiary
i gdy, co najważniejsze, przekształca stosunki sił, produkuje nowy rodzaj władzy.
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Jest ideologią tym bardziej, im bardziej formatuje wyobraźnię, im lepiej określa
przedmiot wiary, im bardziej zmusza podmiot do podporządkowania się nakazom „innego” i „panującego znaczącego” kosztem wyrzeczeń, poświęceń i zgoła
gwałtu na części własnych pragnień. Wiele wskazuje na to, że na tym właśnie
polegało utożsamienie się społeczeństw komunistycznych z neoliberalnym kapitalizmem. Pracuj i cierp, aby odnieść sukces i się wzbogacić – to wariant credo
dla silnych. Pracuj i cierp, aby wzbogacić mogli się inni, bo to służy całemu społeczeństwu, a w końcu może i tobie – to wariant dla słabych. Przynajmniej dla
tych, którzy marzą, że mogliby się znaleźć na miejscu silnych.
W czasach zwanych ponowoczesnymi, a które lepiej byłoby może nazwać
hipernowoczesnymi, obiektem potężnej inwestycji pragnienia stała się również
technika. Fetyszyzm technologicznych gadżetów, coraz nowszego sprzętu i rozmaitych „apek”, określa zwłaszcza wyobraźnię młodych ludzi. Starsi usiłują gorzej lepiej nadążyć pod groźbą „cyfrowego wykluczenia”. Pozostawanie w tyle za
technologicznymi innowacjami i nowinkami staje się handicapem Aktywne zaś
uczestnictwo w produkcji tych innowacji, a przynajmniej aktywne im kibicowanie umacnia nie tylko poczucie mocy, ale też wiarę w scenariusze science-fiction,
w wizję całkowicie zautomatyzowanego i zrobotyzowanego świata, w którym
ludzka inteligencja zostanie bądź to fantastycznie wzmocniona przez sztuczną,
bądź zgoła przez nią zastąpiona (co jest już raczej dystopią). Skrajny przypadek
stanowią w tym kontekście wyznawcy tzw. transhumanizmu wierzący w to, że
umysł można będzie oderwać od śmiertelnych ciał, przelać w krzemień, a z czasem, dzięki postępowi nauki i techniki, doprowadzić nawet do zmartwychwstania ciał neobiologicznych. Najbardziej wierzący, a skądinąd majętni, poddają się
hibernacji, aby w ciekłym azocie doczekać lepszych czasów.
Dla znacznej części „ponowoczesnych” społeczeństw nie tylko technika, ale
i sama nauka nie jest bynajmniej, jak chciał Popper, obszarem falsyfikowanych
hipotez ani tym bardziej, jak chciał Lyotard, ryzykowną grą językową, która
prowadzi głównie do odkrywania aporii i granic pewnej wiedzy, lecz, jak u zarania nowożytności, w czasach pierwszego oświecenia, obietnicą pokonania wszelkich dotychczasowych ograniczeń, biedy, chorób, a może i samej śmierci. Dlatego tymczasem gotowi są także cierpieć w imię naukowo-technologicznego postępu, akceptować „terapie szokowe”, konieczność likwidowania tradycyjnych
miejsc prac i podążania za innowacjami, nawet okrutne eksperymenty (przynajmniej na zwierzętach), stosować się do wielu bolesnych zaleceń, poddawać
naukowemu reżimowi ciało i umysł. Poza naturalną troską o zdrowie i prze-
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trwanie jest w tym rodzaj religijnego oddania. Naukowa wiedza-władza i związana z nią biopolityka funkcjonują nie tylko jako zespół wewnętrznych przymusów dyscyplinarno-normalizujących, lecz jako rodzaj superego, źródło samoujarzmienia, ale też rozmaitych fantazji (od wiary w dobroczynność lub szkodliwość jakiegoś rodzaju diet po fantazje transhumanistyczne).
W dużym stopniu uwewnętrzniony i wyobrażeniowo uświęcony został także ścisły związek nauki i techniki z kapitałem i rynkiem. Aby prowadzić badania
i dokonywać technologicznych innowacji, trzeba mieć fundusze, te zaś można
mieć pod warunkiem, że badania przyczyniają się do innowacji, a innowacje do
pomnażania kapitału. Nauka musi się opłacać. Odkrycia muszą dać się sprzedać
i przynieść wymierny zysk. Przynajmniej w postaci „punktów” (liczby publikacji
w dobrych czasopismach, liczby cytowań) i związanego z tym prestiżu. Innowacje, także tzw. społeczne, a nie tylko czysto technologiczne, muszą służyć poprawie wydajności. „Nauka stała się momentem w krążeniu kapitału” – jak już
pod koniec lat 70. diagnozował Lyotard. Od tego czasu proces ten tylko się nasilił, związek między nauką i biznesem, samym myśleniem i biznesem, całym
życiem społecznym i biznesem stał się przedmiotem kultu w powiązanych ze
sobą hasłach „kapitalizmu kognitywnego” i „społeczeństwa opartego na wiedzy”.
Ktokolwiek chciałby te hasła kwestionować, broniąc np. autoteliczności wiedzy
albo więzi społecznych opartych przede wszystkim na „wartościach”, naraża się
na zarzut obskurantyzmu, w najlepszym razie niestosownego pięknoduchostwa.
Maszyna złożona z nauki, techniki, kapitału i rynku zadaje cierpienia, ale dostarcza również rozkoszy, zwłaszcza tym, którym daje władzę, ale i tym, którzy
z tą władzą się utożsamiają, dla których stała się ona własnym superego, nawet
gdy są jej ofiarami.
Dzieje się tak wszelako nie bez wyjątków i nie bez reakcji. Zarówno „religia
rynku”, jak „religia nauki i techniki” znajdują na zachodzie, a tym bardziej poza
nim licznych przeciwników. Najbardziej wyrazistym z nich jest religijny, islamski, ale także chrześcijański i żydowski fundamentalizm, od „normalnej”, eschatologicznie zorientowanej religii różniący się tym, że bezpośrednio przekłada się
na działania polityczne, stanowi prosty, dobrze widoczny przejaw „woli mocy”
i w bardzo określony sposób fiksuje pragnienia na pewnej wizji, bardzo jasno
wskazując też wroga (materializm, liberalizm, konsumpcjonizm itp.), W sferze
pojęciowej, tj. na poziomie świadomości i racjonalizacji odwołuje się do wąskiego zbioru dogmatów. Wiara w dogmaty jest jednak – wszystko na to wskazuje –
wtórna wobec jakiejś traumy i projekcji wszelkiego zła na fantazmatycznego
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wroga. Własna tożsamość, związana z pewnym „ideałem ja”, czyli identyfikacja
z przywódcą (mułłą, biskupem, liderem religijno-politycznym), ma tu najwyraźniej charakter głównie reakcyjny w ścisłym sensie słowa, tzn, stanowi reakcję na
rzeczywistość postrzeganą jako obca, zagrażająca przetrwaniu i opresyjna Odpowiedzią na tę opresję jest kontropresja, fizyczna, polityczna, a co najmniej
werbalna przemoc wobec wroga obarczonego winą za dotychczasowe frustracje.
Nawet jeżeli ta kontropresja oznacza również autoopresję i autorepresję, poświęcenie własnego szczęścia, a nawet życia.
Podobną strukturę mają rasizm i nacjonalizm. Tu również w grę wchodzi
tożsamość reakcyjna, wola mocy skierowana przeciwko innej woli mocy lub temu, co jest w taki sposób postrzegane w ramach fantazmatycznej projekcji. (Czy
uchodźcy i imigranci z Bliskiego Wschodu i Afryki stanowią rzeczywistą moc,
której należy przeciwstawić moc własną? W trzeźwej, nie tylko moralizującej
i sentymentalnej ocenie, nic na to nie wskazuje: uchodźcy i imigranci są ofiarami
wojen i skrajnie nierównego rozkładu profitów z globalnego kapitalizmu, nieszczęśnikami, którzy wymagają pomocy, nawet jeśli w ich tłumie trafiają się islamistyczni fundamentaliści i terroryści. Jednak w rasistowsko-nacjonalistycznym imaginarium en bloc uzyskują status najeźdźców i śmiertelnych wrogów.)
Z marksistowskiego, w każdym razie marksizującego punktu widzenia w grę
wchodzi tu coś w rodzaju konfliktu klasowego, a bardziej jeszcze rywalizacji
o utrzymanie lub uzyskanie lepszej pozycji społeczno-ekonomicznej w ramach
globalnego systemu, przede wszystkim z pozycji klas niższych, ale także podupadającej klasy średniej. Fałszywa świadomość rasistów i nacjonalistów polega
z tej perspektywy na tym, że interes ekonomiczny racjonalizują jako interes kulturowy, narodowy i rasowy. W perspektywie psychoanalitycznej, która tej pierwszej nie wyklucza, problem rasizmu i nacjonalizmu polega przede wszystkim na
projekcji i przeniesieniu złych emocji na obcego jako wroga, zwłaszcza gdy
wskazuje go jakiś „mistrz”.
Gwałtowne odrodzenie się w najnowszych czasach, także w społeczeństwach najbardziej rozwiniętych i cywilizowanych, religijnego fundamentalizmu,
nacjonalizmu i rasizmu, musiało być przykrym zaskoczeniem dla tych, którzy
uwierzyli w koniec ideologii, a nawet „koniec historii”. Czy jednak to odrodzenie jest równoznaczne z powrotem do ideologicznej naiwności, której kres już
w latach 80. XX wieku diagnozował Sloterdijk? Czy „religia kapitalizmu” połączona z „religią nauki i techniki” z jednej strony, a radykalny islamizm i, ogólniej, religijny fundamentalizm, a także rasizm i nacjonalizm z drugiej strony
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świadczą o triumfalnym powrocie fałszywej świadomości rozumianej jako zasadniczy rozdźwięk miedzy tym, co owa świadomość wie, a tym, co nią powoduje i co pozwala robić?
Moja odpowiedź jest ambiwalentna: tak i nie. Tak, bo znów mamy do czynienia (ale czy kiedykolwiek było inaczej?) z masową produkcją wyobrażeń nie
mających nic wspólnego z naukową racjonalnością, a choćby poznawczą ostrożnością oraz z masowym inwestowaniem pragnień w obiekty podsuwane przez
„innego”, przez dominujący system stosunków społecznych i gospodarczych,
przez instytucjonalnie podtrzymywany system symboliczny, ale także przez konkretnych innych pełniących rolę religijno-politycznych przywódców. Nie, bo
wiele przemawia za tym, że te systemy wyobrażeń, nawet jeśli bywają hipnotyzujące, coraz słabiej skrywają – przed samymi swoimi aktorami i zwolennikami
– związaną z nimi walkę o władzę, „nagi’ konflikt mocy.
Dominująca współczesna świadomość nie jest naiwna w tym sensie, że nie
zdaje sobie w ogóle sprawy z kierujących nią pobudek, ze swoich pragnień i interesów, nawet jeżeli towarzyszą im fantazmatyczne wyobrażenia i intelektualne
racjonalizacje.. Wszystko, w każdym razie bardzo wiele wskazuje na to, że owa
świadomość, i to po wszystkich stronach symbolicznych sporów, nie bez kozery
nazywanych wojnami kulturowymi, jest całkiem dobrze świadoma tego, że ostatecznie chodzi o to, kto zwycięży, kto kogo pokona. W tym sensie jest świadomością zdemistyfikowaną. Nie tyle za sprawą oświeceniowej, marksistowskiej
czy psychoanalitycznej krytyki ideologii, ile pod wpływem doświadczenia konfrontacji z mocą postrzeganą jako obca i wroga, której pozostaje przeciwstawić
własną moc, wykorzystując do tego wszystkie możliwe środki (dostępną faktograficzną wiedzę, ale także manipulację, PR, w szczególności „czarny”, zorganizowaną propagandę, mobilizacje wszystkich niezadowolonych itd.).
Bardzo pod tym względem znaczący jest fenomen prawicowego populizmu,
który od kilkunastu lat święci coraz większe triumfy w Europie i USA, a w Polsce stał się ostatnio opcją dominującą, a nawet – choć w wersji na swój sposób
poprawnopolitycznej – oficjalnie rządzącą. W dość powszechnie przyjmowanej
ocenie stanowi on reakcję na neoliberalny kapitalizm (stanowiący także, mimo
elementów polityki solidarnościowej i redystrybucyjnej, oficjalną doktrynę i praktykę Unii Europejskiej). W populizmie tym obietnica przywrócenia sprawiedliwości splata się w jedno z elementami religijnego fundamentalizmu, rasizmu,
a zwłaszcza nacjonalizmu, tworząc fantazmatyczny obraz wroga, zarazem dotychczasowych elit i „establiszmentu” (tych, którzy „byli przy korycie” i których
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trzeba od niego oderwać) i obcych (Rosjan, Niemców, brukselskich biurokratów, uchodźców…) czyhających na nasze narodowe samostanowienie i naszą
tożsamość. Jednocześnie w żadnym razie nie rezygnuje się tu z zasady zwiększania mocy produkcyjnych ani nawet z neoliberalnego kultu prywatnej przedsiębiorczości, niskich podatków, służebności nauki wobec biznesu itd., zakładając
tylko, ze wydajność będzie lepsza, gdy zostanie poddana autorytarnej kontroli
w imieniu „narodu”. Prawicowy populizm nie proponuje w istocie żadnej alternatywy dla systemu globalnego kapitalizmu, dąży jedynie do tego, aby w jego
ramach mieć więcej mocy, a przynajmniej poczucia mocy. I jest tego świadomy,
bo zarówno jego elity, jak i wspierający go „lud” właściwie bez zahamowań posługują się językiem siły, rewanżu oraz oczekiwanego sukcesu w globalnej rozgrywce.
Populizm nie jest „doktrynalnie czysty”. Przeciwnie, jest wybitnie synkretyczny, stanowiąc sui generis odpowiednik, lustrzane odbicie liberalno-konserwatywneo-socjalistycznego „konsensusu” fetowanego przez rzeczników końca ideologii, a w praktyce legitymizującego, na poziomie świadomości elit, nową odsłonę globalnego kapitalizmu. Jeżeli zasadniczą dziś linię politycznego konfliktu
zdefiniować jako linię dzielącą zwolenników „globalizmu” od zwolenników „narodowej tożsamości”, to trzeba stwierdzić, że na poziomie intelektualnym różnica miedzy nimi jest płynna, a o ostrości konfliktu decydują różnice wyobrażeń
towarzyszących walce o władzę. Klasyczna marksistowska analiza w kategoriach
walki klas ma tu sens ograniczony, bo adepci globalizmu i narodowej tożsamości
rekrutują się najwyraźniej z różnych klas, nawet jeżeli opcja narodowa staje się
coraz bardziej popularna wśród klas niższych. Być może bardziej adekwatne byłoby rozróżnienie w duchu Nietzschego, raczej psychologiczne niż socjoekonomiczne, na ideologię aktywnych panów i reaktywnych niewolników. Niezależnie
od tego, która z nich miałaby przeważyć (jak wiadomo, według Nietzschego,
podobnie jak według Hegla, zwłaszcza w interpretacji Kojève’a, motorem historycznych zmian są przede wszystkim niewolnicy), wspólnym mianownikiem
między nimi pozostaje wola mocy i związany z nią konflikt.. Chyba mało kto,
łącznie z głównymi protagonistami, ma dziś jeszcze złudzenia, że w najważniejszych sporach politycznych i kulturowych chodzi o coś innego.
Brak złudzeń nie znaczy, że nam się taki stan rzeczy podoba. Wizja stosunków społeczno-politycznych wyłącznie jako gry brutalnych sił pozostaje nie do
przyjęcia nawet dla aktywnych aktorów tej walki, tym bardziej dla jej obserwatorów i pobocznych zwolenników jednego lub drugiego „obozu”. Dlatego nie tyl-
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ko w oficjalnym dyskursie publicznym, ale i na poziomie jednostkowych oraz
grupowych wyobrażeń wciąż znakomicie się mają tradycyjne filozoficzne i moralne hasła takie jak prawda, sprawiedliwość, solidarność, równość, wolność,
demokracja itd. Nie twierdzę bynajmniej, że tym hasłom nic nie odpowiada na
poziomie rzeczywistych pragnień podmiotów, że są to tylko „puste znaczące”,
których realną treść każdorazowo wypełnia sama „wola mocy”. Uważam, przeciwnie, że nazywają one w pewien sposób, z konieczności słabo określony, istotną część rzeczywistych pragnień bardzo wielu ludzi, i to tych, które mają najmniej wspólnego z „wolą mocy”, a więcej z potrzebą (s)pokoju i wrażliwością
moralną rozumianą przede wszystkim jako wrażliwość na cierpienie innych.
Szkopuł w tym, że ta wrażliwość najwyraźniej nie znajduje dla siebie dość wyrazistego języka w ramach współczesnych wojen kulturowych i często zmuszona
jest przybierać język jednej z nich wraz z towarzyszącymi mu fantazmatami
wroga i koniecznością nagięcia własnych pragnień i sposobu myślenia do panujących dyskursów i praktyk.
W sumie współczesna kondycja ideologii wydaje się naznaczona tyleż przez
cynizm, co przez nową, a raczej staro-nową naiwność. Zależnie od jednostkowych, a może i grupowych przypadków proporcje cynizmu i naiwności są niewątpliwie różne. Wydaje się jednak, że w żadnym, w każdym razie mało którym
przypadku można mówić o czystym cynizmie albo o czystej naiwności. Na często rodzące się pytanie „czy oni rzeczywiście wierzą w to, co mówią” albo „czy
wiedzą, co robią?”, nie ma jednoznacznej odpowiedzi i chyba być jej nie może.

4. Podsumowanie
Wbrew hasłu „końca ideologii” we współczesnym, pokomunistycznym i „ponowoczesnym’ świecie ideologie mają się więc znakomicie. Najwyżej stały się
nieco bardziej samoświadome, to znaczy nieco bardziej cyniczne. Im bardziej są
cyniczne, tym bardziej towarzyszy im oportunizm i w końcu świadome kłamstwa w imię, jeśli nie zwycięstwa, to przynajmniej przetrwania w określonej rzeczywistości społecznej. Struktura fałszywej świadomości, w porównaniu z tą,
o której pisał Marks, a nawet Freud, bardzo się skomplikowała, wielokrotnie
zapętlając to, co świadome, z tym, co nieświadome, intencjonalne z nieintencjonalnym, subiektywne z systemowym, Być może w ten sposób dziś lepiej niż kiedykolwiek widać skomplikowaną naturę ideologii w ogóle.
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THE PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SILENCE
OF MARTIN HEIDEGGER
Abstract
This article discusses the problem of Martin Heidegger's famous involvement in Nazism.
This problem has already been widely discussed in the literature, but it is worth re-thinking. The
question of Heidegger's involvement and, above all, his post-war silence about Nazi crimes have
been discussed basically from the perspective of his anti-Semitic attitude, personal ambitions or
even as naive thinking. Perhaps there is worth looking at this problem from the point of view of
Heidegger's philosophy and, above all, the role and meaning of language. Heidegger called for
reaching the covered base – being itself. The key to this must be to reach the boundaries of language, that is, the transition from the language of everyday life, which is a consequence of an attitude oriented only to naive existence itself (or ontity), to the language of being. This path leads
inevitably to the border of language, that is to the "place" where language balances between saying
and silence (syge). Heidegger saw it as the proper (true) philosophical attitude, which is a discovery in the "event" of truth of being. The tragedy (meaning in Ancient Greek tradition) takes place
here in the man's realization of his helplessness towards the truth of being, and thus of silence,
which is a transition from the state of philosophical silence to political silence. The philosopher is
probably "doomed" to political engagement (as said Slavoj Žižek), and a consequence of it could
be the famous "Syracuse".
Key words: being, silence, language, metaphysics, saying, fuge, Holocaust, politics
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W sławnym wywiadzie udzielonym przez Heideggera magazynowi „der
Spiegel” pod tytułem „Tylko Bóg mógłby nas uratować” myśliciel wyraża przekonanie, że filozofia nie jest zdolna dokonywać bezpośrednio zmian w świecie,
choć może rościć ku temu pewne pretensje. Zadaniem filozofii jest raczej przygotowanie, postawienie człowieka w gotowości na nadejście zmiany, która musi
być związana z czymś, co Heidegger określa jako przyjście ostatniego boga.
W tym miejscu pojawia się sławna fraza, która zresztą posłużyła za tytuł całego
wywiadu: „Filozofia nie może bezpośrednio spowodować zmiany obecnej sytuacji w świecie. Odnosi się to zresztą nie tylko do filozofii, ale do całej sfery ludzkich myśli i dążeń. Tylko Bóg mógłby nas jeszcze uratować. Jedyne, co możemy
zrobić, to przygotować w poezji i w myśleniu gotowość na pojawienie się Boga
albo w upadku – gotowość na brak Boga, na to, że w obliczu nieobecnego Boga
czeka nas upadek”1. Pomijając przywołanego tu boga, który na pewno (a co sugeruje duża litera w polskim przekładzie) nie jest Bogiem chrześcijańskim, lub
w ogóle bogiem jakiejś religii, Heidegger przeprowadza sugestywną diagnozę
aktualnej „tu teraz oto” (da) sytuacji człowieka (ludzkości) pozostającego w stanie upadku (Verfallung), czy też degeneracji2. Wizja jest pesymistyczna i sprowadza sytuację do stanu pewnej nadziei związanej z gotowością na przyjście, lub
gotowością na brak (Not) Heideggerowego boga. Ów stan gotowości wiąże się
1
M. Heidegger, Tylko Bóg mógłby nas uratować, przeł. M. Łukasiewicz, w: Heidegger dzisiaj, „Aletheia” 1(4)/1990, s. 388. Można tu zasygnalizować pewien problem, który dotyczy
wszystkich przekładów tekstów Heideggera na język polski. Chodzi mianowicie o słowo „bóg”,
które polscy tłumacze uparcie przekładają z dużej litery, co nie wydaje się uprawnione. Heideggerowy „bóg” nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim Bogiem, co w przekładach należy wyraźnie
zaznaczać. Niestety Bóg z dużej litery sugeruje polskiemu czytelnikowi, że Heidegger odnosi się
do Boga tradycji chrześcijańskiej, a tak nie jest. Aby uniknąć złego zrozumienia problematyki boga u Heideggera należy przekładać go z małej litery, a dużą stosować tylko wtedy, gdy filozof odnosi się do Boga chrześcijańskiego. Piszę o tym w głównym tekście.
2
Posługuję się tym terminem nie w znaczeniu negatywnym, zepsucia, pogorszenia lub niszczenia czegoś, lecz w rozumieniu nadawanym mu przez Heideggera. Łacińskie de-generatio ma
dwa znaczenia. Jedno odnosi się do zwyrodnienia, biologicznej degradacji i niszczenia czegoś,
drugie oznacza normalne, naturalne zmiany zachodzące na przykład w obrębie danego gatunku
biologicznego. Wtedy degeneracja nie oznacza negatywnego stanu, lecz wskazuje na przemianę,
dostosowywanie się do nowej sytuacji, lub nowych warunków. Heidegger eksplikuje takie znaczenie degeneracji, które w jego myśli oznacza oddalenie się od źródła i popadnięcie w upadek, który
jednak nie oznacza ostatecznego zniszczenia. Można bowiem ze stanu zdegenerowanego wyjść –
powrócić do tego, co pierwotne, źródłowe. Filozoficzny wysiłek Heideggera jest na taki ruch nastawiony. Szerzej o degeneracji zob.: K. Sipowicz, Heidegger: degeneracja i nieautentyczność, Warszawa 2005. Szczególnie ważne ustalenia na stronach 23-35. W związku z tym porównaj, co pisze
o używanym przez Heideggera terminie Ruinanz Saftranski: R. Safranski, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, Mϋnchen-Wien 1994, s. 142-143.
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z drogą ku innemu myśleniu, które będzie zdolne określić człowieka wobec jego
bytowego stanu w świecie, który Heidegger określa jako Ge-Stell – „zestaw”,
usytuowanie, jakieś „wobec”. Sam autor wyjaśnia to następująco: „Świat nie może być ani z powodu człowieka, ani bez człowieka tym, czym jest i taki, jaki jest.
A to – moim zdaniem – dlatego, że to, co nazywam słowem z dawna obecnym
w tradycji, wieloznacznym, a teraz już wytartym – „bycie” – potrzebuje człowieka po to, by się objawić, zachować i ukształtować. Istotę techniki widzę w tym,
co określam jako „zestaw” („Ge-Stell”), często wyśmiewany i może niezręczny
termin. Rządy „zestawu” oznaczają, że człowiek jest nastawiony, eksploatowany,
angażowany przez władzę, która ujawnia się w istocie techniki i nad którą on
sam nie panuje. Myślenie zaś dąży do wyjaśniania tego stanu i jest to jedyna rola, jaką sobie przypisuje. Filozofia stoi na samym końcu”3. W diagnozie tej
i uwikłaniu w technikę rola filozofii, która „jest na samym końcu” odnosi się do
wyjaśniania w myśleniu odniesienia człowiek jako „tu oto bycia” do otaczającego
go świata „zestawu” (techniki)4. Taka czynność odsłania samo bycie, zatem odwołuje do tego, co prymarne i pierwotne, a co przesłonięte i zapomniane właśnie przez „zestawienia”. Bóg pełni tu rolę niemal drugorzędną, choć związaną
z nadzieją5. Ważniejsze wydaje się odniesienie do filozofii i do myślenia. Heidegger postulował zwrot ku myśleniu, a zwrot ten konstytuuje się w otwarciu na
samo bycie, na wydarzanie (Ereignis) prawdy bycia. Filozofia jako namysł, jako
„ćwiczenie duchowe” ma przygotować, co jednak wiąże się z pewną nieznośną,
kłopotliwą sytuacją związku teoretycznego namysłu z jego skutkiem, który ma
przecież odnosić się do sfery poza myślnej, do „świata”. W związku z tym rodzi
się więc pytanie, jak to zrobić? Jak dokonać takiego przejścia i czy ono w ogóle
jest możliwe?
Wskazane zagadnienie odwołuje oczywiście do szeroko znanej i komentowanej sytuacji samego Heideggera i jego zachowania. Innymi słowy, chodzi
M. Heidegger, Tylko Bóg mógłby…, s. 388-389.
Na zasadzie wprowadzenia szeroko na temat techniki i Ge-stell pisze Peter Trawny w podrozdziale pod tytułem „Zur Zweideutigkeit des ‘Gestells’” w książce: P. Trawny, Martin Heidegger, Frankfurt/Main 2003, s. 149-160. Autor przywołuje tam stosowne miejsca w dziełach Heideggera.
5
Zob. rozważania Heideggera o „ostatnim bogu” w „Przyczynkach…”: M. Heidegger,
Przyczynki do filozofii (Z wydarzania), przeł. B. Baran, J. Mizera, Warszawa, s. 372-397. Por.:
P. Trawny, dz. cyt., s. 139-142. Ciekawie o bogu i boskości u Heideggera bez odniesienia do
„Przyczynków…”, ale w kontekście Nietzschego pisze Karl Löwith: K. Löwith, Heidegger. Denker
in dürftiger Zeit, Göttingen 1960, s. 87-96. Zob. także cenne spostrzeżenia dotyczące „boskości’
w: R. Safranski, dz. cyt., s. 333-334.
3
4
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o jego zaangażowanie w nazizm i oddanie się służbie dla totalitarnego reżimu.
Fakty z tym związane są powszechnie znane, dlatego nie będę ich przytaczał.
Chciałbym pochylić się nad tym zagadnieniem z nieco innej perspektywy, chyba
niedostatecznie dotychczas uwzględnionej. W powszechnej świadomości sławne
Heideggerowe „Syrakuzy” oceniane są negatywnie6. Istnieje raczej zgoda co do
powszechnej dezaprobaty postępku Heideggera, różnice wynikają jednak z oceny przyczyn takiego zachowania filozofa7. Moją intencją nie jest przyłączenie się
do grona krytyków filozofa i powtórzenie argumentów podanych wcześniej, lecz
chcę podjąć próbę głębszego (co nie znaczy, że wszelkie opinie dotychczasowe
takowymi nie są – myślę tu raczej o głębi w znaczeniu Heideggerowego filozofowania ujętego w strukturze wertykalnej a nie horyzontalnej8) uchwycenia tego
zagadnienia, zwłaszcza na tle krytykowanych wypowiedzi samego filozofa
w kwestii zaangażowania. Jeśli bowiem powołamy się na pewne kategorie Heideggerowej filozofii, to być może uda się uchwycić sens jego czynu, co nie
sprawi jednak, że zmieni się moralna ocen jego postępowania. Chcę zatem powiedzieć, że spróbuję wskazać na filozoficzne „uwikłanie” Heideggera w praktyczne działanie oznaczające w jego przypadku fatalne opowiedzenie się za nazizmem, z drugiej jednak strony niemal jak z antycznej tragedii sytuację pewnej filozoficznej konieczności tego czynu i świadomości błędu towarzyszącej
filozofowi w czasach późniejszych.
6
Oczywiście chodzi o sławną wyprawę Platona do Syrakuz na dwór Dionizosa. Platon miał
nadzieję, że uda się wychować władcę-filozofa. Jak wiadomo, wyprawa zakończyła się klęską.
Przyjęto określenie „powrót z Syrakuz” jako synonim nieskutecznego zaangażowania filozofów
i samej filozofii w działania polityczne. Z Heideggerem związane jest wydarzenie, które miało
miejsce po złożeniu przez niego urzędu rektora. Pewnego dnia spotkał na uniwersytecie znajomego profesora, który zapytał go o „powrót z Syrakuz”. Pisze o tym wielu badaczy, a najsłynniejszy
jest bodaj krótki tekst H. G. Gadamera właśnie pod tytułem „Zurück von Syrakus?” (zob. H. G.
Gadamer, Zurϋck von Syrakus?, w: Die Heidegger Kontroverse, Hrsg. von J. Altwegg, Frankfurt/Main 1988, s. 176-179). Z najnowszych zob. np.: P. Sloterdijk, Was geschah im 20. Jahrhundert?, Berlin 2017, s. 210.
7
Wielce pouczająca jest dyskusja toczona wokół tej kwestii między Jaspersem a Arendt. Badacze myśli Heideggera określają swą dezaprobatę wobec postępku filozofa za pomocą mocniejszych lub słabszych stwierdzeń.
8
Takie podejście można wyczytać w ezoterycznym ujęciu filozofii Heideggera, zob.: „Mein
Versuch ist die Darstellung einer womӧglich neuen Heidegger-Interpretation, nicht zwar des
ganzen Werkes (wer sollte das vermöglich?), wohl aber von jenem Teil, der mit dem Manuskript
der ‘Beitrӓge zur Philosophie (Vom Ereignis)’ beginnt. Mit desem Text, Mitte der dreißiger Jahre
entstanden, betritt Heidegger einen Weg, den er nicht mehr verlassen hat. Die bisherigen Interpretationen dieses Werkteils von Heideggers Denken versuchen stets, Heidegger für die ‘Philosophie’ fruchtbar zu machen”, P. Trawny, Adyton. Heideggers esoterische Philosophie, Berlin 2010,
s. 12. Jak widać autor odwołuje się do „Przyczynków…” i swoją horyzontalnie ujętą ezoteryczną
interpretację na tym dziele opiera.
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Rozpocznę od krótkiej analizy fragmentu z najbardziej frapującego dzieła
Heideggera, to znaczy z napisanych pod koniec lat trzydziestych, ale utrzymywanych w całkowitej tajemnicy i wydanych dopiero w roku 1989 „Przyczynków
do filozofii”. W dziele tym Heidegger w wielu miejscach odniósł się do zagadnienia filozofii „narodowej” i w ogóle do rozumienia narodu jako tworu filozoficzno-politycznego. Odwołam się do paragrafu 15 tego dzieła pod tytułem „Filozofia jako «filozofia narodu»”. Należy pamiętać, że tekst powstał już po wydarzeniach związanych najpierw z objęciem funkcji rektora i aktywnym
zaangażowaniem w nowy reżim, po późniejszej rezygnacji z rektoratu i odejścia
od współpracy, co wedle opinii samego Heideggera spowodowało przejście
przez niego do opozycji wobec nazizmu. Oczywiście na wyrażoną przez filozofa
ocenę własnego zaangażowania i później sytuacji „bycia w opozycji”, a co za tym
idzie zagrożeniu ze strony reżimu różnie można patrzeć9, niemniej Heidegger
w rzeczonym tekście krytycznie odnosi się do filozofii narodowej w rozumieniu
ukształtowanym przez tradycyjną filozofię. Autor wskazuje, że „Zawodzi tu
wszelki platonizujący sposób myślenia, który przed-kłada narodowi jakąś ideę,
jakiś sens i wartości, zgodnie z którymi ma on się «stawać»”10. Naród nie jest
więc związany jakąś ideą i nie może być ukształtowany na gruncie pewnej ideologii wynikającej z apriorycznych założeń. Widać tu moment wyraźniej krytyki
wszelkich tradycyjnych koncepcji narodu i jego „filozofii” wyrastającej z ontycznej drogi obecnej w całej tradycji Zachodu. Z tego biorą się koncepcje narodów
uprzywilejowanych, mesjańska rola niektórych nacji jako tych, które przewodzą
ludzkości w drodze ku lepszej przyszłości (Grecy, Rzymianie, Niemcy). Wszelkie nacjonalizmy bazowały na takiej idei. Nie był od niej wolny również nazizm,
który ponadto w oparciu o tradycyjny antysemityzm i Darwinowski ewolucjonizm przeniesiony w obszar społeczno-polityczny uwypuklił on źródłowe znaczenie biologicznych różnic rasowych dzielących ludzi na rasy lepsze (aryjczycy)
i gorsze (semici). Takie myślenie zamykał Heidegger w krytykowanej dotych9
Kwestia szeroko dyskutowana. Literatura jest olbrzymia. Powołam się tu tylko na kilka pozycji: R. Safranski, dz. cyt., s. 322-384; T. Rockmore, On Heidegger’s Nazism and Philosophy, London 1992, s. 73-121; E. Nolte, Martin Heidegger. Politik und Geschichte im Leben und Denken, Berlin-Frankfurt/Main 1992, s. 153-183. Na tych stronach znajdują się dwa bardzo ciekawe rozdziały
pod tytułami: „Abwendung vom Nationalsozialismus 1934–1936?” (s. 153-169), „Die zweiten
Vorkiegsjahre 1936/37-1939”. Omawiając okres po złożeniu przez Heideggera rektoratu wydają
się one kluczowe dla określenia jego postawy, w której E. Nolte prezentuje odpowiadające mi stanowisko.
10
M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 47.
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czasowej tradycji Zachodu. Jego postulat filozofii i narodu jest inny, mianowicie
filozofia narodowa jest efektem zbliżenia filozofii do prawdy bycia, to znaczy
naród musi być ugruntowany na ujawnieniu się (wydarzaniu) samego bycia
i w nim musi być źródłowo zanurzony. Jest to sytuacja diametralnie odmienna
od tej, którą autor ostro krytykuje, to znaczy kiedy w sposób arbitralny (ideologiczny, a priori jako ideę) zakłada się jakiś ontyczny status narodu, jego autonomiczne i obiektywne bytowanie i na tej podstawie formułuje się postulat „filozofii narodowej”. To jest właśnie wyrażony przez Heideggera ów platonizujący
sposób myślenia. Postulat filozofa jest inny: koncepcja narodu musi wypływać
z doświadczania samego bycia, które jest udziałem człowieka jako „bycia tu oto”
– Da-sein, lub jawno-bycia, jak proponują tłumacze „Przyczynków…”11. Heidegger wskazuje, że jedynie takie ujęcie narodu sankcjonuje filozofię narodową,
a naród kształtuje się dopiero wtedy, gdy człowiek jako Da-sein stróżuje byciu.
Drogę do takiego stanu i tym samym do stawania się narodu wyznaczają ci, których filozof nazywa „najbardziej wyjątkowymi” – „przyszli”, wyjątkowe jednostki, które przeczuwają nadchodzące bycie i jego prawdę. Rolę taką Heidegger
wyznaczał najwybitniejszym – spośród niemieckiego grona to ulubiony poeta
Hӧlderlin – których można w ten sposób określić jako wieszczy wydarzania bycia. Autor pisze: „…namysł nad tym, co narodowe, jest istotnym przełomem.
[…] jeśli „zasada narodowa” ma być wprowadzona do gry jako miarodajna dla
dziejów jawno-bycia, to trzeba wywalczyć najwyższą rangę Bycia. Naród staje się
narodem dopiero wówczas, gdy przychodzą jego najbardziej wyjątkowi i gdy zaczynają przeczuwać. Dopiero w taki sposób naród staje się wolny od swego prawa jako ostatecznej konieczności swojej najwyższej chwili, które mam zostać
wywalczone. Filozofia narodu jest tym, co naród czyni narodem pewnej filozofii,
dziejowo gruntuje go w jego jawno-byciu i przeznacza go do stróżowania przy
prawdzie Bycia”12.

O Dasein i Da-sein napisano wiele. Dobrze do tej kwestii odnosi się bliski uczeń Heideggera Löwith, zob.: K. Löwith, Heidegger. Denker…, s. 23-26. Pisze on między innymi: „Das Dasein lastet auf sich selbst, weil es ohne ein Woher und Wohin schlechterdings ist und ‘zu sein hat’.
Habe doch noch nie ein menschliches Dasein frei darϋber entschieden, ob es ins Dasein kommen
wolle oder nicht. Diesen in seinem Woher und Wohin verhϋllten, aber an ihm selbst um so unverhϋllter erschlossen Seinscharakter des Daseins, ‘das es ist und zu sein hat’…”. (tamże s. 23).
Löwith problem rozumienia Dasein pozwala sobie poruszyć także w korespondencji z Heideggerem, zob. M. Heidegger/K. Löwith, Briefwechsel 1919–1973, Freiburg im Breisgau 2017. List
Lӧwitha z 2 sierpnia 1927 roku (tamże, s. 141).
12
M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 47.
11
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Zawarte w przytoczonym paragrafie postulaty, które można określić jako
polityczne, spisane zostały przez Heideggera pod koniec lat trzydziestych (mniej
więcej latach 1936–1938, bo tak datuje się powstanie „Przyczynków…”) jednak
można domniemywać, że pojawiły się wcześniej i mogły determinować postępowanie filozofa już na początku lat trzydziestych. Naród ma być narodem
pewnej filozofii, a żeby tak się stało, to wpierw musi dojść do podjęcia aktywnego działania, to znaczy musi dojść do przejścia od teoretycznego „myślenia” do
praktycznego „działania”. Można to jeszcze ująć inaczej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że Heidegger rozumiał rolę filozofii w nowy, niemal rewolucyjny sposób. Nie był w tym odosobnionym, ponieważ nad kondycją filozofii rozmyślał
jego wielki przyjaciel Karl Jaspers. Razem snuli rozważania o wyprowadzeniu filozofii i świata z krytycznego położenia, a Jaspers nawet wprost wypowiadał się,
że jest to zadanie, które stoi przed Heideggerem: „Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa filozofia niemieckich uniwersytetów leży na dłuższą metę w Pańskich rękach”13. Inna sprawa, że jak pokazała sytuacja z wiosny 1933 roku Jaspers rolę tę ujmował inaczej od Heideggera. Przyjęcie przez przyjaciela stanowiska rektora i silna identyfikacja z nazistowskim reżimem wyprowadziła
Jaspersa z równowagi. „Problem Heideggera” nie opuścił go już do śmierci i stał
się ważnym zagadnieniem całego jego namysłu od lat trzydziestych14.
13
M. Heidegger/K. Jaspers, Korespondencja 1920-1963, przeł. C. Wodziński, M. Łukasiewicz, J. M. Spychała, Toruń 2000, s. 131. Podaję za: M. Lilla, Lekkomyślny umysł. Intelektualiści
w polityce, przeł. J. Margański, Warszawa 2003, s. 27.
14
Dowodem na to są listy Jaspersa do Heideggera, oraz wymiana korespondencji z Arendt.
Wyraźnie pokazuje to także początkowo wyłączony z „Autobiografii” rozdział poświęcony Heideggerowi. W miarę pełny obraz Jaspersowego stosunku do Heideggera zawarty jest w osobistych
notatkach znalezionych na biurku filozofa po jego śmierci. Pisane od lat dwudziestych zostały wydane pod tytułem „Notizen zu Martin Heidegger”. Konsekwencją zmagania się Jaspersa z Heideggerowym zaangażowaniem jest także cała grupa tekstów politycznych powstałych po drugiej
wojnie światowej. Myślę tu o takich tytułach jak: „Erneuerung der Universität”, „Die Wissenschaft im Hitlerstaat” oraz „Volk und Universität”. Wszystkie one zaliczane są do tekstów wczesnych tzw. Schriften 1945-1947 (zob. K. Jaspers, Lebensfrage der deutschen Politik, Mϋnchen 1963.
Teksty znajdują się na stronach: „Erneuerung der Universität”, s. 26-35; „Die Wissenschaft im
Hitlerstaat”, s. 121-125; „Volk und Universität”, s. 126-136). Najważniejszym w tej grupie wydaje
się jednak obszerny tekst pod tytułem „Die Schuldfrage” (tamże, s. 36-14), w którym Jaspers
wskazuje na niemiecką winę za zbrodnie i okropności czasów panowania nazizmu. Poprzez rozwijanie problematyki winy ujmowanej w czterech typach: kryminalnej, politycznej, moralnej oraz
metafizycznej Jaspers nie wahał się wskazywać na winę nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale
także ogólnym. Z tego względu winił on cały naród niemiecki, co spotkało się z nieprzychylną reakcją samych zainteresowanych. Heidegger nie brał z wiadomych przyczyn udziału w tej dyskusji,
choć należy założyć, że jego dotyczyła Jaspersowa koncepcja winy moralnej, a przede wszystkim
winy metafizycznej.
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Tymczasem wyglądający na gwałtowny i niespodziewany krok polityczny
Heideggera, być może nie powinien aż tak zaskakiwać15. Można rozpatrzyć go
bowiem w kategoriach jego filozofii i w ten sposób związać z tym, co stanowi
sedno Heideggerowego namysłu, to znaczy ze wspomnianym zwrotem ku byciu.
Należy pamiętać, że Heidegger dość szybko po publikacji „Bycia i czasu”
zorientował się, że wybrana metoda odsłonięcia prawdy bycia – co postulował
jako projekt ontologii fundamentalnej – jest nie do zrealizowania i musi ulec
przebudowaniu16. Wyrazem takiego wniosku było porzucenie zamiaru kontynuacji założonych w „Byciu i czasie” planów. W głowie Heideggera dojrzewała
w tym czasie (przełom lat dwudziestych i trzydziestych) myśl, która pod koniec
dekady przyniosła eksplikację „zwrotu” (Kehre) w stronę bycia samego i odsłonięcia na jego „wydarzanie” (Ereignis). Proces ten mógł wpłynąć decydująco na
zachowanie Heideggera i jego polityczny ruch. Był swoistym „odreagowaniem
w działaniu”, co być może właściwie wyraził Slavoj Žižek, kiedy napisał: „A co,
jeśli również zaangażowanie w nazizm samego Heideggera odczytamy jako passage a l’acte: gwałtowny wybuch, który świadczy o niezdolności Heideggera do
rozwiązania teoretycznego impasu, w którym się znalazł?”17. Chodzi zatem o to,
że podmiot mówiący, posługujący się językiem uświadamia sobie, że nie jest
zdolny nad językiem zapanować wtedy, gdy kieruje się w mowie w stronę bycia.
Język, który przez stulecia służył do wypowiadania bytu przesłaniającego bycie
zastosowany wprost do owego bycia sprawia mówiącemu nieprzekraczalne trudności. Przejawia się to także w komunikacji z innym. W takiej sytuacji mówiący
może zdecydować się na gwałtowne działanie, udręczając siebie i innych. Wątek
ten w odniesieniu do Heideggera rozwija także Andrzej Leder podkreślając, że
taki sens odnajduje w postępowaniu filozofa Hannah Arendt opisując to w bajce
o lisie. Wbrew temu, co wyraził Mark Lilla Arendt chciała powiedzieć, że Hei15
W świetle publikowanych teraz „Schwarze Hefte” można wykazać, że zainteresowania
Heideggera ruchem nazistowskim na pewno nie datują się na kwiecień 1933 roku. Bardzo dokładnie ze świetną dokumentacją problem ten przebadał Emmanuel Faye, czego efektem jest
książka pod tytułem. Należy zaznaczyć, że duże grono badaczy zdecydowanie potępia działania
Heideggera, a zwłaszcza jego postawę powojenną. Zob.: E. Faye, Heidegger. L’Introduction du
nazisme dans la philosophie, Paris 2005, s. 147-211.
16
Problem szeroko omówiony w literaturze. Podam tylko kilka pozycji, z których korzystałem do porównania: R. Safranski, dz. cyt., s. 205-239; G. Figal, Martin Heidegger zur Einführung,
Hamburg 2016, s. 96-112; P. Trawny, Martin Heidegger…, s. 89-118; K. Löwith, Heidegger…,
s. 27-43.
17
S. Žižek, W obronie przegranych spraw, przeł. M. Kutyła, Warszawa 2008, s. 154. Podaję
za: A. Leder, Rysy na tafli, Warszawa 2016, s. 170.
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degger miał świadomość „pułapki”, którą należy rozumieć jako pułapka językowa i świadomość tkwienia w niej. Mając taką świadomość nie ograniczył się do
sugerowanej przez Lilly’ego jedynej wersji świata, ale doskonale zdał sobie
sprawę, że wykopana lisia nora-pułapka nie jest całym światem i wcale z tego
powodu dobrze się w niej nie czuje18. Wprost przeciwnie – Heideggerowi było
z tym źle i ten fakt dostrzegli inni, choćby Paul Celan, który zgodził się na spotkanie i pojechał do Heideggera do jego Todtnaubergu, do jego „chaty”. Ich
spotkanie z roku 1967 jest jednym z najbardziej zdumiewających spotkań wielkich intelektualistów: poety i filozofa. Celan sam wyczuł świadomość granicy
różnych światów i być może u Heideggera szukał tego potwierdzenia. Cezary
Wodziński w niezwykły sposób pisze o ich konfrontacji, sugerując, że Celan zetknął się z granicą owych światów, choć w zupełnie innym obszarze doświadczenia niż Heidegger. Dla poety tym doświadczeniem był oczywiście Holokaust,
który stanął przed nim jako właśnie problem językowy: „Zagłada jest rzeczywistym problemem językowym, dlatego odwiedza [Celan – J.S.] Heideggera. Szuka
u Heideggera w niemczyźnie tego problemu – nur diese eine – tylko ten języka
i tylko Heidegger”19. W pewien sposób potwierdzenie tego przypuszczenia możemy odnaleźć u samego Heideggera, kiedy pisze w „Przyczynkach do filozofii”:
„Filozofia jest tym, jeśli naród wypowiada własną filozofię w momencie, gdy
przychodzą najbardziej wyjątkowi i gdy zaczynają przeczuwać”20. Z tej perspektywy można odnieść się do milczenia filozofa. Heidegger milczy dlatego, że znalazł się (podobnie jak Celan, choć z odmiennym doświadczeniem) w językowej
pułapce. Odkrył tę pułapkę i chcą z niej jakoś wybrnąć (chociaż być może nie
jest to właściwe określenie) wkroczył w inny świat – przeszedł do działania.
W wielu miejscach Heidegger zdaje się coś takiego sugerować a silną eksplikacją
takiego stanu może być jego mowa rektorska.
Zagłada potwierdziła kłopot z językiem. Celan pisał: „On, język, pozostał
nienaruszony, tak, mimo wszystko. Ale musiał przejść przez jego własną niezdolność do odpowiedzi, przejść przez straszliwą ciszę, przechodząc przez tysiące śmiercionośnych mroków mowy”21. Milczenie Heideggera byłoby więc raczej
A. Leder, dz. cyt., s. 167. Por. wywody Lillego: M. Lilla, dz. cyt., s. 42.
C. Wodziński, O milczeniu, „Przegląd Polityczny” 2009, nr 97/98, s. 166.
20
M. Heidegger, Przyczynki do filozofii…, s. 47.
21
„Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja trotz allem. Aber sie muβte num hindurchgehen
durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen. Hindurchgehen durch tausend Finsternisse todbringender Rede”, P. Celan, Ausgewählte Gedichte.
Zwei Rede, Frankfurt/Main 1968, s. 128. Przekład własny. Andrzej Leder (tegoż, s. 166) podaje
18
19
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doświadczeniem takiej sytuacji. Filozof uświadomił sobie, że język znalazł się
w impasie, dlatego przystąpił do działania (gwałtownego), które jednak szybko
zakończyło się niepowodzeniem. Pozostała mu sfera doświadczenia pewnej granicy między mówieniem, a milczeniem, dlatego też milczy po wojnie. Pewną
przesłanką istnienia takiej intencji może być list do Jaspersa, w którym Heidegger napisał, że wstydzi się swego działania i ów wstyd powstrzymywał go przed
dalszym kontaktem z przyjacielem i z jego domem, w którym była „ta Żydówka”22. Poczucie wstydu, bardzo ludzkiej i powiedzmy „naturalnej” reakcji, wydawało się Jaspersowi wystarczające dla pełnego „usprawiedliwienia” postępowania
przyjaciela, choć kolejne listy Heideggera całkowicie zrujnowały nadzieję Jaspersa. Niemniej poczucie wstydu, które można także łączyć z wyróżnioną przez
Agnes Heller kategorią milczenia (wynikającego właśnie ze wstydu)23, okazało
się determinantem Heideggerowego powojennego zachowania, jako reakcji na
bezradność wobec niemocy języka. W takiej sytuacji nie ma bowiem rady –
a może racji, miary? – dlatego pojawia się wstyd. Jaspers, który doceniał wielkość Heideggera24, tym bardziej docenił ów wstyd, choć jak wspomniałem ostatecznie przeżył wielki zawód i przestał tłumaczyć przyjaciela, ponieważ ujmował
wstyd w kategoriach błędu, uwikłania, naiwności, zaś dla Heideggera oznaczał
on jednak coś innego – wynikał bowiem z bezradności, niemocy języka. W takim rozumieniu Heidegger połączył w konsekwencji wstyd z ogólną oceną aktualnego czasu, jako czasu „adwentu”25. Takie „przeniesienie” wstydu było dla Jaspersa nie do zaakceptowania. Giorgio Agamben zauważa – jak pisze A. Leder26
– że Heidegger kategorię wstydu ujmował w wymiarze ontologicznym. Rozumiał wstyd po grecku, jako aidos i łączył z samym byciem. Zdaniem Agambena
filozof wpisywał wstyd w wewnętrzną strukturę bycia, uważając, że: „…samo
taki przekład: „Język nie zginął, tak, mimo wszystko. Ale musiał teraz przejść przez własne niemożliwości odpowiedzi, przejść przez straszliwe zamilkanie, przez tysiące mroków niosących
śmierć mowy”.
22
Takie sformułowanie – przyznajmy, że łagodnie mówiąc raczej niefortunne w odniesieniu
do żony Jaspersa – odnajdujemy w rzeczonym liście. Zob.: M. Heidegger/K. Jaspers, Korespondencja 1920–1963, przeł. C. Wodziński, W. M. Łukasiewicz, J. M. Spychała Toruń, 2000, s. 178.
Por.: R. Safranski, dz. cyt., s. 444.
23
Zob. A. Heller, Czy po Holokauście można pisać poezję? Komentarz do dictum Adorna, przeł.
W. Burila, „Przegląd Polityczny” 2015, nr 104, s. 2-3.
24
Zob. np.: K. Jaspers, Notizen zu Martin Heidegger, Hrsg. von H. Saner, München-Zürich
1978.
25
Zob. M. Heidegger/K. Jaspers, dz. cyt., s. 180. Stwierdzenie to oburzyło Jaspersa. Por.:
R. Safranski, dz. cyt., s. 445-446.
26
A. Leder, dz. cyt., s. 176-177.
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bycie niesie na sobie brzemię wstydu, wstydu za bycie”27. Stanowi to klucz do
odkrycia, dlaczego Heidegger przyznał się w liście do Jaspersa do wstydu. Dla
Heideggera odczuwany wstyd wcale nie wyrażał osobistego nastroju, lecz wpisywał się w wielkie odsłonięcie się samego bycia, czego właśnie wstyd filozofa
miałby być eksplikacją. W taki sens wpisywałaby się dalsza korespondencja z Jaspersem, w której Heidegger wypowiada wstyd bycia ujmując go w kategoriach
wielkiego adwentu ludzkości. Wiadomo wszak, że Jaspers nie takiego „wyrażenia” wstydu od przyjaciela oczekiwał, stąd jego wielkie rozczarowanie28.
W filozofii Heideggera język wybrzmiewa w powiadaniu (związek Sagen
i Stimmung29). Wydaje się, że ta zależność może opisywać Heideggerowe przejście do czynu, do działania, a także milczenie na temat ważnych wydarzeń
z drugiej wojny światowej, przede wszystkim na temat zagłady Żydów. Wybrzmienie w powiadaniu ujawnia się bowiem w Er-eignis – w wydarzaniu. Holokaust jest zaś wydarzeniem, w którym w pełni ujawnia się ostro zakreślona
granica-rozcięcie (rozstrzygnięcie) pomiędzy sferą bytu i sferą samego bycia.
Holokaust jawi się jako konsekwencja bytu (metafizyki bytu, tradycji, machinacji
i tego wszystkiego, co się z tym wiąże), zatem niejako sytuuje się (istnieje) jako
skutek fałszywej optyki tradycyjnej filozofii. Efektem tego stanu usytuowania
jest milczenie Heideggera. Mówienie bowiem musi upaść i wejść w sferę bytu,
to znaczy musi opuścić sferę metafizyki, w której przybiera pozę tradycyjnej narracji, w której język jest jedynie gadaniną, a słowa zużyły się całkowicie. Owo
zużycie słów przejawia się w mówieniu „o” Holokauście, czyli, w mówieniu
o „czymś”, o jakimś przedmiocie, który sytuuje się – istnieje naprzeciw – Gegenstand. To, co ustanowione jest w taki sposób, postawione wobec poznającego
podmiotu jest z nim związane, to znaczy jako przedmiot poznania może zostać
przez przedmiot poznane. Taki stan równowagi epistemologicznej, który za
Arystotelesem można określić jako stosunek proporcji wywołuje daleko idące
skutki. Przede wszystkim, mówienie o czymś zawsze uprzedmiotawia, utreściowia to, o czym się mówi (lub to, co jest poznawane). W takim znaczeniu HoloG. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, s. 108. Podaję za: A. Leder,
dz. cyt., s. 177.
28
„…wyznanie wstydu bardzo poruszyło Jaspersa, który uznał je za obiecujący znak skruchy,
świadczący o tym, że w owych mrocznych czasach Heidegger był jak dziecko niezdolne do zrozumienia własnego postępowania. Sprawa mogłaby się na tym zakończyć, gdyby Heidegger nie
postanowił odpowiedzieć bezwstydnymi samousprawiedliwieniami i nieodpowiedzialnymi spekulacjami politycznymi.”, M. Lilla, dz. cyt., s. 36-37.
29
Zob.: P. Trawny, Adyton…, s. 44-50.
27
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kaust „trywializuje się” do zwykłego (można rzec normalnego) zjawiska (bytu)
obecnego w świecie, możliwego do poznania, do zgłębienia, do ogarnięcia i ostatecznie do oswojenia. Innymi słowy, Holokaust w sferze bytu jako przedmiot
namysłu może zostać przez człowieka opanowany, pojęty i zrozumiały, a to
w konsekwencji prowadzi do uznania i zgody nawet na jego konieczność (jako
„czegoś” wpisanego w strukturę świata).
Być może milczenie Heideggera jest sprzeciwem wobec takiej optyki30.
Język bowiem w swej istocie jako dom bycia – der Haus des Sein (Seyn) powinien
służyć wyłącznie powiadaniu z wydarzania, czyli ostatecznie wypowiada on tylko
bycie, stale wybrzmiewając i będąc podporządkowanym milczeniu. Wyrazem
takiego zadania i stanu języka (ciągłego oscylowania wokół wybrzmiewania
i milczenia) jest fuga i fugiczność. Można odnaleźć w tym pewną paralelę z muzycznym zastosowaniem fugi. Muzyczny motyw fugi to ucieczka, stałe umykanie głównego tematu, który zarazem jest ujmowany w różnych motywach. Ten
sam temat stale wraca i umyka ku ciszy, wybrzmiewa, lecz ponownie wraca
w innym tonie. Ostatecznie wszystko zmierza do końca, którym jest cisza.
Oczywiście wariacje i motywy można stale zmieniać, jednak zawsze w swej istocie pozostaje jeden temat. Fuga zastosowana przez Heideggera zachowuje się
podobnie. Język stale powiada bycie (nie opowiada „o” bycie) w różnych motywach i wariacjach, zarazem stale „ucieka” w stronę ciszy, wybrzmienia i w tym
osiąga spoistość z byciem31. Działalność Heideggera i jego postawa wobec nazizmu, a przede wszystkim powojenne milczenie mogło być rezultatem wybrzmienia języka w fudze. Zakładając taką sytuację należałoby uznać, że Jaspers
i inni zostali zwiedzeni, ale to nie Heidegger ich zwiódł. Wskazał on jedynie na
30
Poruszona tu kwestia zawiera istotę sporu o Heideggera i jego zaangażowanie. Jeśli bowiem uznamy Holokaust za zjawisko, które można „uprzedmiotowić’ i ostatecznie sprowadzić do
wskazanej relacji poznawczej w konsekwencji musi pojawić się kwestia jego usytuowania
w strukturze ontycznej świata. Wtedy można Holokaust rozpatrywać i uznać za wprawdzie tragiczne, straszliwe i przerażające wydarzenie, jednak wpisujące się w całość struktury świata bez
znaczenia, czy ujętej jako całkowicie zdeterminowanej (wtedy Holokaust musiał się zdarzać), czy
też opartej na wolności (wtedy Holokaust był skutkiem wolnego działania ludzkich istot). Taką
miarę możnaby przyłożyć do filozofii Heideggera i ocenić jego milczenie na temat Holokaustu jako konsekwencję jego filozofii. Holokaust wpisywałby się wtedy w strukturę świata bytu, czyli
byłby zjawiskiem mało istotnym z perspektywy samego bycia.
31
Należy pamiętać o znaczeniu niemieckiego terminu „fuga”. Szeroko pisze na ten temat
Ł. Kołoczek ostatecznie stwierdzając: „Fuga to struktura, układ (Gefüge) jakiejś całości. Całość ta
jest zespojona z wielu elementów w taki sposób, że zespojenie to jest skupieniem”, Ł. Kołoczek,
Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera, Kraków
2016, s. 96.
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kres języka-mowy, na granicę, poza którą pozostają już tylko milczenie i cisza.
Można posługując się metaforą użytą przez Hannah Arendt stwierdzić, że taki
stan, to sytuacja odczuwania bezgranicznej otchłani i bezradności. Język dotychczasowy, język bytu zużył się całkowicie i nie jest zdolny do powiadania
o Holokauście, może jedynie poprzestać na jego opisie, używając do tego nieadekwatnych terminów i słów. Właściwe powiadanie bycia zmierzające i stale
oscylujące w fugicznym zawahaniu wokół ciszy i milczenia nie opowiada pojedynczego „wydarzenia”, zawsze bowiem odnosi się do tego, co zakryte, a co
w chwilowym – momentalnym przebłysku ukazuje się i znika.
Holokaust w pewnym sensie nie pasuje do tego schematu, gdyż nie jest „od
strony bycia”, ale „pochodzi” od strony bytu. Holokaust jest efektem-skutkiem
cywilizacji („nowoczesności” – jak pisze Z. Bauman) bytu, którą filozof krytykował i odrzucał. Jako rezultat wprzęgnięcia nowoczesnej techniki, biurokracji,
inżynierii społecznej, mrocznej ideologii połączonych z masowością, odpodmiotowieniem człowieka (przejście od Mensch do Man) Holokaust w pełni ujawnił
bezradność języka ujętego w karby machinacji, przegadanego i odnoszącego się
tylko do „krzątaniny dnia codziennego”. Niemożliwość pojęcia, zrozumienia,
wytłumaczenia Holokaustu pokazuje stan ludzkiej nieautentyczności wynikający
z upadku w byt. Człowiek oddalił się od swego bycia (Sein), od swojej mojości
(Jemeinigkeit) i popadł w bezmyślną masowość (das Man) się (sich). W takim
paradygmacie istnienia człowiek zdolny jest jedynie do opisu przy użyciu
zużytych słów straszliwego faktu eksterminacji, ale nie jest zdolny do istotnej
nad nim refleksji, gdyż ta możliwa jest tylko, gdy nastąpi odniesieniu do samej
podstawy, do bycia.
Język użyty do opisu Holokaustu ukazuje swą niemoc, bezradność, ograniczenie. Jest to aspekt, na który zwrócił uwagę Martin Gilbert w książce pod tytułem „Holokaust”, w której przywołał postać Primo Leviego i opisał jego „kłopoty” z mówieniem o swych dramatycznych przeżyciach w czasie Zagłady32. P.
Lacoue-Labarthe pisał o pewnej agonii terminów, o umieraniu komunikacji
odwołując się do Heideggerowego namysłu nad wydarzającą się prawdą bycia33.
Postawa filozofa w czasie wojny i po jej zakończeniu, nieudane zaangażowanie
polityczne, wszystko to interpretowane w kontekście jego antysemityzmu (bez
32

s. 147.

M. Gilbert, Holokaust. Ludzie, dokumenty, pamięć, przeł. Z. Dalewski, Warszawa 2002,

33
P. Lacoue-Labarthe, Agonie terminée, agonie interminable sur Maurice Blanchot, Paris 2011,
s. 143-144.
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wątpienia Heidegger był antysemitą), oportunizmu, naiwności politycznej, czy
też niemalże chorobliwej niechęci do współczesności (czas upadku człowieka),
mogły być rezultatem odwołującym do istoty jego namysłu nad językiem. Wtedy byłoby to jedynie wybrzmienie języka w fudze (cokolwiek to znaczy), dramatyczny zwrot ku działaniu zakończony niepowodzeniem (może w ogóle na niepowodzenie skazany?). Język w dotychczasowej formie (czyli ujęty w dzieje bytu)
umarł, zupełnie się wyczerpał. Heidegger stając wobec takiego faktu podjął próbę
prześlizgnięcia się na stronę właściwego (to znaczy ujętego w wydarzenie – Ereignis), własnego-autentycznego (Eigentlichkeit) języka, takiego, w którym istoczy-ziszcza się bycie (Sein west). Można to określić jako przejście od niemożliwego do możliwego. Niemożliwe jest wszystko to, co ujmuje się w bycie
zarówno jeśli chodzi o zrozumienie własnego oraz ogólnego istnienia-bycia (Sein), jak również zrozumienie wszelkich wydarzeń mających miejsce w świecie
bytu, w tym także Holokaustu.
Milczenie-syge okazuje się być może jedyną szansą zrozumienia i odpowiedzią na tragiczne i znamienne doświadczenie ludzkości34. W takim zrozumieniu
będzie chodziło o czynnik pewnej „weryfikacji” namysłu, ale bez popadnięcia
w machinację tego, co ujawnia się w bycie. Stąd również pojawiająca się wskazana konieczność „odreagowania w działaniu”, o której pisał Žižek. Heidegger
stanął wobec niemożliwości „możliwego” i jego czyny z lat 30. i 40. taki obraz
pokazują. Filozof poczuł się „oszukany”, ale to oszustwo nie brało się z naiwnego zaufania nazistom i oddania nazizmowi, lecz raczej wynikało z pełnego
ujawnienia się rozdartej struktury świata, w który oszustwo jest istotowo wpisane, co ujawniają dzieje oddalenia się (de-generacji) od bycia i jego zasłonięcia
(zakrycia) przez byt. Oszustwo ujawnia się więc w różnicy ontycznej i z tej perspektywy pozostaje czymś do „przezwyciężenia”. Heidegger uświadomił sobie
sens tego oszustwa i podjął próbę jego przezwyciężenia. Co z tego wynikło?
Można w pewien sposób odpowiedzieć, że jest to niewłaściwie w odniesieniu do
Heideggera postawione pytanie, bo nie o wynik tutaj chodziło, lecz o konieczność i nieodzowność takiej próby.

34
„Die Sprache ist, wir hörten schon davon, auf die ‘große Stille’ bezogen, się kommt aus
ihr. Die ‘Stille’ befindet sich also vor der Sprache, ist ihr Ursprung. […] Nun scheint jedoch Heidegger diese beiden Velhältnisse selbst von einem ‘wirkenden Wort’ abhӓngig zu machen, so als
ob das Problem einer Prädikation des Unprӓdizierbaren selbstvon einem ‘Wort’ bewältigt werden
könnte”, P. Trawny, Adyton…, s. 47.
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KONCEPCJA NIEZMIENNIKÓW INTERPRETACYJNYCH
MICHAŁA HELLERA A ZAGADNIENIE WIELOŚCI
SFORMUŁOWAŃ TEORII NAUKOWYCH

MICHAEL HELLER’S CONCEPT OF INTERPRETATIONAL INVARIANTS
AND THE ISSUE OF PLURALITY OF FORMULATIONS
OF SCIENTIFIC THEORIES
Abstract
In this paper I present, analyse, criticise and expand on the concept of interpretational
invariants created by Michael Heller. I argue that Heller in fact holds two separate views of
interpretational invariants and that in the context of his writings they should be, in fact, hold
jointly. I propose a critique of one of those views, that in which one claims that there exist
interpretational invariants across different mathematical representations of a theory. This leads
me to propose a modified version of interpretational invariants, which are relativised, but not
reduced, to mathematical formulations of a certain theory.
Key words: theory, interpretational invariants, mathematical formula, Michał Heller
Słowa kluczowe: teoria, niezmienniki interpretacyjne, matematyczna formuła, Michał Heller

1. Wprowadzenie
Rozważania Michała Hellera dotyczące filozoficznych interpretacji teorii
naukowych posiadają szczególny metodologiczny walor w kontekście filozoficznej refleksji nad teoriami naukowymi. Pewne rozróżnienia, takie choćby jak te
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na filozoficzne założenia teorii i filozoficzne (ontologiczne) interpretacje teorii1,
pozwalają odróżniać praktyki interpretacyjne, które, gdy pomieszane, mogą
prowadzić do daleko idących nadużyć – w takich kontekstach, gdzie ostrożność
badawcza jest szczególnie ważna. Co jest ważne, rozważania metodologiczne
Hellera przekładają się nie tylko na postulowanie obostrzeń, ale także na konkretny sposób wyrażania twierdzeń filozoficznych w odniesieniu do treści teorii
naukowej, gdzie twierdzenia te mają charakter ontologiczny. Przykładem aplikacji rozważań dotyczących ontologicznej interpretacji teorii jest koncepcja niezmienników interpretacyjnych. W koncepcji tej znajdujemy określone ujęcie tego, co konstytuuje treść teorii naukowej (głównie idzie o teorie fizyczne), oraz
co powinno podlegać ontologicznej interpretacji proponowanej przez filozofa.
Ten ostatni aspekt pozwala sformułować kryterium oceny wiarygodności różnych interpretacji, co prowadzi do eliminacji interpretacji chybionych. Tym kryterium jest uwzględnienie w interpretacji niezmienników interpretacyjnych, mających gwarantować, że dana interpretacja jest niesprzeczna z formalizmem
i przewidywaniami empirycznymi teorii.
W niniejszym tekście stawiam sobie kilka celów. Po pierwsze, postaram się
zrekonstruować koncepcję niezmienników interpretacyjnych oraz wskazać, że
w pismach Hellera można znaleźć dwa rozumienia niezmienników interpretacyjnych, które, jak uważam, można konceptualnie połączyć. Po drugie, skrytykuję koncepcję Hellera zmierzając do pokazania, że nie da się jednoznacznie
wskazać całkowitego zbioru niezmienników interpretacyjnych. Będzie to wymagało postawienia tezy o zależności interpretacji ontologicznych od określonego
formalizmu teorii. Po trzecie, spróbuję przedstawić „zrelatywizowane” rozumienie niezmienników interpretacyjnych.

2. Charakterystyka niezmienników interpretacyjnych
U Hellera koncepcja niezmienników interpretacyjnych nie jest jednym
z głównych zagadnień badawczych. Pierwszy opis tej koncepcji, jak wskazuje
Heller, miał miejsce w tekście A Comment on Lorentz Invariance2. Tytuł tego
tekstu jest znamienny. Koncepcja niezmienników interpretacyjnych, chociaż jest
propozycją filozoficzną i odnoszącą się do praktyk interpretacyjnych filozofów,
1
2

M. Heller, Filozofia Przyrody, Kraków 2007, s. 222.
M. Heller, A comment on Lorentz Invariance, „Philosophy in Science”, 1, 1983, s. 89–100.
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pojawiła się w kontekście dyskusji nad grupą transformacji, która pełni fundamentalną rolę w Szczególnej Teorii Względności3. Strukturalnie, niezmienniki
interpretacyjne są upodobnione do wielkości niezmienniczych pod określoną
grupą symetrycznych przekształceń, opisywanych przez fizyczne teorie fundamentalne. Istotne jest to, co jest wspólne dla opisu danej sytuacji fizycznej należącej do wyróżnionej ze względu na dane symetrie klasy sytuacji, a nie to, co
można opisowi jakiejś sytuacji fizycznej przypisać niejako w izolacji4. Zamiast
o „opisie sytuacji fizycznej” mówmy o „ontologicznej interpretacji teorii fizycznej”, zamiast o „wielkościach niezmienniczych” o „niezmiennikach interpretacyjnych” – oddaje to, jak się zdaje, wyjściowe intuicje Hellera.
O ile w przypadku grup transformacji przekształcenia są precyzyjnie zdefiniowane, w rezultacie czego wielkości niezmiennicze również są zazwyczaj precyzyjnie określone, tak w przypadku takich badań filozoficznych, które jakkolwiek wykraczają poza czysto formalne rekonstrukcje, trudno oczekiwać porównywalnej dokładności. Niezmienniki interpretacyjne u Hellera pojawiają się
w kontekście „ontologicznego zaangażowania” teorii empirycznych, o którym
Heller pisze tak:
Ontologiczne interpretacje teorii empirycznych są w zasadzie dowolne, tzn. można swobodnie przechodzić od jednej interpretacji do drugiej. Oczywiście ontologie muszą być zgodne
z teorią, tzn. nie mogą wchodzić w konflikt z formalizmem teorii i jej przewidywaniami
empirycznymi. Dowolność w wyborze ontologicznej interpretacji dla danej teorii empirycznej świadczy o tym, że interpretacja nie przedstawia tego, o czym teoria mówi, lecz jest raczej naszym wyobrażeniem treści danej teorii.5

Pojedyncza ontologiczna interpretacja teorii6 nie odnosi się do właściwej
zawartości teorii. Można by zaryzykować twierdzenie, że taka interpretacja jest
poglądowym opracowaniem pewnego wybranego aspektu danej teorii. Nie jest
jednakże tak, że nie istnieje minimalny warunek sensowności interpretacji ontologicznych w odniesieniu do teorii empirycznych i niezmienniki interpretacyjne
J. L. Synge, Relativity: The Special Theory, Amsterdam 1956, s. 69.
Innymi słowy, relacja „opis matematyczny – sytuacja fizyczna” jest relacją „wielu do jeden”.
5
M. Heller, Filozofia i Wszechświat, Kraków 2012, s. 155.
6
Dla uproszczenia – niech ontologiczna interpretacja teorii empirycznej będzie rozumiana
jako proces rozumowania, którego wytwór ma postać zdania „x jest teorią wspierającą ontologię y”,
przykładowo: „kwantowa teoria pola jest teorią wspierającą ontologię procesu”. Rzecz jasna uzasadnienie trafności ontologicznych interpretacji wymaga olbrzymiego nakładu pracy i drobiazgowej analizy.
3
4
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pełnią ważną rolę we wskazaniu tego warunku. Przytoczę w całości fragment
explicite mówiący, czym niezmienniki mają być:
Rozważmy zbiór wszystkich możliwych interpretacji dopuszczalnych przez (zgodnych z)
daną teorią empiryczną. Po przejściu od jednej takiej interpretacji do drugiej muszą istnieć
pewne elementy, które nie ulegają zmianie, nazwijmy je niezmiennikami interpretacyjnymi
(ontologicznymi). Gdyby takie niezmienniki nie istniały, każda dowolna interpretacja byłaby dopuszczalna, a tymczasem dopuszczalne są tylko interpretacje zgodne z formalizmem
teorii i jej empirycznymi przewidywaniami. Co więcej, niezmienniki interpretacyjne są różne
od formalizmu i empirycznych przewidywań teorii, należą one bowiem do warstwy interpretacyjnej, a nie do rachunku ani do możliwych wyników doświadczeń. Moja propozycja głosi,
że zbiór wszystkich niezmienników interpretacyjnych stanowi treść danej teorii empirycznej,
jest tym, o czym „mówi” teoria.7

Widzimy w powyższym cytacie, że niezmienniki są czymś innym niż formalizm i baza empiryczna. Niezmienniki interpretacyjne dotyczą jedynie tego,
co wspólne ontologicznym interpretacjom danej teorii. „To, o czym teoria mówi” (treść teorii) ma być różne od aparatury matematycznej i danych doświadczenia zgromadzonych dzięki teorii. To rozdzielenie jest bardzo ważne, ponieważ w przypadku realistycznego nastawienia do teorii naukowej, które Heller
uznaje, pozwala uniknąć kłopotów pojawiających się podczas wiązania treści
teorii jedynie z bazą empiryczną i formalizmem teorii. W przypadku związku
z bazą empiryczną, klasycznym problemem realisty jest niedookreślenie teorii
przez dane doświadczenia8, w przypadku związku z samym formalizmem – np.
zarzut Newmana9. U Hellera istnienie niezmienników interpretacyjnych okazywałoby się kluczowe nie tylko ze względu na ich rolę we współokreślaniu sensowności jakiejś interpretacji ontologicznej danej teorii empirycznej, ale także
z tego względu, że współkonstytuują one pewną strukturalną formę realizmu teoriopoznawczego. Niezmienniki interpretacyjne intymnie splecione są, jak uważam, z zagadnieniem realizmu i w tym sensie okazywałyby się tym bardziej ważne.
M. Heller, Filozofia i Wszechświat, dz. cyt., s. 155–156.
Zob. T. Rzepiński, Problem niedookreślenia teorii przez dane doświadczenia, Poznań 2006.
9
Zarzut Newmana pierwotnie dotyczył strukturalizmu epistemicznego B. Russella i choć to
stanowisko nie było realistyczne, to problem pozostał także w kontekście realistycznej propozycji
Worralla, czyli epistemicznego realizmu strukturalnego. Problem Newmana głosi tyle, że jeśli
struktura teorii wyczerpuje to, co możemy wiedzieć o świecie, to tak naprawdę nic nie wiemy, bowiem struktury matematyczne (układy równań) możemy używać do opisu bardzo różnych układów fizycznych; związek między strukturami matematycznymi a światem nadal pozostaje niewyjaśnionym „cudem”. Zob. P.M. Ainsworth, Newman Objection, „British Journal of The Philosophy
of Science”, 60, 2009, s. 135-171.
7
8
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Zarazem pojawia się fundamentalne pytanie – czy niezmienniki interpretacyjne wyrażające treść teorii faktycznie dają się utrzymać jako niezależne (choć
z konieczności kompatybilne z) od formalizmu i bazy empirycznej teorii? Można postawić to pytanie inaczej, w uproszczony sposób: czy aparat matematyczny
teorii rzeczywiście jako taki jest neutralny w kontekście ontologicznych interpretacji, gdy rozumieć go jako sposób sformułowania teorii? Uważam, że jeśli odpowiedź na drugie pytanie jest przecząca, to możliwe są dwa podejścia, życzliwe
i nieżyczliwe: w podejściu życzliwym twierdzilibyśmy, że koncepcję niezmienników interpretacyjnych należałoby ograniczyć i zrewidować, w podejściu nieżyczliwym twierdzilibyśmy, że jest to koncepcja chybiona a niezmienników interpretacyjnych nie da się wskazać. Dlaczego? Heller bowiem nie przedstawia formalnie swojej koncepcji interpretacji, narzucając jedynie bezwzględny warunek
kompatybilności z aparatem matematycznym. Pojawia się wobec tego problem
dotyczący tego, czy klasa kompatybilnych z teorią interpretacji ontologicznych
nie jest po prostu artefaktem określonego sformułowania matematycznego.
Przez redukcję ontologicznej interpretacji do artefaktu formalizmu chciałbym
rozumieć sytuację, w której chcemy przedstawić ontologię teorii w czysto Quine’owskim sensie, tj. postulujemy, że ontologię teorii wyczerpują te elementy,
które dadzą się zrekonstruować w logice pierwszego rzędu i które możemy potraktować jako zmienne, po których należy kwantyfikować egzystencjalnie w sposób nieeliminowalny. Jest jasne, że Heller ontologicznej interpretacji nie rozumie w ten sposób.
Chcąc wejść głębiej w to zagadnienie, należałoby przedstawić, w jaki sposób z perspektywy koncepcji niezmienników interpretacyjnych da się w ogóle
ująć struktury matematyczne teorii.
Należy sądzić, że niezmiennikami interpretacyjnymi nie są jakieś konkretne elementy poszczególnych interpretacji ontologicznych, lecz raczej wspólne wszystkim
dopuszczalnym interpretacjom elementy strukturalne. W tym ujęciu treść teorii
empirycznej byłaby czymś wysoce abstrakcyjnym.10

Heller o strukturalizmie pisze w wielu miejscach i explicite sympatyzuje ze
stanowiskiem realizmu strukturalnego, zarówno w wersji epistemicznej jak i ontycznej11. W pewnym miejscu, w kontekście rozważań nad realizmem struktu10
11

M. Heller, Filozofia i Wszechświat, dz. cyt., s. 156.
J. Worall, Structural realism: the best of both worlds?, “Dialectica”,42, 1989, s. 99–124;
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ralnym, znajdujemy eksplikację niezmienników interpretacyjnych, która jednakże daje odmienne ich rozumienie!
Załóżmy, że jakaś teoria fizyczna dopuszcza trzy reprezentacje, powiedzmy A, B
i C. Są to trzy matematyczne struktury. Załóżmy dalej, że wszystkie te matematyczne struktury, zinterpretowane fizycznie, prowadzą do takich samych, poprawnych (w ramach błędów pomiarowych) przewidywań empirycznych. Jeżeli tak, to
wszystkie te trzy matematyczne struktury muszą mieć coś wspólnego. Istnieją zatem pewne transformacje (przekształcenia) pomiędzy A i B, B i C, …, które nie
zmieniają pewnych elementów tworzących „niezmienniki” tych przekształceń.
W przeciwnym razie, nie mając ze sobą nic wspólnego, reprezentacje te nie mogłyby prowadzić do takich samych empirycznych przewidywań. Nie jest istotne, czy
niezmienniki te potrafimy zidentyfikować, czy nie. Ważne jest, że one istnieją.
Zbiór tych „interpretacyjnych niezmienników” stanowi strukturę, którą dana teoria
fizyczna przypisuje światu (ściślej: badanemu przed daną teorię aspektowi świata).
(…) Jeśli wierzymy w sukces fizyki – a trudno weń nie wierzyć – mamy prawo
twierdzić, że struktury (w powyższym sensie) kolejnych, odnoszących sukces teorii
fizycznych coraz lepiej przybliżają Strukturę Świata.12

W pismach Hellera można zatem znaleźć dwa rozumienia niezmienników
interpretacyjnych. Oba są strukturalne i oba, jak się zdaje, odnoszone do realizmu. Jednakże jedno rozumienie dotyczy interpretacji ontologicznych a drugie
reprezentacji teorii w różnych formalizmach. Drugie podejście ufundowane jest
bezpośrednio w stanowisku realizmu strukturalnego – reprezentacje teorii w różnych sformułowaniach są równoważne wtedy i tylko wtedy, jeżeli da się wyodrębnić dzieloną przez wszystkie te reprezentacje strukturę. W kontekście tych
„drugich” niezmienników interpretacyjnych, inspiracją jest program Erlangen
zaproponowany przez Feliksa Kleina. Podobnie jak w kontekście „pierwszych”
niezmienników jest to pewien wzorzec, który w kontekście badań filozoficznych
niekoniecznie musi dać się odtworzyć z wysokim stopniem precyzji.
Twierdzę, że wskazanie niezmienników interpretacyjnych ze względu na
reprezentację teorii musi zakładać, że każda reprezentacja zawiera element
strukturalny, który jest taki sam dla wszystkich reprezentacji, tj. sformułowań
S. French, J. Ladyman, Remodelling Structural Realism: Quantum Physics and the Metaphysics of
Structure, “Synthese”, 136, 2003, s. 31–56; J. Ladyman, What is Structural Realism?, “Studies in
History and Philosophy of Science”, 29, 1998, s. 409–424.
12
M. Heller, Filozofia Nauki, Kraków 2009, s. 100.
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teorii. Jako, że każdy aparat matematyczny jest inny, żeby móc wydobyć ten
element strukturalny należałoby mówić o podobieństwie roli, jakie określone
struktury matematyczne pełnią w różnych sformułowaniach. Chcąc, aby istniał
element strukturalny wspólny wszystkim reprezentacjom, musimy polegać właśnie na tym podobieństwie, ale musi ono być specyficzne – element strukturalny
musi być taki sam, czyli podobieństwo musi być maksymalne. Izomorfizm
struktur chciałbym rozumieć nieco heterodoksyjnie, jako maksymalne podobieństwo ze względu na pewne elementy strukturalne. Niemożliwość zagwarantowania izomorfizmu struktur (pewnego elementu strukturalnego występującego
w każdej reprezentacji teorii), równa się niemożliwości wskazania niezmienników interpretacyjnych ze względu na sformułowania teorii.
Mamy dwa rozumienia niezmienników interpretacyjnych. Niezmienniki
interpretacyjne względem interpretacji ontologicznych będą skrótowo zapisywał
jako „niezmienniki interpretacyjne (1)”, a niezmienniki względem reprezentacji
teorii jako „niezmienniki interpretacyjne (2)”.

3. Krytyka koncepcji niezmienników interpretacyjnych
Pojawia się zatem pytanie: jak te dwa rozumienia niezmienników mają się
do siebie? Tropem może być poniższe stwierdzenie:
Celem sformułowania ontologicznej interpretacji danej teorii fizycznej, należy
poddać drobiazgowej analizie wykorzystywaną przez nią matematyczną strukturę,
czyli dokonać niejako egzegezy tej struktury.13

To ma być przede wszystkim metodologiczną dyrektywa, wolna od poglądów filozoficznych, ale dodać przecież należy, że oba wymienione rozumienia
niezmienników interpretacyjnych również mają charakter metodologiczny.
Przytoczony przez Hellera przykład modelu z zamkniętymi krzywymi czasopodobnymi14 (modelu Goedla) pokazuje, że potrzebujemy struktur matematycznych – formalizmu – aby przeprowadzić dobrą interpretację ontologiczną, czyli
„interpretacyjnie odtworzyć” obraz świata zakładany przez interpretowany model/teorię. Minimalizm interpretacyjny Hellera wymaga, aby w interpretacji nie
13
14

M. Heller, Filozofia i Wszechświat, dz. cyt., s 166.
Tamże, s. 169.
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wychodzić poza „zawartość” modelu. Zbiór interpretacji ontologicznych wymaga wobec tego szczegółowych analiz aparatu matematycznego teorii – byłby następstwem wielu procedur analitycznych15.
Zaryzykuję wyrażenie poglądu, w trybie rekonstrukcyjno-interpretacyjnym,
że należałoby powiedzieć, że niezmienniki interpretacyjne (2) są „logicznie
wcześniejsze” od niezmienników interpretacyjnych (1). Niezmienniki interpretacyjne (2) należą do porządku egzegezy struktur matematycznych teorii i jeżeli
istnieją, to gwarantują one, że zbiór interpretacji ontologicznych nie będzie artefaktem poszczególnego formalizmu matematycznego. Związek logiczny między
niezmiennikami nie ma charakteru implikacji, ale sądzimy, że świetle mojego
ujęcia, rozsądnym jest uznanie, że należałoby postulować w kontekście myśli Hellera łączne obowiązywanie twierdzeń o występowaniu obu typów niezmienników.
Jeżeli zamierzamy interpretować ontologicznie teorię, musimy ją mieć daną
w każdym sformułowaniu – tego wymagałoby założenie istnienia niezmienników interpretacyjnych (2). Dokonując interpretacji ontologicznej teorii musimy
uwzględnić równoważność wszystkich sformułowań teorii. Mając zbiór jednoznacznych interpretacji ontologicznych można postulować niezmienniki interpretacyjne względem interpretacji ontologicznych. Jednakże, jeżeli sformułowania teorii byłyby nierównoważne, wówczas nie moglibyśmy jednoznacznie przeprowadzić interpretacji ontologicznej, a wtedy niezmienniki interpretacyjne (1)
byłyby arbitralne!
Heller przedstawia sytuację, w której niezmienniki interpretacyjne tworzą
zbiór po wcześniejszym wyabstrahowaniu ze zbioru wszystkich dopuszczalnych
interpretacji ontologicznych. Warunek niesprzeczności z formalizmem teorii
i przewidywaniami empirycznymi dla interpretacji ontologicznych jest warunkiem słabym – potrzeba czegoś jeszcze, „zaczepienia” dla tych interpretacji i jest
nim egzegeza struktury matematycznej teorii. Egzegeza struktur matematycznych jest kluczowa, aby dokonać poprawnej interpretacji ontologicznej teorii/modelu – w przeciwnym razie ryzykuje się wtłoczeniem w interpretację elementu nieobecnego w tym, co interpretowane, a zatem – ryzykuje się nadużyciem interpretacyjnym.
15
To byłoby właśnie usprawnioną „metodologią w sensie Quine’a” w budowaniu interpretacji ontologicznych. „Założenia ontologiczne” byłyby czymś czysto rekonstrukcyjnym i interpretacyjnym, jednocześnie – nie dowolnym. Zarazem, u Hellera, mamy możliwość poszerzenia znacznie spektrum rozważanych interpretacji ontologicznych bez implicytnego preferowania jakiejś
orientacji filozoficznej, jak to było u Quine’a (gdzie preferowano orientację empirystyczną).
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Weźmy przykład ogólnej teorii względności (OTW) Einsteina. Istnieje
wiele sformułowań tej teorii – w geometrii różniczkowej z rachunkiem tensorowym, w rachunku z reperami16, w teorii wiązek włóknistych17, w aparacie hamiltonowskim18. Jeśli wszystkie te sformułowania są równoważne (a wynikałoby to
z postulatu istnienia niezmienników interpretacyjnych (2)), to powinno być
możliwe, aby daną (dopuszczalną) interpretację ontologiczną przeprowadzić dla
teorii w każdej z jej sformułowań. Sformułowania są skończonymi systemami
struktur matematycznych, a zatem liczba dopuszczalnych interpretacji ontologicznych (przeprowadzalnych w oparciu o egzegezę struktur matematycznych)
również jest skończona (choć niekoniecznie przeliczalna). Ze skończonego zbioru dopuszczalnych interpretacji ontologicznych możemy wyprowadzić niezmienniki interpretacyjne (1). Czy zachodzi jednak sytuacja, że daną interpretację ontologiczną da się przeprowadzić dla teorii w każdym z jej sformułowań?
Jest to ważne pytanie ogólnie w kontekście samego formułowania niezmienników interpretacyjnych (1), ponieważ odnosi się ono do postulatu, że interpretacje ontologiczne nie są „wbudowane” w konkretny formalizm, ale są metodologicznymi rekonstrukcjami. Uważam, że na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco, dlatego, że podstawowe tutaj założenie o równoważności wszystkich
sformułowań jest chybione.
Weźmy dwa sformułowania OTW. Dla każdego z nich możemy przedstawić zbiór interpretacji ontologicznych. Dysponując dwoma zbiorami interpretacji ontologicznych dla dwóch sformułowań teorii musimy ustalić związek między tymi zbiorami. I tak, z perspektywy podejścia Hellera do niezmienników interpretacyjnych (1) należałoby stwierdzić, że, w omawianym przypadku, dwa
zbiory interpretacji ontologicznych należy utożsamić. Niezmienniki interpretacyjne (1) następnie można znaleźć dla zbioru wszystkich interpretacji ontologicznych. Tymczasem, jeżeli sformułowania są nierównoważne, tj. nieizomorficzne w przyjętym przeze mnie, nieformalnym sensie, to egzegeza struktur matematycznych może prowadzić do sytuacji, w której dana interpretacja zależeć
będzie wyłącznie od specyfiki analizowanego aparatu matematycznego. Przykładowo, interpretacja ontologiczna głosząca, że OTW wspiera ontologię bezczasową, będzie wyglądać zupełnie inaczej w przypadku sformułowania tensoroweZob. W. Kopczyński, A. Trautman, Czasoprzestrzeń i grawitacja, Warszawa 1984.
J. Stachel, The Hole Argument and Some Physical and Philosophical Implications, „Living Reviews in Relativity”, 17, 2014, s. 29.
18
R. Arnowitt, S. Deser, C. W. Misner, The Dynamics of General Relativity, w: Gravitation
– an introduction to current research, red. L. Witten, New York 1962, s. 227–265.
16
17
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go (z krzywymi czasopodobnymi), a zupełnie inaczej w przypadku sformułowania hamiltonowskiego (z „zamrożonym formalizmem”, w którym czas nie jest
obserwablą19). Można argumentować jeszcze głębiej za nierównoważnością
sformułowań OTW20. Weźmy np. status ogólnej kowariancji i związanych z nią
przekształceń dyfeomorficznych. W kontekście klasycznego, tensorowego sformułowania OTW można mówić o pasywnych i aktywnych dyfeomorfizmach.
W pierwszym przypadku mówi się o tym, że danemu układowi można przyporządkować dowolne czterowymiarowe współrzędne, czyli – mamy do czynienia
wyłącznie z dowolnością wybrania sposobu opisu sytuacji fizycznej przy pomocy
współrzędnych. W drugim przypadku mamy do czynienia z twierdzeniem, że
w modelach OTW poddawanych transformacjom dyfeomorficznym postać
praw fizycznych pozostaje niezmieniona, by tak rzec – treść fizyczna opisywanej
sytuacji wyczerpuje się w klasie równoważności dyfeomorficznie przekształcanych modeli. Jedne i drugie dyfeomorfizmy, co trzeba zauważyć, mają charakter
formalny i dotyczą opisów czy postaci równań. Powstały filozoficzne próby
ugruntowania istotnej różnicy między pasywnymi i aktywnymi transformacjami
dyfeomorficznymi21. Zarazem są fizycy, np. Robert Wald, którzy twierdzą, iż
różnica zależy wyłącznie od „preferencji filozoficznych, natomiast w praktyce
badawczej jest zupełnie zaniedbywalna22. Dyfeomorfizmy nie mają zatem jednoznacznego ujęcia w kontekście tensorowego sformułowania OTW. Inaczej
sprawa wygląda w przypadku hamiltonowskiej postaci omawianej teorii. Tutaj
występują tzw. więzy dyfeomorficzne, które mają jednoznacznie aktywną interpretację, kodują bowiem to, co liczy się jako obserwable, czyli „autentyczne
wielkości fizyczne”. Problem z wyborem pasywnych czy aktywnych dyfeomorfizmów znika. To pokazuje, że dwa sformułowania OTW nie są równoważne –
przynajmniej ze względu na pewne aspekty, które jednak mogą być istotne ze
względu na interpretacje ontologiczne i dokonywanie egzegez struktur matematycznych23. Zakładam wobec tego, że diagnoza nierównoważności wszystkich
D. Rickles, What price determinism? A Whole Other Story!, http://philsciarchive.pitt.edu/
2286/1/WPD(Rickles).pdf, 2005, [dostęp: 10.03.2018].
20
Wiele sformułowań OTW jest równoważnych, zakładam, że wystarczy jedno sformułowanie, które jest nierównoważne z pozostałymi.
21
J. Earman, The Implications of General Covariance for the Ontology and Ideology of Spacetime,
w: The Ontology of Spacetime Volume 1 of Philosophy and Foundations of Physics, red. D. Dieks, Amsterdam 2006, s. 3–24.
22
R. M. Wald, General Relativity, Chicago 1984, s. 439.
23
Na temat nierównoważności hamiltonowskiego sformułowania i sformułowania klasycznego zob. N. Kiriushcheva, S.V. Kuzmin, The Hamiltonian formulation of General Relativity: myths
and reality, 2008, http://arxiv.org/pdf/0809.0097v2.pdf, [dostęp: 10.03.2018]. W tekście tym
19
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sformułowań OTW, a tym samym nieistnienia niezmienników interpretacyjnych (2) dla wszystkich formalizmów teorii, jest zasadna24. A to oznacza, że jakieś „wspólne elementy strukturalne” nie spełniają wymogu maksymalnego podobieństwa, czyli izomorfizmu (w przyjętym przeze mnie, niestandardowym rozumieniu tego terminu).
Uważam, że powyższe rozważania wskazują, że istnieją takie okoliczności,
w których nie można utożsamić zbioru dwóch interpretacji ontologicznych, nawet jeśli prima facie mamy do czynienia z tymi samymi interpretacjami. Możliwa
jest sytuacja, gdzie dwa zbiory interpretacji ontologicznych byłyby takie same ze
względu na zagadnienie (czas, przestrzeń, substancja, proces…), ale różne ze
względu na aparat matematyczny, czyli – ze względu na „tworzywo” interpretacji. Żeby wskazać niezmienniki interpretacyjne (1) dla zbioru interpretacji
względem dwóch formalizmów musielibyśmy zaniedbać egzegezę struktur matematycznych, czyli częściowo utracić kontakt z teorią! Można sformułować dylemat: albo niezmienniki interpretacyjne (1) musimy wykazywać dla zbioru interpretacji ontologicznych względem określonego formalizmu, albo musimy zrezygnować z egzegezy struktur matematycznych. Wydaje się, że druga opcja jest
niedopuszczalna.

4. Relatywizacja niezmienników interpretacyjnych
Arbitralność niezmienników interpretacyjnych (1) pojawiałaby się właśnie
wtedy, kiedy chcielibyśmy sformułować je dla interpretacji ontologicznych o których zakładamy, że możemy łatwo je zawrzeć w jednym zbiorze. Bez uwzględnienie specyfiki aparatu matematycznego można by dowolnie manipulować interpretacjami ontologicznymi, aby uzyskać „całkowite” niezmienniki interpretacyjne, wyrażające to, „o czym teoria mówi”. Jednakże, jak starałem się wskazać,
nie da się uniknąć problemów związanych z niezmiennikami interpretacyjnymi
(2), tj. problemów z nierównoważnością wszystkich sformułowań teorii. Sformułowania teorii zatem okazywałyby się nie być całkowicie neutralne względem
dopuszczalnych interpretacji ontologicznych, a egzegeza matematyczna nie byznajdujemy mocne i precyzyjne podkreślenie różnicy między omawianymi sformułowaniami (i nie
tylko tymi!) z perspektywy fizyki, a nie filozofii, jak prezentuję to w niniejszym tekście.
24
Podobną sytuację rozpoznać można także w klasycznej mechanice punktów materialnych,
zob. P. Zeidler, Spór o status poznawczy teorii, Poznań 1991.
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łaby niewinnym narzędziem metodologicznym. Relatywizacja niezmienników
interpretacyjnych (1) do sformułowania teorii nie oznacza jednak beztroskiego
instrumentalizmu. Stwierdzić bowiem, że zrelatywizowane, „niezupełne” niezmienniki interpretacyjne (1) pozwalają nam określić, co da się powiedzieć (jaką
treść o świecie fizycznym wyrazić) sensownie w ramach jednego formalizmu, nie
jest tym samym, co powiedzieć, że teorie są tylko „użytecznymi narzędziami
porządkującymi i przewidującymi dane empiryczne”. Heller stwierdził, że niezmienniki interpretacyjne (1) są różne od formalizmu i przewidywań empirycznych teorii. Moje powyższe rozważania nie tyle prowadzą do poglądu przeciwnego, co raczej do ujęcia z jednej strony osłabionego (relatywizacja niezmienników (1)) a z drugiej – silniejszego (egzegeza matematyczna nie jest tylko neutralną
procedurą metodologiczną, a konstytuantą interpretacji ontologicznych).
Może jednak krytyka koncepcji Hellera jest na wyrost? Przecież Heller pisze:
Przypomnijmy ponadto (…), że teoria względności dopuszcza dwa odmienne ontologiczne rozumienia czasu: (1) ontologię Wszechświata-bloku, według której cała czasoprzestrzeń po prostu jest, bez rozróżnienia na teraźniejszość, przeszłość
i przyszłość, a wrażenie płynącego czasu jest związane tylko z naszą świadomością;
(2) ontologię płynącego czasu, według której przemijalność jest istotną cechą rzeczywistego Wszechświata. Nie brak zdań, że teoria względności jednoznacznie zakłada ontologię Wszechświata-bloku, ale – jak pięknie pokazał Penrose – univers
de discours teorii względności może być równie dobrze interpretowany w duchu
przemijalności (stawania się), co prowadzi do ontologii podobnej do ontologii typu
Everetta, przyjmującej, że historia każdego obserwatora w każdej chwili wybiera
jedną z wielu potencjalnie możliwych wersji.25

Heller zatem wyraźnie widzi pewne niekompatybilności między interpretacjami ontologicznymi. Istotne jest to, aby same interpretacje były niesprzeczne
z teorią. Uniwersum dyskursu teorii względności należałoby utożsamić ze zbiorem dopuszczalnych interpretacji ontologicznych, a o nich już wiemy, że, w ujęciu Hellera, są w zasadzie dowolne, byle nie zachodził konflikt z teorią i jej
przewidywaniami empirycznymi, oraz – byle były metodologicznie ugruntowane
w egzegezie struktur matematycznych. Jednakże, jak starałem się pokazać,
„uniwersum dyskursu” jest, by tak rzec, niejednorodne i rozdarte. Problemem
nie jest przecież to, że teoria dopuszcza dwie przeciwne interpretacje ontolo25

M. Heller, Filozofia i Wszechświat, dz. cyt., s. 154.

52

Damian Luty

giczne, ale to, że ze względu na egzegezę struktur, dwie takie same interpretacje
ontologiczne są odróżnialne jedynie ze względu na formalizm. Ważne jest to: jeśli dla nierównoważnych sformułowań teorii (odrzucenie niezmienników interpretacyjnych (2)) możemy wskazać z osobna nietożsame zbiory interpretacji ontologicznych, to wtedy niezmienniki interpretacyjne (1) z odnośnych zbiorów
również są nietożsame. Proponuję pogląd, że takie niezmienniki interpretacyjne
(1) nie są niezależne od formalizmu teorii i w rezultacie – wyrażenie przez niezmienniki (1) „tego, o czym teoria mówi” nie może być zupełne.
I teraz – zależność od (a nie tylko kompatybilność z) formalizmu pozwala
również uporać się z pozorną beznadziejnością udzielenia odpowiedzi na przykładowe pytanie – „jaką ontologię czasu wyznacza teoria względności?”. Trzeba
oczywiście zaznaczyć, że przypadek teorii względności – OTW zwłaszcza – jest
dość szczególny, więc podobne rozważania mogą się nie stosować do innych
teorii. Otóż twierdzę, że interpretacje ontologiczne nie dość, że zależą od formalizmu teorii, to jeszcze ontologiczna interpretacja teorii nie jest tym samym,
co ontologiczna interpretacja modelu wyprowadzonego z teorii. Pierwszy przypadek to przykładowo ustalanie statusu bytów postulowanych przez teorię – czasoprzestrzeni choćby (czy jest substancją, czy też systemem relacji między ciałami materialnymi), drugi natomiast dotyczy, w kontekście OTW, konkretnych
rozwiązań równania pola.
Wróćmy do przykładu świata Goedla. Heller pokazał, jak powinna przebiegać prawidłowa ontologiczna interpretacja tego modelu. Innym rozwiązaniem równań pola jest takie, w którym występują globalne hiperpowierzchnie,
które dają taką foliację czasoprzestrzeni, gdzie możemy zdefiniować „czas globalny”; takie rozwiązania są wykorzystywane w klasycznych kosmologiach relatywistycznych z metryką Robertsona-Walkera. W tym modelu czas płynie. Wyjaśnienie faktu, że OTW dopuszcza dwie przeciwne ontologiczne interpretacje
nie wymaga postulowania niezmienników interpretacyjnych niezależnych od
formalizmu oraz przewidywań empirycznych teorii. To, co podlega tutaj interpretacji to konkretny model – czyli rozwiązanie równań pola. Ze względu na
dynamiczny charakter pola grawitacyjnego (tensora metrycznego), rozwiązania
równań pola są nielinearne. Oznacza to, że suma rozwiązań równania nie daje
rozwiązania tego równania.
Tym samym każdy model możemy potraktować jako model odrębny i próba jego modyfikacji, np. przy mieszaniu z warunkami początkowymi, daje inny
model, nieporównywalny z modelem wyjściowym, czyli: jest po prostu innym
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rozwiązaniem. W istocie, problem byłby, gdybyśmy mogli stwierdzić, że niejako
dwie interpretacje nakładamy „naraz” na teorię czy model. Tymczasem, światu
Goedla za nic nie przypiszemy ontologii uwzględniającej upływ czasu. Współwystępowanie dwóch przeciwnych ontologii w odniesieniu do OTW i jej modeli zupełnie nie jest kłopotliwe, gdy tylko uwzględni się to, że egzegeza matematyczna nie jest neutralną procedurą, ale pełni także aktywną rolę w określaniu
danej interpretacji ontologicznej. W rozważanym przed chwilą przypadku, własność aparatu matematycznego OTW pozwoliła usunąć problem dwóch przeciwstawnych ontologii. One po prostu zależą od kontekstu badawczego, wyznaczonego przez określone operacje matematyczne czy własności formalizmu. Sądzę, że jednocześnie udało się uniknąć redukcji ontologicznej interpretacji do
artefaktu formalizmu matematycznego.

5. Podsumowanie
Analizując i interpretując koncepcję niezmienników interpretacyjnych Michała Hellera, starałem się uzasadnić, dlaczego nie da się sformułować „zupełnych” niezmienników interpretacyjnych (1), oraz, że egzegeza struktur matematycznych nie jest neutralną procedurą. Prowadziło to do uznania, że ontologiczne interpretacje zależą od określonego sformułowania teorii, przez co nie można
jednoznacznie i niearbitralnie wskazać jednego zbioru niezmienników interpretacyjnych (1). Przynależenie do warstwy interpretacyjnej nie oznacza, że możemy niezmienniki interpretacyjne (1) ujmować wyłącznie jako izolowane i „czyste” obiekty abstrakcyjne.
Jak wspominałem, zależy mi na życzliwym podejściu do niezmienników interpretacyjnych (1). Relatywizacja niezmienników interpretacyjnych (1) do
sformułowania teorii nie prowadzi, według mnie, do tego, że stają się one nieużyteczne, nawet jeśli ta przydatność jest kontekstowa. Po pierwsze, takie kontekstowe niezmienniki (1) pozwalają z perspektywy interpretacji ontologicznych
oddawać pewne aspekty praktyki badawczej, jak np. to, że w tejże praktyce dysponujemy ograniczoną liczbą modeli w OTW czy to, że pewne przewidywania
teorii formułowane są w modelach dla określonego formalizmu (np. twierdzenie
o osobliwości). Wydaje mi się, że hellerowski sposób myślenia jest tutaj zachowany – postulowanie „niezupełnych”, kontekstowych i zrelatywizowanych do
formalizmu niezmienników interpretacyjnych daje szansę już nie tyle pytania
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o to, co teoria mówi, lecz o to, jakie skrawki tajemnicy świata teoria jest w stanie
dla nas uchylić – ale nigdy w całości i nigdy „naraz”.
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ZREWOLUCJONIZOWANIE SPOSOBU ŻYCIA
JAKO EFEKT PROBLEMATYZACJI FILOZOFICZNEJ

TO REVOLUTIONISE THE WAY OF LIFE AS THE EFFECT
OF PHILOSOPHICAL PROBLEMATIZATION
Abstract
The aim of the article is establishing the link between philosophical problematization and
the way of life of the man. This connection is becoming apparent in particular in Edmund Husserl’s analyses concerning issues of the crisis. Philosophical problematization is a kind of the new
attitude and has its beginning in the appearance of the Greek philosophy. Conducting philosophical problematization, the man is gaining the real image of the world, of oneself; what is more, the
man is attaining to a higher level of the humanity. The highest level of the humanity means in the
light of the Husserlian phenomenology that the man is discovering in himself transcendental „I”.
Key words: Edmund Husserl, philosophy, human life
Słowa kluczowe: Edmund Husserl, filozofia, ludzkie życie

*
Namysł nad ludzkim życiem wiąże się z problematyzacją mającą swój początek w zdziwieniu, odnoszącą się do sposobu bycia człowiekiem. Problematyzacja ta, będąca rodzajem nowego nastawienia ma swój początek w pojawieniu
się filozofii greckiej i to właśnie dzięki niej dokonuje się, jak pisze Edmund
Husserl w Kryzysie nauk europejskich „zrewolucjonizowanie całej kultury, zrewo-
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lucjonizowanie całego sposobu bycia człowiekiem”1. W rozumieniu Husserla
przełomowym momentem w dziejach filozofii, który odmienił cel oraz dalsze
losy filozofii, było odkrycie ego. Spowodowało ono, jego zdaniem, istotne przewartościowanie dotychczasowych schematów myślowych, a także otworzyło
nowe możliwości oraz horyzonty filozoficznych eksploracji. „Gdy tylko pojawił
się w dziejach nowy motyw powrotu do ego – pisze w Kryzysie… Husserl –
ujawnił swą moc wewnętrzną w tym, że pomimo swych zafałszowań i niejasności zaprowadził nową epokę w filozofii i zaszczepił jej nowy cel”2.
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie związku między problematyzacją a sposobem życia człowieka, związku, który wychodzi na jaw w szczególności
w analizach Husserla dotyczących problematyki kryzysu. Sam Husserl w odczycie Fenomenologia i antropologia wygłoszonym w Berlinie 10 czerwca 1931 roku
stwierdza dobitnie: „Czy pytałem odpowiedzialnie o źródła prawomocności doświadczenia i o jego zasięg? – nie. A zatem niewyjaśniona pewność istnienia leżała u podstaw mojego dotychczasowego życia i mojej działalności naukowej.
Niewyjaśniona pozostać nie może. Muszę ją sproblematyzować. Nie mogę przecież rozpoczynać naprawdę autonomicznej nauki nie wyjaśniwszy jej przedtem
apodyktycznie do ostatecznych granic w aktywnym procesie pytająco-odpowiadającego uzasadniania”3. Dokonując problematyzacji, człowiek zyskuje prawdziwy obraz świata, samego siebie i wstępuje na wyższy poziom człowieczeństwa, a wyższy poziom człowieczeństwa oznacza w świetle fenomenologii, że
człowiek odkrywa w sobie „ja” transcendentalne.

Filozofowanie jako wyzwolenie człowieczeństwa
z naiwności naturalnej
Edmund Husserl ujmuje człowieka explicite jako zagadnienie metafizyczne,
twierdząc wprost, iż „jeśli człowiek staje się zagadnieniem »metafizycznym«, zagadnieniem specyficznie filozoficznym, wówczas ulega problematyzacji on jako

1
E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Fundacja
Aletheia, Warszawa 1993, s. 24.
2
E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska,
Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999, s. 88.
3
E. Husserl, Fenomenologia i antropologia, przeł. S. Walczewska, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 32, 1978, s. 338.
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istota rozumna”4. Naturalnie zrozumiałe istnienie staje się zagadką w momencie
zdziwienia będącego stanem świadomości. Takie rozumienie człowieka opisuje
już Arthur Schopenhauer, który pisząc o wyróżniającej istoty rozumne potrzebie
metafizyki, ujmuje człowieka jako animal metaphysicum. W piątym rozdziale
swej pracy Świat jako wola i przedstawienie zatytułowanym O metafizycznej potrzebie człowieka czytamy: „w zaraniu swej świadomości [człowiek – A.W.] traktuje siebie jako coś zrozumiałego samo przez się. Ale nie trwa to długo, bardzo
szybko zaś, wraz z pierwszą refleksją, pojawia się owo zdziwienie, które jest
matką wszelkiej metafizyki”5. W ujęciu samej fenomenologii, problematyzacja
wymaga przeciwnego naturze ukierunkowania, mówiąc ściślej zmiany nastawienia z naturalnego na filozoficzne. O ile naturalne życie człowieka przeniknięte
jest oczywistością, samozrozumieniem, czyli spełnianym bezrefleksyjnie przekonaniem o naturalnym jego istnieniu w świecie powodującym zapomnienie
o własnej podmiotowości nadającej sens wszystkim życiowym dokonaniom,
o tyle nastawienie filozoficzne jest nastawieniem refleksyjnym, w którym człowiek, zastanawiając się nad swym istnieniem w świecie, dokonuje zarazem gruntownej refleksji. Filozofia – pisze Martin Heidegger – ma stanowić „wiedzę nie
w pierwszej kolejności teoretyczną, lecz ma praktycznie kierować ujęciem rzeczy
i ich związku oraz stosunkiem do nich a także sterować wykładnią jestestwa i jego sensu oraz jej przewodzić. Filozofia jest mądrością świata i życia lub, jak to
się dziś ujmuje popularnym wyrażeniem, ma dawać pewien światopogląd”6.
Wraz z pojawieniem się filozofii dokonuje się zmiana sposobu rozważania
świata, poznawania, i co się z tym wiąże samego sposobu bycia człowieka.
„Człowiek staje się tu niezaangażowanym obserwatorem, przygląda się światu,
staje się filozofem; albo też raczej jego życie zyskuje odtąd wrażliwość na możliwą tylko w tym nastawieniu motywację do nowego typu celów myślowych i metod, dzięki którym powstaje w końcu filozofia, a on sam staje się filozofem”7.
Motywacja znamienna dla nowego typu nastawienia, w której znajduje początek
wszelka problematyzacja, jest ściśle związana ze sposobem życia. W przekonaniu
twórcy fenomenologii, podobnie jak według Platona i Arystotelesa, powstanie
filozofii ma swój początek w zdziwieniu. Odwołajmy się w tym kontekście do
E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, wyd. cyt., s. 11.
A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 2, przeł. J. Garewicz, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 227.
6
M. Heidegger, Podstawowe problemy fenomenologii, przeł. B. Baran, Fundacja Aletheia,
Warszawa 2009, s. 8.
7
E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, wyd. cyt., s. 31.
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Władysława Stróżewskiego: „Zdziwienie jest naturalną sytuacją zapytywania. To
dlatego Platon widział w nim początek filozofii. Zdziwienie polega na tym, że
widzimy, iż jest tak, choć mogłoby być inaczej, iż coś jest, choć mogłoby nie
być. Możliwość zdziwienia wynika więc z faktu jakiegoś tak i możliwości jakiegoś nie. Albo po prostu z doświadczenia obejmującego w swej szczególnej jedności i tak i nie”8. W ten sposób narodziła się europejska duchowość czerpiąca
swój początek z idei rozumu, duchowość przejawiająca się w możliwości analizy
problemów, które napotyka ludzki rozum. Fenomenologiczne przekonanie
o możliwości rozwiązania kolejnych paradoksów, na jakie natrafia umysł badacza (przekonanie o możliwości problematyzacji wszelkiej samozrozumiałości),
stanowi zaplecze, a zarazem potencjał, którym dysponuje filozof, wskazując że
punktem wyjścia filozofowania jest zdziwienie.
Jeżeli chodzi o samą problematyzację, to Husserl stwierdza: „Na początku
krytyki poznania należy tedy opatrzyć wskaźnikiem problematyczności cały
świat, fizyczną i psychiczną przyrodę, w końcu także [nasze] własne ludzkie Ja,
wraz ze wszystkimi naukami, które odnoszą się do tych przedmiotów. Ich byt,
ich moc obowiązująca pozostają w zawieszeniu”9. Innymi słowy, w świetle myśli
Husserla filozoficzne badanie powinno poprzedzać demaskowanie wszelkich
przesądów polegające na „zawieszeniu obowiązywania tego, co w naszym nastawieniu naturalnym uchodzi za bezproblematyczne, samozrozumiałe”10. Dzięki
filozoficznej problematyzacji człowiek uświadamia sobie, iż stanowi samoobiektywizację transcendentalnej świadomości. W Medytacjach kartezjańskich… czytamy: „Z całą oczywistością można powiedzieć jako żyjące w naturalnym nastawieniu Ja, jestem równocześnie i za każdym razem (auch und immer) Ja transcendentalnym, dowiaduję się o tym jednak dopiero, przeprowadzając redukcję
fenomenologiczną”11. Tak więc przeprowadzając namysł nad ludzkim „ja”, Husserl dochodzi do wniosku, że chociaż w nastawieniu naturalnym transcendentalny charakter naszej podmiotowości pozostaje zakryty, to jednak człowiek jest
zawsze „ja” transcendentalnym. Mianem redukcji fenomenologicznej Husserl
określa możliwość przezwyciężenia naturalno-obiektywnych przeświadczeń
W. Stróżewski, Istnienie i sens, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, s. 8.
E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, przeł. J. Sidorek, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1990, s. 38.
10
Zob. P. Łaciak, Pojęcie przesądu u Kanta I Husserla, „Studia Philosophiae Christianae”
nr 4/ 2015, s. 141.
11
E. Husserl, Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, przeł.
A. Wajs, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 53.
8
9
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prowadzącą do odsłonięcia tego, co pierwsze, z czego czerpie sens wszystko, co
bezpośrednio dane. Jest ona dokonaniem umożliwiającym przejście od świadomości naturalnej do świadomości transcendentalnej oraz wyłączenie świata. Ideę
redukcji transcendentalno-fenomenologicznej po raz pierwszy przedstawił Husserl w pracy Idea fenomenologii. Na mocy redukcji transcendentalnej zawieszeniu
podlega tak zwana generalna teza nastawienia naturalnego, tj. nietematycznie
spełniane przekonanie o istnieniu świata. Transcendentalna epoché uchylająca
ważność generalnej tezy nastawienia naturalnego, polegałaby zatem na zawieszeniu owego naturalnego faktu i sprowadzeniu do jego absolutnego początku –
transcendentalnej podstawy stanowiącej źródło sensu, czyli do świadomości,
która spełnia tezę naturalnego nastawienia. Odsłaniając świadomościowe życie
własnej subiektywności, ego ujawnia siebie jako transcendentalne źródło życia
naturalnego. Husserlowskie pytanie o kto bytu ludzkiego zorientowane zostaje
tym samym na transcendentalne wyjaśnienie bycia człowiekiem. Według Husserla bowiem „ogólnie rzecz biorąc, pozostajemy w nastawieniu naturalnym. [...]
Ale jako podmioty świata pozostajemy przy tym anonimowi – dopóki nie uczynimy samych siebie tematem”12. Tematyzację własnego bycia można przyrównać
do rewolucji mogącej spowodować zmianę w dotychczasowym sposobie życia.
O wyzwalającym z naturalnej naiwności filozofowaniu pisze również Emmanuel Lévinas. „Jeśli moje życie intelektualne – stwierdza francuski filozof –
przekształciło się w technikę i ćwiczę moje myślenie na pewnych przedmiotach,
zamiast mieć pełną jasność konieczną do mojego życia duchowego […] trzeba
więc abym odnalazł myślenie źródłowe, w którym ukonstytuowała się ta sytuacja, trzeba odnaleźć oczywistości pierwsze”13. Postawa filozoficzna wiąże się
z odrzuceniem wrodzonym człowiekowi naturalnym samozrozumiałościom.
Przystępując do pracy, filozof nie powinien zakładać z góry niczego, lecz w pozbawionej wszelkich założeń problematyzacji analizować to, co badane. Służy
temu fenomenologiczna redukcja, która – jak stwierdza Lévinas – jest raczej rewolucją wewnętrzną niż poszukiwaniem pewności, sposobem istnienia umysłu
odpowiednim do jego powołania i ogólnie biorąc, odpowiednio do bycia wolnym w stosunku do świata”14.
12
E. Husserl, Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych, w: Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów, Z. Krasnodębski (red.), Warszawa 1989, s. 69.
13
E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 37.
14
Tamże, s. 39.
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Właściwa droga do problematyzacji rewolucjonizującej
sposób bycia człowieka
Zasadniczo wyróżnia się dwie drogi do redukcji transcendentalnej, kartezjańską i drogę przez Lebenswelt. O ile na drodze kartezjańskiej związek problematyzacji ze sposobem bycia człowiekiem nie zostaje rozwinięty, o tyle w ramach drogi przez Lebenswelt wątek ten staje się istotnym zagadnieniem mającym swe zakorzenienie w motywacji filozofowania samego Husserla. Droga
przez Lebenswelt to właściwa droga do problematyzacji, w której ten związek
można explicite rozpoznać.
W początkowym etapie twórczości, przybierającej kształt motywu dogmatycznego, w którego rezultacie powstaje droga kartezjańska, Husserl nie akcentuje jeszcze związku między sposobem życia a problematyzacją, kładąc nacisk na
dualizm „ja” transcendentalnego i człowieczego „ja”. Powrót Husserla do Kartezjusza jest jedną z dróg, które prowadzą do fenomenologii transcendentalnej.
„Kartezjusz – pisze Husserl – inauguruje całkiem nowy typ filozofowania, filozofowania, które zmieniając cały dotychczasowy styl, odwraca się w radykalny
sposób od naiwnego obiektywizmu w kierunku subiektywizmu transcendentalnego”15. O ile nastawienie przedfenomenologiczne jest poziomem obiektywistycznej naiwności podmiotu poznającego, o tyle analizy fenomenologiczne
umożliwiają odsłonięcie tego, co przez tę naiwność zakryte. Analiza drogi kartezjańskiej prowadzi do odnalezienia nowej podstawy, na której wspiera się gmach
wiedzy, czyli do transcendentalnej subiektywności. Droga kartezjańska jest drogą bezpośrednią do subiektywności, w której ramach mamy do czynienia z przeciwstawieniem świadomości światu i dopiero w rezultacie tego przeciwstawienia
subiektywność zostaje oczyszczona z naturalno-przyczynowych uwarunkowań.
Takie rozumienie skutkuje przeciwstawieniem „ja” transcendentalnego człowiekowi jako bytowi istniejącemu w świecie, przeciwstawieniem utrudniającym czy
wręcz uniemożliwiającym badanie związku między „ja” transcendentalnym
a ludzkim „ja”.
Dopiero na innej drodze, jaką jest droga przez Lebenswelt, którą Husserl
rozwija w ramach krytycznego motywu fenomenologii, zostaje zaakcentowany
nierozerwalny związek między problematyzacją a sposobem życia człowieka.
Wyrazem tego przekonania jest sformułowanie problemu tzw. „świata życia co15

E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, wyd. cyt., s. 5–6.
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dziennego” (Lebenswelt) jako centralnego problemu swej późnej twórczości.
Edmunda Husserla idea świata przeżywanego (Lebenswelt) jest istotnym, zarysowanym w jego ostatniej pracy problemowym punktem wyjścia, a zarazem
elementem projektowanej przezeń fenomenologii. W ramach drogi do transcendentalnej subiektywności przez Lebenswelt Husserl wyróżnia dwa kroki. Po
pierwsze, wyłączenie świata nauki i powrót do świata przeżywanego. Po drugie,
zwrot od świata przeżywanego do subiektywnych dokonań, z których czerpie on
sens16. Powrót do świata przeżywanego jest w istocie powrotem do transcendentalnej subiektywności konstytuującej ten świat. Czyniąc punktem wyjścia swych
rozważań Lebenswelt, stawia przed fenomenologią zadanie odsłaniania owego
świata, który pozostaje zakryty na skutek naturalistycznych przesądów, jak również intelektualnych modyfikacji.
Jak zaznaczyliśmy, Husserl rozwija ideę świata przeżywanego (poprzedzającego wszelką teoretyczno-naukową refleksję) w rezultacie rozważań nad relacją
nauki, filozofii i życia. Motyw przeciwstawienia świata życia naukowemu obrazowi rzeczywistości wiąże się ściśle z celem fenomenologii, jaki wyznaczył jej
Husserl. „Kryzys nauki – wyjaśnia – nie znaczy przecież nic innego jak tylko to,
że problematyczna stała się jej autentyczna istota, cały jej sposób stawiania sobie
zadań i wypracowywania odpowiedniej dla nich metody. Odnosić się to może
do filozofii, której w naszych czasach zagraża sceptycyzm, irracjonalizm czy mistycyzm”17. Warto w tym kontekście stwierdzić, iż w ramach drogi przez Lebenswelt problematyzacja filozoficzna wiąże się ze sposobem życia człowieka
dlatego, że problematyzacja jest motywowana potrzebą przezwyciężenia kryzysu
nauk i związanego z nim kryzysu człowieczeństwa. Chodzi o przezwyciężenie
filozoficznej naiwności nauki, która pozostaje daleka od spraw dotyczących
ludzkiego doświadczenia. Kryzysową sytuację nauki, która oddala się od namysłu nad człowiekiem i jego doświadczeniem przezwyciężyć może jedynie według
Husserla powrót do „naiwności życia”18. Powrót ten jest w istocie odwrotem od
naiwności zdogmatyzowanej, właściwej naukom zgodnie z zasadą, że naukowiec
jest bardziej naiwny niż człowiek żyjący w świecie naturalnym, bo ulega naiwnościom wyższego rodzaju zasłaniającym prawdziwy obraz podmiotowości i jej życia, przy czym powrót do świata przeżywanego jest powrotem do subiektywnych
E. Husserl, Doświadczenie i sąd. Badania nad genealogią logiki, przeł. B. Baran, Fundacja
Aletheia, Warszawa 2013, s. 57.
17
E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, wyd. cyt., s. 5.
18
E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, wyd. cyt., s. 26.
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dokonań, które nadają sens światu, gdyż świat przeżywany zakłada świadomość
jako pole nadawania sensu. „Stopniowo będzie się rozjaśniać, a w końcu rozjaśni
się w pełni to, że właściwy powrót do naiwności życia, dokonany jednakże we
wznoszącej się ponad nią refleksji, jest jedyną możliwą drogą do przezwyciężenia
filozoficznej naiwności tkwiącej w »naukowości« tradycyjnej filozofii obiektywistycznej”19. Fenomenologia transcendentalna i realizowany w jej ramach postulat
powrotu do świata przeżywanego stanowią reakcję na ogólny kryzys człowieczeństwa (humanistyki), kryzys nauk historycznych oraz przyrodniczych będący
częścią kryzysu kultury. Kryzys ten jest w istocie kryzysem racjonalizmu, który
uległ ułudzie obiektywizmu i naturalizmu. Poddając krytyce wszelkie postępowanie teoretyczne zapoznające to, co źródłowe, autor Kryzysu… zwraca jednocześnie uwagę na potrzebę przewartościowania celów oraz ponownego rozpatrzenia kierunku rozwoju nauk. Analizując przyczyny kryzysu i jego symptomy,
Husserl daje się poznać jako myśliciel szczególnie uwrażliwiony na „separację
nauk od tego, co konkretne”, na to, że w ramach analiz i badań nie uwzględniają
one najbardziej istotnych zagadnień dotyczących ludzkiego życia, kwestii związanych z jego sensem i znaczeniem20. W odniesieniu do kondycji nauk, kultury
i człowieczeństwa Husserl wykazuje konieczność zajęcia stanowiska transcendentalnego, w którego świetle ujawniają się nowe wymiary ludzkiej subiektywności. W ramach projektu fenomenologii transcendentalnej zostaje również
zainaugurowana możliwość nowego spojrzenia na problem statusu „ja”, na problem źródła, z którego bierze początek wszelkie naukowe dociekanie. Przywołajmy w tym kontekście słowa Andrzeja Półtawskiego, który stwierdza, iż
„wprowadzenie przez Husserla pojęcia »świata, w którym żyjemy« (Lebenswelt)
miało m. in. sens głębszego wniknięcia w znaczenie ludzkiej praxis dla konstytucji świata i ukazanie przejścia od praktyki życiowej do idealnej praktyki „czystego myślenia”21.
Według Husserla jedynie filozofia odwołująca się do idei posiadających
charakter regulatywny i nieskończony, jest tą nauką, dzięki której kryzys wymagający przemiany postawy, obejmujący ogólnokulturowy dziejowy i ahistoryczny
horyzont może zostać przezwyciężony. „Filozofia – zauważa J. Rolewski, autor
interpretacji problemu świata przeżywanego – ustanawiając nieskończone idee
E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, wyd. cyt., s. 65.
Zob. R. Bernet, I. Kern, E. Marbach, An Introduction to Husserlian Phenomenology, Evanston–Illinois 1993, s. 223.
21
A. Półtawski, Po co filozofować?, Oficyna Naukowa S.c., Warszawa 2011, s. 338.
19
20
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bytu i prawdy, przenosi zainteresowania człowieka z tego, co skończone, domknięte i zamknięte (także w sensie czasowym) – z bezpośrednio danego »świata otaczającego« (Umwelt), na to, co otwarte, nieskończone i w pewnym sensie
wieczne – na świat jako taki i na sferę nieskończonych idealności”22.
O ile właściwa filozofii problematyzacja wiąże się z namysłem człowieka
nad jego życiem, o tyle pozostałe nauki w miarę przekształcania się europejskiej
kultury w cywilizację naukowo-techniczną oddaliły się od problemów dotyczących człowieka i jego sposobu bycia. W świetle takiej diagnozy niemiecki filozof
inicjuje próbę terapii europejskiego sposobu bycia i myślenia: przedstawia model
świadomości, która stanowiąc władzę sensotwórczą, okazuje się źródłem pozostałych dziedzin bytowych. Dostrzegając ścisły związek między filozoficzną problematyzacją i ludzkim życiem, Husserl tworzy projekt oryginalnej filozofii, która w centrum swej problematyki sytuuje właśnie człowiecze „ja”. W odczycie
Fenomenologia i antropologia Husserl stwierdza, iż „filozofia fenomenologiczna
ma być zbudowana całkiem od nowa wychodząc od konkretnego ludzkiego istnienia (von menschlichen Dassein)”23. Przypomina tym samym, iż cały gmach nauki wyrasta i znajduje początek w sferze ludzkiego doświadczenia. To bowiem
właśnie filozofia odgrywa w kulturze i nauce ogromną rolę, wszak od niej zależy
sposób w jaki będzie urzeczywistniać się ludzki sposób życia, co więcej, kierunek
realizacji ideału człowieczeństwa.
Również zdaniem Lévinasa współczesny kryzys nauki przezwyciężyć może
tylko fenomenologia. „Nauka bowiem – stwierdza francuski filozof – w swym
pierwotnym i autentycznym porywie, nie jest techniką. […] Pierwotnie wypływa
z właściwego człowiekowi pragnienia wolnego konstytuowania własnej egzystencji. Oczywistość i rozum są przede wszystkim samą manifestacją wolności.
Husserl przywołuje znaczenie, które przyznała im starożytność: wiedza była
sposobem bycia wolnym, przyjmowania jedynie zasady rozumności, to znaczy
niczego, co rozumowi obce”24. Omawiając problemy zawarte w Husserlowskim
Kryzysie…, Lévinas wskazuje na znamienną dla myśli niemieckiego filozofa
„aspirację do wyzwolenia się za pomocą rozumu” a samo poznanie określa on
wprost mianem „instrumentu wyzwolenia”25. Rozumny namysł nad problemami
22
J. Rolewski, Rozum, nauka, świat przeżywany. Studium filozofii późnego Husserla, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999, s. 123.
23
E. Husserl, Fenomenologia i antropologia, wyd. cyt., s. 333-334.
24
E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, wyd. cyt., s. 45.
25
Zob. tamże, s. 46.
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dotyczącymi praktyki życiowej umożliwia wzniesienie się człowieka na najwyższy poziom myślenia, umożliwia rozjaśnienie pojęć w odniesieniu do tego, co
naprawdę ludzkie. „Przezwyciężyć kryzys, to właśnie umieścić pojęcia w horyzoncie subiektywnego życia, w którym zostały ukonstytuowane. […] Kryzys nauki jest więc kryzysem człowieczeństwa w nas”26.
Droga przez Lebenswelt realizowana w efekcie krytycznego namysłu kryje
w sobie znaczenie „uniwersalnej przemiany sensu”, przeobrażenia człowieczeństwa27. Poddaje bowiem krytycznej analizie zarówno sferę naturalnego życia,
wytworów kultury, jak i teoretyczno-naukowego namysłu. „Skoro przecież – zauważa – chodzi o najradykalniejszy i najgłębszy namysł dokonującej (leistend)
subiektywności nad sobą samą, jak mogłaby ona sama nie dopomóc w tym, by
dokonanie uzyskane w zwykłym, naiwnym nastawieniu ustrzec przed błędnym
rozumieniem [...], jakie np. łatwo można zauważyć w sukcesach naturalistycznej
teorii poznania i w wynoszeniu na piedestał logiki, która dla siebie samej pozostaje niezrozumiała”28. Zapewniając możliwość odniesienia obiektywnego świata
nastawienia naturalnego do transcendentalnej podstawy, fenomenologia pozostaje rozważaniem, które ma na celu transcendentalne wyjaśnienie tego, co naturalnie oczywiste. W świetle takiego ujęcia okazuje się ona gwarantem paralelności między trzema heterogenicznymi sferami: światem przez człowieka przeżywanym, sferą szeroko pojętej kultury i tradycji oraz dziedziną teoretycznonaukowej refleksji. Symbolem tej paralelności jest właśnie idea „świata przeżywanego”. „Być może – pisze Husserl w Kryzysie… – jest tak, że dopiero nowe
pytanie o podstawę [...] poznania (w odróżnieniu od pytania o podstawę poznania obiektywnego) doprowadzi do jasnego przedstawienia sobie jego prawdziwego sensu i do wyodrębnienia go w odpowiedni sposób”29.
Twórca fenomenologii rehabilituje ethos wszelkiego naukowego dążenia,
w sposób szczególny – ethos krytycznego dociekania filozofii, której punktem
wyjścia jest źródłowe doświadczenie, przeżycie. „Fenomenologia – stwierdza
dobitnie Ricoeur – zaczyna się w chwili, gdy [...] – przerywamy przeżycie, by
uczynić je znaczącym. Tutaj właśnie epoché i nakierowanie na sens są ściśle ze
sobą związane”30. Autor Kryzysu… restytuuje prymat, rolę i terapeutyczne możTamże, s. 46-47.
E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, wyd. cyt., s. 16.
28
E. Husserl, Wybór pism, przeł. S. Walczewska, w: K. Święcicka, Husserl, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005, s. 281.
29
E. Husserl, Wybór pism, wyd. cyt., s. 267.
30
P. Ricoeur, Fenomenologia i hermeneutyka: wychodząc od Husserla…, przeł. M. Drwięga,
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liwości filozofii. Rehabilituje również etos podmiotu filozofującego. W przekonaniu twórcy fenomenologii wraz z powstaniem filozofii narodziła się europejska duchowość czerpiąca swój początek z idei rozumu, duchowość przejawiająca
się w możliwości niezbędnego do zachowania postawy krytycznej zdystansowania się podmiotu wobec tego, co przyjmowane w sposób dogmatyczny i bezrefleksyjny.
W miarę przekształcania się europejskiej kultury w cywilizację naukowotechniczną nauki oddaliły się od źródła sensu. W świetle takiej diagnozy niemiecki filozof inicjuje próbę terapii europejskiego sposobu myślenia. W sytuacji
zaistniałej kondycji nauk zadaniem filozofa jest, według twórcy fenomenologii,
odkrycie wypaczeń oraz przywrócenie naukowym dążeniom właściwego kierunku i etosu. Sam autor Kryzysu…, przekonany o wewnętrznej odpowiedzialności
za prawdziwy byt człowieka, stwierdza, że jego cel, jakim jest przybliżenie człowiekowi siebie samego, tj. samopoznanie, odkrycie transcendentalnego charakteru subiektywności, zrealizuje się wówczas, gdy „kiedyś wypełnię swoje zadanie
wobec świata, i poprzez fenomenologię wskażę ludziom nowy styl ich odpowiedzialności po to, aby uwolnić ich od ich próżności [...]”31.
Odsłaniając transcendentalny wymiar podmiotowości, Husserl ujawnia
jednocześnie nie mający początku ani końca duchowy telos człowieczeństwa:
„Przed wszelkim początkiem – podkreśla twórca fenomenologii – stoi zawsze Ja,
które jest, myśli i szuka związków w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Ale właśnie tu leży ten trudny problem. Co było przed początkiem?”32. W rozumieniu twórcy fenomenologii rozum urzeczywistniający się w dziejach jest rozumem teleologicznym. W jego przekonaniu, „o ile człowiek jest istotą rozumną
(animal rationale), jest nią o tyle, o ile cała jego społeczność (Menschheit) jest
społecznością rozumną – w sposób ukryty nakierowaną na rozum lub w sposób
otwarty nakierowaną na entelechię, która dochodzi do siebie samej, sama dla
siebie staje się jawna i świadomie kieruje istotową koniecznością ludzkiego stawania się. Filozofia, nauka, byłaby zatem historycznym ruchem ujawniania rozumu »wrodzonego« ludzkości jako takiej”33. Jedynym remedium, terapią zbłąkanego rozumu, jest pretendująca do miana mathesis universalis fenomenologia
w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania. Interpretacje. Rozwinięcia. J. Migasiński i I. Lorenc
(red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 215.
31
A. Jaegerschmid OSB, Rozmowy z Husserlem, przeł. Z. Abrahamowicz, „Znak” 1972,
nr 2, s. 179.
32
Tamże, s. 180.
33
E. Husserl, Kryzys nauk europejskich., wyd. cyt., s. 17–18.
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transcendentalna. Dopiero w fenomenologii znamionującej najwyższy poziom
w hierarchii historyczności, dzięki której „ja” odkrywa transcendentalny wymiar
własnej subiektywności, teleologiczny rozum ukryty w dziejach staje się świadomy siebie. Odtąd – wskazuje Husserl – „pełna konkretna faktyczność uniwersalnej subiektywności transcendentalnej jest ujmowana w sposób naukowy w innym, dobrym sensie [...]”34.
*
W świetle podejmowanych w artykule rozważań zasadnym wydaje się
twierdzić, iż to właśnie ścisły związek między filozoficzną problematyzacją
i sposobem bycia człowieka przesądza o tym, iż fenomenologia już od początku
jej powstania ma wymiar terapeutyczny. Już w latach 1908–1914 nadrzędnym
celem wykładów z etyki i teorii wartości wygłoszonych wówczas przez Husserla
było zaakcentowanie etycznej motywacji filozofowania. Formalno obiektywny
imperatyw Husserla brzmi: „Czyń to, co najlepsze w obrębie osiągalnego dobra,
w ramach twej każdorazowej całościowej sfery (Gesamtsphäre) praktyczności!”35.
Etyka jest, jak wskazuje Husserl, „sztuką (Kunstlehre), która bada najwyższe cele
życiowe, z drugiej zaś strony próbuje ustalać reguły, które powinny ułatwić działającej jednostce pewne rozumne uporządkowanie życia i zachowania ze względu na te cele. Etyka chce więc zapoznać nas z tymi celami, które nie tylko kierują ludzkimi dążeniami i działaniem, lecz kierować powinny”36. Fenomenologiczna problematyzacja już u swych podstaw ma charakter praktyczno-etyczny.
Ten aspekt myśli Husserla przybiera coraz bardziej radykalny charakter w miarę
rozwoju fenomenologii. „Późny Husserl – pisze – Andrzej Półtawski nie chce
opierać wartości na sferze tego, co nieaksjologicznie obiektywne, lecz stawia na
pierwszym miejscu odnowę etyczną. Pragnie ją jednak uzyskać poprzez poznanie naukowe, i to z naciskiem na dyscypliny formalno-aprioryczne, budować
w apriorycznej ogólności »czystą etykę«”37. Postawa fenomenologiczna wiąże się
z rewolucją sposobu bycia człowieka, z jego wewnętrzną przemianą, z doznaniem wyzwolenia od uprzedzeń w stosunku do siebie i świata, przemianą, którą
– zgodnie z ujęciem animal metaphysicum – rządzi rozum.
E. Husserl, Wybór pism, wyd. cyt., s. 269.
E. Husserl, Wykłady z etyki i teorii wartości 1908–1914, przeł. L. Ostasz, Wydawnictwo
Znak, Kraków 1991, s. 21.
36
Tamże, s. 5.
37
A. Półtawski, Po co filozofować?, wyd. cyt., s. 349.
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Mając na uwadze metafizyczne ujęcie człowieka, warto dostrzec, że twórca
fenomenologii uwyraźnia tym samym doniosłość teleologicznego wymiaru
podmiotowości. W odniesieniu do Husserlowskiej teleologii chodzi o ideę nigdy
do końca nieurzeczywistnialną, o rozum ukryty w dziejach, rozum, którego
ujawnianie wieńczy fenomenologia odkrywająca transcendentalną subiektywność, jaką nosi w sobie każdy człowiek. „Rozum – pisze Husserl – nie jest żadną
przygodną, faktyczną zdolnością, nazwą dla możliwych przypadkowych faktów,
lecz przeciwnie, uniwersalną formą istotową charakteryzującą strukturę transcendentalnej subiektywności w ogóle”38.
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*
„Doktryna równości!...Wszelako nie ma bardziej trującej trucizny: wydaje
się bowiem, że głosi ją sama sprawiedliwość, gdy tymczasem jest ona końcem sprawiedliwości…Równym równe, nierównym nierówne – to byłoby
prawdziwą mową sprawiedliwości: i, jak z tego wynika nierównych nigdy
nie zrównywać”
Nietzsche

Jakie są źródła koncepcji równości? Bez wątpienia już u Greków pojawia się
myśl o równości wszystkich ludzi. Sofista Antyfon wypowiada się wprost na jej
temat, jednakże uzasadnia swój pogląd odwołując się do uniwersalnych cech
biologicznych, takich jak oddychanie przez nos i usta, czy jedzenie rękami1. Polityczną równość określało pojęcie izonomii, jednakże odnosiło się ono jedynie
do obywateli określonej polis2.
Poważniejsze i bardziej przekonywające uzasadnienie równości ludzi
w ogóle występuje w stoicyzmie. Skoro rozumność człowieka nie jest zależna ani
od narodowości, klasy społecznej i płci, ludzi można uznać za równych przynajmniej w punkcie wyjścia. Dopiero faktyczne używanie rozumu prowadzi do
powstania istotnych różnic między nimi, na tyle poważnych, że ostatecznie mędrzec może zostać przeciwstawiony człowiekowi głupiemu. I chociaż niewola
jest sprzeczna z prawem natury, to nie należy jej po prostu znieść, ile raczej ulżyć
doli niewolników. Tak myśleli rzymscy prawnicy3. Praktyka polityczna oraz istniejące instytucje oparte były raczej na nierówności, ujawniającej się w poczuciu
dumy z obywatelstwa rzymskiego, bądź z przynależności do patrycjuszy.
Chrześcijaństwo zwykle przedstawia się jako doktrynę równości duchowej
wszystkich dusz przed Bogiem mających takie same szanse na zbawienie, chociaż trudno jest to udokumentować na podstawie Pisma świętego4. U scholastyZob. J. Gajda, Sofiści, Warszawa 1989, s. 273-274.
Zob. M. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Peryklesa, tłum. R. Kulesza, Warszawa1999, s. 93 i n. Zob. także, Ch. Meier, Powstanie polityczności u Greków, tłum. M. Cichocki,
Warszawa 2012, s. 344 i n.
3
Zob. B. Łapicki, Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo, Łódź 1958,
s. 142 i n.
4
Zob. K. Sójka–Zielińska, Drogii i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy,
Wrocław – Warszawa – Kraków 2000, s. 104. M. Bierdiajew pisał w Filozofii nierówności, że
„chrześcijaństwo uznaje absolutną wartość każdej duszy ludzkiej i równą wartość wszystkich ludzkich dusz przed Bogiem. Nie należy jednak wyciągać stąd żadnych wniosków, uzasadniających
zewnętrzne, mechaniczne wyrównywanie i zmieszanie” tenże, Filozofia nierówności, tłum.
1
2
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ków obecna jest idea uniwersalnej miłości Boga, która jednakowoż obejmuje
nierówność przeznaczeń poszczególnych ludzi5.
W pełni rozwinięta koncepcja równości wraz z prawem do wolności występuje w późnoscholastycznych i w nowożytnych teoriach prawa natury6. Zarówno
katoliccy teolodzy, tacy jak R Bellarmin, F. Suarez, jak i autorzy protestanccy,
by wymienić tylko Grocjusza, S. Pufendorfa i J. Locke’a, przyjmowali równość
ludzi w stanie natury, by wykazać kontraktualny charakter władzy politycznej.
Polityczne znaczenie tak rozumianej równości wydaje się oczywiste. Nikt nie
rodzi się predestynowany do sprawowania władzy nad innymi ludźmi. Argumentacja Locke’a oparta jest na przesłance o równości władz duszy, którymi obdarzył ludzi Stwórca. Jednakże nie sposób zaprzeczyć, że w tak rozumianym
stanie natury ludzie zawsze będą się różnić między sobą ze względu na o odmienne wykorzystanie przyrodzonych władz i zdolności, które podlegają moralnej ocenie7.
Fundamentalną wartością, której liberałowie gotowi są bronić oprócz wolności jest równość. Przyjmuje się, że jeśli nie ma być konfliktu pomiędzy wolnością a równością, należy chronić prawnie wolność każdego w takim zakresie, by
nikt nie był uprzywilejowany z powodu urodzenia bądź zajmowania wysokiej
pozycji w hierarchii społecznej. Czasami używa się w tym kontekście pojęcia
egalitaryzmu, jednakże jest ono tak wieloznaczne, że można w ogóle wątpić
w jego przydatność do definiowania pożądanego rezultatu politycznego, w sytuacji, gdy inne fundamentalne wartości są przyjmowane bez dociekania ich natury
w porządku wartości8. Jeśli równe prawa polityczne miałyby w rezultacie prowadzić do wyeliminowania różnicy między rządzącymi i rządzonymi, to nie trudno
uznać tego za cel tyleż utopijny, co naiwny.
O wiele jaśniejsze jest pojecie równej wolności, które było szczególnie popularne w koncepcjach dziewiętnastowiecznych liberałów. Herbert Spencer deJ. Chmielewski, Kęty 2006, s. 43. Zob. także T. Paine, Prawa człowieka, tłum. B. Szlachta, w:
Władza Wolność Prawo, Kraków 1994, s. 113-114.
5
Zob. Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, tłum. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski, Kraków 1999, s. 314.
6
Zob. B. Tierney, The Idea of Natural Rights, Cambridge U.K. 2001, s. 48 i n.
7
Zob. J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 167 i n. Por. także, S. Pufendorf, O powinności człowieka i obywatela wedle prawa naturalnego tłum. L. Kołakowski,
w: Filozofia XVII wieku, red. L. Kołakowski, Warszawa 1959, s. 397 i n.
8
Zob. J.Raz, The Morality of Freedom, Oxford 1988, s. 227-229. Por. także J. Gray, Liberalizm, tłum. K. Dziubecka, Kraków 1994, s. 8. U Graya egalitaryzm rozumiany jest jednoznacznie
jako stanowisko moralne i polityczne, założona równość wszystkich ludzi nakazuje odrzucić
wszelkie porządki prawne i ustroje polityczne, w których przyjmuje się różną wartość ludzi.
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finiował ją jako prawo każdego do wolności, o ile nie narusza ona wolności innego człowieka9. Minimum wolności działania wyznaczają ramy prawne, w których określa się zarówno to, co dozwolone, jak i całkowicie zakazane pod groźbą
sankcji.
Biorąc pod uwagę różnice w zdolnościach pomiędzy ludźmi oraz odmienne
nastawienie do wysiłku i konsekwencji w realizacji jednostkowych celów, można
oczekiwać, że skutki ich skoordynowanych działań będą rozmaite, wliczając w to
jeszcze nieprzewidziane konsekwencje. Jeśli ludzie poprzez swe działania stają
się nierówni w sensie moralnym, nie mówiąc o innych właściwościach, to co
znaczyłoby, że należy ich traktować jak równych?10. Sama formuła „równym
równo, nierównym nierówno” nie przesądza tego, co jest podstawą nierówności
i tego, czego dotyczy równość, jednakże Arystoteles wymienia cztery istotne
czynniki dla określenia praw politycznych: wolne urodzenie, przynależność do
znakomitego rodu, majątek i cnotę11.
Inne rodzaje równości, takie jak równość ekonomiczna rozumiana jako
równość dobrobytu albo równość zasobów nie dają się ze pogodzić ze sprawiedliwością rozdzielającą rozumianą w sensie arystotelesowskim. Ich realizacja
wymagałaby albo redystrybucji opartej na progresywnej skali podatkowej albo
rewolucyjnych konfiskat majątku12. Zwolennicy takich rozwiązań najczęściej
odwołują się do kategorii potrzeby, będącej w ich przekonaniu podstawą domagania się równości ekonomicznej. Cytowany zwykle w tym przypadku jest
Marks, który w Krytyce programu gotajskiego proponował nową zasadę dystrybucji
społecznego bogactwa odnoszącą się do społeczeństwa komunistycznego, a mianowicie: każdemu według potrzeb. Jednakże, jak stwierdza M. Walzer: „ Maksyma Marksowska jest całkowicie bezużyteczna w kwestii dystrybucji władzy politycznej, zaszczytu i sławy, jachtów i rzadkich książek, wszelkiego rodzaju pięknych przedmiotów. Nie są to rzeczy, których, ściśle biorąc, potrzebuje każdy”13.
Bliska równości politycznej jest wolność prawna. Według Kanta ma ona
sens tylko wtedy, gdy zakres wolności określony w ustawie obejmuje każdego
Zob. Social Statics, New York 1970, s. 95.
Zob. F. A. von Hayek, Konstytucja wolności, tłum. J. Stawiński, Warszawa 2006, s. 95 i n.
11
Zob. Arystoteles, Polityka, tłum. L.Piotrowicz, Warszawa 1964, s. 123 i n.
12
Zob. B. de Jouvenel, Redystrybucja. Grabież czy ignorancja, tłum. J.Bereta, Warszawa
2011, s. 45 i n. Zob. także H. Schoeck, Zawiść. Źródło agresji, destrukcji i biedy, tłum. K. Nowacki,
Warszawa 2012, s. 269- 297.
13
M. Walzer, Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, tłum. M. Szczubiałka,
Warszawa 2007, s. 52.
9

10
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obywatela14. Jednak nie każdy człowiek mieszkający na jakimś terytorium podlegającym władzy państwowej jest obywatelem. Do tego trzeba, żeby był panem
samego siebie, to znaczy dorosłą osobą płci męskiej, posiadającą majątek. Niespełnienie tych wymogów oznacza, że jest się tylko podopiecznym prawa15.
W oświeceniowej myśli liberalnej idea obywatelstwa nie ma jeszcze charakteru
uniwersalnego, nie pokrywa się z byciem człowiekiem dorosłym16. W XIX wieku postulat zniesienia wszystkich barier dotyczących prawa wyborczego, sprowadzono niemal do absurdu, we wczesnej pracy Social Statics H. Spencer przyznał to prawo nawet dzieciom. Z kolei w XX wiecznym liberalizmie wszelkie
cenzusy uznano za nieobowiązujące, kluczowe znaczenie miało jednak przyznanie praw wyborczych kobietom, chociaż nie wydaje się rozsądne przypisywanie
tej zdobyczy tylko oddziaływaniu liberalnej doktryny politycznej.
Jak do tego doszło, że postulaty równości ekonomicznej niemal wyparły
ideę równej wolności? Najprostsze proponowane wyjaśnienie sprowadza się do
tezy, że skoro urzeczywistniono już tę drugą, to następnym krokiem powinno
być dążenie do równości. Dodatkowo twierdzi się, że taki proces historyczny jest
wynikiem postępu. Dopóki ludzie nie będą sobie równi w sensie ekonomicznym, na nic się im zda równość praw politycznych17. Jednakże w innej interpretacji, nie tylko podważa się fakt urzeczywistnienia liberalnego ideału równości
praw w Europie w drugiej połowie XIX wieku i w wieku XX, to na dodatek ujmuje się opisany proces dochodzenia do równości ekonomicznej jako przejaw
regresu18. Przypomnienie argumentów wysuwanych przez zwolenników szeroko
pojętego ideału równości i ich adwersarzy, które były istotą kontrowersji politycznych w wiktoriańskiej Anglii, może przyczynić się do wypracowania bardziej
wyważonego stanowiska w kwestii praktycznych implikacji egalitaryzmu oraz
ideału braterstwa.

Zob. I. Kant, Metafizyka moralności, tłum. W. Galewicz, w: tegoż, Dzieła zebrane, Toruń
2011, Tom V, s. 320-324.
15
Zob. tenże, O porzekadle: to może być słuszne w teorii ale nic nie jest warte w praktyce, w tegoż, Rozprawy z filozofii historii, Kęty 2005, s. 134-135. Zob. także, J. Habermas, Strukturalne
przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik i M. Łukasiewicz, Warszawa 2007, s. 229-231.
16
Zob. R. Koselleck, Trzy obywatelskie światy? O porównawczej semantyce społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech. Anglii i Francji, w: tegoż, Dzieje pojęć. Studia dziejów semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego, tłum. J. Merecki i W. Kunicki, Warszawa 2009, s. 470 i n.
17
Zob. W. Sołowiow, Wykłady o Bogoczłowieczeństwie, tłum. J. Dobierzewski, Warszawa
2011, s. 23-29.
18
Zob. H. H. Hoppe, Krótka historia człowieka, tłum. Ł. Dominiak, Warszawa 2015, s. 80 i n.
14
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W drugiej połowie XIX wieku liberalizm jako doktryna polityczna na Wyspach Brytyjskich był krytykowany przede wszystkim przez myślicieli i publicystów, których współcześnie określa się mianem konserwatystów. Krytyka ta była
wymierzona zwłaszcza w nowe wersje liberalizmu rozszerzające zakres zadań
państwa i katalog praw jednostki. Jednym z tych krytyków był James Fitzjames
Stephen – znakomity prawnik i polemista odwołujący się do dziedzictwa utylitaryzmu J. Benthama19. Jaką wolność należy zachowywać, jeśli się jest konserwatystą ewolucyjnym, a nie tradycjonalistą broniącym po prostu status quo?20. Konserwatyzm opiera się na zasadzie głoszącej immanentną niezgodność między
wolnością a równością21. Czy dotyczy to każdego rodzaju równości? Bez wątpienia jest tak w przypadku równości ekonomicznej. Rozróżnienie równości naturalnej i politycznej pozwala pogodzić przyrodzoną równość wszystkich ludzi
z rozmaitymi formami nierówności politycznej. Pierwszy rodzaj równości wyklucza jedynie niewolnictwo z natury. Czy łączenie równości z braterstwem może mieć jakiś polityczny sens? Intencją takiego powiązania jest pragnienie podważenia prawomocności wszelkiego zwierzchnictwa opartego na urodzeniu czy
tradycji. Niektóre ruchy milenarystyczne w późnym średniowieczu w i epoce reformacji proponowały alternatywne w stosunku do tradycyjnego uprawomocnienie władzy albo wręcz jej całkowite odrzucenie22. Rewolucja francuska jest
dobitnym historycznym przykładem ścisłego związku dążenia do równości
z ideą braterstwa. Można zaryzykować tezę, że to właśnie poszerzenie zakresu
pojęcia równości odwołujące się do radykalnie pojmowanego braterstwa doprowadziło do wyodrębnienia się myśli konserwatywnej z tradycji liberalnej. Konserwatyści uznają równość za istotny element ładu społecznego tylko wtedy, kiedy wynika ona ze sprawiedliwości wyrównującej, na przykład w sądowym orzekaniu kary, bądź jest synonimem bezstronności w procedurze sądowej, już
jednak ogólna formuła mówiąca o równości wobec prawa nie jest bynajmniej

Zob. B. Szlachta, Konserwatyzm, w: Doktryny polityczne XIX i XX wieku, red. K. Chojnicka i W. Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2000, s. 166, zob. także, L. Wroński, Konserwatywna krytyka wolności Johna Stuarta Milla, w : Filozoficzna Refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi
na problem współczesności, red. J. Gazda, S. Ruchała, Katowice 2014, s. 347-363. Por. także
G. Himmelfarb, On Liberty and Liberalism. The Case of John Stuart Mill, San Francisco 1990,
s. 284-287.
20
Zob. A. Wielomski, Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007, s. 32-38.
21
Zob. R. Nisbet, Conservatism: Dream and Reality, Bristol 1986, s. 47.
22
Zob. N. Cohn, W pogoni za millennium. Milenarystyczni buntownicy i mistyczni anarchiści
średniowiecza, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2007, s. 168-258.
19
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przez nich powszechnie przyjmowana23. Bliska im jest idea hierarchii społecznej
uzasadniana religijnie bądź socjologicznie jako wynik ewolucji kulturowej. Konserwatyzm w dziejach nowożytnej Europy pojawia się wtedy, gdy ów hierarchiczny ład się kruszy z powodu roszczeń wysuwanych wobec władzy, jak
i przemian w rozumieniu statusu elit politycznych ówczesnej Europy 24.
Stephen rozróżnia trzy sensy pojęcia równości. Po pierwsze może ono znaczyć, że wszyscy ludzie powinni jednakowo podlegać prawu, które odnosi się do
wszystkich. Zbliżony do tego jest sens postulatu, by prawo było bezstronnie
orzekane. Trzecie znaczenie można sformułować następująco: wszystkie korzyści, jakie człowiek zawdzięcza podbojowi natury powinny być zgromadzone jako
jeden zasób i podzielone równo między wszystkich25. Wydaje się, że to ostatnie
rozumienie równości okazało się najbardziej przekonywujące dla zwolenników
radykalnych reform prawa wyborczego, a także rewolucjonistów propagujących
nowy podział bogactw26.
Przedmiotem analiz Stephena była doktryna J. S. Milla, przedstawiona
w eseju O wolności. Stanowisko Milla uznawane jest za klasyczne ujęcie liberalnej koncepcji wolności rozwijanej w obrębie tradycji empiryzmu brytyjskiego27.
Wpłynęło zarówno na opinię publiczną, jak i twórców teorii liberalnych28.
Równość u Milla jest związana ze sprawiedliwością. Według Stephena podejście Milla do równości oddala go od szkoły utylitarystów, o czym ma świadczyć jego pogląd przedstawiony w Utylitaryzmie: „ z pojęciem bezstronności blisko spokrewnione jest pojęcie równości. Stanowi ono często składnik pojęcia
sprawiedliwości, interweniuje w jej realizowaniu, a dla wielu stanowi jej istotę.
W tym jednak wariancie pojęcie sprawiedliwości, bardziej niż w innych, różne
jest u różnych osób, przystosowując się każdorazowo do ich koncepcji użyteczności. Każdy utrzymuje, że sprawiedliwość wymaga równości, z wyjątkiem wypadków, w których - jego zdaniem - działanie użyteczne wymaga nierówności”29. ZdaZob. R. Kirk, The Conservative Mind. From Burke to Eliot, Washington D. C. 2001, s. 8-9.
Zob. K. Mannheim, Myśl konserwatywna, tłum. S. Magala, Warszawa 1986, s. 43-61.
25
Zob. J. F. Stephen, Liberty. Equality, Fraternity, ed. S.D. Warner, Indianapolis 1993,
s. 124.
26
Zob. R. Dahrendorf, Life Chances. Approaches to Social and Political Theory, 122-140.
27
Zob. I. Berlin, John Stuart Mill i cele życia, tłum. A. Tanalska-Dulęba, w: tegoż, Cztery
eseje o wolności, tłum. H. Bartoszewicz, D. Grynberg, D. Lachowska i A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1994, s. 251 i n.
28
Zob. D. Spitz, Freedom and Individuality: Mill’s Liberty in Retrospect, w: J. S. Mill, On
Liberty. Annotated Text. Sources and Background. Criticism, ed. D. Spitz, New York 1975, s. 232 i n.
29
J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, tłum. M. Ossowska i A. Kurlandzka, Warszawa 1959, s. 79.
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niem Stephena sens zdania wyróżnionego kursywą, polega na tym, że równość
pojmuje się tu niezależnie od zasady użyteczności, z czym Stephen zupełnie się
nie zgadza. Rozumienie użyteczności wyrażają tutaj słowa Benthama: każdy liczyć się ma za jednego i nikt za więcej niż jednego.
Stephen utrzymuje, że opinia jakoby sprawiedliwość sprzyjała równości nie
może być oparta na doświadczeniu. Według niego równość nie ma szczególnych
związków ze sprawiedliwością., z wyjątkiem wąskiego sensu dotyczącego sądowej bezstronności30.
Nie da się ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że jest ona użyteczna
w najważniejszych relacjach społecznych, a historia bynajmniej nie potwierdza
opinii, że w długim okresie czasu miał miejsce stały postęp w usuwaniu różnić
między ludźmi. Jeśli chodzi o najważniejszy z pozostałych sensów pojęcia równości, a mianowicie równą dystrybucję władzy politycznej, to Stephen przyznaje,
że w jego czasach święci ona tryumfy, a okazywane jej poparcie ma w sobie coś
z religijnego entuzjazmu. Demokracja masowa z powszechnym głosowaniem
nie zmieniła natury władzy, tylko jej postać. Nie obejmowała ona swym zasięgiem kobiet. W XIX wiecznej Anglii przyznanie praw wyborczych kobietom
w opinii rządzących elit było czymś niewyobrażalnym.
W czystej demokracji klasą rządzącą są ci, którzy umieją manipulować
ludźmi oraz ich stronnicy i przyjaciele. Czy Stephen proponuje coś zamiast powszechnego głosowania? Bynajmniej. Nawet jeśli uznać, że jest taki prąd dziejowy, by popierać demokrację, to nie ma powodu, by przed nią uklęknąć i śpiewać hymny pochwalne. Główna niedogodność teorii i praktyki powszechnego
glosowania polega na tym, że zmierza ona do odwrócenia naturalnej relacji pomiędzy mądrością i głupotą. Chodzi oczywiście o platońską zasadę, że mądrzy
powinni rządzić głupimi31. Są oczywiście jeszcze inne różnice między ludźmi,
które są uniwersalne, nie da się ich usunąć, a mianowicie różnice wieku i płci.
Powszechne głosowanie do pewnego stopnia dałoby się pogodzić z istnieniem
naturalnej hierarchii wśród ludzi, gdyby niektórzy mogli mieć więcej głosów niż
jeden, jednak takiej możliwości Stephen w ogóle nie rozważa.

Zob. J.F. Stephen, dz. cyt., s. 153.
J. F. Stephen, Liberty…, dz. cyt. s. 153-156. W przypadku wychowania dzieci przez rodziców i opieki nad ludźmi niepoczytalnymi i niepełnosprawnymi, którzy takiej opieki wymagają,
zasadne jest mówienie o posłuszeństwie wobec osób sprawujących kontrolę. Jednak należałoby
dopiero wykazać, w jakim sensie sprawują oni władzę i jak ma się ona do władzy politycznej. Zob.
R. Lindley, Autonomy, London 1986, s. 115-164.
30
31
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Sam Mill nie miał dobrego zdania o większości bliźnich. „Myślą za nich
podobni im ludzie, którzy zwracają się do nich lub przemawiają w ich imieniu
pod wrażeniem chwili za pośrednictwem gazet. Nie uskarżam się na ten stan
rzeczy; nie twierdzę, by coś lepszego dało się w zasadzie pogodzić z obecnym niskim poziomem umysłowym ludzkości. Lecz nie przeszkadza to bynajmniej temu, że rząd miernoty jest miernym rządem. Żaden rząd tworzony przez demokrację lub liczną arystokrację nie wzniósł się nigdy ani wznieść się nie mógł ponad mierność, czy to w swoich czynach politycznych, czy popieranych przez
siebie opiniach, zaletach i postawach umysłu, chyba w tej mierze, jakiej suwerenna Mnogość ulegała wpływowi rad (i w najszczęśliwszych okresach zawsze
tak czyniła) bardziej utalentowanego lub wykształconego Jednego lub Nielicznych”.32. Nie przeszkadza to jednak, by zbiorowość we współzawodnictwie z innymi narodami nie mogła uzyskać ponadprzeciętnego statusu.
„Wielkość Anglii jest obecnie zbiorowa: mali indywidualnie, stajemy się
zdolni do rzeczy wielkich tylko dzięki naszemu przyzwyczajeniu do wspólnej akcji, co zadowalnia całkowicie naszych moralnych i religijnych filantropów. Ale
ludzie innego pokroju uczynili Anglię tym, czym jest i potrzeba będzie ludzi tego pokroju, aby zapobiec jej upadkowi33. Stephen natomiast nie widzi powodu,
by odmawiać oryginalności większości populacji jego kraju, bądź twierdzić, że
jest nudna.
Zdaniem Stephena równość podobnie jak wolność jest wielką nazwą niewielkiej rzeczy. Są dwie przyczyny sprawiające, że w historii nowożytnej Europy
pojawia się żądanie równości. Pierwsza to oburzająca pozycja klas uprzywilejowanych w przedrewolucyjnej Francji. Druga to widoczny sukces równości
w Ameryce Północnej. Ludzie powinni uznać faktyczne nierówności pomiędzy
sobą, tak samo jak równość, tam gdzie ona rzeczywiście istnieje. Mają oni zarówno skłonność do wyolbrzymiania różnic między ludźmi, jak i do ich negowania, co jest zawiścią. Równość inaczej niż w przypadku wolności, która jest
słowem negacji, wyraża relację. Nie mówi ona nam niczego określonego, dopóki
nie będziemy wiedzieć, w czym dane rzeczy mają być równe i czym są one same
w sobie34.
Stephen rekonstruuje założenia Milla następująco: 1. Sprawiedliwość wymaga, by wszyscy żyli w społeczeństwie jako równi. 2. Historia wykazuje postęp
J. S. Mill, O wolności, tłum. A. Kurlandzka, w tegoż, dz. cyt. 212.
Tamże, s. 217-218.
34
Zob. J. F. Stephen, Liberty…, dz. cyt. s.162-163.
32
33
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polegający na odejściu od prawa siły do sytuacji, gdzie rozkaz i posłuszeństwo
stają się czymś wyjątkowym. 3. Prawo silniejszego zostało zarzucone w Wielkiej
Brytanii i może jeszcze w jednym lub dwóch innych krajach we wszystkich
dziedzinach życia, zakłada się, że nie ma ono zastosowania w relacjach między
płciami. 4. Dobrze znane fakty dotyczące natury tej relacji wskazują, że w tym
szczególnym przypadku to założenie, a mianowicie, że ludzie są równi, jest dobrze uzasadnione. Wszystkie te założenia zostały poddane krytyce przez Stephena. Jeśli dzieci będą traktowane przez prawo na równi z dorosłymi, to rezultat byłby nieskończenie gorszy od barbarzyństwa. Mężczyźni są silniejsi od kobiet, co przejawia się w większej muskulaturze, silniejszym systemie nerwowym
i wigorze. Małżeństwo pojęte jako kontrakt nie zmienia tego, że stroną silniejszą
jest oczywiście mąż, a żona jest mu podporządkowana jako strona słabsza. Stephen sądził, że kobieta wychodząc za mąż wyrzeka się możliwości podejmowania pracy zawodowej. Według niego, chociaż małżeństwo jest kontraktem, to
jednym z jego zasadniczych celów jest rządzenie rodziną. Nie może być w tym
przypadku mowy o równości stron tegoż kontraktu. Zupełna równość między
mężczyznami i kobietami, doprowadziłaby do tego, że kobiety stałyby się niewolnikami mężczyzn. W małżeństwie nie ma niewolnictwa, jest podporządkowanie, i dlatego też kobiety zamężne korzystają z ochrony prawa. Podporządkowanie, bowiem i ochrona są korelatami. Źródłem błędu jest przyjęcie założenia, że wyrzeczenie się własnej woli na rzecz woli innego człowieka jest zawsze
moralną degradacją.
Jeśli chodzi o braterstwo to zwykle łączy się je z filantropią czyli miłością
do ludzi. Zdaniem Stephena to nie miłości oczekujemy w większości ludzkich
relacji, tylko sprawiedliwości i szacunku. Mill zdaje się wierzyć, że jeżeli wszystkich ludzi uwolni się od ograniczeń i zapewni się im, jak to tylko możliwe równe
oparcie, to w naturalny sposób będą traktowali wszystkich jak braci zgodnie
pomnażając wspólne dobro. Stephen natomiast utrzymuje, że we wszystkich
klasach społecznych zawsze są i będą okazje do okazywania wrogości albo z racji
konfliktu interesów albo z powodu odmiennych koncepcji dobra. Każde prawo
i zasada moralna muszą oddziaływać bez różnicy, aniżeli równo traktować interesy wielu osób im podlegających. Stephen w ten sposób poprawia standard utylitaryzmu Milla, czyli zasadę największego szczęścia wszystkich. Reguła utylita-
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ryzmu w ujęciu Stephena brzmi: największe z możliwych rozszerzenie ideału życia ustanawianego przez osobę ustanawiającą wzorzec35.
Nic bardziej nie odsłania różnicy pomiędzy utylitaryzmem Milla i Stephena
niż podejście do problemu poświęcania się. Zwykły utylitaryzm nie jest w stanie
wyjaśnić względnego poświęcenia, ani na poziomie motywacji jednostki, ani zachowań ludzkości. Według Stephena bez akceptacji zdania: istnieje Bóg i życie
przyszłe, zwykły utylitaryzm nie może wyjaśnić zmiany motywacji egoistycznej
na społeczną, bowiem jego maksyma brzmi: „będziesz miłował bliźniego swego
i nienawidził swego wroga”. W jaki sposób przejść od moralności utwierdzającej
w istnieniu określoną wspólnotę, do moralności uniwersalistycznej? W koncepcjach dziewiętnastowiecznych teoretyków moralności zwykle tłumaczono to
w ten sposób, że przez wychowanie i wpływ sankcji społecznych ogranicza się
istniejący w każdym człowieku naturalny egoizm i dąży się do wzmocnienia
równie naturalnej tendencji do współczucia.
W koncepcji Milla ludzie przez postęp cywilizacyjny dojdą do stanu powszechnej miłości do ludzkości, której wpływ będzie większy od istniejących religii. Dylemat sformułowany przez Stephena ma związek z pytaniem o to, kto
jest moim bratem, odpowiedź nań bezpośrednio zależy od odpowiedzi na następne pytanie; czy istnieje Bóg, który troszczy się o ludzką społeczności, jeśli
nie istnieje, to moralność jest tylko faktem społecznym. Określone reguły postępowania wspierają ludzkie szczęście, a ostateczną sankcję dla tych reguł wyznacza indywidualny smak. Natomiast, jeśli istnieje opatrzność, to moralność przestaje być tylko faktem i staje się prawem. Utylitaryzm opiera się na tym, że ludzie posiadają pewne władze i zdolności oraz życzenia. Dodajmy życie przyszłe
a szczęście otrzyma specjalne znaczenie. Dodajmy wiarę w Boga, a cnota przestanie być tylko faktem i stanie się prawem społeczności, której członków można nazwać braćmi w tej mierze, w jakiej stosują się do tego prawa. Istotnym założeniem Stephena, jest twierdzenie, że tam gdzie nie ma prawodawcy, nie ma
też i prawa. Widoczny jest tutaj wpływ Hobbesa na jego myśl. Jeśli praktykowanie cnoty jest prawem boskim, dopiero wtedy bycie cnotliwym staje się obowiązkiem. Tam gdzie nie ma prawa, nie może być obowiązku, chociaż można
mieć poczucie smaku, że trzeba coś zrobić, jednakże dopiero istnienie prawa pozwala mówić o obowiązku. Miłość do ludzkości bez przyjęcia boskiego prawo-

35

Zob. tamże, s. 169-172.
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dawcy staje się kwestią smaku sankcjonowaną przez strach przed nazwaniem
kogoś głupcem lub prymitywem przez ludzi, którzy się z tobą nie zgadzają36.
Według Stephena pojęcie ludzkości jest tylko bladym cieniem tego, czym
jest jakiś bóg dla innych ludzi. Jednakowoż ludzie nie mają Boga po prostu kochać, tylko zwracać się do niego z bojaźnią i drżeniem. Ogólna konstytucja rzeczy, w której jednym ludziom się powodzi a innym jest źle, nie jest ani sprawiedliwa, ani niesprawiedliwa, po prostu jest. Trudno takie ujęcie podciągnąć pod
jakąkolwiek chrześcijańską ortodoksję. Wobec Boga ludzie nie mają żadnych
praw, nawet prawa do życia. Wiara w Boga nie jest czymś niemoralnym. Czymś
niemoralnym i niemęskim wydaje się Stephenowi bunt wobec nieuniknionego
zła oraz gotowość obdarzania uczuciami ludzi bez względu na to, czy w ogóle na
to zasługują. Skoro ludzie nie są absolutnie ani dobrzy ani źli, tak dalece nie są
dla siebie braćmi, chyba, że braćmi we wrogości, a ta wrogość będzie trwała tak
długo, dopóki nie usunie się jej przyczyn. Humanitaryzm czerpie swoją siłę z inspiracji ewangelicznej, ale nawet miłość ewangeliczna, zdaniem Stephena, musi
się zatrzymać przy bramach piekła. Na szczęście dla świata, chrześcijaństwo jak
wspólnota nigdy nie kierowało się tylko nakazem miłości. Gdyby to miało miejsce, przewróciliby świat do góry nogami. Chrześcijanie staliby się wtedy zbiorem
zaangażowanych komunistów łamiących wszelkie znane maksymy postępowania
i unicestwiając w ten sposób ludzkie instytucje37.
Konserwatywna krytyka oczekiwań związanych z urzeczywistnieniem równości wśród ludzi, ujawnia ewidentne słabości koncepcji politycznych, w których
równość jest promowana jako docelowy stan, wymagający przede wszystkim szeroko zakrojonych działań legislacyjnych państwa i powiązanych z nimi przemian
obyczajowych. Słabości te, co może się wydawać się paradoksalne, mają swe
źródło w radykalizmie. Nie trzeba odwoływać się do równości, aby skutecznie
walczyć z niesprawiedliwością czy uciskiem. Nawet zasada równości wobec prawa, forsowana bez uwzględnienia faktycznych różnic między ludźmi, może wyrządzić szkody tym grupom (kobietom i dzieciom), które korzystały z ochrony
prawa ze względu na swą biologiczną słabość w porównaniu z męską częścią populacji. Ideał braterstwa obecny w humanitaryzmie zapoznaje wrogość i konflikt
uznane przez Stephena za nieusuwalne elementy polityki. W konserwatywnym
utylitaryzmie wrogość do pewnego stopnia zostaje przezwyciężona, dotyczy to
36
37

Zob. tamże, s. 176- 196
Zob. tamże, s. 198-202.
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jednak tylko postępowania jednostek, w moralności publicznej zostaje ona ucywilizowana w imię roztropności i odpowiedzialności rządzących za wspólnotę.
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CZY ZDRADA NARODOWA MOŻE BYĆ DOPUSZCZALNA
W IMIĘ WARTOŚCI WYŻSZYCH?

CAN NATIONAL TREASON BE JUSTIFIED BY HIGHER VALUES?
Abstract
In this article, I try to consider whether national treason can be morally (not legally)
permissible. If there are values higher than the nation and homeland (the nation is not an
absolute) and there is - in some case - conflict between them, to stand on the side of these higher
values seems to be ethically and logically justified. I am considering various cases, taking into
account the values from the highest Hegelian triad: art, religions, philosophy. I stress the
questions, I do not give definitive answers, because I touch the real "moral dilemmas" connected
with fidelity to the homeland and the national community. In the case of real moral dilemmas,
there are no simple answers.
Key words: national treason, axiology, political philosophy, Wilhelm Canaris, Witold
Gombrowicz, Henryk Rzewuski, Mikołaj Trąba
Słowa kluczowe: zdrada narodowa, aksjologia, filozofia polityki, Wilhelm Canaris, Witold
Gombrowicz, Henryk Rzewuski, Mikołaj Trąba

*
Wolałbym mówić o rzeczach przyjemnych i wzniosłych; na przykład
o wierności. Temat konferencji zmusza mnie jednak do zajęcia się problemem
zdrady1. Skoro zaś mam o zdradzie mówić, to postanowiłem „pójść na całość”
i wybrać odmianę zdrady szczególnie odrażającą, mianowicie zdradę narodową.
1
Tekst wygłoszony na XVII Międzyśrodowiskowej Konferencji w Kuźnicy na Helu „Zdrada w ujęciu wielopłaszczyznowym”, 28-30 kwietnia 2017 roku.
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Odrazę do zdrady narodowej wyniosłem z domu; zostałem bowiem wychowany
w pobożnej i patriotycznej rodzinie i jestem – co się zowie – Polak mały. Ważnym składnikiem tego wychowania była lektura książek Sienkiewicza, gdzie
zdrada narodowa jawi się jako zło najgorsze, zasługujące na męki piekielne i zaiste przejmujący opis śmierci księcia Janusza Radziwiłła w Potopie takie skojarzenia nasuwał.
Postanowiłem zatem pójść pod prąd moim moralnym odruchom (zdradzić
niejako moje kulturowe dziedzictwo) i rozważyć, czy zdrada narodowa może być
etycznie słuszna, czyli dopuszczalna. Tekst ten można również traktować jako
przyczynek do krytyki tak zwanej „polityki historycznej”, w której historia –
w całej swojej złożoności – zostaje zredukowana do czarno-białego komiksu;
przestaje przeto być magistra vitae i zamienia się indoktrynującą uczniów belfrzycę.
*
Wspomniałem o dzieciństwie; zacznę zatem od cofnięcia się w czasie i mojego pierwszego kontaktu ze zdradą. Była końcówka lat sześćdziesiątych i wtedy
– jako kilkulatek – oglądałem serial „Stawka większa niż życie” o agencie, kapitanie Hansie Klossie. W mojej małej główce układało się to tak, że to był dobry
Niemiec, który zdradził złych Niemców i pomagał dobrym Polakom. Sprawa
była niezwykle podniecająca nie tylko ze względu na jego niezwykłe przygody,
ale również ze względu na owo fascynujące pomieszanie dobra i zła. Kiedy – po
kilku latach – zrozumiałem, że to był Polak, który udawał Niemca, przeżyłem
zawód; bohater wydał mi się banalny. Dlaczego? Otóż, skoro Niemcy są źli, dobry Niemiec wydawał mi się czymś wyjątkowym, a zatem szczególnie cennym;
co więcej, zdrada złych rodaków, wymagająca hartu ducha, przydawała mu dodatkowego blasku. Hans Kloss jako dobry i bohaterski Polak – czyli coś naturalnego – stracił obydwie zalety.
Minęło kolejnych kilka lat i dowiedziałem się – czytałem bowiem „pasjami”
książki historyczne – że tacy dobrzy Niemcy istnieli w rzeczywistości. Najwybitniejszym z nich był zaś być może dowódca Abwery (faktyczny szef fikcyjnego
Hansa Klossa) admirał Wilhelm Canaris. Ów monarchista i konserwatysta
zdradził bowiem Führera i naród, który, w zdecydowanej większości, popierał
wodza. Nie tylko krzyżował plany Hitlera, przekazując mu błędne informacje,
nie tylko zalecał swoim podwładnym zbierać informacje o zbrodniach wojennych dokonywanych przez SS i Wermacht z myślą o sądzeniu zbrodniarzy po
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wojnie, ale też podjął współpracę z wywiadem brytyjskim. Nie mielibyśmy chyba
wielkich oporów uznając, że Canaris – zradzając Hitlera i ówczesny naród niemiecki – postąpił słusznie. Co więcej, nie tylko postąpił słusznie, ale wręcz heroicznie, czyli zasłużyłby na miano bohatera. Byłby to więc z naszej (alianckiej)
perspektywy – w ostatniej dekadzie życia – bohater, walczący z barbarzyństwem,
w jakie popadł jego naród zahipnotyzowane nienawistną ideologią, niczym fletem szczurołapa, a nawet męczennik, okrutnie torturowany przed śmiercią.
Jak jednak ta ostatnia dekada jego życia wygląda z perspektywy niemieckiej? Zdrajca czy bohater? I najważniejsze. Jak byśmy ocenili „polskiego Canarisa”, gdyby okoliczności historyczne zrodziły taką postać? Wrócę do tego pytania.
*
Kilka uwag ogólnych.
W tytule pojawia się pojęcie „wartości”; chciałbym więc uczynić pewne aksjologiczne zastrzeżenie. Otóż zdrada narodowa byłaby zawsze niesłuszna (moralnie niedopuszczalna) w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdyby naród był
dobrem najwyższym, a zatem zajmował najwyższe miejsce w hierarchii wartości
(w skrócie: „Naród, Naród, ponad wszystko”). W drugim przypadku naród nie
zajmowałby, co prawda, najwyższego miejsca w hierarchii wartości, ale nigdy nie
występowałaby kolizja z wartościami wyższymi.
Pierwszy przypadek można odnaleźć z klasycznym schemacie Cycerona.
Cyceron nie mówił wszakże o wartościach (słowo to trafiło do etyki w XIX wieku), ale o gradacji zobowiązań. Największe zobowiązania mamy – ex aequo –
wobec ojczyzny i rodziców (wobec ojczyzny i ojca), następnie wobec małżonka
i dzieci, wobec dalszych krewnych i wreszcie – na końcu – wobec ludzkości
(mamy więc pewne zobowiązania wobec całej ludzkości, ale najsłabsze2).
Drugi przypadek można by – na przykład – ułożyć w formułę swoistego
„trójlojalizmu” (występującą często w myśleniu szlachetnych XIX-wiecznych
romantyków); służąc swojemu narodowi służymy dobru ludzkości, służąc zaś
dobru ludzkości, służymy Bogu.
Gdyby zachodził zatem jeden z tych dwóch przypadków, odpowiedź na tytułowe pytanie brzmiałaby „nie” i na tym można by artykuł zakończyć. Nie sądzę jednak, aby to była prawda (naród nie jest wartością najwyższą; świat ludzki
2
Powinniśmy wspierać ludzi biednych, ale tylko w miarę naszych możliwości. Rozdanie całego majątku biedakom byłby naganne, bo uderzyłoby w nasze ważniejsze zobowiązania
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jest zaś tak skomplikowany i splątany, że wiara w bezkolizyjność i dopełnianie
się wysokich wartości wydaje się dosyć naiwna).
Zdradę będę w tym tekście rozumiał możliwie szeroko; jako odstępstwo,
stanięcie po innej stronie. Będę też miał na myśli ocenę etyczną (moralną) zdrady, a nie ocenę związaną z prawem stanowionym, w którym „zdrada ojczyzny”
jest precyzyjnie zdefiniowana i traktowana jako poważne przestępstwo.
Tekst ten traktuję jako szkic, próbę, czyli esej w sensie ścisłym. Będę „opukiwał problem”. Ważniejsze będą pytania niż odpowiedzi; będę unikał dosadnych twierdzeń i ostatecznych konkluzji. Będę raczej posługiwał się różnymi kazusami i poddawał rzecz pod rozwagę czytelnika. Będę tak postępował nie tylko
ze względu na drażliwość tematu, ale również ze względu na moje częste poczucie bezradności w przypadku poważnych dylematów moralnych. Kiedy próbuję
posługiwać się wagą sprawiedliwości, przeważnie szale się wahają. Mam więc
skłonność do „hamletyzowania”. Nie lubię zaś – co chyba się z tym wiąże – moralizowania, co nierzadko jest przejawem próżności (czy też nadmiernie dobrego
moralnego samopoczucia) i próbą takiego „ustawienia się” wobec innych ludzi,
aby stać się stroną dominującą, osądzającą i pouczającą. Pamiętam też o biblijnej
przestrodze: „nie sądź, abyś nie był sądzony”. Moim hasłem mogłoby więc być –
podobnie jak u Spinozy – „Non judicas, non disputare, sed intelligere”.
*
Gdzie szukać wartości wyższych niż naród, czy też wartości wyższych niż
ojczyzna, Polska? Na myśl przychodzą najwyższe piętra kultury, coś co Hegel
określił jako szczyt rozwoju ducha: czyli sztuka, religia, filozofia.
Zacznijmy od sztuki. Sformułujmy problem następująco: czy jednostka ma
prawo w imię własnej indywidualności, autentyczności, wierności sobie („sobości”)
oraz – związanej z tym nierozerwanie – autentycznej twórczości zbuntować się
przeciwko wspólnocie, narodowi, a nawet ową wspólnotę porzucić w potrzebie,
czyli – w sensie najogólniejszym – zdradzić. Przywołajmy kazus Gombrowicza.
Uważał on, że tak zwana forma polska (czyli polska kultura kształtująca
jednostkę) jest wyjątkowo koślawa, czyli formuje „duchowych garbusów”. Złożyły się na to okoliczności historyczne; najpierw rozpasanie czasów saskich, potem katastrofa rozbiorów i klęski powstań, rodzące różne odmiany obłędnych
mesjanizmów i misjonizmów. Należy zatem wyzwolić się z formy polskiej, aby
stać się w pełni człowiekiem i w pełni sobą, a następnie – zwrotnie – wzbogacić
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sztukę i kulturę polską. Należy – innymi słowy – zrzucić bogoojczyźniane okulary, które nadmiernie rozjaśniają jedne obszary i przyciemniają inne oraz deformują kształty; odcinając od trafnego oglądu rzeczywistości, co jest niezbędne, jeśli zamierza się tworzyć dzieła – w sensie mimetycznym – wartościowe.
Owe abstrakcyjne deklarację miały w przypadku Gombrowicza przełożenie
na praktykę życiową.
Był jednym z pasażerów nowego polskiego transatlantyku MS. „Chrobry”,
który odbywał dziewiczy rejs do Buenos Aires. Statek przybył do amerykańskiego brzegu 20 sierpnia. Po trzech dniach gruchnęła wieść o Pakcie RibbentropMołotow; wybuch wojny wydawał się nieunikniony; kapitan powziął decyzję
o natychmiastowym powrocie. Gombrowicz jednak postanowił zostać w Argentynie; w ostatniej chwili – tak w każdym razie to opisuje w swojej powieści
Trans-Atlantyk – wysiadł na brzeg. „Gdy statek… już już odbijać ma, odpływać,
ja z człowiekiem, który za mną dwie walizki moje niósł, po schodkach na ląd
zstępuję i oddalać się zaczynam”.
I wtedy następuje jeden z najniezwyklejszych – jak mi się zdaje – fragmentów w dziejach polskiej literatury; deklaracja zdrady narodowej w formie bluźnierstwa (konwencja parodii opowiastki sarmackiej nieco rzecz łagodzi i zarazem czyni literacką perełką3).
Wtenczas na kolana paść chciałem! Jednakowoż wcale nie padłem, a tylko
tak z cicha Bluźnić, Wyklinać silnie, ale do siebie samego, zacząłem:
– A płyńcież wy, płyńcież Rodacy do Narodu swego! Płyńcież wy do Narodu waszego świętego chyba Przeklętego! Płyńcież do Stwora tego św. Ciemnego, co od wieków zdycha, a zdechnąć nie może! Płyńcież do Cudaka waszego
św., od Natury całej przeklętego, co wciąż się rodzi, a przecież wciąż Nieurodzony! Płyńcież, płyńcież, żeby on wam ani Żyć, ani Zdechnąć nie pozwalał,
a na zawsze was między Bytem i Niebytem trzymał. Płyńcież do Ślamazary waszy św. żeby was ona dali Ślimaczyła! Okręt już skosem się zwrócił i odpływał,
więc jeszcze to mówię:
– Płyńcież do Szaleńca, Wariata waszego św. ach chyba Przeklętego, żeby
on was skokami, szałami swoimi Męczył, Dręczył, was krwią zalewał, was Ry3
Gombrowicz – pod koniec życia – wyznał: „Przełknięto jakoś. Nikt nie wziął tych cudactw
na serio. Dynamit nie został dostrzeżony”. D. de Roux, Rozmowy z Gombrowiczem, Paryż 1969, s.
92. Nie całkiem jednak. Wybuch nie był może tak silny, jak Gombrowicz przewidywał, ale jednak
był. Giedroyc – po publikacji w „Kulturze” fragmentów tej powiastki – stracił najwięcej prenumeratorów. Pryncypialny zaś Lechoń stwierdził, że to książka „plugawa”.
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kiem swym ryczał, wyrykiwał, was Męką zamęczał, Dzieci wasze, żony, na
Śmierć, na Skonanie sam konając w konaniu swoim Szału swojego was Szalał,
Rozszalał! Z takim wiec Przekleństwem od okrętu się odwróciwszy, do miasta
wstąpiłem4.
Długi czas się spierano, czy sytuacja opisana w Trans-Atlantyku była fikcją
literacką, czy też prezentowała postawę samego Gombrowicza. Kropkę nad „i” –
po różnych wersjach łagodzących, które Gombrowicz, przy różnych okazjach,
publikował – postawił „Kronos”, czyli jego intymny pamiętnik. Kluczowa – w tej
kwestii – notatka brzmi tak: „Rosjanie wchodzą do Polski – zaczynam się
przejmować… W międzyczasie zaczyna się mówić o formowaniu wojska – wyjeżdżają ochotnicy. Z Ruszkiewiczem narady…, w wyniku których postanawiam
zniknąć z oczu kolonii”5.
Dlaczego postanowił zniknąć z oczu polonii formującej ochotnicze wojsko
polskie? Dlaczego – w tym sensie – zdradził?
Niewątpliwie nie chciał być zawieszony między bytem i niebytem, nie
chciał być dręczony narodowymi szałami, martyrologią, imponderabiliami;
chciał być w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek – Ja. Nigdy się jednak nie
dowiemy, czy – w istocie – zdradził naród w imię autentyczności i sztuki, czyli
dla JA wielkiego, czy też zdradził naród dla ja małego, czyli z tchórzostwa, ulegając najprostszemu instynktowi samozachowawczemu, czy też – po prostu –
zdawał sobie sprawę ze swoich kompetencji: mistrz pióra i nieudacznik w szabli;
wybitny pisarz, marny żołnierz.
Czy postąpił słusznie? Spójrzmy na to nie od strony intencji, a skutków. Jego zasługi dla literatury polskiej i światowej są oczywiste. Czy gdyby nie ta jego
myślowa niepodległość, bunt przeciw formie polskiej i decyzja pozostania w Argentynie, powstałyby dzieła tej miary? Wolno wątpić.
Z drugiej strony, potwierdza się diagnoza Tomasza Manna, że talent,
a jeszcze bardziej geniusz artystyczny, musi się wiązać z jakąś moralną skazą,
z jakimś moralnym kalectwem. Człowiek poczciwy nie będzie wielkim twórcą:
„Trzeba – powiada bohater opowiadania Tonio Krőger – być nadludzkim i nieludzkim, trzeba wobec sprawy ludzkiej przybrać postawę dziwnie daleką i bezinteresowną, aby być zdolnym odgrywać ją, igrać nią… Dar stylu, formy i wyrazu
zakłada z góry ten chłodny i wybredni stosunek do tego, co ludzkie, ba pewne
4
5

W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, Kraków 2007, s. 12-13.
W. Gombrowicz, Kronos, Kraków 2013, s. 79.
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człowiecze zubożenie i wyniszczenie… Artysta ginie, z chwilą gdy staje się
człowiekiem i zaczyna czuć”6.
I jeszcze jedno. Gombrowicz – kiedy schodził z „Chrobrego”, a następnie
schodził z oczu polonii werbującej ochotników do wojska – miał 35 lat, był
człowiekiem dojrzałym, potrafiącym zachować dystans wobec „zbiorowych podnieceń”, trzeźwo oceniającym swoje talenty i słabości.
Rewersem postawy Gombrowicza wydaje się postawa Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. Szlachetny młodzieniec, 23 letni, który, mimo poważnej i przewlekłej choroby, chciał służyć w pierwszej linii. Czyżby ten wybitny poeta i niezbyt wprawny żołnierz był zbyt młody, aby przeciwstawić się – również w sobie
samym – presji wspólnoty? W tym wypadku wina – jak sądzę – spada na wspólnotę. To wspólnota powinna chronić takie talenty, a nie strzelać – i do tego niecelnie – do wroga z diamentów7.
*
Przejdźmy teraz do zdrady narodu (ojczyzny, państwa) w imię filozofii; zazwyczaj pewnej filozofii polityki. Można tu wyróżnić trzy – jak sądzę – zasadnicze warianty.
Po pierwsze, zdrada narodu w imię ładu i cywilizacji; zdrada zatem o zabarwieniu konserwatywnym. Przywołać chciałbym niezwykle interesujący, a mało znany, kazus hrabiego Henryka Rzewuskiego (wnuka hetmana wielkiego
Wacława Rzewuskiego, spokrewnionego z Radziwiłłem „Panie Kochanku”
i Tadeuszem Rejtanem). Porucznik ułanów w czasie Księstwa Warszawskiego,
pisarz i polityczny publicysta; przyjaciel Mickiewicza, autor słynnego „Pamiętnika Soplicy” bez którego nie powstałby zapewne jeszcze bardziej sławny „Pan
Tadeusz”. Podróżował po Europie w latach 1811-1833 (nie brał zatem udziału
w wyprawie Napoleona na Moskwę oraz w Powstaniu Listopadowym). Wrócił
do Polski po powstaniu i stał się rzecznikiem stronnictwa ugodowego (a światopoglądowo był – ujmując rzecz podręcznikowo – przedstawicielem konserwatywnego romantyzmu). W ugodowości i serwilizmie wobec władz carskich posunął się tak daleko, że namiestnik Iwan Paskiewicz uczynił go „urzędnikiem do
specjalnych poruczeń”. Poglądy swoje wyrażał zaś tak dosadnie, posługując się
ironią i szyderstwem, że bywał nazywany „błaznem księcia Paskiewicza”.
6
7

T. Mann, Opowiadania, przeł. L. Staff, Warszawa 1966, s. 79.
Trzeba jednak przyznać, że próbowano go chronić, choć nieskutecznie.
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Za tą narodową apostazją stały jednak kwestie ideowe (banalni zdrajcy i karierowicze, jakich w tych czasach nie brakowało, nawracali się na prawosławie
i robili karierę w armii, albo administracji carskiej). Rzewuskiemu chodziło
o sprawy zasadnicze.
Jakie?
Uważał, że Europa, od oświecenia, zmierza w złym kierunku, wyznając poglądy fałszywe i szkodliwe. Uważał, podobnie jak Joseph de Maistre8, że monarchowie są pomazańcami bożymi; fałszywa zaś idea suwerenności ludu prowadzi
do rewolucji i ateistycznego socjalizmu. Co więcej, nie tylko władza pochodzi od
Boga, ale też narody są bożą kreacją i każdy otrzymuje swą misję. Naród Polski
– czyli w istocie szlachta – miał również taką misję; była nim obrona wolności
szlacheckich i republikańskiego ustroju oraz obrona chrześcijaństwa od wschodu
i południa (przedmurze). Rzewuski bywał nazywany „fanatykiem dawnej Polski”; bywał też nazywany „jakobinem konserwatyzmu”; uważał bowiem, że kulminacją i materializacją fałszywych idei oświeceniowych była „nikczemna rewolucja francuska”, która doprowadziła do chorobowych zmian w Europie (nie tylko prądy demokratyczne, ale też przemiany ekonomiczne, industrializm i rządy
bankierów). W Polsce materializacją zgubnych idei oświeceniowych była Konstytucja 3 Maja, likwidująca złotą wolność i zacny ustrój republikański (szlachta
wszak wybierała króla, niczym prezydenta), na to miejsce wprowadzała zaś dziedziczną monarchię. Naród polski zdradził w ten sposób misję, jaką otrzymał od
Boga i spotkała go kara w postaci zaborów. Klęska powstania listopadowego jest
zaś ostatecznym kresem polskiej państwowości. Na szczęście naród jest czymś
ważniejszym i trwalszym od państwa. Nie należy zatem walczyć o państwo polskie, ale wzmacniać ducha narodowego, rozwijać narodową kulturę, zachowywać
narodowe obyczaje, religię i własność, a nade wszystko doskonalić się moralnie.
A to wszystko w ramach imperium słowiańskiego, jako prowincja carskiej Rosji.
Nie tylko ze względu na to, że Car jest pomazańcem Bożym, a zatem bunt jest
niedopuszczalny (jeśliby nawet Car zechciał zlikwidować katolicyzm, katolicy –
podobnie jak pierwsi chrześcijanie – nie powinni się buntować, ale pójść na
śmierć męczeńską), ale też z tego względu, że Car – niczym święty żandarm –
jest obrońcą starej i dobrej (czyli feudalnej) Europy; jest przeto obrońcą ładu

8
Co ciekawe, był kształcony i wychowywany w Petersburgu przez emigrantów z rewolucyjnej Francji; we francuskim pensjonacie księdza Nicolle, który wzorowany był na przedrewolucyjnej szkole francuskiej dla dzieci arystokratów.
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i cywilizacji, która zagrożona jest – w wyniku oddziaływania bezbożnych idei
oraz przeróżnych rewolucji – upadkiem.
Nie idzie tu o to, czy historiozoficzna diagnoza Rzewuskiego była trafna
(trafna raczej nie była); idzie o to, czy gdyby jednak była trafna (o czym był
święcie przekonany), to czy jego „apostazja” byłaby moralnie uzasadniona;
a może nawet heroiczna. Szedł bowiem pod prąd opinii, ściągając na siebie nienawiść i przeróżne epitety: „zaprzaniec”, „duch z błota lepiony”, „mocarz Ciemnogrodu”, „dziwotwór i psychologiczne monstrum”.
Drugi wariant zdrady narodu w imię pewnej filozofii polityki, to zdrada
w imię wolności i pluralizmu. Mielibyśmy odwrotność wizji Rzewuskiego;
w tym przypadku priorytetem byłaby wierność ideałom oświecenia oraz przywiązanie do „świata liberalnego”; czyli do tego zbioru („pakietu”) wartości i instytucji, na który składa się demokracja z rządami prawa, podziałem władz, poszanowaniem mniejszości oraz praw i godności człowieka, równości wobec prawa i wolności słowa.
Polska kultura polityczna była przeważnie – od średniowiecza i przywilejów
szlacheckich – pro-wolnościowa; ustrój absolutystyczny w Polsce (podobnie jak
w Anglii) się nie przyjął; po utracie zaś niepodległości Polacy walczyli za wolność „Waszą i Naszą”. Aby zatem znaleźć odpowiedni kazus, proponuję udać się
w rejony political fiction.
Wyobraźmy sobie mianowicie, że Polska występuje z Unii Europejskiej;
strumień pieniędzy płynący z Unii zanika, kapitał zagraniczny wycofuje się,
„złoty” spada „na łeb na szyję”; dramatycznie rośnie inflacja, w efekcie ma miejsce zapaść gospodarcza; bezrobocie, w krótkim czasie, osiąga 40%. W związku
z narastającym kryzysem ekonomicznym oraz falą populizmu, powiązaną z fobią
antyterrorystyczną i wielobarwną ksenofobią, w wyborach parlamentarnych zdecydowane zwycięstwo (dające większość konstytucyjną) odnosi partia radykalna,
NEO-ONR-Falanga. Charyzmatyczny przywódca Bolesław Piaskowski, przejmuje władzę i błyskawiczne – wykorzystując skłócenie opozycji – wprowadza
w życie program ustrojowy przedwojennej Falangi, czyli ideę totalnego Katolickiego Państwa Narodu Polskiego.
W wielkim skrócie wygląda to tak: partie polityczne – poza ONR – zostają
zdelegalizowane, niezależne sądy i media zlikwidowane, wprowadzona ścisła
cenzura, powstaje jedna wielka organizacja młodzieżowa, do której przynależność jest obowiązkowa, cały przemysł zostaje upaństwowiony, własność rolna
zamieniona zaś w warunkową dzierżawę od państwa; jedyną instytucją zachowu-

Jacek Breczko

92

jącą niezależność zostaje Kościół katolicki, inne wyznania zostają zakazane,
a prawosławni są przymusowo nawracani na katolicyzm9.
Prymasem zostaje ksiądz profesor Czesław Pszczelarz, Episkopat popiera
reformy. Watykan wysyła upomnienia, odwołując się do uchwał II Soboru Watykańskiego oraz papieskich encyklik społecznych. Episkopat postanawia zerwać
z Watykanem i utworzyć Katolicki Kościół Narodowy. Prym w Kościele wiodą
księża skupieni w Bractwie św. Piusa X. Prymas w swoim orędziu mówi tak: „Po
roku 1989 sądziliśmy, że odzyskaliśmy naszą Polskę, naszą matkę: autentyczną,
wymarzoną i wspaniałą. Ale wraz z upływem lat zaczęliśmy przecierać oczy: to
chyba nie Polska, tylko jakaś karykatura i dla patriotów, i katolików, jakaś macocha, a nawet anty-Polska. Natomiast dziś Ikona Polski jaśnieje nie tylko
w dołach, wśród ludzi prostych, uczciwych, szlachetnych, którzy stroją tę ikonę
i malują coraz piękniej i serdeczniej, ale też na górze, w sferach politycznych,
gdzie robi się «nową Polskę», prawdziwą, katolicką”10.
Zainicjowany zostaje wielki program robót publicznych. Bezrobocie zostaje
zlikwidowane, poparcie społeczne sięga 90%. I wtedy powstaje tajna organizacja
„Wolność i pluralizm”, powiązana z wywiadami krajów Unii Europejskiej, na
czele której staje admirał Wilhelm. Pytanie brzmi: „Czy słuszną jest rzeczą
przystąpić do tej organizacji i zdradzić naród, który zdecydowanie popiera Wodza Bolesława i nowy ustrój?”11.
Trzeci wariant zdrady narodu w imię pewnej filozofii polityki, to zdrada w
imię dobra ludzkości. Wolno bowiem sobie wyobrażać, że występuje konflikt
między dobrem ludzkości i dobrem narodu. Taki konflikt dostrzegali – pomijam
kwestię trafności ich poglądów – zwolennicy PPS-lewicy, którzy nie chcieli wysiąść na przystanku Naród, z tramwaju jadącego do stacji zjednoczona, komunistyczna ludzkość. Wspaniałym przykładem (i zarazem frapującym moralnym
kazusem) jest przypadek Róży Luksemburg; do tego zbioru – na nieco może
niższym szczeblu etycznym – można włączyć ideowych przedwojennych polskich komunistów, będących w istocie moskiewską agenturą, za co centrala –

Szczegóły tego politycznego programu można zleźć w monografii J.J. Lipskiego, pt. Idea
Katolickiego Państwa Narodu Polskiego. Zarys ideologii ONR „Falanga”, Warszawa 2015.
10
Cytat powyższy jest przekształconym fragmentem tekstu ks. Czesława S. Bartnika „Nie
anty-Polska, lecz Polska”, „Nasz Dziennik”, 1-2 października 2011.
11
Można uciec od tego dylematu moralnego stosując następujące rozumowanie (sofizmat):
„Ogłupiony naród zdradził sam siebie, a zatem zdradzając ogłupiony naród, jesteśmy wierni narodowi”.
9
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w ramach stalinowskiej sprawiedliwości – wydała na nich wyroki śmierci (jak
dobrze wiadomo, uratowali się ci, którzy siedzieli w sanacyjnych więzieniach).
Nie będę tu jednak rozpatrywał kazusu Róży Luksemburg. Przedstawię
dwa inne, zmyślone, ale bardziej dosadne, przypadki.
Przypadek pierwszy. Jak wiadomo, pierwsza wojna światowa była wielkim
nieszczęściem dla świata, a szczególnie dla Europy; nie tylko miliony ofiar i kalek, niepoliczalne cierpienia oraz zniszczone miasta, ale też zmiana duchowego
klimatu: wspaniała, liberalna i kosmopolityczna XIX-wieczna Europa, została
w jej efekcie uśmiercona. Europę opanowały, z jednej strony, złośliwe nacjonalizmy w oprawie autorytarnej i faszystowskiej, z drugiej strony, w największym
państwie świata władzę zdobyli komuniści, inicjując eksperyment ustrojowy,
który pochłonął, wedle ostrożnych obliczeń, 100 milionów ofiar.
Z polskiej perspektywy wygląda to jednak inaczej; gdyby nie pierwsza wojna światowa, Polska zapewne nie odzyskałaby niepodległości; Polska jest przeto
dzieckiem traktatu wersalskiego, a cierpienia Wielkiej Wojny można traktować
jako męki porodowe Polski (tak się bowiem zdarzyło, że wszyscy zaborcy tę
wojnę przegrali, pomimo że walczyli – likwidując ostatecznie Św. Przymierze –
po przeciwnych stronach). Szczytem przedwojennych marzeń większości polskich patriotów była pewna autonomia w ramach carskiej Rosji. Rzec więc można, że pierwsza wojna była wielkim złem dla Europy i wybawieniem dla „sprawy
polskiej” i polskiej państwowości.
I teraz wyobraźmy sobie, że jakiś złośliwy Demon, Demiurg, czy też Duch
Dziejów, cofa nas w czasie i przenosi do Sarajewa. Jest – czytamy nagłówki gazet – 28 czerwca 1914 roku. Zerkamy za zegarek – zbliża się godzina 10.50.
Duch Dziejów szepcze: „Masz wybór. Możesz zatrzymać kule wystrzelone przez
Gavrilo Principa i zmienić bieg dziejów. Nie wybuchnie Wielka Wojna, ale nie
będzie też Polski”. Co powinniśmy zrobić? Jaki wybór jest słuszny? Powstrzymać kule i uratować życie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, jego żony oraz życie milionów żołnierzy na frontach, czyli uratować pokój i liberalną Europę, ale
zarazem zdradzić Polskę, czy też nie robić nic.
Przypadek drugi. Historia sportu zna takie przypadki, że naród, szczególnie
wprawny w jakiejś konkurencji, wyzywa do boju cały świat, czyli – jak to się
mówi – „resztę świata”. Ostatnio Polacy walczyli z „resztą świata” w żużlu i siatkówce (o ile mnie pamięć nie myli, w latach siedemdziesiątych piłkarska kadra
Kazimierza Górskiego również rozegrała mecz z „resztą świata”). W takim
przypadku Polacy kibicują Polsce, a nie pozostałej ludzkości i nie ma w tym nic
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dziwnego, ani niewłaściwego. Wyobraźmy sobie jednak, że ów złośliwy demon,
demiurg, czy też Duch Dziejów bawi się z nami w podobną konkurencję. Powiada:
„Możesz wybrać: albo zginie Polska, a ocaleje ludzkość; albo zginie ludzkość i ocaleje Polska. W obydwu przypadkach uratujesz własne życie. Jeśli zaś
uchylisz się od wyboru, to zginie zarówno Polska, jak i ludzkość, a ty będziesz
ostatnim uśmierconym, abyś mógł oglądać ową zagładę, czyli konsekwencję
twojego uchylenia się od wyboru”.
Co powinniśmy zrobić? Znaleźliby się zapewne tacy, którzy w imię niepaktowania z diabłem, zdecydowaliby się na heroizm, czyli śmierć własną i śmierć
całego rodu ludzkiego. W kategoriach utylitarnych wszakże, zdecydowanie
słuszny byłby wariant dokonania wyboru i to wyboru ratującego ludzkość kosztem Polski i Polaków. Ratując biologiczny byt ludzkości, musielibyśmy poświęcić biologiczny byt Polski i Polaków.
*
Przechodzimy teraz do zdrady narodowej w imię religii. Proponuję dwie
odmiany. Pierwsza to zdrada narodu w imię pewnej konkretnej religii, mianowicie w imię katolicyzmu. Nie będzie to łatwe, istnieje bowiem bardzo silne utożsamienie polskości i katolicyzmu, co wieńczy owo słynne równanie: „Polak = katolik”. Czy jednak nie można sobie wyobrazić, że interes katolicyzmu, dążenie
do jednej owczarni i jednego pasterza, albo – używając terminów bardziej przyziemnych – interes papiestwa będzie inny niż interes Polski? Nie tylko można to
sobie wyobrazić, ale chyba nieraz w dziejach tak bywało; historycy wszak spierają się o to, czy Władysław, syn Zygmunta III, nie powinien przyjąć prawosławia
i zostać Carem Rosji, albo czy na pewno „Odsiecz Wiedeńska” była w interesie
Polski (uratowała wszak naszego przyszłego rozbiorcę). Papiestwo również bez
sympatii patrzyło w XIX wieku na walkę Polaków o niepodległość, upatrywało
bowiem w Św. Przymierzu obrońcę i gwaranta starego ładu, zwalczającego bezbożne ruchy rewolucyjne, socjalne i narodowe, dążące do Liberté-ÉgalitéFraternité.
Zważmy też, że John Locke, formułując swoją ideę tolerancji religijnej,
zrobił wyjątek dla ateistów i katolików, których – jak mniemał – tolerować nie
należy. Argument w przypadku katolików był taki, że z tego względu, że papież
jest monarchą, obywatel-katolik będzie miał równocześnie dwóch monarchów:
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króla państwa, w który mieszka oraz papieża; w przypadku więc konfliktu między obydwoma królami jego lojalność będzie wątpliwa. Czyli może zdradzić
swego króla i naród, w imię wierności królowi-papieżowi, który wszak rości sobie pretensję do nadzoru nawet nad cesarzem. No właśnie, ale czy nie bywa tak,
że taka zdrada – niedopuszczalna z perspektywy narodowej, albo z perspektywy
prawa stanowionego – jest moralnie uzasadniona i etycznie słuszna?
Weźmy na początku kazus dosyć odległy w czasie. Na soborze w Konstancji polska delegacja zgodnie i konsekwentnie broniła Jana Husa, co było zbieżne
ze środkowoeuropejską polityką Władysława Jagiełły; z tego stanowiska wyłamał się jednak przewodniczący naszej delegacji, prymas Mikołaj Trąba, który
poparł stanowisko większości, które doprowadziło do skazania i spalenia Husa
na stosie. Wiele wskazuje na to, że poparł stanowisko większości, aby zwiększyć
swoje szanse na zbliżającym się konklawe, kiedy to miał nadzieję – płonną, jak
się okazało – zostać papieżem. Taka postawa prymasa została potraktowana
przez rodaków jako zdrada i odstępstwo i po powrocie do Polski musiał się tłumaczyć. Miał podobno powiedzieć, że gdyby został papieżem, to Kraków stałby
się Rzymem.
Trudno jednak rozstrzygnąć, czy zdradził, gdyż utożsamiał się nie z polskim partykularnym punktem widzenia, ale z punktem widzenia Kościoła, który
chciał herezję husytów zlikwidować w sposób zdecydowany (gdyby tego wówczas nie uczynił, być może ów pre-protestantyzm rozlałby się po Europie). Czy
też zdrada była tylko – jak zdaje się sugerować powyższe jego oświadczenie –
zdradą taktyczną. Zdradził Polskę, aby zostać papieżem i dzięki temu zrobić dla
Polski jeszcze więcej. W obydwu przypadkach zdrada ta miała – jak się zdaje –
dobre etyczne uzasadnienie.
Przywołajmy teraz kazus Cypriana Kamila Norwida. Uważał on, że kult
Polski jako wartości absolutnej kłóci się – jak to ujmował – z „uczuciem ludzkościowym” oraz z poważnie traktowanym katolicyzmem. Był więc patriotą Polski
(akcentującym potrzebę odpowiedzialność, obowiązku, codziennej pracy, a nie
egzaltacji i jednorazowego zrywu, „czynu”), ale – jak się zdaje – jeszcze bardziej
żarliwym patriotą Kościoła, papiestwa i ludu Bożego, który – jak wierzył – jest
nad-narodem, który będzie zjednoczony i odniesie triumf na końcu historii.
Symptomatyczna była zresztą ewolucja jego poglądów na naród. Zaczynał od
przekonania, że narody są narzędziem Boga, że tylko przez narody można „historię z-bożnić”, uczynić ją bardziej chrześcijańską. Kończył zaś na poglądzie, że
„narodowości są to nie moce, lecz słabości, które raczej trzeba nauczyć znosić się
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w M i ł o s i e r d z i u , nie zaś odnosić do S p r a w i e d l i w o ś c i ”12. Ze smutkiem
konstatował nowożytne „rozłamanie całości katolickiej albo humanitarnej na
panteony narodów”. Doradzał więc, aby być „jednocześnie i narodowym, i uniwersalnym”, być zarazem patriotą i obywatelem świata, Polakiem i człowiekiem.
Zastrzegał jednak, trawestując Monteskiusza, że najpierw trzeba być człowiekiem, a dopiero potem Polakiem. Można z tego wnosić, że jeśli występowałby
konflikt między tym co uniwersalne, czyli między „całością katolicką albo humanitarną”, a interesem polskiej nacji, wybrałby to co uniwersalne. Nawiasem
mówiąc, podobnym torem poruszała się myśl innego wybitnego polskiego poety
– urodzonego dokładnie 90 lat po Norwidzie – Czesława Miłosza.
Druga odmiana zdrady narodowej w imię religii, to zdrada wprost dla Boga; a zatem zdrada o podłożu mistycznym i indywidualistycznym. Wspomniane
już silne utożsamienie polskości i katolicyzmu łączy się z powstaniem „religii
polskiej”, czy też „religii narodowej”, w której – jak to dowcipnie ujął Miłosz –
„pomocniczą funkcję spełniała Matka Boska”13. W tej quasi-religii Naród – pisany z dużej litery – jest jedynym absolutem. Tradycyjna zatem polska triada
„Bóg-honor-ojczyzna”, ma w istocie inną aksjologiczną kolejność; „Ojczyznahonor-Bóg”. Bóg jest tu więc traktowany instrumentalnie – podobnie zresztą jak
religia katolicka – jako składnik narodowego imaginarium, obrzędowości i tożsamości. W ten sposób rolę katolicyzmu postrzegał biolog i darwinista społeczny, Roman Dmowski. Co ciekawe, honor zajmuje w jednym i drugim przypadku wysokie, drugie miejsce, co wskazuje na rycerską, szlachecką – skłonną zatem
do timokracji – naturę polskiej kultury (gdyby polska kultura miała korzenie
mieszczańskie, na miejscu honoru znalazłaby się zapewne praca, co postulował
Norwid). Na czym polega w tym przypadku zdrada narodowa? Otóż polega na
wzięciu narodu „w nawias”, na zapomnieniu i nie myśleniu o sprawie narodowej,
na emigracji wewnętrznej. Naród jest tu traktowany jako przeszkoda w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, jako – posłużmy się terminem Simone Weil –
„wielkie zwierzę”. Odpycham zatem owo hałaśliwe i przesłaniające horyzont
„wielkie zwierzę” w imię jednej tylko relacji, relacji z Bogiem. Pomocne w tym
przypadku może okazać się rozróżnienie na jednostkę i osobę. Jednostka jest
częścią jakiejś zbiorowości, osoba natomiast jest bezpośrednio powiązana z Bogiem. Idzie o to, aby zminimalizować w sobie jednostkę, w imię wzmocnienia
osoby, a nawet – w wersji radykalnej – o likwidację w sobie jednostki w imię by12
13

C.K. Norwid, Pisma wszystkie, Warszawa 1971-1976, t. X, s. 167.
Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 1991, s. 12.
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cia osobą; jak to bywało u pustelników i jak to bywa w zakonach eremickich.
Czy taka zdrada narodu jest moralnie dopuszczana? Chyba tak.
*
Kiedy zestawiam w myśli owe wszystkie, naszkicowane wyżej, kazusy, mam
poczucie pewnej bezradności. Nie potrafię – o czym zresztą wspominałem na
wstępie – zdobyć się na jasny osąd moralny. Chodzi mi po głowie: „i tak źle,
i tak niedobrze”. Co jest zresztą charakterystyczne dla klasycznych dylematów
moralnych. No cóż, może będziemy musieli poczekać z rozstrzygnięciem na Sąd
Ostateczny; o ile, oczywiście, się doczekamy.
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CZY PRAKTYKA TRANSPLANTACYJNA EX MORTUO
JEST WSPÓŁCZESNĄ FORMĄ KANIBALIZMU?

IS THE EX MORTUO TRANSPLANTATION PRACTICE
A MODERN FORM OF CANNIBALISM?
Abstract
Transplantation is defined by the opponents of this practice as neo-cannibalism, medical
cannibalism or modern cannibalism due to the strictly utilitarian treatment of human corpses. It is
claimed that the human body is brought into the role of a resource, raw material for further processing. The capabilities offered by medicine have contributed to changing the system of human
values: the perception and understanding of human corporality. After death, the human body
should be surrounded by a special piety, but it is treated in a purely utilitarian way in order to retrieve its pieces for a transplant. Some even see in transplantation practice a connection with cannibalism. The purpose and motivation of both practices is the same: a person, to save their life, assimilates a particular element of the human body by means of a medical transplant, whereas a person who is forced to consume the human body also does so to save their life.
Key words: transplantation, transplant, human body, human corpse, cultural cannibalism,
hunger cannibalism, medical cannibalism
Słowa kluczowe: transplantacja, przeszczep, ciało ludzkie, zwłoki ludzkie, kanibalizm kulturowy, kanibalizm głodowy, kanibalizm medyczny

*
Etymologicznie transplantacja z łac. transplantare oznacza przesadzać,
przenosić, jest to określenie późnołacińskie, które przyjęło się i upowszechniło
w języku polskim jako transplantacja. Znaczy ono, przeszczepianie – w sensie
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operacyjnego przeniesienia, – częściej komórek i tkanek (naskórka, skóry, rogówki, kości, naczyń krwionośnych, jelit), oraz całych narządów (nerek, serca,
wątroby, płuc, trzustki) z organizmu dawcy do organizmu biorcy, w celu polepszenia jego zdrowia1.
Praktyka przeszczepowa jest młodą dziedziną. Zastosowanie nowych technik przyczyniło się do tego, że w ostatnim wieku nastąpił jej znaczny postęp.
Medycyna posiada dzisiaj rozległe możliwości ratowania ludzkiego życia za pomocą przeszczepu. Ta metoda lecznicza uskuteczni się tylko wtedy, gdy życie
dawcy dobiegnie kresu. Dlatego ten sposób ratowania ludzkiego życia wywołuje
różne reakcje ze strony społeczeństwa.
Człowiek, poprzez operacyjne przeniesienie, wchłania2 w siebie żywy
(w sensie biologicznym) element drugiego człowieka. Można by powiedzieć, że
dochodzi do „zjadania”3 ciała ludzkiego. Mówi się nawet, iż może dojść do niebezpiecznego „porządku ludożerczego”4. I tak L. Manteuffel w praktyce transplantacyjnej widzi „poniżanie godności ludzkiej”5. Postawił również podstawowe
pytanie, a mianowicie „czy naprawdę trzeba żyć za wszelką cenę?”6. Odpowiedź
przeciwników przeszczepiania jest jednogłośna – nie. Oponenci7 tejże metody
leczniczej wyrażają przekonanie, iż: „Z ograniczoności życia nie musi wynikać
nieszczęście, tak jak nie musi być prawdą, że upragniona nieśmiertelność miałaby być samym szczęściem”8. Czy „nieśmiertelność” nie stanie się dla nas brzemieniem? Może nawet dojść do tego, że ktoś zatęskni za „zwykłą” śmiercią. Jednak czy człowiek otrzyma prawo do takiej decyzji? A może przyzwolenie na
własną śmierć zostanie nadane z mocy prawa, tak jak prawo do życia, prawo do
kształcenia czy prawo do wolności myśli?

I. Wagner, M. Maj; Społeczna wiedza o transplantacjach narządów w Polsce – przesłanki
dawców i biorców, w: B. Pawlica, M. S. Szczepański (red.), Dar życia i jego społeczny kontekst. Zabiegi transplantologiczne w świadomości społecznej, Tychy 2003, s. 56; por. także R. Tokarczyk;
Prawa narodzin, życia i śmierci. Podstawy biojurysprudencji, Zakamycze 2002, s.213.
2
Chodzi tu o pewien proces włączania przeszczepionego organu w dynamikę biologiczną
organizmu biorcy.
3
W transplantacji nie dochodzi do zniszczenia tkanki lub organu - wprost przeciwnie, chodzi o to, by przeszczep pozostał nieuszkodzony, by zachodziły w nim procesy biochemiczne i fizjologiczne (lub były one możliwe do wznowienia po znalezieniu się w ciele biorcy).
4
J. Bernard, Od biologii do etyki, Warszawa 1994, s. 43.
5
R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 230.
6
Tamże, s. 230.
7
M. in.: L. Manteuffel, B. Wolniewicz, S. Lem.
8
H. Haskovcova, Między życiem a śmiercią, przeł. H. Wasylkiewicz, Warszawa 1978, s. 176.
1
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Transplantacja określana jest przez jej przeciwników mianem współczesnego kanibalizmu9, kanibalizmu medycznego czy neokanibalizmu, ze względu na
czysto utylitarne traktowanie zwłok ludzkich. Twierdzi się, że ciało ludzkie
sprowadzane jest do roli materiału, surowca do dalszej eksploatacji czy obróbki.
Po śmierci organizm człowieka traktowany jest jako swoisty magazyn części zamiennych, które w razie potrzeby można pobrać i wszczepić drugiej osobie. Nazewnictwo takie ma swoje źródło w braku zaufania do kryterium stwierdzającego śmierć człowieka10, które umożliwia pobranie i przeszczepienie biorcy części
ciała dawcy.
Filozof Paweł Okołowski, związany z Uniwersytetem Warszawskim, zebrał
i przedstawił tezy przeciwników transplantacji, będące argumentacją przeciwko
akceptacji tejże metody leczniczej.
Teza pierwsza – pobranie narządów ex mortuo11 jest profanacją, zbezczeszczeniem ciała zmarłego12, które za życia było duchowo-cielesnym rzeczywistym
bytem13. Jest ingerencją w cielesną powłokę nieżyjącego, która zostanie naruszona w sposób trwały, a wraz z nią obecna tam świętość14.
9
Zjawisko kanibalizmu w odniesieniu do ludzi nosi miano ludożerstwa czyli antropofagii
(gr. άnthrόpos – człowiek, fhageίn – pożerać). Zjawisko to dzieli się na dwie zasadnicze podkategorie, jak niżej:
1) endokanibalizm – a więc zjadanie zmarłych przyjaciół i krewnych, będące formą okazywania im czci i szacunku;
2) egzokanibalizm – spożywanie”obcych” (pożeranie wrogów poległych w walce lub ludzi
zabijanych i składanych w ofierze bóstwom).
Zob. D. Diehl, M. P. Donnelly, Dzieje kanibalizmu, przeł. M. Urbański, Warszawa 2008, s. 25.
10
Trwałe nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu jest podstawowym kryterium orzekającym śmierć człowieka/ organizmu ludzkiego jako całości. W prawie polskim rozpoznanie śmierci
pnia mózgowego reguluje Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. 2007 nr 46 poz.
547), wersja elektroniczna (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20070460547) [dostęp
09.10.2017]; por. także M. Nowacka, Etyka transplantacji, w: J. Różyńska, W. Chańska (red.),
Bioetyka, Warszawa 2013, s. 223; także A. Sikora, Europejskie standardy bioetyczne w perspektywie
dialogu cywilizacyjnego, Poznań 2013, s. 172.
11
Transplantacja ze zwłok.
12
Por. T. Biesaga, Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji, „Medycyna Praktyczna”, nr 1, 2006, s. 21.
13
Plotyn (ok. 203-270) twierdził, że człowiek to”istota dwoista, złożona z duszy (umysłowej
i zmysłowej) i ciała". Ściślej ujmując, człowiek to dusza istniejąca w ciele i zarazem z nim złączona. Dusza jest nierozłącznie spleciona z ciałem, tworzy je, ożywia i kształtuje. Jednak to dusza
umysłowa (a nie zmysłowa) przebywająca w świecie umysłu zawsze potrafi odpowiednio pokierować ciałem. W jego wykładach zredagowanych przez wiernego ucznia Porfiriusza (232-304) nazwanych Enneadami odnajdujemy zapis stosunku do ludzkiej fizyczności. Plotyn uważał, że materialność która przejawia się w ludzkim ciele jest właściwością najmniej doskonałą. D. DembińskaSiury, Plotyn, Warszawa 1995, s. 58-61. Natomiast Augustyn z Tagasty (354-430) kontynuator
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Teza druga – transplantacja drogą zgody domniemanej15 narusza więzi rodzinne, odbierając bliskim prawa do zmarłych.

myśli neoplatońskiej uważał, że człowiek składa się z dwóch ściśle zespolonych ze sobą elementów: rozumnej duszy i śmiertelnego ciała. Substancjalna rozumna (poznająca) dusza stanowi prymat nad nietrwałym bytowo ciałem, jest także łącznikiem pomiędzy ciałem (światem materialnym) a Bogiem stwórcą wszechświata. W elemencie cielesnym człowieka (pomimo jego kruchej
bytowości) dostrzegał naturalne piękno, dobroć i uporządkowanie. Jednakże fizyczno-materialna
struktura ludzka w porównaniu z duszą stanowi „dobro niższe”. Doktor Łaski na koniec swych filozoficzno-teologicznych dociekań nad człowiekiem dodał, iż w dualizmie duszy i ciała jest zawarta harmonia i zgodność. E. Gilson, Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, przeł. Z. Jakimiak,
Warszawa 1953, s. 58; por. także Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 1998,
XXII, 24, s. 951, także Św. Augustyn, O wierze prawdziwej, przeł. W. Eborowicz, Dialogi i pisma
filozoficzne, Warszawa 1954, s. 96-97.
14
W starożytnej myśli greckiej odnajdujemy jednak odmienne postrzeganie ludzkiej cielesności. Według Platona (ok. 427–347 p.n.e.) ciało ludzkie jest złem przede wszystkim w kontekście poznawczym. Ontycznie ciało obciąża duszę, ponieważ domaga się pokarmu, ulega chorobom, jest siedliskiem wielu żądz, a wszystko to stanowi przeszkodę na drodze człowieka w docieraniu do prawdy. Ciało samo w sobie jest bytem zjawiskowym, nie przysługuje mu więc status
bytu rzeczywistego. Każdy byt jest dobrem i każde dobro jest bytem, a skoro ciało nie jest rzeczywistym bytem, to nie jest dobrem. W platońskim Fedonie czytamy, iż śmierć to uwolnienie się duszy od ciała.”Umieranie to jest to, że ciało uwolnione od duszy staje się, z osobna, ciałem samym
w sobie, a z osobna znowu dusza wyzwolona z ciała sama istnieje dla siebie”. Zob. Platon, Fedon,
64 C, przeł. W. Witwicki, Dialogi, t. I, Kęty 2005, s. 636.
W rozumieniu platońskim po śmierci człowieka dochodzi do rozpadu związku duszy z ciałem, po którym ciało jest wyłącznie rzeczą, której nie należy się szczególne traktowanie. Można
wnioskować, iż starożytna myśl grecka nie dostrzega niczego niestosownego w praktycznym wykorzystywaniu ciała ludzkiego, które zostało opuszczone przez nieśmiertelną duszę. Także współcześnie postrzeganie ludzkiej fizyczności odbywa się w duchu platońskim. Władysław Stróżewski
konstatuje, jak czytamy: „Ciało w oderwaniu od mojej jaźni to zwłoki, to już nie jest »moje« ciało.
Zwłoki nie są moje i to nie dlatego, że w momencie ich pojawienia się nie istnieje korelacja czasowa między mną a nimi, ale z powodu przerwania metafizycznej więzi, jaka łączy ciało i duszę”.
Stróżewski zwraca uwagę na istnienie dualizmu jaźni i ciała, które to po kresie swego trwania,
opuszczone przez duszę staje się czymś przypadkowym, staje się absolutnie niczyim. O losie martwego ciała może decydować ktokolwiek. Zob. W. Stróżewski, Kilka uwag filozoficznych dotyczących tematu:”Do kogo należą zwłoki ludzkie?”, w: Zawłaszczanie zwłok ludzkich, Kraków 1996, s. 11.
15
Zgoda domniemana daje możliwość pobrania narządów ze zwłok tylko wtedy, gdy dawca
za życia nie wyraził sprzeciwu co do takiego postępowania. W przypadku osoby małoletniej (poniżej szesnastego roku życia) lub ubezwłasnowolnionej, należy złożyć upoważnienie w formie pisemnej przez prawnego opiekuna na dokonanie pobrania organu do przeszczepu. M. Gardocka,
Problem zgody domniemanej w polskiej transplantologii”, Warszawskie Studia Teologiczne”,
XXVI/1, 2013, s. 252; por. także A. Wedeł-Domaradzka, Śmierć a prawa człowieka, Toruń 2011,
s. 250; także M. Koska-Podgórska, J. Matusiak, Transplantacja w ustawodawstwie polskim i europejskim – ujęcie historyczne, w: J. Such, J. Wiśniewski (red.), Z filozoficznych, etycznych i prawnych
zagadnień transplantacji, Poznań 2011, s. 64; także D. Michałowska, Kreowanie społeczeństwa
etycznego - problemy transplantologii a edukacja etyczna, w: J. Such, J. Wiśniewski (red.), Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji, Poznań 2011, s. 51. W prawie polskim
zgodę domniemaną reguluje Ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i prze-
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Teza trzecia – czysto utylitarne traktowanie zwłok ludzkich za pomocą
transplantacji.
Teza czwarta – wiara, w myśl sentencji non omnis moriar16, że cząstka człowieka będzie żyła w ciele drugiej osoby.
Teza piąta – różnicuje globalne i jednostkowe znaczenie transplantacji, tj.
pierwsza składowa godzi w kulturę i nie sprzyja ewolucji, druga może być nawet
niekiedy moralnie wskazana (analogicznie: masowa produkcja samochodów
i związane z nimi wypadki rzucają cień na piękne pojazdy).
Teza szósta – przeszczepy są zawsze złem, jednak możliwym do przyjęcia
na zasadzie konieczności wyższej.
Teza siódma – implantacja organów stwarza szanse uniknięcia śmierci, co
jest tożsame z świadomością dalszego egzystencjalnego trwania i zarazem możliwością przeżycia innych.
Teza ósma – brak sprawiedliwego dostępu do przeszczepu.
Teza dziewiąta – namawia do prawnej swobody handlu organami, zamiast
obłudnego przyzwolenia na nielegalny handel17.
Przeciwnicy transplantacji ex mortuo uważają, iż ta metoda lecznicza odziera z godności zmarłego, będącego za życia podmiotem praw, ich nosicielem oraz
wykładnikiem. W zagadnieniu zgody domniemanej potencjalnego dawcy dostrzega się ograniczenie autonomicznej decyzji człowieka, który chciałby rozporządzić własnym ciałem według swego uznania18. Wola osoby zmarłej przestaje
mieć znaczenie tylko dlatego, że osoba ta nie jest w stanie wyrazić swego sprzeciwu19 czy też domagać się poszanowania praw obywatelskich oraz przekonań20.
szczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2005 nr 169, poz. 1411), wersja elektroniczna
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051691411) [dostęp 09.10.2017].
16
„Nie wszystek umrę” – słowa te są cytatem z wiersza Horacego zatytułowanego Exegi monumentum. Miały one wyrażać przekonanie poety, że dzięki swej twórczości nie zginie w pamięci
potomnych.
17
R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 231.
18
W. Stróżewski w swej pracy Kilka uwag filozoficznych dotyczących tematu: „Do kogo należą
zwłoki ludzkie?” wyłamuje się z dotychczasowego stanowiska na temat rozumienia ludzkiej cielesności, wypowiadając się odnośnie prawa własnej troski, także i po śmierci, następująco: „Moje
ciało należy tylko do mnie, jest moje. Ale gdy ciało jest w oderwaniu od mojej jaźni, czy wtedy to
moje ciało?”. Filozof stwierdza jednakże: „Toteż nie przestaje być »moim« nawet wtedy, gdy je
»opuszczę«, a ono stanie się zwłokami. Związane ze mną za życia »ma prawo« do mojej troski także i po śmierci”. W. Stróżewski, dz. cyt., s. 11; por. także W. Orski, Granice ingerencji w ludzkie
ciało, w: J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa 2013, s. 207.
19
Centralny Rejestr Sprzeciwów reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia
2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnie-
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Zgoda ustawowa w świetle etyki jest niejasna, problematyczna i sprzeczna z kardynalnymi prawami człowieka. Transplantologia w śmierci drugiego człowieka
dostrzega szczególnego rodzaju „korzyść” w postaci materiału transplantacyjnego. Dochodzi do uprzedmiotowienia ludzkiej cielesności z zamysłem wykorzystania części tej powłoki w innym biologicznym żywym ciele21.
Implantacja narządów ludzkich ex vivio22 oraz ex mortuo kryje w sobie wiele
wątpliwości natury etycznej, które zmuszają do filozoficznej dyskusji. Warszawski filozof, prof. Bogusław Wolniewicz, podczas dociekań nad problematyką
bioetyczną z zakresu transplantacji porusza w swej pracy Neokanibalizm zagadnienie transfuzji krwi, podając iż krew pobrana od dawcy jest natychmiast odtwarzana, można zatem stwierdzić, że „transfuzje bardziej przypominają karmienie piersią niż ludożerstwo”23. Analogia ta jest właściwa i stosowna. Wydaje
się, że filozof wyraża pełne poparcie dla transfuzji krwi (która znajduje się w obszarze transplantacji). Jednakże dostrzega w tej metodzie leczniczej również negatywne aspekty tego problemu. Jak czytamy: „A poza tym można jeszcze rzec
i to, że dopiero transplantacje uświadomiły nam, że także w transfuzjach jest coś
wielce problematycznego. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć sens obiekcji, które już od dawna były przeciw nim podnoszone przez niektóre gminy religijne.
Chodzi o to, że transfuzja jest pierwszym krokiem na bardzo ryzykownej drodze, bo po jego postawieniu trudno się już będzie powstrzymywać przed coraz to
kolejnymi. […] Wielkie zło pojawia się na świecie nie nagle, tylko drogą małych
kroków, z których każdy w stosunku do poprzedniego wygląda niewinnie”24.
Czy poprawną interpretacją będzie ta, iż problematyka przeszczepiania zaczyna
się od transfuzji krwi? Czy transfuzja krwi jest początkiem, od którego problematyka implantacji organów nabiera swych kształtów, by potem, metodą małych
kroków, przejść ostatecznie do pobrania elementów ludzkiego ciała i wszczepienia
ich biorcy?
nia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. 2006 nr 228 poz 11350), wersja elektroniczna (http://www.poltransplant.org.pl/rozp_crs.html) [dostęp 09.10.2017].
20
J. Wróbel, Zgoda domniemana w polskiej ustawie transplantacyjnej. Wątpliwości i obawy natury etycznej, w: A. Marcol (red.), Etyczne aspekty transplantacji narządów, Opole 1996, s. 107.
21
„[...] ludzkie ciało, bez względu na swą aktywność, zdane jest na siebie, skupia się wyłącznie na byciu żywym, trwa uwięzione w wymianie materii z przyrodą, nigdy nie wykraczając poza
powtarzający się cykl własnych funkcji i nie mogąc się od niego uwolnić”. H. Arendt, Kondycja
ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2010, s. 141.
22
Transplantacja z organizmu żywego.
23
B. Wolniewicz, Neokanibalizm, w: Filozofia i wartości, t. I, Warszawa 1998, s. 262.
24
Tamże, s. 262.
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Filozof krytycznie odnosi się do zagadnienia śmierci mózgowej, stanowiącej
podstawę do pobrania organów ex mortuo do przeszczepu. W swej pracy O prawo do zmarłych wypowiada się następująco: „Kiedyś prostodusznie sądziłem, że
w uznaniu tzw. śmierci mózgowej za kryterium zgonu chodzi o to, by mieć całkowitą pewność, że dana osoba rzeczywiście umarła. Przez myśl mi nie przeszło,
że chodzi o coś zupełnie innego, mianowicie o to, by jak najprędzej dobrać się
do trupa. To, że zmieniono kryterium śmierci, jest jedną z konsekwencji patrzenia
na zwłoki ludzkie jako na surowiec do dalszej obróbki”25. Z tejże wypowiedzi możemy wnioskować, iż śmierć mózgowa może być wygodnym kryterium medycznym, na podstawie którego stwierdza się definitywnie, że dany człowiek nie żyje.
Czym jest śmierć jako taka? Prawdopodobnie zapisem procesu umierania,
rozpadem poszczególnych elementów, po zniszczeniu nadrzędnego (pnia mózgowego), nie zaś zapisem śmierci. Zatem czy śmierć jest finałem, czy ostatecznym
spełnieniem procesu umierania? Wszelki zapis rejestrujący zachowanie ludzkiej
biologicznej struktury wraz z postępującym umieraniem, wymknąłby się aparaturze medycznej. Śmierci odpowiadałby po prostu brak jakiegokolwiek zapisu.
Śmierć chociaż wyraźnie obecna – dla ludzi z zewnątrz zdaje się być niedostępna,
poznawczo nie do uchwycenia26. „Jakby jej istotą była obecność nieobecności”27.
Prof. B. Wolniewicz dostrzega duże podobieństwo pomiędzy praktyką
transplantacyjną a praktyką kanibalistyczną. W swojej pracy Neokanibalizm zajmuje stanowisko krytyczne i zdecydowane. Podaje, iż transplantacja jest żerowaniem na trupach, nowoczesnym ludożerstwem, neokanibalizmem. Cel obu
praktyk jest ten sam. Pozostaje wyłącznie kwestia formy: „ludożerca klasyczny
przyswaja część zwłok przez jej spożycie, neokanibal natomiast przyswaja ją za
pomocą zabiegu chirurgicznego”28.
Etnolodzy dowodzą, że w kulturach, w których ludożerstwo29 miało miejsce, spożycie ludzkiego mięsa miało podłoże magiczno-religijne, wynikające
B. Wolniewicz, O prawo do zmarłych, w: Filozofia i wartości, t. II, Warszawa 1998, s. 316.
I. Ziemiński, Obecność i nieobecność śmierci”,Etyka”, nr 33, 2000, s. 14. Ludwig Wittgenstein w swoim Tractatus logico-philosophicus na temat metafizyki śmierci wypowiada się w tezie
6.4311 następująco: „Śmierć nie jest zdarzeniem w życiu. Śmierci się nie doznaje”. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1997, s. 81.
27
I. Ziemiński, dz. cyt., s. 14.
28
B. Wolniewicz, Neokanibalizm, dz. cyt., s. 260–262.
29
Pierwsze wzmianki na temat praktyk ludożerstwa można odnaleźć w mitologii greckiej.
Mitologiczny bóg Saturn, syn Uranosa i Gai, w obawie przed spełnieniem przepowiedni, głoszącej, że zostanie pozbawiony władzy przez potomstwo, zjadał swe dzieci zaraz po urodzeniu. Herodot (ok. 485–421 p.n.e.) historyk grecki z Halikarnasu przedstawiając w swych Dziejach co25
26
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z określonego systemu wierzeń30. Spożycie ludzkiej substancji było aktem religijnego pietyzmu wobec zmarłej osoby, ale i podyktowane było wiarą, by nie pozwolono jej zaginąć. Akt zjedzenia ustanawiał swoistą więź między grupą plemienną a zmarłym, czyniąc go jej przodkiem31. Wierzono, iż wraz z przyswojeniem poszczególnych elementów ciała (serca, wątroby czy mózgu) pokonanego
w walce wojownika przejmuje się również jego męstwo, wiedzę, sprawność i inne cnoty, a także energię życiową, która przechodziła z dawcy na biorcę (konsumenta). Cel religijnego ludożerstwa i cel transplantacji jest identyczny. W obu
praktykach dąży się do wzmocnienia życiowych sił przyjmującego siłą witalną;
w pierwszym przypadku magiczną, a w drugim biologiczną, znajdującą się
w spożywanym organie32.
Zjawisko kanibalizmu w pewnych społecznościach ma wymiar kulturowy,
jest wręcz tzw. normą kulturową. Jednak fenomen ten ma także drugi wymiar –
ludożerstwa głodowego33, wymuszonego warunkami ekstremalnymi, w sytuacji
dzienne życie ludności zamieszkującej okolice pasm górskich Uralu, zamieszcza w nich opis praktyk ludożerstwa: „jak wieść niesie, mają następujące zwyczaje: skoro komuś umrze ojciec, przyprowadzają wszyscy krewni bydło, potem je zarzynają i krają mięso, a krają też zmarłego ojca gospodarza; następnie mieszają wszystko mięso razem i zostawiają sobie na ucztę”. A. Scheindler,
Fr. Terlikowski, Wybór z Dziejów Herodota, Kraków 1921, s. 6–10. Także Strabon (63–20) geograf grecki i podróżnik pisząc o rytuałach pogrzebowych Celtów, wspomina o zwyczaju podawania swoich zmarłych na stół biesiadny. Historyczne opisy praktyk ludożerstwa zawsze miały charakter obrzędowej konsumpcji zmarłych, a nie żywienia się mięsem ludzkim. M. Eliade, I. P.
Couliano, Słownik religii, przeł. A. Kuryś, Katowice 1990, s. 78.
30
J. Kopania, Etyczny wymiar cielesności, Kraków 2002, s. 52.
31
M. Nowacka, Etyka a transplantacje, Warszawa 2003, s. 112.
32
Tamże, s. 106.
33
Druga Księga Królewska Starego Testamentu podaje pierwsze wzmianki na temat ludożerstwa głodowego. Jak czytamy:
„(24) Potem [...] król Aramu, ściągnął całe wojsko, wyruszył i oblegał Samarię.
(25) Powstał zatem wielki głód w Samarii. Bo oto nieprzyjaciele oblegali ją, tak iż głowa
osła kosztowała osiemdziesiąt srebrnych syklów [...].
(26) Kiedy król izraelski przechodził po murze, pewna kobieta zawołała do niego: »Wspomóż mnie, panie mój, królu!«
(27) Odpowiedział: »Pan ciebie nie wspomaga, z czego ja mam ciebie wspomóc? Czy z klepiska lub tłoczni?«
(28) Następnie król rzekł do niej: »Co tobie jest?« Odpowiedziała: »Ta oto kobieta powiedziała mi:”Daj twojego syna, a zjemy go dzisiaj, mojego zaś syna zjemy jutro".
(29) Ugotowałyśmy więc mojego syna i zjadłyśmy go. Dnia następnego powiedziałam do
niej:”Daj twego syna, żebyśmy go zjadły", lecz ona ukryła swojego syna‹‹.
(30) Kiedy król usłyszał słowa kobiety, rozdarł swoje szaty”.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), Poznań-Warszawa 1984,
Druga Księga Królewska (6; 24–30).
Także współcześnie kanibalizm głodowy zapisał się w historii. Do aktów ludożerstwa doszło
podczas katastrofy lotniczej 13 października 1972 roku. Samolot Fairchild FH-227, należący do
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gdy złamanie kulturowego zakazu spożywania ludzkiego ciała jest jedyną szansą
na uniknięcie śmierci34.
B. Wolniewicz podczas filozoficznej analizy metody przeszczepowej dostrzega także analogię w kontekście ludożerstwa głodowego (również tu cel
i motywacja są takie same). W swej pracy Diabeł, czyli miłość zła, zaznacza, że
nie ma żadnej różnicy pomiędzy sytuacją, kiedy osoba, by ocalić swoje życie,
zmuszona jest do spożycia ciała ludzkiego, a przypadkiem, w którym osoba pragnąc ocalić swoje życie, przyswaja poszczególny element ciała drugiego człowieka za pomocą chirurgicznego przeniesienia35. Natomiast podczas publicznej
dyskusji na temat zagadnienia implantacji organów i dylematów z tym związanych wypowiada się w sposób bardzo kontrowersyjny: „Ja nie protestuję przeciwko ludożerstwu. Może tak trzeba. Może trzeba puszkować zwłoki ludzkie
i posyłać do krajów głodujących. Być może tak, ale o tym trzeba mówić. A na
ten temat jest cisza”36. Powyższa wypowiedź zabarwiona jest mocnym akcentem
emocjonalnym, równocześnie jednak nacechowana racjonalnym wywodem. Filozof nie poddaje krytyce transplantacji w ogóle, nie domaga się jej zaprzestania,
a zwraca uwagę, aby nurtujące kwestie omawiać i wyciągać z tego wnioski. Aby
nie dochodziło do zmowy milczenia, jaka panuje wokół tejże tematyki. Technika przeszczepowa37 przyczyniła się do zmiany systemu wartości człowieka: poUrugwajskich Sił Powietrznych i przenoszący na swym pokładzie drużynę rugbystów wraz
z członkami ich rodzin rozbił się w Andach. Spośród pasażerów ci, którzy nie zginęli bezpośrednio wskutek zderzenia z górą, zmuszeni byli przeżyć 72 dni w bardzo trudnych warunkach – na
wysokości ponad 3600 metrów nad poziomem morza, w niskiej temperaturze. Niewielkie zapasy
żywności, jakie posiadali to między innymi kilka tabliczek czekolady i kilka butelek wina. Mimo,
że rozdzielano je w bardzo małych racjach, wystarczyły na krótko. W miejscu katastrofy nie było
żadnych roślin ani zwierząt. W tej sytuacji grupa pasażerów podjęła zbiorową decyzję, że aby
przeżyć, muszą jeść ciała zmarłych towarzyszy. D. Diehl, M. P. Donnelly, dz. cyt., s. 45.
34
W kontekście skrajnego zagrożenia śmiercią głodową, Zygmunt Freud, w liście prywatnym do Marii Bonaparte (prawnuczka brata Napoleona I), wyznał: „istnieją oczywiście dobre powody, dla których w czasach współczesnych nie zabija się człowieka, aby go spożyć, nie ma jednak
żadnej racji [...] po temu, aby nie spożywać ciała ludzkiego zamiast mięsa. A przecież większość
z nas uznałaby to za całkowicie niemożliwe”. Z. Freud nie dostrzega niczego niestosownego
w praktycznym wykorzystywaniu ciała ludzkiego. Był wręcz przekonany, że skłonność kanibalistyczna jest częścią natury człowieka. Twórca psychoanalizy odwołuje się do pewnych uwarunkowań psychicznych, nabytych w okresie wczesnego dzieciństwa, które wpisały się w ludzką podświadomość. Jeżeli kanibalizm jest stałym zjawiskiem w grupie, faktycznie pozostanie on pozaświadomym elementem natury człowieka. M. Nowacka, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 113.
35
B. Wolniewicz, Diabeł, czyli miłość zła, w: Filozofia i wartości, t. II, Warszawa 1998, s. 299.
36
Tamże, s. 298.
37
G. R. Taylor w trakcie rozważań filozoficznych nad zagadnieniem postępu naukowotechnicznego stwierdził, że „Odkrycia naukowe są etycznie obojętne”. H. Haskovcova, dz. cyt.,
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strzegania i rozumienia ludzkiej cielesności. Ciało ludzkie po śmierci powinno
być otoczone szczególnym szacunkiem, natomiast traktuje się je czysto utylitarnie w imię pobrania poszczególnych części do przeszczepu.
Filozof, kontynuując rozmowę podczas debaty transplantacyjnej, zdecydowanie twierdzi: „Przeciwstawiam się udawaniu, że nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Bo tu się dzieje coś nadzwyczajnego – przewraca się do góry nogami nasz
system wartości. A ponieważ system wartości jest kręgosłupem poglądu na
świat, to jednocześnie przewraca się do góry nogami nasz cały pogląd na
świat”38. W podsumowaniu swej wypowiedzi dodaje, iż „Ludzkość już nigdy nie
wróci duchowo do stanu moralnego sprzed transplantacji”39. Autor zwraca uwagę na obecność problematyki, jaka istnieje wokół tejże możliwości medycznej.
Namawia do poruszenia w otwartej dyskusji i do zastanowienia się czy w przyszłości nie dojdzie do wykorzystywania zwłok w celach spożywczych.
Można przedstawić argumenty za lub przeciw transplantacji narządów
ludzkich, podobnie jak można przedstawić opinie za lub przeciw odżywianiu się
mięsem ludzkim w czasach głodu. Przeszczepianie można uznać za dopuszczalną metodę ratowania życia, ale wtedy należy uznać za legalne również ludożerstwo głodowe. Można wyeliminować ludożerstwo, ale należy także wyeliminować przeszczepianie. Wolniewicz dodaje wreszcie, iż obydwu praktyk równocześnie nie można zaakceptować bez zakłamania.
Również Stanisław Lem, pisarz i filozof, zauważa podobieństwo obu praktyk. Twierdzi, że celem tychże praktyk jest „ratowanie biologicznego życia, idąc
po trupach”40. Pobranie narządów w celu przeniesienia zostało określone przez
Lema jako „ćwiartowanie osobników ludzkich w celu uzyskania tzw. części zapasowych do transplantacji”41.
s. 161. Natomiast B. Skarga podczas odczytu Wykładu o człowieku mówi: „Żywimy podziw dla
techniki, korzystamy z niej, ale czyż nie powinniśmy jednocześnie czuć lęku przed tym stechnicyzowanym światem […]”. B. Skarga, Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007, s. 33.
W kontekście postępu naukowo-technicznego i etycznych zagrożeń z tym związanych H. Arendt
w Kondycji ludzkiej, w rozdziale V zatytułowanym Wytwarzanie, zastanawia się czy homo faber powinien przystosować się do używanych przez siebie narzędzi. Ta niemiecka filozof dochodzi do
wniosku, że homo faber ma możliwość przystosowania narzędzi do własnych rąk. Jak czytamy:
„Narzędzia [...] w każdym momencie procesu wytwarzania pozostają sługami rąk [...]. Nawet najdoskonalsze narzędzie pozostaje sługą niezdolnym do kierowania ludzką ręką czy zastąpienia jej”.
H. Arendt, dz. cyt., s. 175.
38
B. Wolniewicz, Diabeł, czyli miłość zła, dz. cyt., s. 298.
39
M. Nowacka, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 133.
40
R. Tokarczyk, dz. cyt., s. 230.
41
Tamże, s. 230.
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Tadeusz Kotarbiński filozof, logik oraz etyk, zdecydowanie odrzuca analogię pomiędzy przeszczepianiem organów a kanibalizmem. Jego argumentacja
brzmi następująco: „Tu jest coś bardzo paradoksalnego, bo w przypadku ludożerstwa fragmenty ciała martwego zostają utylitarnie zużytkowane w ten sposób,
że ulegają zniszczeniu jako ciało. Tu mamy odwrotność. Serce, które przestało
żyć, w dalszym ciągu zachowuje się przy życiu, tylko w innym osobniku. Mimo
to przypadek ten klasyfikuje się niesłusznie jako przypadek ludożerstwa”42.
Także Piotr Morciniec w swojej pracy Czy transplantacje to współczesny kanibalizm?43 podaje argumenty-warunki, które odrzucają kanibalizm, jaki przypisuje się medycynie przeszczepowej.
Pierwszym warunkiem do pobrania narządów do implantacji jest wyraźna
zgoda dawcy uzyskana za jego życia. W polskim ustawodawstwie obowiązuje
zgoda domniemana, daleka jednak od ideału. I tak zgoda domniemana jest wodą na młyn dla tych, którzy dostrzegają w transplantacji kanibalizm. Uważa się,
iż za pomocą zgody domniemanej dochodzi do zawłaszczania, ograbiania zwłok
ludzkich. Jednakże pobranie nie następuje tak szybko, jak się wydaje. W przypadku, gdy za życia dawcy nie został wyrażony sprzeciw, lekarze koordynatorzy
zwracają się do rodziny z prośbą o potwierdzenie zgody. Po takiej zgodzie następuje pobranie.
Drugim bardzo istotnym warunkiem, który odrzuca podobieństwo do
praktyk kanibalizmu, jest konieczność stwierdzenia śmierci pnia mózgowego
u potencjalnego dawcy, by móc implantować narządy oczekującej osobie. Widoczna jest różnica pomiędzy przeszczepianiem a kanibalizmem, tj. transplantacje wykonywane są tylko za pomocą żywych (w sensie biologicznym) narządów,
natomiast w kanibalizmie dochodzi do zjadania fragmentów martwego ciała44.
Powyższe argumenty wyraźnie różnicują praktykę przeszczepiania, od praktyki kanibalistycznej. Podczas praktyk kanibalistycznych dochodziło do zjadania
martwego osobnika tego samego gatunku, natomiast praktyka transplantacyjna
jest uzależniona i zarazem regulowana przez kliniczne i immunologiczne kryteria dawcy i biorcy45.
M. Nowacka, Etyka a transplantacje, dz. cyt., s. 133.
P. Morciniec, Czy transplantacje to współczesny kanibalizm?, wersja elektroniczna
(http://www.morciniec.trh.com.pl/joomla/pdf/str-neokanibal.pdf) [dostęp: 09.10.2017].
44
Tamże.
45
Kryteria kliniczne i immunologiczne stanowiące podstawę do pobrania organów w celu
przeniesienia regulują Wytyczne Dotyczące Zasad Przydziału Ludzkich Narządów Przeznaczonych do
Przeszczepów, które zostały wydane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1991 roku.
42
43
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W powyższych stanowiskach omawiających analogię pomiędzy praktyką
przeszczepową a praktyką kanibalistyczną (o charakterze kulturowym czy głodowym) dostrzega się bardzo ważny wspólny rdzeń o znaczeniu sakralnym.
Konsekwencją obydwu praktyk jest nakaz wzmocnienia czy przedłużenia biologicznego trwania żywego organizmu. Człowiek w skrajnej (granicznej) sytuacji,
aby uchronić się przed śmiercią głodową przyswaja fragment zwłok ludzkich,
natomiast pobranie organu ex vivo czy ex mortuo i wszczepienie go do organizmu biorcy uratuje życie człowieka.

Bibliografia
Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2010.
Bernard J., Od biologii do etyki, Warszawa 1994.
Biesaga T., Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji, „Medycyna Praktyczna”, nr 1, 2006, s. 20–24.
Dembińska-Siury D., Plotyn, Warszawa 1995.
Diehl D., Donnelly M. P., Dzieje kanibalizmu, przeł. M. Urbański, Warszawa 2008.
Eliade M., Couliano I. P., Słownik religii, przeł. A. Kuryś, Katowice 1990.
Gardocka M., Problem zgody domniemanej w polskiej transplantologii, „Warszawskie Studia Teologiczne”, XXVI/1, 2013, s. 247–260.
Gilson E., Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, przeł. Z. Jakimiak, Warszawa 1953.
Haskovcova H., Między życiem a śmiercią, przeł. H. Wasylkiewicz, Warszawa 1978.
Kopania J., Etyczny wymiar cielesności, Kraków 2002.
Koska-Podgórska M., Matusiak J., Transplantacja w ustawodawstwie polskim i europejskim – ujęcie
historyczne, w: J. Such, J. Wiśniewski (red.), Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień
transplantacji, Poznań 2011, s. 53–l79.
Marcol A., Etyczne aspekty transplantacji narządów, Opole 1996.
Michałowska D., Kreowanie społeczeństwa etycznego – problemy transplantologii a edukacja etyczna,
w: J. Such, J. Wiśniewski (red.), Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji, Poznań 2011, s. 37-52.
Morciniec P., Czy transplantacje to współczesny kanibalizm?, wersja elektroniczna (http://www.morciniec.trh.com.pl/joomla/pdf/str-neokanibal.pdf) [dostęp: 09.10.2017].
Nowacka M., Etyka a transplantacje, Warszawa 2003.
Nowacka M., Etyka transplantacji, w: J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa 2013,
s. 220-232.
W dokumencie tym znajduje się następujące wezwanie: „[…] w świetle obowiązujących zasad
sprawiedliwości oraz równości, narządy przeznaczone do przeszczepów powinny być dostępne dla
pacjentów ze względów medycznych, nie zaś w oparciu o finansowe czy też jakiekolwiek inne
względy”. B. Ringe, Etyczne aspekty transplantacji narządów”, Folia Medica Cracoviensia”, nr 1–2,
2000, s. 96; por. także A. Sikora, dz. cyt., s. 168.

110

Joanna Picewicz

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia
trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (M.P. 2007 nr 46 poz. 547), wersja elektroniczna (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20070460547) [dostęp 09.10.2017].
Orski W., Granice ingerencji w ludzkie ciało, w: J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa 2013, s. 207-219.
Pawlica B., Szczepański M. S., Dar życia i jego społeczny kontekst. Zabiegi transplantologiczne
w świadomości społecznej, Tychy 2003.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), Poznań-Warszawa 1984.
Platon, Fedon, 64 C, przeł. W. Witwicki, Dialogi, t. I, Kęty 2005.
Ringe B., Etyczne aspekty transplantacji narządów, „Folia Medica Cracoviensia”, nr 1–2, 2000,
s. 93–99.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze (Dz.U. 2006 nr
228 poz. 11350), wersja elektroniczna (http://www.poltransplant.org.pl/rozp _crs.html)
[dostęp 09.10.2017].
Różyńska J., Chańska W., Bioetyka, Warszawa 2013.
Scheindler A., Terlikowski Fr., Wybór z Dziejów Herodota, Kraków 1921.
Sikora A., Europejskie standardy bioetyczne w perspektywie dialogu cywilizacyjnego, Poznań 2013.
Skarga B., Człowiek to nie jest piękne zwierzę, Kraków 2007.
Stróżewski W., Kilka uwag filozoficznych dotyczących tematu: „Do kogo należą zwłoki ludzkie?”, w:
Zawłaszczanie zwłok ludzkich, Kraków 1996.
Such J., Wiśniewski J., Z filozoficznych, etycznych i prawnych zagadnień transplantacji, Poznań 2011.
Św. Augustyn, O wierze prawdziwej, przeł. W. Eborowicz, Dialogi i pisma filozoficzne, Warszawa 1954.
Św. Augustyn, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 1998.
Tokarczyk R., Prawa narodzin, życia i śmierci. Podstawy biojurysprudencji, Kraków 2002.
Ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411), wersja elektroniczna (http://isap.sejm.gov.pl/
DetailsServlet?id=WDU20051691411) [dostęp 09.10.2017].
Wagner I., Maj M., Społeczna wiedza o transplantacjach narządów w Polsce – przesłanki dawców
i biorców, w: B. Pawlica, M. S. Szczepański (red.), Dar życia i jego społeczny kontekst. Zabiegi
transplantologiczne w świadomości społecznej, Tychy 2003, s. 56-66.
Wedeł-Domaradzka A., Śmierć a prawa człowieka, Toruń 2011.
Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 1997.
Wolniewicz B., Diabeł, czyli miłość zła, w: Filozofia i wartości, t. II, Warszawa 1998, s. 295–299.
Wolniewicz B., Neokanibalizm, w: Filozofia i wartości, t. I, Warszawa 1998, s. 259–263.
Wolniewicz B., O prawo do zmarłych, w: Filozofia i wartości, t. II, Warszawa 1998, s. 313–316.
Wróbel J., Zgoda domniemana w polskiej ustawie transplantacyjnej. Wątpliwości i obawy natury
etycznej, w: A. Marcol (red.), Etyczne aspekty transplantacji narządów, Opole 1996, s. 99–111.
Ziemiński I., Obecność i nieobecność śmierci, „Etyka”, nr 33, 2000, s. 9–28.

Joanna Picewicz, doktorantka filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie

IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem poj ęć filozoficznych
XXX/1
Bi ałystok 2018

Józef Tarnowski
(Gdańsk)

NARODZINY WITKACEGO Z DUCHA WITKIEWICZA

THE BIRTH OF WITKACY FROM THE SPIRIT OF WITKIEWICZ
Abstract
Stanisław Witkiewicz (1851-1915) himself taught his son Stanisław Ignacy (1885-1939),
known later as Witkacy, helped by his wife and friends, among whom there were scientists, artists
and professional teachers. The results of such education were amazing. At the age of eight, the
boy could paint using different techniques, play the piano and compose music. His father desired
for him to become a naturalist painter like himself. At a young age Witkacy became an outstanding artist, not only a painter, but also a writer. However, in opposition to his father’s teaching,
when he matured artistically, he rejected naturalism and joined the artistic avant-garde. Just after
the first world war he published a long philosophical essay inspired probably by the work of his
father’s great intellectual enemy – the Neo-Hegelian Polish philosopher Henryk Struve. Thus,
Witkacy shaped himself, both in the respect of art and philosophy, in the opposition to his father,
Stanisław Witkiewicz.
Key words: aesthetics, art, naturalism, philosophy, paintings
Słowa kluczowe: estetyka, filozofia, malarstwo, naturalizm, sztuka

*
Stanisław Witkiewicz (1855–1915) wychowywał swojego jedynego syna –
Stanisława Ignacego (1885–1939) tak, aby pod względem artystycznym był jego
udoskonalonym wcieleniem, tj., aby był wybitnym malarzem naturalistą. Od
wczesnego dzieciństwa uczył więc syna rysować i malować, cieszyły go jego postępy w dążeniu do prawdziwego oddawania wyglądu natury i swymi radościami
dzielił się z bliskimi. W liście do rodziny z 11 stycznia 1889 roku, a więc gdy ju-
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nior miał niespełna cztery lata, z nieukrywaną dumą donosił, że „Stasiek całymi
dniami zapracowuje się nad malarstwem i rysunkami”1. W następnym roku senior wysłał matce 32 karty do gry wykonane przez juniora ołówkiem i akwarelami według własnego pomysłu. „Niech najdroższa Babcia przebaczy – może on
inne rzeczy lepiej malować” – dopisał w liście ojciec2. Domyślać się więc można,
że junior był intensywnie szkolony w kierunku malowania naturalistycznego
i potrafił już robić rzeczy nawet lepsze od tych kart. W liście z 29 grudnia tego
roku senior donosił z radością, że junior dużo maluje i te swoje prace nazywa
„dziełami sztuki malarskiej”3.
Gdy junior miał sześć lat wdrażany był już w technikę olejną. Senior pisał
do rodziny w liście z 1 marca 1891 roku, że malowanie farbami olejnymi daje
mu „taką rozkosz, że nie posiada się z radości”4. Pół roku później ojciec wysłał
swojej matce pierwsze studium z natury zrobione akwarelą przez wnuka, przedstawiające tatrzańską górę Osobitę. „Narysowana bardzo dobrze” – napisał z satysfakcją ojciec i dodał z satysfakcją, że „Sabała stanowczo twierdzi, że «cosi
z tego bedzie, bo bardzo do rzecy»”5.
W liście z grudnia następnego roku senior donosił, że Staś maluje teraz
z wyobraźni „bazgroty”, ale ponieważ ma dar obserwacji, to uczy się w ten sposób malowania, co mu się z czasem bardzo przyda, „jak będzie malował z natury”6. Jest więc jasne, że programował ojciec swemu synowi już wtedy dalszy etap
rozwijania jego umiejętności w malarstwie olejnym – pejzażowy, naturalistyczny.
Zanim do tego doszło, syn kopiował obrazy pejzażowe ojca. W następnym liście, też z grudnia 1892 roku, senior donosił, że junior właśnie „rozpoczyna
Czarny Staw, taki jaki widzi u mnie”7.
Ojciec krok po kroku doskonalił umiejętności malarskie syna i gdy ten miał
lat szesnaście jego artystyczna edukacja była już niemal na ukończeniu. Najlepszym sędzią w ocenie artystycznego poziomu Witkiewicza juniora był sam jego
ojciec, ale potwierdzenie wysokiego poziomu artystycznego syna ojciec uzyskiwał także od osób, które cenił. W najwyższym stopniu od Brata Alberta, który
S. I. Witkiewicz, Listy, t. 1, PIW, Warszawa 2013, s. 27.
Tamże, s. 41.
3
Za A. Micińska, Istnienie Poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wrocław 2003, s. 36.
4
Cyt. za tamże, s. 38.
5
S. I. Witkiewicz, dz. cyt., s. 46. Reprodukcja w A. Żakiewicz, Młodość chłopczyka, Gdańsk
2014, s. 18.
6
Za A. Micińska, dz. cyt., s. 41.
7
Za tamże. Reprodukcja obu obrazów w A. Żakiewicz, dz. cyt., s. 20.
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w okresie monachijskim był jego mentorem w sprawach artystycznych, a potem,
kiedy porzucił malarstwo dla zakonnej posługi dobroczynnej, pozostawał jego
serdecznym przyjacielem. W liście z 26 lutego 1901 roku Witkiewicz senior pisał rodzinie, że Sasiek „robi mnóstwo studiów i obrazów. [...] Spotkał go najwyższy zaszczyt, bo Brat Albert powiedział, że jest «Fine». Brat Albert ogromnie się tym cieszy. Jeżeli tak dalej pójdzie, to zanim skończy szkołę, będzie wystawiał obrazy prawdziwe i ciekawe. [...] Jest pejzażystą”8. A do syna w liście
z 28 sierpnia 1901 roku pisał: „Jak tak dalej pójdzie z Twoim malarstwem, będziesz cudownym dowodem prawdziwości moich teorii o sztuce, a sam w latach,
kiedy inni uczą się abecadła na niezrozumiałym szkolnym elementarzu – będziesz niezależnym majstrem. Bon!”9.
W następnym roku niespełna siedemnastoletni Witkiewicz junior wziął
udział w wystawie malarskiej w Zakopanem, gdzie zaprezentował dwa litewskie
pejzaże, które – jak znowu Witkiewicz senior donosił z satysfakcją rodzinie –
„bardzo dobrze wyglądają i opinia publiczna uważa za najlepsze dzieła”10, mając
zapewne na myśli sprawozdanie z wystawy, jakie poprzedniego dnia ukazało się
w „Przeglądzie Zakopiańskim”. Anonimowy autor napisał bowiem: „Z wrażeń,
jakie pochwycić nam się udało w pierwszym dniu wystawy, dostrzec było można
przede wszystkim, że ogólne zainteresowanie budzi talent młodego, bo zaledwie
siedemnaście lat liczącego artysty, p. Stan. Witkiewicza, zaznaczający się wybitnie w obydwóch wystawionych jego obrazach”11.
Gdyby Witkiewicz junior rozwijał się jako malarz dalej w zaprogramowanym przez ojca kierunku, to spełniłyby się jego oczekiwania: syn byłby wybitnym malarzem naturalistycznym. Jednakże gdyby się te zamiary ziściły, z czego
senior najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy, junior byłby jednym z wielu malarzy słabnącego już wtedy naturalistycznego nurtu – jednym z jego epigonów –
a wszczepione mu przezeń wysokie ambicje artystyczne pchały go w innym kierunku, w takim, który dałby mu wysoką pozycję w nowych prądach sztuki
współczesnej.
Sądząc z listów ojca do syna, pierwsze zwątpienie syna w naturalizm nastąpiło pod wpływem lektury Whistlera trzy lata później, w roku 1905, a więc gdy
8
9

s. 46.

Cyt. za A. Micińska, dz. cyt. s. 43-44.
S. Witkiewicz, Listy do syna, opr. B. Danek-Wojnowska i A. Micińska, Warszawa 1969,

10
11

List z 3 I 1902, cyt. za tamże, s. 33.
Wystawa obrazów i rzeźb, „Przegląd Zakopiański”, 1902, nr 1, s. 6.
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junior miał 20 lat. Na poczynioną w niezachowanym liście syna do ojca jakąś na
ten temat uwagę, ojciec odpisał mu z irytacją: „Nie pamiętam już jakie to zdanie
Whistlera przeciw naturze wysunąłeś jako dokument. Whistler jednak, jeżeli
przeciw niej mówił, to albo był tak ograniczony [...] albo też był nieszczery”12.
Senior w tym samym liście okazał synowi swój niepokój o jego dalszy rozwój.
Tłumaczył mu, że odejście od natury w malarstwie grozi mu artystyczną klęską
i to wówczas, gdy jest już prawie w pełni dojrzałym malarzem naturalistycznym:
„O malarstwo byłbym spokojny, żeby nie ta formułka przeciw naturze, która
przeprowadzona z uporem może podciąć podstawę talentu i wplątać w to bez
wyjścia gonienie za czymś, co będzie miało nazwę – a nie będzie mogło być widzianym – co będzie kolorem, a nie będzie ani kolorem, ani formą”13.
Zwątpienie juniora w implementowany mu przez ojca naturalizm pogłębiło
się zapewne pod wpływem retrospektywnej wystawy malarstwa Gauguine’a, na
którą udał się do Wiednia w towarzystwie Tymona Niesiołowskiego w roku
1907. Dalszy jego rozwój malarski biegł dwutorowo: ulegając ojcu malował
nadal chwalone przezeń studia z natury, ale równocześnie wykonywał jakieś
(niezachowane) nienaturalistyczne kompozycje, które spotykały się z ojcowską
krytyką, choć w nich syn próbował wyrazić siebie, jako niezależnego i zarazem
nowoczesnego artystę. W liście do ojca z 20 lutego 1910 sprawę postawił otwarcie: „zacząłem już robić kompozycje dla Ciebie i myślę, że to będzie coś artystycznego. Użyję sobie w czerwonych kolorach. Mam wrażenie, że te pejzaże są
dla Ciebie zimne. Że nie czujesz tam mnie. I może słusznie, bo ja egzystuję naprawdę tylko w kompozycjach”14. Ze słów tych można się domyślać, że były to
jakieś antynaturalistyczne wariacje na tematy pejzażowe. Junior w ten sposób zaczynał odcinać artystyczną pępowinę łączącą go z ojcem. Do wzmocnienia
w nim woli poszukiwania nowych form malarskich zapewne przyczynił się też
jego pobyt w Paryżu w roku 1908, w czasie którego zetknął się z najnowszymi
prądami w sztuce15.
Zdecydowana i jawna refutacja naturalizmu przez Stanisława Ignacego nastąpiła w roku 1911, w czasie jego pobytu u Ślewińskiego we Francji – bardzo
możliwe, że pod wpływem obejrzenia przezeń paryskiej wystawy malarzy kubistów na 24 Salonie Niezależnych. W twórczości Ślewińskiego Witkiewicz junior
List z 8 VII 1905, w: S. Witkiewicz, Listy do syna, wyd. cyt., s. 271.
Tamże.
14
S. I. Witkiewicz, Listy, t. 1 wyd. cyt., s. 146.
15
A. Micińska, dz. cyt., s. 95.
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zobaczył regres do naturalizmu, a więc odrzuconego już przezeń stylu ojca, i stąd
brało się jego rozczarowanie, wyrażone uwagą w niezachowanym liście do ojca,
że podobny jest on do ojca jako malarz, czyli że też jest naturalistą. Coś takiego
musiał ojcu napisać, skoro ten mu odpowiedział w liście z 10 czerwca 1911:
„Zmiana, którą znalazłeś w Ś[lewinskim] – jego podobieństwo do taty, a stąd
zawód, mnie nie dziwi. […]. Ś[lewiński] był zawsze szczerze tym, co Ty nazywasz naturalistą”16. Witkiewicz senior zaczął się jednak wówczas wahać pomiędzy otwartością na nowe, nienaturalistyczne malarstwo, a nieustępliwym trzymaniem się naturalizmu. W liście z 25 maja 1911 roku zaakceptował werbalnie
niezależność artystyczną syna. Pisał: „Idź swoją drogą. [...] Jesteś już sobą”, i pobłażliwie radził mu, aby tylko nie negował sztuki Ślewińskiego, gdyż jako „naturalista jest zdrowszym towarzyszem, niż gdyby był jakimś istą”17. Jednak dwa tygodnie później wrócił do naturalistycznej, apodyktycznej ortodoksji, pisząc dosadnie, że „prosty, bezpośredni stosunek do natury [...] jest doskonałą terapią dla
wyzbycia się wszelkiej Gauguinowskiej czy van Goghowskiej egzemy”18. A w liście z 5 września 1911 roku kazał mu przeczytać Arcydzieło Balzaka. Przesłanie
tej powieści jest oczywiste: bohater – malarz Porbus – marnie skończył, bo porzucił naturalizm. Była to bez wątpienia intencjonalna przestroga uczyniona synowi przez ojca per procura, przy pomocy dzieła literackiego. Ojcu udało się zapewne jeszcze trochę przytrzymać syna przy malarstwie naturalistycznym, skoro
w liście z 11 czerwca 1913 oceniając nadesłany mu przezeń pejzaż zastosował,
jak wcześniej, naturalistyczne kryteria oceny. Ale syn stawał się wówczas coraz
bardziej niezależny od ojca, czego wyrazem był także wymyślony wtedy jego
pseudonim artystyczny – Witkacy – użyty po raz pierwszy właśnie w liście do ojca 6 kwietnia 1913 roku19. Wkrótce potem, 17 kwietnia, podpisał nim list do
Heleny Czerwijowskiej, co splotło się (i może miało z tym związek) z zakwestionowaniem przez Witkacego diagnozy psychologicznej, postawionej mu
przez pierwszego polskiego freudystę – Karola de Beaurain – że cierpi na kompleks embriona. Cokolwiek to mogło dla nich znaczyć w wymiarze psychologicznym, jedno było jasne: embrion jest zależny od matki, w tym przypadku
„embrion artystyczny” – od ojca-artysty20. Osiągnięcie własnej tożsamości artyS. Witkiewicz, dz. cyt. s. 488.
Tamże, s. 484.
18
Tamże, s. 488.
19
S. I. Witkiewicz, Listy, wyd. cyt. s. 124.
20
Diagnozę tę Witkacy krótko skomentował: „W Beaurainizm nic nie wierzę”. Tamże,
s. 251.
16
17
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stycznej wymagało nie tylko przeciwstawienia się ojcu, ale także wyparcia z siebie ojca zinternalizowanego, czyli porzucenia malowania naturalistycznego,
a zarazem wyzbycia się artystycznej wiary, że tylko naturalizm jest „prawdziwą”
sztuką. Zewnętrznym wyrazem wybijania się juniora na artystyczny byt autonomiczny był właśnie jego pseudonim artystyczny. Użycie go w liście do ojca było
więc gestem asertywnym wieńczącym usamodzielnianie się juniora od seniora w
sferze malarstwa. W roku następnym, w liście z 3 kwietnia 1914, ojciec ostatecznie dał za wygraną i pogodził się z definitywnym porzuceniem przez syna
naturalizmu: „Twój stosunek artystyczny już się przeżył (stosunek do natury)
[...] trzeba pójść dalej [...] odrzucić wszelką połowiczność, wszelkie zatrzymywanie się przed osiągnięciem najwyższego wyniku twórczego”21. Można wątpić,
czy napisał to szczerze, bo to by oznaczało przekreślenie tego, czym był jako
malarz i estetyk; raczej więc kierował się miłością ojcowską.
Rok 1914 w życiu Witkacego był bardzo dramatyczny. W lutym popełniła
samobójstwo jego narzeczona Jadwiga Janczewska. Pogrążonego w depresji
Witkiewicza juniora zaprosił w charakterze fotografa i rysownika na wyprawę
etnograficzną do Nowej Gwinei via Australia robiący karierę naukową w Wielkiej Brytanii Bronisław Malinowski. Wyprawa ruszyła w czerwcu 1914 roku. Na
wieść o wybuchu wojny Witkacy opuścił Australię i udał się w drogę powrotną,
by w połowie października dotrzeć do Petersburga. 5 września umarł w Lovrano
jego ojciec. Junior dowiedział się o tym zapewne dopiero od rodziny, u której
zatrzymał się w Petersburgu. Tam, dzięki protekcji męża ciotki, wstąpił do elitarnej pawłowskiej szkoły oficerskiej, po której ukończeniu w randze porucznika
Pawłowskiego Pułku Lejb-Gwardii poszedł na front22. 17 lipca 1916 roku został
ranny w bitwie pod Witonierzem, skąd został odwieziony do szpitala w Petersburgu (Piotrogradzie). Po rekonwalescencji został urlopowany z Pawłowskiego
Pułku z powodu złego stanu zdrowia, po czym 15 listopada został oddelegowany do dyspozycji Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowo-Wykonawczego,
S. Witkiewicz, dz. cyt., s. 625.
Ta decyzja juniora także była wyrazem refutacji ojca, który uważał – a junior nie mógł tego nie wiedzieć – że droga do odzyskania suwerenności państwowej wiedzie przez tworzenie polskich oddziałów w armii austriackiej i w odpowiednim momencie usamodzielnienie ich w celu
wywalczenia wolnej Polski. Strategie tę za wiedzą i aprobatą Stanisława Witkiewicza realizował
jego krewny – Józef Piłsudski. Witkacy znalazł się więc na froncie wojennym po stronie wrogiej
oddziałom Piłsudskiego. Zob. K. Dubiński, Wojna Witkacego czyli gumboł w galifetach, Warszawa
2015, oraz J. Tarnowski, Patriotyzm państwowo-suwerennościowy Stanisława Witkiewicza, w:
K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński (red.), Kulturowe analizy patriotyzmu, Gdańsk 2016.
21
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a w czerwcu roku następnego wrócił do Polski23. 1 września zameldował się
w Warszawie, skąd udał się do Zakopanego, po drodze zwiedzając w Krakowie
II Wystawę Ekspresjonistów Polskich. W sierpniu Leon Chwistek i Zbigniew
Pronaszko przyjęli go do „formistów”, a po rozpadzie grupy pracował już na
własną indywidualną pozycję w sztuce. Swe prace robione po powrocie z Rosji
sygnował jako Witkacy24.
Obraz narodzin Witkacego – autonomicznego artysty – byłby niepełny,
gdyby pominąć jego poglądy estetyczne, albowiem ojciec jego był nie tylko malarzem, ale i estetykiem, a te dwie strony jego osobowości artystycznej nie dają
się od siebie oddzielić. Witkiewicz junior autonomizując się od ojca, musiał
stworzyć także własną estetykę. O podejmowanych w tym kierunku próbach informował Bronisława Malinowskiego w liście z przełomu marca i kwietnia 1914
roku, ale nic o ich rezultacie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że po powrocie
z Rosji ukończył pisaną tam obszerną rozprawę Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia i wydał ją drukiem w roku 191925. Rozprawą tą odciął się radykalnie od „naturalistycznej” estetyki swego ojca.
Wbrew tytułowi praca ta nie dotyczy ani wyłącznie, ani nawet głównie nowego malarstwa, a jej struktura formalna nie odpowiada strukturze logicznej zaprezentowanych w niej poglądów. Jest to bowiem zarys systemu historiozoficznego, który tylko w części dotyczy bezpośrednio malarstwa. Książka składa się
z czterech części: 1) wstępu filozoficznego, 2) rozważań o sztuce czystej, 3) o malarstwie w ogóle i 4/ dywagacji o zaniku uczuć metafizycznych w związku z rozwojem społecznym. Czwarta, kluczowa część pracy, zawiera wizję ewolucji
ludzkości, a w szczególności kultury rozumianej zgodnie z tradycją heglowską
triadycznie, ale o przestawionej kolejności faz. U Hegla jest: sztuka-religiafilozofia, u Witkacego jest: religia-sztuka-filozofia. Witkacy ustawił je diachronicznie, jak Hegel, ale rozumiał je nie idealistycznie, jak on, czyli nie jako ekspresję samoświadomości ducha absolutnego, ale materialistycznie i psychologicznie zarazem – jako wyraz przeżywanej przez ludzi „jedności w wielości osobowości” (czyli „uczucia metafizycznego”), przy założeniu negatywnej korelacji
zdolności do takich doznań w stosunku do poziomu uspołecznienia ludzkości.
A. Micińska, dz. cyt. s. 160.
Podpisane tak są też niektóre prace z okresu rosyjskiego przywiezione do Polski, ale nie
można wykluczyć, że autor uczynił to ex post. Zob. Z. Pawlak, przypis 2, w: S. I. Witkiewicz,
dz. cyt. s. 411.
25
S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, w: tenże,
Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr, opr. Jan Leszczyński, Warszawa 1974.
23
24
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Pierwszą historycznie dziedziną kultury, w której wyrażać się miała owa jedność
w wielości była wedle autora religia. Jej historyczna rola się już skończyła. Drugą
była sztuka – jej rola się właśnie kończy. Trzecią jest filozofia – jej rola się ma ku
końcowi. Z powodu zaniku wrażliwości metafizycznej – prawi Witkacy – doznanie jedność w wielości artysty wyrażać się musi w formach coraz bardziej
skomplikowanych („nienasycenie formą”) i są to już „przedśmiertne konwulsje”
„prawdziwej” sztuki, bo wkrótce ona zaniknie z powodu zaniku doznań metafizycznych artystów i odbiorców. Własna sztuka Witkacego jest w jego własnym
mniemaniu częścią tej agonalnej sztuki światowej26. Filozofia także musi z tego
samego powodu zaniknąć, ale zanim to się stanie, zdąży jeszcze wydać system
ostateczny, system Prawdy Absolutnej, którego projekt szkicuje Witkacy w pierwszej części swej książki27. Musi to być filozofia dualistyczna, opisująca dwoisty
byt, łącząca dwie antagonistyczne dotąd tradycje filozoficzne: idealizm (psychologizm) i realizm (fizykalizm). I musi uwzględniać zarówno to, co pewne w poglądzie potocznym, jak i teorie nauk fizykalnych. W wizji Witkacego upadek
kultury z powodów immanentnych splata się z upadkiem dotychczasowej cywilizacji spowodowanym nadciągającą rewolucją globalną podobną do bolszewickiej28.
Witkacy stworzył w tym dziele system historiozoficzny, który ma ogarnąć
w historycznym rozwoju wszystko co istnieje, zaś sztukę ujmuje jako dziedzinę
26
Zgodnie ze swą wizją, mając 39 lat rzucił malarstwo „artystyczne” poprzestając od tego
czasu na malowaniu portretów (głównie w ramach założonej przez siebie „Firmy Portretowej”),
których za sztukę nie uważał. Więcej o tym piszę w artykule “O (niedobrym) wpływie estetyki na
twórczość malarską Witkacego”, w: Witkacy. Materiały sesji poświęconej Stanisławowi Ignacemu
Witkiewiczowi w 60 rocznicę śmierci, red. A. Żakiewicz, Warszawa 2000.
27
Projekt ten rozwinął w wydanej kilkanaście lat później rozprawie Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia.
28
Witkacy tematowi rewolucyjnej katastrofy poświęcił kilka dramatów, m.in. Bezimienne
dzieło, Szewcy, Oni, Matka, oraz powieść Pożegnanie jesieni. Wypowiedział się też dyskursywnie na
temat rewolucji w Rosji i jej następstw: „Nawet negatywne wyniki <<pietiletki>>, ilość ludzi zabitych i storturowanych w imię zaprowadzenia szczęśliwości ostatecznej dla wszystkich i ściśnienie
życia indywidualnego i bezwzględność w wyssaniu jednostki poprzez nadmiernie natężoną pracę
w tych rozmiarach, jak to jest zdaje się obecnie w Rosji, nie może wstrzymać warstw robotniczych
innych krajów od myśli, że może pewne nieudanie się i pewne niedociągnięcia bolszewizmu rosyjskiego, natężenie cierpień osobistych i ilość strat w ludzkich mózgach i zdobyczach kultury jest
wynikiem specjalnych warunków, w jakich znajduje się Rosja i jej bezpośredniej przeszłości, tak
różnej od przeszłości innych krajów, i że w innych warunkach i na innym poziomie swego „point
de déclanchement” bolszewizm mógłby wydać daleko lepsze, a może idealne rezultaty. S.I Witkiewicz, Odpowiedź i spowiedź, „Linia”, 1931, nr 3, s. 77. Szerzej piszę o tym w artykule Diagnozy
i prognozy sztuki: Hegel, Witkacy i postmoderniści (między innymi), „Estetyka i Krytyka”,
nr 30/2013.
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kultury podlegającą procesowi historycznemu. Skąd czerpał wiedzę oraz inspirację dla swojego systemu? Skazani jesteśmy na domysły, bowiem Witkacy na ten
temat milczał. Nie można wykluczyć, że źródłem tym było dzieło Struvego Historia logiki jako teorii poznania w Polsce poprzedzona zarysem jej rozwoju u obcych,
którego wydanie drugie „w dwójnasób poszerzone”, jak zapewniał autor na stronie tytułowej, ukazało się w roku 1911. Wbrew tytułowi, jest to w gruncie rzeczy podręcznik historii filozofii polskiej, poprzedzony obszernym, ponad stustronicowym zarysem całej historii filozofii w ogóle, od greckich początków do
współczesności. Można się z tego dzieła dowiedzieć, że wszystko, co ważne
w filozofii polskiej XIX wieku, mieści się w obrębie neoheglizmu i w stosunku
do oryginalnej myśli Hegla jest korektą jego schematu historiozoficznego, polegającą na łączeniu „dialektyki heglowskiej z wiarą religijną”29. Struve był największym antagonistą Witkiewicza seniora w dziedzinie estetyki, pokonanym
przez niego w długotrwałej polemice, o czym junior doskonale musiał wiedzieć.
Swoją filozofię Witkacy konstruował w Nowych formach w malarstwie tak, jakby
w opozycji do ojca chciał poprawić program Struvego, do którego się jednak
otwarcie nie odniósł. Był to niezwykle ambitny program wielkiej syntezy dotychczasowej filozofii, uwzględniającej nauki przyrodnicze i pogląd potoczny.
Zignorował w tym nie tylko krytykę filozofii idealistycznej dokonaną wówczas
przez Brzozowskiego z perspektywy kantowskiej filozofii krytycznej, ale i pogląd
swojego ojca na temat filozofii niemieckiej, leżącej u podstaw estetyki Struvego
powzięty z perspektywy pozytywistycznej. O estetyce Struvego i jej filozoficznym fundamencie pisał Witkiewicz-senior z satysfakcją w przedmowie do trzeciego wydania Sztuki i krytyki u nas: „Z estetyki, której podstawą były niemieckie
spekulacje, a rozwinięciem stek sprzecznych, wykluczających się wzajemnie
twierdzeń i morze frazesów – nie zostało nic”30.
Podobieństwo do myśli Struvego, a więc i możliwa nią inspiracja, wbrew
stanowisku ojca, widoczna jest także w Witkacowskiej estetyce dzieła sztuki.
Struve wpadł był na koncept „osi kierunkowych” jako konstrukcyjnego i zarazem symbolicznego szkieletu obrazu. Dał temu wyraz w swojej analizie Bitwy
pod Grunwaldem Matejki. Stanisław Witkiewicz bezlitośnie koncepcję Struvego
29
H. Struve, Historia logiki jako teorii poznania w Polsce poprzedzona zarysem jej rozwoju
u obcych, Warszawa 1911, s. 330. Struve wymienia w tym miejscu, co prawda, tylko Libelta
i Cieszkowskiego, ale inne jego wywody nie pozostawiają wątpliwości, że spostrzeżenie to obejmuje także Kremera i samego autora.
30
S. Witkiewicz, „Przedmowa do III wydania Sztuki i krytyki u nas”, w: tenże, Sztuka
i krytyka u nas, opr. M. Olszaniecka, Kraków, 1971, s. 3.
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spostponował, pisząc w konkluzji swej polemiki ze Struvem, że gdyby jego interpretacja obrazu Matejki była prawdziwa, to należałoby wątpić w zdrowie
umysłowe Matejki31. A Witkiewicz junior na idei napięć kierunkowych zbudował koncepcję Czystej Formy dzieła sztuki malarskiej (a potem i dzieła teatralnego) i wplótł ją w swoją wizję historiozoficzną: napięcia kierunkowe konstytuują jedność w wielości obrazu, czyli Czystą Formę, która jest wyrazem przeżycia
jedności w wielości osobowości artysty, czyli „uczucia metafizycznego” i zarazem
wywołuje analogiczne przeżycie u odbiorców. Zakorzenienie swojej estetyki
w poglądach zwalczanych przez ojca, było kolejnym wyrazem refutacji ojca, intelektualnej i psychologicznej. Widać to także w sposobie oceny współczesnego
malarstwa: dla ojca Gauguin i Van Gogh to „egzema”, a dla syna to najwięksi
geniusze współczesnego malarstwa, do których dodał jeszcze, zapewne nieznanego ojcu Picassa32.
Świadectw negatywnej zależności także w późnej twórczości Witkacego jest
wiele. Dla ilustracji przywołajmy jedno z nich. W artykule Bilans formizmu
z 1938 roku Witkacy pisał, że ojciec stałby się zwolennikiem estetyki Czystej
Formy, gdyby bardziej konsekwentnie rozwinął wątek formalistyczny swojej estetyki. Jest to oczywisty nonsens, bo byłoby to równoznaczne z porzuceniem
przez ojca jego estetyki prawdy artystycznej, o której był przekonany, że trafnie
chwyta istotę sztuki33. Tą uwagą junior ustawił seniora w pozycji podrzędnej
wobec siebie, a to jest przecież świadectwo negatywnej zależności syna wobec
ojca, i to wiele lat po jego śmierci.
Witkacy zrodził się więc z ducha Witkiewicza seniora, ale nie jako jego replika czy artystyczny klon. Narodziny odbyły się w dwóch fazach, pierwsza,
młodzieńcza, była kształtowaniem syna na wzór ojca, druga była długotrwałym
procesem emancypowania się ducha Witkacego od ducha ojca. Procesem, którego junior do końca życia nie skończył.

31
Szerzej piszę o tym w książce Wielki przełom: studium z estetyki Stanisława Witkiewicza,
Gdańsk 2014, s. 211-219.
32
S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie..., wyd. cyt., s. 145-146.
33
S.I. Witkiewicz, Bilans formizmu, w: O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne, oprac. J. Leszczyński, Warszawa 1976, s. 140. Szerzej piszę o tym w artykule Estetyka
Stanisława Witkiewicza z dzisiejszej perspektywy, „Litteraria Copernicana, nr 1/25/2018.
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IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem poj ęć filozoficznych
XXX/1
Bi ałystok 2018

Katarzyna Karaskiewicz
(Warszawa)

RELATYWIZM WYRAŻEŃ
„AUTORYTET NIEPODWAŻALNY”
I „AUTORYTET PODWAŻALNY”

RELATIVISM EXPRESSIONS „AUTHORITY TO CHALLENGE”
AND „AUTHORITY OF INDISPUTABLE”
Abstract
I will present my considerations in the context of classic bivalent modal logics, and on the
direct basis I made two expressions “authority to challenge" and "authority of indisputable". From
the point of view of semantics, they are least understood. The reason is that every external authority, regardless of how it will be called (eg tradition, person, institution, charismatic etc., etc.)
a priori is a contestable or irrefutable authority. It results from time relativism, relativism of the
place, relativism of language competence and relativism of knowledge. Therefore, I argue that all
evaluation should be formulated in problematic sentences about the possibility of bilateral.
Key words: authority to challenge, authority of indisputable, hypostasis error, language
competence, bivalent modal logic
Słowa kluczowe: autorytet podważalny, autorytet niepodważalny, błąd hipostazy, kompetencja językowa, logika modalna dwuwartościowa

*
Nader często zakładamy, że każdy użytkownik języka, iż zastosuję duży
kwantyfikator, pojmuje w sposób prawidłowy, lub chociażby zadawalający, znaczenie określonych terminów przez siebie wypowiadanych, usłyszanych, przeczytanych. Jest to błędne założenie. Codzienność pokazuje bowiem, że kluczowe
terminy, które w swoim założeniu powinny porządkować świat, w którym żyje
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jednostka, w rzeczywistości gmatwają, zaciemniają, rozmywają horyzont, a społeczeństwo poprzez błędną ich interpretację, dąży do urzeczywistniania zjawisk
nierzeczywistych. Tym samym mamy do czynienia z kreowaniem wielu światów
subiektywnych, które noszą cechy świata pozaracjonalnego. Niepokój powinien
jednak wzbudzać fakt, że światy subiektywne (resp. światy pozaracjonalne) są narzucane innym. Narzucenie to odbywa się albo jako forma zastępcza, albo forma
wymienna lub jako dogmatyczna przemoc.
Banałem jest twierdzenie, że jednostka tworzy świat w języku i tak jak
pojmuje wypowiadane, przeczytane czy usłyszane przez siebie słowa, takie wyznacza granice ich rozumienia dla siebie, ale też dla innych ludzi. Zgodzić się
zatem trzeba z Ludwigiem Wittgensteinem, który napisał, że: „Grancie mego języka oznaczają granice mego świata”1. Brak kompetencji językowej i wyznaczanie granic znaczeniowych, jakie ludzie sami sobie stawiają, powodują, że działają
wbrew sobie lub są podatni na wzajemną manipulację. Te dwa zjawiska, czyli:
działanie wbrew sobie i manipulacja, występują nader często razem. Jestem zdania,
że im mniejsza kompetencja językowa, tym większa podatność na manipulację.
Ograniczenia językowe wpływają na powszechność ludzkiej kondycji i mają
charakter obiektywny w tym sensie, że odnoszą się do każdego. Jednak postawa
współczesnego użytkownika języka zmusza do nieustannego przypominania, że
to w jaki sposób wypowiadamy się na określone zjawiska i tematy, w jaki sposób
rozumiemy słowa i w jaki sposób wyznaczamy sobie granice pojmowania wypowiedzi, taki budujemy świat, i za taki świat musimy brać odpowiedzialność. Nie
powinniśmy szukać winnych poza światem, którego twórcą jest człowiek. Wybór nasz nigdy nie jest obojętny. Wartość naszych pojęć zależna jest od warunków poznania. Zgodzić się wypada z Immanuelem Kantem, który twierdził, że
ludzie rozważają pojęcia ogólne bez względu na różnicę źródeł. Mylą zatem
znaczenia, ze względu na nieznajomość pochodzenia i znaczenia2.
O języku można powiedzieć, że jest systemem znaków służących do przekazywana myśli lub informacji. Formułując zdania użytkownik języka nie tylko
wyraża swoją myśl, ale używa języka, aby potencjalnie skomunikować się z kimś.
Zdania są źródłem ludzkich przekonań. Truizmem jest twierdzenie, że nie istnieje jedno lub kilka uzasadnionych przekonań, do których każdy, że zastosuję
duży kwantyfikator, musi się odwoływać czy powoływać w swoich wypowie1
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przeł., wstęp, B. Wolniewicz, Warszawa
2006, s. 64, teza 5.6.
2
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty 2001, s. 8– 9.
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dziach. Jestem zdania, że wypowiadane zdania muszą mieć argumentację racjonalną lub co najmniej formalną, ergo przekonania muszą być racjonalne i logiczne.
Głównym źródłem przekonań dla, niemal każdego, człowieka jest samowystarczająca wiara, a także, że coś jest, skoro o tym została sformułowana wypowiedź. Już w XIV wieku, Wilhelm Ockham sceptycznie odniósł się do tak pojmowanego przekonania pisząc: „Stąd pochodzi inna różnica, że termin wypowiedziany lub napisany dowolnie może zmieniać swe znaczenie, natomiast
termin pomyślany nie zmienia dowolnie swego znaczenia”3. Cztery wieki później Kant uzupełnił tezę Ockhama stwierdzając, że człowiek może pomyśleć
wszystko co zechce, ale to o czym pomyśli, nie musi istnieć w rzeczywistości.
Innymi słowy człowiek posiada możliwości kreowania rzeczywistości w wyobraźni, z tym że, ta wykreowana rzeczywistość wcale nie musi zgadzać się ze
stanem faktycznym, w jakim jednostka tkwi (resp. żyje). Czymś odmiennym jest
głoszenie przekonań (wypowiedź), które z reguły formułowane są w zdaniach
asertorycznych lub apodyktycznych a czymś zupełnie odmiennym jest źródło
głoszonych przekonań. Część przekonań pojawia się spontanicznie, część jest
poprzedzona refleksją, jeszcze inne są wpajane. Jedne przekonania można uzasadnić, innych nie lub jeszcze nie. Jestem zdania, że należy rozróżnić, które
przekonania możemy uzasadnić, które będzie można uzasadnić, a których nie da
się w ogóle uzasadnić. Dystansuję się od uzasadnień większościowych (większość ma rację), autorytetu zewnętrznego (różnie nazywany) czy samowystarczającej wiary. Przekonania powinny być niezależne od autorytetów zewnętrznych.
To oznacza, że dla każdego człowieka, jedynym autorytetem powinien być jego
własny rozum (resp. autorytet, którego podstawą jest rozum indywiduum).
Twierdzę, że zawsze jest uzasadnione to przekonanie, które posiada wystarczająco dużo empirycznego, racjonalnego lub formalnego (logicznego) materiału
dowodowego i jest zwerbalizowane prawdziwymi zdaniami czyli zgodnymi ze
stanem faktycznym lub źródłowym. Zdaję sobie sprawę, że jest obszar, który
sam w sobie stanowi kłopot dla człowieka. Ten obszar to wartościowanie podmiotów i przedmiotów, który jest względny (racjonalne odmiany relatywizmu),
relatywny (relatywizm nieracjonalny), subiektywny oraz indywidualny. Każde
wartościowanie powinno być formułowane tylko w zdaniach problematycznych
o dwustronnej możliwości. Tym samym jednostka unika (przynajmniej częściowo) tworzenia przez siebie świata możliwego czy w niektórych przypadkach
3
W. Ockham, Suma logiczna, przeł. T. Włodarczyk, seria Wielcy Filozofowie, Warszawa
2010, s. 21.
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wręcz świata iluzji. Ponadto otwiera dla siebie oraz interlokutora możliwość
dyskusji na temat wskazanego in plus lub in minus autorytetu, precyzyjniej czy
jest podważalny czy jest niepodważalny.
Logiki modalne to teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy logikę modalną rozumie się szerzej, włączając
w jej obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki
programów. Za twórcę logik modalnych uważa się Arystotelesa. Grecki myśliciel rozważał kwestię prawdy w zdaniach asertorycznych: „A jest B”. Jednak nie
miał pewności co do sformułowanych zdań i ich prawdziwości, gdy zdania
brzmią: „A może być B” (zdanie problematyczne) lub „A musi być B” (zdanie
apodyktyczne). Logika modalna była rozwijana w średniowieczu. Mówiąc
o możliwościach, najczęściej wykorzystuje się tzw. semantykę Ockhamowską,
czyli kreowanie światów możliwych w języku (resp. światów pozaracjonalnych).
Logika wartościowania (trójwartościowa i n-wartościowa) ma zastosowanie
w logice modalnej. Jan Łukasiewicz wprowadzając logiki trójwartościowe
i n-wartościowe, odpowiedział na problem Arystotelesa4 dotyczący wartości logicznej prognoz i zdań przewidujących zdarzenie, zależne od przyszłych decyzji
podmiotów działających w myśl swych intencji.
W filozofii wyróżnia się autorytet epistemiczny, deontyczny, autorytet uzasadnienia zdań. Jednakże to w socjologii, politologii, psychologii, oraz pedagogice nieustannie tworzy się rozmaite autorytety zewnętrzne. Można odnieść
wrażenie, że człowiek nie jest w stanie samodzielnie wypracowywać siebie
w trudzie, że musi mieć swój autorytet zewnętrzny (osobowy, instytucji, tradycji
itd., itp.). Przytoczę najbardziej popularne autorytety zewnętrzne: autorytet osobowy; autorytet sumienia; autorytet boga (nazywany autorytetem absolutnym);
autorytet racjonalny; autorytet obiektywny (resp. kompetencji) powiązany zazwyczaj z autorytetem racjonalnym; autorytet instytucji; autorytet de iure; autorytet tradycji (resp. dawny); autorytet wiedzy; autorytet religii; autorytet charyzmatyczny; autorytet bezpośredni; autorytet pośredni; autorytet ostateczny; autorytet podważalny; autorytet niepodważalny5.

4
Często mówi się o logice nie-Arystotelesowskiej, natomiast za Janem Łukasiewiczem powinno się nazywać logiki trój, i n-wartościowe, logiką nie-Chryzypową (Chryzyp bronił logiki
dwuwartościowej). Arystoteles zakładał istnienie możliwości, a więc trzeciej wartości logicznej,
jednak nie był w stanie ich opisać, tak jak to zrobił J. Łukasiewicz.
5
Leksykon filozofii klasycznej, pod red. J. Herbuta, Lublin 1997, ss. 68–70.
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Swoje rozważania przedstawię w ujęciu klasycznych logik modalnych dwuwartościowych, a bezpośrednią podstawą uczyniłam dwa wyrażenia „autorytet
podważalny” i „autorytet niepodważalny”. Z punktu widzenia semantyki są one
najmniej zrozumiałe. Powodem jest fakt, że każdy autorytet zewnętrzny niezależnie od tego jak będzie nazwany (np. tradycji, osoby, instytucji, charyzmatyczny itd., itp.) a priori jest autorytetem podważalnym lub niepodważalnym. Wynika to z relatywizmu czasowego, relatywizmu miejsca, relatywizmu kompetencji
języka i relatywizmu wiedzy. Dlatego też twierdzę, że wszelkie wartościowanie
powinno być formułowane w zdaniach problematycznych o możliwości dwustronnej. Dodam, że to jednostka tworzy oceny pozytywne lub negatywne. Żaden autorytet zewnętrzny nie rodzi się, ani nie powstaje jako autorytet podważalny lub niepodważalny. To jednostka nadaje wybranemu autorytetowi podważalność lub niepodważalność. Autorytet podważalny lub autorytet niepodważalny
powstaje w ludzkim wyobrażeniu. Zgodzić się wypada z Wilhelmem Ockhamem, który w języku upatrywał siłę sprawczą i potencję tworzonych światów
możliwych6. Twierdził, że człowiek może posiadać wiele światów. Ockham widział w ogólnych pojęciach rozumu wytwór myśli i mowy, którym żaden byt
ogólny nie odpowiada. Myśl ma tę właściwość, iż jest zawsze myślą o czymś, iż
przedstawia jakiś przedmiot. Przedmiot taki może być zresztą fikcją. Jego zdaniem człowiek jest zdolny do tworzenia nieskończenie wielu światów możliwych, i nikt z zewnątrz nie jest w stanie tych światów zniszczyć. Ockham przyznał człowiekowi (jako sprawcy) także moc niszczenia światów możliwych, ich
modyfikacji oraz zmiany. Zgodnie z semantyką ockhamowską, człowiek wraz
z tworzonym przez siebie światem możliwym (poprzez język), tworzy swój wewnętrzny świat wartości (poprzez język). I zgodnie ze swoimi przekonaniami,
wskazuje co lub kto jest dla niego autorytetem. Charakterystycznym zachowaniem jest to, że jednostka w chwili pozytywnego lub negatywnego wartościowania, zgodnie z którym X jest lub nie jest autorytetem, nie wskazuje na podważalność lub niepodważalność X-a. Podważalność lub niepodważalność X-a istnieje niejako w potencji umysłu jednostki, która w bliżej nieokreślonym czasie
(relatywizm czasowy) wskaże na podważalność lub niepodważalność X-a.

Gottfried Wilhelm Leibniz pisał, że żyjemy, w najlepszym z możliwych światów. Twierdzenie to zakłada, iż istnieje zbiór przedmiotów nazywanych „światami możliwymi” oraz, że jednym z tych przedmiotów jest świat, w którym przyszło nam żyć. Czym jest świat możliwy wyjaśnił
Saul Kripke w swojej książce Nazywanie a konieczność, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1998.
6
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Jednostka zawsze tworzy świat możliwy formułując zdania tylko asertoryczne i apodyktyczne. Zakłada bowiem, że wypowiada się zawsze zgodnie
z prawdą. W rzeczywistości w chwili wypowiedzi nie jest w stanie zweryfikować
swojej tezy (swoich tez). Ponadto jednostka tkwi w świecie możliwym (nawet
w świecie iluzji), gdy rozczarowując się co do X-a, wskazuje na kolejny obiekt
adoracji mentalnej oraz intelektualnej np. na Y-a. Wówczas najbardziej ujawnia
się Ockhamowska semantyka, tj. w jaki sposób język, którym posługuje się przeciętny użytkownik wpływa na kreowany przez niego samego świat. Świat, który
nigdy do końca nie jest prawdziwy, zweryfikowany; świat którego podstawą są
przesłanki i argumenty pozaracjonalne.
Podstawą moich rozważań nad modalnością wyrażeń „autorytet podważalny” i „autorytet niepodważalny” będzie fragment wypowiedzi Izabeli Falkowskiej-Tyliszczak: „Potrzebujemy autorytetu, ale jednocześnie tak łatwo i szybko
go przekreślamy. Bo dopatrzyliśmy się na nim rysy. Tymczasem wyrazem dojrzałości jest zaakceptowanie, że nasz „mistrz” nie jest nieskazitelny”7. Zwróćmy
uwagę na kilka nonsensów wynikających z zacytowanej wypowiedzi: (1) autorytet8 zewnętrzny nie może być nazywany mistrzem9; (2) słowa „autorytet” i „mistrz”
nie są synonimami, nie są też słowami bliskoznacznymi; (3) jeśli X dostrzega, że
autorytet zewnętrzny myli się (resp. błądzi), to oznacza, że X kieruje się autorytetem pochodzącym z rozumu indywiduum (resp. autorytetem zewnętrznym),
czyli z założenia odrzuca autorytet zewnętrzny; (4) jeśli X uznaje istnienie autorytetu zewnętrznego jako koniecznego w swoim życiu, oznacza to, że X nie kieruje się wiedzą i nie może jednocześnie podważać autorytetu zewnętrznego, bowiem a priori jest to autorytet nieskazitelny (zatem nie ma mowy o autorytecie
niepodważalnym). W cytacie pojawia się uzasadnienie słuszności sprzeczności
i zasada wyłączonego środka. Wynika z tego, że jednostka jest trochę wolna
i trochę zniewolona, albo jednocześnie wolna i zniewolona. Bowiem potrzebuje
Ocalić autorytety, w, Uroda życia, nr 9 (23), wrzesień 2016, s. 84.
Friedrich Nietzsche wskazywał na opresyjność autorytetu, przyznając mu wręcz dogmatyczny sprzeciw wobec stałego rozwoju i uszlachetnienia: „Wprawdzie, autorytet, niebezpieczny
towarzysz wszelkiej trwałości, zwykle się przeciw temu bronić będzie”: F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, przeł. K. Drzewiecki, Kraków 2016, s. 156.
9
Mistrza się porzuca, bowiem rolą mistrza jest nauczyć samodzielnego myślenia, natomiast
autorytet pozostaje. W słowo „mistrz” wpisana jest zmienność (ruch), w słowo „autorytet” wpisana
jest niezmienność (bierność). Doskonale ilustruje to Friedrich Nietzsche, który na temat mistrza
napisał: „Pianista, odtwarzający dzieło mistrza, najlepiej gra wówczas, kiedy każe zapomnieć o mistrzu i wytworzy złudzenie, jakoby opowiadał historię własnego życia lub jak gdyby w tej chwili
coś przeżywał”: F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, wyd. cyt., s. 131.
7
8
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autorytetu zewnętrznego (jako koniecznego warunku swojego rozwoju), przy
jednoczesnej umiejętności odnajdywania skaz na wizerunku uznawanego autorytetu zewnętrznego. Sprzeczność wypowiedzi doprowadza nas do wniosku, że albo jednostka jest dojrzała i wchodzi na drogę samodoskonalenia (zgodnie
z Fichteańską maksymą) i za jedyny autorytet uznaje własny rozum (zgodnie
z Kantowską maksymą), albo dalej pozostaje w dziecięctwie i nieporadności poszukując kogoś lub czegoś, kto pokieruje jego życiem. Jeśli przyjmiemy założenie, że jednostka pozostaje w dziecięctwie i nieporadności, oznacza to, że tworzy
ona liczne światy możliwe, żeby nie powiedzieć, że tworzy światy iluzyjne.
Kreując i obalając autorytety zewnętrzne jednostka sama sobie przyznaje prawo
do tworzenia rzeczywistości, ale skrojonej na miarę jej wyobrażenia, wiedzy, potrzeby, skłonności.
Jakie jest znaczenie terminów podważalny i niepodważalny? Podważalny
(termin formy przenośnej) to tyle, co osłabić czyjąś powagę, podważyć autorytet,
poddać w wątpliwość coś co uchodzi za pewnik10. Czy zdanie: „X jest autorytetem podważalnym” uchodzi za pewnik? Czy to co mówi X jako autorytet podważalny uchodzi za pewnik? Tylko wtedy, gdy X jest autorytetem podważalnym,
ale tylko dla tych, którzy X-a nie uznają za autorytet a jego wypowiedzi za pewnik. Niepodważalny to taki, którego nie można poddać w wątpliwość, pewny,
niewzruszony11. Niepodważalna wiara (jednakże ludzie, którzy dążą do reformowania wiary, podważają jej pewnik), walory, prawda (co to jest prawda?).
Czyli można zaryzykować twierdzenie, że mamy do czynienia z autorytetem co
najmniej powszechnym (to jest fałszywe przekonanie). Czy zdanie: „X jest autorytetem niepodważalnym” uchodzi z pewnik? Czy to co mówi X jako autorytet
niepodważalny uchodzi za pewnik? Tylko wtedy, gdy X jest autorytetem niepodważalnym, ale tylko dla tych, którzy X-a uznają za autorytet niepodważalny
a jego wypowiedzi za pewnik.

Słownik języka polskiego, t. 2, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1979, s. 754. Słowo
„podważalny”, jest słowem skorelowanym z czynnościami człowieka skierowanymi na jakieś rzeczy. Od czynności manualnych pochodzi jego wersja przenośna, że ktoś może nie mieć posłuchu
czy uznania. Niepokój budzi słowo „podważalny”, które jest słowem o charakterze przenośnym,
natomiast nie jest nim słowo „niepodważalny”. To tak jakby a priori założyć, że każdy człowiek
posiada niepodważalne walory intelektualne, moralne czy duchowe (z czym nie można się zgodzić). Wystarczy powiedzieć, że „X jest autorytetem niepodważalnym”, aby zamknąć możliwość
zmiany wypowiedzianego twierdzenia. Natomiast zdanie „X jest autorytetem podważalnym” staje
się słabszą wypowiedzią, którą można obalić lub zlekceważyć.
11
Słownik języka polskiego, t. 2, wyd. cyt., s. 348.
10
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Fałsz tkwi w subiektywizmie poznawczym, czasu, wiedzy i wielu innych
zjawiskach determinujących twierdzenie, że: „X jest autorytetem podważalnym”
lub „X jest autorytetem niepodważalnym”. Istnieje problem z analizą modalnych
wyrażeń okazjonalnych (np. rzeczywiście, faktycznie): „X jest autorytetem niepodważalnym” czy taki jest rzeczywiście, faktycznie? „X jest autorytetem podważalnym” czy taki jest rzeczywiście, faktycznie? Oba zdania wyobrażają niepodważalność lub podważalność. „X jest autorytetem podważalnym” tylko dla określonej grupy D w czasie t, którzy X-a nie uznają za autorytet. Zatem grupa D
tworzy na tej podstawie swój własny świat rzeczywisty, ale nie potwierdzony
powszechnie a zatem jest to świat możliwy. „X jest autorytetem niepodważalnym” tylko dla określonej grupy D w czasie t, którzy uznają X-a za taki autorytet. Zatem grupa D na tej podstawie tworzy swój własny świat rzeczywisty, ale
nie jest on potwierdzony powszechnie a zatem jest to świat możliwy. Można to
przedstawić graficznie w zdaniu: (1) „X jest dla Y-a autorytetem niepodważalnym w czasie t, wtw, gdy Y jest o tym przekonany”; (2) „X jest dla Y-a autorytetem podważalnym w czasie t, wtw, gdy Y jest o tym przekonany”.
Jeśli nikt nie zakwestionuje, że X jest autorytetem niepodważalnym lub autorytetem podważalnym – to tak się stanie (determinuje czas), że X będzie postrzegany jako autorytet podważalny lub niepodważalny, ale zawsze tylko dla
określonej grupy D w czasie t. Czas będzie działał na korzyść lub niekorzyść takiego twierdzenia. To jest tylko akt wypowiedzi, nie należy mówić czegoś czego
się nie wie, nie można udowodnić istnienia. Ergo każde wartościowanie powinno być formułowane tylko w zdaniach problematycznych nigdy w zdaniach
asertorycznych i apodyktycznych możliwości jednostronnej. Nie wiemy i nie jesteśmy w stanie udowodnić (w chwili wypowiadania zdania), że X jest faktycznie autorytetem podważalnym lub autorytetem niepodważalnym. Także Y, który deklaruje swoje przekonanie, nie wie, czy X, który w czasie t jest autorytetem
niepodważalnym nie stanie się w czasie t¹ autorytetem podważalnym. To czy X
jest autorytetem podważalnym lub autorytetem niepodważalnym zależy od indywidualnej, subiektywnej, partykularnej oceny, oczekiwania, potrzeby, wyobrażenia, wiedzy, czasu, zdarzeń, i kontekstu pragmatycznego.
Kategorie możliwości zawarte są w semantyce „autorytet podważalny”
i „autorytet niepodważalny”. To oznacza tylko tyle, że: „X jest autorytetem podważalnym” gdyż autorytet niepodważalny jest odwrotną stroną autorytetu podważalnego. Tak jak kategorie byt – niebyt (tak nakazuje logika wyrażeń).
W zdaniu „X jest autorytetem niepodważalnym” zawarty jest relatywizm czaso-
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wy zdania (w tym samym czasie t Y twierdzi, że X jest autorytetem podważalnym, a Z twierdzi, że X jest autorytetem niepodważalnym), bowiem X jest jednocześnie autorytetem podważalnym. Zdania wzajemnie implikują swoją biegunowość (niepodważalność nie może istnieć bez podważalności i odwrotnie).
Twierdząc, że „X jest autorytetem podważalnym”, twierdzę12 zarazem, że „X jest
autorytetem niepodważalnym”.
Błędem jest tworzenie tylko zdań asertorycznych: „X jest autorytetem podważalnym” lub „X jest autorytetem niepodważalnym” albo formułowanie zdań
apodyktycznych „X musi być autorytetem podważalnym” lub „X musi być autorytetem niepodważalnym”. Zdania powinny być formułowane jako zdania modalne czyli należy przejść z tego co jest twierdzeniem (jest) w modalność (może
być; możliwe, że jest). Jestem zdania, że w przypadku wartościowania, a wyrażeniami wartościującymi są wyrażenia „autorytet podważalny” i „autorytet niepodważalny” należy formułować tylko zdania problematyczne o możliwości dwustronnej.
Przeciętny użytkownik języka swoje myśli formułuje w zdaniach asertorycznych lub apodyktycznych, rzadziej problematycznych, zawsze w możliwości
jednostronnej. To skazuje jednostkę na, zaryzykuję twierdzenie, na świadome
tworzenie iluzyjnego życia. Jednostka zakłada a priori tylko możliwość jednostronną zdania zatem albo „X jest autorytetem podważalnym”, albo „X jest autorytetem niepodważalnym”; albo „X musi być autorytetem podważalnym”; albo
„X musi być autorytetem niepodważalnym”. Najczęściej jest tak, że jednostka
formułuje zdanie „może być A”, nie zastanawiając się, że „może być nie-A”
(możliwość jednostronna). A przecież „X może być autorytetem niepodważalnym”, ale też „X może nie być autorytetem niepodważalnym” ergo jest autorytetem podważalnym. Pomieszanie znaczeń zwrotu „może” prowadzi do nieporozumień. Jeśli przyjmujemy możliwość jednostronną, to z tego, że „X musi być
autorytetem niepodważalnym” wynikać będzie, że „X jest autorytetem niepodważalnym”. Jeśli ze zdania wynika, że „X jest autorytetem niepodważalnym”, to
brak wiadomości, z których wynikałoby, że „X jest autorytetem podważalnym”
(chyba że nasza wiedza nie jest wolna od sprzeczności). Gdy mówimy: „X musi
być autorytetem niepodważalnym”, to niewątpliwie twierdzimy, że „X jest autorytetem niepodważalnym” (nie prowadzi to nas do sprzeczności z posiadaną
12
Celowo piszę słowo „twierdzę”, a nie „stwierdzam”. W słowie „twierdzę” zawarta jest
możliwość rozwijania, argumentowania, modyfikacji lub zmiany swojej tezy, natomiast słowo
„stwierdzam” wskazuje na stan faktyczny, dokonany.
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wiedzą), a więc, że „możliwe jest, że X jest autorytetem niepodważalnym” (przy
jednostronnym pojmowaniu możliwości). Skoro musi być A, to widocznie jest
A, a skoro jest A, to niewątpliwie może być A. (Skoro X musi być a, to widocznie X jest a, a skoro X jest a, to niewątpliwie X może być a).
Inny przykład ze zdania apodyktycznego wynika zdanie asertoryczne, a z asertorycznego odpowiednio problematyczne (przy jednostronnym pojmowaniu
możliwości). „X musi być autorytetem podważalnym”, wynika, że „X jest autorytetem podważalnym”, z tego zaś, że „X może być autorytetem podważalnym
(przy jednostronnym rozumieniu możliwości). Zatem „musi być nie-A”13 wynika, że „jest nie-A”, z tego zaś, że „może być nie-A” (przy jednostronnym pojmowaniu możliwości). Nie zachodzi natomiast wynikanie w kierunku odwrotnym: z tego, że „X może być autorytetem niepodważalnym” nie wynika, że „X
jest autorytetem niepodważalnym” czy że „X musi być autorytetem niepodważalnym”. „Może być A” nie wynika, że „jest A”, czy że „musi być A”.
Następnie przedstawię w jaki sposób powinny być formułowane zdania z wyrażeniami „autorytet podważalny” i „autorytet niepodważalny”. Twierdzę, że
każde wartościowanie podmiotu lub przedmiotu powinno być formułowane
w zdaniach modalnych możliwości dwustronnej. To otwiera drogę do dyskusji
z interlokutorem (dialogu), weryfikacji własnych i cudzych przekonań, ale co
najważniejsze do samodyskusji, a więc otwiera drogę do wewnętrznej zgodności
Ja z Nie-Ja. Celem koniecznym zdań modalnych możliwości dwustronnej jest
konstruowanie świata obarczonego najmniejszym błędem fałszu czy wyobrażenia. Poniżej kilka przykładów zdań modalnych.
Wyrażenia modalne (może być), możliwości dwustronne zdania14:
(1) „X może być autorytetem niepodważalnym, ale X może nie być autorytetem niepodważalnym” ergo jest autorytetem podważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznych).
(1a) „X może być autorytetem niepodważalnym, ale X nie musi być autorytetem niepodważalnym” ergo jest autorytetem podważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdania problematycznego i apodyktycznego).

13

żalny.

Symbol „nie-A” oznacza autorytet podważalny, symbol „A” oznacza autorytet niepodwa-

14
Fraza „może być a” oznacza autorytet niepodważalny, fraza „może być nie-a” oznacza autorytet podważalny.
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(2)

„X może być autorytetem podważalnym, ale X może nie być autorytetem podważalnym” ergo jest autorytetem niepodważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznych).
(2a) „X może być autorytetem podważalnym, ale X nie musi być autorytetem podważalnym” ergo jest autorytetem niepodważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznego i apodyktycznego).
Wyrażenia modalne (możliwe że), możliwości dwustronne zdania15:
(1) „Możliwe, że X jest autorytetem niepodważalnym, ale możliwe, że X
nie musi być autorytetem niepodważalnym” ergo jest autorytetem
podważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznego i apodyktycznego).
(1a) „Możliwe, że X jest autorytetem niepodważalnym, ale możliwe, że X
może nie być autorytetem niepodważalnym” ergo jest autorytetem
podważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznych).
(2) „Możliwe, że X jest autorytetem podważalnym, ale możliwe, że X
nie musi być autorytetem podważalnym” ergo jest autorytetem niepodważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznego i apodyktycznego).
(2a) „Możliwe, że X jest autorytetem podważalnym, ale możliwe, że X
może nie być autorytetem podważalnym” ergo jest autorytetem niepodważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznych).
Możliwości (może być) dwustronne zdania – relatywizm czasowy:
(1) „X w czasie t może być autorytetem niepodważalnym, ale X w czasie
t może nie być autorytetem niepodważalnym” ergo jest autorytetem
podważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznych).
(1a) „X w czasie t może być autorytetem niepodważalnym, ale X w czasie
t nie musi być autorytetem niepodważalnym” ergo jest autorytetem
podważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznego i apodyktycznego).
15
Fraza „możliwe, że a” oznacza autorytet niepodważalny, fraza „możliwe, że nie-a” oznacza
autorytet podważalny.
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„X w czasie t może być autorytetem podważalnym, ale X w czasie t
może też nie być autorytetem podważalnym” ergo jest autorytetem
niepodważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznych).
(2a) „X w czasie t może być autorytetem podważalnym, ale X w czasie t
nie musi być autorytetem podważalnym” ergo jest autorytetem niepodważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznego i apodyktycznego).
Możliwości (możliwe, że) dwustronne zdania – relatywizm czasowy:
(1) „Możliwe, że X w czasie t jest autorytetem niepodważalnym, ale
możliwe, że X w czasie t nie musi być autorytetem niepodważalnym”
ergo jest autorytetem podważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznego i apodyktycznego).
(1a) „Możliwe, że X w czasie t jest autorytetem niepodważalnym, ale
możliwe, że X w czasie t może też nie być autorytetem niepodważalnym” ergo jest autorytetem podważalnym (możliwość dwustronna,
zbudowana ze zdań problematycznego i apodyktycznego).
(2) „Możliwe, że X w czasie t jest autorytetem podważalnym, ale możliwe, że X w czasie t nie musi być autorytetem podważalnym” ergo jest
autorytetem niepodważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana
ze zdań problematycznego i apodyktycznego).
(2a) „Możliwe, że X w czasie t jest autorytetem podważalnym, ale możliwe, że X w czasie t może też nie być autorytetem podważalnym” ergo
jest autorytetem niepodważalnym (możliwość dwustronna, zbudowana ze zdań problematycznych).
Dwuznaczność zdań wartościujących X-a, implikuje twierdzenie, że zdania
powinny zawierać co najmniej jeszcze wypowiedzi okazjonalne np.: „słusznie
jest powiedzieć” lub „poprawnie jest orzec”. W ten sposób minimalizujemy
(chociaż nie likwidujemy) problemy z semantyką Ockhamowską i tworzonym
światem wyobrażeniowym. Zatem poprawnie jest powiedzieć: „Słusznie jest
powiedzieć (poprawnie jest orzec), że X może być autorytetem podważalnym”;
„Słusznie jest powiedzieć (poprawnie jest orzec), że X może nie być autorytetem
podważalnym”’ „Słusznie jest powiedzieć (poprawnie jest orzec), że X może być
autorytetem niepodważalnym”; „Słusznie jest powiedzieć (poprawnie jest orzec), że
X może nie być autorytetem niepodważalnym”. W ten sposób tworzymy zdania
problematyczne o jednostronnej możliwości. Jednakże otwieramy sobie drogę
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do: 1) dyskusji nad zasadnością naszego twierdzenia; 2) dyskusji nad zasadnością
twierdzenia interlokutora. Wypowiedzi okazjonalne są zależne od kontekstu
a prawdziwość tych wypowiedzi zależy od oceny faktyczności (rzeczywistości).
Na koniec niniejszych rozważań, należy udzielić odpowiedzi, gdzie tkwią
źródła argumentów wyrażeń „autorytet podważalny” i „autorytet niepodważalny”. Twierdzę, że źródła tkwią w poznaniu doskastycznym. Podstawą wypowiadanych zdań: „X jest autorytetem podważalnym” lub „X jest autorytetem niepodważalnym” (w tych zdaniach są najczęściej formułowane przekonania) jest
mniemanie, złudzenie, niepewność czy też poznanie przeciwstawne pewnej
i niepodważalnej episteme, opinia, plotka, wyobraźnia, mniemania, brak wiedzy,
urojenia. Poznanie doksastyczne zawsze jest obarczona błędem a także relatywizmem czasowym. Z wypowiedzi eliminuje się asercję. Dlatego nie istnieje „autorytet podważalny” i „autorytet niepodważalny” ponieważ są to tylko partykularne wypowiedzi.
Ponadto pojawiają się trzy zasadnicze problemy: (1) problem z orzekaniem
prawdziwości zdań: „X jest autorytetem podważalnym”; „X jest autorytetem niepodważalnym”; (2) problem istnienia autorytetu podważalnego i niepodważalnego w ogóle. Przykładowo: Jan Woleński jest człowiekiem. Jednak czym w odniesieniu do niego jest użycie wyrażeń „autorytet podważalny” lub „autorytet
niepodważalny”? Wszakże Jan Woleński urodził się jako człowiek, a nie jako
autorytet podważalny lub autorytet niepodważalny. Zatem na Jana Woleńskiego
nakładana jest – niczym kalka – partykularna wypowiedź, która może być zgodna z indywidualnym wyobrażeniem lub nie; (3) Jan Woleński jest bytem istniejącym i w związku z tym o Janie Woleńskim można cokolwiek pomyśleć i powiedzieć. Natomiast wyrażenia „autorytet podważalny” i „autorytet niepodważalny” w oderwaniu od Jana Woleńskiego stanowią już problem, bowiem
uzasadniają błąd hipostazy.
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ZE STEPHENEM BATCHELOREM

IS BUDDHISM THEISTIC OR ATHEISTIC? POLEMIC
OF B. ALAN WALLACE WITH STEPHEN BATCHELOR
Abstract
The article „Is Buddhism theistic or atheistic? Polemic of B. Alan Wallace with Stephen
Batchelor” discuss polemic between two Western buddhologists B. Alan Wallace and Stephen
Batchelor concerning question whether nature of Buddhism is „theistic” or „atheistic”. Both are
critical towards Buddhism, but if Batchelor is sceptical of value of Buddhist doctrines, including
doctrine of rebirth, Wallace try to remove his doubts by looking for paralels between Buddhism
and science. Buddhism is middle way between extremities, in this case between theism and atheism. Many buddhists and buddhologists regards it to be nontheistic. In this polemic Buddha
Śakyamuni would probably take medium position between „theism” and „atheism”. Both conceptions are creations of a mind, and Buddhism is way of contemplation which aims to find peace of
mind beyond mind.
Key words: Buddhism, theism, atheism, nontheism, rebirth
Słowa kluczowe: buddyzm, teizm, ateizm, nieteizm, odradzanie się

*
Artykuł omawia spór filozoficzny między dwoma znanymi zachodnimi
buddystami, B. Alanem Wallacem a Stephenem Batchelorem, o to, czy buddyzm jest „teistyczny” czy „ateistyczny”. Obaj dorastali w latach 60. XX wieku
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i obaj są dziećmi owych czasów. Ich biografie są w wielu miejscach zbieżne.
Obaj nawet przez pewien mieszkali w tym samym domu w Szwajcarii. Obaj byli
mnichami buddyjskimi w tybetańskiej tradycji gelug. Obaj zwrócili ślubowania
i ożenili się. Obaj są znanymi autorami i tłumaczami tybetańskich tekstów buddyjskich. Obaj mają krytyczny stosunek do buddyzmu, ale o ile Batchelor głosi
daleko posunięty sceptycyzm wobec doktryn buddyjskich, Wallace próbuje swoje wątpliwości usunąć poprzez doszukiwanie się paralel między religiami a nauką, zwłaszcza między buddyzmem a nauką.
Stephen Batchelor (ur. 1953) jest Brytyjczykiem. W młodości zażywał
środki halucynogenne (marihuanę i LSD). Po latach wspominał: „Jako sielski
(a nie kosmiczny) hipis godzinami chodziłem naćpany po lesie”1. Czytał klasyków owej epoki Aldousa Huxleya, Hermanna Hessego, Alana Wattsa, Bhagawadgitę, Ksiegę drogi i prawości, Tybetańską księgę umarłych. Słuchał rocka progresywnego. Potem został mnichem buddyjskim. Praktykował wipassanę, medytacje tantryczne i son (koreańską odmianę chińskiego cz’anu). Po śmierci
swojego koreańskiego nauczyciela zwrócił ślubowania mnisie i ożenił się z była
mniszką sonu. Ale mając krytyczny umysł, pozostał sceptykiem. W końcu
w ogóle zaprzestał praktyki medytacyjnej.
B. Alan Wallace (ur. 1950) jest Amerykaninem. Studiował ekologię, fizykę
i filozofię nauki, Przez 14 lat był mnichem buddyjskim w tradycji gelug. Studiował w tybetańskim Instytucie Dialektyki Buddyjskiej w indyjskiej Dharamsali. Potem nauczał filozofii buddyjskiej w europejskich ośrodkach gelug. W wieku 39 lat rozpoczął studia doktorskie nad religiami w Uniwersytecie Stanforda.
W sześć lat później obronił pracę doktorską o treningu uważności w buddyzmie
tybetańskim i jego relacji do współczesnych, psychologicznych i filozoficznych
teorii świadomości. Przez cztery lata pracował w Departamencie Studiów nad
Religiami w Uniwersytecie Kalifornijskim. Tłumaczył teksty buddyjskie, głównie z tybetańskiego. Jest założycielem Instytutu Studiów nad Świadomością. Za
swoje główne zadanie uważa szukanie podobieństw między nauką a buddyzmem2.
Wyrazem sceptycznej postawy Batchelora była książka Buddyzm bez wierzeń, w której pisał, że można być buddystą zachowując agnostyczną postawę
wobec kluczowych doktryn buddyjskich – prawa karmy i koncepcji odradzania
1
S. Batchelor, Wyznania buddyjskiego ateisty, przeł. Berenika Janczarska, Wydawnictwo
Czarna Owca, Warszawa 2012, s. 25.
2
B. Alan Wallace: Profile. http://www.alanwallace.org/?q=node/9 (15.04.2016).

138

Jacek Sieradzan

się3. W Wyznaniach buddyjskiego ateisty całkowicie odrzucił buddyjskie wierzenia
i obecnie deklaruje się jako świecki buddysta, zarazem agnostyk i ateista. Dla
niego oznacza to, że nie wierzy w odradzanie się (buddyjski ateizm), ale wobec
tej kwestii zachowuje postawę otwartości (agnostycyzm)4. W jednym z wywiadów użył pojęcia „głębokiego agnostycyzmu”, które w jego przekonaniu oznacza
połączenie zachodniego i buddyjskiego agnostycyzmu. W sonie ten drugi oznacza poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze pytanie: „kim jestem?”, a w tantrajanie (buddyzmie tantrycznym) rozpoznanie ego jako źródła cierpienia. Badanie zaczyna się od przyznania się przed samym sobą, że nie zna się natury rzeczywistości. W sonie ważne jest też, nieznane w innych kierunkach buddyzmu,
połączenie wielkiej ufności z wielkim wątpieniem. Ślepa wiara bez wątpliwości
prowadzi do dogmatyzmu i fanatyzmu. Z kolei wątpliwość bez ufności prowadzi
do nihilistycznego sceptycyzmu5.
Batchelor odrzucił też pojęcia odradzania się i koncepcję duchowego, niematerialnego umysłu: „Wydaje się, że to, co Dharmakirti określał jako ‘przejrzysty i świadomy umysł’, niczym się nie różni od kartezjańskiej res cogitans (substancji myślącej), która zamieszkuje w res extensa (substancji rozciągłej, czyli
w ciele)”6. Tę dualistyczną koncepcję uznaje za nieracjonalną, gdyż nie tłumaczy
ona w jaki sposób niematerialne coś (świadomość, dusza, duch, jakkolwiek to
nazwać) miałoby wejść w materialne ciało7. „Wiara w istnienie niefizykalnej aktywności umysłowej była dla mnie buddyjskim odpowiednikiem wiary w istnienie transcendentnego Boga”8. Buddyjski umysł (przez małe ‘u’) staje się transcendentalnym kosmicznym Umysłem (przez duże ‘U’) i zaczyna odgrywać rolę
Boga (przez duże ‘B’). W ten sposób w mahajanie egoistyczne ‘ja’ (bóg przez
małe ‘b’) stało się boskim Umysłem, kreatorem wszechświatów i czystych krain
(czyli Bogiem przez duże ‘B’).
Zdaniem Batchelora koncepcje karmy, odradzania się, istnienia bogów,
nieuwarunkowanej świadomości zostały przez buddystów przejęte z religii hin3
S. Batchelor, Buddhism Without Beliefs: A Contemporary Guide to Awakening, Riverhead
Books, New York 1997.
4
The Buddhist Atheist: Interview with Stephen Batchelor, 2010, http://www.buddhistgeeks.com/
2010/06/bg-175-the-buddhist-atheist (12.04.2016).
5
The Twins: Faith and Doubt. Interview with Stephen Batchelor, „Mandala”, September/November 2002, 40-42.
6
S. Batchelor, Wyznania buddyjskiego ateisty, wyd. cyt., s. 56-57.
7
Tamże, s. 57.
8
Tamże.
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duskiej i stanowią dodatek do pierwotnej nauki Buddy, której istota sprowadzała
się do widzenia rzeczy takich jakimi są9. Buddyści boją się porzucenia wiary
w karmę i odradzanie się na tej samej zasadzie, na jakiej teiści boją się odrzucić
wiarę w Boga. Obawiają się, że podkopie to ich zasady etyczne10.
W dyskusji, jaką wywołały publikacje Batchelora, zachodni mnich Dhammadarsa przyznał mu rację, pisząc, że Budda nie nauczał doktryny odradzania się11.
Batchelor uważa, że nie ma różnicy między wiarą w odradzanie się, w Boga
czy w kosmitów, ponieważ każda z tych wiar opiera się na zaufaniu do słów innych osób, a nie na własnym doświadczeniu. Jest to sprzeczne z przesłaniem
Buddy Śakjamuniego zawartym w mowie do Kalamów, a pochodzącej z kanonu
palijskiego:
Otóż, Kalamowie, nie polegajcie na pogłoskach ani na tym, co inni przekazują, ani
na tym, co ludzie mówią, ani na tym, co opiera się na mocy autorytetu waszych
tradycyjnych nauk. Nie polegajcie na rozumowaniu ani na wnioskowaniu, ani na
argumencie jako metodzie, ani na refleksji nad opinią lub na jej aprobacie, ani też
nie akceptujcie niczego z powodu szacunku, myśląc, że pustelnik musi na niego zasługiwać.12

Batchelor odwołuje się do tradycji porównującej Buddę do lekarza, jego
nauczanie do terapii, a sanghę (wspólnotę buddyjską) do grupy ludzi pomagającej w wyleczeniu z cierpienia. Należy więc pytać, czy nauka Buddy pomaga
w osiągnięciu stanu zdrowia, a nie czy jest adekwatnym opisem rzeczywistości.
Istotną częścią nauczania Buddy było przekazanie uczniom znaczenia odpowiedniego reagowania (bez chciwości, nienawiści i zamętu) na sytuacje, a jakimi
spotykamy się w życiu13.
Swoje poglądy Batchelor streścił w kilka zdaniach:
Nie jestem zainteresowany ustaleniem, czy odradzanie się istnieje, czy nie. Cała tę
kwestię uznaję za bezzasadną, za niepotrzebne odejście od tego, co ma dla Dharmy
zasadnicze znaczenie: jak żyć dobrym życiem tutaj i teraz. Jeśli odrodzenie się
Tamże, s. 124-126.
Tamże, s. 205.
11
Komentarz na stronie http://fpmt.org/mandala/archives/mandala-issues-for-2010/october/
distorted-visions-of-buddhism-agnostic-and-atheist/#fpmt_anch10, 2010.
12
Cyt. w: Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, przeł. Henryk Smagacz, Wydawnictwo „A”, Kraków 2002, s. 99 (AN I 189).
13
The Buddhist Atheist, art. cyt.
9

10
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i prawo karmy istnieją, to z pewnością będą one najlepszym sposobem przygotowania
się na przyszłe życie. Ale jeśli nie istnieją, wtedy żyje się optymalnie tutaj i teraz.
Temu zagadnieniu szczególne miejsce nadał sam Budda w mowie do Kalamów.14

Warto pamiętać, że Budda odrzucił istnienie stałej świadomości, co postulował Sati, syn rybaka.
– 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?15

Według Buddy świadomość powstaje za każdym razem, gdy pojawia się jej
przedmiot, i znika wraz ze zniknięciem przedmiotu. Jednak wiara w to, że to
świadomość jest trwała i się odradza, jest powszechna wśród buddystów, zwłaszcza praktykujących mantrajanę16.
Filozofowie buddyjscy zawsze mieli problem ze znalezieniem odpowiedzi
na pytanie: skoro wszystko jest nietrwałe (pali anicca) i nie istnieje żadna stała
zasada w rodzaju ‘ja’, duszy czy ducha, to co się odradza? Tybetańczykom udało
się znaleźć sprytne wyjście. Według nich w ćakrze serca człowieka znajdują się
dwa rodzaje kropli: zniszczalna, która rozpada się w momencie śmierci, oraz
niezniszczalna, która „trwa aż do oświecenia”17. Ta ostatnia to „najsubtelniejszy
poziom świadomości”18. Matthieu Ricard, francuski mnich buddyjski ze szkoły
njingma, wyróżnia świadomość niesubtelną związaną z ciałem fizycznym (czyli
14
Cyt. w: D. Hunter, A Difficult Pill: Problem with Stephen Batchelor and Buddhism’s New
Rationalists, 2010, http://www.buddhistgeeks.com/2010/10/a-difficult-pill-the-problem-withstephen-batchelor-and-buddhisms-new-rationalists (11.04.2016).
15
The Middle Discourses of the Buddha: A New Translation of the Majjhima Nikaya, przeł.
B. Ñanamoli, B. Bodhi, Buddhist Publication Society, Kandy 1995, s. 350 (MN 38.5).
16
J. Sieradzan, Zmotoryzowani tulku: Zachodnie reinkarnacje tybetańskich buddystów, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2018, s. 47.
17
Ngawang Dargye, w: J. Sieradzan (red.), Buddyzm, Biblioteka Pisma LiterackoArtystycznego, Kraków 1987, s. 151. Por. A. Berzin, Inicjacja Kalaczakry, przeł. Zbigniew Zagajewski, Wydawnictwo „A”, Kraków 2005, s. 79-80.
18
Sogjal Rinpocze, Tybetańska księga życia i umierania, przeł. Adam Kozieł, Wydawnictwo
EM, Warszawa 1995, s. 190.
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umysł ucieleśniony) oraz świadomość subtelną, która przenosi się z życia na życie19. Ta świadomość nie jest jednak nieśmiertelnym duchem hinduskim (atmanem), który po śmierci przemieszcza się do innego ciała, gdyż w momencie
oświecenia ulega „rozpuszczeniu”, jak nazywają to teksty tantry buddyjskiej.
Po ukazaniu się Wyznań buddyjskiego ateisty B. Alan Wallace opublikował
artykuł Wypaczone poglądy na buddyzm: agnostycyzm i ateizm20. Pisał w nim, że
nauki o karmie i odradzaniu się, jakie przekazywał Budda, różniły się od przekazywanych przez nauczycieli hinduskich. Zarzucił Batchelorowi, że stworzył własnego Buddę na obraz swojego agnostycyzmu, a także, że nie zna słów Buddy,
który opisując noc oświecenia, odwołał się do swoich niezliczonych poprzednich
inkarnacji, jakie wtedy stanęły mu przed oczami21. Pouczył go, że jeśli będzie
wierzył w „niepotwierdzone założenie, że wszystkie stany świadomości są wytworem mózgu”, to nie uzyska wiedzy o „źródłach i naturze świadomości”, zaś
jeśli uda mu się za sprawą praktyki trwale przebywać w kontemplacji (samadhi),
to zyska „bezpośrednie poznanie” swoich poprzednich egzystencji22. Powoływał
się na japońskiego dzenistę Dogena i palijskiego komentatora Buddhoghosę.
Ten ostatni tłumacząc słowa Buddy o „przypominaniu sobie poprzednich inkarnacji”, pisał: „uważność (pamięć), za sprawą której można sobie przypomnieć
poprzednie żywoty, jest przypomnieniem poprzednich żywotów” 23.
Tych, którzy uznają świadomość za twór mózgu (a więc i Batchelora), uważa za ignorantów. W jego przekonaniu prowadzi to „do ślepej akceptacji materializmu”. Wallace wierzy, że świadomość jest niematerialna i bezkształtna,
a mózg jest fizykalny. Uważa, że gdyby Batchelor więcej i lepiej medytował, to
znalazł by dowód na prawdziwość nauk Buddy. Ma mu za złe, że radzi buddystom, aby odpowiedzi na kluczowe pytania szukali w kognitywistyce i biologii,
a nie w buddyzmie24.
Powołując się na badania (m.in. Shamatha Project) Wallace argumentuje,
iż wbrew temu, co twierdzi Batchelor, można rozwinąć swój umysł poprzez medytację. Jak pisał:
Cyt. w: J. Sieradzan, Zmotoryzowani tulku, wyd. cyt., s. 33, przyp. 7.
B.A. Wallace, Distorted Visions of Buddhism: Agnostic and Atheist, „Mandala”, October
2010, http://fpmt.org/mandala/archives/mandala-issues-for-2010/october/distorted-visions-ofbuddhism-agnostic-and-atheist (11.04.2016).
21
The Middle Discourses of the Buddha, wyd. cyt., s. 341 (MN 36.38).
22
B.A. Wallace, Distorted Visions of Buddhism, art. cyt.
23
B. Buddhoghosa, Path of Purification, Buddhist Publication Society, Kandy 2010, s. 404.
Por. B.A. Wallace, Distorted Visions of Buddhism, art. cyt., przyp. 7.
24
B.A. Wallace, Distorted Visions of Buddhism, art. cyt.
19
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Zamiast zaprezentować buddyzm bez wierzeń, Batchelor przedstawił swoją wersję
zabarwioną własnymi wierzeniami, a wiele z nich pochodzi wyłącznie z jego wyobraźni. Tak zwany agnostycyzm Batchelora jest skrajnie paradoksalny. Z jednej
strony odrzuca ogrom wierzeń buddyjskich opartych na najbardziej wiarygodnych
źródłach tekstowych, a z drugiej przekonująco przedstawia jedno twierdzenie za
drugim bez wsparcia w świadectwach.25

Ten zarzut wzbudził dezaprobatę Teda Meissnera, który zarzucił Wallace’owi, że – w przeciwieństwie do Batchelora – wygłasza twierdzenia na temat
ostatecznej rzeczywistości. Zauważył też, że cytowanie religijnych tekstów na
poparcie swoich argumentów jest bezzasadne. Pisma żadnej religii, nie wyłączając buddyjskiej, nie zawierają prawdy absolutnej26. W świetle słów Buddy,
zwłaszcza cytowanej powyżej mowy do Kalamów, z ostatnim argumentem Meissnera nie sposób się nie zgodzić.
Wallace posunął się do porównania świeckiego buddyzmu proponowanego
przez Batchelora do świeckich religii Hitlera, Stalina i Mao Tse-tunga. Jego
zdaniem świeckie religie prowadzą do rozlewu krwi. Ten argument wzbudził
ostry sprzeciw trzech polemistów27. Także Batchelor odniósł się do tej kwestii.
Przypomniał postać Dietricha Bonhoeffera, który w III Rzeszy był przeciwnikiem Hitlera, a deklarował się jako zwolennik bezreligijnego chrześcijaństwa,
w analogiczny sposób jak on sam deklaruje się jako zwolennik świeckiego buddyzmu28.
Twierdzenie, że ateizm prowadzi do rozlewu krwi, to typowy argument
fundamentalistów chrześcijańskich i dlatego mnich Rangdrol, który deklaruje
się jako ateista, słusznie to wytknął Wallace’owi. Przypomniał przy okazji, że
nominalnie Hitler był rzymskim katolikiem29. Wallace zapomniał też wspoTamże.
T. Meissner (Secular Buddhist), A Reply to B.A. Wallace’s Article „Distorted Visions of Buddhism: Agnostic and Atheist”, 2011, http://www.thesecularbuddhist.com/articles_response.php
(11.04.2016).
27
T. Meissner, A Reply to B.A. Wallace’s Article „Distorted Visions of Buddhism, art. cyt.;
S. Schettini, An Old Story of Faith and Doubt: Reminiscences of Alan Wallace and Stephen Batchelor,
„Mandala”, April 2011, http://fpmt.org/mandala/archives/mandala-issues-for-2011/april/an-oldstory-of-faith-and-doubt-reminiscences-of-alan-wallace-and-stephen-batchelor
(11.04.2016);
Oliver321, [No titled], 2011, http://fpmt.org/mandala/archives/mandala-issues-for-2010/october/
distorted-visions-of-buddhism-agnostic-and-atheist/#fpmt_anch10 (11.04.2016).
28
A. Batchelor, An Open Letter to B. Alan Wallace, art. cyt.
29
Komentarz na stronie http://fpmt.org/mandala/archives/mandala-issues-for-2010/october/
distorted-visions-of-buddhism-agnostic-and-atheist/#fpmt_anch10, 2010.
25
26
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mnieć o tym, że monopol teistycznych religii (chrześcijaństwa czy islamu) także
prowadzi do przemocy wobec wyznawców innych religii czy zwolenników innych opcji w ramach tego samego wyznania.
W odpowiedzi na tekst Wallace’a Batchelor napisał list otwarty, w którym
podtrzymał argumenty, jakie wysunął w swoich książkach. Powoływał się m.in.
na przykłady mistrzów cz’an, w tym Bodhidharmy i Lin-czi, kwestionujących
powszechnie przyjęte prawdy30. W tym miejscu nie sposób nie przyznać racji
Batchelorowi, bo „buddyzm bez wierzeń” (którego, zdaniem Wallace’a, Batchelor nie postuluje) jest mu znany z praktyki w koreańskim klasztorze son, kontynuującym nauki Bodhidharmy i Lin-czi.
Różnica między agnostycyzmem a ateizmem w odniesieniu do buddyzmu
może się wydawać nieistotna z powodu nie istnienia w nim idei boga stwórcy.
Palijskie saddha i sanskryckie śraddha znaczą ‘zaufanie’, a nie ‘wiara’. Nie chodzi
więc o ślepą wiarę w cokolwiek (włączając w to doktrynę buddyjską), ale o zaufanie co do tego, że nauczanie Buddy prowadzi do realizacji spokoju umysłu.
Istnienie czy nieistnienie bogów, odradzanie się po śmierci itp. nie mają tu nic
do rzeczy. Nie ma też znaczenia to, że Budda mówił o istnieniu bogów31,
o czym wspomniał jeden z dyskutantów32.
Stephen Schettini, który (podobnie jak Batchelor) jest byłym mnichem
buddyjskim, nazwał polemikę Wallace’a z Batchelorem „archetypową bitwą
między wiarą a sceptycyzmem”33. Jego zdaniem nie chodzi w niej o argumenty,
tylko o sprawy osobiste. Obaj znają się od 1975 roku, kiedy to mieszkali wspólnie w Szwajcarii i byli mnichami oraz uczniami tych samych mnichów tybetańskich. Za nie do zaakceptowania uznał to, że Wallace nie tylko krytykuje poglądy Batchelora, ale także podważa jego uczciwość. Powód tego widzi w wychowaniu obu, bardziej otwartym w przypadku Batchelora (jego matka uważała się
za humanistkę). Batchelor wychował się w rodzinie metodystów, matka chodziła do kościoła, ale on nie, a w szkole nie chodził na zajęcia z chrześcijaństwa.
Z kolei Wallace jest synem pastora baptystów, który nie mógł się pogodzić
z tym, że syn zmienił religię. Batchelor wychowywał się bez ojca, Wallace z dominującym ojcem34. Schettini pisze:
A. Batchelor, An Open Letter to B. Alan Wallace, art. cyt.
The Middle Discourses of the Buddha, s. 261-262 (MN 26.20-21).
32
Dan, [No titled], 2015, http://fpmt.org/mandala/archives/mandala-issues-for-2011/january/
an-open-letter-to-b-alan-wallace (11.04.2016).
33
S. Schettini, An Old Story of Faith and Doubt, art. cyt.
34
Tamże; S. Batchelor, Wyznania buddyjskiego ateisty, wyd. cyt., s. 23-24.
30
31
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Alan próbuje być dobrym buddystą, ale jego artykuł budzi dwojakie wątpliwości:
Po pierwsze, czy te [buddyjskie – J.S.] nauki są naprawdę święte? Dla Alana „tak”,
ponieważ buddyzm jest religią; dla Stephena „nie”, ponieważ jest nie-religią. Tutaj
nie ma wiele miejsca dla kompromisu.
Znacznie groźniejsza jest druga kwestia: Czy Alan próbuje zachować buddyzm
w czystości? I czy to w ogóle jest możliwe?35

Jaki więc jest buddyzm – „teistyczny” czy „ateistyczny”. Wallace w artykule
Czy buddyzm naprawdę jest nieteistyczny? przekonuje, że jest on teistyczny36.
Choć chrześcijaństwo uznaje się za monoteistyczne, hinduizm za politeistyczny,
a buddyzm za nieteistyczny, to jednak wpływ teistycznych Upaniszad na koncepcję umysłu w buddyzmie mahajany był tak znaczący, że rolę boskiego kreatora świata przejął w nim absolutyzowany Umysł.
Gdy w 1993 roku Jan Paweł II w swojej książce Przekroczyć próg nadziei
nazwał buddyzm ateistycznym, wywołało to kontrowersje w świecie buddyjskim,
a mnisi ze Sri Lanki grozili nawet, że dokonają samospaleń, jeśli nie odwoła on
tych słów37. W książce Przekroczyć próg mądrości znajdują się m.in. odpowiedzi
na ankietę dotyczącą pięciu kontrowersyjnych zdań z książki papieża. Żadna
z osób, które na nią odpowiedziały, nie przyznała mu racji. Wśród nich byli wybitni buddolodzy (D.S. Ruegg, Christian Lindtner, G.C. Pande i Anne Klein),
znakomici tłumacze pism buddyjskich (Bhikku Bodhi i Glenn H. Mullin) tybetański njingmapa Tarthang Tulku, chiński mistrz Yutang Lin, mistrz dzogczien
Namkhai Norbu, zachodni nauczyciele buddyzmu (Ole Nydahl, Ngakpa Rigdzin Dordże i Dziampa Thaje), oraz poeta i buddysta Allen Ginsberg38.
Buddyzm to środkowa droga między skrajnościami, w tym wypadku między teizmem a ateizmem39. Większość badaczy uznaje go za nieteistyczny40.
W ten sposób wspomniał o nim w jednym z wywiadów Batchelor41. Nawet
S. Schettini, An Old Story of Faith and Doubt, art. cyt.
B.A. Wallace, Is Buddhism Really Nontheistic?, 1999, http://www.alanwallace.org/Is%20
Buddhism%20Really%20Nontheistic_.pdf (18.06.2016).
37
J. Sieradzan (red.), Przekroczyć próg mądrości, Wydawnictwo EJB, Kraków 1997, s. 12.
38
J. Sieradzan (red.), Przekroczyć próg mądrości.
39
Por. słowa Myoshu A. Jędrzejewskiej: „Buddyzm nie jest ani ateistyczny ani teistyczny”
(tamże, s. 37).
40
Tym terminem posługują się m.in. Chogyam Trungpa (w: tamże, s. 201), Bhikku Bodhi
(s. 31), Allen Ginsberg (s. 56) i D.S. Ruegg (s. 81). Glenn Mullin nazwał buddyzm ‘parateistycznym’ (s. 72).
41
Por.: „jest on (= buddyzm) raczej nieteistyczny niż ateistyczny” (The Twins, art. cyt.,
s. 42).
35
36
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Wallace przyznał, że jest za taki uznawany42. Nie jest „ateistyczny” w znaczeniu
przedchrześcijańskim, gdyż buddyści uznają istnienie bogów. Jest jednak „ateistyczny” w rozumieniu teizmów semickich (judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu), gdyż nie uznaje bogów tych religii za stwórców świata. Jahwe, Jezus i Allah są z perspektywy buddyzmu bogami samsarycznymi (takimi jak Wisznu czy
Śiwa), czyli uwikłanymi w świat cierpienia i kołowrót odradzania się.
Ponieważ jednak Budda nie odpowiadał na pytania dotyczące natury świata
(czy jest on skończony czy nie), czy dusza i ciało są tożsame czy odrębne, czy
budda istnieje po śmierci czy nie, czy Dharma ma taką czy inną naturę43, zapewne nie odpowiedziałby też na pytanie, czy jego nauka jest teistyczna czy ateistyczna. Budda miał umysł wolny od koncepcji. To, co później nazwano buddyzmem, dla niego było środkowym podejściem między skrajnościami, a w kontekście tego artykułu między „teizmem” a „ateizmem”. Można to ująć w tabeli:
zagadnienie /
postać

B. Alan Wallace

Budda Śakjamuni

Stephen Batchelor

filozofia religii

teizm

nie-teizm

agnostycyzm,
ateizm

odradzanie się

jest

punnabbhava
(ponowne
stawanie się)

nie ma

bogowie

są

milczenie

nie ma

buddowie

są

milczenie

nie ma

Wnioski
Budda Śakjamuni nie nauczał buddyzmu, gdyż ten powstał po jego parinirwanie. Nauczał środkowej drogi między skrajnościami – życiem w luksusie
i skrajną ascezą, eternalizmem i nihilizmem, a więc również „teizmem” i „ateizmem”. Wielu buddystów i buddologów uznaje buddyzm za nieteistyczny.
Buddyjski nieteizm nie jest równoznaczny z zachodnim ateizmem, gdyż akcep42
43

B.A. Wallace, Is Buddhism Really Nontheistic?, art. cyt., s. 10.
The Udana, przeł. P. Masefield, Pali Text Society, Oxford 1997, s. 128-129.
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tuje on istnienie bogów samsarycznych znanych z religii hinduskich i innych.
Pojęcia „teizm” i „ateizm” to twory umysłu, a buddyzm jest drogą kontemplacji,
której celem jest znalezienie spokoju poza umysłem.
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Abstract
In the article an idea is conducted that practice of education goes away the roots to the deep
layers of human civilization. The author of the article concentrated the attention on the analysis
of work of Socrates and Aristotle. It is shown that Socrates first began consciously to use the bottom-up reasoning and give general determinations, work on concepts. On the initial stage of educating Socrates induced students the system of questions to find truth, that in modern pedagogical
anthropology is one of main tasks in education. By means of the skilfully put questions Socrates
tricked into a student to confession of those positions that are true. The author of the article pays
attention to that Socrates used the new for that time methods of educating constantly, for example, conversation, unlike sophists that preferred to the lecture. The feature of conversations of
Socrates consisted in that the simplest vital cases came into question at first, but after themes became complicated. Comparisons, metaphors, turns, satire, were thus used, that facilitated perception of sense of conversation to the students.
In the article the analysis of anthropological and pedagogical ideas is given in labours of Aristotle. It is shown that Aristotle studying a man, his " nature" and " essence", did not stop thereon, and set by the question of improvement of human family by means of education. Aristotle
considered that education must be under control the state, and nobody can doubt in that a legislator must belong with exceptional attention to education of young people, as in the states, where
small attention is spared the questions of education, the political system suffers from it.
Key words: anthropology, pedagogics, education, Socrates, Aristotle, school.
Słowa kluczowe: antropologia, pedagogika, edukacja, Sokrates, Arystoteles, szkoła.
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Praktyka wychowania sięga swoimi korzeniami początków cywilizacji ludzkiej. Wychowanie pojawiło się wraz z pierwszymi ludźmi. Nauka o wychowaniu
ukształtowała się znacznie później, kiedy istniały już takie nauki, jak np.: geometria, astronomia i inne. Nauka ta należy do młodych rozwijających się dziedzin wiedzy.
Przyczyną powstania wszystkich dziedzin naukowych są potrzeby życiowe
człowieka. Przyszedł czas, kiedy wychowanie i kształcenie zaczęły odgrywać
ważną rolę w życiu ludzi. Odkryto, że społeczeństwo rozwija się szybciej lub
wolniej w zależności od tego, w którym miejscu znajduje się wychowanie młodego pokolenia. Pojawiła się potrzeba podsumowania doświadczeń wychowawczych poprzez tworzenie specjalnych instytucji kształcących i wychowawczych
w celu przygotowania młodzieży do życia.
W najbardziej rozwiniętych państwach starożytnego świata – w Chinach,
Indiach, Egipcie, Grecji zostały podjęte poważne próby podsumowania doświadczeń wychowawczych i wydzielenia podstaw teoretycznych. Cała wiedza
o przyrodzie, człowieku, społeczeństwie kumulowała się wtedy w filozofii.
W niej też zostały poczynione pierwsze wnioski pedagogiczne.
Termin antropologia wywodzi się z greki i oznacza dosłownie naukę
o człowieku (antropos – człowiek, logos – nauka). Po raz pierwszy termin ten wykorzystał Arystoteles, który użył go podczas badań sfery duchowej człowieka.
W traktatach „O duszy”, „O pamięci”, „O snach” i innych Arystoteles jako
pierwszy w historii ludzkości sformułował system kategorii i pojęć w psychologii. Dusza według Arystotelesa jest sposobem organizacji żywej materii. Stanowi
ona całość i przejawia się w uczuciowej, rozwijającej się i rozumnej działalności
(funkcji). Po tym jak wychowanie zaczęto wydzielać jako samodzielną funkcję
społeczną, ludzie zaczęli zastanawiać się nad uogólnieniem doświadczeń w dziedzinie działalności wychowawczej. W pracach starożytnych filozofów – Talesa
z Miletu (ok. 625 – ok. 547 r. p.n.e.), Heraklita (ok. 530 – ok. 470 r. p.n.e.),
Demokryta (ok. 460 – pocz. IV wieku p.n.e.). Sokratesa (469 – 399 p.n.e.), Platona (427–347 r. p.n.e.), Arystotelesa (384–322 r. p.n.e.), Epikura (341 – 270 r.
p.n.e.) i innych zawartych było wiele głębokich myśli na temat wychowania. Ze
starożytnej Grecji pochodzi termin pedagogika, który utrwalił się jako nazwa
nauki o wychowaniu. Należy dodać, że ze starożytnej Grecji pochodzą też inne
pojęcia i terminy pedagogiczne, np. szkoła (schole), która oznacza czas wolny
gimnazjum (z gr. gimnasion) – szkoła społeczna rozwoju fizycznego, następnie
po prostu szkoła średnia i inne. Ojcem pedagogiki starożytnej Grecji jest Sokrates.
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Sokrates (ok. 469 – 399 r. p.n.e.) – filozof starożytnej Grecji urodził się
w Atenach. Jest on pierwszym uczonym – filozofem, który od badania przyrody
przeszedł do badania człowieka, jego duszy i wszystkich jej części składowych.
W swojej praktyce pedagogicznej doprowadził do doskonałości taki sposób
znajdowania prawdy jakim jest dialog z uczniami. Jak wiadomo, Sokrates przekazywał swoje myśli ustnie, w formie dyskusji zwanych Dialogami Sokratesa.
Był on największym propagatorem oświaty tamtych czasów. Jest też znany ze
swoich poglądów pedagogicznych. Był nauczycielem Platona. Niestety, za swoje
poglądy Sokrates został skazany przez sąd w Atenach na śmierć. Był oskarżony
o nieszanowanie bogów, propagandę nowych bóstw i demoralizację młodzieży.
Sokrates po raz pierwszy zaczął świadomie wykorzystywać dowody indukcyjne i podawać ogólne definicje, pracować nad pojęciami. W początkowym
etapie nauczania Sokrates pobudzał uczniów do samodzielnego poszukiwania
prawdy poprzez system pytań, co we współczesnej antropologii pedagogicznej jest
jednym z głównych zadań w wychowaniu. Za pomocą umiejętnie postawionych
pytań Sokrates doprowadzał ucznia do uznania tych zasad, które są prawdziwe.
Rozmówcy – uczniowi wydawało się, że on samodzielnie doszedł do tych
nowych myśli, a nie nauczyciel naprowadził go na te myśli. Według Sokratesa,
kontakt w postaci żywego słowa, wspólnego poszukiwania, były najlepszymi
sposobami kształcenia człowieka. Zasady pedagogiczne Sokratesa to: odejście od
przymusu i przemocy, uznanie przekonywania za najbardziej efektywny środek1.
Cała działalność oświatowa Sokratesa, w tym również pedagogiczna, związana była z sofizmem – kierunkiem, który zakładał fałszywe, absurdalne lub paradoksalne twierdzenia, sprzeczne z ogólnie przyjętymi poglądami. Sokrates
ostro krytykował sofistów za lekceważenie prawdy i w sporze z nimi starał się
odbudować prawdziwość wiedzy i jej autorytet.
W odróżnieniu od sofistów, którzy uważali, że celem pracy pedagogicznej
jest przygotowanie do praktycznej działalności, Sokrates twierdził, że celem jest
moralne doskonalenie ucznia, jego rozwój osobowościowy, a nie zwykłe przygotowanie do realnego życia.
W czasie działalności Sokratesa system kształcenia składał się z dwóch
stopni. Pierwszy stopień – podstawowy – był związany ze studiowaniem etyki,
a drugi badał poszczególne problemy praktyczne. Filozof bronił takiego systemu
kształcenia, chociaż uważał siebie za specjalistę tylko w dziedzinie etyki i, we1
Владимир Графский, История политических и правовых учений (Vladymir Grafskij,
Historia kierunków politycznych i prawnych), Изд-во Норма Инфра-М, Москва 2015, c. 615.
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dług świadectw Ksenofonta, odsyłał swoich uczniów do innych nauczycieli
w celu studiowania innych dyscyplin.
Sokrates określał intelekt jako wektor jakiejkolwiek działalności człowieka.
Wiązał go z celami i metodami. Filozof twierdził, że szczęście i harmonię osiąga
ten człowiek, u którego nie ma sprzeczności między celami i metodami osiągania celu. Różnica między tymi dwoma pojęciami prowadzi do uczucia smutku,
strapienia, niepokoju, poniżenia i upokorzenia. Sokrates zakładał, że jakakolwiek działalność człowieka powinna opierać się nie tylko na interesach osobistych, ale także na interesach bliźnich. W ten sposób uczony stał się założycielem nauki o dobrej naturze człowieka, zgodnie z którą mężczyźni i kobiety są
równi, jednakże nie wszyscy ludzie są tak samo zdolni.
Sokrates w swojej nauce poświęcał wiele uwagi zdolnościom. W historii zachowało się świadectwo pisarza i filozofa starożytnej Grecji – Ksenofonta, który
pisał o Sokratesie: „Badał on to co jest uczciwe, a co nieuczciwe, co jest piękne
i co brzydkie, co jest sprawiedliwe i co niesprawiedliwe, co jest rozumne i co
bezmyślne, co to jest odwaga i co to jest tchórzostwo...”2.
Sokrates uważał, że najpoprawniejszą drogą symptomów zdolności jest samopoznanie. Często powtarzał swoim uczniom słowa napisane na Świątyni
Apollina w Delfach: „Poznaj samego siebie”.
Nauka Sokratesa o zdolnościach odegrała ważną rolę w jego systemie pedagogicznym, gdyż właśnie według tego kryterium określał on „prawo do kształcenia się” tego czy innego człowieka. Filozof także, mając na uwadze określone
zdolności, myślał o pożytku, jaki dany człowiek może przynieść społeczeństwu.
Nauka o zdolnościach ściśle związana jest z problemem nauczyciela. Sokrates mówił o tym, że działalność nauczyciela polega nie tylko na przekazywaniu
wiedzy, ale wywołuje u uczących się siły duchowe na podstawie dokładnego
zbadania ich zdolności i umiejętności. Filozof określał wywołanie tych sił jako
„drugie narodziny” i porównywał działalność nauczyciela ze sztuką położniczą.
W nauczaniu Sokratesa nauczyciel powinien motywować wychowanka do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej analizy. Uważał, że prawdziwej wiedzy nie
można włożyć do świadomości wychowanka z zewnątrz. Ona powinna wychodzić z głębi jego osobowości i z pomocą nauczyciela wyjść na zewnątrz, na świat.
Schemat wydobywania wiedzy z osobowości wychowanka był następujący:
najpierw należało zburzyć wszystkie fałszywe wyobrażenia uczącego się, pokazać
2
Ксенофонт, Воспоминания о Сократе (Ksenofont, Wspomnienia o Sokratesie), Изд-во
Наука, Москва 1993, с. 8.
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mu jak mało wie, a następnie już na przygotowanym podłożu budować system
nowych wyobrażeń. Każdy etap tego systemu był przyjmowany przez ucznia jako nieunikniony, nowy, lecz bliski, wyrastający z własnego „Ja”.
Sokrates bardzo cenił swoją działalność nauczycielską. W czasie procesu
sądowego postawiono go przed wyborem – albo odchodzi on od tej działalności,
albo czeka go śmierć. Jak wiadomo wybrał to ostatnie rozwiązanie, gdyż nie wyobrażał sobie siebie oderwanego od działalności pedagogicznej. Następca Sokratesa – Platon przytoczył w swojej pracy „Apologia Sokratesa” takie oto słowa
swojego nauczyciela: „(...) dopóki oddycham i mam siły nie przestanę zajmować
się filozofią”.
Współcześni mu i następcy Sokratesa podkreślali, że był on wielkim człowiekiem, pasjonatem, który cenił i kochał swoich uczniów, jednakże był w stosunku do nich surowy i wymagał wyrzeczenia się tradycyjnego trybu życia.
Oprócz tego, Sokrates, w odróżnieniu od sofistów, którzy oddawali pierwszeństwo wykładom, wykorzystał nową w ówczesnym czasie metodę nauczania
– dyskusję. Osobliwość dyskusji Sokratesa polegała na tym, że na początku dyskutowano na temat prostych, życiowych przypadków, następnie poruszane były
tematy bardziej skomplikowane. Podczas dyskusji wykorzystywano porównania,
metafory, różne zwroty, satyrę, które ułatwiały uczniom przyswojenie sensu dyskusji. Sokrates włączał się w poszukiwanie prawdy wraz ze swoimi uczniami wychodząc ze znakomitego powiedzenia: „Wiem, że nic nie wiem”.
Inną stroną działalności nauczycielskiej Sokratesa jest jego stosunek do
spartańskiego modelu wychowania. Filozof skłaniał się ku niemu zakładając, że
w Atenach zbyt mało uwagi poświęca się sztuce wojennej i gimnastyce. W Atenach – mówił Sokrates – nie organizowano państwowego nauczania sztuki wojennej, ale to wcale nie oznacza, że każdy obywatel indywidualnie powinien ją
lekceważyć. Każdy powinien się nią zajmować. W żadnej innej walce i w ogóle
w żadnym zawodzie nie będziesz poszkodowany z tego powodu, jeżeli lepiej
rozwiniesz swój organizm. We wszystkich zawodach potrzebne jest ciało. We
wszystkich przypadkach, gdzie stosowana jest siła fizyczna, bardzo ważny jest
jak najlepszy rozwój fizyczny organizmu.
Jednym z ważniejszych problemów antropologii pedagogicznej, które podnosi Sokrates, jest doskonalenie moralne. Sokrates uważał, że głównym celem
życiowym człowieka powinno być moralne samodoskonalenie, gdyż siłą życiową
nauczania problemowego są sprzeczności pomiędzy zadaniami poznawczymi
i poziomem wiedzy oraz umiejętności ucznia. Sokrates jest jednym z założycieli
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nauki o dobrej naturze człowieka. Podkreślając znaczenie naturalnych predyspozycji, skłonności, Sokrates widział najbardziej poprawną drogę przejawiania się
zdolności człowieka w samopoznaniu: „Kto zna siebie, ten wie, co jest dla niego
dobre i rozumie, co może i czego nie może”.
Wśród filozofów i pedagogów różnych szkół w różnych państwach istnieją
różne oceny poglądów Sokratesa. W większości tych ocen uczeni przedstawiają
podobne punkty widzenia. W tym miejscu warto przytoczyć punkt widzenia
polskiej badaczki Barbary Jodłowskiej, która odpowiada na postawione przez
siebie pytanie: Co dziś może zaproponować pedagogika sokratejska?
Można więc zapytać, co taki Sokrates, żyjący w starożytności, mógłby mieć
nowego do powiedzenia współczesnym teoretykom wychowania. Co pedagogika
sokratejska może zaproponować „ponowoczesnej szkole” i „globalnemu nastolatkowi”? Czy może konkurować z pedagogiką pozytywistyczną, krytyczną, antypedagogiką? Z takimi pytaniami i wątpliwościami można się było spotkać
wśród pedagogów, w tym polskich – nieufnych wobec wszelkich prób badań dotyczących nauczania i wychowania sokratejskiego. Wydaje się jednak, że XXI
wiek niesie nadzieję, a pogłębiające się problemy z trudną młodzieżą wymuszają
poszukiwanie alternatywy dla tradycyjnej pedagogiki, zamykającej umysły młodych, zniewalającej oraz blokującej myślenie i mądrość3.
Z kolei inny polski badacz Tadeusz Lewowicki w swoich badaniach zwraca
uwagę na metodologiczną stronę nauki Sokratesa. „Sokrates podnosi walory rozumnego poznania, daje przykłady metodycznego postępowania (metody indukcji i dedukcji)”4.
Idee antropologiczne i pedagogiczne znajdujemy też w pracach Arystotelesa (384 – 322 r. p.n.e.). Człowiek od dawien dawna starał się zrozumieć samego
siebie. Ludzie starożytni przechodzili od mitów do filozofii. Jednakże w filozofii
Arystotelesa człowiek przestaje być problematyczny. Zawsze mówi o sobie
w trzeciej osobie, rozpatruje siebie tylko jako pewien „przypadek” i w swojej
świadomości pozostaje jako „On”, a nie jako „Ja”. Jest to szczególny wymiar,
w którym człowiek poznaje samego siebie w charakterystyczny dlań sposób, staje się nieosiągalny i z tej przyczyny pozostaje niezbadane szczególne miejsce
człowieka we Wszechświecie. Człowiek jest pojmowany, postrzegany tylko
w świecie, świat nie jest postrzegany w nim.
Jodłowska Barbara, Pedagogika Sokratejska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012, s. 14.
Lewowicki Tadeusz, Pedagogika – od wiedzy potocznej ku synergii doświadczenia, refleksji
i wiedzy naukowej. Nauka 4/2007, s. 45.
3
4
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Arystoteles nie był obywatelem Aten. Urodził się na skraju świata hellenistycznego w mieście Stagira nieopodal góry Atos w bogatej rodzinie, w której
zawód lekarza przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Jego ojciec był
nadwornym lekarzem cesarza macedońskiego Aminty i uważany był za jednego
z jego bliskich współpracowników. Arystoteles otrzymał podstawowe wychowanie dzięki troskom swojego opiekuna i wszystko przemawia za tym, że to wychowanie, zgodne z tradycjami rodzinnymi, opierało się na poznaniu nauk przyrodniczych i medycyny.
W wieku 18 lat Arystoteles wstąpił do Akademii Platońskiej i spędził tam
20 lat, czyli do śmierci Platona. Jeżeli na początku uczeń nie mógł nie być pod
wpływem nauczyciela, to potem zależność ta – jeszcze za życia Platona – osłabła. Arystoteles poszedł swoją samodzielną drogą rozwoju.
Po śmierci Platona Arystoteles nie miał czego szukać w Akademii, ponieważ nie popierał rozwijającego się w niej kierunku. Powrócił do ojczyzny swojego opiekuna Proxenusa z Atarneus i stał się jednym z dworzan atarnejskiego cesarza Hermiasa. Pozostawał z nim w na tyle bliskich relacjach, że ożenił się z jego krewną. W 343 r. p.n.e. cesarz macedoński Filip wezwał go do swojego
dworu i zlecił mu wychowanie syna, przyszłego zdobywcy Aleksandra. Arystoteles był osobistym nauczycielem Aleksandra Macedońskiego do 336 r. p.n.e.
W 335 r. p.n.e. założył na przedmieściach Aten szkołę Liceum (Lykeion),
w którym do 323 r. p.n.e. dwa razy dziennie (rano i wieczorem) podczas spaceru
wygłaszał studentom wykłady. Wśród najwybitniejszych studentów byli Teofrast z Eresos, psycholog i botanik i Eudem z Rodos, etyk i historyk nauk przyrodniczych. Szkoła Arystotelesa przetrwała następne 800 lat.
Próby zrozumienia wewnętrznego świata człowieka sięgają dalekiej starożytności. Człowiek od dawien dawna starał się zrozumieć samego siebie. Ludzie
epoki antycznej od wiary w mity podążali ku filozofii. Jednakże w filozofii Arystotelesa, jak słusznie zauważył uczeń Wilhelma Dilthey`a – Bernard Groethuysen w pracy „Antropologia filozoficzna”, człowiek przestaje być problematyczny.
Zawsze mówi o sobie w trzeciej osobiste, rozpatruje siebie zaledwie jako pewien
„przypadek” i pozostaje w swojej świadomości jako „On”, a nie „Ja”. To szczególny wymiar, w którym człowiek poznaje samego siebie w szczególny dla niego
sposób, staje się dlań niedostępny i z tej przyczyny pozostaje też niezbadane
szczególne miejsce człowieka we Wszechświecie.
Taką samą ocenę antropologii Arystotelesa znajdujemy u Martina Bubera.
Według tego filozofa charakterystyczna dla Greków skłonność do widzenia
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w świecie zamkniętej przestrzeni, gdzie jest miejsce dla człowieka, znalazła
uwieńczenie w geocentrycznym systemie sfer Arystotelesa. Przewaga poznania
wzrokowego nad wszystkimi innymi zmysłami (nowy moment w historii ducha), dawała Grekom możliwość wyprowadzania życia z obrazu i budowania na
jego podstawie kultury, określiła oblicze ich filozofii.5
W ocenie Martina Bubera nawet idealny porządek Platona jest także światem widzialnym, światem obrazów. Tylko u Arystotelesa widzialny obraz
Wszechświata osiąga niebywałą aktualizację jako świat rzeczy. Od tej pory
człowiek jest rzeczą wśród tych rzeczy, obiektywnie poznawaną na równi z innymi, nie jest gościem na obczyźnie tak jak człowiek Platona, lecz posiada własny kąt we Wszechświecie, chociaż nie na najbardziej prestiżowych piętrach, ale
też nie na najniższych, ale gdzieś pośrodku. Dla tematu człowieka właściwie tutaj nie ma miejsca. Rozpatrując duszę jako zasadę samodzielnego ruchu pojedynczej rzeczy, Arystoteles przypisuje jej wiele funkcji, które współczesna nauka
określa jako czysto fizjologiczne. Uważa jednak, że dusza, choć i bezcielesna,
tym niemniej związana jest z materią. W nauce Arystotelesa opracowana jest
ogólna teoria duszy, koncepcje procesów psychicznych wspólnych dla zwierząt
i człowieka, chociaż u tego ostatniego jest bardziej rozwinięta. Jego filozofia zawiera także naukę o rozumie jako o zdolności, która stawia człowieka ponad
królestwem przyrody.
Wg Arystotelesa różne formy działalności duszy tworzą w człowieku materię dla rozwoju charakterystycznej dlań formy – rozumu. Ten fenomen nie powstaje wraz z ciałem tak jak funkcje życiowe duszy. Przychodzi on z zewnątrz
jako coś wyższego, Boskiego i dlatego tylko on przeżyje śmierć ciała. Jakie więc
jest przeznaczenie rozumu? Polega ono przede wszystkim na poznaniu, następnie na kierowaniu pragnieniami i czynami z pomocą posiadanej wiedzy. „Zgodnie z tym Arystoteles rozróżnia cnoty dianoetyczne i etyczne. Pierwsze są wyższe, w nich znajduje się rozum jako czysta działalność formy; dostarczają najbardziej szlachetne i doskonałe zadowolenie, przyjemność; dzięki nim człowiek ma
dostęp do udziału w boskiej rozkoszy, szczęśliwości”6.
Arystoteles uważa, że cała wiedza człowieka jest uosobieniem impulsu natury człowieka. Przejawia się ona w elementarnych działaniach człowieka i reakcjach. Całe życie uczuciowe jest uwarunkowane tą specyficzną tendencją.
Бубер Мартин, Я и Ты. (Buber Martin, Ja i Ty), Изд-во Республика, Москва 1995,
с. 15-92.
6
Виндельбанд Вильгельм, История древней философии (Windelband Wilhelm, Historia starożytnej filozofii), Изд-во Тендем, Киев 1995, с. 230–237.
5
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„Wszyscy ludzie z natury dążą do, poznania – pisze Arystoteles. Dowodem tego
jest umiłowanie zmysłów: przecież niezależnie od tego, czy są one pożyteczne,
czy nie, cenimy je dla nich samych, a najbardziej zmysł wzroku, albowiem wzrok
stawiamy ponad wszystkie zmysły nie tylko aby działać, ale i wtedy, kiedy mamy
zamiar coś zrobić. Przyczyną tego jest to, że ze wszystkich zmysłów wzrok
w najwyższym stopniu sprzyja poznaniu i ujawnia wiele różnic w rzeczach7.
Tutaj wyraźnie widzimy różnice między koncepcją poznania Arystotelesa
i poglądami Platona. Ostatni nie mógł wyobrazić sobie takiej pochwały zmysłów. Sfera zmysłów u Platona przedzielona jest głęboką otchłanią. Poznanie
i prawda należą do sfery transcendentalnej – dziedziny czystych i wiecznych idei. Arystoteles jest przekonany, że akt postrzegania zmysłowego sam w sobie nie
daje wiedzy naukowej. Jednocześnie odrzuca sprzeczność między światem idealnym i empirycznym. Idealny świat, świat poznania próbuje wyjaśnić terminami
wziętymi z życia.
Arystoteles uważa, że obie wymienione sfery są w pewnym stopniu podobne. Mają jednakowo nieustanną ciągłość: zarówno w przyrodzie, jak i w poznaniu formy wyższe rozwijają się z niższych. Do ogólnej więzi włączone jest postrzeganie zmysłowe, pamięć, doświadczenie i rozum. Są to różne stadia i wyrazy jednej i tej samej fundamentalnej działalności, która u człowieka osiąga
doskonałość, chociaż częściowo występuje u zwierząt, a także u wszystkich form
życia organicznego. Wg Arystotelesa człowiek to istota, która pierwotnie ze
swojej natury przeznaczona jest do życia społecznego. Naturalną niezbędną
formą wspólnego życia jest państwo. Cnoty człowieka mogą rozwijać się tylko w
życiu państwowym. Państwo – forma doskonała, dlatego iż powstało z potrzeby
uzyskiwania pożytków, jest środkiem urzeczywistnienia dobra osobistego dla
człowieka aktywnego.
Arystoteles – uczeń Platona, nie zgadzał się ze swoim nauczycielem w niektórych kwestiach wychowania. Pisał: „Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką prawda”. Arystoteles uważał, że przed rozpoczęciem nauczania i wychowania człowieka należy rozstrzygnąć problem istoty człowieka w przyrodzie.
Problem ten Arystoteles wiązał właściwie nie tylko z człowiekiem, lecz badaniem przyrody i sensu jako takiego obejmujących świat jako całość. Należy podkreślić, że dla wielu filozofów antycznych problem istoty i natury człowieka po7
Аристотель, Собр. соч. в 4 т. Т. 1. (Arystoteles, Zbiór dzieł w 4 tomach, T.1), Изд-во
Мысль, Москва 1975, с. 65.
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zostawał aktualny. Dla filozofów ważne było porównanie istoty Kosmosu z właściwą istotą człowieka.
Według Arystotelesa „człowiek z natury jest istotą społeczną”, jednak takie
określenie człowieka nie wyjaśnia jego natury i tym bardziej jego istoty, mówi
raczej o cechach człowieka wynikających z jego natury. W jaki sposób Arystoteles rozumie „naturę” i „istotę” człowieka? Natura tworzy psychikę człowieka
i formy, w których się przejawia: zmysły, uczucia, pragnienia, skłonności, charakter itd., a także samego człowieka jako postać fizyczną. Między pojęciami natury i istoty człowieka istnieje podobieństwo, ale są też i różnice. Podobieństwo
polega na tym, że natura i istota to główne pojęcia do określania cech człowieka;
różnica polega na tym, że istota człowieka określana jest bez cech człowieka i jego przejawów zachowania. Arystoteles wyjaśnia treść natury człowieka za pomocą następujących charakterystyk: zgodność z prawami natury („Natura, według nas, nie robi niczego nadaremnie”)8, zmienności („cierpienie zniekształca
naturę cierpiącego”)9. Innymi cechami natury człowieka są: dynamizm, dwuznaczność, ograniczoność i słabość natury człowieka. Cechy te, oprócz dynamizmu (który nie powoduje osłabienia zarówno cech człowieka, jak i natury), tworzą osłabienie właśnie natury, gdyż taka jej cecha może doprowadzić do osłabienia określonych cech człowieka w wyniku pewnego rodzaju zmian.
Dynamika natury człowieka posiada cechę wyróżniającą – nieskończoność
wymagająca skończoności. Arystoteles uważa, że najdoskonalszą naturą jest najpełniejsza natura. „Za najwyższą należy uważać działalność już odbudowanej
zrekonstruowanej natury10. Dlatego za prawdziwą naturę człowieka Arystoteles
uważa skończoność. W zakończeniu natury widzi sens nauczania i sztuki: „Przecież każda sztuka i wychowanie stawiają za cel uzupełnienie tego, czego nie
otrzymują od natury”11.
Arystoteles podaje definicje natury z podziałem na gatunki i rodzaje. „Jako
naturę określamy każdy obiekt – np. natura człowieka, konia, rodziny – czyli
stan, jaki otrzymujemy po zakończeniu ich rozwoju. Wyższe zakończenie polega
na urzeczywistnieniu celu końcowego, natomiast samodzielne istnienie staje się

8
Аристотель, Собр. соч. в 4 т. Т. 4. (Arystoteles, Zbiór dzieł w 4 tomach, T. 4), Изд-во
Мысль, Москва 1984, 125а9.
9
Там же, 1152а24.
10
Аристотель, Собр. соч. в 4 т. Т. 4 (Arystoteles, Zbiór dzieł w 4 tomach, T. 4), Изд-во
Мысль, Москва 1984, 1205а24.
11
Тamżе, 13376а2.
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zakończeniem i najwyższą formą istnienia12. I dalej: „Natura bywa zmienna, np.
u robaków, żuków i w ogóle u innych zwierząt, ale z tego nie wynika, że natura
sama w sobie zaliczona jest do niskich rodzajów. Podobnie rzecz ma się z niższymi naukami, np. rzemiosłem, jednak nauka z tego powodu nie jest rzeczą
niższą. Zarówno nauka jak i rzemiosło w istocie są dobrem. O nauce, naturze
i o wszystkim innym należy sądzić nie po wyglądzie, czy coś jest brzydkie, lecz
czy jest dobre”13.
Na czym polega istota człowieka według Arystotelesa? Natura według Arystotelesa rodzi istotę. Natura jest dynamiczna, istota – statyczna, dlatego natura
jest zdolna do tworzenia nieskończonej ilości istot: „Wszystko z natury jest
zdolne do rodzenia podobnej „istoty”14. Istota człowieka polega nie na podążaniu za naturą, lecz na próbie zbliżenia się do swojej istoty, odkrywając w sobie
coś wyższego i bardziej znaczącego, niż natura. I w takim stanie, bez cech natury
i innych człowiek właściwie rozumie siebie, co stanowi jego istotę. Potwierdzają
to słowa Arystotelesa: „Nie trzeba podążać za pouczeniami tego rodzaju, że
człowiek powinien rozumieć to, co ludzkie, a śmiertelnik to, co śmiertelne;
przeciwnie, na ile jest to możliwe, należy unieść się ponad nieśmiertelność i robić wszystko dla życia odpowiadającego temu, co najwyższe w samym sobie;
prawo, jeśli jest to objętościowo mała część, ze względu na swoją wartość przeważa nad wszystkim15„. Arystoteles kształtuje swój obraz istoty człowieka: „Sam
człowiek będzie częścią siebie, jeśli wkrótce ta część będzie główna i lepsza16.
„Tak więc Arystoteles określa istotę człowieka „jako człowiek”.
Owa istota pojawia się, kiedy człowiek podąża nie tylko za swoją naturą, ale
i za najważniejszym w sobie – rozumem. Rozum jest pojmowany prze Arystotelesa jako sens i istota Kosmosu, którego częścią jest człowiek. Kiedy człowiek
poznaje własną istotę za pomocą takiej cechy jak rozum, staje się szczęśliwy,
gdyż uwieńcza swoją naturę, tj. włącza się do prawdziwego, naturalnego życia.
W konsekwencji człowiek jest uznawany przez Arystotelesa za istotę, która jest
dynamiczna, dąży do pomyślności, dobra. Istota zmusza człowieka do stałego
podążania ku rozumowi, realizując przy tym swoją prawdziwą naturę poprzez jej
zakończenie i poprzez jej pokonanie.
Тamżе, 1252в3, 125а2.
Тamże, 1205а28-36.
14
Тamże, 1187а30
15
Тamże, 1187в8
16
Аристотель, Собр. соч. в 4 т. Т. 4 (Arystoteles, Zbiór dzieł w 4 tomach, T. 4), Изд-во
Мысль, Москва 1984, 1177в31-1178а1.
12
13
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Arystoteles nie poprzestał na studiowaniu człowieka i jego „natury” i „istoty”, lecz zajął się problemem ulepszenia rodzaju ludzkiego za pomocą wychowania. Uważał on bowiem, że edukacja powinna znajdować się pod kontrolą państwa i nikt nie może wątpić w to, że ustawodawca powinien zwracać wyjątkową
uwagę na wychowanie młodzieży. System ustrojowy państw, w których problemom wychowania poświęca się mało uwagi, cierpi z tego powodu.
Problemy wychowania przedstawił Arystoteles w dziełach „Polityka”, „Etyka”, „O duszy”. Rozróżniał trzy rodzaje duszy: wegetatywną, zmysłową i rozumną. Każdej z nich odpowiadają aspekty wychowania. Wegetatywna strona
duszy przejawia się w odżywianiu, rośnięciu, rozmnażaniu i odpowiada za wychowanie fizyczne. Zmysłowa strona duszy przejawia się w zdolności do postrzegania, pragnienia i odczuwania i odpowiada za wychowanie moralne.
I wreszcie rozumna część duszy przejawia się w myśleniu, które odpowiada za
wychowanie intelektualne. Wychowanie zakłada rozwój wszystkich stron duszy:
wegetatywnej, zmysłowej i rozumnej.
Arystoteles miał ogromny wpływ na myśl filozoficzną i pedagogiczną nie
tylko w starożytności, ale i w Średniowieczu. Traktaty Arystotelesa służyły jako
podręczniki dla filozofów i pedagogów w ciągu następnych stuleci.
Wkład Arystotelesa w rozwój antropologii i pedagogiki po pierwsze, przejawiał się w następujących traktatach: „O duszy”, „O pochodzeniu zwierząt”,
„O pamięci”, „O snach” i innych. W nich Arystoteles sformułował pierwszy
w historii ludzkości system kategorii i pojęć w psychologii. Po drugie, Arystoteles po raz pierwszy pokazał różnicę pomiędzy myśleniem teoretycznym i praktycznym oraz zwrócił uwagę na zależność adaptacji (wrażeń) z poprzedniego
systemu obrazów, z poprzednich doświadczeń (pierwszych wrażeń). Ta idea
apercepcji (postrzegania samego siebie) stała się jedną z podstaw idei psychologii i filozofii G. W. Leibniza, I. Kanta, J. F. Herbarta, W. Wundta i odegrała
ważną rolę w powstaniu pedagogiki Herbarta (herbartyzm): T. Ziller, K. V.
Stoy, L. Strumpell, W. Rein i inni. Po trzecie, nauka Arystotelesa o duszy miała wyraźny wpływ na pedagogikę aż do XXI wieku. Z psychologią Arystotelesa wiąże się
sensualistyczna podstawa pedagogiki J. A. Komeńskiego i J. Locke`a. Wpłynęła
ona na pedagogikę A. Bena i J. S Mill`a. Legła u podstaw wszystkich modeli
nauczania jako kierowania procesami gromadzenia i przetwarzania doświadczeń
zmysłowych: percepcja – rozumienie – zapamiętywanie dzięki ćwiczeniom – zastosowanie do analogicznego materiału. Po czwarte, Arystoteles wiele wieków
wcześniej strukturyzował treść powszechnych dyskusji na temat przedmiotu –
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problematyki i metod pedagogiki (traktat „Polityka”). Przede wszystkim Arystoteles odkrył istotę dyskusji naukowej na temat celu wychowania. Po piąte, po raz
pierwszy uzasadnił treść nauczania i wychowania, a także wykazał, że właśnie
z nauki, sztuki, praktycznej umiejętności rozwija się myślenie, a to jest cnota. Po
szóste, z punktu widzenia Arystotelesa najważniejsza w wychowaniu jest moralność, następnie pojawia się wychowanie intelektualne. Brak umiejętności zachowania harmonii pomiędzy pracą fizyczną i umysłową ma otępiający wpływ
na człowieka. Po siódme, twierdził on, że wychowanie jest istotną częścią polityki. Wychowanie powinno przygotować obywateli do obrony i umocnienia
państwa. Cele państwa są najważniejsze, dlatego wychowanie wszystkich obywateli również powinno stać na pierwszym miejscu. Wychowanie pozbawione
kontroli państwa nie ma racji bytu. Po ósme, Arystoteles zwracał uwagę na problemy związane ze środkami i metodami nauczania, podziałem wiekowym
i zgodnością z nim środków i metod.
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ABOUT THE CULTURETIC ROLE OF THE MUSEUM
IN THE PROJECT OF MIECZYSŁAW TRETER
Abstract
The article addresses the problem of the culture-creating role of museums designed by
Mieczysław Treter in the first years of the Second Polish Republic – an art historian from Lviv,
the curator of the Museum of the Lubomirski family name in Lviv and the director of the State
Art Collection in Warsaw. The publicist of this author is a testimony of how in the first years after Poland regained independence, attempts were made to develop a new way of thinking about
the culture-forming function, status and formula of Polish museums, adequate to the changed realities of life in a free state. It formulated the postulate of treating museums as an institution of
Polish cultural policy, an institution supporting the rebuilding of an independent state and its status on the international arena. In the perspective of the perceived role of museum outlets, the way
of thinking about culture understood as a constant update of historical values was revealed at the
same time. The museum discourse of Treter also revealed the shortcomings of extra-banking
thinking about culture, which on the threshold of independence – on the one hand – was to be
harnessed in state-building processes, and on the other – to realize values developed in the years
of national captivity.
Key words: culture, museums, Poland’s independence, Mieczysław Treter
Słowa kluczowe: kultura, muzea, niepodległość Polski, Mieczysław Treter

*
Przestrzeń refleksji na temat formuły i przyszłości narodowej kultury, poddawanej weryfikującej ocenie na początku istnienia II Rzeczypospolitej, w zna-
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czący sposób wypełniał dyskurs muzeologiczny. W pojawiającej się wówczas publicystyce poświęconej muzeom starano się wypracować nowy sposób myślenia
o kulturotwórczej funkcji, statusie i formule polskich placówek muzealnych,
adekwatny do zmienionych realiów życia w wolnym państwie, a jednocześnie
wspierający wypracowywany projekt polskiej kultury. Osobą, której głos dość
silnie wybrzmiewał w tak określonej społecznej dyskusji, był historyk sztuki
Mieczysław Treter – znany już jako autor wydanej w 1917 r. pionierskiej pracy
Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. W publikacji tej omówione zostały
istniejące na ziemiach polskich muzea, a także zdefiniowane zostały muzealne
potrzeby czasu wojennego przełomu1. Małgorzata Wawrzak uznała to opracowanie za „jedno z podstawowych do badań wczesnych instytucji muzealnych na
terenach dawnej Rzeczypospolitej”2. Treter napisał je w odpowiedzi na uchwałę
podjętą podczas I Zjazdu Reprezentantów Muzeów Polskich, odbywającego się
na wiosnę 1914 r. w Krakowie, która – wychodząc naprzeciw potrzebom kulturalnym definiowanym jeszcze przed wybuchem wojny – „nakładała na utworzony wówczas ‹‹Związek Muzeów Polskich›› obowiązek dokonania wszelkich starań w celu opracowania i wydania naukowej monografii polskich muzeów”3.
Autor wspomnianego opracowania miał wszelkie kompetencje do opracowania
tego typu dzieła, od początku swojej zawodowej aktywności wykazywał się bowiem zaangażowaniem w działalność muzealną: już w 1918 r. pracował jako kustosz w Muzeum im. Lubomirskich4, a następnie od 1922 do 1924 r. piastował
stanowisko dyrektora Państwowych Zbiorów Sztuki w Warszawie5. W 1922 r.
opublikował też szkic zatytułowany Organizacja zbiorów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym znalazł się zupełnie nowy w polskim dyskursie muzeologicznym wątek upaństwowienia muzeów. Obecność tego właśnie wątku wydaje się tyleż oczywista – gdy weźmie się pod uwagę zmienione realia polityczne,
w których Treter rozważał znaczenie muzealnej działalności dla rozwoju narodowej kultury – co priorytetowa dla opisania sposobu upaństwawiania kultury
M. Treter, Muzea współczesne. Studium muzeologiczne. Początki, rodzaje, istota i organizacja
muzeów. Publiczne zbiory muzealne w Polsce i przyszły ich rozwój, Kijów 1917, s. 33. Na temat znaczenia tego opracowania w dziejach polskiej muzeologii zob. A. Tołysz, „Odpowiednie dać rzeczy
słowo” – Przemiany w polskiej definicji „muzeum” w XIX i XX wieku, http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=626 (dostęp 18.11.2017). Por. także: M. Wawrzak, Studium muzeologiczne
Mieczysława Tretera, http://muzeumpamieci.umk.pl/?p=626 (dostęp 18.11.2017).
2
M. Wawrzak, dz. cyt.
3
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w pierwszych latach niepodległej Polski. Po 1918 r. muzea miały bowiem pełnić
przypisaną sobie rolę instytucji podtrzymującej i promującej narodowy dorobek
jako poddane rygorom wyraźnie i świadomie określonej polityki kulturalnej,
a jednocześnie politykę tę precyzowały formułą swojego funkcjonowania.
Treter bardzo wyraźnie upominał się o zmianę statusu większości placówek
muzealnych i stworzenie muzeów państwowych. Można odnieść wrażenie, że
brak takich muzeów dyskwalifikował w jego mniemaniu cały polski dorobek
muzealniczy i umniejszał jego kulturotwórczą rolę.
Polska odrodzona znalazła się jako państwo w osobliwych wprost warunkach: nie
posiadała żadnych zbiorów artystycznych, żadnych muzeów, gdyż zaborcy i okupanci nie zostawili jej dosłownie nic po sobie w tej dziedzinie, poza przedmiotami
związanymi ściśle z architekturą dawnych polskich zamków i pałaców królewskich
oraz gmachów państwowych. W ciągu długich lata niewoli nie było, rzecz prosta,
odpowiednich ku temu warunków, aby w Polsce mogły powstawać i bujnie rozwijać się muzea, tak jak w innych państwach, gdzie ze zbiorów panujących tworzono
najwspanialsze muzea państwowe6.

Biorąc pod uwagę fakt, że przez cały wiek XIX istniało na terenach dawnej
Rzeczypospolitej kilkaset najróżniejszych muzeów7, które zresztą Treter w znakomitej większości opisywał we wcześniejszej wspomnianej już pracy, jego diagnoza może wydawać się nazbyt surowa. Można powiedzieć, że nie docenił on
ogromnego wysiłku wszystkich dziewiętnastowiecznych kolekcjonerów i muzealników. Jednak to pozorne umniejszanie roli polskich muzeów czasu zaborów
było jedynie retorycznym wzmocnieniem apelu o tworzenie muzeów państwowych. Treter swój oskarżycielski wywód o tym, że „Polska stała się wśród
państw, już nie tylko Europy, ale całego cywilizowanego świata, istotnie jedynym państwem nie posiadającym zgoła żadnych artystycznych ni historycznych
kolekcji”8, kończył stwierdzeniem, że działo się tak, ponieważ nie posiadała „ani
jednego własnego muzeum państwowego”9, dodając jednocześnie, że:

M. Treter, Organizacja zbiorów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1922, s. 3.
Zob. wykaz muzeów polskich: http://muzeumpamieci.umk.pl/?page_id=74 (dostęp 23.
03.2018).
8
M. Treter, Organizacja zbiorów…, dz. cyt., s. 4.
9
Tamże.
6
7

Dorota Kielak

164

obowiązek racjonalnej polityki muzealnej w całym kraju, dbałość o wysoki poziom
zbiorów muzealnych, tak prowincjonalnych, jak zwłaszcza stołecznych, należy
obecnie przede wszystkim do państwa, nie zaś do gmin miejskich, organizacji społecznych i poszczególnych jednostek, jak to – z konieczności – było przed wojną10.

Powstanie muzeów państwowych miało sprzyjać – zgodnie z koncepcją
Tretera – trosce o odpowiedni poziom polskich placówek muzealnych, o to, by
np. nie „dochodziło […] do gorszącego wzajemnego antagonizmu miast na
gruncie muzealnym”11 oraz „do tworzenia w jednym i tym samym mieście kilku
muzeów o identycznym programie i zakresie”12, by nie powierzano „odpowiedzialnych stanowisk kustoszy i dyrektorów muzealnych ludziom niefachowym,
wcale do tego nie przygotowanym”13, wreszcie by nie zakupywano „hurtem towaru zabytkowego, bez względu na jego wartość istotną w ogóle i w szczególności na wartość jego muzeologiczną i kulturalną dla danego miasta, byleby zdobyć
w najkrótszym czasie możliwie liczne zbiory, olśnić ilością różnych działów
[...]”14.
Upaństwowienie muzeów w naturalny sposób pomogłoby w zachowaniu
właściwego poziomu ich funkcjonowania, ale przede wszystkim pociągało za sobą zmianę w myśleniu o ich kulturotwórczej roli. Muzea, które przez cały XIX
wiek były instytucjami służącymi zachowaniu i rozwijaniu polskiej kultury,
w niepodległym kraju zaczęły być postrzegane jako instytucje poprzez kulturę tę
wspierające proces odbudowy państwa. Muzea uwiarygodniają – według Tretera
– wartość organizacji państwowej, niejako legitymizują prawo narodu do niezawisłego bytu. Pisząc, że Polacy lubią „ogromnie chwalić się – tak między sobą,
jak zwłaszcza przed obcymi – kilkuwiekową kulturą, nie tylko naukową, ale i artystyczną”15, że są „dumni […], często ponad miarę, ze swej sztuki, dawnej
i współczesnej”16, podkreślał jednocześnie, że „we wszystko to jednak wierzyć
[…] muszą obcy na dobre słowo”17, bo to, co najcenniejsze, „jest gdzieś w ukry-

Tamże, s. 8.
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ciu, mało komu dostępne, a jeśli już na widok publiczny wystawione, to w taki
nieraz sposób, że chwalić się tym doprawdy trudno”18.
Nikt obcy – a jakże ich wielu i jak często, od r. 1918 począwszy, zjeżdża do Polski
– nie może u nas na miejscu w sposób naoczny sprawdzić tej naszej kultury w celowo i racjonalnie zaaranżowanych instytucjach muzealnych, na podstawie charakterystycznych, niewątpliwie cennych, a pomysłowo dobranych i razem zestawionych poszczególnych okazów i kolekcji19.

Treter postrzegał muzea jako swojego rodzaju instrument promocji polskiej
niepodległości. Przekonywał, że objęcie muzeów mecenatem państwowym, pozwalającym na profesjonalne zabezpieczenie polskiego dziedzictwa kulturowego,
będzie wizytówką polskiej wolności, a przede wszystkim sposobem na odbudowę międzynarodowej pozycji Polski:
A idzie teraz, w dniu dzisiejszym […] o godną reprezentację całego narodu, tradycji i kultury polskiej, zwłaszcza przed obcymi. Idzie o to, abyśmy, na podstawie
świetnych nieraz zabytków minionej przeszłości, których, mimo wszystko, dość
jeszcze w Polsce się znajduje, mogli zaświadczyć przed Europą całą, że nie jesteśmy
parweniuszem, że i myśmy w ubiegłych wiekach postępowali naprzód, tworzyli, albo i kazali u siebie tworzyć – bo to na jedno w gruncie rzeczy wyjdzie – arcydzieła
plastyki, architektury, rzeźby i malarstwa, żeśmy w nauce często dorównywali obcym, niejednokrotnie ich nawet prześcigali, i to za czasów bytu niepodległego, nie
zaś dopiero po przyłączeniu nas do państw zaborczych20.

Podkreślał, że tak zdefiniowaną dbałość o muzea narzucają „względy reprezentacyjne, polityczno-propagandowe, względy na opinię całego cywilizowanego
świata, z którymi liczyły się i liczą zawsze nawet najpotężniejsze światowe mocarstwa”21. Za Janem Czekanowskim – etnografem i etnologiem związanym od
1913 r. z Uniwersytetem Lwowskim i mającym doświadczenie pracy w Muzeum
Etnologicznym w Berlinie oraz Muzeum Narodów w Petersburgu22 – powtarzał, że „opinia obcych […] nie jest tym bardziej obojętna dla nas, zbyt biednych
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do systematycznego przekupywania prasy”23, a „od tej ogólnej opinii zależy
w znacznym stopniu nasz kredyt, nie tylko moralny…”24. Dodawał, że „idzie tu
o prestige narodu i państwa jako takiego”25, podkreślając, że „rozumieją to nawet
sowiety i dlatego w Rosji współczesnej muzea są jeszcze bogatsze, ciekawsze
i liczniejsze, aniżeli były przedtem, przed upadkiem caratu”26. Pisał, że taka jest
polityka największych mocarstw światowych – że „tym się też tłumaczy, dlaczego agenci muzeów amerykańskich, angielskich, berlińskich, jeździli i dziś jeżdżą
po całym świecie, zdobywając dla swych instytucji najcenniejsze okazy”27. Swój
apel o utworzenie muzeów państwowych formułował również na kanwie porównania Polski z takimi państwami, jak Czechosłowacja, Węgry, Finlandia28,
w których „jest cały szereg imponujących nie tylko ilościowym bogactwem, ale
i jakością obrazów, państwowych muzeów”29. Ocena poziomu instytucji muzealnych wyraźnie służyła Treterowi do porównania statusu poszczególnych państw europejskich. Pisał np., przytaczając słowa wspomnianego wyżej Czekanowskiego:
Pod względem organizacji muzealnej Polska stoi na ostatnim miejscu w Europie.
Stosunki te najjaskrawiej ilustruje fakt, że Warszawa jest jedyną stolicą w Europie
nie posiadającą większego, własnymi budynkami wyposażonego muzeum państwowego. Pozostaje ona pod tym względem w tyle nie tylko poza Helsingforsem,
ześrodkowującym w swym Muzeum Narodowym piętnastu wybitnych uczonych
muzealistów: Warszawa nie może równać się nawet i ze stolicami do niedawna
drobnych i biednych, przez analfabetów zamieszkałych państw bałkańskich, posiadających bogate muzea, przyciągające licznych badaczy z zagranicy30.

Sformułowany przez Tretera w tym kontekście postulat utworzenia „wielkiego Muzeum Polskiego – ‹‹Muzeum›› w tym najszlachetniejszym, zupełnie
nowoczesnym tego słowa znaczeniu – które by na świat cały głosiło chwałę państwa […]”31, wybrzmiewał jako jeden z priorytetów niepodległości.
M. Treter, Organizacja zbiorów…, dz. cyt., s. 9.
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*
Treter postrzegał muzea jako instrumenty państwowej polityki kulturalnej,
której zadaniem było – według niego – promowanie polskiej kultury w jej historycznej perspektywie. Przekonywał, że „ważną rolę społeczną i narodową odgrywają nowego typu muzea historyczne, poświęcone sztuce i kulturze”32, uczą
one bowiem „historycznego sposobu patrzenia na fakty i zjawiska wieków minionych i doby współczesnej”33. W tym miejscu można byłoby oczywiście powiedzieć, że Treter dowodzi czegoś, co jest oczywiste, bo każde przecież muzeum jest z definicji miejscem gromadzenia pamiątek przeszłości i taką też rolę
przypisywano muzeom przez cały XIX wiek. W wywodzie Tretera znalazło się
jednak sformułowanie, które to akcentowanie rangi muzeów historycznych sytuuje w nieco innym świetle. Pisze on bowiem o muzeach jako „nawiązujących
tę przerwaną nić ‹‹między dawnymi a nowymi laty››”34, jako tych, które „podtrzymują […] w narodzie tę cenną ciągłość kulturalnego rozwoju przez stałe
nawiązywanie do przeszłości”35. W perspektywie przywołanych sformułowań jasne staje się, że kulturotwórcza rola muzeów miała się realizować nie tylko poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej, ale przede wszystkim odnawianie zerwanych więzi z narodowymi dziejami sprzed epoki zaborów. Nie bez powodu
Jadwiga Petrażycka-Tomicka w 1919 r. oraz Seweryn Udziela w 1926 r. podkreślali związek między utworzeniem w 1910 r. Muzeum Etnograficznego w Krakowie a obchodami rocznicy 500-lecia bitwy pod Grunwaldem36. Początki instytucji utrwalającej wiedzę o polskiej kulturze ludowej w symboliczny sposób
sprzęgnęli oni ze społeczną pamięcią o chwale polskiego oręża, dając w ten sposób wyraz swojemu myśleniu o tym, że w muzealnej perspektywie polska kultura
jawi się jako ciągłość wartości kształtujących ją w różnych czasach, że nie tylko
pozwala na pielęgnowanie pamięci historycznej, ale nade wszystko tworzy przestrzeń, w której spinają się różne jej krańce, jest – można jeszcze raz dokładniej
powtórzyć słowa romantycznego poety: „arką przymierza między dawnymi
a nowymi laty”.
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Bardzo dobrym kontekstem dla takiej interpretacji rozważań Tretera jest
również fakt, że z podobną intencją pisarze i artyści z przełomu XIX i XX wieku
wracali niejednokrotnie w swoich utworach do ostatnich lat wolnej Polski przed
rozbiorami, czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, ale też epoki napoleońskiej
i Księstwa Warszawskiego. Twórczość Jacka Malczewskiego (obraz Melacholia),
Stefana Żeromskiego (Popioły), pisane na progu wojny powieści Kazimierza
Przerwy-Tetmajera (Koniec epopei), Władysława Stanisława Reymonta (Rok
1794) uruchamiały rozważania o mechanizmach historii, która przyniosła Polakom sto lat politycznej niewoli, ale tym samym otwierały perspektywę mentalnego powrotu do historii I Rzeczypospolitej. Twórczość tę można odczytywać
jako znak swojego rodzaju potrzeby pojednania się z trudną historią ostatnich
dekad I Rzeczypospolitej i jej mankamentami. Bardzo znamienny jest pod tym
względem wojenny dorobek popularyzatorów historii, takich jak np. Aleksander
Kraushar, który np. w 1916 r. publikuje pracę Salony i zebrania literackie warszawskie na schyłku w. XVIII i w ubiegłym stuleciu. Opisując aktywność polskiej
arystokracji od czasów ostatniego króla Polski po dzieje współczesne, unaoczniając proces tworzenia się polskiej inteligencji, konstruował jednocześnie płaszczyznę relacji między schyłkiem XVIII w. a początkiem XX wieku37. Moment
odzyskania przez Polskę niepodległości w naturalny sposób mobilizował do scalenia polskich dziejów, łączenia różnych etapów narodowej historii, tworzenia
spójnego gmachu narodowej tożsamości. Dlatego też Treter w swojej refleksji
projektował muzea, a wraz z nimi tworzył wizję kultury, która miała „budzić silne poczucie jedności z całym narodem i żywej łączności z przeszłymi jego pokoleniami”38. Bardzo konsekwentnie przypominał zasługi Stanisława Augusta,
proponując uczynić Zamek Warszawski – jako przestrzeń muzealną – „ośrodkiem ruchu artystycznego i umysłowego stolicy, a w konsekwencji i kraju całego”39. W warszawskim zamku planował stworzenie „siedziby generalnej dyrekcji
zbiorów państwowych, tak, jak niegdyś Zamek był siedzibą gen. Dyrektora
Sztuk Pięknych za czasów Stanisława Augusta, a mianowicie M. Baciarellego”40,
pisząc, że: „tu mogłoby najżywiej bić krwią serdeczną tętno polskiej twórczości,

37
Por. D. Kielak, O „pośmiertnej historii” Szkoły Głównej w latach I wojny światowej, w:
U. Kowalczuk, Ł. Książyk (red.), Szkoła Główna – kręgi wpływów, Warszawa 2017, s. 281–298.
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tętno serca polskiego artyzmu. Stąd mogłyby się rozchodzić życiodajne promienie na najdalsze zakątki kresów Rzeczypospolitej”41.
Treter chciał, by Kraków „zachował swą tradycję miasta średniowiecznego
i renesansowego”42, w którym gromadzone będą „w salach odnowionego Wawelu zabytki aż po wiek XVII-ty”43. Zaś „epokę Sobieskiego mógł świetnie reprezentować Wilanów […] a wiek XVIII, XIX i XX niechby ilustrowały zbiory
warszawskie, zwłaszcza w Muzeum Narodowym (miejskim) i – w inny sposób –
w Zamku Warszawskim”44. W pewien symboliczny sposób różne ośrodki miały
reprezentować różne etapy polskiej historii, a – jako scalone terytorialnie w jednym państwie – tworzyć spójność polskiego dziedzictwa. W Zamku Warszawskim Treter widział możliwość powstania placówki podobnej do ST.-Germainen-Laye, Centralnego Muzeum Archeologicznego czy też do florenckiego Museo del Risorgimento Nazionale, a będącej „Muzeum Walk o Niepodległość
Narodu Polskiego, od r. 1794 aż po rok 1920”45. W ten sposób – właśnie za
pomocą projektowanego muzeum – planował, jak sam to przyznał – „przywrócenie Warszawie stołecznego charakteru metropolii polskiej kultury”46, ale jednocześnie za sprawą tychże muzealnych projektów właśnie Warszawę czynił
miejscem pojednania z polską historią, miejscem, w którym czasy Stanisława
Augusta Poniatowskiego, czyli prawie cały wiek XVIII – jeśli wziąć po uwagę
daty urodzin i śmierci tego ostatniego króla Polski, lub druga połowa wieku
XVIII – jeśli wziąć pod uwagę okres sprawowania przez niego władzy, połączą
się symbolicznie z epoką zaborów. Treter nie zważał na to, że osoba Stanisława
Augusta była kontrowersyjna dla polskich historyków, że obwiniano go za uległość wobec Rosji, słabość państwa i doprowadzenie do jego upadku. Na marginesie można przypomnieć chociażby szkice Cecylii Niewiadomskiej, która
w 1912 pisała o ostatnim królu polskim jako tym, który „lepiej się podobał47” cesarzowej Katarzynie II, na którego „patrzono niechętnie, nieufnie, źle wróżono
z każdego [jego – uzupełn. D.K.] kroku”48 i który „odrzucił strój polski: w sukni
francuskiej wystąpił przy obrzędzie koronacyjnym: krótkie spodnie, pończochy,
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trzewiki ze sprzączkami, krótki kaftan, koronki i peruka”49. Wcześniej, bo
w 1882 r. historyk sztuki i redaktor krakowskiego „Czasu” – Stanisław Tomkowicz pisał o Stanisławie Auguście jako tym, którego przeznaczeniem było „żeby
zawsze chcieć dobrego, a zawsze tylko złe wyrządzać krajowi”50. Treter jednak
wyraźnie postulował, by stworzone na zamku muzeum oddawało nie tylko ducha czasów, w których rezydował w nim ostatni król Polski, ale też by było
miejscem pamięci o nim samym:
Można nie tylko przywrócić dawny, królewski gabinet graficzny, wyposażony w setki
i tysiące rycin z wieków ubiegłych, ale można by, a nawet będzie trzeba, uzupełnić
ten zbiór aż po najnowsze czasy, aż po jutro, bo tak postąpiłby niewątpliwie sam Stanisław August, gdyby dziś mógł pałac swój wskrzesić i zrekonstruować51.

Warszawskie muzeum miało realizować swoją kulturotwórczą, a przez to
i państwowotwórczą rolę, poprzez misję pojednania z historią trudną, której
pamięć wpływała dotąd na polaryzację polskich postaw – zacieranie różnych
etapów historii jest bowiem wykluczaniem ze społecznej przestrzeni tych, którzy
z przeszłością tą z jakichś względów się identyfikują. Miało tę misję realizować
w duchu wspomnianej wcześniej idei narodowej i historycznej jedności. Treter
przekonywał, przywołując myśl Norwida, że – jeśli nie dokona się zjednoczenia
z historią – „to ‹‹wtedy kość pacierzowa z mleczem swoim, połączającym całość
pracy w narodzie, się rozpada… na wspomnienie Przeszłości i utęsknienie do
Przyszłości…›› […]. I dzień dzisiejszy staje wówczas pod znakiem pustki i martwoty!52 Taką właśnie sytuację dekadę później opisywał Antoni Słonimski, który
w esejach pochodzących z 1932 r. relacjonował swoją podróż do Rosji sowieckiej, w trakcie której zwiedzał Galerię Tretiakowską, Państwowe Muzeum
Sztuki Zachodu, muzeum w Soborze Izaakiewskim, czy Centralne Muzeum
Rewolucji53. Wymienione muzea opisywał jako służące delimitacji rosyjskiej historii i kultury. W muzealnych prezentacjach, ich zawartości oraz układzie
z dezaprobatą odnajdywał narrację służącą ideologicznemu uzasadnieniu przewrotu, który dokonał się w 1917 r. oraz mentalnemu odcięciu się od historii
Tamże.
S. Tomkowicz, Z wieku Stanisława Augusta, Kraków 1882, s. 33.
51
M. Treter, Organizacja zbiorów…, dz. cyt., s. 7.
52
Tamże, s. 8.
53
Zob. A. Słonimski, Muzea; Muzeum antyreligijne, Muzeum rewolucji, w: Moja podróż do
Rosji, Warszawa 1997, s. 58-62; 88-91; 55-57.
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Europy i przedrewolucyjnej Rosji. Stwierdzał, że wystawione w nich eksponaty,
np. obrazy, w paradoksalny sposób „nie stanowią przedmiotu kontemplacji. Potrzebne są raczej jak wypchane ptaki w szkole przy wykładzie zoologii”54, a napisy pod dziełami „każdą salę i każdego malarza oświetlają z punktu widzenia materializmu dziejowego”55. Słonimski pisał o „marksizmie gwałtem wpychanym
do muzeów”56:
W dawnej Galerii Szczukina znalazłem parę napisów bardzo delikatnie i wzruszająco oświetlających malarstwo francuskie. W żaden sposób nie mogę zrozumieć
niektórych subtelnych odcieni. Na przykład „Sala gnijącego kapitalizmu: Renoir,
Degas”. Albo „Sztuka plutokracji: Moreau”. Nie wiem również, dlaczego Cézanne
zaliczony jest do sztuki „epoki wielkiego przemysłu” i w takim razie, co wielki kolorysta ma wspólnego ze swoja epoką. W Sali poświęconej Gauguinowi znalazłem
parę napisów, które sobie odnotowałem. „Pytanie dla zwiedzających: czy w sztuce
Gauguina przedstawiona jest imperialistyczna polityka kolonialna Francji?”. Niestety, malarz nie daje na to pytanie odpowiedzi, a jego obrazy mówią tylko o tym,
jak kolorowy proletariat na wyspach Pacyfiku leży w fioletowym cieniu kobaltowych palm i je cynobrem i ochrą nakrapiane ryby57.
Może dlatego wszystkie wycieczki, które widziałem w muzeach, szły tak ostrym
tempem przez sale, jakby oprowadzacze nie chcieli im pokazać malarstwa, lecz tylko raz jeszcze mówić na temat walki klasowej, o czym równie dobrze mogliby
opowiadać pod gołym niebem albo w klubie robotniczym58.

Przekonywał, że efektem tej natrętnej marksistowskiej propagandy, działającej na rzecz zerwania łączności z artystyczną tradycją, jest zanik rosyjskiego
malarstwa sztalugowego, które zastąpione zostało – jak pisał – „fotoszantażami
przedstawiającymi uśmiechniętych robotników i robotnice na traktorach”59. Tak,
jak Norwid przestrzegał przed „pustką i martwotą” współczesności, która zerwała więzy z przeszłością, tak też Słonimski po wyjściu z Centralnego Muzeum
Rewolucji uświadomił sobie, jak bardzo wyjałowione i pozbawione wartości zostało jedno z najważniejszych słów w dziejach dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej Europy – słowo „wolność”: „Słowo wolność nie ma już w sobie patosu.
Tenże, Muzea, dz. cyt., s. 58.
Tamże.
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To tylko eksponat muzealny. Może za bardzo przywiązywaliśmy się do tego hasła, które ma coraz mniejsze znaczenie w świecie trudnych i ważnych przeobrażeń”60.
*
Projektowanie przez Tretera muzeów jako wyznaczających założenia państwowej polityki kulturalnej sprawia, że w jego szkicu znalazł się zarys wizji kultury wynikającej z kształtu określonej wyżej polityki. Odsłania się on przede
wszystkim w myśleniu o tym, że kultura tworzy się niejako wbrew postawom,
które Słonimski wyartykułował w Czarnej wiośnie, nawołując – można powiedzieć w dość przekorny sposób, jeśli wziąć pod uwagę to, co zostało napisane
wyżej – do „odrzucenia […] płaszcza Konrada”61. Ma ona być państwowotwórcza i zaangażowana w proces zmiany narodowej świadomości. Kultura była dla
Tretera miejscem doświadczania „przeszłości teraźniejszości62”. Jego rozważania
nie uwiarygadniają – reprezentowanej np. przez Andreasa Huyssena – koncepcji
postrzegania kultury europejskiej od końca XVIII w. do lat 80. XX w. jako
„skupionej na ‹‹przyszłości teraźniejszości››”63. Tenże muzeolog – urodzony w latach 80. XIX w., a więc nie zaliczający się już nawet do pokolenia młodopolskiego – powinien włączyć się w ujawniający się na progu niepodległości proces
reorganizacji „systemu czasowego kultury”64 jako rzecznik doświadczania teraźniejszości poprzez przyszłość65, tym bardziej, że nie unikał on rozważań o przyszłym rozwoju kultury. Pisząc o roli, jaką może odegrać Zamek Warszawski,
o konieczności „nawiązania tej przerwanej nici ‹‹między dawnymi a nowymi laty››”, pojednanie z historią czynił jednocześnie podstawą przyszłości kultury.
Z wskrzeszonej wielkości dawnej sztuki chciał – jak pisał – „wywiązać […] łańcuch rzemiosł i rękodzieł”66. Akcentowanie znaczenia – zamkniętej w muzealnych przestrzeniach – historycznej pamięci dla rozwoju kultury współczesnej nie
było jednak w wywodzie Tretera równoznaczne z próbą myślenia o „przyszłości
Tenże, Muzeum rewolucji, dz. cyt., s. 57.
Tenże, Czarna wiosna, http://hamlet.edu.pl/shi/teksty/?id=xxlecie&idu=009 (dostęp 06.
09.2018).
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Z. Rybczyńska, Dynamiczny model kultury futuryzmy ukraińskiego: „przyszłość teraźniejszości” w
manifestografii Mychajla Semenki, w: K. Łukasiewicz, I. Topp, (red.), Przyszłość w kulturze, „Acta
Universitatis Wratislaviensis” No 3487, „Prace Kulturoznawcze” XV, Wrocław 2013, s. 188.
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A. Huyssen, Present Pasts: Media, Politics, Amnesia, „Public Culture”, nr 1, 2000, s. 21.
Cyt za: Z. Rybczyńska, dz. cyt., s. 187.
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teraźniejszości”. Wynikało ono raczej z przekonania, że kulturowe dziedzictwo
„uzmysławia naocznie właściwości narodowego charakteru i plemiennego temperamentu za pomocą celowo dobieranych zabytków i okazów, które pouczają
doskonale, bezpośrednio, o cechach swoistego smaku i narodowego stylu”67, i te
właśnie cechy stanowią niewątpliwą podstawę wszelkich współczesnych i przyszłych działań kulturalnych.
[…] muzeum historycznego typu […] jest […] nieraz źródłem natchnienia dla niejednego artysty, dla uczonego i dziejopisarza stanowi nieodzownie potrzebne archiwum, a będąc świątynią istną narodowych pamiątek, opowiada dzieje narodu poglądowo i plastycznie, w sposób łatwy i przystępny nawet dla nieoświeconego ludu68.

W podobny zresztą sposób wspomniana już wcześniej Petrażycka-Tomicka, autorka pracy poświęconej muzeum etnograficznemu na Wawelu, ale także
i szkiców krytycznoliterackich o twórczości np. Marii Konopnickiej, podstawą
rozwoju kultury czyniła kształtujący się w historycznym przebiegu narodowy
styl. W opublikowanym w 1916 r. szkicu pt. Wojna a kultura pisała: „najwyższa
[…] kultura może być osiągnięta przez naród, gdy on w duchu własnym rozwijać ją może”69. Przyszłość kultury jest – zarówno dla Tretera, jak i PetrażyckiejTomickiej – rozwijaniem dorobku składającego się na narodową indywidualność, a kształtującego się w toku historycznych przemian. Jest tak naprawdę
nieustającym uaktualnianiem przeszłości.
Wizja kultury, wyłaniająca się z uruchomionego po 1918 r. dyskursu na
temat formuły muzeów w niepodległej Polsce, była szczególna i właściwa dla
narodu, który – wychodząc z ponad stuletniej niewoli – musiał na nowo wypracować kategorie własnej autoidentyfikacji. Dlatego też kultura, zastępująca przez
ponad sto lat instytucje nieistniejącego państwa, miała sama poddać się instytucjonalizacji, ale jednocześnie też wciąż pełnić rolę terapeutyczną. Miała uzależnić się od rygorów państwowego finansowania, a zarazem leczyć z kompleksu
polskości rozdartej, niespójnej i pozbawionej wyraźnie określonego kanonu tożsamościowego. Miała być narzędziem polityki zagranicznej i jednocześnie instrumentem kształtowania zbiorowej wrażliwości. Z tak sformułowanej misji kultury
Tamże.
Tamże, s. 9.
69
J. Petrażycka-Tomicka, Wojna a kultura, w: A. Habrat, Jadwiga Petrażycka-Tomiska. Życie
i działalność, Rzeszów 2001, s. 244.
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można też wyczytać ogrom problemów, jakie pojawiły się wraz z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości – problemów z opracowaniem priorytetów polityki
kulturalnej, w której rygory myślenia ukształtowanego w sytuacji niewoli wciąż
jeszcze decydowały o realizacji wyzwań w państwie z niewoli tej wychodzącym.
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FILMOWY „PAN TADEUSZ” – POLSKIE KINO NARODOWE?

„PAN TADEUSZ” – POLISH NATIONAL CINEMA?
Abstract
The subject of this article is an ideological aspect of Pan Tadeusz, directed by Ryszard
Ordyński (based on a script by Andrzej Strug and Ferdynand Goetel) as a film adaptation of Adam Mickiewicz’s poem. Picture was realised in 1928 to celebrate the tenth anniversary of regaining of national independence by Poland. Main goal of this article is to reflect in what ways
filmmakers of Pan Tadeusz tried to implement a project of Polish national cinema. I also want to
present how this film expressed social needs, programme specifications of political power camp
and how it explored national values in the cinema.
Key words: Pan Tadeusz, film adaptation, national independence, Polish national cinema
Słowa kluczowe: Pan Tadeusz, filmowa adaptacja, niepodległość, polskie kino narodowe

*
Uroczysta premiera filmowej adaptacji Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,
zrealizowanej w dziesiątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła, się 9 listopada 1928 r. w Filharmonii w Warszawie i była dużym wydarzeniem kulturalnym. Na pokazie byli obecni Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy
Mościcki z małżonką, Marszałek Piłsudski z rodziną, przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego, liczni reprezentanci władz i wojskowości. Scenariusz filmu na
zamówienie wytwórni „Star-Film” napisali Ferdynand Goetel i Andrzej Strug,
a wyreżyserował go Ryszard Ordyński. Znany producent Stefan Dękierowski,
jeden ze świadków premiery, tak wspominał tę wyjątkową imprezę: „Gdy zapaliły się światła, do loży na pierwszym piętrze, skąd oglądali film Prezydent
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i Marszałek Piłsudski, Juliusz Kaden-Bandrowski wprowadził pana Ryszarda
Ordyńskiego i przedstawił go jako twórcę filmu. Po prezentacji p. Ordyński zapytał Marszałka, jak w jego odczuciu znalazł film. Pan Marszałek chwilę pomyślał i tak zagaił: I ja panu opowiem pewną historię. Otóż w dawnych czasach żył
na Litwie książę Mendog. Posiadał wielki zamek. Bywało, że zapraszał gości na
ucztę …a później ich mordował… No, do widzenia panu, do widzenia… I odszedł. Pan Ordyński stał osłupiały…”1. Wydaje się, że premierowa publiczność
lepiej niż Marszałek przyjęła film, ponieważ wielokrotnie w trakcie seansu oklaskiwała poszczególne sceny i zdjęcia. Po warszawskiej premierze film zaczęto
wyświetlać w siedmiu największych kinach Rzeczypospolitej i cieszył się on olbrzymim powodzeniem u publiczności. Nie wynikało ono jednak z walorów artystycznych filmu, a raczej z panującego ogólnego nastroju patriotycznego,
umiejętnego grania przez twórców filmu na strunach poczucia przynależności do
narodu i jego historii. Można by zadać pytanie, dlaczego nie najwyższych lotów
film stał się centralnym punktem rocznicowych uroczystości. Tym bardziej jest
to zastanawiające, że równocześnie z premierą Pana Tadeusza w Teatrze Polskim w Warszawie uroczyście wystawiano widowisko Witaj jutrzenko swobody!
składające się z tekstów Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława
Wyspiańskiego, Teofila Lenartowicza, Jana Lechonia. Moim zdaniem ranga
premiery filmowej wersji Pana Tadeusza świadczy o tym, że film, stał się ważnym instrumentem politycznym w II Rzeczypospolitej, między innymi dzięki
możliwości wizualnego konkretyzowania funkcjonujących w społeczeństwie
zbiorowych wyobrażeń, a tym samym skutecznego oddziaływania na emocje
i zbiorową wyobraźnię.
Realizacja filmowej wersji Pana Tadeusza była największym przedsięwzięciem w dziejach ówczesnego kina. Producent filmu Antoni Niemirski dyrektor
„Star-Filmu” zauważył, że widowisko filmowe pokazujące bohaterskie fragmenty historii ojczystej zyskuje znacznie większą nośność emocjonalną niż komercjalna produkcja kosmopolityczna i mając nadzieję na sukces kasowy zaryzykował po raz pierwszy w kinematografii polskiej tak ogromny kapitał – pół miliona
złotych. Zamierzał stworzyć, jak sam się wyraził „polski film propagandowy”2.
Warto tutaj dodać, że „patriotyczno-propagandowy model kina” zdominował
produkcję filmową w pierwszych trzech latach niepodległości. Pierwsza dekada
po odzyskaniu niepodległości w historii polskiego kina stanowiła okres szczeS. Dękierowski, Wspomnienia, „Iluzjon 1984”, nr 2, s. 50-51.
W.Z., Narodziny „Pana Tadeusza”. U dyrektora A. Niemirskiego, „Kino dla Wszystkich”
1928, nr 71.
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gólny. Wówczas bowiem kształtował się ogólnokrajowy rynek filmowy, tworzone były podstawy polskiej kinematografii i koncepcja filmu narodowego, a także
rozpoczęła się era filmu dźwiękowego. Tuż po odzyskaniu niepodległości władze doszły do wniosku, że kino może być skutecznym narzędziem propagandy
politycznej. Skutkiem tego już w 1919 roku przy naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego powołano Centralny Urząd Filmowy Wojska Polskiego, który początkowo produkował aktualności z frontu oraz cenzurował filmy pokazywane
w kinach. Wkrótce zaczął występować także jako współproducent patriotycznych filmów fabularnych, które zaczęły powstawać na zlecenie Urzędu w prywatnych wytwórniach. Zwykle, jak pisze historyk kina, były to proste historie
o dzielnym polskim żołnierzu i zakochanej w nim dziewczynie osadzone na tle
dramatycznych wydarzeń, jak na przykład: Obrońcy Lwowa (1919) w reżyserii
Niny Niovilli, na tle walk z Ukraińcami w latach 1918–1919, Męczeństwo ludu
górnośląskiego (1920) Władysława Lenczewskiego na tle pierwszego powstania
na Górnym Śląsku. Najliczniejszą grupę filmów stanowiły jednak utwory powstałe wskutek największego zagrożenia dla młodego bytu państwowego, jakim
była wojna polsko-bolszewicka, na przykład Dla ciebie Polsko (1920) w reżyserii
Antoniego Bednarczyka3. Najsłynniejszym z nich był Cud nad Wisłą (1921) wyreżyserowany przez Ryszarda Bolesławskiego, uznawany za „pierwszy przebój
polskiego kina narodowego”4. Później ów model kina patriotycznego rozwijał się
dwutorowo. Jeden nurt stanowiły melodramaty z historią w tle, a drugi, zwłaszcza po przewrocie majowym, filmy historyczne pokazujące polską drogę do wolności od okresu zaborów do Legionów Piłsudskiego5.
Elementem owego szeroko rozumianego patriotycznego modelu kina były
też prestiżowe adaptacje klasyki literackiej, między innymi utworów takich pisarzy, jak Władysław Reymont, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy
Kraszewski, Andrzej Strug. Na fali zainteresowania filmowców wybitnymi
polskimi utworami literackimi powstał też film Pan Tadeusz (1928). Filmowe adaptacje dzieł literackich stały się specyficznym dla polskiej produkcji filmowej zjawiskiem w latach 1926–1929. Był to jednocześnie pierwszy znaczący okres
w dziejach polskiej kinematografii. Wprawdzie nie pod względem jakości produkowanych filmów, lecz wypracowania pewnego modelu produkcji. W tym czasie
powstały sprzyjające warunki do tworzenia podstaw nowoczesnej organizacji
T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2008, s. 46-47.
T. Lubelski, dz. cyt., s. 48.
5
Tamże, s. 49.
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przemysłu filmowego w Polsce6. A poprawa ogólnej koniunktury gospodarczej
kraju oraz zmiany w życiu politycznym po przewrocie majowym spowodowały
wzrost zainteresowania widzów rodzimą produkcją filmową. Należy tutaj dodać,
że widzów, którzy najchętniej wówczas oglądali filmy zagraniczne, głównie amerykańskie, mógł zachęcić do pójścia do kina polski temat i polski aktor7. Najbardziej interesującym nurtem w ostatnich latach kina niemego były filmowe adaptacje wybitnych dzieł literatury polskiej. Stanowiły one wówczas prawie 40% produkcji8. Złożyło się na kilka przyczyn. Bardzo istotną kwestią, która zaważyła na
zainteresowaniu filmowców literaturą polską był autorytet literackiego tekstu należącego do kultury wysokiej, a tym samym dającego szansę na swego rodzaju dowartościowanie powstałego filmu. Poza tym wykorzystanie w produkcji filmowej
znanych i cenionych tekstów literackich w połączeniu z często stosowaną melodramatyczną formą miało gwarantować sukces frekwencyjny. Szczególna rola adaptacji wynikała z wysokiej pozycji literatury w kulturze polskiej.
Realizacja filmowej wersji Pana Tadeusza w dziesiątą rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości stanowiła przejaw polityki symbolicznej państwa
i element szerszego kulturowego projektu poszukiwania stylu narodowego
w sztuce czy też sztuki narodowej9. Istotnym kontekstem są lata 20. XX wieku,
czyli okres kształtowania się jednolitego państwa i kultury polskiej po stu latach
niewoli oraz trudności z tym związane. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, a zwłaszcza w latach dwudziestych bardzo chętnie w różnych sferach życia
społecznego sięgano po teksty romantyków. Nastąpiło wówczas upolitycznienie
dzieł romantycznych, szczególnie dzieł Mickiewicza, który stał się patronem ideowym obozu rządzącego, zwłaszcza Polskiej Partii Socjalistycznej. Po przewrocie
majowym romantyczne idee stały się podstawą programu politycznego i edukacyjno-wychowawczego. Wykorzystywano także romantyczną mitologię narodową do
tworzenia legendy Legionów oraz osobowego mitu Józefa Piłsudskiego10.
W dwudziestoleciu międzywojennym romantyczna mitologia i symbolika
funkcjonowały w społeczeństwie polskim na dwóch poziomach: w kulturze wysokiej jako zespół idei i wzorcowych wartości kulturowych oraz na poziomie
W. Jewsiewicki, Polska kinematografia w okresie filmu niemego (1895–1929/1930), Łódź
1966, s. 160.
7
A. Madej, Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1994, s. 30.
8
Tamże.
9
L. M. Nijakowski, Polska polityka pamięci esej socjologiczny, Warszawa 2008, s. 93.
10
Por. L. Kamiński, Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej, Wrocław 1980.
6
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kultury popularnej jako zespół stereotypowych wyobrażeń i przedstawień powstałych w wyniku adaptacji kulturowej różnych romantycznych tekstów, na
przykład w filmie. Szczególną rolę odgrywała twórczość autora Pana Tadeusza,
ale jak pisała Maria Czapska, kult Mickiewicza był bardzo powierzchowny i polegał głównie na wszechobecności wieszcza w życiu codziennym. Mickiewicz
był więc na pudełkach od zapałek, kałamarzach, guzikach, a nawet w kinie11.
Filmowy Pan Tadeusz upowszechniał w społeczeństwie romantyczny mit polityczny jako mit bohaterski. Propagandowa, w znaczeniu Barthesowskim, rola
mitu romantycznego umożliwiła wykorzystywanie go, po uprzednim dostosowaniu do własnych potrzeb, przez różne ugrupowania polityczne.
Ekranizacja Pana Tadeusza miała być nowym estetycznym wyrazem patriotycznych idei zawartych w Mickiewiczowskiej epopei. Jednak język kina niemego w Polsce to wykluczał. Twórcy filmowego Pana Tadeusza przedstawili w albumowej konwencji, charakterystycznej dla XIX-wiecznej sztuki popularnej, serię „ożywionych fotografii” utrzymanych w stylistyce Michała Andriollego,
przeplatanych fragmentami oryginału literackiego zamiast specjalnych napisów.
Scenarzyści filmu: Andrzej Strug i Ferdynand Goetel wybrali z fabuły poematu
jedynie pewne zdarzenia. Pewne zastrzeżenia krytyki budziło, będące dziełem
Struga, wysunięcie na plan pierwszy scen batalistycznych, z pominięciem szeregu scen rodzajowych12. Krytykowano też budowę i układ fabuły, które były nieczytelne dla osób nieznających poematu. Ramę kompozycyjną filmu stanowi
opowieść Mickiewicza występującego jako narrator w Prologu skupiająca się na
romansowym wątku Zosi i Tadeusza. Jest on swego rodzaju pretekstem do wyeksponowania warstwy historycznej poematu, stąd pojawiający się często na
ekranie legioniści Dąbrowskiego, na czele z samym generałem, a także Napoleon stanowiący czytelne dla widza odwołania do narodowych mitów i patriotycznej symboliki. Filmowy świat przedstawiony konstytuują ewokowane w pamięci
poety-narratora wzajemnie przenikające się dwa ciągi obrazów: wspomnienia
z lat dziecinnych i obrazy z naszej historii narodowej. Przy czym nie jest to film
historyczny, nie opowiada bowiem o autentycznych wydarzeniach 1811 i 1812
roku, aczkolwiek historyczne akcesoria zostały w nim zrekonstruowane z odczuwalną pieczołowitością. Ekranizacja Pana Tadeusza była próbą wykreowania
mitu o wyraźnych funkcjach dydaktycznych, służącego upowszechnieniu sanacyjnej historiozofii. Dzieła romantyków stanowiły bowiem wspólny dla znacznej
części społeczeństwa repertuar tekstów ułatwiających komunikację społeczną.
11
12

Tamże, s. 38.
J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, t. 2, Warszawa 1956, s. 361.
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Piłsudczycy starali się to wykorzystać, by wokół tradycji romantycznej, która
miała być drogowskazem dla teraźniejszości, zjednoczyć całe społeczeństwo.
Spróbuję zastanowić się w niniejszym tekście nad kilkoma kwestiami: w jakim sensie filmowa adaptacja Pana Tadeusza może stanowić przykład polskiego
kina narodowego? W jaki sposób wykorzystano poemat Mickiewicza do celów
propagandowo-ideologicznych? Czy filmowy Pan Tadeusz kreuje narodową tożsamość i w jaki sposób wyrażana jest w nim, jak to nazywa Benedict Anderson,
„wyobrażona wspólnota narodu”13.
Termin polskie kino narodowe i inny powiązany z nim – kinematografia
narodowa mogą być stosowane w różnych kontekstach. Jak zauważa Andrew
Higson kino narodowe cechuje się spójnym systemem wyobrażeń stanowiących
o specyfice kinematografii danego kraju. Są dwie metody badania kinematografii narodowej: na zewnątrz – poprzez porównywanie różnych kinematografii
i do wewnątrz – poprzez badanie kina narodowego w relacji do innych procesów
kulturowych i ekonomicznych istniejących w danym państwie narodowym14.
Mnie będzie tutaj interesował ten drugi sposób – badanie kina narodowego
w odniesieniu do istniejącej tożsamości narodowej: politycznej, ekonomicznej
i kulturalnej oraz do tradycji danego kraju15. Kinematografia będzie rozumiana
jako przemysł, ale też instytucja kulturalna. Szczególnie przydatna może być tutaj koncepcja Anthony’ego Smitha – „wizualnej reprezentacji tożsamości narodowej”. Autor jest przekonany o istnieniu w filmie, ale też na przykład w malarstwie, „wizji historycznej narodu oraz etnicznej skarbnicy jego mitologii, pamięci, symboliki i tradycji” 16, które można odczytywać poprzez zawarte w filmach
znaczenia i emocje, które mają trafić do współrodaków. Środki filmowe mogą
służyć oddawaniu „atmosfery etnicznej”, wywoływaniu w widzach „narodowych
emocji”. Owe „środki filmowe”, zdaniem Smitha, to: „rozwój postaci, rekonstrukcje historyczne, cytaty obrazowe, akcesoria okresu, krajobraz narodowy, wizerunki „ludu”17. Spróbuję pójść tym tropem odczytując Pana Tadeusza poprzez
środki filmowe, które mają służyć wyrażeniu idei polskiego kina narodowego.
13
B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997, s. 20.
14
A. Higson, Idea kinematografii narodowej, przeł. M. Loska, w: Kino Europy, red. P. Sitarski, Kraków 2001, s. 11.
15
Tamże, s. 17.
16
A. Smith, Images of the Nation: Cinema, art and national identity, w: Cinema and Nation, red.
M. Hjort i S. MacKenzie, London-New York 2000, s. 45-59, cyt za: T. Lubelski, Nasza komedia
narodowa, w: Kino polskie jako kino narodowe, red. T. Lubelski i M. Stroiński, Kraków 2009, s. 209.
17
Tamże.
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Bohaterowie zbiorowej wyobraźni Polaków
W filmowym Panu Tadeuszu występuje cała galeria Mickiewiczowskich postaci, które stały się bohaterami zbiorowej wyobraźni Polaków. Niektóre z nich,
są to postaci fikcyjne, jak na przykład: dziad żebrzący (Józef Kotarbiński) – legionista przynoszący wieści o Napoleonie i Dąbrowskim idącym do Polski,
ksiądz Robak (Jan Szymański) agitujący szlachtę i przygotowujący powstanie,
które ma ułatwić Napoleonowi wkroczenie do kraju, uosabiający romantyczny
mit bohaterski, pełniący w filmie rolę symbolu „odrodzenia się duszy narodu”18,
Zosia (Zofia Zajączkowska) i Tadeusz (Leon Łuszczewski) – młodzi patrioci
wywodzący się z kręgu tradycji szlacheckich czy Jankiel (Ajzyk Samberg) wpisujący się w archetyp Żyda polskiego. Ale też znaczącą rolę odgrywają szczególne
postaci historyczne, jak: Józef Dąbrowski (Marian Palewicz) i Napoleon (Stefan
Jaracz). Postaci historyczne w filmie są wprowadzone do fabuły filmowej, ale też
występują w rekonstrukcjach historycznych, jakimi posługują się twórcy filmowi.
Przykładem takiej rekonstrukcji może być koncert Jankiela. Muzyka cymbałów
pobudza wyobraźnię słuchaczy i staje się okazją do przywołania postaci historycznych, np. króla Stanisława Augusta (Jerzy Leszczyński), który składa przysięgę narodowi i obrazów historycznych wydarzeń, np. Konstytucji 3 maja czy
Targowicy przedstawionej na wzór obrazu Matejki Rejtan, Legionów Dąbrowskiego. Elementem wizualnej reprezentacji tożsamości narodowej mogą być też
akcesoria charakterystyczne dla danego okresu historycznego. W Panu Tadeuszu
w sposób szczególny zwraca przedmiot charakterystyczny dla epoki, jakim jest
tabakiera księdza Robaka, która ma znaczenie symboliczne. Skupia ona kilka
wątków: łagodzi kłótnie szlachty i naprowadza jej uwagę na sprawy poważne
oraz cofa zebranych w bohaterską przeszłość Polaków.

Pejzaż polski
Pejzaż polski – rozumiany jako pewna kategoria – silnie oddziałuje na emocje widza i stanowi rodzaj symbolicznej ramy, w której rozgrywają się sceny ilustrujące narodową mitologię. Krajobraz w Panu Tadeuszu dzięki plastycznym
walorom poezji Mickiewicza stał się wizją pejzażu uznanego za typowo polski,
18
S. Pigoń, Wstęp, (w: ) A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie, wyd. 9.,
Wrocław 1982, s. III-CLVIII.
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a zadaniem Antoniego Wawrzyniaka i Janusza Wasunga, autorów zdjęć filmowych, było umiejętne jego pokazanie. Wzorowali się oni przy tym na fotografiach Jana Bułhaka, który narzucił romantyczną malarskość fotografowanym
przez siebie wyobrażeniom pejzażu polskiego. Wybierając obiekty zwracano też
uwagę na ich wartości patriotyczne. Już w Prologu filmu występujący na ekranie
Mickiewicz (Wojciech Brydziński) przywołuje obrazy charakterystyczne dla polskiego krajobrazu, takie jak: puszcza litewska i łany zboża nowogródzkiej ziemi,
brzozy. Ale wyobrażony pejzaż polski w filmie tworzą też malowniczo położony
zapuszczony wiejski cmentarzyk i dom poety w Nowogródku – dworek szlachecki: biały z kolumnowym gankiem odzwierciedlający stereotyp dworku polskiego, karczma czy wieś chłopska. Elementem owego pejzażu są także przewijające sie w filmie wizerunki ludu, czyli chłopów pracujących w polu, na przykład w scenach żniw.

Cytaty obrazowe
Filmowy Pan Tadeusz stanowi właściwie cykl ożywionych ilustracji do epopei Mickiewicza. Trudno jest dzisiaj jednoznacznie stwierdzić, czy wynikało to
z braku umiejętności opowiadania przy użyciu języka filmowego, czy może był
to świadomy zabieg realizatorów. Podstawowym wzorem ikonograficznym,
z którego korzystali twórcy filmowi, były ilustracje do Pana Tadeusza Michała
Andriollego będące źródłem wyobrażeń dotyczących świata przedstawionego
epopei dla pokoleń Polaków. Realizatorzy filmu wiernie odtworzyli typy bohaterów Pana Tadeusza w konwencji ikonograficznej zaproponowanej przez Andriollego. Stworzyli przy tym różne, upowszechnione później dzięki filmowi,
stereotypy ikonograficzne, np. jadący konno legioniści stanowiący swego rodzaju
leitmotiv adaptacji. Obraz ten wywodzi się z popularnych patriotycznych przedstawień obrazujących mocno eksponowany przez rządową propagandę mit legionowy. Przy czym, jak zauważył Stanisława Gepner, znawca broni i munduru
wojskowego, przedstawieni przez Andriollego i skopiowani przez twórców filmu
legioniści nie są legionistami Dąbrowskiego, symbolizują jedynie ułanów polskich, ponieważ mają mundury i czapki nieistniejącego kroju19. Ale wpisują się
oni w stereotyp ułanów polskich, którzy dziedziczą rycerską chwałę husarii.
19
A. Gepner, Realia militarne w „Panu Tadeuszu” i Andriolli, „Blok-Notes Muzeum Mickiewicza”, Warszawa 1959.
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Miało to swoje uzasadnienie praktyczne, ponieważ stereotypy ikonograficzne,
przejęte od Andriollego, takie jak: ułan polski, generał Dąbrowski, galeria typów
zażywnych, rubasznych postaci szlacheckich czy Napoleon upozowany według
znanego powszechnie portretu Delaroche’a łatwiej przemawiały do wyobraźni
przeciętnego odbiorcy niż poważne historyczne treści. Istotnym źródłem ikonograficznym wykorzystywanym w filmie były też romantyczne w nastroju fotografie polskiego pejzażu Jana Bułhaka.
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy filmowy Pan Tadeusz realizował
potrzeby społeczne i w jakim zakresie. Należałoby w tym celu przeprowadzić
badania widowni filmowej, a dzisiaj jest to już niemożliwe. W 1928 roku ekranowe postaci poematu, aby uzyskać aprobatę widzów, musiały odzwierciedlać
stereotypy emocjonalno-wyobrażeniowe funkcjonujące w społecznej świadomości i sądząc na podstawie popularności filmu tę funkcję spełniały. Ideologiczność
Pana Tadeusza, który miał służyć umacnianiu uczuć patriotycznych, była realizowana poprzez schematy fabularne, na przykład często odwoływano się w nim
do funkcjonującego w społecznej świadomości Polaków popularnego historyzmu, symbolikę postaci, a także rozwiązania ikonograficzne. Język romantycznych obrazów: Artura Grottgera, Jana Matejki i Michała Andriollego miał dużą
siłę perswazyjną i w latach dwudziestych XX wieku mógł skuteczniej oddziaływać na emocje odbiorców niż język romantycznej poezji. Te wszystkie elementy,
jak się wydaje, zadecydowały o popularności filmu wśród widzów. A, jak zauważa Aleida Assmann, to czy dany tekst kultury kreuje zbiorową (narodową) tożsamość nie zależy od jego formy, ale w dużej mierze od tego, jak jest odbierany,
czyli od publiczności20. Przy pewnych zastrzeżeniach, mając świadomość tego,
że dane struktury narracyjne wpływają na określone reakcje widzów, Pan Tadeusz niewątpliwie wywoływał w widzach narodowe emocje, a tym samym, jak
starałam się wykazać, może stanowić przykład polskiego kina narodowego.
Z dzisiejszej perspektywy film Pan Tadeusz z 1928 roku stanowi zbiór kulturowych stereotypów i różnego rodzaju cytatów. Ale, jak pisze Jan Prokop,
elementem kultury narodowej jest „zasób stereotypowych wyobrażeń tworzących
sui generis mitologię czy legendarium: matecznik archetypów-toposów. Identyfikując się z tym wspólnym dla wszystkich uniwersum znaków-symboli określamy

20
W. Mrozek, Film pamięci narodowej. Najnowsze kino polskie w dyskursie polityki historycznej, w: Kino polskie jako kino narodowe, pod red. T. Lubelskiego i M. Stroińskiego, Kraków 2009,
s. 297.
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swoją przynależność narodową”21. Film Pan Tadeusz dostarczał odbiorcom zbiór
stereotypowych wyobrażeń dotyczących: narodu, ludu, szlachty, patriotyzmu
tworzących szczególną polską mitologię, a tym samym stwarzał szansę identyfikacji z owym zasobem wspólnych wyobrażeń pozwalającym na określenie swojej
przynależności do narodu polskiego.
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IN SEARCH OF INDEPENDENCE IN ART:
THE POLISH PAVILION AT THE 1925 ART DECO EXHIBITION IN PARIS
Abstract
After reappearance of Poland on the map of Europe in 1918, the first major manifestation
of the new country’s creative potential was at the 1925 International Exhibition of Applied Arts
and Modern Industry in Paris. The Polish Pavilion, which had divided the opinion of critics at
home, won the Grand Prix. The award of over 170 prizes to the Polish section in different areas
and categories – from posters to art schools – gave ample reason to consider the exhibition an unquestionable success. The forms used in the architecture and interior design of the Polish Pavilion
inspired various solutions applied in Polish public architecture of the 1920s. On the wave of the
“Paris success” designers tried to translate the Polish variety of art deco into a type of national
style which some scholars even came to refer to as the “style of regained independence” which
manifested itself in architecture, particularly in interior design, bas reliefs, painted decorations
textiles and furniture. Its emergence coincided with the introduction of new education methods in
art and craft schools. The text discuss the Polish art deco style in context of two basic currents of
interwar years: modernity and tradition. The problem of “Polishness” in art relates also to the
concepts of interwar culture and visons of its progress or decadence.
Key words: art deco, Paris exhibition 1925, national style, art of interwar period, Polish pavilion 1925, world exhibitions, decorative art
Słowa kluczowe: art deco, wystawa paryska 1925, styl narodowy, sztuka dwudziestolecia,
pawilon polski 1925, wystawy światowe, sztuka dekoracyjna
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Pytając o relacje między odzyskaniem niepodległości a kulturą polską po
1918 roku, nie sposób pominąć zagadnień sztuki. Dla państw, które w wyniku
wersalskiego ładu zyskały, lub – jak Polska – odzyskały niepodległość, szczególną wagę miał udział w Międzynarodowej Wystawie Nowoczesnych Sztuk Dekoracyjnych i Przemysłowych w Paryżu1. W przypadku Polski odniesiony sukces
był jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń dwudziestolecia, ulegając
już wówczas swoistej mitologizacji2. Jak pisał komisarz polskiej ekspozycji – Jerzy Warchałowski: „tam dopiero, nad brzegami Sekwany, odzyskaliśmy naszą
niepodległość artystyczną”3. W zdaniu tym obecne jest zarówno uznanie artystycznego prymatu Francji, jak imperatyw posiadania widomej odrębności. Pobrzmiewa tu echo koncepcji kultury sięgającej czasów zaborów, w myśl której
generowała ona i przechowywała symboliczne i formalne kody. Zdawałoby się,
że moment realnej niepodległości winien wzorzec ten radykalnie zmienić – sytuacja młodego państwa, stawiała jednak przed artystami konieczność zdefiniowania na nowo wizualnej tożsamości. Stało się to szczególnie trudne podczas
organizacji wystaw zagranicznych, na których, jak pisał Mieczysław Treter:
„pierwszym pytaniem, jakie nasuwa się obcym jest to, czy Polska ma swoją własną i odrębną sztukę?” 4.
Problem ten w radykalny sposób rozwiązywała awangarda, negując całkowicie zasadność tak postawionego pytania. Opowiadając się za „nowym początkiem”, wiązała go z odrzuceniem przeszłości oraz wszelkich partykularyzmów
jako czynników opóźniających zarówno artystyczny jak cywilizacyjny postęp.
Kierunek ścisłego związku sztuki z techniczną cywilizacją wyznaczyła przede
1
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes była pierwotnie
planowana w roku 1916, przełożona następnie na 1924, a ostatecznie otwarta w roku następnym.
Najpełniejsze omówienie różnorodnych aspektów polskiej i zagranicznych sekcji oraz bibliografię
zawiera Wystawa paryska 1925, materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, red. nauk. J.M.
Sosnowska, Warszawa 2007.
2
Zdobyto ogółem 172 nagrody, w tym 36 Grand Prix, 31 odznaczeń honorowych i 60 złotych medali, przy czym najwięcej w dziale umeblowania (6) i 7 - najwięcej (ex aequo z Austrią)
w dziale tkanin. Stosunek zdobytych nagród do ogólnej ilości wystawców wysuwał Polskę na
pierwsze miejsce pośród 23 krajów. Niektórzy uczestnicy otrzymali kilka Grand Prix, w kilku kategoriach. Rekordzistami byli Józef Czajkowski i Zofia Stryjeńska - po 4.
3
J. Warchałowski, Polska sztuka dekoracyjna, Warszawa-Kraków 1928, s. 14.
4
M. Treter, do 1939 roku stał na czele Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej Wśród Obcych, założonego w 1926 roku pod egidą dwóch ministerstw – MSZ-u i MWRiOP. Celem
TOSSPO było „zaznajamianie cudzoziemców z najcelniejszymi objawami literatury i sztuki polskiej”. Bodaj największym sukcesem Tretera była budowa polskiego pawilonu na Biennale w Wenecji, otwartego w 1932.
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wszystkim Peiperowska „Zwrotnica” (1922), a kontynuował warszawski „Blok”
(1924), gdzie - już na łamach pierwszego numeru - zgłoszono obawy, że polskie
przygotowania do paryskiej wystawy mogą okazać się „zupełną kompromitacją”5.
Obawy te sprowokowała dominacja w gronie organizatorów ekspozycji
twórców związanych przed I. wojną z Warsztatami Krakowskimi6, a po 1918
roku z warszawską Szkołą Sztuk Pięknych i Miejską Szkołą Sztuk Zdobniczych
oraz Szkołą Przemysłu Drzewnego w Zakopanem – czyli środowisk uznanych
przez grupę Blok za zachowawcze7. Brak tu miejsca na wyjaśnienie ostatecznego
wycofania przez awangardę swego udziału w paryskiej wystawie8. Skorzystano
natomiast z pretekstu do krytyki, pomijając kontestację samej dziedziny wystawy
paryskiej, jaką była sztuka dekoracyjna (czy stosowana) – uznana przez awangardę za związany z kultem rzemiosła przeżytek w dobie maszyn i piękna utylitaryzmu.
Tymczasem wielkie wystawy rządziły się nadal porządkiem rywalizacji pawilonów narodowych, których formy i programy nie tyle odzwierciedlały charakter współczesnego życia, co stanowiły nasyconą symbolicznymi treściami
swoistą architecture parlante, obliczoną na emocje widzów. Sytuacji tej byli świadomi autorzy polskiego pawilonu, planując pierwszy udział odrodzonego państwa w wystawie o charakterze międzynarodowym. „Na wystawie paryskiej Polska musi pokazać oblicze – odrębne” – pisał komisarz polskiej sekcji w odezwie
„do ogółu artystów” – „sztuka dekoracyjna, stosowana (..) nadaje się najlepiej do
zamanifestowania w sposób wymowny, czym jesteśmy, czym być możemy
i chcemy w rodzinie narodów”9. Co zatem manifestowały formy polskiego pawilonu?

„Blok” 1924, nr 1, s., 4.
Chodzi o stowarzyszenie powołane w 1913 roku przy Muzeum TechnicznoPrzemysłowym w Krakowie związanym z ideami ruchu Arts and Crafts widzącym w odrodzeniu
rzemiosła remedium na współczesny upadek piękna. Zob. I. Huml, Warsztaty Krakowskie, Wrocław 1973; Warsztaty Krakowskie, pod red. M. Dziedzic, Kraków 2009.
7
Zob. K. Homolacs, Modernizm w sztuce i rzemiośle w związku z wystawą paryską, Kraków
1925. W publikacji, będącej sprawozdaniem z książki F. Jean Desthieux, Qu’est-ce que l’art modernę?, autor przedstawia debatę nt. koncepcji „nowoczesności” jaka w związku z wystawą przetoczyła
się we Francji.
8
Sprawę tę omawia szczegółowo J. M. Sosnowska w artykule Dlaczego w Paryżu nie było
awangardy? w: Wystawa paryska 1925, …dz. cyt., s. 121-127.
9
J. Warchałowski, Odezwa-ankieta do ogółu artystów. Wystawa Międzynarodowa w Paryżu w
1924 roku, „Przemysł i Rzemiosło” 1921, nr 1-2, s. 90-91.
5
6
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Pawilon
…Wzniesiony według projektu Józefa Czajkowskiego na prawym brzegu
Sekwany przy Cours la Reine, pawilon polski był budynkiem na planie prostokąta, zwieńczonym szklaną wieżą złożoną z krystalicznych modułów. Wystając
ponad linię drzew, przyciągała uwagę zwiedzających, zwłaszcza w nocnym
oświetleniu. Zgeometryzowany portyk z inskrypcją „République Polonaise” miał
wpisaną w tympanon formę promienistego słońca, zaczerpniętą z budownictwa
góralskiego. Przez kutą w metalu kratę, nawiązującą do motywów wycinanek,
widz trafiał do prostokątnego atrium z ustawioną pośrodku marmurową rzeźbą
Henryka Kuny Rytm. W otaczających rzeźbę podcieniach umieszczono sgraffita
z herbami polskich miast. Stąd – przez zdobiony silnie stylizowanym orłem portal – wchodzono do małego westybulu, prowadzącego do ośmiobocznego Salon
d’honneur zwieńczonego szklaną kopułą, ukrytą z zewnątrz w bryle wieży,
wspartą na smukłych filarach ciętych w zębate wzory. Na cofniętych w głąb
ścianach umieszczono 6 malarskich panneau Zofii Stryjeńskiej, przedstawiających pary miesięcy i związane z nimi zwyczaje, przemiany przyrody i prace polowe. Z intensywną kolorystyką i wyrazistością form wnętrza harmonizowały
rustykalne ławy i stoły projektu Karola Stryjeńskiego. W ostatnim pomieszczeniu wspólną przestrzeń dzieliły Gabinet i Salon, przypominające reprezentacyjne wnętrze państwowego urzędnika, z meblami projektu Czajkowskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego oraz dużym kilimem Stryjeńskiej, którego formy, podobnie jak mebli i wzorów kryjących je tkanin „powtarzał” sklepiony sufit,
przypominający kryształowe sklepienia późnego gotyku. Z gabinetu – przez wysokie portes-fenêtres, nadające ogrodowej fasadzie lekkości i elegancji – można
było wyjść do ogrodu z prostokątną sadzawką odbijającą sylwetę budynku.
Harmonia pawilonu i jego wyposażenia, dostosowanie form różnych technik zdobniczych do architektury sprawiła, że polska prezentacja zebrała znakomite oceny. Jak widzieliśmy, kompozycja ta zawierała jednak elementy wywołujące asocjacje nie z jednym, a kilkoma kręgami estetycznymi, teoretycznie przeciwstawnymi, jak folklor i nowoczesność, klasyczna prostota i dynamiczna
ekspresja.
Reasumując, można stwierdzić, że przesłaniem polskiej ekspozycji była
manifestacja nowoczesności, która nie odrzuca tradycji, a opiera się na jej fun-
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damencie10. Ten przekaz obrazowało najmocniej wnętrze centralnego Salon
d’honneur, kryte szklaną kopułą, wspartą na słupach z czarnego dębu Zastosowanie tego materiału koliduje bowiem z zaleceniami komisarza wystawy, który
postulował „skromność rozwiązania”. Czarny dąb to kosztowne i odznaczające
się twardością drewno, powstające pod wpływem przechowania dębiny w wodzie lub ziemi przez co najmniej kilkaset lat. Materiał ten jest w symbolicznym
wyrazem trwałości i pradawności. Zdecydowało to prawdopodobnie o jego wyborze do wykonania drzewca sztandaru warszawskiej ASP, projektu Wojciecha
Jastrzębowskiego (1932).
Koncepcja polskiego pawilonu była oryginalna na tle wizji kultury lat 20.,
w których pojęcia takie jak nowatorstwo i tradycja występowały najczęściej antytetycznie. Należy przyznać, że po odzyskaniu niepodległości nie padało w zasadzie pytanie, czy sztuka polska ma być nowoczesna, podobnie jak nie zgłaszano
takich wątpliwości odnośnie samego państwa. Dlatego, właściwie bez sporów
poszczególnych frakcji, przybrała ona po 1918 roku kształt demokratycznej republiki, z systemem parlamentarnym gwarantującym reprezentację narodowych
mniejszości oraz równouprawnieniem kobiet wraz z przyznaniem im praw wyborczych do sejmu i samorządów
Odpowiedzenie się za modernizacją nie przekładało się jednak na akceptację nowoczesności radykalnej, której propozycje budziły lek przed utratą „odmienności”. Symptomatyczna w tym zakresie była dyskusja wokół – niegdyś
głośnej, a dziś zapomnianej publikacji „Snobizm i postęp” Stefana Żeromskiego
(1923), której autor – opowiadając się za nowymi prądami w literaturze – zaatakował jednocześnie powielanie zagranicznych wzorów, odległych od rodzimego
kontekstu i doświadczeń. Oskarżenia o powierzchowny „snobizm” i kalki zrodzonych w innych kontekstach idei zostały skierowane głównie pod adresem
burzycielskich haseł futuryzmu. Książka – odebrana w kręgach awangardy jako
atak na nowoczesność, była jednak w istocie pytaniem nie o to czy, ale jak być
nowoczesnym11.

10
W tym sensie różniła się diametralnie od idei konstruktywistycznego pawilonu sowieckiego Konstantego Mielnikowa, którego przesłaniem była „biała karta”: budowa nowego świata
i nowego społeczeństwa.
11
T. Peiper w omówieniu książki Żeromskiego („Zwrotnica”, 1923, nr 5, s. 156) pisał:
„Czym dla Młodej Polski była prymitywność wsi tym dla Nowej Polski może stać się nowość teraźniejszości”.
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Wieża
„Pawilon w całości obliczony jest raczej na efekt wieczorowy, wówczas brylantowa wieża błyszczy jak olbrzymi Koh-i-Nor miedzy zielonymi liśćmi kasztanów” – pisał Jarosław Iwaszkiewicz12. Większość polskich recenzentów uważała jednak architekturę pawilonu za niekonsekwentną, wytykając zwłaszcza stylistyczną rozbieżność dolnej części budynku i wieńczącej go wieży – która
wprowadzała dysonans „zbyt nowoczesną” formą. O ile polscy recenzenci gubili
przeważnie tkwiący w niej potencjał, znaczenie wieży dostrzegli krytycy francuscy, jak Gaston Varenne, który – chwaląc pawilon, podkreślał, że „architekt (...)
uwieńczył go piękną latarnią ze szkła i żelaza, której iglica (…) symbolizuje dążenie kraju do jasności, światła i niezależności”13.
Warto wspomnieć o dostrzeżonym przez powojennych badaczy związku tej
bezprecedensowej w polskiej architekturze konstrukcji z awangardowymi koncepcjami Paula Scheerbarta (jego Glasarchitektur, 1914) i słynnego Glashaus
Bruno Tauta na wystawie Werkbundu w Kolonii w 1914 oraz „katedrą socjalizmu” z drzeworytu Lyonela Feiningera zdobiącym w 1919 roku manifest Bauhausu” 14. Niemieckie tropy, zapewne znane polskim artystom, nie były w ówczesnej Francji przychylnie widziane15, zaś relacje te nie zostały nigdy głębiej
przebadane Uchwytne w warstwie formalnej podobieństwo form pawilonu do
architektury ekspresjonizmu skłoniło wręcz do konstatacji, iż „pawilon a szczególnie owa krystaliczna wieża Czajkowskiego zdają się być pomostem przerzuconym między tamtym nurtem a rodzącym się art deco” 16. Nie sposób nie dostrzec, że architekt pawilonu wprowadził geometryzację przez odpowiedni dobór form, tak iż „cytaty z zakopiańszczyzny (element tzw. słońca, zaciosy,
pionowe, głęboko cięte trójkątne szczeliny), mocno przetworzone, bardziej
przypominały dekorację w stylu art deco niż nawiązywały do ludowości”17.
12
J. Iwaszkiewicz, Polska na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 25, s. 26.
13
G. Varenne, La Section polonaise, „Art et Decoration”t.48: 1925, s. 34
14
Zob. A.K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900–1925: teoria i praktyka,
Wrocław 1967, s. 153; S. Michalski, Polski pawilon na Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu w
1925 roku a szklane wieże ekspresjonistów, w: De Gustibus. Studia ofiarowane T. Jaroszewskiemu, red.
R. Pasieczny, A. Ziemba, Warszawa 1996, s. 233.
15
Ze względu na wciąż świeże doświadczenia wojenne, w wystawie nie wzięły udziału
Niemcy. Z kolei Stany Zjednoczone nie przystąpiły do rywalizacji, w poczuciu zacofania swojej
produkcji wobec Europy.
16
H. Faryna-Paszkiewicz, Forma krystaliczna – idea czy detal architektury? w: Wystawa paryska 1925, dz. cyt. s. 117.
17
Tamże.
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Ze względu na fakt, że wymienione wyżej elementy należą do repertuaru
budownictwa drewnianego, do podnoszonych wcześniej analogii warto dołączyć
jeszcze jeden – nie wspomniany w tym kontekście – a zapisany w historii architektury XX wieku obiekt, jakim był Sommerfeldhaus, wzniesiony przez Waltera
Gropiusa na przedmieściach Berlina w latach 1920–192118. Drewno jako materiał budowlany stanowił ówczesną fascynację architekta, który w eseju Neues
Bauen pisał: „Nowa era potrzebuje nowej formy. Każdy materiał posiada swoje
piękno, swoje możliwości i swój czas (…) Drewno jest materiałem budowlanym
współczesności (...) ma cudowną podatność na artystyczne kształtowanie i jest
ze swej natury stosowne dla pierwotnych początków naszego nowego życia” 19.
Cytat ten, dotyczący domu Sommerfelda, pasuje do innego obiektu paryskiej
wystawy, rozpatrywanego dotąd w literaturze przedmiotu wyłącznie w kontekście rzeźby – Kapliczki Jana Szczepkowskiego, umieszczonej podobnie jak kilka
innych wnętrz – poza głównym pawilonem, przy Esplanadzie Inwalidów20.
W zastosowanym w domu Sommerfeldhaus sposobie zdobienia drewnianych belek oraz witraży, tkanin, lamp i ściennych paneli występowało „to samo
użycie krystalicznych [form] jako drogi wiodącej ku abstrakcji”21. Można zatem
stwierdzić, że była to droga w kierunku art deco, na którą Gropius ostatecznie
nie wkroczył, odrzucając w 1923 roku dekoratywność na rzecz standaryzacji
i współpracy z przemysłem, pod wpływem konstruktywistów i grupy De Stijl.
Konsekwentne zastosowanie geometrycznej stylizacji i form krystalicznych złożyło się natomiast na otrzymaną w pawilonie polskim redakcję art deco, która
nie była – jak twierdził Blok – wyrazem zapóźnienia, a odpowiadała aktualnym
prądom nowoczesności umiarkowanej.
Powróćmy jednak do krystalicznej wieży, która posiada jednak jeszcze inny
interesujący aspekt, pobrzmiewający w przywołanej wyżej opinii Varenne’a,
18
Dom ten, autorstwa Waltera Gropiusa i Adolfa Meyera, został zbudowany w dzielnicy
Berlin-Steglitz dla berlińskiego kupca drzewnego, Adolfa Sommerfelda. Obecnie nieistniejący,
zachował jednak dość obszerną fotograficzną dokumentację. Była to pierwsze zespołowe dzieło
Bauhausu, zarazem kwintesencja jego fazy ekspresjonistycznej.
19
W. Gropius, Neues Bauen, „Der Holzbau” (dodatek do „Deutsche Bauzeitung” 1920/2,
cyt. wg. W. Pehnt, Gropius the Romantic, „The Art Bulletin”, vol. 53: 1971, nr 3, s. 384.
20
Polska sekcja w galerii przy Esplanadzie Inwalidów, projektu Jastrzębowskiego i Karola
Stryjeńskiego zawierała kilka umeblowanych wnętrz: jadalnię, pokój do pracy oraz słynną Kapliczkę Jan Szczepkowskiego, a także ekspozycję kilimów i prezentację szkół artystycznych.
21
B. Bergdoll, Bauhaus Multiplied: Paradoxes of Architecture and Design in and after the Bauhaus in: B. Bergdoll, L. Dickermann, Bauhaus 1919–1933. Workshops for Modernity, kat. wystawy,
The Museum of Modern Art., New York 2010, s. 44.
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w której mowa o dążącym „do jasności, światła i niezależności” kraju. Warto tu
zauważyć, że wizje szklanej architektury przyszłości zaistniały nie tylko na gruncie europejskim, ale także rodzimym – i to zapewne dobrze znanym twórcom
pawilonu. Chodzi tu o choćby o przypominające strzeliste katedry, wizje „drapaczy chmur”, pojawiających się na obrazach i rysunkach formisty Leona Chwistka
około 1920 roku22, ale także na kartach literatury – o czym świadczy słynna powieść Stefana Żeromskiego Przedwiośnie (1924), symbolicznie wiązana z odzyskaniem niepodległości, której bohaterowie snują wizję wspaniałej przyszłości
Polski właśnie w rozdziale zatytułowanym Szklane domy. W ujęciu takim wieża
byłaby zwróconą w przyszłość manifestacją swoistego futuryzmu, który – w przeciwieństwie do haseł Marinettiego – nie zawierał radykalnego zerwania z przeszłością, z był nacechowany lokalnymi aspiracjami i społeczną wrażliwością.

Tradycja
Docieramy tu do problemu obecnej w koncepcji polskiego pawilonu tradycji, która jawi się w sposób dychotomiczny – jest nią z jednej strony przetworzona w duchu modernizmu ludowość, z drugiej – tradycja śródziemnomorska, tak
silnie akcentowana wówczas we Francji w postaci tak zwanego retour à l’ordre
(powrotu do porządku), poszukiwania łacińskiego ładu i harmonii po barbarzyństwie wojny, ładu którego nosicielem miała być właśnie Francja. Wyrazem tej
klasycznej fali była ustawiona w atrium (!) pawilonu rzeźba Henryka Kuny
Rytm, której łagodny rytm miękkich, oplatających figurę linii rysujących z wielu
stron piękne sylwety, łagodził ostro cięte formy kryształkowych fryzów. Tytuł
rzeźby wskazywał ponadto na jednoczącą wszystkie elementy uniwersalną zasadę
kompozycyjną.
Zwrot ku tradycji był jednym z najbardziej uderzających zjawisk po kataklizmie I wojny, choć samo jej pojęcie nie było oczywiste. Wobec zerwania ciągłości rozwoju sztuki przez rozbicie na poszczególne nurty i orientacje, tradycja
musiała być na początku XX wieku odnajdywana i konstruowana na nowo, a jej
elementy podlegać selekcji. Podobnie jak rzeźba Kuny modernizowała antyczne
inspiracje, transformacji uległa także w polskim pawilonie – najmocniej podno22
Na ten temat zob. M. Geron, Wizja miasta w twórczości Leona Chwistka, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”. Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, t. 39, Toruń 2010, s. 59-84.
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szona przez krytyków – ludowość23. Wrażenie jej obecności osiągnięto za pomocą przetworzonych folklorystycznych motywów. Zabieg ten często był nieczytelny dla zagranicznych widzów, z kolei na rodzimym gruncie spotykał się z zarzutami tradycjonalistów. Przykładem może być wizja folkloru, wyczarowana
w pulsujących kolorami, nagrodzonych Grand Prix, panneaux Zofii Stryjeńskiej
– które budziły zachwyt Francuzów – a w kraju wzbudziły kpiny części recenzentów nie podzielających licentia poetica artystki i jej poczucia humoru. Formy
„ludowych” strojów, mieszających regiony i epoki, a zwłaszcza fantastyczne „indiańskie” fryzury i „meksykańskie” kapelusze – oburzały etnograficznych purystów. Opiniom tym towarzyszył brak zrozumienia zarówno nieortodoksyjnego
talentu autorki, jak wytycznych samej wystawy – postulujących sztukę kreatywną, a nie rekonstrukcję konkretnych wzorów.
Zgodnie z założeniami wystawy – twórcy polskiego pawilonu – nie powtarzali tradycyjnych form, a dokonywali ich modernizacji. Modelowym przykładem tej strategii jest (nagrodzona grand prix) – wspomniana Kapliczka Jana
Szczepkowskiego, z ołtarzem Bożego Narodzenia, na której przykładzie dostrzec można ewolucję stosunku polskich odnowicieli sztuki stosowanej do ludowych inspiracji – od prób budowy na tym korzeniu stylu narodowego (czego
wyrazem był w końcu XIX wieku tak zwany „styl zakopiański” Stanisława Witkiewicza, odwołujący się do repertuaru góralskiego zdobnictwa), po – bliskie
Warsztatom Krakowskim i ich następcom – rozumienie ludowych form jako repertuaru zbiorowej wytwórczości, narastającej przez lata i związanej ze ściśle
określonym celem. Były one zatem zbiorem „wydestylowanych” przez wieki
form, odpowiadających funkcji przedmiotu i zgodnych z charakterem tworzywa,
jego zaletami oraz ograniczeniami. W ten sposób sztuka ludowa stawała się nie
tyle arsenałem form gotowych, co skarbnicą technik i sposobów opracowania
materiału.
Poszukiwanie źródeł nowoczesności w ludowym prymitywie, stało także
u źródeł modernizacji regionalnych szkół rzemieślniczych, przez wprowadzenie
edukacji opartej o nowoczesne zasady kompozycji. Dobrym przykładem tej tendencji mogą być – nagrodzone Grand Prix – wyroby uczniów Szkoły Przemysłu
Drzewnego. W wyniku przeprowadzonej w początku lat 20. reformy Karola
Stryjeńskiego wywodzący się z autochtonów uczniowie, w oparciu o uniwersalne
23
Warto przypomnieć tu o literackiej Nagrodzie Nobla w 1924 dla Władysława Reymonta
za powieść Chłopi.
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metody kształtowania form, tworzyli dekoracyjne rzeźby łączące prawa geometrii z lokalną snycerką.

Wystawa paryska i co dalej?
Na fali paryskiego sukcesu Jerzy Warchałowski opublikował w 1928 roku
książkę Polska sztuka dekoracyjna, bazującą na zdjęciach pawilonu. Utożsamił
w niej narodziny zjawiska z eksponatami przygotowanymi do Paryża, widząc je
jako reprezentację sformułowanego tam, nowego stylu. Zasadniczą trudnością
jego funkcjonowania była, ujawniona już w 1925, niemożność komercyjnej odpowiedzi na rozbudzone zainteresowanie polskimi wyrobami, które były najczęściej unikatami. Próbą wyjścia z tej sytuacji było założenie w 1926 roku, przez
część uczestników wystawy paryskiej, profesorów i uczniów warszawskiej Szkoły
Sztuk Pięknych24, Spółdzielni Artystów Plastyków „Ład”, działającej na zasadzie
symbiozy projektantów i warsztatów rzemieślniczych. Wyposażenia wnętrz
„Ładu” uznano u schyłku lat 20. za właściwe dla wnętrz publicznych i reprezentacyjnych, m.in. ze względu na skojarzenia ze stylem wystawy paryskiej. Szczególną popularnością cieszyły się kilimy i dekoracyjne żakardy, które – wykonywane na warsztatach mechanicznych – zdecydowały o kolorystyce i charakterze
wielu międzywojennych wnętrz mieszkalnych, zwłaszcza (ze względu na niezbyt
niskie ceny) miejskiej inteligencji.
Triumfatorzy paryscy zyskali także kilka ważnych państwowych zamówień.
Jan Szczepkowski wykonał płaskorzeźby na fasadzie Sejmu i BGK, Wojciech
Jastrzębowski zaprojektował wnętrza Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W roku 1926 Warchałowski – komisarz działu polskiego
w Paryżu – został kierownikiem artystycznym MSZ – co wiązało się z planami
modernizacji do urządzanych dotąd w stylach historycznych polskich ambasad
i konsulatów25. Na fali paryskiego sukcesu powołano także pod egidą dwóch
ministerstw nową instytucję – kierowane przez Mieczysława Tretera TOSSPO,
zajmujące się organizacją oficjalnych wystaw sztuki, traktowanych jako część
kreacji wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Rada TOSSPO, zdomi-

Status Akademii warszawska Szkoła Sztuk Pięknych uzyskała w roku 1932.
W 1928 urządzono placówki w Sofii i Ankarze, a także w Sztokholmie, w 1930 konsulat
w Królewcu, w roku 1933 poselstwo RP w Moskwie, a w 1934 w Berlinie.
24
25
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nowana przez współtwórców paryskiego pawilonu, decydowała przez lata
o obecności ich dzieł w wystawach zagranicznych.
Wraz z przemianami sztuki lat 30. oraz postępującą modernizacją państwa,
coraz silniej do oficjalnych wystaw wkraczał styl międzynarodowy, najśmielej
w architekturze oraz w postaci nowoczesnej typografii, reklamy i fotomontaży.
Choć Polska nadal była krajem rolniczym, o stosunkowo małym stopniu urbanizacji – symbolem propagandy państwowej były obecnie Gdynia i COP, wyroby
przemysłowe a nie góralszczyzna. Folklor co prawda obecny był w sekcjach polskich na wszystkich – aż po nowojorską 1939 – wystawach światowych, niemniej umieszczany w osobnych sekcjach, raczej w kontekście turystycznej atrakcji niż podstawowego komponentu kultury. Ewolucja ta zgodna była z opiniami
twórców awangardy. Wyrażał to dobitnie Władysław Strzemiński, pisząc, iż
„propagatorzy, którzy usiłują wmówić Europie, ze cała sztuka w Polsce stoi pod
znakiem ludowej pierwotności, stwarzają o Polsce opinie ujemną i egzotyczną”26.
Sformułowana w Paryżu stylistyka, była od początku przedmiotem krytyki
ze strony awangardy, dla których zarówno konstrukcja plastycznego dzieła jak
wystrój wnętrz były pochodną funkcjonalizmu. Ważną cezurą był rok 1929,
w którym modernistyczna architektura przemówiła silnym głosem na Powszechnej Wystawie Krajowej (PWK) w Poznaniu, a co najważniejsze – zaistniała także w budowli oficjalnej. Chodzi tu o Zameczek Prezydenta RP w Wiśle
(1928–1931) – dar województwa śląskiego dla prezydenta Mościckiego, który
w surowej bryle z kamiennych ciosów skrywał radykalnie nowoczesne wnętrza,
z meblami na stalowych stelażach27 i geometrycznej polichromii ścian złożonej
z kolorowych pól, organizujących przestrzeń. Były on dziełem Adolfa SzyszkoBohusza oraz związanego z grupa Praesens Andrzeja Pronaszki. Tego typu całościowa kompozycja nie dopuszczała konkurencji sztuki stosowanej, toteż do rangi
konfliktu urosło „urządzenie” wnętrz Zameczku utrzymanymi w stylu polskiej
sztuki stosowanej „kilimami p. Grotowej i żyrandolami p. Bartłomiejczyka”28.
Styl międzynarodowy nie rozwiązywał problemów reprezentacji i tożsamości ze względu na uniwersalistyczny, neutralny i jakby „przezroczysty” język, którego desygnatem była wyłącznie współczesność. Coraz silniej styl ten był zresztą
W. Strzemiński, O sztuce ludowej, „Forma” 1933, nr 1, s. 14.
Meble do Zameczku na stalowych, chromowanych rurkach wykonała warszawska firma
„Konrad, Jarnuszkiewicz i S-ka” we współpracy z firmą Zdzisława Szczerbińskiego. Były to pierwsze meble tego typu produkcji polskiej, nawiązujące do wcześniejszego o 6 lat prototypu Bauhausu.
28
Na ten temat zob. Pierwszy krok w stronę uwspółcześniania wnętrz oficjalnych, „Architektura i Budownictwo” 1931, nr 5-6, s. 173.
26
27
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adaptowany i wchłaniany poprzez totalitarny klasycyzm, służący propagandzie
państwowej rosnących mocarstw, co stało się szczególnie jaskrawe na kolejnej
wystawie paryskiej 1937 roku, na której dominowały potężne budowle pawilonów Trzeciej Rzeszy i ZSRR. Mimo uniwersalnego charakteru, modernizm
okazał się podatny na rozmaite odmiany państwowych ideologii – od włoskich
marzeń o nowym Imparium, ufundowanej na rasowym egoizmie Germanii, po
wizje stalinowskiego raju robotników i chłopów.
Do monumentalizmu lat 30. nie pasowały zębate fryzy ani figurki zakopiańskie. Jakie wnioski możemy zatem wyciągnąć z paryskiego sukcesu?
Jest kwestia ewidentną, że sztuka dekoracyjna międzywojennej Polski odzwierciedlała jej możliwości i aspiracje, zarówno w sensie artystycznym jak gospodarczym. Te pierwsze, jak widać na przykładzie paryskiej wystawy, znacznie
wyprzedzały te drugie, poddane nieubłaganym warunkom ekonomii. Objawiona
na początku niepodległości stylotwórcza aktywność, zaowocowała - na linii dialogu odnowy sztuk zdobniczych z formami ekspresjonizmu i kubizmu - rodzimą
redakcją stylu, który od paryskiej Exposition des Arts Décoratifs przyjął nazwę
art deco. Brak możliwości rozwoju produkcji i jej ograniczenie do krótkich serii,
zawęziło grono odbiorców do własnej, najczęściej inteligenckiej publiczności,
niwecząc szanse na wykorzystanie koniunktury na polskie wyroby i ich popularyzację. Paryski sukces przyniósł jednak zarówno satysfakcję posiadania „własnego” mebla, tkaniny i stylu dekoracji, jak potwierdzenie rodzimych możliwości. Sytuacja ekonomicznego kryzysu, opanowanego po połowie lat 30., udaremniła także dążenia awangardy, które – wobec nierealnej unii artystów
z przemysłem, nie miały szans zmodernizować społecznych gustów, pozostając
w kręgu elity29.
Choć styl wystawy paryskiej, wobec przyspieszonego biegu zmieniających
się mód, był praktycznie w latach 30. wyczerpany, pewne idee artystycznej praktyki i edukacji znalazły kontynuację w regionalizmie lat 30., bazującym na jakości lokalnych surowców i technik. Nurt ten, łączący w harmonijny sposób nowoczesność z tradycją, był bodaj tym, w którym w latach 30. polscy projektanci
czuli się najbardziej komfortowo. Co ważne „regionalizm doprowadził do pewnego spadku napięcia pomiędzy zwolennikami sztuki stosowanej a awangardą.
Jedni i drudzy czegoś się od siebie nauczyli. Jeśli w roku 1931 na łamach „Archi29
Próby stworzenia mebli dla najuboższych podejmowali architekci związani z grupą Praesens, organizujący wystawy jak Mieszkanie najmniejsze (1930), czy Tani dom własny (1932). Propozycji mebli robotniczych nie udało się jednak wprowadzić do produkcji seryjnej.
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tektury i Budownictwa” potępiono „uzupełnienie” awangardowych wnętrz Zameczku w Wiśle (…) to w roku 1935 współpraca przedstawicieli tych zwalczających się do tej pory kierunków przy wyposażaniu pierwszych polskich transatlantyków – m/s Piłsudski i m/s Batory – nie budziła już sprzeciwów”30. Podobna symbioza była obecna podczas kolejnych wystaw światowych lat 30 –
paryskiej wystawy „Sztuka i technika w życiu współczesnym” w 1937 roku i Wystawy światowej w Nowym Jorku 193931.
Połączenie zalet funkcjonalizmu z luksusowymi materiałami, miękkości
tkanin i futer z technicznymi nowinkami, fakturowych kontrastów, a także innowacyjnie zinterpretowanych materiałów, otwierało nową drogi polskiego
wzornictwa. Ten oryginalny dialog nowatorstwa z tradycją, który obywał się już
bez regionalnych cytatów, reprezentowały najlepiej eleganckie wnętrza Jana Bogusławskiego i wyrafinowane meble Barbary Brukalskiej z wystawy nowojorskiej
1939. Wystawa ta, zorganizowana pod hasłem „Świata Jutra”, zbiegła się jednak
z kresem międzywojennej Polski, przerywając historię artystycznych projektów
i środowisk. Reasumując, stwierdzić można, że w osiągnięciach polskiego wzornictwa międzywojnia mieli znaczący udział zarówno twórcy awangardy, jak paryskiej wystawy – stanowiąc jej dwa przeciwstawne i wzajemnie się korygujące
bieguny. Mimo, że nie udało się w pełni wykorzystać ówczesnych możliwości,
pozostały świadectwa niecodziennych rozwiązań i bogactwo propozycji – wciąż
niewyczerpany potencjał.
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Abstract
In the present article, I aim at showing a shift in Berkeley’s understanding of society in the
late Siris (1744). Although the work is primarily devoted to the curative qualities of tar-water and
on the speculative level develops a new neoplatonic metaphysic of light, it should also be seen as a
work in which Berkeley’s mature philosophy is expressed as a whole. Together with the fact that
since the thirties Berkeley thought was more inclined towards practical, i.e. economic and social,
issues, this might be a premise for interpreting the Siris as a work in which a vision of society is
presented. The parallelism of nature and society, of macrocosm and microcosm, and the claim
that nature is not perfect, but is a dynamic, developing whole, makes it possible to treat society as
an imperfect whole developed and perfected by human activity. If such a reading is correct it evidences the fact that in his Siris Berkeley abandoned the religious radicalism typical for his early
works.
Key words: George Berkeley, Siris, social philosophy, metaphysics of light

*
Apart from the problems hitherto raised by scholars (Timo Airaksinen,
Sebastien Charles, Lisa Downing, Luc Petterschmitt and others1) who focused
T. Airaksinen, Light and Causality in “Siris”, in: Berkeley’s Lasting Legacy. 300 Years Later,
ed. T. Airaksinen, B. Belfrage, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011;
idem, The Path of Fire: The Meaning and Interpretation of Berkeley’s “Siris”, in: New Interpretations
of Berkeley’s Thought, ed. by S. H. Daniel, Amherst, New York: Humanity Books, 2007; idem, Airaksinen, T. The Chain and The Animal: Idealism in Berkeley’s “Siris”, in: S. Gersh, D. Moran (eds.),
Eriugena, Berkeley, and the Idealist Tradition, Notre Dame IN: University Press of Notre Dame,
2006, pp. 226–227; L. Downing, Berkeley’s Natural Philosophy and Philosophy of Science, in: The
Cambridge Companion to Berkeley, ed. K. Winkler, Cambridge University Press, 2006; M. Holtz1
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their attention on Berkeley’s Siris, such as metaphysics or philosophy of science,
there is one more issue that still seems to be worth considering – the work’s social purpose and context.2
Although we may not find any direct references to moral philosophy or social thought in Siris, there are at least two reasons to pose a question about the
connection of this work with Berkeley's social thought. Firstly, it is the context
in which the work was created, which was dictated by the philosopher's other
works. In essence, both before and after the publication of Siris, Berkeley was by
and large interested in social issues, which had become the focus of his attention
since the publication of the Alciphron (1732): with particular regard to The
Querist (1735-37, 1750 – various editions), and also minor writings that were
brought forth by a direct urge to voice his opinion on issues that were socially
significant. These include A Discourse addressed to Magistrates and Men in Authority (1738), Two Letters on the occasion of Jacobite Rebellion (1745), A Word to
the Wise (1749), and also Maxims concerning Patriotism (1750).3
The second of the reasons, which features in Berkeley's later works, is his
striving to combine the threads which were earlier treated as independent. This
is exemplified by a theological interpretation of the conclusions from A New
Theory of Vision (1709), present in The Theory of Vision Vindicated and Explained
(1733); this interpretation can also be seen in the second edition of the New
Theory of Vision in which Berkeley refers to sensory phenomena not as the language of nature but as the language of nature's Author. Another example is the
mann, Berkeley’s Two Panaceas, „Intellectual History Review” no. 21, 2011; L. Peterschmitt,
Berkeley and Chemistry in the “Siris”. The Rebuilding of a Non-existent Theory, New Interpretations of
Berkeley’s Thought, in: Religion and Science in the Age of Enlightenment, ed. S. Parigi, Dortrecht:
Springer, 2010.
2
Recently, the issue of social aspects of Berkeley’s later philosophy was exposed in two articles: A. Grzeliński, From “The Querist” to “Siris” and back: Berkeley's social philosophy 1737–1752,
“Ruch Filozoficzny” 2015, vol. 71, no. 4 and idem, “The Querist” and the development of George
Berkeley's understanding of society, “Ruch Filozoficzny” 2016, vol. 72, no. 4.
3
Those works on social issues and economy, included in volumes 6 and 7 of Luce’s and Jessop’s edition (The Works of George Berkeley Bishop of Cloyne, ed. A. A. Luce and T. E. Jessop,
London-Edinburgh-Melbourne-Toronto-New York: Nelson, 1948–1957) have been recently
translated into Polish and published in the volume Pisma ekonomiczne i społeczne (transl. and ed.
by A. Grzeliński and M. Szymańska-Lewoszewska, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK,
2016). All the quotations to Berkeley’s works are based on Luce and Jessop edition (referred to as
Works); I use the following abbreviations: A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge
(PHK), Passive Obedience (PO), Siris (S), Alciphron (ALC), Maxims concerning Patriotism (MP),
The Querist (Q); in all references I give the number of the work’s paragraph (if needed), the number of volume of the Luce and Jessop’s edition, and the page number).
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speculations within chemistry in the sixth dialogue of the Alciphron, where
Berkeley identifies soul with “essential oil” and animal spirit. In the work, this
identification serves as a foundation of the rejected physiological and naturalistic
understanding of soul whereas in the Siris the chemical processes are integral
parts of the ladder of Creation reaching the invisible light along with God.4
It documents Berkeley’s consistency in developing his conception who, as early
as during the 1730’s, i.e. since he started his work on the Alciphron, endeavoured
not only to expand on certain problems that were already argued, but also to incorporate the variety of the elements of his concepts into one unitary form.
In the present article, I would like to demonstrate the change that had taken place between the earlier and later works, given that, as I presume, the beginning of the changes can be traced back to the Alciphron. In particular, I would
like to prove that a change that consisted in a departure from a moral and religious radicalism was linked to the adoption of a new metaphysics in the Siris. In
earlier works the phenomenal world is opposed to the intelligible world, which
was a manifestation of religious radicalism. Meanwhile, in the last of Berkeley's
largest works, gradualist metaphysics goes hand in hand with treating the world
as a whole that is filled with life, dynamic and self-perfecting, which provides
room for intricate human relations.

The radicalism of Berkeley's early social views
At the beginning of the Passive Obedience (1712) Berkeley argues that
“there are certain moral rules or laws of nature, which carry with them an eternal and indispensable obligation” (PO 4; Works, VI, 18) which can be discovered
only by “the deductions of reason”. However, in order for deductive reasoning to
be possible, which enables derivation of detailed laws from a general rule, it is
essential to determine the rule itself in the first place. This, in turn, is based on
two premises: a) self-love is the “principle of all others the most universal, and
the most deeply engraven in our hearts” (PO 6; Works, VI, 20) and it relates to
both caution in life and the desire of salvation; b) the obviousness of the existence of God who is the creator of laws for the sake of mankind, which is guaranteed by the natural light. The principle of self-love in the scope related to
4

See: T. Airaksinen, Light and Causality in Siris, p. 91–120.
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prosperity in life is of natural, not moral nature, which Berkeley admits in the
Passive Obedience 33 where he differentiates between two ways of comprehending the laws of nature: as “a dictate that guides conscious actions of rational beings” (i.e. moral law) and as the “general principle independent of human will”
(natural law; PO 33; Works, VI, 35). Putting them on equal footing is, as he
writes, „manifestly false; for this plain reason, because it would thence follow,
a man may lawfully commit any sin whatsoever to preserve his life, than which
nothing can be more absurd” (PO 35–36; Works, VI, 36).
Therefore, natural law (but not moral law) regards the regular course of nature that is independent of the will of rational beings, in particular being driven
by earthly prosperity: avoidance of suffering and pursuit of pleasure. However,
caution, thanks to which self-love is not only an impulse to indulge in casual
whims, dictates to value remote benefits above momentary pleasures (PO 5;
Works, VI, 19). However, in its moral dimension this “victory of reason over
senses” does not refer to preferring the greater future earthly good overbalancing
temporary calamities, but to preferring everlasting salvation over earthy life as
a whole. Eventually, it is not the balancing of two conditions, the lesser and
higher good, that matters, but the contradicting of what cannot be balanced or
measured: earthly life and timeless eternity. „But as the whole earth – says
Berkeley – and the entire duration of those perishing things contained in it, is
altogether inconsiderable, or, in the prophet’s expressive style, ‘less than nothing’
in respect of eternity, who sees not that every reasonable man ought so to frame
his actions as that they may most effectually contribute to promote his eternal
interest?” (PO 6; Works, VI, 20).
The point from which the assessment of human actions is made is infinitely remote from earthly life, whereas in contradiction to the relative good (which
consists in balancing the earthly good and evil experienced by humans), the
good that is promised by God is absolute and the principle that determines the
value of deeds gains a moral dimension for its sake (PO 7; Works, VI, 20). Therefore, moral law functions in two aspects: it should be respected by humans both
for their own sake, as well as on account of the obligation to realize the general
good (both are manifestations of obligations towards God). However, on account of inherent weakness of men, reconciliation of both aspects of moral law
(striving for one's salvation, as well as the well-being of the “entire human kind”,
which is the Creator's objective) is possible only because they are mediated in
the political sphere, and particularly in respecting the law and the dictate of pas-
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sive obedience which, by guaranteeing the possibility to realize common good,
has the nature of moral law. Thus, moral law becomes a base for formulating detailed positive laws.5 Quite contrary to them, perfecting human life on earth and
”kind affection”, which governs human relations, turns out to be a feeling which
needs to be curbed or otherwise its consequences might be on a par with “unbridled lust”, or even worse, as it is “apt to dazzle and corrupt the mind with the
appearance of goodness and generosity”. According to the latter interpretation,
the reasoning contained in the Passive Obedience is to justify a set of principles of
conduct marked by the authority of the Bible. At the very beginning (PO 2;
Works, VI, 17–18) Berkeley argues that his intention is not to rest on the authority of the Holy Scriptures, but on the principles of reason, which are common to all people, but later adds that his objective is justification of religious
prohibitions of Christianity, which seem to be utterly absurd in the case of the
principle of passive obedience.
In a conceptual dimension, Berkeley's standpoint is based on natural law
theory, and not utilitarianism, as some commentators would argue (especially
Paul Olscamp in his book6). In a practical dimension it becomes a basis for particular social and political projects: the obligation of passive obedience to the
5
There is a possibility of a “Kantian” interpretation of contradicting the phenomenal world
and the intelligible world of morality. According to it, the moral obligation that is discovered by
reason defines moral value of deeds which is independent of earthly prosperity. In other words,
a timeless moral law materialises itself at the moment when the deed resulting from the obligation
is being done, even if the person who performs it “brings himself to poverty death, or disgrace”
(PO 13; Works, VI 23). According to such an interpretation, not only would the attitude of passive
obedience guarantee the maintenance of and political order, but it would also propel gradual perfection of the law. Although moral advancement may ultimately be achieved for the price of suffering of the innocent, in the individual dimension it will be rewarded in afterlife. Moral attitude
would prove to be not so much an embodiment of blind obedience to mindless authority, but superiority of mind over instinct. In the political dimension, moral perfection would boil down to
a better law-making, which would define more accurately such terms as “perjury”, “murder”, or
“adultery”, according to the thesis assumed in Berkeley’s notebooks (see the following entries of
the Philosophical Commentaries: “Three sorts of useful knowledge, that of coexistence to be treated
of in our Principles of Natural Philosophy, that of Relation in Mathematics, that of definition, or
inclusion, or Words (which perhaps differs not from that of Relation) in Morality” (entry 853;
Works, I, 101); “To demonstrate Morality it seems one need only make a Dictionary of Words &
see which included which. At least. This is the greatest part & bulk of the Work” (entry 690,
Works, I, 84)). However, it is difficult to find such explicit indications in the Passive Obedience that
would allow such interpretation of moral perfection, a harbinger of later Kantian solution, in
a political and moral dimension.
6
P. Olscamp, The Moral Philosophy of George Berkeley, The Hague: Martinus Nijhoff 1970,
p. 47–84. D. Flage in his Berkeley quite convincingly argues that Berkeley’s moral doctrine is not
utilitarian but tends to natural law theory ( Cambridge-Malde: Polity Press, 2014, p. 138–158).

Adam Grzeliński

204

supreme authority, social engineering in which, by means of top-down decisions, the prevailing habits would be modified by “sumptuary laws” or legislative
“regulating public diversions by an absolute prohibition of those which have
a direct tendency to corrupt our morals” in order that the true comprehension of
religion enabled the creation of public spirit (An Essay towards preventing the
Ruin of Great Britain; Works, VI, 78) or abduction of Indian children in order to
educate them to become Christian missionaries promoting faith (A Proposal for
a Better Supplying of Churches; Works, VII, 347). If moral law has been proclaimed by God, an effort must be taken to spread it to everyone.7

Siris – the new understanding of nature
The standpoint expressed in Principles and Three Dialogues rests on two following premises:
a) There is a contradistinction of God’s efficient (and real) causality (i. e. creativity) and (false) causality referring to the order of phenomena.
b) The intelligible world and the phenomenal world are radically opposed
to each other.
By definition, the entirety of nature is, as a Creation, perfect. The evil encountered in the world is either physical in nature, and follows from particularism of one's experience, or moral in nature and results from evil human deeds.
The perfection of nature is deduced from the notion of its benevolent Author.
Therefore, in the Principles Berkeley writes the following: „The very blemishes
and defects of Nature are not without their use, in that they make an agreeable
fort of variety, and augment the beauty of the rest of the creation, as shades in
a picture to set off the brighter and more enlightened parts” (PHK 152; Works,
II, 111). The entirety of nature is not the object of human experience, but a notion, whereas its beauty is treated in a metaphorical sense as the Creator is its
only spectator.
A more detailed analysis of Berkeley’s religious fundamentalism in his Passive Obedience
can be found in B. Belfrage, The Mystery of Goodness in “Passive Obedience”, in: Bloomsbury Companion to Berkeley, ed. R. Brook, B. Belfrage, London-New York: Bloomsbury Academic, 2017,
p. 149 ff. Matti Häyry in his article “Passive Obedience” and Berkeley’s Moral Philosophy stresses that
the theory advocated by Berkeley offers “a layered view which provides a sketch of a minimalist
private morality and very specific instructions on public ethics” (”Berkeley Studies” 2012, no. 23,
p. 13) but he would probably agree with Belfrage’s conclusions.
7
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The incommensurability of these two orders – conceptual and phenomenal
(related to ideas) – becomes the basis for criticism of Shaftesbury's concept in
the Alciphron; according to the author of Characteristics, the experience of natural beauty and enthusiasm would serve as a confirmation of nature's perfection.
However, the experienceable beauty that is praised by Shaftesbury bears no relevance to the rational notion of the perfection of nature deduced from the notion
of Creator's good. According to Berkeley, enthusiasm, when it is aroused, may be
nothing more than momentary exaltation, but it cannot provide a base for morality (which relates to the rational law, and not changeable feelings; heroic virtue and being driven by kind emotions may not be a substitute for law-making).
Neither can it replace religion, particularly in reference to revealed religion, with
its promise of afterlife, which guarantees motivation for morality and justifies
subordination to supreme authority. Moreover, Shaftesbury's programme of basing morality on gradual mitigation of human feelings stands as a contradiction
for the principles of reason. Kindness towards the whole mankind is barely possible, which can be but 'a heroic virtue of the chosen ones', and very often proves
to be partial (as emphasised by Berkeley in the Alciphron (ALC III, 2; Works III,
116), which is corroborated by Hume in his Treatise of Human nature almost at
the same time). The partiality of kindness is on the other hand contradicted
with God's plan to achieve prosperity by the entire mankind.
However, as we have seen, the notion of “the general well-being of all men,
of all nations, of all ages of the world, which God designs” (PO 7; Works, VI, 21)
does not mean maximisation of the good by limiting evil, which is at the root of
the utilitarian doctrine , but constitutes a base of rational law of nature. It is deductible by way of deduction of reason from the notion of the perfect Creator and
is ultimately grounded in the promise of salvation for the just. Hence
Alciphron's question 'Is there upon earth a human mind without the idea of order, harmony and proportion?' (ALC III, 8, Works, III, 123) must remain unanswered as, according to Berkeley, the notions become mixed - such harmony
may be contemplated, but it will remain an intellectual notion and not the object of experience. The experience of beauty postulated by Shaftesbury might be
its counterpart, but it is only a sudden elation. And even though it may impinge
on human passions, it has nothing to do with reason.
Let us recall Berkeley's warning: „Tenderness and benevolence of temper
(…) are more dangerous than other passions, insomuch as they are more plausible, and apt to dazzle and corrupt the mind with the appearance of goodness
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and generosity” (PO, 13; Works, VI, 23). More, kindness does not follow from
a moral obligation towards God but it is a purely human establishment which
does not require religious assent, which may redirect attention from religious
standpoint to purely human obligations. Hence kindness, as it belongs in the
earthly world, does not corroborate with Berkeley's earlier views to whom all
'horizontal' human relations must be mediated by a 'vertical' obligation towards
God.
However, a certain shift in Berkeley's standpoint can be discerned in the
criticism of Shaftesbury's concept in Alciphron. He points out that moral sense
as a power of appreciation of beauty and deformity of human actions, is but an
abstract name of various powers, shaping the moral actions of man. The point is
that each of them provides different, but always determinate, grounds of such
behaviour, so the moral sense detached from conscience, affection, passion, education, reason and custom turns out to be a je ne sais quoi (as cited by Berkeley
from Shaftesbury) (ALC III, 5; Works, III, 120). Although from the abovementioned reasons, Berkeley rejects the notion of moral sense, he still admits motives to moral actions other than purely rational. This shift will be even more
discernible in later works.
It should be noted that Berkeley’s early immaterialism was to provide
a concept that would stand as a competition for the secular materialism that is
based on scientific standpoint. It led to the separation of metaphysics and the
scientific cognition of nature: the former related to real creation (creatio) of God
in the world and his relation to man, whereas scientific cognition concerned
permanent laws to which the phenomena were subordinated. From this point of
view, immaterialism was a guarantee that the adoption of scientific achievements will not entail materialist metaphysics and will allow the reconciliation of
the development of science with religious standpoint.
In the meantime, in the Siris the object of investigations are the phenomena of biology, physiology and chemistry, as well as those which relate to gravity,
magnetism, electricity (S 235, 243; Works, V, 112, 116) the explanation of
which would not be possible on the grounds of the principles of mechanical
philosophy to which Berkeley referred in his earlier works. Here, Berkeley presents a hypothesis, in which the main role is played by the invisible fire – subordinated to God, but also being a subject of scientific investigations (though indirectly and only through their effects). Hence, Berkeley provides its readers
with many references both to the speculative ancient philosophers (like Plato,
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Plotinus and the stoics) and to the 17th-century natural philosophers and scientists, such as Homberg, Boerhaave, von Helmont and even Newton). He adopts
their views and adjusts them to his general vision of the organic, animal-like
universe, enlivened by invisible fire (S 152–156, 166, 175, 262, 273–279). The
vision stresses the ancient and renaissance parallelism between the macrocosm
(that is the universe) and microcosm (the man). As the primary efficient and final cause is the benevolent Reason which acts by the use of the secondary and
intermediate cause of the invisible fire enlivening the world, so the principal
cause in man is his mind, and the intermediate one – animal spirits enlivening
his body. In Siris 43 we read for example: “light or solar emanation (…) in respect of the macrocosm is what the animal spirit is to the microcosm” (S 4;
Works, V, 45–46). So, the parallelism can be described as follows:
God  invisible light/spirit  natural effects
Mind  animal spirits  living human body
Contrary to the Alciphron, animal spirits stop being treated as part of a mechanical image of nature. As much as for the 17th century physiology of Descartes, animal spirits mean 'a very fine air or wind', they are considered by
Berkeley as an animating principle, or invisible fire. Let us go no further into
the question of how promising was the project of reconciliation of the metaphysics with scientific investigations of Berkeley’s times, or how profoundly
Berkeley was acquainted with the discoveries of 17th and 18th-century chemistry
that should have been its justification8. Nonetheless, adopting the Neo-platonic
emanatism and the teleological vision of nature meant that immaterialism was
no longer a handy weapon against emerging modern irreligious scientism. The
dual nature of fire (divine and corporeal) need not be postulated, as Airaksinen
appears to do9: rather, Berkeley seems to introduce a new notion of spirituality
is extended and is gradable so that it also encompasses the principle of life 'vital
flame' (S 205; Works, V, 101), being „a fine subtle spirit: rendering more gross
part of the air „volatile and elastic” (S 150; Works, V, 81).

8
See: L. Peterschmitt, Berkeley and Chemistry in the “Siris”. The Rebuilding of a Non-existent
Theory, p. 76 ff.
9
T. Airaksinen, The Path of Fire: The Meaning and Interpretation of Berkeley’s “Siris”, p. 274.
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Ultimately, the image of nature in Siris is much more different from earlier
depictions: it stops being only a group of phenomena read as a divine message
from God directed to man, but it proves to be an organic entirety which resembles an animal or a plant. Macrocosm, like microcosm, although they are both
governed by reason and enlivened by fire or animal spirits, can be temporarily
corrupted. And even if nature, as the work of the incomparable Creator is not
mortal, like human body is, its immortality is not identical with a perfection in
the meaning of the word which can be found in Principles, where we read about
“the very blemishes and defects of nature” that are but “shades in a picture serving to set off the brighter and more enlightened parts”. Now Berkeley writes for
example: “This mighty agents is everywhere at hand, ready to break forth into
action, if not restrained and governed with the greatest wisdom. Being always
restless and in motion, it actuates and enlivens the whole visible mass, is equally
fitted to produce and to destroy, distinguishes the various stages of nature, and
keeps up the perpetual round of generations and corruptions” (Siris 152; Works,
V, 82). Destruction and corruptions are an indispensable part of the Creation,
in which “natural evils will sometimes unavoidably ensue; things will be produced in a slow length of time, and arrive at different degrees of perfection” (S
256; Works, V, 122).
Nature is no longer conceived in static terms and its dynamism is recognized. In Principles, Three Dialogues or De Motu the stable and reliable laws of
nature together with the immaterialist thesis were a premise for the providential
order and the perfection of nature, and the beauty of Creation elevated human
soul and convinced man about its perfection. The picture of the world was so
overwhelming that it did not allow any hesitations: all imperfections were defects of men, who cannot explain all phenomena according to the wellestablished laws of nature, who are immoral, advancing temporal advantages
over moral perfection (Passive Obedience), and, finally, who are too idle and lazy
to gain profits by raising crops in the rich soil and to contribute to the wealth of
the nation, guaranteed by God to the industrious (as he writes in the Querist).
Also moral precepts that lead to “the general well-being of all Men, of all Nations, of all Ages of the World” refer to moral perfection and the promise of salvation of those who step on the path of Christian faith, rather than a remedy for
earthly calamities. In the opposition to the universal and rational precepts, in
Siris Berkeley exhorts to practice another way of improving the state of men:
careful studies of nature and an immediate and temporary help for those in
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need. In various cases tar-water should be used differently. Its universal effectiveness, its being a panaceum is nothing more than an assumption and hope. It
cures not only the human soul (as the evidence of God’s gift given to men), but
also the weak and suffering human body. The beginning of this new attitude we
can find in The Querist designed to help feed the hungry (Advertisement).

Berkeley’s Late Social Philosophy
The change of the concept of nature and the acknowledgement of the inescapable nature of evil, which must not be redressed radically (either through the
formation of a new Christian community in untainted Bermuda (A Proposal for a
Better Supplying of Churches), or through the implementation of appropriate legal regulations (Ruin)), but through a gradual improvement of the social situation, can easily be seen in other works from Berkeley's later oeuvre, particularly
in The Querist. In the 1750 edition, that is after Siris, Berkeley makes the following remarks:
Whether there be anything perfect under the sun? And, whether it be not with the
world as with a particular State, and with a State or body politic as with the human
body, which lives and moves under various indispositions, perfect health being seldom or never to be found? (Q 343; Works, VI, 133).
Whether, nevertheless, men should not in all things aim at perfection? And, therefore, whether any wise and good man would be against applying remedies? But
whether it is not natural to wish for a benevolent physician? (Q 344; Works VI,
133).

Though economics and proper laws given by wise legislature are still the
keys to a better future, it is not a lawgiver that proposes the remedies, but a benevolent physician. So Berkeley prescribes not only strict rules of the law, but
says he should be a benevolent physician. Men deserve his help – in many aspects: religious, moral, but also in earthly matters. And again, although still it is
human weakness and inability that is the source of human misery and it is the
duty of the physician to improve it, now – and perhaps not earlier – Berkeley
admits that “nothing under the sun is perfect”.
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Also in the third Letter to Thomas Prior (according to the Luce-Jessop
edition), describing the forerunners of the plague that could invade the Britannic islands (unusual quantity of insects, epidemic distempers among the cattle,
long easterly winds), he adds: “Beside these natural forerunners of a plague or
pestilence in the air, it is worth observing that a prognostic may be also made
from moral and religious disposition of the inhabitants. Certainly that the
digitus Dei doth manifest itself in the plague was not only the opinion of mankind in general, but also in particular of the most eminent physicians throughout all ages down to our own” (Works, V, 190–191).
Although Berkeley, still a faithful Christian, is still trying to justify God’s
sentences by seeing the right punishment for human immorality in them, he
feels obliged to give a detailed prescription to ease people and to help them bear
the suffering – of course instructing them how to use a preventive medicine in
order to avoid the plague.
Thus the main highlights of Berkeley's change in social opinions in his late
works, starting with the publication of The Querist can be summarised as follows.
a) First, the perspective changes: the earthly world stops being insignificant
compared with the promised afterlife. Although Berkeley still believes in Providence that governs the world but it is not as close and within reach and God is
no longer 'intimately present to our minds' (PHK 149, Works, II, 109). God's
management over the world, mediated by the chain of being, seems to be more
remote. Although the perfection of the entirety of creation derives from the notion of a good Creator, from the perspective of man, temporal, earthly and limited, the perfection is in progress. From this perspective the world is not perfect,
therefore evil must be mitigated as it occurs.
b) The understanding of the state changes from mechanical to theological.
In Passive Obedience all subjects must respond to supreme authority, and the legitimacy of its verdicts is guaranteed by its corroboration with the provisions of
moral law. However, as the measures that lead to the ultimate goal, which is the
good of the entire community, require knowledge that is inaccessible to all subjects, they should be passively obedient to power. Discerning good and evil individually, which is one-sided and not supported by knowledge, may not lead to
good at all. The relationship between supreme power and the subject is mechanical in nature (the obligation of obedience, necessity of punishment for the
breach of the law). In The Querist, the society is compared to the organic construct the whole of which is hierarchical, and particular social classes should
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contribute to the public good, each in its own, proper way, gentlemen and criminals alike (Q 53, 57). Social structure is inviolable and sacred, feeding the poor
and clothing the naked is like “feeding the root, the substance whereof will
shoot upwards into the branches, and cause the top to flourish” (Q 59; W, VI,
109). Or, less metaphorically: “Whether the dirt, and famine, and nakedness of
the bulk of our people, might not be remedied even although we had no foreign
trade? And whether this should not be our first care, and whether, if this were
once provided for, the conveniences of the rich would not soon follow?” (Q 106;
Works, VI, 114). In Maxims concerning Patriotism Berkeley remarks: „The patriot
aims at his private good in the public. The knave makes the public subservient
to his private interest. The former considers himself as part of a whole, the latter
considers himself as a whole” (MP 27; Works, VI, 254).
c) The third of the changes: instead of contriving to change radically,
Berkeley opts for a gradual change of morality. Such calamities as famine or epidemic cannot be counteracted once only and radically through legal solutions.
If Berkeley suggests such solutions in this period, that would yield miraculous
effects, such as the appointment of the national bank (Project for a National
Bank), its effects (the promotion of diligence, ingenuity and economic development) will also be revealed but gradually.
d) Berkeley's views are characterised by a religious radicalism much less intense than in his earlier works. Another manifestation of this change is a different attitude towards Catholics compared to the hostility towards them expressed in the Proposal. In The Querist, Berkeley suggest allowing Catholics to
study at universities run by Protestants (Q 191; Works, VI, 120), and in A Word
to the Wise (1749) he prevails upon them to act together “to promote the common good of our country” (Works, VI, 235). This conviction of losing the monopoly for religious truth goes hand in hand with a generally more sceptical attitude that characterises Berkeley in Siris. His honest religious enthusiasm that
follows from a new method of interpreting God's creation in the world, as well
as the vision of Providence that provides the humanity with the panaceum, is
largely mitigated by scepticism. Although Berkeley is brimmed with hope for a
commonly accessible remedy, he repeatedly advocates caution and the need to
rely on subsequent experiments and the verdict of time. He is similarly cautious
about formulating conclusions related to the phenomena of electricity, magnetism, etc. and the possibility to implement the hypothesis of the existence of
invisible fire equated with the substance of light. Hence the search for support
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in the ancient lore, but also admitting that some old concepts are right in terms
of religion. Certainly, both in relation to the understanding of nature and religiousness, Berkeley would not write what he had written in the Principles: “If by
Nature is meant some being distinct from God, as well from the Laws of Nature, and things perceived by sense, I must confess that word is to me an empty
sound, without any intelligible meaning annexed to it. Nature in this acceptation is a vain chimera introduced by those heathens, who had not just notions of
the omnipresence and infinite perfection of God” (PHK 150; Works, II, 109–
110).
e) In the conceptual dimension, the relationship between natural good
(human prosperity) and the moral good also changes. The dictate of active attitude towards the improvement of the society's earthly existence gains a moral
dimension, which stands in contradiction with an earlier dictate of a passive
obedience, which followed from the impossibility of the cognition of positive
moral rules. In the Passive Obedience, following the dictate of one's natural good
(prosperity) gained a moral dimension thanks to religion in the sense that it was
only the vision of afterlife that provided an impulse for respecting the moral law
that follows from religious dictates. Moral law can be deduced from the notion
of God and read from the Holy Scriptures. Thus the moral egoism (need for
salvation) intertwined with the concept of natural law and provided an impulse
for action. On the other hand, in the last period of his writing, the Irish philosopher seems to approach the utilitarian standpoint. In the new social and moral
conception he advocates the increase of natural wealth for the largest possible
number of people (by feeding the hungry, promoting ingenuity, curing the ill).
Individual goods may be compared, and occasionally the lesser evil should be
chosen: „Whether, if drunkenness be a necessary evil, men may not as well
drink the growth of their country?” – as Berkeley asks in The Querist (Q 113;
Works, VI, 114), although he would not have asked that question in Alciphron,
criticising Mandeville's concept.

Conclusions
In the world where nothing is perfect under the sun, there is no room for
the realization of the absolute good. Experience and social practice demonstrate
that the notions of reason all have in common one feature – they cannot be im-
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plemented by way of one verdict. A plague of drunkenness cannot be forestalled
by one prohibition act, the realization of the plan to extricate Ireland from the
collapse by new financial institutions is not possible without a change in behaviour and habits, and last but not least, the principle of passive obedience based
on the deductions of reason requires correction on account of the daily political
practice, which, in the face of daily disputes between parties, requires moderation (MP 28, 37; Works, VI, 252–255). Hence, the place of earlier unwavering
verdicts of reason is occupied by short-term actions that aim at the provision of
good, in which all members of the society are involved. It is true that the comprehension of the common good is not accessible to everyone. However, the actions, both on a political and social plane, aim at the mitigation of a given evil,
and not striving for the absolute good which is unachievable in this world.
Discussions on moral and social philosophy are naturally concentrated on
the earlier works, i.e. the Passive Obedience and the Alciphron. However, it is
hard to contradict that the description of the economic situation and the plan to
establish a national bank must have been underlain by a certain notion of the
society. In the case of Siris the situation is similar. Regardless of the vastness of
the work's subject matter, which attracts its readers by deliberations on tar water, physics, chemistry and biology, as well as metaphysical speculations, its
practical purpose must be borne in mind. In the last paragraph of Siris Berkeley
looks back at his previous achievements and quoting Cicero’s words he seems to
acknowledge his earlier mistakes: “He that would make a real progress in
knowledge must dedicate his age as well as youth, the later growth as well as
first fruits, at the altar of Truth. Cujusvis est errare, nullius nisi insipientis in errore
perseverare” (S 368; Works, V, 164). The significance of this entry, which is very
personal end finishes off the deliberations quite unexpectedly, may be comprehended if compared to two opening mottos from Siris taken from the Epistles
of Horace: “Let us, both small and great, push forward in this work, in this pursuit: if to our country, if to ourselves we would live dear” and from the New
Testament: “Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people”
(Works, V, 1).
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Abstract
Most of the religions of the world are based on some fundamental moral principles of good
conduct/virtues and prohibits its followers to do anything which is not good for the welfare of the
society as a whole. This fundamental moral principal of good conduct, in Buddhism, is known as
Pancha Shila (Five Precepts or Five Virtues). Pancha Shila is the basic assumption of moral activities for both households as well as for renunciates. It forms the actual practice of morality. Each
time the precepts are upheld, the moral volitions are strengthened, until morality becomes a habitual trait through the condition of repetition. For the smooth functioning of a society, every
Buddhist has to follow the five moral precepts i.e. abstaining from killing, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from falsehood, abstaining from taking intoxicants.
Jainism, Christianity, Hinduism and Islam too accept such ethical codes with little modification. These are called cardinal virtues. Jaina concept of Pancha Mahavrata is very close to Buddhist concept of Pancha Shila. In Jainism these are; Ahimsa (Abstinence from all injury to life),
Satyam (Abstinence from falsehood), Asteyam (Abstinence from stealing), Brahmacharyam (abstinence from self indulgence), Aparigraha (Abstinence from all attachment). Mahatma Gandhi too
accepted these five cardinal virtues given by Jainism but he added two more in it which are; Fearlessness and Faith in God.
The five precepts of Buddhism offers the moral conducts following which everyone can
avoid evil deeds and can contribute in making this world a better world for present and future
generations. The precept of abstaining from killing leads to the respect for other’s life. The precept of abstaining from stealing leads to the respect for other’s property. The precept of abstaining
from sexual misconduct leads to the respect for one’s own dignity and dignity of other’s especially
women. The precept of abstaining from falsehood leads to the respect for honesty. The precept of
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abstaining from taking alcohol leads to innumerable number of good qualities like respect for a
clear mind, respect for modesty of other human beings, respect for money, respect for one’s own
dignity, respect for other’s life and so on.
The five precepts of Buddhism make a person disciplined, which is one of the most important ingredients for the development of overall personality of a person. A developing country
cannot become a developed one unless its citizens are disciplined.
If we analyze the five precepts given by Buddhism then, we find that the solution for most
of world problems lies in it. If everyone follows five precepts then, I think this world will be transformed into a better place, a place where people have respects for other’s life and property, where
everybody’s interest will be taken care of, where people will have an altruistic approach towards
society. In short, this world can be transformed into a heaven.
Key words: Ahimsa, Satya, Asteya, Buddhism, Precept, Nibbana, Pancha Mahavrata, Panch
shila, Manusmriti, Quran, Ahimsa, Hadith, Bhagvadgita, Jainism, Christianity, Hinduism, Islam.

*
Most of the religions of the world are based on some fundamental moral
principles of good conduct/virtues and prohibits its followers to do anything
which is not good for the welfare of the society as a whole. This fundamental
moral principal of good conduct, in Buddhism, is known as Pancha Shila (Five
Precepts or Five Virtues). Pancha Shila is the basic assumption of moral activities for both laymen as well as for renunciates. It is the basic ethical code which
is indispensible for acquiring highest moral, spiritual and ethical standard i.e.
Nibbana in Buddhism. It is not a concept to practice rituals but a way of life. It
forms the actual practice of morality. Each time the precepts are upheld, the
moral volitions are strengthened, until morality becomes a habitual trait through
the condition of repetition. For the smooth functioning of a society, every Buddhist has to follow the five moral precepts i.e. abstaining from killing, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from falsehood, abstaining from taking intoxicants.
Jainism, Christianity, Hinduism and Islam too accept such ethical code
with little modification. These are called cardinal virtues. Jaina concept of
Pancha Mahavrata is very close to Buddhist concept of Pancha Shila. In Jainism
these are; Ahimsa (Abstinence from all injury to life), Satyam (Abstinence from
falsehood), Asteyam (Abstinence from stealing), Brahmacharyam (abstinence
from self-indulgence), Aparigraha (Abstinence from all attachment). Mahatma
Gandhi too accepted these five cardinal virtues given by Jainism but he added

Buddhist Ethics of Pancha Shila...

217

two more in it which are; Fearlessness and Faith in God. So, in Gandhian Philosophy there are seven cardinal virtues i.e. Non-Killing, Truth, Non-Stealing,
Non-Possession, Non-Self indulgence, Fearlessness and Faith in God.

The First Precept: Abstaining from Killing
By first precept Buddhism prohibits a person from destroying, causing to
be destroyed, or sanctioning to be destroyed, or sanctioning the destruction of a
living being. Living being implies anything that has life, from insect up to man.
This precept is applicable to all creatures irrespective of their size. It is known as
Panatipata Virati in Pali.
There are five conditions which constitute the immoral act of killing:1
1. The fact and presence of a living being, human or animal.
2. The knowledge that the being is a living being.
3. The intent or resolution to kill.
4. The act of killing by appropriate means.
5. The resulting death.
There are six means of killing:2
1. Killing with one’s own hands.
2. Causing another to kill by giving an order.
3. Killing by shooting, pelting with stones etc.
4. Killing by digging trenches, etc. and entrapping a being.
5. Killing by the power of occult means.
6. Killing by mantras, or occult sciences.
Killing is an immoral act. Its degree of depravity varies with reference to
the being as victim. It is similar to the Jaina, Hindu and Gandhian concept of
Ahimsa i.e. non-injury, which is considered the most important precept. By accepting the first precept we can rule out the intentional killing of any living being, human or otherwise. This means laying aside violence in respect of every
being both living and non-living. One should neither kill a living creature, nor
cause to kill nor approve of others killing. Non-violence demands not only abstention from injury but also the practice of loving-kindness to all. In Buddhism
it is said;
1
2

Hammalawa Saddhatissa, Buddhist Ethics, Wisdom Publication, London, 1987, Page: 75.
Ibid, page: 75.
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“He who destroys the life of any being may, in his next birth, meet death unexpectedly while in the prime of life, even though he is possessed of all the amenities
of life, wealth and beauty like an Adonis.”3

The scope of this virtue covers not only humans but all sentient being.
However, it is worse to injure a human than an animal or a highly developed
animal than less developed ones. By accepting this precept, Buddhism opposes
the major problems of present day world i.e. Euthanasia, abortion, female feticide, infanticide and capital punishment etc.
Jainism, by discussing this virtue says that one should not think and speak
of taking life, nor even permit nor encourage others to take life. Otherwise the
vow of Ahimsa cannot be fully maintained. Mahatma Gandhi, by accepting the
vow of Ahimsa says that one should be non-violent in his action, speech and
thought. Ahimsa literally means Non-violence i.e. non-injury or non-killing.
Gandhi says,
“Non-violence is the first article of my faith. It is also the last article of my creed.”

According to Gandhi, the ultimate aim of human life is the realization of
truth, the supreme reality which can be achieved by following the path of Ahimsa. It is not only a negative state of harmlessness but a positive state of love, of
doing good even to the evil-doer. According to Gandhi, Ahimsa is the highest
virtue; Ahimsa Paramo Dharma.

The Second Precept: Abstaining from Stealing
In Pali it is known as Adinnadana Virati. The word adinna means ‘what is
not given’ and adana means ‘taking’. Therefore, the term adinnadana means
‘taking what is not given’. This precept advises a Buddhist to abstain from taking things that do not belong to him. Monks who live on charity should accept
their requisites only when they are offered. This precept is an injunction against
any form of dishonest dealing. Five factors constitute the immoral act of stealing, namely:4
3
4

Ibid., page: 76.
Ibid., page-87.
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1. Other’s property.
2. Awareness of the fact that it is other’s property that is being taken.
3. The immoral volition of stealing.
4. The employment of a device to steal.
5. The act of removing the property.
Two modes of thieving are mentioned in Buddhism; direct and indirect.
The direct mode consists in taking anything belonging to another person without first securing his or her consent. The indirect mode involves fraud and deceptions whereby a man may cheat another out of something that rightly belongs to him.
According to the Buddhist text, six ways of stealing are possible:5
1. Stealing by one’s own hands.
2. Stealing by false measure and weights.
3. Stealing by force.
4. Stealing by concealment.
5. Stealing by design.
6. Stealing by forgery.
This precept negates the possibility of every act of theft. It means taking
what is not given to you socially, legally and morally. The thief suffers in an unhappy state for a long time. It also includes and prohibits all types of fraud,
cheating, forgery and falsely denying that one is in debt to someone. Even in
some countries gambling is also included under this precept. Nagarjuna in “Raja-Parikatha-Ratnamala” mentioned;
“That gambling causes avarice, unpleasantness, hatred, deception, cheating, wildness, lying, senseless and harsh speech. Therefore, never gamble.”6

The sanctity of the property of others like that of their lives is recognized
by this precept. This precept known as Asteya, is also accepted by Jainism and
Mahatma Gandhi. Gandhi explained this precept in two senses;
1. Not to take away the belongings or the property of anybody unless it is
given by that person.
Prof. Mahesh Tiwari, Perspective on Buddhist Ethics, Department of Buddhist Ethics,
1989, Page: 83.
6
Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics, Cambridge University Press, 2000, page:
70.
5
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2. It forbids the keeping or holding in possession of such things that are
not needed.
But in today’s society the incidents of theft and stealing are increasing day
by day. According to a crime chart uploaded by Delhi Police on its website
shows that in 2015 alone there had been more than sixty thousands cases of
theft, snatching etc. are reported. It is clear from this report that if this precept
is followed, the incidents of such cases can be reduced.

The Third Precept: Abstaining from Sexual Misconduct
This precept of good conduct advises Buddhists to abstain from unlawful
sexual intercourse. In Pali this precept is known as Kamesu Micchacaramani.
Kama means lustful attachment to male or female, and micchacara means wrong
conduct. The immoral act of unchastity is the violation or sense desire of a male
for a female or a female for a male.
The Buddha said;
“A wise man should avoid unchastity as if it were a pit of burning cinders. One
who is not able to live in a state of celibacy should, at least, not break the purity of
another man’s wife.”7

Sexual desire is the one of the most intense desire in the most living beings
but in man this desire is more intense than other living creatures because in the
animals this desire is periodic and seasonal while in man it is continual.
In Buddhism, one breaks this precept by;8
1. Having sexual relation with a forbidden wife.
2. Having sexual relation with one’s wife through a forbidden part.
3. Having sexual relation in an unsuitable place like uncovered plane,
a shrine or forest.
4. Having sexual relation in an unsuitable time when the wife is pregnant.
This precept known as Brahmacharya i.e. abstinence from self-indulgence is
also accepted by Jainism. This vow is generally interpreted as celibacy but it is
acknowledged that not everyone feels able or willing to follow this ideal. This
7
8

Hammalawa Saddhatissa, op.cit., page: 88.
Peter Harvey, op. cit., page: 73.
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precept is primarily related to the avoidance of causing suffering by one’s sexual
behavior. The clearest breach of this percept is adultery i.e. going with the wife
of others in any form. It not only prohibits adultery but also prohibits having intercourse with women who are engaged, with whom one is not morally and legally allowed. So, all kinds of rape, incest, sexual misconduct and sexual violence
against women are strictly prohibited.
Celibacy is involved in the monastic ideal of Buddhism. But it is acknowledged that everyone is not willing to follow this ideal. It is also said that a life of
non-celibacy should not be followed by the wise man, like a pit of burning coal.
But if he is incapable of living a celibate life, he should not transgress against
another’s wife.
Homosexuality is also prohibited according to this precept. As of now,
around 27 countries of the world has legalized same sex marriages but according
to this precept same sex marriages are not allowed as it is against the law of nature and contrary to family values. Homosexuality is also prohibited in Christianity, Islam and Hinduism too. In Bible it is prohibited in the book of Leviticus
which talks about unlawful sexual relations, where it is said;
“Do not lie with a man as one lies with a woman; it is detestable.”9
Homosexuality is also prohibited in Islam. There are so many verses in The
Quran and Authentic Hadith of Prophet Mohammad which clearly says that it
comes under the category of a sin. As Allah says in The Quran;
“Would you really approach men in your lust rather than women? No, you are a
people (grossly) ignorant!”10

Homosexuality is also prohibited in 26:165-166 and 29: 28-29 of The
Quran.
It is also prohibited in the authentic Hadith of Prophet Mohammad. As
the Prophet says in one Hadith;

Holy Bible, New International Version, Book of Leviticus, 18:22.
Abdullah Yusuf Ali: The Holy Quran, (27:55) text, translation and commentary, Kitab
Bhavan, New Delhi, 2006.
9
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“A man should not see the private parts of another man, and a woman should not
see the private parts of another woman, and a man should not lie with another
man under one covering, and a woman should not lie with another woman under
one covering.”11

Homosexuality is prohibited in Hinduism too. It is prohibited in chapter
11 and chapter 16 of Manusmrti and Bhagvadgita respectively. It is prohibited in
Manusmrti;
“Homosexual behavior among ordinary, twice-born males is considered an offence
atoned for by taking a ritual bath or paying relatively small fines.”12

By explaining this vow Jainism prohibits the self indulgence of every form
i.e. external and internal, subtle and gross, mundane and extra-mundane.
According to Mahatma Gandhi, it means abstinence from sexual relation
or at least physical control over sexual organs. It means putting a check and restraints over all the senses and mind.
The problem of rape can be minimized up to some extent if this precept is
followed with full dedication. A United Nation report compiled from government sources of 65 countries showed that more than 2, 50,000 cases of rape or
attempted rape were recorded by police annually. In India rape is the fourth
most common crime against women. According to the National Crime Records
Bureau 2013, around 24,923 rape cases were reported across India in 2012. Out
of these 98% are committed by a known person.
Because of sexual misconduct the cases of HIV infection are increasing. As
per the WHO report of 2013, since beginning of the epidemic around 78 million people have been infected with the HIV virus and about 39 million have
died. Today globally 35 million are living with HIV infection.

The Fourth Precept: Abstaining from falsehood
In Pali, this precept is known as Musavada Virati. This precept covers the
act of telling something which is not true, the concealing of the truth in such a
11
12

Hadith, Sahih Muslim, Book: 3, Hadith: 667.
Manusmrti, 11:175.
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manner as to convince another person that untruth is the truth, the use of exaggerated language. In short, it includes everything that is in any sense a departure
from a reliable sober statement of fact. Speaking untruth involves four factors in
itself;13
1. The untruth itself.
2. The intent to deceive.
3. The effort so involved.
4. The act of communicating the untruth.
This precept means not only speaking what is true but speaking what is
true as well as good and pleasant. Lying is to be avoided not only because it
harms others, but it goes against the Buddhist value of speaking the truth, seeing things “as they really are”. When someone deceives other, he deceives himself too. Truth can be harmful if spoken at the wrong time. That is why, it is
said that Buddha only spoke at the appropriate time, what was true and spiritually beneficial whether it was disagreeable to others or not.
In assigning importance of the highest order to this precept I quote;
“Speak the truth. Do not be angry. When you are asked, give-if only a little. From
these three conditions one may go into the vicinity of devas.”14

In Jainism this vow is taken very rigorously. For the perfect maintenance of
this vow, one must conquer greed, fear and anger. In Gandhian Philosophy this
precept of truth is given the highest place because of its importance and was
given a place higher than God. That is why in spite of saying that ‘God is
Truth’, Gandhi said, ‘Truth is God’. To practice this precept one must constantly endeavor to free oneself from the evil of anger, greed, infatuation, pride
etc. Truth should be spoken in a pleasant way.

The Fifth Precept: Abstaining from Taking Intoxicants or Alcohol
In Pali this is known as Suramerayamajjappamaddtthana Virati. The fifth
precept concerns the Buddhist abstention from taking distilled and fermented
intoxicating liquor. He should not take intoxicating drinks. The householders
13
14

Hammalawa Saddhatissa, op.cit., page: 93.
Dhammapada: 207.
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who likes this teaching does not urge others to drink and does not condone
drinking, knowing that it ends in madness. Through drunkenness foolish people commit evils and cause them to be committed by other foolish people.
Avoid that which is a realm of evils, maddening, deluding, and the delight of
the foolish.15
Taking alcohol should be avoided because it diminishes the clarity of consciousness. The fifth virtue is one of the most important because if the fifth one
is violated, other four virtues cannot be followed properly. It means ‘right mindfulness’. Alcohol adversely affects one’s ability to remember, to think, to make
rational judgments, to take right decisions and to act as a conscientious moral
agent and ultimately becomes a hurdle to the right path. Alcohol decreases all
the good virtues; this worldly and other worldly. Nagarjuna in “Raja-ParikathaRatnamala” mentioned;
“Alcohol leads to worldly scorn, affairs are ruined, and wealth is wasted. The unsuitable is done from delusion. Therefore, never take intoxicants.”16

He further lists thirty-five serious and immediate consequences of alcohol.
Elsewhere alcohol is said to destroy one’s self-respect and fear of bad faith.
Drunkenness is described as the ‘delight of the fools’ and in one Sutta,
Buddha says that if one breaks the fifth precept, it leads to six dangers:17
1. Present waste of money.
2. Increased quarrelling.
3. Liability to sickness.
4. Loss of good name.
5. Indecent exposure to one’s person.
6. Weakening of one’s wisdom.
Alcohol is one of the biggest problems in developing as well as developed
countries. Problems of rape, murder, theft and falsehood are closely associated
with the problem of alcohol as it is proved by so many researches across the
world. If everyone accepts and follows only fifth precepts most of the problems
of the present and future will be solved.

Hammalawa Saddhatissa, op.cit., page: 95.
Peter Harvey, op. cit., Page: 77.
17
Ibid., Page: 77.
15
16
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The use of alcohol is strictly prohibited in almost all the major religions of
the world. In Islamic philosophy the use of alcohol is strictly prohibited. In The
Quran alcohol is mentioned as ‘Khamr’ (intoxicants like alcohol and drugs). As
Allah says in The Quran;
“By means of intoxicants and games of change satan seeks only show enmity and
hatred among you, and to turn you away from the remembrance of God and from
prayer. Will you not, then, desist?”18

The same concept that one should abstain oneself from intoxicants is also
mentioned in 5:90 and 2:291 of The Quran.
The use of alcohol is also prohibited at more than 15 places in the Bible.
As it is said;
“He must abstain from wine and other fermented drink and must not drink vinegar made from wine or other fermented drink. He must not drink grape juice or
eat grapes or raisins.”19

The use of alcohol and alcohol made products are prohibited in the book of
Leviticus 10:9, book of Deuteronomy 29:6, book of Judges 13:4,7,14, book of
Proverb 20:1, 31:4, book of Isaiah 5:11, 22, 24:9, 28:7, 29:9, 56:12.
The use of alcohol is also prohibited in Manusmrti, written by Manu,
which is considered as the Hindu law book. It is mentioned in Manusmrti;
“A killer of a Brahmana, a wine drinker, a theif, and a defiler of his preceptor’s or
superior’s bed should be respectively known as great sinners.”20

It is also prohibited in 11:55, 11:94 of Manusmrti.
Antonia Abbey, Wayne State University, Michigan said, 25% of American
women experienced sexual assault including rape. Approximately 50% of those
cases are because of alcohol consumption. A report by National Council on Alcoholism and Drug Dependence (NCADD), New York, says that alcohol is
a factor in 40% of all violent crimes today including rape, murder etc. A report
The Holy Quran, op. cit., 5:91.
Holy Bible, New International Version, International Bible Society, 1984, Book of Numbers, 6:3.
20
Manusmrti, 9:235.
18
19
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by Community against Drunken Driving (CADD) showed that 70 % of Delhi
deadly road accident is caused by drunken driving.
According to the WHO report (2013);
1. Worldwide 3.3 million deaths occur because of harmful use of alcohol,
which is 5.9 % of total death in the world.
2. Alcohol is the causal factor in more than 200 diseases and injuries.
3. In the age group 20-39 years approximately 25% of the total deaths are
caused by alcohol.
4. There is a causal relationship between harmful use of alcohol and a range
of mental and behavioral disorder.
5. Beyond health consequences, the use of alcohol brings significant social
and economic losses to individual and society at large.
Those who are preparing for monastic life or who are not involved in family life, are expected to follow five more precepts:
1. One simple meal a day before noon.
2. Avoid purposeless or valueless entertainment.
3. Avoid using ornaments.
4. Use simple things including bed and seat.
5. Avoid use of money.
The five precepts offers the moral conducts following which everyone can
avoid evil deeds and can contribute in making this world a better world for the
present as well as for future generation. The first three precepts are related to
the curtailment of physical misdeed. The fourth and fifth are related to the curtailment of vocal and mind, body and speech in general.
The precept of abstaining from killing leads to the respect for other’s life,
universal brotherhood or universal love, kindness and compassion. The precept
of abstaining from stealing leads to the respect for other’s property, generosity,
renunciation and non-covetousness. The precept of abstaining from sexual misconduct leads to the respect for our pure nature, family feeling in society and
joyous satisfaction with one’s own wife. The precept of abstaining from falsehood leads to the respect for honesty, trust and dependency. The precept of abstaining from taking alcohol leads to innumerable number of good qualities like
respect for a clear mind, respect for other’s modesty, respect for money, respect
for one’s own dignity, respect for other’s life and so on.
The Pancha shila of Buddhism make a person disciplined, which is one of
the most important ingredient for the development of overall personality of a
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person. A developing country cannot become developed one unless its citizens
are disciplined. Discipline means not to do undesirable practices, to follow the
set protocols, norms of a society, regulations and the law of the lands set to improve the performance of societies and individuals. Indiscipline in honest action
leads to corruption which is a major stumbling block in the progress of a nation
and can be corrected by following the five moral precepts given by Buddhism.
If we analyze the five precepts, we find that the solution for most of the
world problems lies in it. If everyone follows Pancha shila, this world will be
transformed into a better place, a place where people have respect for other’s life
and property, where everybody’s interest will be taken into account, where people will have an altruistic approach towards society. In short this world can be
transformed into a heaven.
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Abstract
Ecophilosophy is concerned with the critical study of ecological issues. It critiques the human-earth relationship advocating for friendly treatment of the environment. Philosophy’s interests in the environmental crisis dates back to the late 1960s. Among those who were at the forefront are Holmes Rolston III, Thomas Berry, and Richard Routley. The philosophical movement
towards the environment was also inspired by Rachel Carson’s 1962 book, Silent Spring, Garrett
Hardin’s The Tragedy of the Commons, Lynn White’s 1967 article, The Historical Roots of the
Ecological Crisis, Paul Ehrlich’s Population Bomb, and so forth. It is not that before the 1960s
philosophers have not spoken about the environment. The unfortunate thing was that most of the
philosophers that had spoken about the environment merely saw the environment or nature from
a utilitarian perspective and nature was perceived as an object to be studied, evaluated and conquered without concern for environmental wellbeing. Yet, when the philosophic turn towards the
environment began even till today, most of the voices are those of western and Euro-centric philosophers. Indigenous voices and wisdoms from non-western cultures are often ignored. The purpose of this paper is to argue for the place of African traditional ecological knowledge in
ecophilosophy and environmental ethics. Through the method of critical analysis, what constitutes African traditional ecological knowledge and its place in global environmental ethics is examined. The paper finds and concludes that global environmental ethics will be incomplete and
weakened without the inclusion of African traditional ecological knowledge.
Key words: African tradition, ecology, ecophilosophy, ethics
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Introduction
The statement of Curtin presented below encapsulates the thesis of this
paper. Curtin (2005) opines thus: “Today, more than ever before in history, we
need to think about the ways social and environmental justice intersect, and we
need to think about these issues in a truly integrated, global fashion” (p. ix). He
argues further that the gravest danger is that in the formation of global environmental ethics, the environmental wisdom from non-western regions of the
world may be excluded as there is non-recognition of pragmatism and pluralism
in deciding global issues. The need for global environmental ethics or
ecophilosophy to be inclusive of eco-wisdom from non-Eurocentric and nonwestern regions of the world is well acknowledged in the works of Grim (2001),
Kearns & Keller (2007), Gottlieb (2004), Gottlieb (2006), Maffi & Woodley
(2010), Selin (2003), and Ehlers & Gethmann (2010).
The task before this paper is to present African traditional ecological
knowledge (ATEK) as offering environmental wisdom that should be taken into discussion in the global environmental ethics. Carrying out this task requires
clarification of the basic concepts, examination of the domain of global environmental ethics, indicating the reality of environmental problems in Africa and
making clear some essential dimensions of ATEK. The place and imperative of
ATEK in ecophilosophy/ environmental ethics will also be evaluated.

Conceptual Analysis
Ecophilosophy, a short term for ecological or environmental philosophy is
used interchangeably with the term environmental ethics in this work. Some
viewpoints on ecophilosophy and environmental ethics are offered below and
synthesized. Ecological ethics according to Curry (2006) which is a relatively
new discourse is asking ethical questions on the natural world and the issues of
how humans relate to animals, plants, mountains, rocks, oceans and the entire
non-human world. In DesJardins (2006), environmental problems raise ethical
questions on how humans ought to live on earth and both science and technology cannot answer ethical questions, it is to philosophy and ethics that answers
should be sought. Holmes (1989) affirms that the philosophical turn to nature
raises questions such as:
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Have we any duties to natural things at all, or merely duties to persons concerning
natural things? What sort of human dominion over nature is proper? In what senses can or should humans follow nature? Have we duties to animals, perhaps at least
to sentient animals? Have we duties to endangered species, or, again, only duties to
persons concerning rare species? (p. 9).

From all these definitions or descriptions of ecophilosophy or environmental ethics, the point is that the discipline of ecophilosophy asks critical questions
on human – earth relationships from the perspective of ethics. The point of this
philosophical questioning is to reflect on how humans ought to live on earth to
foster a sustainable ecological community. Environmental problems such as pollution, depletion of natural resources, climate change, species endangerment,
soil erosion, desertification, deforestation, violence, terrorism, and migration all
raise questions for the discipline of environmental ethics.
It is now appropriate here to define traditional ecological knowledge. It is
important to relate that there is not one traditional ecological knowledge (TEK)
but rather you have a varieties of TEK based on cultural and environmental situations of peoples (Cleveland 2009). It could be opined from Cleveland (2009)
that TEK involves an indigenous people’s values, descriptive data, and theory
inclusive of their interactions with/towards their environment. ATEK will involve African people’s cultural values, reflections, and interactions with nature
encoded in their proverbs, wise sayings, taboos, rituals, and institutions. Society
for Ecological Restoration (2016) opines that:
Traditional ecological knowledge (TEK) ~ or sometimes referred to as traditional
environmental knowledge ~ is often described as local and holistic, integrating the
physical and spiritual into a worldview or “cosmovision” that has evolved over time
and emphasizes the practical application of skills and knowledge. TEK is the
product of careful observations and responses to ever changing environmental and
socio-economic conditions: as we now know, adaptation is the key to survival.”
(par 3).

The same Society for Ecological Restoration (2016) cites The Convention
on Biological Diversity defining traditional ecological knowledge thus:
Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained
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over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional
knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural
values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices,
including the development of plant species and animal breeds. Traditional
knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture,
fisheries, health, horticulture, and forestry.

African people have always related with nature and have cultural practices
and beliefs about the environment that have enabled them to live in a sustainable manner from ancient times. While it is true that African peoples can learn
from environmental values of non-African cultures they don’t have to abandon
authentic aspects of their ecological wisdom.
Another term worth understanding is environmental problems. This term
is used to describe the various environmental challenges. It is a reality that Africa is facing mounting environmental problems. In the midst of these environmental problems it would not be enough to simply adopt the solution of western environmental ethics as the solution to African environmental problems.
There are viable and positive aspects of African environmental ethics that can be
helpful in combating environmental problems in Africa when critically analyzed
and synthesized with insights from other environmental ethics. The task before
this paper is to present aspects of African traditional ecological knowledge and
assert that it has a place in ecophilosophy.
The environmental problems that the African continent faces include: desertification, deforestation, drought, famine, poverty, soil erosion, atmospheric
pollution, land and ocean pollution, gas flaring, climate change, overpopulation,
unplanned urbanization and so forth. You think of a place like Nigeria’s Niger
Delta it is one of the most environmentally polluted deltas in the world. The
United Nations has reported for instance that it will take more than 25 years to
remediate the environment of Ogoniland. The issue of terrorism is also a problem and has environmental dimension. Terrorism through the violence that it
uses destroys human lives and properties, destroys land, water, and other natural
resources. Places in Africa that have experienced terrorism include Nigeria, Niger, Mali, Somali, Kenya, Egypt and Tunisia. The problem of drought and
famine is common in places like Chad, Ethiopia, and many countries in the
Horn of Africa.
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The Domain of Ecophilosophy
It was in the late 1960s that environmental philosophy of ecological philosophy became prominent. It was inspired by the works of Holmes Rolston III,
Thomas Berry, and Richard Routley and others. It was also inspired by the
book, Silent Spring by Rachel Carson in 1962, Hardin’s The Tragedy of the
Commons, Lynn White’s 1967, The Historical Roots of the Ecological Crisis, Paul
Ehrlich’s Population Bomb, and so forth
Ecophilosophy has been defined above. But it is still important to explore
some other issues relating to this discipline. When it comes to the realm of
philosophical ideas there is no dogmatism, rather there is diversity. There are
many ecophilosophies such as deep ecology, liberation eco-theology, animal
rights theories, land ethics, ecofeminism, and various indigenous ecophilosophies
among others. It will suffice to explain briefly only a few to show that there is
pluralism in ecophilosophy. Deep ecology and ecofeminism are from the West,
while Hindu environmental ethics is from the East. Hindu environmental ethics
is added here to show that there is an environmental ethics from the East and so
that of Africa when argued for clearly should not be denied.
The term deep ecology was the term used by Arne Naess to describe his
ecophilosophy. At the heart of the philosophy of deep ecology, Smith (1997)
notes are the following values: biocentric egalitarianism and intrinsic value in
biodiversity, humans are one with other beings and should not act as separate
from other beings in the universe. Smith (1997) further says that: “The first
perception of deep ecology is that humans can no longer be thought of as belonging to a species which makes them exclusively end-in-themselves. Instead
all living beings must be regarded as end-in-themselves, possessed of unique
drives and purposefulness” (p. 6).
Another form of ecophilosophy is ecofeminism. Ecofeminism affirms that
it is the same way that humans have oppressed women and children that they
have oppressed the earth and its ecosystems. Women and children have often
been oppressed by societal and cultural structures. They are disadvantaged and
displaced by social norms. They are denied more often than not of equal rights
to resources in society. Patriarchal societies have often seen them as inferior and
to be subjugated. The way that patriarchal societies have seen women is the way
they have often seen the earth as inferior, of low value, and separate from males.
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Hindu environmental ethics is also a form of ecophilosophy. Ecophilosophies
are not limited to the views of individual philosophers. Groups of religiousphilosophic systems such as Hinduism, Buddhism, Confucianism, and Taoism
are also ecophilosophies. Hinduism sees all of nature as manifestation of Brahman. There is no reality other than Brahman. The implication of this is that
this philosophic system teaches respect for all life including that of animals,
plants, mountains and rocks. It teaches non-violence to other lives especially
that of animals. While vegetarianism is allowed no harm should be done to animals and other humans. This reveals an ethics of nature protection.
It could be seen that there are varieties of environmental ethics. There is no
one monolithic ethic over there that is acceptable and applicable to all places.
Environment and places differ. Though there could be basic principles in environmental ethics. There is no worldview of a people that is not connected to the
environment. It is in this vein that it could be argued that African traditional vision of the world is connected to the environment.

Some Dimensions of African Traditional Ecological Knowledge
(ATEK)
ATEK is found in African beliefs and cosmic worldviews. It is important
to state the African views about the cosmos here and how this reveals ecological
knowledge. African cosmic experience is deeply ecological. As Agbakwuo
(2013) states: “ecology and natural settings influenced how the world was seen
and interested” (p. 20).
It is generally believed that the African view of the cosmos is anthropocentric. All things in the universe are created for the use and wellbeing of humans.
This does not mean that humans can abuse or misuse the things in the universe.
No environmental ethics or philosophy is complete without speaking of the
place of the human persons. It is human persons who speak of environmental
ethics and it is human perceptions and theories about the environment that
form a basis for environmental ethics. African traditional anthropology viewed
the human person as created by the almighty God. Humans have bodies and
spirits. The universe is created for humans but this does not mean that humans
can misuse the earth. Mbiti (1991) says of African people that they believe humans are at the centre of the universe, the materials in nature are to be used for

234

Mark Omorovie Ikeke

human wellbeing, but humans are not the owners or master of the universe.
Mbiti (1991) notes further that humans are to act as friends and stewards of nature, respect the moral order in the universe, and protect nature from pollution
or whatever harms nature.
Abuse and misuse of the things in the universe can at times be sacrilegious
and break the harmony in the ordered universe. The fact of cosmic order in the
universe is a key issue in African cosmology. The universe is not disordered. It is
theistic universe created by the creator God. The universe is not a blind universe
or simply left to evolutionary forces. One of the serious reasons for today’s environmental crisis is lack of respect for the order in the universe. Without belief in
an ordered universe life is left to blind chance. This is one area in which African
thought differs from atheistic, secular humanistic, scientific Marxism. The refusal to believe that there is an order in the essence of things leaves humans with
misguided powers that want to modify the nature of things. While for instance
there can be some benefits from biotechnology it has also extended beyond reasonable limits that the products of cloning animals, modifying the nature of seeds,
and trans-human modification can have negative medical implications for humans. That debate will not be entered into. Agbakwuo (2013) rightly notes that:
In African category or hierarchy of beings – Supreme Being, spirits, human beings,
animals, objects – one mode of existence presupposes all the others, and a balance
has to be maintained to avoid a drift from one mode to another. There is peace
and harmony in the community when the balance is maintained. This ontological
harmony is very decisive for a peaceful co-existence and consistence of the society.
An imbalance is very catastrophic to the living and the eco-system. A spill of the
blood of an innocent person or a relative, for instance, could disrupt the harmony.
Even violating the laws of the land or a taboo could cause a drift in the eco-system.
At the centre of this system and order to being is the human person who tries to
maintain a harmonious balance. Mbiti argues that in addition to the five categories
there seems to be a power, energy or force that permeates the whole universe. (p. 21)

African cosmic knowledge is not based on guesswork or mythic imagination. It comes from African experience of the universe. And it has enabled African people to navigate through their environment in a sustainable manner.
Speaking of sustainability, all human enterprises take place on the earth or land
or the earth’s atmosphere. What people believe about the land then are key issues in environmental thought. All through Africa, in traditional times and in
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many places today the land is seen as a trust from the creator and the ancestors.
Land is held to be sacred and belongs to the community. Land is not simply a
commodity but serves a means of communication with the deities. Because of
this the land is to be tilled and cultivated with care. It is to be left fallow after
some years of cultivation to allow it renews its nutrients. And in many communities the land is honored as goddess.
Another way that Africans look at the universe is seeing some things in the
universe as totemic. Both animals and plants are held as totems in various
communities. Totemic animals and plants are not to be destroyed. It is an
abomination to kill a totemic animal or plant. Sacred groves were also prevalent
in African villages and towns. You can find in sacred groves all types of animals
and plants. Sacred groves helped in modifying the negative effects of climate
change. To help in the preservation of plants, animals and other aspects of nature Africans created taboos, stories, proverbs, rituals that promote care, hospitality, generosity, etc.

The Significance of ATEK in Ecophilosophy
What Africans believe about the universe, about plants, about animals, and
humans impacted the way that they lived and behaved with regard to the universe. Their beliefs and ideas certainly had ecological implications. African ecological practices flowing from their worldviews include many of the followings:
(1) the practice of allowing the land to fallow for years to preserve its nutrients,
(2) the practice of hunting only for adult animals and birds, (3) preservation of
various totemic animals, birds and plants, (4) generous sharing of farm produce
and food items which helped to curb wastage, (5) communalism that fostered
sharing and non-wastage of resources.
The various practices listed above may look little or of no effect to some
people but in actuality they helped African people live sustainable lives before
and even after the advent of colonialism. If not for the negative impact of colonialism many of these practices would have been heightened, magnified and
perhaps more advance than they are today. These values can still be recaptured
more than ever before.
Western ecological knowledge is not value-neutral. They are based on
western ideologies and philosophies. This is why they cannot simply be accept-
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ed without adaptation. It should be understood that there are no group of people without a culture. People’s cultures are rooted in their epistemology and traditional cosmic vision. African traditional view of nature is theistic. This runs
contrary to many versions of western environmental philosophies that see no
place for the creator. Nature is a gift from God coming to humans through the
patrimony and matrimony of the ancestors. There can be no meaningful development that is not acceptable to the people of the locality. When western forms
of environmental ethics are borrowed and pushed down into local communities
to combat environmental problems, they can be problematic. They can create
more problems than solving them. They may look grandiose and colourful but
they run in conflicts with the values of the local people. Thus very often they
may be resisted. Kalu (2001) has shown how in 1996 a state in southeastern Nigeria acquired irrigation pumps to combat the failure of an agro-industrial project. Kalu (2001) says: Government workers sent to Amanuke to dig trenches
and install the pumps were driven out by the locals as they saw this as an infringement on their ancestral shrine. Kalu (2001) notes that: “They ignored how
a people’s culture, worldview and religion affect their perception of development” (p. 226). The paper is not arguing that indigenous ecological worldviews
views are perfect and free from limitations. No system of thought is but they all
likely have some positive values.
Puffer (1995) is on target in asserting that development projects likely succeeds often when they are in consonance with traditional knowledge. From the
viewpoint of the World Bank (1998) eco-knowledge of indigenous people have
helped them to managing food supply, natural resources and health issues.
Olupona (2006) writes regarding African ecological wisdom saying: “Contrary
to the Western view of development, new forms of development programs are
fast discovering that national cultural heritage and dimensions such as water and
river heritage form an integral part of sustainable development. One cannot
function without the other” (p. 281).
Indigenous ecological knowledge helped Africans in time past to preserve
water supply sources, control erosion, preserve groves and shrines, rehabilitate
endangered animals, overcome drought and famine, etc. There is no doubt that
there should be a place in ecophilosophy for African traditional ecological
knowledge. The wealth of experiential wisdom of how Africans cared and protected their environments in time past should not be ignored in the name of
globalization or modern environmental ethics. Think of how Africans devel-
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oped taboos to protect medicinal plants and animals, religious myths to protect
some environments. That African traditional eco-thoughts had value and continues to have an abiding value is implied in the following articles of the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples enunciated by the United Nations
(2007):
Indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop and transmit to future
generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems
and literatures… (art. 13)
Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinctive
spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and
used lands, territories, waters and coastal seas and other resources and to uphold
their responsibilities to future generations in this regard. (art. 25)
Indigenous peoples have the right to the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources.
States shall establish and implement assistance programmes for indigenous peoples
for such conservation and protection, without discrimination. (art. 29)
Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and develop their
cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural expressions, as well
as the manifestations of their sciences, technologies and cultures, including human
and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of the properties of fauna and
flora, oral traditions, literatures, designs, sports and traditional games and visual
and performing arts. They also have the right to maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural heritage, traditional knowledge,
and traditional cultural expressions. (art. 31)

The above clearly reveals that transmitting, and conserving indigenous
knowledge which includes ecological knowledge is a fundamental individual and
group right of indigenous people. Though some African countries such as Nigeria refused to sign the declaration the fact is that there are many indigenous
peoples in Africa in places like the central and eastern Africa. It amounts to injustice if people are denied of this fundamental right. If this is the case it equally
amounts to discrimination, and racial bias to ignore the traditional ecological
knowledge of African people in developing an environmental ethics for Africa.
Any ecophilosophy for Africa then should be inclusive of African traditional
ecological knowledge.
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Ecophilosophy has been defined in simple terms as the critical love of wisdom that has to do with the ecology or environment. Philosophy, likely
ecophilosophy cannot exist without knowledge. Epistemology is a vital branch
of philosophy that deals with the critical study of the reality and certainty of
knowledge. African knowledge or viewpoints about the environment and ecosystems constitute a vital source and resource for philosophizing in ecophilosophy
or environmental ethics. African traditional knowledge whether in its critical or
mythical form constitutes a platform for discussing African knowledge about
the environment. All that has been said about the role of indigenous or traditional knowledge and indigenous ecological knowledge makes it imperative to
incorporate the critical study of African traditional ecological knowledge into
the study of African ecophilosophy. The paper agrees with the views of Wiredu
(2000), Appiah (1992) and Oladipo (2002) that the role of African Philosophy
is not to accept uncritically African traditional thought but to examines its conceptual frameworks and what is valuable it while being open to the benefits of a
modern scientific and technological society.

Concluding Reflections
The point made by Etuk (2002) is quite on target when he opines that:
Nothing in the meeting of cultures forces a people to so completely abandon their
own values in embracing a different culture as to lose their identity. But at the
same time it is useless and dangerous for a people to struggle to retain dysfunctional structures, antiquated institutions and retrograde practices just to seem to preserve their culture…the cultures of technology and science, of rapid communication and the global village are upon us, whether we want them or not…we cannot
keep looking back too often without either being left behind or falling out of step
with everyone else. (p. 25)

The above viewpoint is at the heart of the arguments in this paper. Environmental and philosophical pragmatism require that since philosophy is not
dogmatic or doctrinaire that it be critically open to converse with African traditional ecological knowledge to see what is useful in it in forming an African
Ecophilosophical ethics. In this conversation the viewpoints of western envi-

Ecophilosophy and African traditional ecological knowledge

239

ronmental ethics should not be totally discountenanced. No nation in a globalized world can fortress itself from the realities on the migration of people and
transference of ideas. African traditional ecological knowledge whether seen as
ethno-philosophy or critical ecological wisdom provides raw materials and intellectual ingredients for African philosophers and other scholars to midwife an
African ecophilosophy for a sustainable African today and in the future. The
task of doing that midwifery is not within the context of this present work. It is
true as Appiah (1992) notes that philosophers like Towa, Wiredu, and
Hountondji have been critical of the task of ethnophilosophy. Ethnophilosophy
is philosophy in the ordinary and loose sense in the following the definition of
philosophy. This paper is not proposing like African ecological worldviews
should simply be gathered without critical examination. The paper concurs with
Appiah (1992) that for African philosophers to solve African contemporary
problems they need to deeply understand the conceptual frameworks that colours the life of Africans. This Appiah (1992) calls “a more truly critical discourse” (p.106). With this done African traditional ecological knowledge in its
positive aspects can have a place in global environmental ethics.
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Abstract
Nikolai Bugaev was a mathematician keenly interested in philosophy. He stressed the role
of discontinuity in his mathematical research that he called arithmology. He also emphasized the
importance of discontinuity in nature which he embodied in his version of monadology. The article discusses the viability of his philosophical investigations.
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*
Nikolai Vasil’evich Bugaev (1837–1903) was an important figure in the intellectual life of the end of 19th century Moscow. He was a co-founder of the
important Moscow Mathematical Society (established in 1864, officially, in
1867) of which he was a vice-president and then a president. He was a professor
at the Moscow University in which he was also for several years a dean of the
physics and mathematics division. A creative mathematician, he was also keenly
interested in philosophy in which he contributed a version of monadology, an
extension and modification of the monadology of Leibniz.
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Arithmology
Bugaev’s interests in mathematics were influenced by his philosophical
views. He thought that the reigning mathematical paradigm relied on the differential and integral calculus that did marvels to the development of science in
the 18th and 19th centuries. Such wide and successful application of its analysis
in physics led to the emergence of the analytical worldview in which natural
processes were viewed as continuous and they have been modeled by continuous
functions of calculus (MiN 704).1 However, all natural processes are not continuous and Bugaev urged the mathematical community to investigate also discontinuous functions, an area of mathematics for which he proposed the name of
arithmology (arithmologia) (699), a rather unfortunate choice of terminology
since it invokes the name of numerology and so does the name arithmologia,2
the name already used by, for instance, Athanasius Kircher in the 17th century
for numerological purposes.3
The division between continuous and discontinuous functions is rather insufficient for what Bugaev really meant. Discontinuous functions can very well
be in the purview of traditional calculus: consider the concepts of left and right
derivatives and integrals being sums of integrals for continuous intervals of
functions, the integrals already investigated by Cauchy. E.g., function f(x) = 1/x
is discontinuous at x = 0 and yet it can perfectly well be analyzed by calculus.
The following references will be used:
BM – Н. В. Бугаев, Основныя начала эволюционной монадологии, Вопросы
философии и психологии 4 (1893), no. 2 (17), March, pp. 26-44.
LM – Gottfried W. Leibniz, Monadology 1714.
MiN – Н. В. Бугаев, Математика и научно-философское миросозерцание, Вопросы
философии и психологии 9 (1898), no. 5 (45), pp. 697-717.
SV – Н. В. Бугаев, О свободе воли, in: Н.И Грот (ed.), О свободе воли: Опыты
постановки и решения вопроса: рефераты и статьи членов Психологическаго общества,
Москва: Типография А. Гатцука 1889, pp. 195-218.
2
A transliteration of the Russian name аритмология used by Bugaev. Bugaev may not have
been opposed to the numerical aspect of mathematics. At one point, he briefly mentioned that
truths of analysis are general, truths of arithmology are individual, and they draw the attention of
some thinkers by their mysteriousness leading them to some mystical speculations on numbers
(MiN 701).
3
On the other hand, it was the name Ampère used in his classification of sciences: mathematics was divided into arithmology and geometry, the former into 1. elementary arithmology
which encompassed arithmography and mathematical analysis, and 2. megenthology which was
subdivided into theory of functions and probability theory, André-Marie Ampère, Essai sur la philosophie des sciences, Paris: Bachelier, vol. 1, 1834, pp. 40-41; cf. James R. Hofmann, André-Marie
Ampère, Cambridge: Cambridge University Press 1996, pp. 363-364.
1
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Even a function with an infinite number of discontinuities, e.g., the function
f(x) = 0 if x is an odd number and 1 if it is even; that is, it is 0 if x falls between an odd integer and the following even integer, and 1 if x is between an
even integer and the next odd integer. This, to be sure, can be carried to the extreme by allowing f(x) = 0 if x is an irrational number and 1 if x is rational,
thereby obtaining the Dirichlet function, an example of a function which is everywhere discontinuous. However, this is not the type of discontinuity Bugaev
meant. He provided a simple example of a function ρ(n) = the number of divisors of n, which is a nonanalytical function, since, e.g., for numbers between 2
and 3 the function is meaningless.4 More generally, for a function y = f(x),
Bugaev meant the discontinuity of the independent variable x rather than the
dependent variable y. However, this must be, as it were, a discontinuity all the
way. Thus, function f(x) = 1/x would not qualify although it is not defined for x
= 0, or the trigonometrical function tan(x), undefined for x = ±iπ/2 where i is an
odd integer, that is, with an infinite number of discontinuities on the x-axis,
and yet it is a perfectly analytical function. Alekseev gave an example of a function that measures thermal conductivity in a body. For a uniform body, the
function is continuous and thus analytical. For a non-uniform body, there will
be jumps and thus arithmology should be applied.5 However, the example was
ill-chosen. The function for a non-uniform body will have discontinuities, but,
still, it can very well be analyzed by traditional calculus.
To see an arithmological example, Bugaev’s function ρ(n) points the way:
the function is defined only for integers, that is, for each value of the independent variable n there is a discontinuity on the x-axis – and consequently on the yaxis. This becomes even more clear if we consider his definitions of algebraic integral and derivative.
For an arbitrary function f(n), the arithmetic integral of f(n) over natural
numbers is simply the sum F(n) = ∑1 ≤ k ≤ n f(k). For the sum F(n) = ∑ k | n f(k) over
all divisors k of n, the function f(n) is the arithmetic derivative of function F(n).6
These were the fundamental definitions of Bugaev’s arithmology, which today
we would consider an area of the discrete calculus. As a mathematician, Bugaev
4
Н. В. Бугаев, Введение в теорию чисел (вступительная лекция), Математический
сборник 25 (1905), no. 2, p. 339.
5
В[иссарион] Г. Алексеев, Н.В. Бугаев и проблемы идеализма Московской
математической школы, Юрьев: Типография К. Маттисена 1905, pp. 30-31.
6
Н. В. Бугаев, Учение о числовых производных, Математический сборник 5 (1870),
no. 1, pp. 1-2.
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was particularly active in his arithmology and published many articles on the
subject. For example, he investigated various arithmetic identities using properties of arithmetic derivatives and integrals. He was working on the representation of arithmetic functions as infinite series; for example, he showed that any
function F(n) for natural numbers n and F(0) = 0, the function can be represented by an series F(n) = ∑1 ≤ k ≤ n f(k)E(n/k), where E(x) is an integer part of x –
i.e., E(x) = x – and an arithmetic derivative f(n) = (F(n) – F(n–1))′.7 He was
working on infinite products; for example, he found that for the product T(n) of
primes < n, T(n) = ∏v(∏u(n1/u/v))q(u)q(v), for q(u) equal to 0, –1 or 1.8 He wanted
to create methods for number theory which would be as general as the methods
of calculus. He was also working with more conventional calculus, for instance,
on convergence of infinite series, finding algebraic integrals for differential
equations, and on successive approximation methods.
Bugaev’s investigations on discrete functions have some mathematical significance; however, he tried to do too much about its philosophical significance,
and confusingly at that. First, the definition: arithmology is defined as the
mathematical analysis of discontinuous functions (MiN 699) which we should
understand as the analysis of functions f(n) where n is an integer (more generally, it could be an analysis of functions f(x) for everywhere discontinuous values
of x) – the discrete calculus. On the other hand, it is defined as the number theory (700), but the two domains do not quite coincide. Bugaev’s pupil, Nekrasov,
defined arithmology as the theory of discontinuous functions and of numbers,
emphasizing that this is a theory of discontinuous functions and not only a theory of numbers.9
In Bugaev’s view, the analytical worldview leads in biology to a conviction
that the end result of biological phenomena is a result of infinitely small changes. In sociology it leads to a view that the social growth takes place through slow
and continuous progress of all elements of society. Also, evolutionism replaces
revolutionary theory in history because of the conviction that social improvement takes place not by social jumps, but through steady improvements (MiN
706). In the analytical worldview, a conviction arose that in nature causes are
7
Бугаев, Учение, pp. 12-13; А[лександр] П. Минин, О трудах Н.В. Бугаева по теории
чисел, Математический сборник 25 (1905), p. 302.
8
Н. В. Бугаев, Учение о числовых производных. [part] III, Математический сборник
6 (1873), no. 3, p. 250; Минин, op. cit., p. 310.
9
П. А. Некрасов, Московская философско-математическая школа и ея основатели,
Математический сборник 25 (1904), no. 1, pp. 24, 246.
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important in events, not the goal, not the moral values of good and evil, not the
esthetic value of beauty, not freedom, not justice – all of them being only illusions; many espouse fatalism and complete determinism (707). However, continuous functions are not always applicable in chemistry; each body is an individual entity because of its makeup. Arithmology should be used instead (709).
Crystals cannot be explained by continuity. Also, only some sounds are esthetically pleasing. The cellular makeup of bodies does not fit the analytical
worldview. Not all social phenomena can be explained by continuity. Discontinuity appears when there are self-standing individuals and when goalorientation is taken into account and when there are esthetic and ethical issues.
So, the analytical worldview is limited (710). The arithmological worldview
acknowledges that good, evil, and beauty are not illusory and belong to the roots
of things. Fatalism disappears. This worldview is added to the analytical view, it
does not replace it. A mathematical worldview changes the view of progress
(711).
Arithmology also shows, in Bugaev’s view, that the use of mathematics
may not be tantamount to remaining in the deterministic context and he pointed to inverses of at least some arithomological functions (MiN 712-713); for example, for the aforementioned function y = E(x), an inverse x = E-1(y) would not
provide a unique value x for an integer y, but an infinity of numbers from an interval [y, y+1).10 The phenomenon is not, of course, unique to discrete functions. Consider the inverse of y = x2 which would have two values, and thus only
positive values are retained in the definition of its inverse, √y. Consider y =
sin(x) and its inverse arcsin(y) whose domain by definition is limited to the interval [–1, 1], and thus the range becomes only the interval [–π/2, π/2] since
there would be an infinity of values for the same y.
In this call to the use of arithmology, Bugaev unjustifiably identified
arithmology with discontinuity. Consider the social progress. Whether it takes
place by small gradual changes or by abrupt changes, the analytical worldview
can embrace both. If social progress could be expressed by some function y =
f(t), where y is the level of progress, t would be time, continuous time, that is,
possible jumps in the level of progress would pertain to y, and calculus could
handle such functions. The example could be saved when sampling is intro10
Cf. В[ладислав] А. Шапошников, Философские взгляды Н.В. Бугаева и русская
культура конца XIX – начала XX вв., Историко-математические исследования, Вторая
серия, 7 (42) (2002), p. 76.
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duced – which would be necessary if we wanted the measurement to be made
and processed digitally by the computer: so, a measurement of the progress level
would be taken once, say, a month, or a year, or according to some other sampling rate. In this case, discontinuity would be introduced on the x-axis (or rather the time t-axis), which means very little, since Bugaev is interested in discontinuities in the level of progress, not in the frequency of taking samples of
this level. Thus, in all this, Bugaev’s arithmological mathematics has very little
to do with what he called the arithmological worldview. Maybe the name “the
natura facit saltus worldview” would fit his intentions better considering the
presence of Leibniz in Bugaev’s philosophy and the fact that for Leibniz, natura
not fact saltus (New essays 4.16).
It is also unclear why rejection of discontinuity should lead to rejection of a
goal, goodness, beauty, or freedom. Could not continuous processes be goal directed? or aiming at good? or at the beautiful? Why could freedom not be expressed by a continuous trajectory if the course of this trajectory were not predetermined and depended only one a person’s free will? By Bugaev’s own account,
“will is manifested only where there is conscious, motivated or goal-oriented activity” (SV 200), an activity of a subject, a person, but an activity which takes
place in time, and it is conceivable to have functions that would measure the
level of consciousness, the level of motivation, and the level of activity. Even if
these functions had some discontinuities of levels, they would be perfectly compatible with analytical processing. After all, Bugaev allowed for the possibility
that “will manifests itself stronger when action is more energetic, livelier, more
rational, more goal-oriented and freer, when is consciousness is wider and richer, the realm of self-consciousness is fuller and deeper, when motives of action
are stronger, firmer and more general, i.e., when the personality of man opens
up more strongly, more fully and more perfectly” (207) and it is possible to
think about designing analytical functions measuring the level of energy, liveliness, etc. of actions.
Also, to tackle the problem of inverse function for functions which are not
one-to-one, definitions of what could be termed enhanced inverses may be introduced, which would require the introduction of higher dimensions for ranges. For example, an enhanced inverse for y = x2 would be the function y → (–√y,
√y) ∈ R2, where R is the set of real numbers, i.e., a real number y would correspond to a unique ordered pair or real numbers, and thus, the square function
that is of type R → R, would have its enhance inverse of the type R → R2. For y
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= sin(x), an enhanced inverse would be y → (…, arcsin(y)+2π, arcsin(y)–π,
arcsin(y), arcsin(y)+π, arcsin(y)+2π,…) ∈ RZ, where Z is the set of integers, and
for y = E(x), it would be y → [E(x), E(x)+1) ∈ {[i, i+1): i ∈ Z}.
Bugaev stated that he did not reject transcendence, but in his discussions
he wanted to remain in the realm of understanding accessible to all (SV 212).
He even tried to downplay transcendence by saying that such transcendental
problems as the problem of randomness of nature and the problem of necessity
should have no influence on “the problems of the laws, morality, education, and
society” (216). Such a philosophical simplification would be very difficult to defend. In fact, some hints of the transcendence may be detected in his statements. He did say that “if the world in its entirety can be viewed as a limitless
individuality in which everything is orderly and rational, then man is the whole
world in compressed and stereotypical edition.” Science and life should “be able
to read the meaning and significance of these two strange editions of the higher
reason, learn from them to form themselves along with them in their actions.
The essence of man and of the universe is hidden from us under impenetrable
cover of profound secrecy” (215). Is the higher reason an allusion to God? Man
and the universe are some editions of this high reason? Is it some circuitous way
of following physico-theology by saying that God can be discovered and appreciated in His creation? Setting on equal footing the universe and a human being
makes, in Bugaev’s view, understandable “the wide evangelical statement, ‘the
Kingdom of God is in you’ [Lk. 17:21]” (217). Although it is not easy to see
why giving the same prominence to the world and to the human being in any
way illuminates Christ’s statement, Bugaev’s arithmology was sometimes hailed
as an avenue to a religious revival. For example, one author said that “when mechanics led us away from pursuing the Living God, then physiology of nature
brings us back to Him. One branch of mathematics – calculus – killed faith, but
other, higher branch – arithmology – leads to the reestablishment of faith worthy of the wise.”11
In sum, mathematical arithmology in Bugaev’s view encompassed the
number theory and the analysis of discrete functions. His philosophical
arithmology, on the other hand, was a worldview of the omnipresence of discontinuous phenomena. However, to scrutinize such phenomena, most of
mathematics could be used including the classical calculus. Rather unaccounta11

Mikhail O. Men’shikov, quoted in Алексеев, op. cit., p. 27.
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bly, Bugaev identified discontinuity with indeterminism as part of natural, social, and mental phenomena, and to that end it would also require to include the
probability calculus and statistics. Thus, his mathematical arithmology would be
only a minute part to tackle what he viewed as philosophical arithmology; the
two arithmologies are thus widely misaligned.

Monadology
As mentioned, in Bugaev’s view, discontinuity appears when there are selfstanding individuals. There appears to be a conflict between continuity and individuality. He did say that when explaining events from the continuous point
of view, laws of continuity are being determined and the individual is not taken
into account. If it is, the explanation is from the discontinuous point of view.12
The reasoning behind this statement may be that for a function f(x), the individuality of an x is blurred with other individualities if x can be any value on the
x-axis. However, if x can be only an integer, then its individuality clearly stands
out against individualities of other x’s. Be it as it may, Bugaev wanted to make
the role of an individual being to philosophically stand out, unlike in the analytical worldview, which led him to building his version of monadology using
Leibniz as the springboard.13 He even retained the format of Leibniz’ presentation: laconic numbered paragraphs not infrequently bordering on incomprehensibility.
“A monad is a living unit (единица), a living element. It is a self-standing
and self-acting individual. It is living in the sense that it has a potential psychological content” (BM §§1-2), this content being observable by its outward manifestations and directly accessible only to the monad itself (§3). The active psychological content is “an immediate (intuitive) derivation, synthesis, sentence,
conclusion, interpretation by the monad of inner factors of its being and of its
Дополнительный протокол прений по поводу реферата Н. В. Бугаева “Основныя
начала эволюционной монадологии“, в заседании 7-го ноября 1892 г., Вопросы философии
и психологии 4 (1893), p. 108.
13
Bugaev expressed his high admiration for Leibniz. He devoted one article to his memory
stating that “in Leibniz, a genius of a philosopher complements the genius of a mathematician”;
he was “a great mathematician and a philosopher,” Н. В. Бугаев, Общия основания исчисления
Eφ(x) с одним независимым переменным, [part] IV, Математический сборник 13 (1887),
no. 2, pp, 227-228.
12
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relations to other monads” (§4). As a unit, the monad is constant; it does not
change in some respects when change occurs. It is whole, indivisible, one, unchangeable, and a principle equal to itself in all relations to other monads. Life
is a change that has to follow a certain law. The goal is the basis of this change;
thus, life is an orderly goal-directed change. Life stems from inner causes called
motives, reasons, incentives, and goals (§5). And again, “the life of a monad is a
sequence of causal and goal-oriented changes in its organization” (§6). “The
connection between psychological content and inner relations and manifestations corresponding to it depend on the laws that are above the monad and
above its full understanding” (§7). “These laws not always can be discursively
expressed in terms of words or concepts. Sometimes they are not submitted to
quantitative relations” (§9). “Monads are of the first, second, third, etc. order”
(§13). “Monads of the second order can form a monad of the first order” (§14).
An example: the first order: man, the second order: cell, the third order: particle, the fourth order: atom (§15). Nation would be of the first higher order or
“the monad of the minus first order” (§16).
Leibniz’ monads are also self-standing, self-acting, self-developing entities
(substances) (LM 18). In the departure from Leibniz whose monads were all on
the same level, Bugaev required different levels of monads. However, on each
level a monad is a monad, whether it is a society or an atom. Also, a monad is a
living entity (BM §1) where life is expressed in terms of a psychological or mental content. Stronger yet, “at the basis of the nature of a monad is an active sensation or the will and the primal form of its psychological life is the impulse to
existence and to the good [to be reached] through the active, self-executed and
free development” (§152). Although in some metaphorical sense society can be
viewed in terms of mental life, how can this be applied on lower-level monads,
(confusingly, the lower a level, the higher the level number is)? Does a cell have
any form of mental life? and an atom? and a sub-atomic particle?
There is an infinity of orders of monads (BM §17). However, does this infinity extend in both directions? From the society level monad we can go to, say,
the planet level monad and then galactic level and then the entire universe. So,
it does not appear that the hierarchy extends infinitely in the direction of supermonads (numbered with lower and lower negative integers).
In order to be able to go upward in the hierarchy of orders to lower and
lower level of sub-monads, an infinite divisibility of matter must be assumed:
atoms, subatomic particles, strings, etc. This assumption does not necessarily
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require that the makeup of matter is continuous. Infinite divisibility is possible
in the discontinuous context. Consider an infinite process of bisecting an interval [a, b] which includes only rational numbers. The set is dense, but not continuous, so it is possible to view matter to have a similar structure, but that
would only be an assumption, hardly testable.
The orders in the hierarchy of monads are determined by the composition
of monads; however, this composition can be of two kinds: if a monad and its
constituents do not significantly differ qualitatively and quantitatively, then the
relation is of type: compound monad and component monads, like between a
family and its members; if there is a significant qualitative and quantitative difference between a monad and its constitutive monads, then the relation is of the
type: monad and sub-monads, as in the case of man and cells of the human
body (BM §34). Compound monads are called complexes (§60) and there are
complexes of different levels (§78) (complexes would correspond to Leibniz’ aggregates of monads).14 Also, there is a central or leading monad in each complex, so there is a micro-hierarchy inside each compound monad,15 in which he
followed Leibniz and his idea of a dominant monad (LM §70, Principles of nature and grace, based on reason §4).
Family considered as constituted of family members is a compound monad;
on the other hand, society considered as constituted of society members is a monad composed of sub-monads. Would there be a monad of city dwellers, or street
dwellers? It is possible that the street dwellers make a complex composed of
people, city dwellers make a complex composed of street dweller complexes, and
society would be a complex composed of city dweller complexes. However, if
some of the levels of the hierarchy of complexes are skipped, we may get a relation of a different type, like between society and a person: a monad and a submonad. How many such levels need to be skipped for this to be possible? Can
that even be determined? Consider a finer-grained hierarchy: street dwellers,
suburb dwellers, city dwellers, county dwellers, state dwellers, etc. Moreover, if
a person is a monad and a cell is a sub-monad, what about a bacterium? Is it

14
Leibniz made this claim repeatedly, e.g., in a 1657 letter to Arnaud, in his Philosophical essays, Indianapolis: Hackett 1989, p. 85.
15
It was suggested that Bugaev’s distinction made between monads and complexes was supposed to make a distinction between the vertical order by the hierarchy of monads and horizontal
order of compound monads, Шапошников, op. cit., p. 81.
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a monad with its single cell as a sub-monad? Is it a very uncomplicated complex? Is there any difference at all?16
It appears that durability can be introduced as a distinguishing feature between a monad and a complex: compound monads fall apart and constitute new
complexes (BM §81); however, monads do not disappear, and complexes do not
disappear either (§84). Bugaev’s own example belies the validity of this distinction: humans do fall apart, at least their bodies, and so do cells of their bodies,
and atoms do as well, some easily, and some must be forced to do it. Leibniz’
required that monads, as simple substances, i.e., without parts, were imperishable (LM §3-4; Theodicy §396), well, except by the act of God (LM §6). Leibniz
allowed for a complex organization of corporeal body – which was simply an infinity of incorporeal monads considered from the perceptual perspective – even
to the extent that on each level of dividing matter, complex organization reappeared (LM §§67, 70; Theodicy §195), which, incidentally harks back to the
everything in everything principle used by Anaxagoras. By requiring an infinite
number of levels in the hierarchy of monads, Bugaev must assume the same:
each monad consists of infinite layers of sub-monads. For admissibility of his
view he must also allow monads to be permanently decomposable into their
constitutive sub-monads: a person into cells, a cell into atoms, and the like, and
thus, in effect, he has to allow for mortality of monads. Leibniz’ monads are
imperishable, but there is only one level of monads that can be reconfigured in
many different ways, in each configuration one monad being in control of other
monads, although not directly, but through the mechanism of the preestablished harmony (Theodicy §291).
And yet, Bugaev stated that a compound monad can fall apart, but the
monad itself and the component monads do not disappear (BM §91); monads
preserve their potential content which becomes active in favorable circumstances
(§92); the compound monad continues its existence in the constitutive monads
(§93), particularly in its central monad (§83). How does family, a compound
monad, exist after the family breaks apart? Is the memory of this family in the
minds of its members tantamount to the preservation of the existence of this
family? And what about the case of memories that change and fade away over
time? How does liver, a compound monad composed of cells, exist after it falls
apart? Does its memory live on in the cells? Can these cells maintain their in16
Cf. Timothy Langen, Nikolai Vasilievich Bugaev: a background, Russian History 38
(2011), p. 181.
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tegrity after the liver ceases to exist as one functioning organ? It is not any different in the monad and sub-monad relation: when a person dies can the person-monad live on? We may assume that for this case Bugaev wanted to preserve the immortality of the soul in spite of the fact that somehow one monad
would embrace a mortal body and an immortal soul. But the cell? An atom?
How exactly do they continue to exist after they cease to exist as integral
wholes?
Confusingly, however, Bugaev stated that a few simple monads can form
a compound monad (BM §29). “Death is one of the transformational processes
of the monad and it has only a relative meaning” (§166). “Simple monads never
are born and never die” (§167). However, death is a process of transformation
and it has only a relative meaning (§165) – by which we probably should understand that death is not annihilation – so, monads preserve their potential existence in new monadological forms (§168). What is a simple monad? Apparently
the monad tout court, and thus Bugaev probably meant to say that monads (or
simple monads) can form complexes as opposed to complexes forming complexes. Therefore, complexes die; monads that are not complexed don’t by preserving their existence, if only potentially, in new monadological forms. What are
these forms? Conceivable monadological forms would be monads, compound or
simple. What would be a new form for an existing unbreakable monad? Bugaev
required that “individuality and immortality of the monad are always preserved”
(§118). Is this individuality preserved when the monadological form of the
monad changes? Besides, never say never, and Bugaev’s “never” should be qualified. He allowed monads to fall apart, after all; however, “a monad can disintegrate into sub-monads only in the cases of special permission and plan sometimes going beyond conditions accessible and understandable to us” (§35), conditions being “the laws to which the monad is submitted” (§8). Disintegration
of cells into atoms is hardly an extraordinary event and hardly taking place according to the laws which the human mind cannot comprehend. Could Bugaev
have meant here the possibility of annihilation of the soul?
Monads develop themselves through their own effort and through their
drive to unification – creating societies of monads (BM §120) – they develop
habits (§§121, 128, 135), good habits, that is, and the most widespread and
simplest of them become physical laws of nature (§123). Would that mean that
the law of gravitation emerges at a certain level of the development of monads
and establishes itself through their effort but that there was none on earlier
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stages of the history of the world? Apparently (cf. §125). Would that mean that
a dropped heavy object on earlier stages of the history of nature could just as
well fall down, move sideways or even float?
The basis of the life and activity of a monad is perfecting itself and other
monads (BM §100) to reach the level when its component monads “express the
best way the idea of the whole” (§102). When people share the same views, as
are held in the society, then social cohesion is improved, which may be considered a more perfect level for the development of the society and thus this may
be considered an expression of the idea of the whole. What if the ruling views of
the society are nefarious? Would a popular consent with these views be considered a sign of the perfection of society? Also, how are atoms supposed to share
and then express the idea of the whole cell? Would the mental life of an atom
be sufficient for such an expression to be possible?
“The world is the collection of a huge number of simple and compound
monads of various orders” (BM §146). “The life of the world consists in constant process of forming and reforming compound monads under the influence
of the drive of simple monads and compound monads to the mutual perfecting
with the help of ethical laws of rise and growth” (§147; cf. §§51-52) in order to
increase the mental content of the monads to the level of the mental content of
the entire world and to make the entire world a monad (§148). The world, thus,
consists of hierarchically ordered monads and complexes, but somehow the
world itself is not a monad even though it does have some form of mental life.
Does the world have to be made a simple monad? However, they are never
born, as already stated (§167). Also, including complexes, the world can at best
be a complex. Would being a compound monad be good enough for the world?
Yet compound monads are transitory. Apparently, the world would also be
transitory. Maybe because of that it was possible for Bugaev to say that the ultimate goal of the activity of a monad is to remove the difference between the
monad and the world as the collection of all monads, to reach the infinite perfection and stand over the world (§104), and again, a distant goal of a monad is
an effort to stand outside the world or over the world by making itself beforehand the world or through the world (§111). The monad – be it a person or an
atom – can conceivably elevate itself above the level of the world, thereby having
its perfection succeed the perfection of the world. However, what would it do to
the hierarchy of monads? Perfection of a monad is better than the perfection of
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the world; wouldn’t the position of this monad be improved in the hierarchy of
monads?
Leibniz’ monads were without windows (LM §7); they were worlds to
themselves. All communication between monads, even with their own bodies
(§78), was the result of the pre-established harmony. If they influence one another, it is done indirectly through the mediation of God (§51). Bugaev’s monads do cooperate (BM §26, 28, 39) through solidarity (§113) which is love
(§114); in fact, the monad cannot change its mental content by itself outside
a relation with order monad(s) (§68); they can improve themselves only by establishing a relationship with other monads (§70). Monads do evolve and for
this reason Bugaev called his theory the evolutionary monadology. And so, only
by their activity can monads improve their mental content (§53) which is done
by teaching and learning (§55); however, a compound monad is a condition of
progress of the monads that constitute it (§59). And yet, Bugaev in the introduction to his monadology article said that his theory bears some similarity to
“the monadology of the pre-established harmony.” However, pre-established
harmony requires a being who pre-establishes this harmony and the presence of
God in Leibniz is very strong; in Bugaev, on the other hand, it is barely discernible. He assured his readers that his monadology is based on science and “goes
hand in hand with the tasks of ethics, sociology, and with all most profound
teachings about the Unconditional” (§178). Also, “the real essence and provenance of the monad is explained not by a philosophical system, but by profound
teaching about the Unconditional” (§157). Not even a hint about this profound
teaching. A resort is made, if only fleetingly, to the Unconditional.
The evolution of the world is progressive, it improves the world, it aims at
the oneness of the world. The goal-orientation is part of the makeup of each
monad. How is it, that all monads have the same goal? Did they all somehow
on their own – humans, cells, atoms, etc. – figure out first that the best course
of action is unity instead of, say partial unity – tribes, nations, but also, separate
molecules and organisms?17 Or was particular goal-orientation stamped already
on their nature – stamped by the Unconditional? On the other hand, assuming
that the worldwide unity will be created, what will be the position of the Unconditional? A separate monad? Since Bugaev claimed that his system united
pantheism and individualism (§119), would the Unconditional be blended with
17
Cf. Л[ев] М. Лопатин, Философское мировоззрение Н.В. Бугаева, Вопросы
философии и психологии 15 (1904), no. 72 (II), p. 183.
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the world having observed and, possibly, providentially assisted the world in its
unification process?
Nekrasov tried to fill the gap by saying that the evolution of the world process is directed by “the Unconditional Being, i.e., God”18 and that the world was
created by “the Unconditional Being (the triune God).”19 God determined the
worldwide ethics or truth which becomes an element of “the pre-established
world ideal-real harmony.”20 Nekrasov’s book-long article is full of religious references and he apparently tried to reconcile Bugaev’s monadology with Christianity when speaking about the triune God. That would be quite a difficult task.
Bugaev’s monads are not born nor do they die. Would they be co-eternal with
God, which would be something akin to the world of Aristotle? Christians believe that Christ is born of God and yet eternal. Could Bugaev venture to say
that it would be something similar with all monads? Since improvement in
Bugaev’s world depends solely on the activity of the monad, what would be the
role of salvific work of Christ in this framework? What about some elements of
the Orthodox faith. For example, Leibniz struggled to reconcile the doctrine of
transubstantiation with his monadology.21 Could it be reconciled with Bugaev’s
version?
The unity of the world as the end of progress resembles the goal spelled out
by Leibniz, which for him was the unity of spirits in the city of God, the most
perfect order that can be, a moral order within the natural order (LM §85-86),
the wonders and greatness of which were revealed to humans by Christ (Discourse on metaphysics §37). It also resembles the goal of the cosmic development
discussed by Vladimir Solovyov.22 First, Solovyov spoke about eternal and immutable atoms that are immaterial and they are elementary forces of reality.23
These forces are conscious, whereby they are living entities or monads (52).
Некрасов, op. cit., pp. 104, 107.
Некрасов, op. cit., pp. 105, 159-160.
20
Некрасов, op. cit., p. 106.
21
Leibniz, A 1712 letter to Father des Bosses, in Philosophical essays, p. 198.
22
Bugaev knew Solovyov well. In 1874 he voted for Solovyov to be included in the institute
of philosophy in Moscow С[ергей] С. Демидов, Н. В. Бугаев и возникновение Московской
школы теории функций действительного переменного, Историко-математические
исследования 29 (1985), p. 117; he also “recognized talent in the philosopher Solovyov,” Андрей
Белый, На рубеже двух столетий, Москва: Художественная Литература 1989, p. 369. It is
possible, that Bugaev was introduced to Leibniz in 1874 through the first book of Solovyov, The
crisis of Western philosophy, Hudson: Lindisfarne Press 1996 [1874], pp. 25-28.
23
Vladimir Solovyov, Lectures on divine humanity, Hudson: Lindisfarne Press 1995 [18771881], pp. 48-49.
18
19
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Each atom has an immutable quality, an idea that determined it actions (5051). He also spoke about a hierarchy of organisms of entities (ideas), one organism forming organisms from a lower level and each organism possessing a specific idea, although the hierarchy did not appear to extend infinitely. The highest organism possesses the absolute love (53). Before creation, all entities were
in God, who is the all-one. Creation is allowing these entities to live autonomously (128-130). The all-unity was maintained by the world-soul (131), but
the world-soul separated itself from God, whereby the natural world emerged
(133-134). The disorder of this natural world manifests itself as physical matter
(124); that is, matter is really an illusory aspect of reality. Restoration of order
takes place through the gradual restoration of unity (139) in which the Incarnation of Christ plays the critical role (157-158, 161).
Bugaev wanted to reconcile in his monadology the spirit and matter (BM
§119) considering “matter and spirit to be consequences derived from two forms
of the relation of one monad to another” (§132): disregarding the monad’s inner
life leads to its material view, concentration on its inner life leads to its spiritual
view, to spiritualization of matter (§133) which makes his monadology ontologically a form of monism and epistemologically a form of dualism.24 Monism was
also on Leibniz’ mind by making monads immaterial and their bodies to be
composed of immaterial monads; thus, physical matter is but a way of perceiving the immaterial.25
Bugaev proposed his monadology as a philosophical way to combat the
predominance of analytical worldview in science and in philosophy. As he
phrased it, “the idea of continuity of natural phenomena started to penetrate to
biology, psychology, and sociology. The teachings of Lamarck and Darwin are
nothing else than an attempt to apply in biology to continuous change of phenomena the views which rule in geometry, mechanics, and physics” (MiN 706).
It is rather ironic that by naming his monadology evolutionary, he almost established a dependence between his philosophy and Darwin.26 In fact, his
24
As reported by his son, his monadology was characterized by its “dialectical reality,”
Белый, op. cit., p. 172.
25
“Matter isn’t composed of constitutive unities, but results from them, since matter, that is,
extended mass is only a phenomenon grounded in things, like a rainbow or a parhelion, and all reality belongs only to unities,” Leibniz, A 1704 letter to Volder, in his Philosophical essays, p. 179;
“it may be said that there is nothing in things but simple substances, and in them, perception and
appetite. Moreover, matter and motion are not so much substances or things as they are the phenomena of perceivers,” p. 181.
26
This evolutionism was supposed to be different than the evolutionism of Spencer, Белый,
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monadology is perfectly compatible with Darwinism and, more generally, with
analytical thinking which models natural and social phenomena with continuous functions. Monads and their complexes are, to be sure individual entities,
but they develop in time, even if in this development jumps may occur from one
level of progress to another instead of continuous transitions. Darwinism could
accept occasional jumps in the development of species without relinquishing the
analytical mode of thinking – consider the punctuated equilibrium view incorporated in Darwinism. Therefore, Bugaev did not offer anything significantly
new in respect to establishing the arithmological paradigm; he just proposed a
version of monadology somewhat different from Leibniz’ and Solovyov’s, which
rather well fits the analytical worldview.
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MARTIN LUTHER KING JR:
NON-VIOLENCE RESISTANCE AND THE PROBLEM
OF TERRORISM IN AFRICA

Abstract
Martin Luther King Jr. cannot be said to have addressed the problem of terrorism in general
because he proposed his philosophy of non-violence resistance within the context of the oppression, injustice, segregation, violence and discrimination suffered by the African Americans. Nevertheless, his philosophy captured ways by which we can fittingly address the problem of terrorism. Many of the methods of non-violence given by Martin Luther King Jr. are of paramount importance in the face of terrorism. His philosophy is basically important today in Nigeria owing to
the fact that our unity as a country is threatened by the recurring activities of terrorism and as
such we are at a cross road in the history of our country, where drastic decisions have to be taken
to address this perilous trend. The philosophy of non-violent resistance as proposed by Martin
Luther King Jr. is a veritable step towards a working solution, as it is not only an outcry against
terrorism of any sort, but also an ideology that frowns against any form of action that results in
the taking of human life or the carnage that comes with violence. His non-violent resistance theory which he developed after a deep study of Mahatma Gandhi’s theory of non-violence, is a radical approach towards the fight against violence of any sort inflicted on the African Americans of
his time, an action borne of a passionate fight against racism. So, to aptly address the problem of
terrorism in Nigeria, it is necessary we consult and apply some principles of the philosophy of
non-violence resistance as postulated by Martin Luther King Jr.
Key words: Martin Luther King Jr, non-violence, resistance, problem, terrorism
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Introduction
One of the basic questions that confronts many philosophers, sociologists
and political analysts today is: How can the fight against terrorism be won? This
question is extremely essential in our country today especially following the outrageous killings and sabotage of government and private properties. Confronted
by these phenomena, many thinkers have called for dialogue and negotiations.
Some others have advocated for outright violence, and a subtle minority have
addressed this through write ups calling on the government to respond radically
to the yearnings of the masses. But then, in the face of these impasses and other
related issues, scholars like Martin Luther King Jr1 had advocated for a nonviolent resistance. This is a kind of existential, pragmatic and moral philosophy
that is geared towards changing the status quo. For him, this is the most potent
weapon available to oppressed people in their struggle for freedom.2 Thus, it is
the only panacea to the nation’s beleaguered problems.
Arguable as this issue appears, Martin Luther King Jr. tried to establish
"Nonviolent Resistance" as an effective method for the oppressed in the face of
abhorring segregation, injustice and violence that are rationally inexplicable and
morally unjustifiable. Based on this, a philosophical exposition of King’s notion
of non-violent resistance becomes relevant in these times, bedeviled by the ills
of terrorism.
In order to respond to this issue, let us have some conceptual clarifications
of the operative concepts, the methods of non - violent resistance as well as the
various forms of terrorism, paying particular attention to Africa as a case study.
Then an evaluation, with an exposition of the way forward and a conclusion,
will sum up the work.
Nonviolence
Non-violence is simply and squarely the negation of violence. It is “the use
of peaceful means to bring about political or social change.”3 Similarly, it is “a
In the course of the paper the name Martin Luther King Jr. shall be used in short form as King.
James M. Washington, A testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin
Luther King Jr., New York: Harper One publishers 1991, p.38. (This work shall hereafter be cited
as James M. Washington, A Testament of Hope.)
3
Simon Blackburn (ed), The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford: Oxford University
Press, 1966, p. 394.
1
2
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policy of not using force to bring about political or social change.”4It is also the
practice of being harmless to self and others under every condition. It comes
from the belief that hurting people, animals or the environment is unnecessary
to achieve a result and refers to a general philosophy of abstention from violence
based on moral, religious or spiritual principles.5
Again, the term non - violence is often linked with or even used as a synonym for peace, passivity and pacifism. Non-violence refers more specifically to
the absence of violence and is always the choice to do no harm or the least
harm, and passivity is the choice to do nothing. Sometimes non-violence is the
same as being passive, and other times it is not, that is, it does resist. So, for example, if a house is burning down, the most harmless appropriate action is to
put the fire out, not to sit by and passively let the fire burn.6
Also worthy of note is the fact that non-violence is traceable to one of the
teachings of Mahavira, (another name for hero or conqueror which was used to
refer to Vardhamana, the man who revived Jianism)7 about the necessity of right
faith, right knowledge and right conduct. Right conduct includes five great
vows out of which the first is non-violence. Ahimsa means to cause no harm to
any living being in any manner.8This definition envisages love as a recruiting
factor in the principle of non-violence.

Resistance
Resistance is the use of force to oppose something or somebody, the power
to endure something without damage or harm and to use force to stop the progress of something.9 Thus non - violent resistance is the capacity to endure ills
4

p. 196.

Mahatma Gandhi, Nonviolent Resistance Satyagraha, New York: Schocken Books, 1951,

Gene Sharp, Sharp’s Dictionary of Power and Struggle: Language of Civil Resistance in Conflicts, New York: Oxford University Press 2012, p. 77.
6
Adam Roberts and Timothy Garton Ash(eds), Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Nonviolent Action from Gandhi to the Present, Oxford: oxford University Press, 2009, pp.
3, 13-20.
7
Joseph Omoregbe, A Philosophical Look at Religion, Lagos: Joja Educational Research and
Publishers, 2011 p. 266.
8
“Mahavira” in Wikipedia the free Encyclopedia http://www.en.wikipedia.org/wiki/ mahavira (8-3-2014)9:45 pm.
9
J. Crowther, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, Oxford: Oxford
University Press, 1995, p. 778.
5
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without choosing the option of violence. It is however pertinent to note that it
is different from passive resistance.
Passive resistance is a “form of non-cooperation, that is, refusal to comply,
as opposed to resistance by active means such as protest of risking arrest.”10 On
the contrary, non-violent resistance is the practice of applying power, to achieve
socio-political goals through symbolic protest, civil disobedience, economic or
political non-cooperation and other methods, without using violence.
From the above, we can deduce that non-violent resistance is the general
rejection of violence in human affairs not with the aim of passivity, but with the
goal of working for the restoration of justice, respect for human persons and
peace in the community. Peace, of course, is a precondition for the continued
existence of humanity in a bearable and meaningful condition. Without peace in
the society, human life will be unsafe and according to Thomas Hobbes, nasty
brutish and short.11 However, due to the complex nature of man, to achieve this,
it may be difficult, but it is all the same achievable. Borrowing the words of
William Frankena, “are not wholly innate, they must all be acquired, at least in
part, by teaching and practice.12”

Terrorism
The emotion-laden “slippery subject” of terrorism, as sociologist Brain Jenkins notes, is a difficult one to define, but as a matter of fact, this has to be done
if we are to discuss and understand this vital issue. For Jenkins, terrorism is” the
use of threat of violence, calculated to create an atmosphere of fear and alarm
and thereby brings some political result.”13 While this definition of terrorism
presents a structure to work within, it also leaves us with some intricate ethical
issues.

Nwinya Stephen Chijioke, “Martin Luther Kings’s Philosophy of Nonviolent Resistance:
A moral Weapon against Oppression “in WAJOPS, p. 34.
11
M.M Goldsmith, “Thomas Hobbes: Ancient and Modern” in Tom Sorell (ed,), The Rise
of Modern Philosophy, the Tension Between the New and Traditional Philosophers from Machiavelli to
Leibniz, New York: Oxford University Press, 1993, p. 321.
12
William K. Frankena, Ethics, New Delhi: Prentice Hall of India Limited. 1995, p. 53.
13
Michael Soroka, et al., Social Problems: A World At Risk, London: Allyn and Bacon,
1995,p.53
10
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In Nigeria today, terrorism is traceable to the religious sect called Boko
Haram. But then, following from the outrageous killings and destructions of
properties in Nigeria, the current state of affairs is regarded in the statement of
the former Chief of Defence Staff, Air Chief Marshal Alex Badeh, as a nation
that is at war with the international terror organization, Al-Qaeda. For him,
“Al-Qaeda forces were now fully in charge of terrorist activities in Nigeria.”14
Both the United Nation and France made true allusion to this after pupils were
massacred at the Federal Government College, Boni Yadi, Yobe State. This
implies that Boko Haram apart from been a religious sect that is against western
education, is now rated as a deadly terrorist group.15

Types of terrorism
There are at least three prevalent types of terrorism recognized by most political and social experts. They are:
Political Terrorism: This is a form of unconventional warfare without any
humanitarian restraints or rules that is waged against governments. The aim of
this kind of terrorism is to bring about significant change in and overthrow the
existing government.16 For instance, the Palestine Liberation Organization
(PLO), the Irish Republican Army (IRA) and recently in Thailand the Military
coup, took over the government because of the incompetence displayed by their
civil leaders.
State Terrorism: This is the use of violence by the government against its
own citizens with the goal of terrifying them into submission. As with other
forms of terrorism, the actual victims of psychological and physical brutalization
serve as an example to the larger target audience, creating a pervasive atmosphere of helplessness and fear.
Enforcement Terrorism: This is used by revolutionary groups to gain the
support of local people as well as to ensure that they do not collaborate with the
government. This kind of terrorism captures the form of terrorism that has
gripped Nigeria in recent times.
14

Yusuf Alli, “Why we met Obasanjo, by Shehu Sani” in The Nation Vol.9, May 29, 2014

15

Ibid.
Michael Soroka, et al., Social problems: A World At Risk, ibid, p. 53

p. 6.
16
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More so, on the personality of a terrorist, scholars have argued that their
actions are born out of ignorance. To this end, Paul Wilkinson argued that
most “hard-core” terrorists are well-educated individuals with above average intelligence, people who are fully prepared to sacrifice their lives for some noble
purpose.17 One other fact is that their agents could either be ignorant and jobless persons or those who have been mis-informed.

The actions of terrorists
The actions of terrorists span from assassination, indiscriminate robbery,
killing, kidnapping, liberation of colleagues and hijacking. We shall explain
each of these concepts briefly and make proper instances to how they are applicable in our country today.
• Assassination: The killing of well-known government and business
leaders serves as a mechanism for attacking the hated status quo and generating
immediate publicity for their organization. Unlike street criminals, terrorist very
often claim responsibility for their actions.
• Indiscriminate killing: Detonating bombs in public places and taking
the lives of people who are “guilty by association”. In Nigeria today, there have
been litanies of bomb blasts, many of which have taken a lot of lives. Until recently, the daily report of journalists will not be complete without the addition
of an explosion. As a matter of fact to say that detonation of bombs is their favorite and daily means of destruction is to state the obvious in a fine language.
• Robbery: Terrorist need money to finance their operations. In our
country today there are occasions of stolen cars, and other expensive properties
of great asset. They do this to meet up with their daily expenses and specifically
for the purchase of weapons of mass destruction.
• Kidnapping: Taking prominent people hostage and holding them for
ransom has the dual benefit of raising money and getting news coverage. For instance, in Nigeria, on the 14th of April 2014, the abduction of over 200 girls in a
Government Secondary School Chibok, Borno State, filled the nation with apprehension. While some of these girls have been purportedly released, the majority of them are still in the custody of Boko Haram
17

Ibid.p. 56
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• Liberation of Colleagues: Terrorists often place a high priority on freeing members of their group who have been apprehended and imprisoned. One
strategy for achieving this goal is to step up the indiscriminate bombing of public places until imprisoned terrorist are set free. Another means is prisoners’ exchange, which is common in Israel and Arab nations. Likewise, this is considered to be the desire of the terrorist groups in Nigeria.
• Hijacking: The skyjacking of airplanes was a favourite terrorist activity
in the 1960’s and 1970s, but the introduction of armed sky marshals and agreement with countries like Cuba brought about a significant reduction in this behaviour. Terrorists had hijacked airplanes to escape from one country to another
or for hostage-taking and ransom.

Methods of non-violent resistance
The methods of non-violence resistance are simply the methods employed
by non-violent resisters to express their plight. These methods are numerous;
but in this paper we shall closely examine three of them which include acts of
protest and persuasion, non-cooperation and non-violent intervention.
1. Acts of Protest and Persuasion
Non-violent acts of protest and persuasion are symbolic actions performed
by a group of people to show their support or disapproval of something. The
goal of this kind of action is to bring public awareness to an issue, persuade or
influence a particular group of people, or to facilitate future non-violent actions.
The message can be directed towards the public, opponents or people affected
by the issue. It may also express deep personal feelings or moral condemnation
on a social or political issue. For instance in Nigeria, since the problem of bomb
blasts began, there have been a series of condemnations of such acts by government personnel and the generality of the people. As a matter of fact this has
been reported to be the usual first response of Goodluck Jonathan during his
tenure as President of the Nigeria to the issues of bomb blast in some states in
the North. The focus of this act is to influence the assailant or terrorist, by
means of arousing attention and publicity for the issue, in order to convince him
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to accept the change. It equally keeps the terrorist informed about the adverse
effect that will culminate from the issue if change is not made.18
Thus, methods used in non-violent protests and persuasion include: Public
speeches, public communications, petitions, symbolic acts, act of processions
and other public assemblies.19 It can also be expressed in symbolic public acts
such as colours, badge, flowers, for instance the “red cap of liberty”20. Another
example is the carrying of placards by many patriotic citizens coming to the
streets to protest like Nigerians did in the case of the abducted Chibok girls.
2. Non-cooperation
Non-violent action involves non-cooperation with the opponent. Such that
the “actionists deliberately withdraw the usual forms and degree of their cooperation with the person, activity, institution, or regime with which they have become engaged in conflicts.”21 In the light of this, Gandhi held complete noncooperation with the British masters, which he regarded as evil.22 Henry Thoreau also corroborated this view in his essay on “The duty of Civil Disobedience” which enraged the King because Thoreau believed that one should not
cooperate with an evil system.23 In this sense, the actionists terminate their usual
cooperation which slows and halts or hinders an industry, political system or
economic process and normal operations. In other words non-cooperation involves the deliberate discontinuance, withholding, or defiance of certain existing
relationship, whether social, religious, economic or political.24
3. Non-Violent Intervention
This method operates both positively and negatively25. It can be used defensively, for example to maintain institutions or independent initiatives. It can
18
Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action: The methods of Non-violent Action Part Two,
ibid, p. 118
19
Gene Sharp, Waging Non-violent Struggle, Boston: Porter Sargent Publishers,2005,
pp.50-65
20
George Lefebre, The French Revolution from its Origins to 1793, New York: Colombia
University press, 1962, p. 230
21
Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action: The methods of Non-violent Action Part Two,
ibid, p. 183
22
Arthur Herman, Gandhi and Churchill: The Epic Rivalry That Destroyed an Empire and
Forged our Age, New York: Arrow Books Publications, 2009, p. 265.
23
Martin Luther King Jr. Stride Towards Freedom, Massachusetts, Beacon Press, 2010, p. 91
24
Gene Sharp The Politics of Non-violent Action, ibid, p. 183
25
Ibid. p. 357
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also be used offensively, for example to drastically forward a non-violent struggle into the opponent’s territory. Intervention is often more immediate and effective than the other two methods, but it is also harder to maintain and more
taxing to the participants involved.
Compared with the methods of the classes of protest and persuasion and
non-cooperation, the method of non-violent intervention poses a more direct
and immediate challenge. If successful, the victory is likely to come quicker by
the use of methods of this class than with the use of methods of the previous
classes, because the disruptive effects of the intervention are harder to tolerate or
withstand for a considerable period of time.
In most cases, the use of the methods of this class induce change through
the mechanisms of accommodation or of non-violent coercion, that is, without
the opponents being convinced that he ought to change his policy on the matter
in question. Be that as it may, some of these methods, specifically those classed
as psychological intervention,26 and also the repression which frequently occurs
against others, especially those of physical intervention,27 may contribute to the
opponent’s conversion.

Two major strategies for terrorism
Contrivances for effectively combating terrorist activities are as controversial as other aspects of this phenomenon. However, we shall view this from two
perspectives. They are the soft-line approach and the hard-line approach.
1. The soft-line approach advocates negotiation with the terrorist in order
to secure the release of hostages and/ or to end a terrorist attack as quickly and
bloodlessly as possible. Although the government hope that once they resolve a
terrorist incident through negotiation and appeasement, their tormentors will
go away and never return, just the opposite happens. Terrorists are likely to
26
Psychological intervention is a kind of self-exposure to the elements, such as the sun in
the form of self-retribution which involves putting psychological, moral or emotional pressure on
others to induce them to change their attitudes or to take certain action. Another example is fast,
this can be done for religious reasons or to achieve social and political objectives. (Gene Sharp,
The Politics of Non-violent Action, p.359)
27
Physical intervention involves sit-in, stand-in, ride-in, pray-in” wade-in etc. the purpose
is to disrupt the normal pattern of activities, when these actions are carried out in a way that is not
in consonant with the norms attention is captured. (Gene Sharp, The Politics of Non-violent Action, ibid, p. 371-379)
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pounce on this motherly nature of the government and increase their level of infringements of pains and destruction. For instance, many have come to the
seeming conclusion that the negotiating and amnesty given to the Niger Delta
militants, to an extent, spurred the actions of the Boko Haram sect.
2. The hard-liner’s approach: In this approach, there is no form of negotiation; rather what is obtainable is jungle justice. Adherents of this kind of approach advocate the death penalty for convicted terrorists. However, it has also
been noted that hard core fanatic terrorists will hardly be deterred by the death
penalty. As a matter of fact, they may relish the thought of becoming martyrs
(after a highly publicized trial) and secure their niche. In this vein, Wilkinson
notes that in “revolutionary history”, martyrdom can also be a powerful force in
gaining converts to the terrorists’ cause and mostly attracts new members to
their organization.
From the foregoing, one fact that cannot be denied is that the soft liner’s
approach (negotiation) is in line with the methods of non-violent resistance.
This method was equally acknowledged by Goodluck Jonathan and it fostered
the conversation of the national conference to meet up with the demands of the
nation. He said “even as we remain resolute in our conviction that our union is
non-negotiable we must never be afraid to embrace dialogue and strengthen the
basis of this most cherished union.”28 However, in the face of any political turbulence, outrageous killing, religious crises and terrorism, especially as it is today in our country, the philosophy of non-violence cannot be overemphasized.

Evaluation
As a matter of fact, pride of place should be given to negotiation. This was
emphasized by the president of the Civil Rights Congress of Nigeria, Comrade
Shehu Sani, now a Senator of the Federal Republic of Nigeria, urged government to raise a contract committee and Islamic sect leaders’ dialogue committee. The goal was “to trash the calamities by negotiation and in fact the use of
force might not help.”29 So, physical force, violence, terrorism and war cannot
help; our desire can be achieved by way of dialogue or peace-talks and gradual
reconciliatory processes. To this end King says:
28
29
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Human progress is neither automatic nor inevitable. Every step towards the goal of
justice requires sacrifice, suffering and struggle, the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals.30

Furthermore, in response to the hard-liners’ approach, it is clearly evident
from the Nigeria situation that jungle or death penalty has led to killing of innocent Nigerians. Today, the law regarding the death penalty has equally been
morally evaluated. Many people have come to the realization that death is not
the best option for any crime committed. This position is basically tied to the
religious perspective, especially the notion that life is sacred.
Consequently, King noted that, “the minute a programmme of violence is
enunciated, even for self-defense, the atmosphere is filled with talk of violence
and words falling on unsophisticated ears may be interpreted as an invitation to
aggression.”31 So, for him, even the idea of using violence, particularly that of
enforcement terrorism that was envisaged by Malcolm X, was both suicidal and
irrational.32This is because, “he failed to see that no internal revolution has ever
succeeded in overthrowing a government by violence unless the government has
already lost the allegiance and effective control of its armed forces.”33
Thus, all violent approach cannot be a solution, for it knows only momentary victories just as Hannah argued that “even though the practice of violence,
like all actions, changes the world, but the most probable change is to a more
violent world.”34 So, the change brought by violence requires violent means for
its sustenance.
At this juncture, we have to make some recommendations: firstly, we must
debunk the notion that war is an inevitable, inescapable part of the human condition. This perspective is increasingly found in newspaper editorials and general social commentary. Secondly, campaigns for nuclear and chemical disbarment, which have been somewhat successful, should be continued and promoted. Thirdly, striving for attaining peace should be given the same rewards and
prestige as preparing for and fighting war. To this end, there should be the establishment of “peace academies” that have the same standing and prestige as
30
31
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today’s military academies. Fourthly, if lasting peace is ever to be attained, the
nations of the world with special reference to Nigeria should forego the longheld notion of retribution or “an eye for an eye, a tooth for a tooth” philosophy.
Lastly, the place of negotiation and peaceful protest cannot be downgraded in
this matter. So all means towards negotiation or dialogue should be promoted
and enhanced.

The place of non-violent resistance in combatting
the current concerns of Nigeria in her fight against terrorism
From the foregoing, it is glaringly evident that Martin Luther King Jr.’s nonviolence philosophy is one that is hinged on peaceful negotiations, one that is radical only to the extent to which it passionately desires the total freedom of humanity from fear, terror and oppression. As Mahatma Ghandi rightly puts it, to
which King concurs, "non - violence is a quality, not of the body, but of the soul".
The two major terrorist concerns that plague Nigeria currently, are the
Boko Haram terrorist group and the "Miyetti Allah" group (also known as the
Fulani herdsmen or cattle breeders), – the latter's activities been the most recent
and disturbing of the two. While Boko Haram has already been declared and
generally recognized as a terrorist group with a religious undertone that presents
them as people fighting a religious war in conjunction with the internationally
acclaimed Al Qaeda terrorists, it is yet to be fully known what the "Miyetti Allah" basically aim at achieving from their recent obnoxious activities of murder
and slaughtering of human beings, leaving a pile of carnage in their wake. Their
most recent target areas been Born, Benue, Taraba and Jigawa.
However, the "Miyetti Allah group", in defense of the culprits, the cattle
breeders, points out that this cannibalistic rampage, is a response from the cattle
breeders to the previous neglect, unpunished killings and ill treatment of these
cattle breeders (Fulani herdsmen). They further added that the anti-grazing
laws passed in Benue state and other states in Nigeria, made sure that these
nomads (cattle breeders), were killed in the past on some occasions when these
nomads and their cows strayed into people's farms. For them, the obnoxious activities are a retaliation borne of suppressed anger, and a call on the federal government to improve the condition of these nomads.
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While these responses seem quite rational, considering the fact that the
herdsmen were at some point maltreated, their response to the problem which
in simple terms can be seen as taking laws into their own hands, and most painfully, taking human life in the most gory and heartless of manners, invalidates
this claim. This is because, no matter the problem faced by a group, taking human life remains a grievous offence, as nothing justifies an act of murder. The
horrible manner in which the herdsmen killed these humans, and the gory pictures presented only conveyed a message of terror, fear and insecurity. More
than anything else, the action of the herdsmen bore the undeniable likelihood of
"Enforcement terrorism", as earlier described in this paper. The unjustifiable
killings only points at an attribute of terrorists in Nigeria, which is basically the
indiscriminate killing of innocent souls which are guilty only by association and in this case, religious association. All of these thoughts and the resultant
rumination on these happenings has only pointed out one factor - that the
"Miyetti Allah" group may be more than anything else a terrorist group on rampage. A people who had embarked on a religious war, in a calculated attempt to
force Islam on the citizens of the country. This religious tension is further
heightened, correctly or erroneously, by the fact President, Muhammadu
Buhari, a Muslim, has not taken very immediate actions and is slow to declare
the "Miyetti Allah" group a terrorist organization in spite of the terror they have
left lingering in the minds of Nigerians with their recent killings.
In the midst of these social concerns, the president, in his bid to salvage the
situation, has seen the creation of grazing colonies and reserves across all states
in the country as a way out to put an end to this long fight between farmers and
cattle breeders. But rather than providing a solution to the problem, this attempt only aroused suspicion among citizens, as many Nigerians see it as a calculated attempt to Islamize Nigeria. The fear that this group is more of a religious terrorist group, further compounded by the fact that these herdsman carry
ammunitions and dangerous weapons with Islamic inscriptions on them as noted by some eye witnesses, only concretizes this claim.
As a result of these concerns, further compounded by the fear of the people
and a rooted mistrust of the president, the federal government is laden with a
major duty of addressing this issue with dialogue and negotiations using the
"soft line approach". This is because, an attempt to employ coercion and force
(hard-liner approach) against "Miyetti Allah", will not only be harsh on them
but will be an action that will ignore outright, the outcry of this group who no
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matter the conditions still hold a claim that they (cattle breeders) were killed
maltreated and ignored by the federal government and society.
Concomitantly, the attempt to create grazing colonies across the whole
state to solve the herdsmen/farmers conflict is also a one sided decision and
would naturally arouse suspicion because creating legal settlements for Fulani
herdsmen, who have exhibited these deadly traits and killings, is only seen as a
preposterous act of planting a host of marauding Sahel gangs all over the country, congregating in colonies across the nation, which may be a gateway to
launch a hidden devious yet disturbing agenda of Islamizing the nation. This
would be an action against religious freedom which should be an inalienable
right of every human being.
Whether or not these notions are right, the fact remains that these claims
about the Islamization of Nigeria, and the killing of people, mostly Christians,
by these cattle breeders, may be a ploy to serve a desperate nation with a dish of
Fulani colonies are justifiable considering the religious tensions across the
world, and cannot be thrown completely to the mud. Therefore, the federal
government must put the interest of the general populace at heart and rather
than create colonies in every state create cattle ranches instead. This is where
nonviolent negotiations in the spirit of a democratic consensus is needed. Every
attempt, therefore to solve the problem of "Miyetti Allah" terrorism, and every
other form of tension and terrorism, must not be forceful and unfavourable to
any party, but must be balanced with the need for the peace of the nation and
the dispelling of all forms of violence and oppression as well as the freedom of
every citizen.

Conclusion
Having gone thus far, there is no doubt about the fact that the effectiveness
of King’s non-violent resistance is debatable. However, we cannot deny the fact
that non-violence is morally the most effective method ever employed in the
struggle for peace. More so, if we are fully committed to non-violence as King
was, our country will certainly become a better place. But if we act on the contrary, there is no gainsaying the fact that commitment to violence leads to ultimate destruction and possible annihilation.
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Blaise Paschal is not oblivious of the adverse effect of physical force in the
society, but acknowledges the need for a moral force. Thus, on this ground, he
opined that “Justice without force is impotent; force without justice is tyranny.”35In all, we are called upon to see how useful, yet dangerous forces are in the
construction and maintenance of social order. Firstly, it is a means of securing
the peace and order which a society requires in order to grow and flourish. On
the other hand, its arbitrary or illegitimate use is nothing but terrorism and despotism, which are anti-progress.36
Basically, the arguments that span across this work are about the appropriate reaction of the oppressed people in their struggle against terrorism. Apparently, we have the methods of acquiescence and violence or terrorism, but King,
in line with Hegel, held that truth is found neither in the thesis nor in the antithesis, but in the emergent synthesis that reconciles the two. Thus, in his
stride towards freedom, King used this dialectics to indicate some of the basic
aims of non-violence resistance, he said, “like the synthesis in Hegelian philosophy, the philosophy of non-violent resistance seeks to reconcile the truths of
two opposites - acquiescence and violence - while avoiding the extremes and
immoralities of both.”37
Thus, from the foregoing we shall take the compatibilist’s view of acquiescence and violence, but solely on the basis of moral evaluation that would result
in non-violent resistance. Therefore, it is our candid opinion that if the philosophy of non-violent resistance is inculcated and lived out in our country, Nigeria
and in the world at large, it shall to an outsized degree reduce the various social
harms and terrorism that are slowly destroying our country and world.
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A CRITICAL ANALYSIS OF DIALOGUE
IN LEVINAS’ ETHICS

Abstract
Levinas’s ethics has not been able to address the plethora of human challenges arising from
the ethical quicksand and moral quandaries in our existential world. The problem of ethics in
Levinas’ s philosophical cum phenomenological analysis, is the problem of human communication, social interaction, human emancipation, freedom, and existential/ metaphysical relations.
Freedom has become not just a hot concept in different fields of study, but a very powerful and a
driving concept. For Levinas, freedom is not just the absence of constraints or impediments but
obedience to laws and even the laws of nature inclusive. This paper adopted the method of hermeneutic to critically analyze Levinas’s phenomenological ethics. This paper concludes by exposing the facts that human communication or interaction is based on understanding and the ethics
of difference is part and parcel of inter-subjectivity. Dasein is always faced with the fulfilment in
its lived temporality. A sharing of the world is an essential characteristics of human togetherness.
Dasein, in its dialogical engagement and existential commitment is usually based on freedom,
strife, world sharing and resistance. Dialogical philosophy is the foremost part of world’s cosmic
law of concrete social network.
Keywords: Dasein, freedom, existence, man, ethics.

1.1. Introduction
The concepts of dialogic and dialogism is simply a matter of semantics.
The terms dialogic and dialogism arise out of the dynamics of the ethics of human communication with fellow humans, and even with nature. Scholars such
as Buber, Levinas, Bakhtin, mead and William James have applied the concepts
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of “dialogic” and “dialogism” to human existential relations. Dialogical philosophy reflects the cobweb of a social system or the cosmic network of things in
our existential world. The dialogical engagement reflects the existential relations
or conditions of human freedom. The dialogical engagement reflects the process
that takes place between people involved in communication.
Dasein is the free temporal casting of itself out of nothingness which is
thus its natural temporality. Each Dasein is faced with a common and shared
horizon of time. Levinas’s dialogical ethics reveals the disclosed-ness of truth
that is akin with the philosophy of Heidegger. The dialogical engagement or
existential encounter is not just the clearing of the truth of being but the disclosed-ness of truth. Individual freedom reflects the dwelling confrontation with
the metaphysical circumstance that we as individual live in the world together.
The dialogical understanding is freedomsharing and understanding and sharing
is embedded in the self-casting.

1.2. Understanding the Concept of Dialogue.
The English terms dialogic and dialogism often refer to the terminology
used by the Russian Philosopher- Mikhail Bakhtin in his work of literary theory, ‘The Dialogic Imagination’. Mikhail Bakhtin contrasts the dialogic and the
monologue. The term “dialogic”, however does not just apply to one direction.
For Bakhtin, all thought appeared dialogic. This means that everything anybody
ever says always exists in response to things that have been said before and anticipation of things that will be said in response. We, never, in other words,
speak in a vacuum. As a result, all language (and the idea which language contains and communicates) is dynamic, relational and engaged in endless redescriptions of the world. The concept ‘dialogical’ weaves two concepts, self and
dialogue, together in such a way that a more profound understanding of the interconnection of self and society is usually achieved. Usually, the concept of
“self” refers to something “internal” something that takes place within the mind
of the individual person while dialogue is typically associated with something
“external” that is, processes that take place between people involved in communication.
The composite “dialogic self” goes beyond the self-other dichotomy by infusing the external (society) alongside the internal (individual). According to the
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intrinsic part of it, dialogical relationships emerge with the possibility to further
development and renewed parts of the society at large. The concept of dialogical
analysis is inspired by thinkers such as William James, George Herbert Mead
and Mikhail Bakhtin. Levinas’s method analyzes a conversation in terms of
chains of dialogical patterns that is theory-guide, qualitative and sensitive to the
verbal and the non-verbal aspects of utterances. The concepts “dialogic” and
“dialogical” analysis is associated with communicational and relational contexts.
It is the method of social interaction. It is simply the issue of two-fold thing, inter-dependence, inter-face or social connectedness or interpersonal relationship.
The concept of “Dialogical Philosophy” is closely related with Martin Buber. He
stresses the threshold of dialogical process that each thing and being has a twofold nature: the passive and the active, comparable and incomparable, the reducible and irreducible. The contact between the inexpressible circle of things and the
experiencing powers of our senses is more and other than a vibration of the ‘Other’ and the cobweb of a social system cum cosmic network, it is the incarnate spirit
itself. In the Buberian tradition, man is bedraggled in a lived-experience or livedimmediacy and concreteness which means the bond of the absolute with the
particular and hence points man back to the reality of the lives concrete to the
ethical immediacy of real meeting with the beings over one another.
1.3. Levinas’s Ethics of Encounter:
the Imperative for Dialogical Philosophy
Levinas’s ethics in hinged on dialogical existence; it portrays the mode of
conscious interaction and through which an individual engages with other individuals, in animals, objects and all reality in general.
Broadly speaking, in dialogical philosophical encounter, this conceptualization expresses complex ideas about modes of being particularly when a person
exist and actualizes his existence. The other is at all times engaged with the
world in the modes of consciousness and ill-truth, i.e. the mode in which they
are taken, withdrawn from us. What this presupposes, is that, we cannot entirely or totally know the ‘Other’ in our ethical relationship or dialogical engagement/encounter. We are gathered up together into this standing out into the
openness of the truth of beings in their beingness. We stand out into this inescapable world; in another sense, however, it is fragile, provisional, well nigh impossible to live in isolation what slows itself of itself in the openness of the truth
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of being come through language. Articulately expressed in language, being in
their beings is defined through the power of dialogical communication from one
Dasein to another Dasein.
This dialogical communication can be taken in cognizance by the other because the other also stands out exposed gathered into the open and also takes in
being as such as they reveal themselves. We share things in common, there is
common openness of life and truth in our existential relationship, in the first
place, because we agree on how things show themselves, but, prior to this underlying dialogical encounter of ethical possibility and ethical sensibility of
agreement and disagreement, because we share in common the radical openness
within which being as such can come to stand over one another. This dialogical
groundings of radical openness is shared in common through the ethics of difference, not only in being themselves but in their self definition, but also between us in what we take to be true.
Consequently, being is shared in common through their self-definition
alongside radical openness in their definiteness or definite outline through the
use of language, language summons things in common (which are themselves
grounded by being through the power of language) to stand in presence and allow themselves through sharing things in common. Language evokes action.
“Action speaks louder than words”. Being in their totality is a unity not only for
the being that are thus unified under the one, but also for us who stand out together in the common openness of truth. The openness of being is thus at least
two-fold, on the one hand, enforcing everything that is into one, and on the
other, enfolding us together into a unified togetherness of being out there in the
open while at the same time keeping us apart as distinct as individual Dasein.
“Dasein” inevitably and ineluctably means “Mitsein” and such a statement about
being come before any tactical specificity; that is, being is defined and shared in
togetherness.
Mitsein standing in existential relation to each other, not seeing eye-to-eye
with each other is further deficient or deposed modes of sharing the truth of being. The world is open for beings, to show themselves as they truly are. This
showing of themselves is taken in by dialogical understanding. Which in grisly
details (singularity) can and does vary from individual to individual. Misunderstanding prevails between individual people (Dasein) happen for the most part
as misunderstanding. Being and truth are thus intimately inter-related and elucidates ontological fundamentals of beings. Being is taken in its ontological

A critical analysis of dialogue in Levinas’ ethics

279

weight and depth, it reflects selfhood, and selfhood is an essential moment of
Dasein; selfhood invariably means non-substitutability, as non-interchangeability. Nevertheless, the notion of “Being” in the Heideggerian sense of
the word encapsulates time. Heidegger’s main work is called ‘Being and Time’
and the philosophical explication of the “and” which conjoins being and time
constitute the guiding thread of his thinking in the twenties and beyond. There
is an intimate relationship, an essential connotation between Being and time.
Dasien is embedded with three dimension of time frame- future, past (beenness) and present, whereby the future has primacy. Dasein is necessarily for it
own sake, for the sake of its self which is in casting into its very own existential
projects according to its abilities, powers and possibilities. Dasein’s sake is the
issue which it is and remains for its self as long as it exists. Dasein has its own
history and it is regulated by time frame.
Moreover, everything and everybody is enmeshed in Dasein’s projects and
seen from their existential perspective. Dasein existing for the sake of itself is
casting itself within the coming about of time, which is, synonymous with its
existential freedom. Freedom, in itself, is a very powerful and driving concept.
Freedom is thus, in the first place and always, individual freedom the world is a
time space, i.e the temporal horizon that envelop the ecstasies of time that
comes about as Daseins being the horizon of the world is the envelop that envelops the ecstasies of time. The individuation, selfhood and freedom of Dasein
as a being is enclosed within its self-world. The mode of being, in its togetherness, is the existential condition of the ethical cum dialogical possibility of becoming misruled immediately with other Dasein as Dasein i.e. of allowing our
respective worlds to intermingle, this inter-mingling is only possible (ontologically) because, each Dasein has a world and this world can be shared in common, and in one sense, always already shared, under the oneness of being.
To set the contours of world sharing and the existential encounter more
starkly into relief, it is useful to study a widely diverging dialogical account of
the phenomenon of being. Levians’s philosophy is eminently suited to such a
contrast for it engages, albeit from a critical distance, the tradition of dialogical
philosophy that surged in the early twentieth century associated with names
such as Martin Buber, Martin Heidegger. Heidegger’s later thinking is latently
and explicitly present in all of Levinas’s writings and form one of the major
touchstones for his alternative to what he regards as the honorable tradition that
Heidegger continues in his tradition of fundamental ontology. Thus, in one of
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his efforts, metaphysic is prioritized over ontology. There is a metaphysical desire over ontological totalization. Furthermore, in an article first published in
“1951” entitled “is ontology fundamental?” Levinas briefly presents a case for a
negative contour to this existential question. Levinas remarks that this negative
answer to such an extent is by and large a negative movement, akin even to negative theology, Levinas’s philosophy has a genuine phenomenon in view, a phenomenon that opened up and provided the essential impetus for existential encounter or dialogical philosophy. Moreover, Levinas insists on mixing theology
with philosophy. Levinas argues for a strong distinction between what he calls
metaphysics, which is concerned with infinitude and ontology which he claims
to be totalizing.

1.4. Understanding the Encounter of Meeting
What do we understand as the encounter of meeting? Do we need to know
anything about each other? Do we have to address each other verbally or nonverbally? Is there any difference in meeting a friend from childhood or a
stranger from the steps of the subway? How is the phenomenon of familiarity to
be brought into play here? What about the mode in which we meet? Does it
make any difference in meeting a person, in the same room? What does being
together have to do with being bond-ly together in the same existential space?
Do we have to see each other face-to-face for an encounter to take place? These
can all be made into philosophical questions, if the self-evidence of the phenomenon of being is made questionable. First and foremost, what you and me
meeting means and what its existential conditions of the possibilities of meeting. Where and how does meeting take place? This has already been said: we
meet within the openness of the truth of being; but this answer lead only to further existential questions, for it is the specificity of the first and second person,
of you and me that is questioned here. The first person or being consist in my
being myself; first-person being is selfhood. I am singular, indivisible and individual being in my own existence, and there is no getting away from or around
that. I am my own existence reflects an ontological condition. But, what is the
gist of the second person, in its ontological peculiarity or specificity? You and I
share a world share a world in common; that we are both cast out into an ontological/existential beingness, opened up into taking our being for granted in our
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radical openness, i.e we are ‘blessed’ (or ‘cursed’) with an understanding of being
and togetherness. Not taking our being for granted means engaging in ontology
that is worked out in implicit pre-ontological understanding of being and that
can be shared in speech act; and any dialogue at all pre-supposes an implicit
sharing of an understanding of being in common; that is called into presence by
being talked about and I being called or invoked to come forward into the opening of being to which Dasein is inevitably ‘witness’. We can share the presence
of these invoked beings through dialogical encounter/communication. The dialogue that arises between you and l is revealed; these invoked beings from various angles and perspectives are decrypted (i.e removed from the crypt of
concealedness) and become malleable in the medium of our speech act.
Our respective beings as a matter of fact, these views may either converge
or diverge even more widely during the course of our dialogue, i.e. our speaking
to one another in our existential dialogue feasible through the whole problematic of existential interpretation that is opened up through dialogical engagement.
Hermeneutic dialogue allows the matter at hand to come to existential presence,
usually, it is assumed (hopefully) that an existential dialogue may lead to a convergence of interpretation of the whole phenomenon of being. Dialogue and
hermeneutics, in this sense, is a sharing of the truth of being in the third person.
Beings show themselves as such to our understanding and this understanding
can be shared in common and re-formed through language or speech. Dialogue
can bring about social change. Social change, is only possible in an atmosphere
of human emancipation and social interaction. Dialogue expands the understanding of the world rather than teaching a correct understanding. A political
dialogue, by contrast, aims not at an eventually shared interpretation of being,
but at a compromise of interests or at defeating the opponent as a vote, and is,
therefore, a power struggle. But talking about matters in dialogue is all about
the dialogical encounter of you-and-I.
What does it mean for Dasein’s presence to another Dasein? Put conversely, what does it mean for me to meet you (ontologically)? A meeting can only
occur between the individual self and the other as soon the possibility of speaking takes place. Moreover, by entering into each other’s world, we are also able
to share each other’s concerns. Forging a joint undertaking in a meeting is only
one possible way in which we can share each other’s world for the most part
meeting each other is feeling and it entails ethical immediacy or educable sensibility.
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1.5. Understanding the Other: Freedom and Resistance
Dasein’s transcendence and freedom is on the obverse side, nothing other
than the resistance of beings. Without freedom no resistance, and conversely;
the resistance of things is the ontological reaction of things to Dasein’s freedom.
This resistance as Heidegger pointed out, is a metaphysical resistance in his
own; the (ontological) plane of being. Resistance is an essential moment of
Dasein’s very metaphysical transcendence and essence. So beings only enter
Dasein’s world with resistance and Dasein is metaphysically impotent against
their resistance. Dasein’s impotence is the essential, obverse side of its freedom
as Dasein. Thus, the “boat anchored on the beach” refers to an acquaintance
that is thus “encountered” via the boat. The person’s face-to-face dialogical encounter is left or pushed aside in favour of the encounter meddled by what each
Dasein is currently involved. With the term ‘dialogical encounter’ here precisely
represents an exceptional possibility within personally meeting the other in the
present (barely encounter up to you). Being with the other in the broad sense
that Heidegger uses the term is not properly speaking an encounter with the
other but a coming-across or a commingling with the other and sharing a common concern.
Levinas believe that the existential relation to the other is prior to understanding. The priority of the other, he claims, is grounded in the priority of the
particularity over universality which universality is seen as a character of western
philosophy. Heidegger simply accepts and continues in his of fundamental ontology. The particular being is understood by assuming a position that is already
beyond the particular; understanding means relating to the particular by means
of knowledge of the universal. In fact, understanding a being as such is precisely
the task of ontology, a being as such means that the individual is always already
encompassed by the universality of being. The existential relation with the other
as such is of manifold gradation; a being as such is thought to be a phenomenon
of being in manifold. But being is manifold; it has many folds, and it is one of
these folds that the other as such is situated. Levinas is apt in pointing out, that,
“the other affects us and that this affectedness goes beyond understanding
which goes without gain saying- a “fundamental ontology”.
Addressability play a major role in dialogical encounter. Addressability is
the conditions of the existential possibility of entering the other Dasein’s world.
Such addressability is in turn the other in the sense of non-reciprocity. Under-
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standing or knowledge of this particular being as Levinas rightly pointed out: to
understand a person means to already speak with them. Addressability and
speaking with the other are essential aspects of existence (existential relation).
The ontology of being of you-and-me reflects the notion of addressability. Addressability is the condition of possibility of talking to you and speaking with
you. Addressability holds open the door to a potential sharing of world by talking to each other. Levinas, believes, in this regards, reflects the fundamentalontological concept of Dasein. Dasien operates within the ethical-metaphysics
of moral subjectivity.

1.6. Understanding and Moodedness
Levinas claim that in spite of fundamental ontology locating itself in the
understanding, understanding is one mode in which the world opens up to
Dasein; the other, Levinas even makes mention of attunement in passing but
returns to the claim that understanding is all dominating in fundamental ontology. The existential relations or dialogical encounter reflects an affective attunement; to understand being means to exist. Perhaps, to understand being
means, however, what we may call an affective attunement; it is more reasonable
in engaging in the process of dialogical encounter. Moodedness opens Dasein
up to the world more deeply than knowing it and moodedness is at par with
understanding in opening-up the existential world. In Levinas’s ethics, the truth
does not exist because there are humans. Humanity exists because being in general is inseparable from its opening-up, because there is truth, or because, if you
like, there is ethical insight into being. All misunderstanding is only a deficient
mode of understanding. The dialogico-existential analysis of the existence of
beings is thus nothing other that the description of the truth of being; the existential condition of the understandability itself of being.
The quintessence of fundamental ontology in Levinas’s eye is the understanding of being, which is interpreted as the operating up of being in its truth
through which included others are disclosed or unconcealed from the horizon of
universal being as opposed to a being as such in its particularity and temporality.
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1.7. Addressability, Proper-Named-ness and Freedom
Each factual Dasein carries its own sphere of openness with it in which the
being appears as such. When one Dasein steps next to another Dasein, the one
Dasein steps into the space of openness of the other, or more precisely their
space and being-ness, a move within the same surrounding circle of openness or
space and temporality. Being, however, in an attempt to think through the phenomenon of meeting and encounter as essential possibilities of existence (in the
Heidegger’s sense) is key to overcoming the metaphysics of subjectivity and the
attendant theory of inter-subjectivity equated simply within the circle of existential ontological condition of togetherness. The meeting and encounter between Dasein and Dasien has to be thought without losing sight of what constitutes Dasein as such. Each Dasein brings its temporal circle of presence here
along with it. The possibility of meeting is only given by virtue of Daseins’ being addressable. Addressability, however, goes hand in hand with Dasien bearing its own proper named-ness, without a proper namedness, Dasein cannot be
addressed. Proper named-ness is thus likewise a condition of possibility for
meeting between you and I to take place.
Furthermore, addressability goes hand in hand with deference to other
Dasein’s freedom and its own individual radical openness to the truth of being.
Dasein is always already (pre-ontologically) understood as such through propernamed-ness, so that, the radical openness of each Dasein is shared with other
Dasein’s world on the basis of interchange or commerce between Dasein and
Dasein. This commerce between Dasein and Dasein can only tactically occur in
the present and on the basis of the existential ontological conditions of addressability and proper named-ness. Addressability is the ontological gateway to
Dasein and Dasein sharing the world in common. Dasein is implicitly addressed, acknowledged and recognized as free, as a rule, other Dasein does not
simply man-handle other Dasein (which will negate its freedom by way of physical assault). Dasein’s freedom can be abused through rudeness, violence, compelling subjugation and other psychological trauma. The interpersonal commerce between Dasein and Dasein when they meet is always essentially an interchange of Dasein as free beings, its existential ontological freedom is always
acknowledged and respected. Dasein as a free being and its metaphysical relation and freedom is emphatically metaphysically inviolable. Dasein has always
already opened itself up as Dasein so that it is always already disclosed as such.
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The disclosed truth of Dasein’s freedom is existentially and ontologically inviolable. Being presupposes disclosed-ness of truth. Dasein’s inviolable freedom is
the ontological condition of possibility for declaring human rights or enunciating any ethical principle and therefore comes prior to any political or moral considerations.

1.8. Existential Care in the World: Being Towards the Other
Levinas’s ethics relates to the philosophy of Jean Paul Sartre in the area of
being towards the ‘Other’. The ‘Other’ for Sartre is like a hell to me. Sartre, is of
the view that “man is a being for himself and a being for others”. Be that as it
may, for Levinas, it is the unprecedented on the major function; the concept of
social practice, the concept that guide individual freedom and responsibility
even in relation to our most impersonal and necessary social structures, social
gestures and it is the philosophy of existence and essence. The existentialists believe that “existence precedes essence”. Levinas’s philosophy is adored on the existential ontological freedom as well as it is akin with the humanist motto “you
can always make something out of what you have been made into”. It impinges
on organic relation and hierarchical order, of substance and self which have
yielded multiplicities of inter-subjectivity, it appeals to the logic of metaphysical
relation, social reason, cohesion and cultural relation. Nonetheless, the metaphysical and ontological question of man is anchored on the vehemence of existentialist philosophy. An ethic of moral responsibility in post- modernist world,
is the inherited fragmentation of unifying principles and absolute value that
constitutes a particular challenge to ethical theory and moral practice in any recognizable sense of those terms. To start with, the very notion of an ethical identity seems to assume what we may call “the connectedness of a life”. From ancient times, moralists have insisted on consistency as an essential ingredient in
our moral life. Authentic existence in the Heideggerian sense, entails the overcoming of the dissipation of our efforts in sheer busyness and idle curiosity.
Each Philosopher conceives of the human being as a responsible individual that
is governed by reasoning. The popularity of French ethicist such as Levinas’s
ethics opens a door to the revival of Christian existentialist philosophy. What
attracted many Postmodern thinkers to Levinas’s position was his rejection of a
metaphysical foundation for ethics and its realism to an ethics of moral impera-
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tive of responsibility in place of one of universal principles or abstract values.
Levinas’s ethics, Derrida meant “hospitality” and it presupposes unraveling the
unity of a concept by analysis of the loose end or traces that carries from a prior
metaphysical assumption. Put more simply, justice was perhaps an absolute in a
relativistic world. Levinas’s philosophy is also anchored on cosmic-justice or
radical-reciprocal-openness. Conversely speaking, Levinas accorded justice a
certain “relative intimacy” and moral-cogency. For Levinas, justice is derived
from the advent of the third party even though it is based on the original responsibility of the face to face relation; his fundamental ethical category, therefore, lies on ethical immediacy and lived experience. In this sense, justice resembles Sartre’s concept of the upsurge of our being for others with the appearance
of a third person in our midst. Levinas’s ethics finds the concept of justice in accord with the canon of reason. Interpersonal justice indifferent to attenuating
circumstances can cause great harm. It is at this point, that the existentialist’
concept of the prudent person (Phronimos) presupposes the condition of rational- ethical-dialogical encounter. This is the one who knows the right thing
to do at the right circumstance. Prudence, as ethicist says, is understood as “situation concreteness”, it is about prudential judgments in the Aristotelian sense
of the word. The virtuous person is someone who makes virtuous judgment but
one must learn to be a virtuous person by making virtuous judgment. There is
no absolute starting point, one can always be in a “via media”. We find ourselves
in the ethical version of the hermeneutic circle. Man is a moral being, unique in
creation; possessing higher power. His conduct is controlled by thought, reason
and emotions, by desires, needs and intentions. Ethical science seeks to examine
conduct and to deliberate on correct modes of conduct. Down the centuries,
man has speculated about what constitutes “the good life”. Socrates, for example, maintained that education is the secret of virtue. For Socrates, “knowledge
is virtue”, this was his famous dictum. Ethics is concerned with the issues of the
good and bad. The common good is something that many people will find familiar but may not have had a name for. Humanity ought to know what is right
and wrong. The common good is for the well-being of human beings living together in so far as they are members of a concrete human society. The principles
of subsidiary and harmony or solidarity are regarded as linked with the idea of
the common good in our implicit, intimate, and inseparable way. Socrates illuminates his clarification of the complex features of human beings. In essence,
Levinas’s treatment of the face to face relation and man’s moral responsibility to
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himself and others centers on the evaluation of the nature and life of concrete
human beings. No wonder Levinas was vociferous about the abstract philosophy
of Descartes, Hegel, Husserl and Heidegger that were so transcendental in their
philosophies. Levinas prepared the foundation of his philosophy on the basis of
the concrete existential situation of man and his social environment or social
ethics. Be that as it may, Levinas’s philosophy has existential position because
his philosophy investigates and analyzes the concept of being in the world and
his attempt to define ethics from a phenomenological standpoint is quite timely
and imperative. In the existentialist tradition, the evaluation of the world is not
in the light of knowledge or perception but in the light of a critical examination
of the existential relationship of beings in their social world. Moreover, it is
worthwhile to note, that Levinas’s philosophy is indeed a Christian existentialist
philosophy, because he tries to remind man of his responsibility to God and his
fellow man. Hence, the Universal declaration “Live and let’s live”, “Do not kill
me but help me to live”. We become conscious of the world by the consciousness of the self and the other, that is, the dialectic of the self and the other. Man
is characterized by consciousness, imagination and inviolable freedom. Levinas
has the reputation of revealing his point through vivid or lucid images of life.
Man is saddled with the unquestionable task of moral responsibility, because in
the real sense, consciousness cannot be regarded just as an ordinary thing, it is
essentially intentional. Man has the awareness of his life and the consciousness
of others’ existence; it is always directed to knowing the other’s existence. In the
light of this circumstance, thus, we understand the nature of the phenomenon
by accepting our existence, volition, facticity, freedom, choice and responsibilities. Man suddenly exists not just as a series of aims and actions but he realizes
that he would be described by the other as a being in a holistic world through
his deliberate human actions.
Man is a holistic being in the world. Man is invariably conscious of the inevitable cosmic law of moral reciprocity. Man is always conscious of the existence of others. Man realizes the fraternity of his existential and metaphysical relations. Levinas’s philosophy is basically on an anthropological position that is
human existence and culture. What makes man what he is, is his consciousness
and how he relates with others. The human being is surrounded with others; he
finds himself in the world surrounded by lots of significant things and meaningful subjects and objects. Levinas’s philosophy reveals man’s position to relate
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with others so that the possibility of his freedom will be meaningfully realized
and guaranteed.
Furthermore, Levinas’s ‘otherwise than being’ perceive freedom as an existentially established fact by deduction from the nature of man as a conscious being. Consciousness is the plenum of existence, and thus, this determination of
itself by itself is an essential characteristic of man. Consciousness and intention
have inextricable nexus in man’s existence and intensions are the essence of
man’s existence. Man takes full responsibility for every facet of his consciousness
and his emotion inclusive. Emotions are form of arrested actions. Man’s idea
about his existence as a being within the world involves the idea that there
might be other free rational agent and conscious being that can obscure his self
consciousness which defines his existence and human reality. Human consciousness and the idea of the mind are like a machine governed by natural forces, and at the same time admitting the motives and intentions behind man’s
conscious behavior. Self consciousness defines man’s existence and human reality.
Consciousness on a pre-reflective (deep thinking) level is immediate, spontaneous and lived experience, the lived experience of man and his world reflects
his metaphysical relations. Conversely speaking, the being of consciousness is
the consciousness of being. The other that we meet will make consciousness
more real. To grow up and live in a complete isolation will result in nondevelopment of the human mind and our existent world remains veiled to us in
an unconscious manner, that is, it would be unknown, ‘anti-natura’ and unbecoming. Consciousness of being in its innermost nature is a relation to a transcendent being or concrete being. Consciousness is a real subjectivity and the
condition or impression is a subjective plenitude. Being constitutes the background and foundation of existentialist philosophy. Levinas’s philosophy is a reflection and the social integration of man in his ontological-existential state and
recognition of man as phenomenon of concretization of existence. In this connection, concreteness is a totality which can exist in itself alone. The concrete is
a spatial-temporal thing with all its determination. Human reality embraces the
recognition of the self and of the other’s existence and the position of the other
is like that of mediator between myself and me; it is a cobweb of cosmic network. It is the others preserve that made me to pass moral judgment on myself
as an object because my presence before the other makes me act or react in a
particular way. The other unveils me and establishes me in a new type of beingness, the gaze of the other on me makes me an object in the world thereby al-
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ienating me from myself. The looks of the other disintegrates my own existence,
my universe and recoups objects including my own body around it. Man requires the other to be fully aware of the social structure of his being-ness. The
idea of my own existence as an object with the world involves the ideal that my
very presence is observed by others’ free and conscious being. For man, however,
to fully realize the meaning of his existence, man needs to fully appreciate the
existence of the other, and the relation of his being to the being of the other.
Consequently, in Sartre’s existentialist philosophy, here Roquentin in the
nausea brought out the need for the existence of others when he complained of
his own loneliness and he asserts that perhaps it is impossible to understand
ones’ own face. People who live in society have learned how to see themselves
like mirrors as they appear to their neighbours, that is, is that why my flesh is so
marked? You might say yes; you might say nature with humanity. The above
underscores our appreciation of the existence or the humanity of the other. The
other subject me to my own transcendent being, thereby alienating me from the
world of my own existence, consequently, alienating me from myself. Jean Paul
Sartre believes that what I constantly aim at across my experiences are others’
feelings and ideas; one who sees me in my true existence. By implication, the
other sees me or look at me like a mirror. The entire human society is like a
mirror through which we see ourselves through others. My existence becomes
meaningless or rudderless without the others’ existence. My existence is threatened by the other’s existence. Similarly, my look places him under the same
threat to his liberty. The other and I consist of two liberties confronting each
other with the aim of paralyzing the other by our looks. Our existence is mediated by the ethical immediacy or reciprocal action of thinking substances upon
each other. Most psychologists see the existence of others as certain and the
knowledge we have of them as probable. Man refers to the appearance of others
by the presence of organized forms such as gestures and expressions acts and
conducts- these organized forms refer in an organizing unity which in principle
is located outside of our lived experiences.
The other appears, look at me and finds myself no longer a free subjective
being in relation to an ideal possible state of myself, instead, ‘I am’ constituted
as a transcendent ego, conceded in a system, network or whole. The conception
of the Dasein discovers me and partitions me within the heart of any system of
representation.
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1.9. Freedom Sharing, Strife and the Possibility of Meeting
The encounter is not a call to share our existence, but is rather the direct,
linked characteristically mooded experience that we always already share in our
existence on a fundamental ontological level by virtue of being here together.
Although, enfolded into individuality, within the clearing of the truth of being,
the existential encounter is simply the disclosed-ness of truth. The encounter
does not necessarily lead to anything in particular, to any specific commitment
in lowering each other or even to any kind act. In particular, for the most part, it
does not lead to any constancy in the sharing of individual existence nor to any
on-going responsibility for each other. An encounter is merely the immediate
and the lived experienced inter-face of individual freedom. Individual freedom
is the direct confrontation with the metaphysical circumstance that we as individuals live in the world together. The other as free Dasein is a being that is able
to existentially relate with other being. Dasein must also understand the appeal
being made by the other when they appear, and the horizon of its world in other
to be able to respond to this appeal? i.e. it must interpret the signal of appeal
given by the other as such. Dasein has existential solidarity and involvement
with being in the structured totality of the world recouped and estimated also by
others. Dasein and Dasien are stripped off their usual selves through the power
of dialogical understanding that arises out of their respective existential involvement or commitment in the world.
Nonetheless, intimacy is the mutual disclosing to each other of one’s self to
the other; it reflects the casting temporality and temporal casting of being in its
dialogical world. Understanding and sharing is embedded in a self- casting. The
freedom of the self- casting is re-gigged through an existential encounter of beings to one another. The existential encounter itself comes into play or, more
precisely, an inter-play that reflects or guarantees collective human freedom.
Dasein is the free temporal casting of itself out of nothingness which is thus of
its natural temporality. The temporality of Dasein implies the temporariness of
its casting. This temporariness of it casting is made known through time, and
this is, however, based on the possibilities of world-sharing, radical-reciprocalopenness and definite understanding of the world in general. Dasein is embedded in existential commitment and dialogical engagement. The truth of being in
the world is usually multifaceted and can shimmer this way and that way, depending on which way the world guarantees its free temporal casting. The dis-
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closed-ness of truth can impinge on Dasein’s self casting, not just sharing by
way of existential encounter alone. Dasein is faced with the possibility of the interface opened up by an encounter. There is that of you and me coming together to share our freedom concretely, i.e to mould a shared casting of ourselves in
which our self-casting in our respective finite lifetimes are freely intertwined in
a dialogical commitment to each other. Nevertheless, Dasein in a transient
moment of insight into each other is fundamentally world sharing. In sharing
the world opened by being, each of us shares the freedom granted by being,
even though we live our own individual life in a singular direction. This is the
fundamental ontological issues facing us: to think through the existence of one
self and the other, each as free selves who are together in the world by means of,
say, a prior moral imperatives or obligation or responsibilities. Each of us exist
for the sake of our selves (even in self sacrifice). Each Dasein is a self who individually casts itself onto the temporal horizon of the world. The world is only
for Dasein, and it is for Dasein only in passing through the machination of self.
Selfhood is the ineludible gateway for anything to enter Dasein’s world. Dasein
in its selfhood is free; any relations between Dasein and Dasein are the relations
between freely casting selves for each of which its free self is an issue. Each
Dasein refers to a common and shared horizon of time.
Furthermore, since world sharing usually consists merely in taking common cognizance of happenings in the world, Dasein cannot escape its individuality with the other, but each individual “being-in-the-world” is always essentially shared in the sense that the world in its basic historical ontological truth is
always held in common; it involves the commingling of two individual existence
in time and space, because time itself is a unified shared horizon and as such, it
is the perimeter of the clearing for truth (unconcealed-ness). Each individual
Dasein leads its own existence in disposing of its life-time. Moreover, Dasein
has to cohere with each other so as to realize the shared world project.

1.10. Concluding Remarks
A sharing of the world is an essential characteristic of Mitsein (togetherness). Dasein thus always has to rely on others making and sticking to common
future existential commitment or dialogical engagement, keeping, their words
and fulfilling agreements. Mitsien through others are ontologically inseparable,
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Dasein as lived temporality is exposed to the double negation of imperfection.
Only in certain rare moments of presence does Dasein experience a fulfillment.
On the other hand, one therefore, needs recourse to the moral failings of Dasein
to see why the sharing of world is full of strife, nor is there any possible projection of history in which the strife of togetherness would be sublimed (waived
and raised) into a fruitful state of harmony, nor is there a need for a modern,
up-dated ethics to instill moral virtues into mankind, or at least regulate its excesses through normative regulation. Dasein is perpetually a new Sisyphus-like,
Janus-like in resolving the strife of togetherness. The phenomenon of commitment and reliability (in the broadest sense which includes also their opposites of
non-commitment and unreliability) are essential. “ens ut mitsein” (being and
togetherness) is the sharing of the world in a temporal ecstasy of the future.
There is the phenomenon of reciprocal radical openness, which implies that
Dasein and other Dasein are always dependent on each other in realizing their
projects, thus, shaping the future together, although, thus, dependency is not
necessarily stimulation to some extent. The obverse side of this is that the strife
of being arises in togetherness when commitments are not fulfilled. Strife can
only emerge when Dasein and other Dasein cannot reach an agreement on a
common projection.
Furthermore, concrete togetherness in its reliance is the intermeshing of
Dasein’s individual projects in the world which is thus necessarily dialogical philosophy. Misunderstanding or difference, strife as well as blatant breaking of
words are part of an individual Dasein. Dasein is essentially a being-able,
Dasein’s realization of its projects is essentially associated with misunderstanding, disappointment, disagreement, discord, in short, with strife. Dasein’s dialogical engagement with other Dasein is inevitably characterized by freedom
and strife over truth. Dialogical philosophy is for the most part world’s cosmic
law of concreteness and Mitsein.
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i wnukiem sowieckiego psychologa Aleksieja Nikolajewicza Leontieva, twórcy
teorii działania. Dmitry Leontiev jest laureatem nagrody Instytutu Viktora
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egzystencjalny czy problem komunikacji.
Aleksandra Kondrat
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E g z y s t e n c j a l n y sens samotności
Problematyka samotności stała się ostatnio przedmiotem znacznie uważniejszego badania wśród filozofów3, psychologów i przedstawicieli innych nauk
humanistycznych. W najbardziej powszechnej postaci samotność określić można
jako s t a n p s y c h o l o g i c z n e g o p r z e ż y w a n i a s a m e g o s i e b i e .
C złowiek n i e z o s t a j e w c i ą g n i ę t y w relacje interpersonalne. Do sytuacji
doświadczania samotności może dojść zarówno w stanie fizycznej izolacji (następuje brak czy też niedostępność innych ludzi, zerwanie stosunków społecznych), jak i w trakcie p o z o r n e j o b e c n o ś c i osób bliskich, ale bez psychologicznej formy komunikacji, gdyż brakuje zaangażowania psychicznego oraz
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„Filozofia religii”, t. 5, 2009, Mistyka jako stan świadomości i typ doświadczenia religijnego, red. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 65–75; Między samotnością a wspólnotowością.
Eksplikacje Bierdiajewowskie, w: S. Kruszyńska, K. Bembennek i I. Krupecka (red.), Dialog. Idea i
doświadczenie, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011, s. 78-87.
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wolicjonalnego (aspekt wyobcowania4). W obu przypadkach samotność może
stać się dobrowolnie wybrana, bądź też czymś wymuszona i zarazem spowodowana. W ostatnim przypadku może doprowadzić do poważnych, psychicznych
(również egzystencjalnych) problemów i zaburzeń. Kilka dziesięcioleci temu
wśród psychologów przeważała negatywna opinia na temat w p ł y w u samotności na człowieka, definiowano ją pod postacią n i e p o ż ą d a n e g o s t a n u
deficytu relacji społecznych, rodzącego wyobcowanie
r o d z i n n e , a n o m i ę i j a k o z j a w i s k o w y m a g a j ą c e z m i a n 5.
Współcześnie spotykamy się z bardziej obiegową opinią na temat samotności,
ujmuje się ją w kontekście pozytywnego zasobu, prag n ą c e g o p o d t r z y m y w a n i a i d o p e ł n i a n i a 6. Faktycznie, samotność
zaczyna być uznawana za jeden z fundamentalnych i kluczowych warunków
rozwoju tożsamości. Do obszernej rekonstrukcji zjawiska ludzkiej samotności
oraz ujawnienia jej sensu celowo wykorzystano połączenie dwóch perspektyw:
„odgórnej”, zaczerpniętej z antropologii filozoficznej oraz ogólnych wyobrażeń
o naturze ludzkiej, jak również „oddolnej”, pochodzącej z fenomenologii życia
codziennego i badań psychologiczno-eksperymentalnych.
Antropologia samotności
Już na wczesnych stadiach rozwoju społeczeństwa samotność stanowiła konieczny wyjątek ludzkich relacji społecznych, była określoną formą kary, sprawiającej człowiekowi cierpienie, praktykowano ją zwłaszcza w świecie antycznym. Praktyka dobrowolnej samotności (życie pustelnika, wędrowca, tułacza)
4
Zob. A. Kondrat, Utrata sensu i wyobcowanie, przekład artykułu D. Leontieva: Zob. E. N.
Osin, D. A.Leontʹev, Smysloutrata i otčuždenie, «Kulʹturno-istoričeskaâ psihologiâ», nr 4, 2007,
s. 68–77.
5
K. Rubinstajn, F. Šejver, Opyt odinočestva [Doświadczenie samotności] // Labirinty odinočestva: per. s angl./ Sost., obs̈. red. i predisl. N. E. Pokrovskogo, Progress, Moskva 1989, s. 275–
300.
6
V. E. Kagan, Odinočestvo i psihoterapiâ [Samotność i psychoterapia] // 1 Vserossijskaâ naučnopraktičeskaâ konferenciâ po èkzistencialʹnoj psihologii: materialy soobŝenij / pod red. D. A. Leontʹeva, E. S. Mazur, A. I. Soslanda, Smysl, Moskva 2001, s. 57–61. E. V. Neumoeva, Odinočestvo kak psihičeskij fenomen i resurs razvitiâ ličnosti v ûnošeskom vozraste [Samotność jako zjawisko psychiczne i zasób rozwoju osobowości w młodzieńczym wieku], Avtoref. Dis. kand. psihol.
nauk. Samara, 2005. A. Storr, Solitude: A return to the Self, Free Press, New York 2005. G. V. Ivančenko, Ideâ soveršenstva v psihologii i kulʹture [Idea doskonałości w psychologii i kulturze], Smysl,
Moskva 2007. N. E. Pokrovskij, G. V. Ivančenko, Universum odinočestva [Universum samotności], Logos, Moskva 2008.
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związana była z poszukiwaniem duchowości, komunikacji z Bogiem i samodoskonalenia się, pomimo ich nieczęstej stosowalności. Formy te były społecznie
zinstytucjonalizowane na Zachodzie i na Wschodzie, gdzie pustelnicy oraz wędrowni mnisi cieszyli się dużym szacunkiem. Pod koniec XVIII wieku i na początku wieku XIX problem samotności stanowił w filozofii romantyzmu cechę
wyróżniającą osobowość twórczą, różniącą się od innych. Zgodnie z tym poglądem, romantyk dąży do samotności, w przeciwieństwie do tłumu, który jej nie
docenia (członkowie tłumu uciekają wręcz od samotności). W nieco późniejszym czasie poglądy te przekształcono w obraz filozofa, któremu wyobcowanie
pomaga w zrozumieniu ludzi, w relacji do których odnosi się on bez większego
entuzjazmu, nie dążąc do bliskich kontaktów7. Najbardziej wyraziste odzwierciedlenie ideału filozofa żyjącego w odosobnieniu odnajdziemy u amerykańskiego filozofa (transcendentalisty) Henry’ego Davida Thoreau w jego rozprawie
zatytułowanej Walden, czyli życie w lesie8. Panspołeczność stała się cechą charakterystyczną nauk o człowieku i społeczeństwie w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz w krajach systemu socjalistycznego. Wyrażała się ona
w hipertrofii reprezentacji o socjokulturowych determinantach kształtowania
tożsamości, a także w niedocenionej roli aktywności tożsamości i mechanizmów
jej autonomii od wpływów społecznych, następnie prowadziła do negatywnego
rozumienia samotności jako bolesnego deficytu „dodających otuchy” więzi społecznych. To właśnie poprzez takie sądy i opinie kraj nasz (Rosja, przyp. Tłum.
A. K.) został przesiąknięty nie tylko filozofią marksistowską. Być może, idee
z w u l g a r y z o w a n e g o m a r k s i z m u tak szybko zakorzeniły się na naszym
gruncie, gdyż był to grunt tradycji świadomości kolektywistycznej, opartej na
prymacie powszechnych opinii i interesów, ignorującej indywidualne pragnienia
i potrzeby. Ostatecznym ucieleśnieniem takiej świadomości miał być ideał
s o b o r o w o ś c i , podtrzymujący i opierający się nie tylko na masowej świadomości, ale stanowił również podstawowy prąd myśli filozoficznej w Rosji. Jedynie nieliczni myśliciele (w osobie „szalonego” Piotra Czaadajewa (1794–1856)
Piotr Jakowlewicz Czaadajew, Arthur Schopenhauer, Friedrich Wilhelm Nietzsche.
H. D. Thoreau, Walden, czyli życie w lesie, przeł. Halina Cieplińska, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1991. Ważne podkreślenia jest to, że sam Henry Thoreau w roku 1845
zamieszkał nad stawem Walden. Żył w swojej chacie około dwóch lat, stanowiła ona jego pustelnię i przyczyniła się do różnorodnego kontaktu ze środowiskiem naturalnym. Wyobcowanie ze
środowiska mieszczańskiego miało u niego charakter konstruktywny. „Mieszkając w chacie nad
stawem, wiele czasu poświęcał nie tylko na obserwacje przyrody, lecz także na lekturę i kontemplację. Wśród transcendentalistów z Concord był największym znawcą i miłośnikiem literatury
greckiej. Przetłumaczył Prometeusza w okowach Ajschylosa i wiele utworów Pindara”, s. 15.
7
8
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albo też w ironiczny sposób odnoszącego się do „soboru” Gustava Shpeta
(1879–1937)) „wyrwani” zostali z tego kulturowego stereotypu, nie znajdując
większego zrozumienia u współczesnych. Być może najbardziej konsekwentne
filozoficzno-antropologiczne uzasadnienie samotności można odnaleźć w antropologii filozoficznej Ericha Fromma, w której to istota ludzka znajduje się
w „równej odległości” od aspektu biologicznego i społecznego. Społeczeństwo,
interakcje pojawiają się jako namiastka związków biologicznych, r o z d a r t y c h
w procesie kształtowania człowieka9.
„Człowiek jest obdarzony rozumem; j e s t b y t e m o b d a r z o n y m
s a m o ś w i a d o m o ś c i ą , uświadamia sobie siebie, swego bliźniego, swoją
przeszłość oraz możliwość swojej przyszłości. Ta świadomość samego siebie jako
odrębnej jednostki, świadomość krótkotrwałości życia, faktu, że człowiek rodzi
się niezależnie od swej woli i że umiera wbrew tej woli, że umrze przed tymi,
których kocha, albo, że oni umrą przed nim, świadomość swojej samotności
i wyodrębnienia, swojej bezbronności wobec sił przyrody i społeczeństwa –
wszystko to czyni jego odosobnione, z niczym nie związane istnienie więzieniem
nie do zniesienia”10.
Symbiotyczne z l a n i e s i ę z bliskimi zawraca nas z powrotem do stanu
s p r z e d l u d z k o ś c i . O dejście od relacji interpersonalnych znamionuje
narcyzm. Jedynym specyficznie ludzkim zjawiskiem jest konstruktywna (dojrzała) miłość, która „jest z j e d n o c z e n i e m u w a r u n k o w a n y m z a c h o w a n i e m i n t e g r a l n o ś c i c z ł o w i e k a , jego indywidualności. M i ł o ś ć
j e s t a k t y w n ą s i ł ą w c z ł o w i e k u , siłą, która przebija się przez mury
oddzielające człowieka od jego bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi; dzięki miłości człowiek przezwycięża uczucie izolacji i osamotnienia pozostając przy tym
sobą, zachowując swoją integralność”11. Na tej podstawie Fromm rozpatruje indywidualny rozwój jako s t a ł e n a r o d z i n y człowieka, pokonujące pierwotną
p s y c h o l o g i c z n ą s y m b i o z ę 12. Faktycznie, mamy do czynienia z niepokonanym paradoksem ludzkiego istnienia: samo istnienie człowieka, jak wyka-

Zob. A. Kondrat, Utrata sensu i wyobcowanie, przekład artykułu D. Leontieva: Zob. E. N.
Osin, D. A.Leontʹev, Smysloutrata i otčuždenie, «Kulʹturno-istoričeskaâ psihologiâ», nr 4, 2007,
s. 68–77.
10
È. Fromm, Iskusstvo lûbitʹ [Sztuka miłości], Sankt-Peterburg, Azbuka-Klassika 2004.
Zob. E. Fromm, Sztuka miłości, przeł. A. Bogdański, Warszawa 1994, s. 18.
11
Tamże, s. 28.
12
Tamże, s. 26–28.
9
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zują badania ostatnich lat, jego psychologiczna pomyślność13, oparta jest na relacjach społecznych i pomocy społecznej, rozwój tożsamości są możliwe jedynie
na drodze przezwyciężenia tych relacji. Samo zjawisko osobowości powstaje
w rozwoju historycznym wtedy, gdy indywiduum staje się zdolne do urzeczywistniania określonych form regulacji oraz relacji ze światem w „pojedynkę”,
w oderwaniu od grupy społecznej. Proces postępowej emancypacji od symbiotycznych relacji stanowi podstawę kształtowania się osobowości w ontogenezie14. Człowiek jest istotą autonomiczną. W dalszej egzystencji ta autonomia
jest poszerzana15.

Fenomenologia i dyferencjalna psychologia samotności
W połowie XX stulecia kwestia samotności przestaje być zagadnieniem
czysto filozoficznym, a staje się problemem socjokulturowym. Jest to sprzężone
z analizą masowego społeczeństwa i masowych form zachowania, a także zjawisk wyobcowania osobowości i zerwania relacji społecznych w industrialnym
społeczeństwie. W szeregu wyrażonych symptomów patologii społecznych
współczesnych czasów, wraz z u c i e c z k ą o d w o l n o ś c i 16, e g z y s t e n c j a l n ą p r ó ż n i ą 17 i u t r a t ą j a 18, dostrzegalne miejsce zajmuje s a m o t n y
t ł u m 19, czyli wyobcowanie ludzi, niechęć do wchodzenia w relacje, niezdolność
13
Zob. M. Seligman, Pełnia życia: nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, przeł.
Piotr Szymczak, Harbor Point Media Rodzina, Poznań 2011.
14
D. A. Leontʹev, Ličnostʹ: čelovek v mire i mir v čeloveke [Osobowość: człowiek w świecie
i świat w człowieku] // „Vopr. Psihologii”, nr 3, 1989, s.11–21.
15
We wcześniejszym przekładzie tekstu D. Leontieva: A. Kondrat, Fenomen wolności: od
woli do autonomii osobowości, „Studia z Historii Filozofii”, 2 (7), 2016 na stronie 106: „Człowiek to
istota autonomiczna, i w ciągu całego życia wasza autonomia zwiększa się. Można to porównać do
statku kosmicznego: z początku działa na niego w znanym stopniu siła grawitacji – od domu, od
bazy, ale w miarę jak człowiek oddala się w przestrzeni, zaczyna on podporządkowywać się innym
zewnętrznym prawom grawitacji”. Cyt. za: I. Brodskij, Bolʹšaâ kniga intervʹû [Duża książka wywiadu], Zaharov, Moskva 2000, s. 472.
16
Zob. E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. Andrzej Ziemilski, Czytelnik, Warszawa
2014.
17
Zob. V. E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, przeł. Aleksandra Wolnicka, Czarna
Owca, Warszawa 2009.
18
Zob. R. May, Miłość i wola, przeł. Paweł i Helena Śpiewakowie, vis-a-vis/Etiuda, Kraków
2016. Tenże, Odwaga tworzenia, przeł. Ewa Hornowska, Tomasz Hornowski, Rebis, Poznań
1994. Tenże, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Rebis, Poznań 1995.
19
Zob. D. Riesman, Samotny tłum, przeł. Jan Strzelecki, vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2011.
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do urzeczywistnienia komunikacji w przypadku braku fizycznych przeszkód.
Późne badania kultur nad zmianą relacji indywidualizm-kolektywizm, czyli kluczowego skierowania na interesy własne albo grupy20 doprowadziły do ustalenia
związku socjotypowej samotności właśnie z kulturami indywidualistycznymi.
W kulturach kolektywistycznych z powodzeniem działają mechanizmy jej kompensacji. Równolegle, samotność zaczyna stawać się przedmiotem badań
psychologicznych, jednak w zasadzie jako jawnie destrukcyjny stan. Niektórzy
autorzy podkreślają, że rozwój bądź samostanowienie osobowości różni się od
większości własnym stosunkiem do samotności. Samotność to dla rozwoju i samostanowienia emocjonalnie pozytywny stan, występujący i działający jako wartościowy zasób refleksji, twórczego działania i wewnętrznego dialogu, co rezonuje z wczesnymi wyobrażeniami o pozytywnej samotności zakonników, mnichów, artystów i filozofów. Wszyscy dystyngowani i wybitni ludzie, uduchowieni
nauczyciele, pisarze i artyści, naukowcy, wodzowie, dowódcy w dużym stopniu
cenili sobie samotność jako najważniejszy środek twórczości i samorozwoju,
chociaż bynajmniej nie wszyscy oni doświadczali problemów z komunikacją.
Carl Gustav Jung (1875–1961) ujmował samotność jako „ś w i a d o m e i n i e uchronne wyodrębnienie jednostkowego bytu z nierozr ó ż n i a l n o ś c i i n i e ś w i a d o m o ś c i s t a d a ”21. Stanowiło to cenę, którą
nieuchronnie trzeba zapłacić za rozwój tożsamościowy, natomiast Abraham
Maslow widział w pozytywnej relacji do samotności jedną z charakterystycznych
właściwości samoaktualizowania się osobowości22. Clark Moustakas23 pierwszy
sformułował w charakterze ogólnej zasady tezę o tym, że samotność określana
jest jako jeden z warunków życia ludzkiego, ludzkiego doświadczenia, które
pomaga indywiduum zachowywać, rozwijać i pogłębiać własne człowieczeństwo. Próby ucieczki od samotności i jej przeżywania prowadzą do wyobcowania
od siebie samego (a u t o w y o b c o w a n i a ). Samotność nie tylko nie izoluje indywiduum od świata, przeciwnie, dzięki niej indywiduum staje się bardziej holistyczne, wrażliwe i ludzkie. To jednak odnosi się wyłącznie do s a m o t n o ś c i
e g z y s t e n c j a l n e j , na równi z którą Moustakas wyróżnia również s a m o t n o ś ć b o l e s n ą ( k r ę p u j ą c ą ) , będącą źródłem lęku. W ostatnich próbach
20
Zob. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przeł. Małgorzata Durska,
PWE, Warszawa 2000.
21
K. G. Ûng, Struktura psihiki i process individuacii [Struktura psychiki i proces indywiduacji], Nauka, Moskva 1996, s. 211.
22
A. H. Maslow, Motivation and Personality, 2nd ed., Harper & Row, New York 1970.
23
C. E. Moustakas, Loneliness, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1961.
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empirycznie przeanalizowano społeczną i egzystencjalną samotność24, uzyskano
podobne wyniki: egzystencjalna samotność, w odróżnieniu od społecznej, powiązana jest z kreatywnością, twórczością; poza tym, zgodnie z ostatnimi badaniami, obie odmiany samotności w podobny sposób wpływają na oceny emocjonalnej pomyślności, ale rozmaicie na usensowienie życia i wyobcowanie, które
wykazują znaczące związki jedynie ze społeczną, nie zaś z egzystencjalną samotnością. Dalsza praca25 pozwoliła wyodrębnić w strukturze przeżycia samotności
trzy czynniki: ogólna samotność rozpada się na parametry izolacji, samokategoryzacji i wyobcowania (samotności w tłumie); uzależnienie od komunikacji rozpada się na dysforię26, uświadomienie samotności jako problemu i potrzeb (zapotrzebowania) w firmie i pozytywną samotność, z której wydobywają się element emocjonalny (radość samotności) i instrumentalny (samotność jako
środek), stworzono dyferencjalną ankietę przeżywania samotności.

Samotność, pauza i autokomunikacja
Ten ostatni punkt „rzuca jasne światło” na psychologiczne mechanizmy
związku samotności z rozwojem tożsamościowym. Podstawę tego związku upatrujemy w zjawisku a u t o k o m u n i k a c j i , komunikacji z samym sobą27, która
realizowana jest dzięki polifonicznej, dialogicznej świadomości człowieka i służy
L. V. Melʹnik, Pereživanie čuvstva èkzistencialʹnogo odinočestva u ûnošej s vysokim urovnem
kreativ [Przeżywanie uczucia samotności egzystencjalnej u młodzieży z wysokim poziomem
kreatywności] // Izvestiâ „Tulʹskogo gosudarstvennogo universiteta”. Seriâ. Psihologiâ. Vyp. 4,
Izd-vo TulGU, Tula 2004, s. 330–335. A. Ž. Salihova, D. A. Leontʹev, E. N. Osin, Dva aspekta
odinočestva: èmpiričeskij analiz [Dwa aspekty samotności: analiza empiryczna] // Obŝenie, 2006: na
puti k ènciklopedičeskomu znaniû. Materialy meždunarodnoj konferencii, Psihologičeskij institut
Rossijskoj akademii obrazovaniâ, Moskva 2006, s. 550–555.
25
D. A. Leontʹev, E. N. Osin, A. Ž. Salihova, Pereživanie odinočestva: negativnye
i pozitivnye aspekty [Przeżywanie samotności: aspekty negatywne i pozytywne] // Psihologiâ
obŝeniâ: trening čelovečnosti. Tezisy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii,
posvâŝennoj 70-letiû so dnâ roždeniâ L. A. Petrovskoj / pod red. O. V. Solovʹevoj, Smysl, Moskva
2007, s. 320–322. E. N. Osin, D. A. Leontʹev, Vnutrennââ struktura differencialʹnogo oprosnika
pereživaniâ odinočestva [Struktura wewnętrzna dyferencjalnej ankiety przeżywania samotności//
Sovremennaâ psihodiagnostika v period innovacij: sbornik tezisov II Vserossijskoj naučnoj
konferencii / otv. Red. N. A. Baturin, Izdat. centr ÛUrGU, Čelâbinsk 2010, s. 132–135.
26
Nastrój depresyjno-dysforyczny skutkuje obniżonym samopoczuciem oraz wyolbrzymianiem sytuacji i bodźców.
27
V. V. Macuta, Obŝenie s samim soboj [Komunikacja z samym sobą] // Kommunikativnoe
izmerenie v psihologičeskoj antropologii / pod red. V. I. Kabrina, Ivan Fedorov, Tomsk 2007,
s. 109–123.
24
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z kolei jako najważniejszy zasób rozwoju osobowościowego. S a m o t n o ś ć
z w i ą z a n a j e s t z b ó l e m d u s z y . „Ale ja nie jestem aż taki znowu samotny”, stwierdził jeden z najgłębszych myślicieli, angielski poeta i ksiądz John
Donne (1572–1631)28. Rzeczywiście, w odosobnieniu traci się społecznokomunikatywne relacje z innymi ludźmi. Jedynie człowiek, który jest za mało
rozwinięty osobowościowo, nie potrafi całkowicie odseparować się od relacji
symbiotycznych. Nie mając autonomicznej zdolności wchodzenia w samodzielną relację ze światem, niesie własną społeczność w sobie oraz nie znajduje w sobie godnego rozmówcy.
„Samotność polega nie na tym, że człowiek żyje sam, tkwi ona w niemożności odnalezienia towarzysza w kimś bądź w czymś istniejącym wewnątrz nas, samotność
nie jest drzewem pośrodku gołej równiny, lecz nieprzezwyciężoną odległością od
liścia do korzenia, od soku do kory”29.

Inny ważny aspekt, pauza, polega na tym, że tylko w autokomunikacji,
w pauzie dochodzi do skutku przetwarzanie i integrowanie doświadczenia wrażeń i współdziałania ze światem. Z powodu braku podobnej pauzy nawet ekstremalne doświadczenie może nie doprowadzić do odpowiednich zmian osobowości, która pozostanie niezintegrowana w strukturze osobowościowej. Właściwość autokomunikacji zawarta jest w tym, że nie jest ona przeprowadzana
jednocześnie z aktywnością zewnętrzną, zachodzi ona w pauzie między procesami działania albo komunikacji, która najlepiej zaopatrzona jest w sytuację samotności. Większość ludzi nie chce lub nie może wsłuchiwać się we własny wewnętrzny głos, nudzą się oni bądź obawiają pozostawać sami ze sobą, dlatego też
starają się unikać sytuacji samotności albo, przynajmniej w podobnych sytuacjach, za pomocą muzyki, radia, telewizji i innych urządzeń technicznych zagłuszać i blokować możliwość wewnętrznego dialogu. Jednym z przejawów
ucieczki od samotności stał się stały, masowy popyt na szkolenia komunikacji
[treningi interpersonalne]. Udowodniono, że t r e n i n g i s a m o t n o ś c i , nauki
wykorzystujące samotność jako zasób rozwoju mogłyby być o wiele bardziej
produktywne. Badania psychologiczne ostatnich dziesięcioleci potwierdzają syDž. Donn, Alhimiâ lûbvi [Alchemia miłości], Molodaâ gvardiâ, Moskva 2005, s. 67.
Ž. Saramago, God smerti Rikkardo Rejsa, [Rok śmierci Ricardo Reisa], Mahaon, Moskva
2005. Zob. J. Saramago, Rok śmierci Ricardo Reisa, przeł. Wojciech Charchalis, Rebis, Poznań
2010.
28
29
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tuację o dwoistej naturze samotności. Różny stosunek do niej powiązany jest
z nierównomiernymi możliwościami ludzi do wykorzystania jej w postaci wartościowego zasobu, jako jedno z najbardziej bazowych warunków rozwoju tożsamości. Indywidualne różnice uwydatniane są nie tyle w sytuacjach samotności,
ile w formach ich subiektywnego przeżywania oraz wpływie na działanie życiowe. Pozytywne efekty samotności sprzężone są z tym, że zapewnia ona pauzę
w aktywnym współdziałaniu ze światem, będąc niezbędnym warunkiem komunikacji człowieka z samym sobą, w której znajduje się usensowione przetworzenie nagromadzonych wrażeń w doświadczenie, zakorzenione w strukturze tożsamości. W trakcie wyobcowania traci się relacje społeczno-komunikatywna
z innymi ludźmi, człowiek jest za mało autonomiczny i za mało wyodrębniający
się od grupy. Dyferencjalno-antropologiczny aspekt samotności przejawia się
w tym, że będąc dla jednych zasobem pożądanym, tworzącym warunki dla autokomunikacji i wzrostu osobowościowego, dla innych, nie odkrywających w sobie
motywacji oraz zasobów samorozwoju, służy jedynie jako źródło lęku egzystencjalnego i nudy.

Aleksandra Kondrat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
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Stosunek do dzieł klasycznych myślicieli, jaki charakteryzuje współczesne
nauki społeczne jest zróżnicowany. Wyróżnić można dwa główne stanowiska:
historycyzm i prezentyzm1. Wymienione punkty widzenia są skrajne: pierwszy
z nich postrzega danego klasyka tylko w kategoriach związanych z jego epoką
historyczną i jemu współczesnymi badaczami, drugi zaś usiłuje wydobyć z myśli
dawnego mistrza możliwie najwięcej przydatnych obecnie twierdzeń. Jest również, mówiąc w uproszczeniu, orientacja pośrednia. Za taką można uważać neoklasycyzm2. Wszystkie przywołane przeze mnie stanowiska badawcze dążą do
wspólnego celu, jakim jest dyskusja nad spuścizną nestora swojej dyscypliny lub
swoich dyscyplin. Tak również jest w przypadku artykułów zawartych w numeZob. J. Szacki, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991.
Zob. S. Kozyr – Kowalski, Dwa paradygmaty socjologii neoklasycznej, w: P. Wechta Socjologia i kryptosocjologia Josepha Schumpetera, Poznań 2003; S. Kozyr – Kowalski, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 1999.
1
2
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rze 1/2016 poznańskiego czasopisma „Humaniora”. W swojej recenzji tego wydania czasopisma chciałabym zwrócić uwagę na kilka kwestii. Prymarnym
zagadnieniem wydaje się być to, iż tom ten poświęcony jest debacie nad dorobkiem, jaki pozostawił po sobie wybitny polski filozof i socjolog Florian Znaniecki. Jak powszechnie wiadomo, dziedzictwo ojca polskiej socjologii instytucjonalnej jest bogate i interdyscyplinarne. Po wtóre bardzo ważnym zagadnieniem jest
krytyczna ocena twórczości Znanieckiego dokonana przez autorów tomu. Dlatego też moja ocena zawartości merytorycznej czasopisma opierać się będzie
przede wszystkim na rzeczonych wyżej zagadnieniach.
„Humaniora. Czasopismo Internetowe” jest kwartalnikiem wydawanym
przez poznańską Fundację Humaniora. Poszczególne jego numery podejmują
inną problematykę skupioną wokół zagadnień wywodzących się z nauk społecznych i humanistycznych. Na łamach czasopisma szczególnie uważnie dyskutowane są zagadnienia poruszane przez badaczy z takich dyscyplin jak: socjologia,
kulturoznawstwo, psychologia i filozofia. Adresatami czasopisma jest szeroko
rozumiane środowisko naukowe: pracownicy naukowi oraz studenci.
Recenzowany tom „Humaniory”, jak zostało wspomniane powyżej, poświęcony jest dyskusji nad dorobkiem Floriana Znanieckiego. Redaktor numeru,
Andrzej Przyłębski, pisze we „Wstępie”, iż publikacja ta jest efektem całosemestralnego wykładu monograficznego skierowanego do studentów i doktorantów
Wydziału Nauk Społecznych UAM. Cykl wykładów został zorganizowany
przez Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego działającego przy
Wydziale Nauk Społecznych UAM. W dalszej części „Wstępu” dowiadujemy
się, że numer ten ma charakter interdyscyplinarny, bowiem gromadzi on badaczy spuścizny Znanieckiego z różnych dyscyplin i środowisk uniwersyteckich
z kraju i z zagranicy. Opiniowany tom składa się z dziesięciu artykułów poprzedzonych wstępem. Każdy z opublikowanych tekstów zawiera własną bibliografię. Zamieszczono również noty biograficzne wszystkich autorów. Analizując
zawartość poszczególnych artykułów można wyróżnić bloki tematyczne odnoszące się bezpośrednio do twórczości literackiej i naukowej Floriana Znanieckiego. Mamy więc cztery takie panele: naukoznawczy (teksty: R.P. Wierzchosławskiego, P. Rotengrubera, M. Sieńki); kulturoznawczy (artykuły: A. Przyłębskiego, K. Łukasiewicza); literaturoznawczy (esej W. Ratajczaka) oraz
cywilizacyjny (publikacje: Z. Krasnodębskiego, P. Cichockiego, Ł. Czajki,
G. Pyszczka).
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Wykorzystując do oceny merytorycznej zawartości czasopisma wymienione
we wstępie kryteria wyróżnić można kilka aspektów godnych uwagi. Po pierwsze interesujące są uwagi P. Rotengrubera i M. Sieńki omawiające dziedzictwo
Znanieckiego w kontekście naukoznawczym i jednocześnie próbujące znaleźć
w nim „przesłania” dla współczesności. Rotengruber pochyla się nad praktycznym zastosowaniem założeń nestora polskiej socjologii w kontekście teorii i metody kulturoznawczej. Poszukując metodologicznej interpretacji dorobku autora
Chłopa polskiego w Europie i Ameryce sytuuje swoje rozważania w dorobku poznańskiej szkoły metodologicznej. W artykule Rotengrubera znajdziemy ciekawe rozumienie koncepcji kultury. Zwraca on bowiem uwagę na jej pragmatyczny charakter. Poznański naukowiec dostrzega praktyczność rozwiązania autora
Nauk o kulturze w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dotyczące źródeł ładu
społecznego. Rotengruber powiada za Znanieckim, iż znajdziemy go w dynamicznym ujęciu bodźców kształtujących ludzkie postawy; są to świat psychologiczny, świat społeczny i świat kultury.
Badacz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marcin Sieńko, wskazuje, iż
współcześnie możemy korzystać z drogi myślowej Znanieckiego jako wskazówki
praktycznej dla osób zainteresowanych rozważaniami filozoficznymi (czy naukowymi w ogóle). Opisując drogę myślową autora Rzeczywistości kulturowej
Sieńko zwraca uwagę, iż jest to niezwykle systematyczny sposób myślenia. Autor rozprawy doktorskiej Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego3 wyłuszcza ją w sześciu króciutkich częściach artykułu. Rozważania Sieńki
można tutaj streścić w kilku zagadnieniach: racjonalność, zasada względności filozoficznej, humanizm, twórczość, działanie ku dobru ludzkości. Przedstawiony
przez zielonogórskiego badacza sposób myślenia oparty o założenia filozofii
Znanieckiego wydaje się być aktualny współcześnie, ponieważ mają one charakter metafilozoficzny. „Wskazują, jak należy uprawiać filozofię i pokazują, co
znaczy być filozofem”4.
Rozważania Rafała Pawła Wierzchosławskiego w tekście Floriana Znanieckiego Społeczne role uczonych w kontekście współczesnego naukoznawstwa i socjologii
wiedzy podnoszą kwestie związane ze współczesnymi rolami społecznymi naukowców. R.P. Wierzchosławski omawia następujące zagadnienia: czy socjolog
Zob. http://www.ifil.uz.zgora.pl/index.php/pl/studia-i-studenci/prace-dyplomowe/4-pracedoktorskie, dostęp: 9 września 2017.
4
M. Sieńko, Aktualność filozofii Floriana Znanieckiego, „Humaniora. Czasopismo Internetowe”, 1, 2016, s. 144.
3
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może być ekspertem? Jakie są role społeczne uczonych według Znanieckiego?
Problematyka tego tekstu wpisuje się w dyskutowany obecnie status naukowca,
szczególnie tego podejmującego badania w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Wydaje się bowiem, iż status naukowca-eksperta bezsprzecznie
przypisywany jest badaczom zajmującym się problematyką przyrodniczą i techniczną. Takie ich położenie wynika, najpewniej, z tradycyjnego rozumienia wiedzy naukowej, jako tej bezpośrednio aplikowanej i dostrzegalnie wpływającej na
rozwój gospodarczy (np. postęp techniczny czy medyczny).
Jeśli za osnowę naszych analiz wziąć obecną sytuację społeczną, czy szerzej
cywilizacyjną, związaną z kryzysem migracyjnym oraz wcześniejszymi kryzysami
politycznymi i społecznymi z okresu międzywojnia i lat powojennych, niezwykle
istotne stają się rozważania Znanieckiego dotyczące cywilizacji. Dlatego też
warto odnotować, iż w recenzowanym wydaniu „Humaniory” znalazły się artykuły podnoszące problematykę cywilizacyjną w spuściźnie autora Upadku cywilizacji Zachodniej. Przyglądając się tekstom z bloku cywilizacyjnego, jako całości,
warto odnotować kilka ogólnych konstatacji. Komentatorzy prezentują Czytelnikowi spostrzeżenia Znanieckiego dotyczące przyczyn dysfunkcji współczesnemu jemu (a być może i nam?) społeczeństwa. Autorzy artykułów poszukują
także odpowiedzi polskiego, jak sobie poradzić z owymi dysfunkcjami. Jedną
z nich może być reorganizacja kulturowa, o której pisze Grzegorz Pyszczek.
W tekście Floriana Znanieckiego wizja reorganizacji kulturowej całościowo rozważa on kwestie związane z reorganizacją kulturową według wytycznych Znanieckiego. Pyszczek wskazuje nam, że autor Metody socjologii postrzegał zjawisko
reorganizacji kulturowej jako działanie ludzkie. Nie zaś jako pewną niezależną
od człowieka zmienną. Pyszczek powiada, iż tak rozumianej i prowadzonej reorganizacji dopatrywał się Znaniecki w przodownictwie oraz nieformalnym kręgu edukacyjnym. Zatem jak się wydaje wizja ta kładzie nacisk na wspólne działania oddolne i odgórne. Odgórne w tym obszarze, w jakim można wywierać
nacisk na władzę w zakresie modernizacji niektórych obszarów edukacji. Natomiast Piotr Cichocki charakteryzuje teorię cywilizacji klasyka polskiej socjologii.
Poznański socjolog omawia dzieło Upadek cywilizacji zachodniej. Stara się również znaleźć w tej rozprawie elementy przydatne współcześnie. Dlatego też opisuje słabe i mocne strony cywilizacji zachodniej, osie kryzysu oraz stawia diagnozę, iż kryzys cywilizacji jawi się u Znanieckiego jako wyznanie.
Szczególnie ważne, z perspektywy dziejów Polski, wydają się być przemyślenia Łukasza Czajki, którego tekst Znaniecki jako krytyk ideologii bolszewickiej
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również zaliczyliśmy do panelu cywilizacyjnego. Autor skupia się na analizie
krytyki ideologii bolszewickiej. Czajka zwraca uwagę, iż przyczyną rozwoju bolszewizmu w Rosji mogła być nieudana modernizacja społeczeństwa. Badacz
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza relacjonuje także zarzuty autora Humanizmu i poznania kierowane pod adresem poglądów propagowanych przez Lenina i jego następców. Wskazuje na następujące kwestie: materializm, ochlokrację, dekonstrukcję społeczeństwa. Łukasz Czajka zestawia również model cywilizacji zachodniej z modelem bolszewickim, wykazując słabości tego drugiego.
Zdzisław Krasnodębski w opublikowanym tekście – Polacy – naród czy społeczeństwo? Rozważania w nawiązaniu do Floriana Znanieckiego – podejmuje
próbę wyjaśnienia, jak w dyskursie publicznym rozumiane są pojęcia „naród”
oraz „społeczeństwo”. Autor objaśnia przywołane powyżej terminy w kontekście
historii Polski. Powszechnie bowiem wiadomo, iż naród polski doświadczył
wielu przemian, które konstytuowały autookreślenia Polaków (m. in. jako naród
bez państwa (okres zaborów, okupacja hitlerowska), a w latach późniejszych
mówiono już o państwowości polskiej), i które wpłynęły na definiowanie tychże
pojęć. W omawianym artykule znajdziemy także krótkie odwołanie do twórczości Znanieckiego, w którym to Z. Krasnodębski przybliża Czytelnikowi koncepcje tytułowych terminów w rozumieniu Floriana Znanieckiego. Natomiast przyczynkiem do konkluzji artykułu są rozważania dotyczące teoretycznych ram definicji pojęcia „społeczeństwo”, nie tylko w odniesieniu do tez ojca polskiej
socjologii instytucjonalnej. Dociekania te mają charakter historyczny i odwołują
się założeń innych badaczy. Zaś wniosek końcowy artykułu zdaje się brzmieć:
„Ostatecznie nie da się więc oddzielić jednego od drugiego – społeczeństwa,
kultury narodowej i społeczeństwa politycznego. Społeczeństwo tylko tak długo
zachowuje swoją, choćby luźną, jedność, jak długo jest polityczne, jak długo „inscenizuje się” politycznie, czemu służy kultura narodowa”5. Pointa tegoż artykułu jest bardzo wyrazista i spójna z całym tokiem wywodu.
Z perspektyw studiów nad dorobkiem Floriana Znanieckiego zajmujący
jest artykuł Andrzeja Przyłębskiego – Kulturalizm Floriana Znanieckiego w świetle kulturalizmu hermeneutycznego. Ukazuje on bowiem podobieństwa i różnice
pomiędzy filozofią Floriana Znanieckiego i jemu współczesnych twórców: Martina Heideggera, Wilhelma Diltheya oraz nieco późniejszych hermeneutów:
Hansa-Georga Gadamera oraz Paula Ricoeura. Z tej samej perspektywy nie5
Z. Krasnodębski, Polacy – społeczeństwo czy naród? Rozważania w nawiązaniu do Floriana
Znanieckiego, „Humaniora. Czasopismo Internetowe”, 1, 2016, s. 48.
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zwykle ciekawy jest artykuł Wiesława Ratajczaka podnoszący zagadnienie twórczości literackiej Znanieckiego. W. Ratajczak porusza tematykę rzadko komentowaną przez autorów zajmujących się spuścizną profesora Uniwersytetu Poznańskiego. Krzysztof Łukasiewicz w artykule Polak w Ameryce. Znaniecki i inni
o kulturze amerykańskiej analizuje uwagi Znanieckiego dotyczące kultury amerykańskiej, jej wpływu na biografię ojca polskiej socjologii instytucjonalnej oraz jej
oddziaływanie na koncepcje naukowe autora Chłopa polskiego w Europie i Ameryce.
Numer 1/2016 „Humaniory. Czasopisma Internetowego” jest kolejnym
głosem w dyskusji nad dorobkiem Floriana Znanieckiego. Głosem niezwykle
potrzebnym w debacie dotyczącej statusu dzieł i myślicieli klasyki nauk społecznych i humanistycznych. Zawiera on bowiem wiele krytycznych uwag dotyczących prac Znanieckiego. Autorzy poszczególnych artykułów dostrzegają zarówno współcześnie aktualne zagadnienia poruszane przez Znanieckiego, podejmują się prób aktualizacji tez polsko-amerykańskiego socjologa w oparciu o obecnie
obowiązujące standardy naukowe, jak również widzą anachroniczność rozwiązań
proponowanych przez F. Znanieckiego. Z przyjętej w recenzji perspektywy tak
prowadzona ocena dorobku Znanieckiego świadczy o wysokiej wartości merytorycznej recenzowanego zbioru.
Oceniając tom można odnieść się do jednego z założeń neoklasycyzmu socjologicznego, i powiedzieć, że badacze publikujący w „Humaniorze” mają świadomość, iż praca z tekstami klasyków nauk społecznych jest istotna, ponieważ
w ten sposób poznajemy zakorzenione we współczesności rozwiązania teoretyczne, które odziedziczyliśmy „po przodkach”. Uczymy się także rozróżniać zagadnienia rzeczywiście współczesne. Wydaje się, iż taka perspektywa jest w pewnym stopniu obca współczesnej nauce, odchodzi się bowiem od analizy dokonań
klasyków na rzecz poszukiwania nowych stanowisk poznawczych.

mgr Patrycja Kinga Knast, Instytut Socjologii WH UMK
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