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WOJCIECH JÓZEF BURSZTA 
(Warszawa) 

 

 

HOMO BARBARUS  

W ŚWIECIE ALGORYTMÓW 
 

 
W kulturze świata technicznego nie ma niczego trwałego 

 

Siegfried Zielinski 

 

 

Jakże niewinnie brzmią dzisiaj, nie tak odległe przecież w czasie, utyskiwa-

nia George’a Steinera nad „natychmiastową diagnostyczną socjologią mass-

mediów”1 i jego narzekania na wtórność oraz pasożytnictwo uczestnictwa 

w uświęconym terytorium, jakim winna być kultura symboliczna. Wielki kultu-

rowy pesymista pisał: „Wyedukowanemu społeczeństwu rajfurzą miliony słów, 

drukowanych, przedstawianych, nadawanych, wyświetlanych: w książkach, któ-

rych ludzie nigdy nie otworzą, muzyce, której nigdy nie wysłuchają, dziełach 

sztuki, na które nigdy nie rzucą nawet okiem”2. 

Jeśli zważymy, że Steiner troskał się lawinowo narastającymi symptomami 

przesycenia informacyjnego, budującymi stan świata, który nazywał postkulturą, 

w sytuacji, kiedy media elektroniczne ledwie raczkowały, a ich dzisiejszej potęgi 

                                                                 
1 G. Steiner, W zamku Sinobrodego, przeł. O. Kubińska, Atext: Gdańsk 1993, s. 5. 
2 G. Steiner, Rzeczywiste obecności, przeł. O. Kubińska, Instytut Kultury: Warszawa 1997, 

s. 24. 
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i kształtu naprawdę nie sposób było przewidzieć, mamy świadomość, że dopiero 

kultura cyfrowa stanowi na tej drodze krok prawdziwie milowy. Ale Steiner już 

wówczas wiedział przed czym ostrzega: postkulturą był dlań zwyczaj trawienia 

nieprzerwanego strumienia informacji z minimalnym stopniem ich „wchła-

niania”. Odwołując się do innego szacownego badacza, Neila Postmana, mogli-

byśmy powiedzieć, że z hierarchicznej triady: informacja – wiedza – mądrość, 

technologiczna postkultura promuje tylko tę pierwszą, pozbawiając ją dodatko-

wo wszelkiego kontekstu3. Co Steiner powiedziałby dzisiaj, mając możliwość pi-

sania i myślenia w towarzystwie niezliczonych, ważnych i cenionych elementów 

kulturowego dziedzictwa, które miałby na podorędziu w postaci choćby własne-

go pen-drive’a albo w tzw. chmurze? Czy nie o to wszak chodziło w pięknej idei 

oświeceniowej, by wiedzę i piękno maksymalnie upowszechniać i demokratyzo-

wać dostęp do kultury? 

Myślę, że nestor filozofii zachowuje swój sceptycyzm, widząc jedno: że 

współczesna kultura globalnej logorei jest stanem, w ramach którego jego „epi-

stemologia i etyka przypadkowej doczesności” może się realizować w pełni 

w postaci niekończącego się strumienia komunikacyjno-informacyjnego i cią-

głego dostępu do wszelkiej wiedzy o wszystkim4. Wszyscy mówią o wszystkim 

do wszystkich, bez przerwy, bez hierarchii, bez uwzględniania autorytetów, hej-

tując i analizując, nienawidząc i kochając, ciesząc się i smucąc, cierpliwie szuka-

jąc wiedzy rzetelnej albo radując się plotką i zmyśleniem. Logorea nigdy nie śpi, 

a jej treści są niemożliwe do ogarnięcia. To mieszanina słowoobrazów z meta-

komentarzami bez granic. Wiemy już dzisiaj, przekonując się o tym codziennie, 

że kultura „dostępu”, podobnie jak i cały internet, mają Janusowe oblicze: „jedno 

egalitarne, otwarte i wolnościowe, drugie – groteskowe. Boga nie ma, hulaj du-

sza, wszystko wolno: kłamstwo, oszczerstwo, nienawiść, co zechcesz. Równole-

gle toczą się dwa procesy: demokratyzacja wiedzy i normalizacja barbarzyń-

                                                                 
3 Zob. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska-Dulęba, 

PIW: Warszawa 1995; tenże W stronę XVIII stulecia, przeł. R. Frąc, PIW: Warszawa 2001. 
4 W niektórych partiach tekstu rozwijam wątki poruszane w książce Preteksty, WN Katedra: 

Gdańsk 2015. 
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stwa”5. Rzecz bowiem w tym, że to, co określa się mianem multimediów, albo 

nowych mediów umożliwia kolonizację rzeczywistości przez owe słowoobrazy, 

które zawłaszczają wyobrażenia przeszłości, teraźniejszości i możliwej przyszło-

ści. To prawdziwa, może koszmarna, ale jednak ludowa demokracja w dosłow-

nym sensie planu wyrażania i treści, by rzec semiologicznie. Technologicznie 

ułatwione budowanie signifiants tworzy rozległa panoramę logoreicznych sen-

sów signifiés. W innej perspektywie rzecz ujmując, mamy do czynienia z nową, 

technologicznie zapośredniczoną fazą buntu mas Ortegi y Gasseta, a sieć jest je-

go areną i agorą. Zobaczmy, w wielkim skrócie, jak do tego stanu doszło. 

Jak pisze Jan van Dijk, cztery wzory przepływu informacji, możliwe dzisiaj 

(wymiennie i łącznie), pozwalają lepiej zrozumieć, dlaczego historia kultury po-

strzegana jest dzisiaj nade wszystko jako dzieje rozbudowywania i uelastycznia-

nia struktury komunikacji – od tradycyjnej piśmienności do nieskrępowanej lo-

gorei dzisiejszych mediów elektronicznych. W XX stuleciu wzorem obowiązują-

cym w mediach była alokucja. Radio, telewizja i inne zapośredniczone formy 

komunikacji jednocześnie dostarczały informacji „widowni złożonej z lokalnych 

jednostek przez centrum pełniące rolę źródła informacji oraz podmiotu decydu-

jącego o tematyce oraz czasie i szybkości odbioru”6. To złote lata dominacji wła-

dzy telewizyjnej, a zatem czasy, kiedy zasadne było stwierdzenie, że ten, kto ma 

telewizję i radio, ma realną władzę, bo buduje obraz świata w pożądanym przez 

siebie kształcie. W multimediach ten wzór komunikacji w istotny sposób stracił 

na znaczeniu, budzi zrozumiałe podejrzenia, mimo rozmaitych prób umożliwia-

nia jednostkom lokalnym współdecydowania o otrzymywanych treściach. Nie 

ufa się wiedzy opartej na „autorytecie alokucyjnym”, jednokierunkowo komuni-

kującym źródle out there, rolę alokucji przejęła konsultacja, oznaczająca selekcję 

informacji „przez (przeważnie) jednostki lokalne, które decydują o temacie oraz 

                                                                 
5 M. Zaremba Bielawski, Wolny talerz w Wigilię? Nie pod tym adresem, „Gazeta Wyborcza. 

Magazyn Świąteczny”, 29-30.10. 2016, s. 18. 
6 J. Van Dijk. Społeczne aspekty nowych mediów, przeł. J. Konieczny, Wydawnictwo Nauko-

we PWN: Warszawa 2010, s. 21. 
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czasie i szybkości odbioru”; wszelako jednak „źródło informacji wciąż znajduje 

się w centrum”7. 

Mamy stare i nowe media konsultatywne. Te pierwsze to oczywiście książ-

ki, gazety, czasopisma, materiały audio i video; te drugie to encyklopedie na pły-

tach CD lub DVD, serwisy informacyjne telewizji kablowej, telewizja interak-

tywna i niezmierzony obszar stron internetowych o charakterze informacyjnym. 

Nowe media to jednak także domena rejestrowania, które do metod już znanych 

(ankiety, wybory, egzaminy, archiwa etc.) dodają kolejne, coraz bardziej rozpro-

szone. Dzięki takim możliwościom nasze życie ekonomiczne, społeczne i kon-

sumpcja wiążą się ściśle ze środowiskiem elektronicznym, a swoboda naszych 

decyzji w tym względzie jest wprost proporcjonalna do stopnia nadzoru niewi-

docznego, „bezcielesnego” centrum nad każdym z nas8. Zawierzamy, bo jeste-

śmy do tego technologicznie prowokowani, chmurom obliczeniowym i dyskom 

w chmurze. Według wielu analityków, ten trend zdominuje nadchodzące lata 

oraz wpłynie na kształt przyszłości, w tym na to, jak będziemy pracowali, gdzie 

będziemy przechowywali swoje pliki, jak rozwinie się sprzęt, tak komputery jak 

i infrastruktura, by sprostać rosnącej roli chmury. Mowa tu nie tylko o coraz po-

pularniejszej chmurze obliczeniowej, realizującej specjalistyczne usługi, ale rów-

nież o niezwykle popularnych chmurach publicznych, tudzież dyskach w chmu-

rze, takich jak Dropbox, OneDrive czy Google Drive. Zrewidować przyjdzie 

pojęcie prywatności i niezależności… 

Tym jednak wzorem, który stwarza warunki do przemiany komunikacyjno-

informacyjnej roli mediów w globalną logoreę, jest konwersacja. Nowe media 

wprowadziły zupełnie nową jakość, pozwalając na łączenie mowy, danych i tek-

                                                                 
7 Tamże. 
8 Maciej Zaremba-Bielawski pisze: „Dzień po Brexicie Tom Steinberg, aktywista interneto-

wy i twórca demokratycznego projektu MySociety, wszedł na Facebooka, by zobaczyć, jak brexi-
towcy świętowali zwycięstwo. Ku swojemu zdziwieniu nie znalazł nikogo, kto by się radował. 
Według Facebooka wszyscy się smucili, jak on sam. Nawet kiedy aktywnie zaczął szukać zwolen-
ników Brexitu, nie znalazł ani jednego. Algorytm Facebooka, który filtruje wyniki wyszukiwania 
według jego preferencji, był tak nieugięty, że Steinberg znalazł się w rezonansowym pudle, gdzie 
słyszał tylko własny głos. Wyciągnął dramatyczny wniosek: «Niedługo będziemy żyć w krajach, 
gdzie jedna połowa ludności nic nie wie o drugiej» – napisał w «The Guardian»”; M. Zaremba-
Bielawski, wyd. cyt., s. 18 (podkr. W. J. B.). 
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stu w jednej wiadomości. Możliwości stojące przed użytkownikami rosną wraz 

z integracją mowy, tekstu, danych i obrazów oraz wzmocnieniem kontroli nad 

czasem i przestrzenią, a w nowych mediach widzimy proces przejścia od alokucji 

do konsultacji, rejestracji i konwersacji. Konsekwencją jest świat globalnej logo-

rei komunikacyjnej, stającej się stylem życia zapośredniczonego technologicznie. 

To nowa wersja społeczeństwa spektaklu, której ideałem zdaje się być koniecz-

ność i pragnienie przekazywania wszystkich wytworów kulturowych za pośred-

nictwem ekranu. To kultura 24/7, choć pewnie adekwatniej byłoby rzec – Świat 

24/7, bo to, co zwykło się z kulturą identyfikować dalece nie wypełnia ambicji 

komunikacji globalnej. 

Éric Maigret zauważa, że z każdą falą nowych technologii rodzą się nadzie-

je na udoskonalenie demokracji. Utopia ta wspiera się na wierze w „zastosowa-

nie potężnych narzędzi, które umożliwiałyby przekraczanie przeszkód instytu-

cjonalnych, rzekomego zawłaszczania informacji przez media masowe, do-

mniemanej oziębłości obywateli wobec życia w Państwie”9. Po latach wiary 

w ”teledemokrację”, od dekady lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia poja-

wia się nowa utopia, jaką jest budowanie „demokracji elektronicznej”, wspartej 

na eksplozji świata cyfrowego. Tak miałoby się spełniać marzenie o społeczeń-

stwie bez pośredników, w których „«oświeceni» obywatele byliby lepiej infor-

mowani i aktywni dzięki dostępowi do stron sieci, swobodni w wypowiadaniu 

się na forach elektronicznych, w nominowaniu i odwoływaniu wybrańców 

i w określaniu priorytetów politycznych w ramach «silnej demokracji», bezpo-

średniej i zgodnej, wedle pragnienia amerykańskiego badacza Benjamina Barbe-

ra”10. 

Ale pamiętajmy, to owa „lepsza”, pożądana i wymarzona strona rewolucji 

cyfrowej, druga jest mroczniejsza i – nie waham się napisać – bardziej prawdzi-

wa z punktu widzenia antropologii człowieka. Jak pisze o niej cytowany już Za-

remba-Bielawski: Facebookowy algorytm tworzy społeczne, wirtualne getta, bu-

dując dzisiejsze „masy”, które są ubocznym efektem koncepcji biznesowej. Owe 

                                                                 
9 É. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, przeł. I. Piechnik, Oficyna Naukowa: War-

szawa 2012, s. 446. 
10 Tamże, s. 447. 
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masy, wbrew szlachetnym hasłom demokratyzacji i budowania kosmopolitycz-

nego wspólnoty globalnej, boją się obcości i odrzucenia, myślą według uniwer-

salnej zasady „my” – „oni”. Lubimy być razem, ale to zakłada, że są zawsze inni, 

obcy, wrodzy, nie-my. Zacytujmy raz jeszcze przenikliwy sąd autora, ożywiający 

Ortegę y Gasseta w XXI wieku: „Obcy to zagrożenie. Tylko jeden narkotyk ła-

godzi ten lęk – znaleźć się w masie. Gdy tylko się jej poddamy, nie boimy się jej 

dotyku. W najlepszym razie wszyscy są w niej równi – im mocniej ludzie pchają 

się na siebie, tym pewniej czują, że nie boją się siebie nawzajem. To właśnie 

z potrzeby bezpieczeństwa masa staje się masą. Ale musi mieć cel, kierunek, 

wroga”11. 

Internet to także wielkie archiwum wyobraźni i „magazyn do pamiętania”. 

W drugiej dekadzie XXI stulecia nagromadzona pamięć kulturowa przyrasta już 

w sposób wykładniczy dzięki rewolucji technologicznej i możliwościom nowych 

mediów. Internet z tego punktu widzenia to największe, rozrastające się z każdą 

sekundą, digitalne mega-archiwum kultury o zasięgu globalnym. Jego zbiory 

mają jednak paradoksalną naturę – im więcej multimedialnych danych jest po-

tencjalnie dostępnych, tym większe niebezpieczeństwo kulturowej amnezji. 

Dzieje się tak z tego prostego powodu, że informacja i wiedza, zgromadzona 

i zawsze dostępna dla potencjalnych użytkowników, jest ledwie wiedzą „mar-

twą”, gdyż jest w stanie „ożyć” tylko w momencie, kiedy może posłużyć jako 

funkcja pamięci, a to wymaga wcześniejszej decyzji – co warto właściwie pamię-

tać, co wybrać z oceanu możliwości, jak przefiltrować rzeczy o walorze funda-

cyjnym od tzw. „bieżączki” informacyjnej. Jest bowiem tak, że kultura global-

nych mediów, nazywana metakulturą nowości, odgrywa najistotniejszą rolę za-

równo jako ekspresja, jak i siła napędowa dzisiejszego „boomu pamięciowego”. 

Filmy fabularne symulujące dokument, zdjęcia z epoki, kinowe rekonstrukcje 

wojen, kolejne odwołania do starożytnych mitów, dokumenty telewizyjne, wy-

wiady ze świadkami epoki, literatura (np. dotycząca Holocaustu), gry, komiksy 

i inne postaci medialnych ewokacji quasi-historycznych, to typowe przykłady 

wzajemnego kanibalizmu mediów i „przemysłu pamięci”. W ten sposób historia 

                                                                 
11 M. Zaremba-Bielawski, dz. cyt. 
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pamięci nieodłącznie wiąże się z historią mediów i ten nurt badań nad pamięcią 

ma dzisiaj wielkie powodzenie12. I tutaj także trwa rywalizacja o to, jaka pamięć 

jest „właściwa”, a jaka zła i fałszywa. Dzięki mediom każdy, o dowolnej porze 

dnia i nocy, może się upamiętniać, zabierać głos, rozpamiętywać. Szukać – 

i znajdować – Wroga. 

Dominacja elektronicznie zapośredniczonej pamięci kulturowej, połączona 

z metonimicznie pojmowanymi „miejscami pamięci”, mozolnie tworzonymi 

przez oficjalne dyskursy państwowo-narodowe, nie dokonuje się w społecznej 

próżni, ale w sytuacji powszechnie orzekanego kryzysu tożsamości, tradycji i li-

nearnej narracji o przeszłości. Jak pisze Régis Debray, w kryzysie są wszelkie 

media historyczności (pismo, szkoła, instytucje kultury), a oswajanie przestrzeni 

staje się o wiele istotniejsze aniżeli oswajanie czasu. W konsekwencji: „Współ-

udział we wspólnej przeszłości staje się coraz trudniejszy, w miarę jak coraz ła-

twiejszy okazuje się powszechny dostęp do informacji. Dokonuje się poszerzenie 

sfer ruchliwości i zawężenie pola świadomości historycznej, wzmocnienie po-

wiązań technicznych i osłabienie więzi symbolicznych”13. 

Powiada się, że materia biegnie szybciej niż duch. W kontekście nowego 

technologicznego ładu komunikacji oznacza to, że świat technicznej syntezy 

opartej na technologii cyfrowej nie prowadzi do jakiegokolwiek ujednolicenia 

duchowego ludzi, do powstania „planetarnego megaetnosu”. Jest raczej przeciw-

nie, jako że odpowiedzią na galopującą unifikację środowiska techno-

ekonomicznego nowoczesności stała się, wbrew zgodnej opinii wizjonerów, 

gwałtowna polityczno-kulturowa bałkanizacja14. Ta zaś produkuje w masowej 

skali, co będę się starał pokazać, wersję nowego homo barbarus. Na naszych 

oczach rodzi się pewna skrajna idea społeczeństwa – ludzkiej masy toczącej 

permanentne wojny kulturowe. Plemienność w ramach wspólnej ekumeny tech-

nologicznej. 

                                                                 
12 Zob. A. Erll, Memory in Culture, Palgrave Macmillan: New York 2011. 
13 R. Debray, Wprowadzenie do mediologii, przeł. A. Kapciak, Oficyna Naukowa: Warszawa 

2010, s. 9. 
14 Tamże, s. 232. 
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Wróćmy jednak najpierw raz jeszcze do Regisa Debray. Zaproponował on 

bowiem takie rozumowanie: czy nie jest tak, że każdemu „skokowi do przodu” 

w sferze technologicznego wyposażenia nie odpowiada „skok do tyłu” w sferze 

mentalnej? Debray nazywa to hipotezą postępu wstecznego albo – ironicznie – 

efektu jogging: „Na początku wieku [XX – przyp. W. J. B.] niektórzy wizjonerzy 

prognozowali, że używanie przez mieszkańców miast samochodu szybko spo-

woduje atrofię ich kończyn dolnych, zmotoryzowana dwunożna istota odzwy-

czai się bowiem od chodzenia. Co zobaczyliśmy później? Właśnie to: od czasu, 

gdy mieszkańcy miast przestali chodzić, biegają. Fanatycznie. W parkach lub, 

gdy ich brakuje, w sali, na ruchomej taśmie”15. Innymi słowy, mamy do czynie-

nia z archaizującą modernizacją w sferze społecznej świadomości – „ożywieniem 

dawnego płomienia”, powiada Debray, co pokazuje, na wielu polach, że „że 

większej obecności maszyn nie musi odpowiadać zmniejszenie się sfery «przesą-

dów» (odwrotnej zależności także nie można dowieść)”16. 

Homo barbarus, korzystając z cyfrowej uniwersalności, masowo krzewi par-

tykularyzmy, kultywuje rodzimość, nacjonalizmy, separatyzmy i najrozmaitsze 

formy fundamentalizmu, typowe dla wojen kulturowych w najszerszym, antro-

pologicznym sensie. Ja pisałem wielokrotnie, w owym głębszym sensie wojny 

kulturowe są permanentnym stanem napięcia między tradycyjnym i ponowocze-

snym sposobem rozwiązywania problemów moralnych; culture wars, słowem, to-

czą się w rejestrze moralności i dotyczą nie tyle kwestii materialnych (zarobki, 

praca, rola państwa), ile konfliktów związanych z porządkiem normatywnym ży-

cia społecznego i kwestią tożsamości zbiorowych. Przyjęło się ten obszar nazy-

wać wartościami postmaterialnymi. Tym samym – ostatecznie – gra idzie 

o opowiedzenie się za określoną wizją społeczeństwa i jego moralnych obligacji. 

Stąd nietrudno się domyślić, że fronty bitewne moralnie fundowanych sporów 

o wartości dotyczą w istocie niemal wszystkich aspektów życia zbiorowego i in-

dywidualnych wyborów aksjologicznych. 

Skoro obszar konfliktu zarysowany jest niezwykle szeroko, jego przedmio-

tem stać się może właściwie wszystko, jeśli tylko zostanie powiązane z „syste-
                                                                 

15 Tamże, s. 233. 
16 Tamże, s. 234. 
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mami rozumowań moralnych”, jak to ujął James Hunter17 Debata dotyczy zatem 

aborcji i życia ludzkiego w ogóle, wartości rodzinnych, feminizmu i praw mniej-

szości, stosunku do emigracji, rasizmu i ksenofobii, bezpieczeństwa jednostek 

i granic ingerencji państwa w prywatność, wojny z terroryzmem, eutanazji, roz-

działu Kościoła od państwa, wolności religijnej i granic sekularyzacji, edukacji 

seksualnej, nauczania „inteligentnego projektu” wespół z teorią ewolucji, permi-

sywizmu, stosunku do dziedzictwa kontrkultury, roli mediów, transhumanizmu, 

badań nad komórkami macierzystymi… Zaiste, konflikt normatywny, jaki ogar-

nął społeczeństwa posttradycyjne, przenika wszystkie sfery życia, na równi pry-

watnego, jak i publicznego. Tym, co łączy tak różne tematy, jest fakt, że chodzi 

zawsze o ideologię kulturową i wartości, a więc te sfery, które identyfikuje się ja-

ko „moralne”. A jest to nie spór, ale wielka wojna dlatego, że toczona jest 

o ostateczną i nieodwołalną naturę kultury i moralności – o tożsamość. Wojna 

dotyczy przeszłości (wojna o pamięć), teraźniejszości i przyszłości. Agorą bojów 

stał się internet, miejsce szczególnie sprzyjające ewokacjom ludowej demokracji 

cyfrowej i byciu w masie. Zaryzykować można nawet stwierdzenie, że po-

wszechna forma komunikowania, jaką stał jest hejt, jest poręczną domeną sym-

boliczną nie tyle o walorze komunikacyjnym, co służącą manifestowaniu, nazna-

czaniu i wykluczaniu. Taka wypowiedź nie funkcjonuje jak znak, ale oznaka na-

turalna, co oznacza – hejt jest oznaką wojen kulturowych, podobnie, jak dym jest 

oznaką ognia. 

Proponuję teraz dłuższy cytat z eseju chorwackiej pisarki Dubravki Ugrešić. 

W ironicznej formie jej rozważania oddają bowiem to wszystko, co z naszym 

tematem bezpośrednio się wiąże, wskazując dodatkowo na inną jeszcze stronę 

aktywności homo barbarus dzisiejszego. Pisze ona: 

 
„Mały człowiek”, „zwykły człowiek”, „anonymus” tak zaprawdę nigdy 

w długiej historii ludzkości nie miał okazji znaleźć się w centrum zainteresowania. 

W historycznych widowiskach był statystą, poświęcał swoje małe, skromne życie 

                                                                 
17 J. D. Hunter, Culture Wars. The Struggle to Define America, Basic Books: New York 1991; 

szerzej na ten temat piszę w książce Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, 
Iskry: Warszawa 2013. 
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dla wielkich zwycięstw, królów i wodzów, składał swoje anonimowe kości w pod-

walinach słynnych piramid i wiary w «świetlaną przyszłość». Umierał w tłumie, 

anonimowo, a na powierzchni historii pozostawali jego wielcy panowie. 

To nie bunty i rewolucje obudziły w małym człowieku świadomość, że czło-

wiek to brzmi dumnie, nie zrobił tego Maksym Gorki, autor powyższego sloganu, 

ani demokracja. Sprawcą okazała się digitalna rewolucja: to, co komunizmowi tyl-

ko się śniło, urzeczywistniła technologia. Sprawiła, że również jego, byłego staty-

stę, w końcu zobaczono w zbliżeniu. Bo czy taki robak w ludzkiej postaci, właśnie 

on, nie pojawił się na tym świecie, by pozostawić po sobie ślad? 

I mali ludzie rzucili się, by pozostawić po sobie ślady, rozwijając przy tym 

w sobie niespotykany apetyt: jedni rozbierają się do naga i pokazują pupy, drudzy 

genitalia; jedni śpiewają, drudzy piszą; jedni tańczą, drudzy malują; niektórzy zaś, 

takie multipleksy w ludzkim wydaniu, robią wszystko naraz. Mały człowiek zdobył 

w końcu władzę medialną, wygłasza publiczne wykłady […] 

Oto mały człowiek stworzył dostępne dla wszystkich encyklopedie, swoje al-

ternatywne fora, swoje wideo produkty i swoją wideo sztukę, swoje gazety online, 

swoje wartości, swoje gwiazdy – wszystko swoje. W efekcie tego kolosalnego sa-

mowyzwolenia poczta (elektroniczna) nie służy już do tego, by nadawcy pytali was, 

jak się macie, ale by dostarczyli wam informacje o tym, jak oni się mają, jakie od-

nieśli sukcesy, co nowego napisali, namalowali, sfotografowali, naopowiadali, gdzie 

to oni byli w czym brali udział. 

Mały człowiek ma wszystko, co miał też były wielki człowiek – swoje media, 

swoje blogi, swoje strony internetowe, swoje facebooki, swoje twittery, swoje sel-

fies, swoje instagramy, swoje esemesy, a wielki człowiek coraz bardziej usiłuje zna-

leźć się w centrum uwagi małego człowieka. A ci, którzy naprawdę rządzą świa-

tem, mogą wreszcie odetchnąć, bo dzisiaj każdy narcyz na kuli ziemskiej może so-

bie kupić lustro. Aby go słyszano, widziano i zapamiętano, wyzwolony mały czło-

wiek gotów jest na wszystko, tylko już nie na anonimowość. Raz rozbudzony głód 

jest tak silny, że nic nie może go zaspokoić […] 

Technologia umożliwiła wreszcie przejście władzy w ręce ludu. Karnawał – 

który w predigitalnych epokach odbywał się tylko raz w roku i służył do wyśmie-

wania instytucji władzy, carów, królów, dyktatorów i polityków – w naszych digi-

talnych czasach trwa nieustannie. Różnica polega na tym, że współczesny uczestnik 

karnawału rzadko ośmiesza swoje autorytety, bo też nazbyt jest zakochany w swo-
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im obrazie. Uczestnicy karnawału w predigitalnych czasach nosili maski, dzisiaj 

każdy stara się pokazać swoją twarz18. 

 

To, co w ironiczny sposób portretuje Ugrešić, daje się zinterpretować w po-

lu znaczeniowym „rozumu populistycznego” Ernesto Laclau19, a co z kolei Geo-

rg Simmel przed laty identyfikował w Filozofii pieniądza z podstawowym pro-

blemem naszej kultury, jakim jest podbój i kolonizacja celów przez środki. Jesz-

cze inaczej – tym razem za Sławomirem Magalą – możemy to nazwać „wiruso-

wym zapaleniem kultury”. Według tego ostatniego autora „Aby zaradzić wiru-

sowemu zapaleniu kultury mamy do wyboru albo fundamentalizm żarliwej wia-

ry, albo neoliberalizm cnót uporządkowanego porozumienia w języku podda-

nym racjonalnej kontroli. Ten pierwszy trąci fanatyzmem, ten drugi – pedante-

rią”20. To tu, jak się wydaje, tkwi źródło kulturowych wojen świata 24/7. Społe-

czeństwo na dobre zdaje się składać z dwóch obozów, będących swoimi zwier-

ciadlanymi odbiciami w ramach opozycji „my” – „oni”. Jeden, to zgniłe, zdepra-

wowane i broniące swoich interesów elity, drugi – zdrowy z natury lud, który 

zdaje się zawsze mieć rację. Zakazuje aborcji, chce wypędzić muzułmanów 

z Europy, nie lubi uchodźców, chce kultury narodowej etc. I znowu chodzi 

o moralne podstawy politycznie stanowionego ładu społecznego, ładu, który 

byłby wyrazem Dobra w tym sensie, że promowałby „normalność”, a nie „idio-

synkrazję”, wartości „prawdziwe”, a nie te, które reprezentują mniejszości i inni 

bojownicy kultur tożsamościowych. Jest to wojna toczona w imię afirmacji tra-

dycyjnych koncepcji życia, zderzonych z tym, co Roger Scruton nazywa „kulturą 

odrzucenia”. Ten bój często bywa nazywany starciem uniwersalizmu i relatywi-

zmu. Scruton powiada więc, że hasła wysuwane przez zwolenników multikultu-

ralizmu, feministki czy płynące ze strony myśli liberalnej, „abyśmy nikogo nie 

wyłączali poza nawias”, abyśmy „nie dyskryminowali myślą, mową i uczynkiem 

                                                                 
18 D. Ugrešić, Karnawał małego człowieka, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny” 19-20 

września 2015, s. 34 [podkr. W. J. B.]. 
19 E. Laclau, Rozum populistyczny, przeł. T. Szkudlarek, WN Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

Edukacji TWP: Wrocław 2009. 
20 S. Magala, Między giełdą a śmietnikiem. Eseje simmlowskie, słowo/obraz terytoria: Gdańsk 

1999, s. 57. 
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mniejszości etnicznych, seksualnych lub obyczajowych”, prowadzą w konse-

kwencji do zachęty „do umniejszania tego, co jest odczuwane jako szczególnie 

n a s z e ”21. 

Paradoksem późnej nowoczesności jest bowiem to, że wprawdzie świat zo-

stał zdominowany przez neoliberalnego Lewiatana, który urynkowił całe nasze 

życie, ale tym, co się wymyka globalnemu panowaniu neokonserwatywnej kon-

cepcji społeczeństwa, są indywidualnie realizowane style życia i różnorodność 

pomysłów, jak można budować jego sens poza tradycyjnymi instytucjami i sys-

temami normatywnymi promującymi to, co zwie się cnotą tradycji. Dlatego za 

powszechnie stwierdzany kryzys wszelkich tradycyjnych instytucji, autorytetów, 

norm i wartości, albo przynajmniej ich zderzenie z alternatywnymi konwencjami 

(jak choćby w sferze relacji seksualno-rodzinnych) wini się tych wszystkich, któ-

rzy przyczynili się do nadwątlenia podstaw tradycyjnego ładu22. 

Jak z kolei zauważył Jonathan Crary23, w tle „postępu wstecznego” w sferze 

mentalności, tkwią formy kontroli towarzyszące wzrostowi neoliberalizmu w la-

tach dziewięćdziesiątych, które były znacznie bardziej agresywne, jeśli wziąć pod 

uwagę ich następstwa, w tym to, że zniszczyły wspólnotowe, kolektywnie pod-

trzymywane relacje. Dzisiejsza logorea 24/7 to złudzenie czasu bez oczekiwania, 

natychmiastowego dostępu na życzenie, posiadania i otrzymywania niezależnie 

od innych osób. Odpowiedzialność za innych, którą wymusza bliskość, można 

dziś łatwo ominąć przez elektroniczne zarządzanie własnym harmonogramem 

codziennych zadań i kontaktów. Co chyba ważniejsze, w rzeczywistości 24/7 

doszło do atrofii cierpliwości i szacunku wobec innych, tak niezbędnych w de-

mokracji bezpośredniej, opierającej się na cierpliwym słuchaniu innych i czeka-

niu na swoją kolej, by przemówić. Fenomen blogowania świetnie obrazuje 

triumf modelu gadania jednokierunkowego, w którym nigdy nie trzeba czekać, 

aby kogoś wysłuchać. To jakby powrót alokucji, której centrum jest podmiot 

                                                                 
21 R. Scruton, Zachód i cała reszta. Globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, przeł. T. Bieroń, 

Zysk i S-ka: Poznań 2003, s. 73. 
22 Zob. Ch. Mouffe, Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, przeł. B. Szelewa, Wydawnic-

two Krytyki Politycznej: Warszawa 2015. 
23 J. Crary, 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, D. Żukowski, Karakter: Kraków 2015. 
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o cechach narcystycznych24. Blogowanie, twierdzi Crary, niezależnie od intencji, 

staje się więc jednym z wielu zwiastunów końca polityki. 

Ludowa demokracja i rozum populistyczny są próbą sprzeciwu wobec kie-

runku, w jakim podąża zelektronizowany świat i próbą negacji jego „racjonalno-

ści”, stąd świadomie i spontanicznie przywołuje się wszystkie demony etnocen-

trycznej identyfikacji i posługuje językiem „ludu”. Rodzące się postawy funda-

mentalistyczne nawołują do powrotu do tradycji i ponownego zawierzenia tym 

instytucjom, które stoją na straży społecznego ładu zbiorowego. Fundamenta-

lizm to jednak nie to samo co tradycjonalizm. Tylko w ramach tego drugiego 

tradycję uważa się za coś oczywistego i niepodważalnego, a fundamentalizm ro-

dzi się zawsze wówczas, kiedy owa oczywistość zostaje zakwestionowana lub po 

prostu utracona na dobre. W pełni zgadzam się z poglądem Bergera i Zijdervel-

da, że tradycjonalista może sobie pozwolić na swobodę co do swojego światopo-

glądu i tolerancję wobec tych, którzy są odmienni, jednak w wypadku funda-

mentalisty wszystkich innych trzeba nawracać w imię przywracanego z trudem 

porządku, wykluczać, a w skrajnej postaci – zlikwidować. Temu służy hejt. Zaw-

sze w imię moralnej większości czującej się osaczoną przez subwersywne style 

życia. Zatem: „Fundamentalizm jest próbą przywrócenia oczywistości tradycji, 

zwykle rozumianą jako powrót do (prawdziwej lub wyimaginowanej) nieskazi-

telnej przeszłości tejże tradycji”25. Orężem fundamentalizmu jest homo barbarus 

i językowa semantyka wykluczania alternatyw. 

Raz jeszcze przyjdzie skonstatować, że na naszych oczach objawia się kul-

turowa scena wojen symbolicznych, możliwa dzięki jednoczesnej akceptacji i ra-

dowaniu się eudajmonią nowej technologii oraz bałkanizacji społeczno-

kulturowej. W obrębie tej nowej odsłony agonistyki znaki i symbole funkcjonują 

jak oznaki naturalne, a logika retoryczna wyzyskuje to, co źródłowe dla komuni-

kacji cyfrowej – wzór zerojedynkowy. Nic bardziej nie sprzyja polaryzacji spo-

łecznej i brutalizacji przekazu. Algorytm Googla pomaga czuć się dobrze we 

własnym cyfrowym plemieniu, masie, która podziela nasze przekonania i jasno 

                                                                 
24 Zob. M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwo AGH: Kraków 2016. 
25 P. Berger, A. Zijderveld, Pochwała wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanaty-

kiem, przeł. S. Baranowski, Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda: Kraków 2010, s. 77. 
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odgradza się od obcych. Taka jest także twarz Cassirerowskiego animal symboli-

cum – homo barbarus Sieci. 
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DEMONICZNOŚĆ BOGA  

JAKO ZAŁOŻENIE EKSKLUZYWISTYCZNEGO  

I INKLUZYWISTYCZNEGO TEIZMU 
 

 

W artykule tym pragnę wskazać na pewne ukryte założenie ekskluzywi-

stycznego i inkluzywistycznego teizmu. Założenie to okazuje się niespodziewa-

ne: jest to wyraźnie niewyeksplikowana teza, iż Bóg ma cechy demoniczne. Co 

prawda teza, iż budowniczy tego świata jest demoniczny, nie jest nowa, wystę-

powała bowiem w gnostycyzmie. Niespodziewane jest natomiast to, iż jakość 

demoniczności tworzy się w łonie teizmu odrzucającego dualizm teologiczny 

(dwóch bogów, dobra i zła), również monoteizmu, który zapewnia, że Bóg jest 

dobry. Rozważania zaprowadzą nas do konkluzji, iż jedyną postawą, która jest 

w stanie uwolnić od automatycznego przyjęcia tego założenia, jest teza plurali-

zmu religijnego. 
 

 

Demoniczność 
 

Demoniczność nie oznacza jedynie zła czy woli wyrządzenia aktywnego 

zła, ale również połączonej lub niepołączonej z tą wolą zdecydowanej intencji 
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działania w sposób irracjonalny1. Tę drugą własność można by zresztą sprowa-

dzić do pierwszej – przecież wszelkie zło jakie się dokonuje, zwłaszcza, jeżeli my 

sami jesteśmy jego adresatem, wydaje się nam w szerokim sensie niezrozumiałe. 

Aby zatem jakaś rzeczywistość była demoniczna niekonieczne jest, aby cały czas 

czy z istoty była zła. Może być również od czasu do czasu dobra. Irracjonalność 

działania tej rzeczywistości sprowadza się zatem do faktu głębokiej ambiwalen-

cji, sprzeczności2, a w następnym, konsekwentnym kroku do zakłamania i kłam-

stwa3. Jeżeli mówimy o demoniczności, zwłaszcza na gruncie teologicznym czy 

religioznawczym, należy również dodać, iż ambiwalencja czy sprzeczność demo-

niczności, podobnie jak zło, którym ewentualnie emanuje, powinny dotyczyć 

rzeczy egzystencjalnie ważnych. W innym wypadku jest dla nas obojętna, ani 

specjalnie demoniczna, ani niedemoniczna. 

 

 

Ekskluzywizm i inkluzywizm 
 

Zacznijmy od trywialnej, ale dla większości osób wierzących zgoła nie-

oczywistej tezy – tezy, która znajduje jednak coraz to większe zrozumienie 

u wielu osób myślących i wrażliwych: Nie sposób dzisiaj myśleć o religii bez po-

ważnego i daleko idącego uwzględnienia faktu wielości religii na świecie – faktu, 

który prowadzi myśl spontanicznie ku uznaniu ich równej wartości. W ciągu 

znanych nam dziejów w refleksji nad wielością religii dominowała pozornie ła-

twa postawa ekskluzywizmu albo inkluzywizmu. Oba stanowiska uwzględniają 

                                                                 
1 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1978, s. 176-177. 
2 Faust zwraca się do Mefistofelesa: „O ty duchu sprzeczności!” J. W. Goethe, Faust. Trage-

dia. Część I, przeł. J. S. Buras, Kraków 1997, 4035. W warstwie słownej dwuznaczność owa może 
przyjąć formę bełkotu. W Kuchni czarownicy Fausta: wykonując chaotyczne ruchy (zob. Faust, 
s. 115), będące tam zwierzęta wypowiadają bełkotliwe zdania, które skłaniają Fausta do wes-
tchnienia: 

„Co za bełkot znów szalony? 
Już mi od tego pęka głowa. 
Jakby tu jakiś deklamował 
Chór stu tysięcy pomylonych” (Faust, 2577-2580). 
 

3 Por. określenie diabła jako ojca kłamstwa (J 8, 44). 
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jednak wielość religii nie dość poważnie i w sposób nie dość daleko idący. Eks-

kluzywizm głosi, przypomnijmy, że nasza religia ma całą prawdę, podczas gdy 

inne nie mają jej w ogóle – chrześcijaństwo dość zgodnie głosiło ten pogląd aż 

do XX wieku, a jego najpełniejszym wyrazem była pochodząca od św. Cypriana 

formuła: Extra ecclesiam nulla salus. Jak wiadomo, najbardziej rozpowszechnio-

nym stanowiskiem, występującym w przytłaczającej większości religii na świecie, 

jest jednak współcześnie inkluzywizm. Pogląd ten stwierdza, że nasza religia ma 

całą prawdę, podczas gdy inne posiadają ją jedynie w pewnym stopniu. Jest rze-

czą znaną, że najbardziej inkluzywistyczną religią politeistyczną jest hinduizm 

a najbardziej inkluzywistyczną religią monoteistyczną – islam. Islam od począt-

ku swego istnienia głosił, iż judaizm i chrześcijaństwo zawierają część boskiego 

objawienia, którego ostatecznym dopełnieniem ma być sam islam. Współcześnie 

również główny nurt chrześcijaństwa jest inkluzywistyczny, uznając, że jedynie 

w Chrystusie Bóg objawił się w pełni, godząc się jednak, że w innych religiach 

występują jakieś fragmenty prawdy. Kościół katolicki zdecydował się na inklu-

zywizm dopiero na Soborze Watykańskim II, natomiast wiele kościołów prote-

stanckich o ewangelikalnym charakterze nie może zdobyć się nań nawet dzisiaj. 

Twierdzą one nadal – zgodnie zresztą z wyraźnym stanowiskiem Nowego Te-

stamentu (Mk 16, 16; J 14, 6; Dz 4, 12), któremu w swoim sola Scriptura chcą 

być wierni – że nie ma zbawienia poza Chrystusem, w którego wiara musi być 

wyznana dosłownie, a nie „anonimowo”, pod osłoną czci dla niechrześcijańskich 

bóstw czy zasad. 

 

 

Idea niesprawiedliwego i irracjonalnego bóstwa 
 

Otóż pomimo swojego rozpowszechnienia należałoby zauważyć, że eksklu-

zywizm i inkluzywizm są nie tylko postawami mało nowoczesnymi, ale również 

stanowiskami religijnie niemożliwymi. Są bowiem stanowiskami, zakładającymi 

demoniczne cechy Boga. Innymi słowy, jeżeli zaakceptuje się te stanowiska, idea 

Boga zbliża się do idei postaci, która w chrześcijaństwie, islamie czy innych reli-
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giach jest jej przeciwna4. Zarówno inkluzywizm, jak ekskluzywizm w rozma-

itych swoich religijnych wariantach (w chrześcijaństwie, islamie itd.) głoszą 

myśl, że u źródeł danej religii leży boskie objawienie. Zarazem zakładają, że bó-

stwo jest stronnicze, dyskryminujące w swoich aktach objawienia z niewiado-

mych powodów (przeważającą) część ludzkości, a uprzywilejowując (mniejszą) 

jej część. Kultywowana w większości religii idea jednorazowego czy ograniczo-

nego geograficznie objawienia – wbrew temu, co twierdzą jego wyznawcy, któ-

rym skądinąd brakuje wręcz słów do opisania szczodrobliwości objawiającego się 

w ten sposób Boga – skupia w sobie kluczowy problem inkluzywistycznego czy 

ekskluzywistycznego teizmu: jest zarzutem przeciwko Bożej sprawiedliwości. 

Oznacza bowiem, że Bóg zlekceważył tę część ludzkości, która żyła przed obja-

wieniem i która, żyjąc z dala od miejsca objawienia, nigdy nie mogła i nigdy nie 

będzie mogła z tym objawieniem bliżej się zapoznać. Jeżeli chodzi o chrześcijań-

stwo i jego pretensje do uniwersalnej ważności, warto zauważyć, że jego inten-

sywne misyjne działania przyniosły i przynoszą mizerne efekty w krajach o bar-

dzo wyrafinowanej kulturze, np. w Indiach czy Chinach. Po prawie 500 latach 

ewangelizacji Indii liczba chrześcijan w tym kraju wynosi około 2,3 procent 

ogółu ludności5, tak jakby tempo przyrostu liczby chrześcijan w Indiach wynosi-

ło 0,5 procent na 100 lat. Tam gdzie „nawrócenia” były bardziej masowe – np. 

w Ameryce Południowej czy w Afryce – wynikały przede wszystkim z przymusu 

aparatu państwowego chrześcijańskich kolonizatorów, a potem z tradycyjnego 

dla chrześcijaństwa sojuszu państwa i kościoła, lub działalności humanitarno-

cywilizacyjnej. 

Teologiczne wyobrażenia o rozkapryszonym działaniu Boga nie licuje za-

tem z postacią boską, której rzekomo mają dotyczyć, ale współgra dziwnie i nie-

bezpiecznie z postacią demona. W szczególności na gruncie uniwersalistycznych 

                                                                 
4 Obie religie, podobnie jak islam, uznają za jakoś świętą postać Jahwe, która z innych tu 

prezentowane powodów bywa percypowana jako postać niekiedy demoniczna. Jak zauważa Mir-
cea Eliade, „nietolerancja i fanatyzm charakterystyczne dla proroków i misjonarzy trzech monote-
istycznych religii mają swój wzorzec i uzasadnienie w przykładzie, jaki dał Jahwe (...) Jego 'złość' 
okazuje się niekiedy tak irracjonalna, że można by mówić o 'demonizmie' Jahwe”. M. Eliade, Hi-
storia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Warszawa 1988, s. 128. 

5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html; dostęp: 3.10.2016. 
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(a więc nienarodowych, nieplemiennych) koncepcji teologicznych takie założe-

nie uderza swoją głęboką, irracjonalną niesprawiedliwością. Również jednak na 

gruncie religii plemiennych uzyskuje się podobny efekt przez nadmierne pod-

kreślanie wyjątkowości swojego plemienia. Jeżeli jakiś lud uznaje się za „naród 

wybrany”, w sposób naturalny głosi jakąś formę ekskluzywizmu czy inkluzywi-

zmu. Jeżeli bowiem bóstwo wybrało ten właśnie lud, to co może myśleć o in-

nych narodach, które nie zostały wybrane? Wprawdzie akceptowalne jest twier-

dzenie, że Bogu wolno wszystko, także wybierając jedne narody, a inne narody 

nie wybierając, ale właśnie w tej wolności mieści się sedno problemu, które tutaj 

rozważamy. 

Teza, że Bóg z nieznanych powodów uprzywilejowuje jedynie jedną część 

ludzkości mogła nie być przedmiotem szczególnej troski dla proroków-

fundatorów religii i ich zwolenników. Ich działalność miała miejsce przecież 

w dawnych czasach, w których wiedza o świecie i wielkości świata była w sposób 

naturalny ograniczona. Zarówno pierwsi chrześcijanie, jak Mahomet i pierwsi 

muzułmanie mieli obraz wielkości świata, który był wyrazem daleko idącej, nie-

zawinionej niewiedzy oraz nadzieję, że niewiele wystarczy uczynić, aby dotrzeć 

z boskim objawieniem w krótkim czasie na jego krańce6. Nie wyobrażali sobie, 

że bóstwo, które przez nich przemawia, jest stronnicze, bo kwestia ogarnięcia 

całej ludzkości boskim objawieniem wydawała się bardzo nieodległą perspekty-

wą. Nie przypuszczali również, że nie jest nawet żadną sztuką fizyczne dotarcie 

na krańce świata, ale przekonanie inaczej myślących do Dobrej Nowiny. 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa dzisiaj, kiedy widzimy jasno, jak wielkim 

okazał się świat i w jak odległych miejscach mieszkają ludzie, którzy nigdy nie 

usłyszeli o objawieniach z innych zakątków świata. Myśl o niesprawiedliwości 

Boga nie pojawiła się i nie mogła zaświtać u założycieli religii, ale powinna po-

jawić się u ich zwolenników w czasach współczesnych. Powinni zobaczyć jasno 

dysproporcje między wyobrażeniami ojców założycieli swoich religii a rzeczywi-

stością geograficzną i historyczną, oraz zastanowić się nad głębszymi konse-

kwencjami tej dysproporcji. 
                                                                 

6 Ewangelia wskazują na to, że Jezus zresztą nie zamierzał wykraczać ze swoją naukę poza 
ludność Izraela (zob. Mt 10, 5-6, 24), a więc uwaga ta jego by nie dotyczyła. 
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Jak się okazuje jednak, mało kto wywiązuje się z tej powinności. Większość 

ludzi wierzących skłonnych jest nawet wierzyć w bóstwo niesprawiedliwe. Dla-

czego tak się może dziać? Co takie niechwalebne podejście może ułatwiać? Otóż 

z pewnością ułatwia je instynktownie przyjmowane założenie inkluzywizmu, że 

bóstwo może posiadać cechy również nieetyczne, byle człowiek czy grupa były 

pewne, że stoi ono po „naszej” stronie. Zauważmy, że podobny mechanizm za-

chodzi także w życiu polityczno-społecznym. Podobnie jak wierzący gloryfikują 

de facto niesprawiedliwego Boga, który jest jednak, jak wierzą, szczodry dla nich 

samych, narody gloryfikują czyny swoich wielkich przywódców politycznych 

mimo że, a raczej dzięki temu, że ci ostatni łupili i krzywdzili inne narody na ich 

korzyść. Taką czcią cieszy się na przykład wśród Francuzów chciwy i zdemorali-

zowany demon rasy ludzkiej, Napoleon Bonaparte. Można przypuszczać, że 

idea ekskluzywizmu czy inkluzywizmu jest ściśle związana z etnocentryzmem, 

stanowiąc jego bezpośredni, teologiczny przejaw. 

 

 

Demoniczność: konsekwencje idei radykalnej  

tajemniczość Boga 
 

Ucieczką przed demonizmem ekskluzywizmu i inkluzywizmu okazuje się 

niekiedy popadnięcie w pułapkę innej demoniczności, tej, która wyrasta z apofa-

tyzmu. Twierdzi się wówczas, że Bóg jest tajemniczy i że sprawiedliwość boża 

jest inna niż sprawiedliwość ludzka. Jego bowiem drogi mają być radykalnie in-

ne niż nasze drogi (por. Iż 55, 8). Na gruncie takiego rozdwojenia pojęcia spra-

wiedliwości w imię swoich tajemniczych wyroków Bóg mógłby właśnie objawiać 

całą prawdę jedynie pewnym ludziom, a innym jedynie jej fragmenty albo 

w ogóle żadnej prawdy. 

Zauważmy jednak, że takie podejście w dalszych konsekwencjach prowa-

dziłoby do wniosku, iż w zasadzie nie istniałoby żadne porozumienie między 

ludźmi a Bogiem, co w efekcie negowałoby wszelki teizm, wszelki kontakt 

z Bogiem, mistyczny czy religijny. Zauważmy, że podobny argumentum ad con-
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sequentiam – niestraszny dla nie-teistów, ale dla teistów tragiczny, gdyż im nie 

chodzi jedynie o pogląd, ale życie poglądem i wcielanie poglądu w życie – odno-

si się do wszelkiej teologii apofatycznej, która niekiedy głoszona jest w intencji 

odwrotnej – w intencji oddania chwały nieskończonemu Bogu. Tymczasem wy-

daje się, że religia, obcowanie z bóstwem, zanoszenie do niego modłów, zaufa-

nie mu – wszystko te fenomeny są sensowne jedynie przy założeniu, że pewien 

zespół wartości, w tym niewątpliwie wartość sprawiedliwości, jest w jakichś klu-

czowych swoich elementach tak samo lub analogicznie rozumiany przez Boga, 

jak człowieka. Idea sprawiedliwości jest tak ważna, że uznanie, iż inna mogłaby 

być sprawiedliwość Boga a inna człowieka, musiałoby prowadzić prosto do po-

czucia tak wielkiej odmienności Boga, że nie wiadomo byłoby, z kim właściwie 

miałby do czynienia człowiek, który do niego by się zwracał. Ostatecznie nie by-

łoby możliwe osiągnięcie pewności, czy Bóg jest naprawdę dobry – czy przypad-

kiem człowiek wierzący nie ma do czynienia z istotą, która, mając nad nim wła-

dzę, jest w istocie kapryśna i arbitralna. W konsekwencji zmierzalibyśmy do 

czegoś, co teizm skądinąd przecież wyraźnie neguje: do niemożności rozróżnie-

nia w obiekcie teistycznego kultu między bóstwem a demonem7. 

 

 

Bóg objawiający się niechlujnie 
 

Innym wariantem tezy o tajemniczym Bogu jest – często niezreflektowane 

– powiązanie idei radykalnej apofatyczności z tezą o boskiej komunikatywności, 

wyrażającej się w rozlicznych objawieniach, proroctwach itd. Sednem pojawiają-

cego się wówczas poczucia demoniczności Boga jest przekonanie, że pomimo 

przyjmowania tezy o radykalnej niepoznawalności Boga, twierdzi się stanowczo 

zarazem, że Bóg jednak mówi do człowieka. W efekcie otrzymujemy jednak 

skrajnie ambiwalentny obraz Boga, którego główną aktywnością wobec człowie-

ka jest nie informowanie o czymkolwiek, ale zwodzenie. W tym ujęciu bowiem 

                                                                 
7 Z taką sytuacją mamy wprost do czynienia w kalwinizmie, w którym majestat boski zbu-

dowany jest na odwrotności idei sprawiedliwości – na demonicznej w swej istocie predestynacji. 
Ta sama myśl: G. van der Leeuw, dz. cyt., s. 182. 
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Bóg nie może się objawić takim jakim jest, gdyż jest przecież całkowicie niepo-

znawalny, ale zarazem – z bliżej nieopisywanych powodów – mimo wszystko coś 

do człowieka mówi, tak jakby komunikacja była możliwa. Utrzymywanie tak ab-

surdalnej właściwości w Bogu sprowadza się niekiedy do akceptowanej tezy, że 

Bóg mówi zupełnie bezsensownie – że mówiąc i zapewniając, iż mówi coś naj-

ważniejszego na świecie, jednocześnie wszystko to jakoś odwołuje w imię swojej 

wyższej niepoznawalności. Taka irracjonalna gra z człowiekiem jest uznana za 

coś naturalnego na przykład w myśli Jana od Krzyża. Pięknie i wzniośle brzmi 

jego mowa o sposobie komunikowania się Boga z człowiekiem. W zapale mi-

stycznej pochwały „nocy ciemnej” mistyk jednak nie zauważa, że w jego rozu-

mieniu jest to de facto mowa dogłębnie irracjonalna: 

 
(…) Bóg, niezmierzony i niezgłębiony, zwykł posługiwać się w swoich pro-

roctwach, słowach i objawieniach innymi drogami, odmiennymi pojęciami i my-

ślami od tych sposobów, według których my zazwyczaj rozumujemy8. 
 

Bóg przemawia w mądrości ust swoich a nie ludzkich, i w innym języku niż 

nasz9. 

 

Tak więc, na przykład, Bóg przez proroctwa Jeremiasza obiecał Izraelitom 

pokój, a jednak Izrael dotknęła wojna i klęska. Ale w rozumieniu Jana od Krzy-

ża kiedy Bóg obiecał pokój, miał na myśli pokój, jaki dokona się między czło-

wiekiem a Bogiem poprzez Mesjasza, Jezusa Chrystusa10. 

                                                                 
8 Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, [w:] Jan od Krzyża, Dzieła, przeł. B. Smyrak, Kra-

ków 1986, 2.19.1. 
9 Tamże, 2.19.6. 
10 Tamże, 2.19.7. Przykłady innych pomyłek w rozumieniu objawień Boga: tamże, 2.19.3–4. 

Zauważmy na marginesie, że Jan nie dostrzega, niestety, komiczności tej sytuacji. Wystarczyłoby 
przecież, aby prorok Jeremiasz dodał, że jego proroctwa dotyczą kogoś, kto nadejdzie w przyszło-
ści, a nie aktualnej sytuacji w kraju. Jan jednak twierdzi w sposób tak samo irracjonalny, jak irra-
cjonalny jest Bóg, którego chce przez swoje apofatyczne wypowiedzi uwznioślić, że winę za nie-
zrozumienie proroctwa Jeremiasza ponoszą ludzie, a nie oszczędny w słowach Bóg. 
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Źródła idei Boga „inaczej” sprawiedliwego 
 

Pomimo całej jej niekonsekwencji trudno jednak nie mieć pewnego zrozu-

mienia dla tezy o Bogu „inaczej” sprawiedliwym, sprawiedliwym niezrozumiałą 

dla człowieka sprawiedliwością. Powiedziane zostało, że trzeba by uznać jedno-

znacznie albo analogicznie rozumianą sprawiedliwość, jeżeli chciałoby się mówić 

o możliwości jakiejkolwiek religii czy mistyki. Otóż takiej dobroci boskiej może 

żaden teista „innej sprawiedliwości Bożej” deklaratywnie nie odrzuci – uzna za-

pewne, iż w doświadczeniu religijnym przeżycie dobroci Boga może mieć miej-

sce. Ale dokona też zastrzeżenia, że z jego punktu widzenia nie chodziłoby 

w jego rozumowaniach na ten temat o jasne i jednoznaczne stwierdzenia, ale 

o pewne przeakcentowania. Ów teista „innej sprawiedliwości” mógłby powie-

dzieć, że co prawda doświadczenie mistyczne mówi o dobrym bóstwie, ale rze-

czywistość, w której żyjemy – rzeczywistość pełna krzyczącej niesprawiedliwości, 

krzywdy, bólu itd. – zdawałaby się wskazywać, że sprawiedliwość boska nie jest 

jednak tak jednoznaczna, jak sugerowałoby to wewnętrzne doświadczenie. Jeżeli 

przyjmie się, że Bóg spuszcza na niektóre regiony świata wielkie nieszczęścia, 

a pozwala na kwitnięcie innych – przy czym dla idei wszechmogącego Boga 

„spuszczać” czy „pozwalać” wychodzi na jedno i to samo – trzeba by zarazem 

uznać, że Bóg przez swoje działania odnoszące się do spraw egzystencjalnych 

zdawałby się dawać ludziom wyraźnie do zrozumienia, że nie jest sprawiedliwy 

w jednoznaczno-analogiczny sposób, czyli „tak jakbyśmy tego oczekiwali”. Co 

więcej, niektóre formy myślenia religijnego (np. gnostycyzm) uznały wręcz, że 

twórca tego świata i jego zarządca jest postacią demoniczną. I wydaje się, że to 

właśnie świadomość niewyjaśnialnego nieszczęścia jest głównym źródłem idei 

apofatyzmu boskiego, nie zaś żadne refleksje o granicach poznania nieskończo-

nego czy wola oddania chwały nieskończonemu bóstwu, jak sugerują wyrafino-

wani teologowie. 

W każdym razie na gruncie teistycznego rozumienia świata, któremu prze-

cież z natury trudno jest pogodzić wszechmoc dobrego Boga z istnieniem zła na 

świecie, może wydawać się względnie akceptowalnym przekonanie, że Bóg ob- 
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jawia się w jednym miejscu i czasie bardziej niż w drugim. Ostatecznie w ra-

mach inkluzywizmu sądzi się, że Bóg coś jednak z prawdy udziela innym reli-

giom, a więc sytuacja ta może nie wydawać się tak wielkim skandalem, kiedy 

porówna się ją z terminalnie chorymi, tsunami czy skutkami wojny, które 

w pewnych miejscach występują, a w innych nie występują. W perspektywie 

teodycealnej może się wydawać, że samo myślenie teistyczne, obojętnie czy by-

łoby ekskluzywistyczne, inkluzywistyczne czy po prostu pluralistyczne, promuje 

ideę Boga niesprawiedliwego w dystrybucji dobra i zła, a więc z tego punktu wi-

dzenia również jakoś demonicznego. W tym sensie można by argumentować, że 

niesprawiedliwa irracjonalność inkluzywizmu niczego nie niszczy w teizmie, bo 

ten jest już dostatecznie kruchy sam w sobie. 

Rzeczywiście, wydaje się, że nie jest łatwo zignorować ten argument. Usta-

nawia analogię – analogię między płaszczyzną poznawczą a płaszczyzną egzy-

stencjalną teizmu, podkreślając większą ważność tego, co rzeczywiście jest bar-

dziej kluczowe: problemu życia, cierpienia i śmierci. Podkreśla wolną wolę 

Stwórcy, który działa tak, jak to uznaje za stosowne, mimo że my nie jesteśmy 

w stanie zrozumieć jego decyzji. 

Z drugiej strony warto zastanowić się, czy nie należałoby rozwiązać jakiś 

problem, jeżeli ten faktycznie wydaje się rozwiązywalny. A problem w przypad-

ku tezy o demonicznym charakterze ekskluzywizmu i inkluzywizmu jest stosun-

kowo łatwy do rozwiązania. Wystarczy odejść od inkluzywizmu na rzecz tezy 

pluralizmu religijnego, która głosi taki sam dostęp do prawdy w każdej religii. 

Wówczas sprawiedliwość Boga przynajmniej w tej jednej płaszczyźnie zostanie 

w pełni zagwarantowana. To, że problem zła trudny jest do rozwiązania albo 

w ogóle nierozwiązywalny – czy może rodzić wręcz poczucie demoniczności – 

nie oznacza, że problemów rozwiązywalnych nie należy dotykać, pozostawiając 

je starodawnej logice, którą nadali mu nasi przodkowie. Problem zła jest pro-

blemem kluczowym dla teizmu, niemniej nie wydaje się potrzebne eskalowanie 

niezrozumiałości, jeżeli możliwe jest jej zmniejszenie. 
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Nieabsurdalne warunki idei objawienia się Boga 
 

Niemożliwość inkluzywizmu powinna być klarowna na gruncie chrześci-

jaństwa, który głosi nie tylko Boga sprawiedliwości, ale – zwłaszcza ostatnio, 

kiedy ludzie Zachodu stali się pod wpływem dobrobytu bardziej łagodni i wyro-

zumiali – w jeszcze większym stopniu Boga miłości. Głosząc jednak takiego 

Boga, chrześcijaństwo w sposób jasny znosi tezę o swojej własnej wyjątkowości, 

a zatem znosi samo siebie, gdyż uznaje siebie jako jedyną religię objawioną i za-

łożoną przez Boga. Wyjątkowość ta zanika z chwilą, gdy uświadamiamy sobie, 

że chrześcijaństwo powinno de facto zakładać, iż w imię swojej miłości Bóg po-

winien objawiać prawdę w sposób dostateczny we wszystkich zakątkach ziemi – 

zarówno po, jak i przed narodzeniem Chrystusa, zarówno na Zachodzie, jak 

w każdym innym zakątku ziemi. Miłość, może jeszcze bardziej niż sprawiedli-

wość, powinna skłaniać Syna Bożego, aby zstąpić w takiej czy innej jakiejś po-

staci nie tylko w Palestynie dwa tysiące lat temu, ale również w Chinach, In-

diach czy Afryce, nie tylko dwa tysiące lat temu, ale również pięć czy dziesięć ty-

sięcy lat temu. W ramach inkluzywizmu czy, jeszcze gorzej, myślenia ekskluzy-

wistycznego im bardziej chrześcijaństwo podkreśla boską miłość i szczodrobli-

wość, tym bardziej paradoksalnie generuje demoniczny obraz Boga. 

Jeżeli w ogóle kiedykolwiek, to wydaje się raczej, że wcielone Słowo Boże, 

powinno pojawić się raczej na początku istnienia ludzkości, setki tysięcy lat te-

mu, po to, aby ufundować właściwą postać wiary religijnej po wszystkie czasy 

dla wszystkich ludzi11. Wówczas, gdy człowiek posiadał już przebudzoną świa-

domość i gdy właśnie zaczynał wędrówkę przez dzieje jako świadomy rodzaj 

istot stworzonych, pełne i skuteczne – a nie tak jak chrześcijaństwo czy islam, 

które docierały do różnych zakątków świata głównie za pomocą przemocy – ob-

                                                                 
11 Nie wnikamy tutaj głębiej w opowieści chrześcijańskie i nie stawiamy naturalnego pytania, 

dlaczego w schemacie przez nie zaproponowanym Bóg w swoim Synu nie objawił się w pełni 
w raju – dlaczego o jakimś specjalnym objawieniu się Boga Adam i Ewa nie zaświadczali w ogóle, 
według Biblii, w pierwszych dekadach czy stuleciach istnienia ludzkości, choć w raju była na to, 
jeżeli tak można rzec, dobra okazja. Można odnieść wrażenie, jakby Biblia dawała do zrozumie-
nia, że oprócz zaznajomienia się z rajską florą i fauną pierwsi ludzie nie zdobyli żadnych szerszych 
informacji o naturze swojego Stwórcy i jego Syna. 
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jawienie się Boga miałoby zrozumiały sens. Nie byłoby nade wszystkim ograni-

czone czasowo i przestrzenne – i tym samym również niesprawiedliwe. Miałoby 

sens zwłaszcza wówczas, gdyby Bóg postanowił tak przekonująco się objawić, że 

przez tysiąclecia jego objawienie byłoby wszędzie znane i dostępne12. Każdy 

człowiek, który żyłby później, mógłby czerpać z fundamentu, jaki postawiłby 

objawiający się Bóg na początku. 

Teza ta nie sprowadzałaby się do twierdzenia, że człowiek nie miałby wy-

boru – że musiałby być tym jednym objawieniem jakoś przytłoczony. Można 

bowiem założyć, iż fakt istnienia tego prawdziwego objawienia z natury nie 

przeszkadzałby możliwości powstawania innych, wykreowanych przez człowieka 

światopoglądów. Dopiero przy założeniu takiego praobjawienia na początku 

czasów, można by przyjąć, że żaden lud, ani żadna epoka nie byłyby uprzywile-

jowane. I odwrotnie, jeżeli Bóg miałby się objawić dopiero setki tysięcy lat po 

pojawieniu się świadomości ludzkiej w małym zakątku świata, trudno byłoby ro-

zumieć to objawienie inaczej niż jako akt wielkiego, kapryśnego i irracjonalnego 

spóźnienia, spóźnienia będącego przejawem pogardy dla olbrzymiej liczby ludzi. 

Ci, którzy je przyjmują, dają chyba nieświadomie albo świadomie wyraz podob-

nej pogardzie. 

Wszystkie te warunki nieabsurdalnego objawienia spełnia na przykład kon-

cepcja uznająca objawienie się Boga w przyrodzie, rozumienia przyrody jako 

pełnej vestigia Dei. Słusznie więc powiada Al-Ma’arri, syryjski poeta z przełomu 

X/XI wieku: 
 

Mahomecie albo Mesjaszu! Posłuchajcie mnie, 
Cała prawda nie może być tylko tu lub tylko tam. 
Nie rozumiem, dlaczego Bóg, który stworzył słońce i niebo, 
Miałby objawić całą swą Światłość tylko jednemu13. 

                                                                 
12 Dlatego nie rozwiązuje problemu idea monoteizmu pierwotnego szkoły kulturowo-

historycznej (zob. H. Zimon, Monoteizm pierwotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej krytyka 
w Wiedeńskiej Szkole Etnologicznej, Lublin 2001), gdyż z teistycznego punktu widzenia wydaje się 
nie do przyjęcia, że Bóg mając dość mocy, aby się objawić na początku, nie dysponuje odpowiednią 
mocą, aby owo pierwotne objawienie było dostatecznie znane dalej w dziejach ludzkości, niezależnie 
od wszystkich zniekształceń religijnych, jakie ludzie próbowaliby na nim dokonać. 

13 Cyt. za: Ibn Warraq, Dlaczego nie jestem muzułmaninem, przeł. K.W. Wielgat, G. Ku-
śmierek, Warszawa 2013, s. 377; tłum. zmien. – Z. K. 
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O dostatecznie objawiających Boga vestigia Dei w przyrodzie pisze św. Pa-

weł w Liście do Rzymian: 

 
Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od 

stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem (…) (Rz 1, 20) 

 

Wydaje się, że – gdyby pominąć przykry kontekst obwiniania, w jakim pa-

da to stwierdzenie – św. Paweł był bliżej prawdy, niż mu się wydawało. Z pew-

nością szukając znaków objawiającego się Boga w sposób niedyskryminujący ni-

kogo, znaków Boga objawiającego się w sposób wprowadzający pokój, wiele 

osób rozgląda się za nimi właśnie w przyrodzie, a dystansuje się do pism świę-

tych. Kontemplacja przyrody wraz z troską ekologiczną, dzieloną z niewierzą-

cymi, jest często alternatywą dla osób poszukujących Boga, których zmęczyła 

arbitralność, czy nawet niejaka frywolność teologicznych interpretacji. 

 

 

Demoniczne podejście do idei zbawienia bliźnich 
 

Religie zgodnie twierdzą, że posiadanie prawdy jest warunkiem zbawienia. 

Skoro zaś idea inkluzywistycznego teizmu, na której bazują, jest niesprawiedli-

wa, jest zrozumiałe, że niesprawiedliwy będzie również stosunek danej religii 

wobec kwestii zbawienia u członków innych religii. Będąc wyznawcami bóstwa 

o cechach demonicznych, teiści inkluzywistyczni i ekskluzywistyczni sami stają 

się demoniczni, jeżeli nie byli tacy od początku – źródło problemu mieści się 

przecież w nich, a nie w bóstwach, a już w najmniejszym stopniu w obcych, któ-

rych masowo wysyłają do piekła. 

Drastyczny przykład tej niesprawiedliwości reprezentuje chrześcijaństwo. 

W najstarszej, a więc najbardziej wiarygodnej Ewangelii Marka Jezus powiada: 

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, bę-

dzie potępiony” (Mk 16, 16)14. To irracjonalne i niesprawiedliwe zdanie znala-

                                                                 
14 Cytaty biblijne w tym artykule według: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy 

Przekład, przeł. Komisja Przekładu Pisma Świętego Warszawa 1975. 
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zło miliony zwolenników w dziejach chrześcijaństwa15, pozwalając na dość 

szczodre szafowanie wyrokami kary wiecznej. 

Przytoczmy ponownie przykład hiszpańskiego Doktora Kościoła.  W jego 

ujęciu starożytni filozofowie i władcy nie mogli z powodu nieznajomości Ewan-

gelii osiągnąć nagrody życia wiecznego, ale za ich zasługi moralne Bóg ich na-

gradzał dobrami doczesnymi, takimi jak sława, cześć, potęga, pokój. Za spra-

wiedliwe prawo Bóg nagrodził Rzymian władztwem nad całym światem. „Tym 

sposobem – powiada Jan - dawał im nagrodę doczesną za dobre obyczaje, nie 

byli bowiem zdolni osiągnąć nagrody wiecznej”16. Za tym nonszalanckim, acz 

mającym pozory logicznego wywodem, kryje się przeraźliwa teza, że starożytni 

Rzymianie, tylko dlatego że fizycznie nie weszli w fizyczny kontakt z apostołami 

Dobrej Nowiny – a ze zrozumiałych powodów większość z nich wejść przecież 

nie mogła – zostali skazani na wieczne męki. 

Jak Bóg jest niesprawiedliwy, objawiając się lokalnie w sensie czasowym 

i przestrzennym, tak samo okazuje się niesprawiedliwy, skazując ludzi, którzy 

żyją jedynie skończonym życiem, na nieskończone męki. W karze wiecznego 

piekła zawarta jest myśl, że ludzie są w stanie popełnić jedynie skończoną ilość 

grzechów, a mimo to mogą być ukarani karą za nieskończoną ilość grzechów. 

Nad tą oczywistą niedorzecznością miliony chrześcijan czy muzułmanów mogły 

i nadal, niestety, mogą przechodzić do porządku dziennego. 

Demoniczne nastawienie teistów przejawia się wręcz, jak u Tertuliana, 

w radości zbawionych na widok potępionych: „Jakiż widok obudzi mój zachwyt, 

mój śmiech, moją radość i moją euforię? Kiedy widzę wszystkich tych królów, 

tych wielkich królów, powitanych (jak się nam mówiło) w niebie, razem z Jowi-

szem, razem z tymi, którzy opowiadali o ich pochodzeniu, jęczących w głębi 

ciemności!17. Według Tomasza z Akwinu, kiedy zbawieni będą oglądać męki 

                                                                 
15 W Kościele katolickim do tych warunków dodano jeszcze od siebie inny warunek: nie-

zbędność nieposiadania w chwili śmierci grzechu śmiertelnego. 
16 Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, 3.27.3. 
17 Tertulian, De spectaculis, XXX, [w:] Tertullian, Apology; De spectaculis / with an English 

translation by t. R. Glover. Minucius Felix / with an English translation by Gerald H. Rendall; 
based on the unfinsihed version by W. C. A. Kerr, Cambridge, Massachusetts, London, 1977, 
s. 297-299. 
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potępionych, zwiększy się wydatnie ich radość z powodu własnego zbawienia18 – 

o litości dla potępionych nie ma w ogóle mowy. Według Pascala z kolei w dniu 

sądu ostatecznego szyderczy śmiech Boga oraz towarzyszących Mu świętych ma 

towarzyszyć wtrącaniu ludzi do piekła19. 

Demoniczność kryje się mrokach rozmaitych myśli Augustyna. W świetle 

zasady zawartej w cytacie z Ewangelii Marka o niezbędności wiary i chrztu dla 

zbawienia, jest wysoce konsekwentną, ale zarazem absurdalnie niesprawiedliwą 

Augustyńska teza o potępieniu wiecznym nieochrzczonych niemowląt. Jest ona 

z pewnością jednym z bardziej ewidentnych dowodów demoniczności obrazu 

Boga przyjmowanego w ekskluzywizmie. Jest rzeczą interesującą, że jej przyjęcie 

nie było koniecznością teologiczną, gdyż we współczesnym Augustynowi Ko-

ściele byli teologowie, którzy właśnie w imię idei sprawiedliwości Boga, wzywali 

go do jej zaniechania. Jak przekonująco brzmią dla nas słowa Juliana z Eklanum, 

który pokazuje sprzeczność tej koncepcji z elementarnym, występującym nawet 

u niezbawionych pogan wyobrażeniem o boskiej sprawiedliwości: „Ty Augusty-

nie, jesteś daleki od uczuć religijnych, od cywilizowanego myślenia, od zdrowe-

go rozsądku ludzkiego, skoro myślisz, że twój Bóg jest zdolny do popełnienia 

przeciw sprawiedliwości, trudnych do wyobrażenia nawet dla barbarzyńców”20. 

Bardziej humanitarna teza Abelarda, a potem Tomasz z Akwinu teza o tym, że 

nieochrzczone dzieci idą do otchłani dziecięcej (limbus puerorum), miejsca zaży-

wania naturalnego szczęścia, ale pozbawionego oglądania Boga, jest oczywiście 

nadal niesprawiedliwa i w pewnym stopniu, nieco słabszym, nadal zakłada de-

moniczność Boga. Benedykt XVI w 2007 r. odrzucił istnienie otchłani dziecię-

cej, ale zaaprobowany przez niego dokument wyraża jedynie nadzieję, że dzieci 

nieochrzczone będą zbawione21. To, że papież ten wciąż waha się w tej banalnie 

                                                                 
18 G. Streminger, Gottes Gu ̈te und die U ̈bel der Welt: das Theodizeeproblem, Tu ̈bingen 1992, 

s. 99. 
19 J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993, s. 91. 
20 Cyt. za: U. Ranke-Heinemann, Eunuchy do raju. Kościół katolicki a seksualizm, przeł. 

M. Zeller, Gdynia 1995, s. 80. 
21 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez 

chrztu, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_ 
doc_20070419_un-baptised-infants_pl.pdf, dostęp: 26.09.2016. 
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oczywistej kwestii, świadczy o tym, jak bardzo silne i nieprzemyślane są nadal 

w Kościele katolickim tendencje do zadawania bólu w imię pojmowanego na 

sposób inkluzywistyczny Boga. 

Jest ciekawe – choć, przyznajmy, ciekawością, która wywołuje ciarki – jak 

niektóre wyznania chrześcijańskie do dzisiaj dopuszczają się aktów symboliczne-

go okrucieństwa. W Kościele katolickim dopiero na Soborze Watykańskim II 

uznano jednoznacznie, że niechrześcijanie i niekatolicy mogą być zbawieni. Ale 

jeszcze w latach 40. stosunek tego Kościoła do niechrześcijan był powodem, 

który przeszkodził Simone Weil we wstąpieniu do tej organizacji22. 

Sytuacja jest znacznie gorsza w wyznaniach protestanckich – jak powie-

działem, ich wierność (niegdyś emancypacyjnej, dzisiaj reakcyjnej) zasadzie sola 

Scriptura sprawia, że, zwłaszcza w licznych ewangelikalnych wyznaniach, akcep-

tują ekskluzywistyczne fragmenty Nowego Testamentu. I tak w 1960 roku pro-

testancki Kongres Misji Światowej (World Mission Congress) w Chicago 

stwierdził, że „od wojny więcej niż miliard ludzi przeszło do wieczności i więcej 

niż połowa z nich poszła w udręki ognia piekielnego bez usłyszenia o Jezusie 

Chrystusie, o tym, kim on był i dlaczego umarł na krzyżu Kalwarii”23. William 

Lane Craig, uznany filozof i teolog protestancki, w tym samym duchu, nie waha 

się uznać, że miliardy ludzi poszli i pójdą do piekła: „Bóg w swojej Opatrzności 

– pisze on – tak uporządkował świat, że ci, którzy odpowiedzieliby na ewange-

lię, gdyby ją słyszeli, słyszą ją (…) W swojej miłości i miłosierdziu Bóg gwaran-

tuje, że nikt kto uwierzyłby w ewangelię, jeżeli by ją usłyszał, nie rodzi się 

w miejscu i czasie w historii, w którym nie udaje mu się ją usłyszeć”24. Z drugiej 

strony można usprawiedliwić misjonarzy i teologa faktem, iż teza o podobnej, 

masowej hekatombie piekielnej znajduje się w Ewangelii Mateusza u Jezusa25. 

 

                                                                 
22 Zob. S. Weil, Wybór pism, przeł. i oprac. Cz. Miłosz, Znak, Kraków 1991, s. 36. 
23 Cyt. za: J. M. Vigil, L. E. Tomita, Along the Many Paths of God, Münster 2008, s. 75. 
24 W. L. Craig, On Guard. Defending Your Faith with Reason and Precision, Colorado 

Springs, CO 2010, s. 279-280. 
25 „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która 

wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska 
droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”. Mt 7, 13. 
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Uwagi końcowe: destrukcyjny pluralizm religijny 
 

Z chwilą, gdy etnocentryzm będzie tracił coraz bardziej na znaczeniu – 

a w globalnej wiosce utrata jego znaczenia będzie z pewnością zjawiskiem szyb-

ko postępującym – coraz to wyraźniej będzie uwidaczniać się niesprawiedliwość 

i irracjonalność pojęcia Boga w tradycyjnym, ekskluzywistycznym i inkluzywi-

styczny teizmie. 

Jak się wydaje, nie ma możliwości uratowania ekskluzywistycznego czy in-

kluzywistycznego wyobrażenia Boga przed zarzutem demoniczności. Jedynym 

sposobem na odparcie tego zarzutu byłoby przyjęcie pluralizmu religijnego, za-

kładającego taki sam dostęp do prawdy w każdej religii. Umożliwiłoby to rezy-

gnację z przyjmowania Boga, który irracjonalnie potępia ludzi za to, że nie wie-

dzą, czego wiedzieć nie są w stanie i nie wykonują rytuałów, o których nie mają 

pojęcia. Przejście na stanowisko pluralizmu religijnego musiałoby zostać w spo-

sób naturalny związane z przekształceniem idei religii jako miejsca objawienia 

się Boga w ideę religii jako miejsca (ewentualnego) poszukiwania Boga. To by-

łoby z pewnością sprzeczne z wielowiekowym przyzwyczajeniem. Zadanie prze-

kształcenia religii w miejsce poszukiwania Boga musiałoby zostać odebrane za-

równo jako trudne, jak i jako obraźliwe – jako zamach nie tylko na istotę danej 

religii, ale również na samo jej istnienie. Być może również – skoro wszystkie 

twierdzenia w religiach wspierają tezę o ich wyższości – przyjęcie niedemonicz-

nego pojęcia Boga oznaczałoby automatyczny ich demontaż. 
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DEMONIC NATURE OF GOD AS AN ASSUMPTION  

OF EXCLUSIVIST AND INCLUSIVIST THEISM 

 

Summary 

 

In this article I claim that there is a hidden assumption of the demonic character of God in 

the exclusivist and inclusivist theism. Exclusivism and inclusivism assume that God is partial and 

in fact does not care about most people in the world, choosing to reveal himself fully only in one 

part of the world. This kind of neglect for other people reflects the standard ethnocentrism and 

seems to be an expression of it. The only way to avoid the view that God is demonic is to accept 

the religious pluralism. The idea of religion would need to be changed: from the idea of religion 

as a place of revelation of God to the idea of religion as a place for searching for God. Accepting 

religious pluralism would lead, however, to the destruction of religions as we know them, since 

the core of their doctrines is based on the assumption of their superiority. 

Key words: inclusivism, exclusivism, religious pluralism, demonism. 

Słowa kluczowe: teizm, inkluzywizm, ekskluzywizm, pluralizm religijny, demonizm. 
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RELIGIA NA GRANICY MITU 
 

 

Zjawiska religijne obejmują bardzo szerokie spektrum wydarzeń ducho-

wych, rytualnych, struktur instytucjonalnych i dogmatycznych przeświadczeń na 

temat określonej mechaniki świata rządzonego przez siły nadprzyrodzone. Ale 

zarazem religie szkicują portret człowieka, uwikłanego w sieć zależności ukon-

tekstualizowanych przyrodą i sferą sacrum; bez względu na poziom rozwoju reli-

gii. Nawet najbardziej pierwotne formy myśli religijnej i mitycznej (a w najdaw-

niejszych formach trudno je wyraźnie oddzielić1) nie unikają motywu relacji 

między człowiekiem a sferą tego, co nierozpoznane, co jawi się jako nieprzenik-

nione dla ludzkiej świadomości. Tym bardziej dotyczy to religii dojrzalszych, 

wyżej zorganizowanych, bardziej świadomych swojej problematyki. Ale zawsze 

w najróżnorodniejszych postaciach religii składnik antropologiczny odgrywa rolę 

centralną. Inaczej mówiąc, religia jest całym rejestrem odpowiedzi nie wprost 
                                                                 

1 Zob. Ernst Cassirer, Mit państwa, przeł. Anna Staniewska, Warszawa 2006, s. 40, 50. 
Cassirer próbując ustalić „systematykę ducha ludzkiego”, czyli określić różne rodzaje naszych du-
chowych interpretacji świata, przestrzega przed zbyt rygorystycznym i schematycznym ich oddzie-
leniem, jakkolwiek powinno się zakładać ich ogólną wzajemną odmienność. Wyjaśnia ten punkt 
widzenia tak oto: „Teoretyczna, a w szczególności filozoficzna myśl nie może nigdy z takiego wy-
tyczenia granic zrezygnować: musi ona wszakże przy tym mieć świadomość, iż owe granice, które 
ustanawia myślenie, nie mogą zastygnąć w stałe bariery – że muszą one pozostać granicami ru-
chomymi, aby pomieścić w sobie pełnię i ruch zjawisk”; Ernst Cassirer, Przestrzeń mityczna, este-
tyczna i teoretyczna, [w:] tenże, Symbol i język, przeł. Bolesław Andrzejewski, Poznań 1995, s. 125. 
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(tylko czasami wprost), na pytanie, jakie jest nasze miejsce w ogromie rzeczywi-

stości; w kontekście sił boskich i zjawisk przyrody. 

Ernst Cassirer, którego analizy są punktem centralnym niniejszego tekstu, 

utrzymuje, że religijna interpretacja świata odegrała niebywale ważną rolę nie 

tylko w wymiarze rozwoju kosmologii, ale przede wszystkim w procesie ukon-

stytuowania się moralnej aksjologii. Bez religijnej interpretacji, która podlegała 

w toku dziejów licznym procesom ewolucyjnych zmian, nie mielibyśmy wykry-

stalizowanej moralności, która również przechodziła różnorodne historyczne 

transformacje i znajdowała odmienne legitymizacje, niemniej stanowi ona od 

dawna trwały azymut w naszej działalności kulturotwórczej. Przekonanie Cassi-

rera może przypominać poglądy Durkheima na religię, jednak argumentacja 

przez niego zastosowana jest inna, a stanowisko co do zasadności merytorycznej 

(prawdziwościowej) religii świadomie niedopowiedziane, w przeciwieństwie do 

francuskiego socjologa. 

Cassirerowi w żadnej mierze nie chodzi zatem o analizowanie religii czy 

mitu od strony prawdziwości ich wyobrażeń w stosunku do rzeczywistości. 

Chodzi tu bowiem o ukazanie topografii czy „składni”2 wyobrażeń mitycznych 

i religijnych, czyli o ich formę interpretacji świata, a nie o ich treść konfronto-

waną z wymogami metodologicznymi i faktycznymi danymi, jakich oczekujemy 

od myśli filozoficznej czy naukowej. Mit czy religia posiadają swoją logikę, jest 

ona jednak – co oczywiste – odmienna od logiki nauk empirycznych. Chodzi tu 

o specyfikę f o r m y rozumienia świata, ale nie o jej prawdę. Cassirer pokazuje, 

że głównymi liniami regulacyjnymi myślenia mitycznego i religijnego (w jego 

wczesnych fazach rozwojowych) jest postrzeganie rzeczywistości jako jednorod-

nego środowiska, w którym wszelkie formy życia się ze sobą konfrontują i zara-

zem przenikają; to jest ta tak często przywoływana przez filozofa solidarność ży-

cia, pojęta jako wspólnota jestestw rządzona jednym prawem. Pisze bowiem tak: 

„W odczuciu mitycznym i religijnym przyroda staje się jedną wielką społeczno-

ścią, s p o ł e c z n o ś c i ą  ż y c i a. W tej społeczności człowiek nie otrzymuje spe-

cjalnej pozycji. Jest jej częścią, ale pod żadnym względem nie stoi wyżej niż 
                                                                 

2 Zob. Przemysław Parszutowicz, Fenomenologia form symbolicznych. Podstawowe pojęcia i in-
spiracje „późnej” filozofii Ernsta Cassirera, Warszawa 2014, s. 112. 
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wszyscy inni jej członkowie. Życie ma tę samą godność religijną w najniższych 

i w najwyższych formach”3. Z tego przeświadczenia wyrastało mityczne przeko-

nanie (i pragnienie), że śmierć nie jest aktem ostatecznym, że nie kończy defini-

tywnie istnienia, a tylko zmienia postać. Pod tym względem mit i religia są róż-

nymi reakcjami na problem przemijania, przy czym nie jest to różnica jakościo-

wa, lecz narracyjna: mit formułuje opowieść, by tak rzec, poetycką, religia odwo-

łuje się do jakiejś formy racjonalności. Ale w obu tych interpretacjach świata 

afirmacja życia jest podkreślana w sposób bezdyskusyjny. „W pewnym sensie – 

pisze Cassirer – całą myśl mityczną można zinterpretować jako stałe i uparte ne-

gowanie zjawiska śmierci. Mocą przeświadczenia o nieprzerwanej jedności i cią-

głości życia myśl mityczna musiała to zjawisko usunąć. Religia pierwotna jest 

może najsilniejszą i najbardziej energiczną afirmacją życia, jaką spotykamy 

w kulturze”4. Obie te formy rozumienia świata odwołują się bardziej do uczucia 

niż do logiki rozumu, stąd ich, jak to nazywa Cassirer, pogląd syntetyczny, nie 

analityczny, że nie ma miejsca w rzeczywistości na odrębne klasy, rodzaje, ga-

tunki, swego rodzaju odseparowane regiony życia, wszystko bowiem jest ciągłą 

całością, zatem regułą fundamentalną jest prawo metamorfozy, oznaczające, że 

wszystko może się nagle przemienić we wszystko5. Spojrzenie mityczne i religij-

ne (w religiach pierwotnych) jest sympatyczne, co oznacza pogląd, że wszelkie 

istoty żywe postrzega się jako przynależące na równych prawach do tego samego 

królestwa istnienia. 

To właśnie uczucie, że rzeczywistość jest pomimo pozornych różnic fun-

damentalnie jednorodna, nadaje mitowi i religii pierwotnej spójność, swego ro-

                                                                 
3 Ernst Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. Anna Staniewska, War-

szawa 1971, s. 153. 
4 Esej, 154-155. 
5 Zob. tamże, s. 152. Tę dynamiczność i dialektyczność mitycznego obrazu świata Cassirer 

opisuje w następujący sposób: „Każdy twór może przemienić się w inny, wszystko może powstać 
ze wszystkiego. Postać rzeczy może się zmienić w mgnieniu oka, bowiem nie jest zbudowana 
z trwałych własności. «Własności» i «właściwości» są momentami, z którymi obserwacja empi-
ryczna zapoznaje nas tylko, o ile te same określenia i stosunki stwierdzane są wciąż na nowo, przez 
cały czas. Mit nie zna takiej jednorodności i równokształtności. Dla niego w każdej chwili świat 
może otrzymać inny wygląd, ponieważ tym, co określa ów wygląd jest afekt”; E. Cassirer, Logika 
nauk o kulturze. Pięć studiów, przeł. Przemysław Parszutowicz, Kęty 2011, s. 64-65. 
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dzaju wewnętrzną logikę, dzięki której tworzą one koherentne symboliczne in-

terpretacje świata, bynajmniej nie sprzeciwiające się racjonalności pojętej najsze-

rzej. I to ma na myśli Cassirer mówiąc, że są one formami symbolicznymi na 

równych zasadach jak język czy nauka, są bowiem symbolicznymi syntezami do-

świadczenia, choć odmiennymi od syntez naukowych czy tych, które stanowią 

podstawową strukturę języka odpowiadającą logice myślenia zdroworozsądko-

wego6. Oznacza to, że religia w swoich najstarszych postaciach (tym bardziej 

późniejsze formy myśli religijnej) nie jest przypadkowym zlepkiem najdziwacz-

niejszych opowieści odzwierciedlających prymitywny stan ducha naszych przod-

ków; nawet religia pierwotna ujawnia swoje racje i zasady. Religie totemiczne 

miały swoją własną regułę porządkowania świata, egzorcyzmowania niebezpie-

czeństw poprzez szczegółowe przepisy ich stygmatyzowania. Być może nie po-

siadano wtedy wyjaśnień dla tak szkicowanego świata, ale jak pisze Cassirer – 

rytuał poprzedza dogmat, to znaczy treść religijna pojawia się na długo po ukon-

stytuowaniu się religijnego obrzędu, chociaż należy pamiętać, że z rytuałem wią-

żą się określone wyobrażenia życia7. To, co łączy różnorodne opowieści mitycz-

ne i różnorodne religie, nie jest wspólnotą konkretnych przeświadczeń, treści 

dogmatycznych i teologicznych, a nawet wspólnych ideałów etycznych; wszyst-

kie one składają się w ostatecznym bilansie na ogromną masę rozbieżnych ele-

mentów; jednak wspólna jest im zasada porządkowania danych doświadczanego 

świata – „działanie symboliczne jako takie”, które „pozostaje to samo: una est re-

ligio in rituum varietate”8. Mówiąc inaczej, dla Cassirera decydujące znaczenie 

w jego analizach ma nie treść poszczególnych mitów i religii, ale ich forma, 

forma wyobraźni mitycznej i myślenia religijnego. 

Rozpowszechnione przekonanie, że strach jest źródłem religii (primus in 

orbe deos fecit timor), nie ułatwia zrozumienia genezy tego zjawiska, albowiem to 

przekonanie zakłada, że religia wyrasta z biernej obrony życia ludzkiego i jest 

prostą reakcją na konstatację kruchości egzystencji. Cassirer twierdzi, że przy ta-

                                                                 
6 Zob. Hanna Buczyńska, Cassirer, Warszawa 1963, s. 83. 
7 Zob. Sussanne K. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu 

i sztuki, przeł. Alina Hanna Bogucka, Warszawa 1976, s. 246. 
8 E. Cassirer, Esej o człowieku, wyd. cyt., s. 139. 
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kim założeniu nie będziemy w stanie ująć istoty religii, w jej obrębie bowiem 

zawarty jest składnik optymizmu i wiary w samego siebie jako człowieka, co wy-

kracza poza zakres wyznaczony pojęciem strachu. Pisze: „Wydaje się jednak, że 

nawet w najdawniejszych i najniższych stadiach cywilizacji człowiek znajdował 

nową siłę, dzięki której mógł się opierać i odsuwać od siebie lęk przed śmiercią. 

Tym, co człowiek przeciwstawiał śmierci, była ufność, jaką pokładał w solidar-

ności i w nieprzerwanej niezniszczalnej jedności życia”9. Już raczej bliższa praw-

dy jest hipoteza Herberta Spencera, mówiąca o kulcie przodków jako pierwotnej 

inspiracji zjawiska religii, bo to ten kult właśnie wydaje się występować we 

wszelkich pierwotnych formach religii, organizując ich przestrzeń rytualną 

i symboliczną. 

Wydaje się, że dla Cassirera momentem przełomowym na drodze wykry-

stalizowania religii i oddzielenia się od mitycznych wyobrażeń jest odkrycie 

przez człowieka wiary w samego siebie; odnalezienie przekonania, że my sami 

mamy jakąś wartość. A do tego doszło na długiej ewolucyjnej drodze myśli reli-

gijnej, poprzedzonej rozwojem magii i mitu, gdy religia weszła w fazę antropo-

morfizacji bogów. Ten podkreślany przez Cassirer aspekt ewolucyjnego prze-

chodzenia myśli religijnej od stadiów pierwotnych do wyżej zorganizowanych 

jest polemiką z koncepcją Henri’ego Bergsona o dwóch typach religii – „statycz-

nej” i „dynamicznej”10. Cassirer utrzymuje, że refleksja religijna (zatem myśl po-

zostająca w zakresie szeroko rozumianej racjonalności) nie rozwijała się, by tak 

rzec, „skokowo”, ale poprzez stopniową zmianę transformacyjną zmierzającą od 

mitu i magii, poprzez antropomorfizację greckiej religii olimpijskiej, do religii 

etycznych. O stopniowym przechodzeniu od mitu do religii pisze Cassirer tak 

oto: „Pod tym względem nie ma zasadniczej różnicy pomiędzy myślą mityczną 

a religijną. Obie wywodzą się z tych samych podstawowych zjawisk życia ludz-

                                                                 
9 Tamże, s. 157. 
10 Bergson utrzymuje, że religie przybierają w toku swojego rozwoju dwie odmienne posta-

cie: kapłańską (statyczną) i proroczą (dynamiczną); pierwsza jest zinstytucjonalizowana, sformali-
zowana, druga przeciwnie – jest skutkiem nowych wizji proroków, jest niejako religią in statu na-
scendii, religią w stanie wrzenia, poszukującą swojej nowej postaci; zob. Henri Bergson, Dwa źró-
dła moralności i religii, przeł. Piotr Kostyło, Krzysztof Skorulski, Kraków 2007 (rozdziały: Religia 
statyczna i Religia dynamiczna). 
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kiego. Nie potrafimy w rozwoju kultury ustalić momentu, w którym kończy się 

mit, a zaczyna religia. Religia jest w całym przebiegu swych dziejów przesycona 

elementami mitycznymi i nierozerwalnie z nimi związana. Z drugiej strony mit, 

nawet w swych formach najbardziej prymitywnych i rudymentarnych, kryje 

w sobie motywy zapowiadające w pewnym sensie późniejsze ideały religijne 

wyższego rzędu. Od samego początku mit jest potencjalną religią. Z jednego 

stadium do drugiego przechodzi się stopniowo, nie zaś w drodze gwałtownego 

zwrotu myśli i przewrotu uczuciowego”11. 

Przejście od mitu do religii dokonywało się na różnych poziomach, a i tak 

ostatecznie do całkowitego oddzielenia nigdy nie doszło: pewne elementy mi-

tycznej interpretacji świata są przecież w religii stale obecne12. Cassirer jest prze-

konany, że pierwotnym impulsem tworzenia narracji mitycznych był najdaw-

niejszy pogląd o solidarności życia, z którego wyrasta mityczne prawo metamor-

fozy: wszystkie istoty uczestniczą we wspólnocie istnienia, wszystkie istoty pod-

legają tym samym mechanizmom, które określają rytm życia, ale z tej wspólnoty 

istnienia wynika przekonanie, że nic nie ginie bezpowrotnie, a jedynie dokonuje 

się wraz ze śmiercią zmiana formy istnienia. To jest ta „sympatia wszechrzeczy”, 

którą spotykamy w większości systemów mitycznych. Ale religia nie negując te-

go przeświadczenia poddaje go transformacji, zmienia jego kierunek semantycz-

ny i imaginacyjny – pozostawiając w nim przekonanie o byciu częścią wszech-

ogarniającej całości istnienia, wykrystalizowuje poczucie odrębności indywidual-

nej, wagi własnej niepowtarzalności. W ten sposób myśl religijna tworzy we-

wnętrzną antynomię, która odtąd towarzyszyć będzie religii nieustannie; chodzi 

o napięcie między uniwersalnością a indywidualnością, między skończonością 

                                                                 
11 E. Cassirer. Esej..., wyd. cyt., s. 160. Aktywność mitotwórcza i umiejętność posługiwania 

się symbolami, wyrażone w słynnej definicji Cassirerowskiej jako animal symbolicum stanowią pod-
stawowe odmienności człowieka od innych istot żywych; jednak ta ludzka skłonność do konstru-
owania mitów wydaje się także przynależeć do natury człowieka, w przeciwnym razie nie określał-
by niemiecki filozof człowieka jako „a mythical animal” – istoty mitotwórczej; zob. E. Cassirer, 
The Technique of our Modern Political Myths, [w:] Symbol, Myth, and Culture. Essays and Lectures of 
Ernst Cassirer 1935–1945, ed. Donald Phillip Verene, New Haven and London 1979, s. 246. 

12 Podobne trudności wskazuje Cassirer w kwestii relacji magii i religii, stwierdzając, że ten 
związek jest kontrowersyjny i niejasny, ponieważ porównanie religii do magii, deprecjonuje religię; 
jednak wyraźne oddzielenie tych zjawisk okazuje się niezwykle trudne. 
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(własnego istnienia) a nieśmiertelnością (pragnieniem kontynuacji własnego ży-

cia i całego rodzaju ludzkiego). Można powiedzieć, że zdaniem Cassirera myśl 

religijna na swoich wyższych poziomach rozwoju odkrywa indywidualność oso-

by ludzkiej13. Ale to odkrycie miało konsekwencje w religijnych wyobrażeniach 

i projekcjach, albowiem człowiek zaczął postrzegać siły boskie jako obdarzone 

cechami ludzkimi. „Aby ten cel osiągnąć – pisze Cassirer – myśl religijna musia-

ła jednak przebyć długą drogę. Zanim człowiek potrafił nadać swym bogom 

określoną indywidualność, musiał najpierw odkryć w swoim własnym istnieniu 

i w swym życiu społecznym nową zasadę dyferencjacji. Zasadę tę znalazł nie 

w myśli abstrakcyjnej, lecz w pracy. Nową erę myśli religijnej zapoczątkował 

w istocie podział pracy”14. 

Podział pracy i wynalezienie pieniądza zmieniły, jak sądził także John Loc-

ke, stosunki społeczne. Ale czy ta zmiana znalazła odzwierciedlenie w świado-

mości społecznej i dominującym imaginarium? Cassirer sądzi, że tak. Podział 

pracy był mechanizmem zindywidualizowania jednostki ludzkiej, ale pamiętać 

należy, że dokonał się w epoce przedindustrialnej, dalekiej od typowych proce-

sów umasowienia społeczeństwa i zinstrumentalizowania samej pracy, które po-

jawiły się dopiero w epoce nowożytnej. Był ten najdawniejszy podział pracy pro-

cesem dowartościowania istoty ludzkiej. Zatem jedną z podstawowych tez Cas-

sirera w zakresie jego analiz religii jest przekonanie, że religijna interpretacja 

świata podlegała ewolucji w kontekście przemian społecznych. Ewolucja ta 

w swoich formach najprostszych wychodziła od dostrzegania w przyrodzie sił 

i mocy tajemnych i nadprzyrodzonych, ale pojęcia, które do nich stosowała, były 

jeszcze nieokreślone (np. mana); te najpierwotniejsze formy religijności są 

w istocie nieoddzielalne od mitu; można powiedzieć, że w najstarszych stadiach 

ludzkości mit i religia żyją w symbiozie. Zmiana religijnego postrzegania świata 

nastąpiła, gdy pojawili się w kulturze rzymskiej tak zwani bogowie funkcjonalni, 

jak ich nazywa Cassirer; byli bardziej wykrystalizowani niż siły nadprzyrodzone 

                                                                 
13 Inni badacze, pośród których wypada wymienić Karla Rajmunda Poppera, utrzymywali, 

że odkrywcą indywidualności i niepowtarzalności jednostki ludzkiej była jednak grecka filozofia. 
Zob. Jerzy Szacki, Historia myśli socjologicznej, Część pierwsza, Warszawa 1983, s. 31-32. 

14 E. Cassirer, Esej..., wyd. cyt., s. 173. 
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wcześniejszej umysłowości mitycznej. Pisze o nich Cassirer tak oto: „Są to istoty 

konkretne, ale konkretne w swych działaniach, nie zaś w swym istnieniu czy 

wyglądzie. Nie mają więc imion własnych, jak Zeus, Hera, Apollo, lecz imiona 

przymiotnikowe, charakteryzujące ich szczególną funkcję czy działalność”15. To 

są bogowie lokalni, przypisywani poszczególnym czynnościom praktycznym, 

którym mają patronować i im sprzyjać w ramach swojej życzliwej opatrzności; 

pojawiają się wyłącznie w formie kolektywnej, występując zawsze w liczbie 

mnogiej (di manes – dobre bóstwa). Oznacza to, że są jeszcze nie do końca 

uformowani, że są jeszcze zaledwie wyczuwani, a nie odkryci i ukonkretnieni 

w odrębnych obrzędach rytualnych. Pod wpływem kultury greckiej kształtują się 

ich coraz bardziej zindywidualizowane właściwości. Pojawienie się greckich bo-

gów olimpijskich, zdaniem Cassirera, zmienia zwrotnice na torze rozwoju myśli 

religijnej. To jest wstęp do koncepcji monoteistycznych religii, w tym przede 

wszystkim aspekcie, że greccy bogowie zyskują cechy ludzkie, że stają się analo-

gonami ludzi, choć są oni ujmowani w stopniu doskonałości absolutnych, nie-

dostępnych dla jednostek ludzkich – co w późniejszej epoce rozwoju myśli reli-

gijnej znajdowało kontynuacje, jak choćby w średniowiecznym ujęciu eminencji 

Bożych własności (np. św. Tomasz z Akwinu). 

Religijność starożytności greckiej staje się punktem zwrotnym: spersonifi-

kowane istoty boskie Homera i Hezjoda są poddane transformacji ze strony He-

raklita, Anaksagorasa, a także poetów epickich Ajschylosa i Eurypidesa; bogo-

wie olimpijscy wyposażeni są już w osobowości, posiadają imiona własne i wyra-

żają określone ideały moralne. Zdaniem Cassirera było to nieodzowne stadium 

prowadzące do kolejnej ewolucyjnej fazy rozwoju religii – do monoteizmu. Ina-

czej mówiąc, bez greckiej personifikacji sił boskich, bez antropomorfizacji, nie 

byłoby religii monoteistycznych. Ich warunkiem był podbój olimpijski. „Po tym 

podboju – pisze Cassirer – człowiek zaczął pojmować przyrodę i swoje miejsce 

w przyrodzie w sposób odmienny. Ogólne poczucie solidarności życia ustąpiło 

przed nowym i silniejszym motywem – specyficznym poczuciem indywidualno-

ści człowieka. Znikło już naturalne pokrewieństwo, poczucie związku, które łą-

                                                                 
15 Tamże, s. 173. 



 
 
 

Religia na granicy mitu 
 
 

47

czyło człowieka z roślinami i zwierzętami. Człowiek zaczął widzieć własną oso-

bowość w nowym świetle, odzwierciedloną w bogach osobowych”16. Przejście do 

religii monoteistycznych, które na pierwszy plan wysuwały problematykę dobra 

i zła, pozwoliło unieważnić negatywność systemu tabu, złożonego z szczegóło-

wego zestawu zakazu i napomnień. Religie monoteistyczne na pierwszy plan 

wysunęły ideały etyczne i aprobatywne uczucia; strach został niejako opanowa-

ny, w tym sensie, że Bóg, skupiający wszelkie moce kosmiczne został umiejsco-

wiony w sferze sacrum, z z którym ludzkość zawarła przymierze, rodzaj transak-

cji wymiennej: za obrzędowość manifestującą pokorę wobec boskości zyskujemy 

gwarancję bezpieczeństwa. Tak oto człowiek staje się podmiotem, autono-

miczną jednostką zdolną wejść w relacje z najwyższą siłą stwórczą. 

Nowa postać religii, która wyewoluowała z fazy politeistycznej, stanowiła 

przekroczenie mitologii i pierwotnych religii, konstytuowała bowiem motywy 

moralne, prawie nieobecne w interpretacji mitycznej i pierwotnym rozumieniu 

religijnym. „W wielkich religiach monoteistycznych – pisze Cassirer – spotyka-

my się z całkiem odmiennym aspektem boskości. Religie te są wynikiem sił mo-

ralnych – koncentrują się na jednym punkcie, na problemie dobra i zła”17. 

Pierwszą wielką religią etyczną był zdaniem niemieckiego filozofa zoro-

astryzm, w którym niepodzielną siłę moralną zyskuje Ahura Mazda, ucieleśnie-

nie osobowej woli moralnej. Religie tej nowej fazy ewolucyjnej nie porzucają ra-

dykalnie wszystkich motywów i wyobrażeń mitologii i religii wcześniejszych 

stadiów. Niektóre składniki poprzednich interpretacji świata są w nich obecne, 

ale podlegają transformacji. Nie zanika na przykład fundamentalnie ważna dla 

mitu i magii zasada związku sympatycznego między człowiekiem a przyrodą, 

jednak ten związek zyskuje w religiach monoteistycznych inny sens, nie jak 

dawniej – emocjonalny, a racjonalny. Pisze Cassirer: „Jeśli przyroda zawiera 

w sobie element boski, to przejawia się on nie w bujności i bogactwie jej życia, 

lecz w prostocie panującego w niej porządku, z którego bierze początek wszelkie 

życie. Pojmowana jest jako sfera prawa i praworządności. I ten jeden rys świad-

                                                                 
16 Tamże, s. 164-165. 
17 Tamże, s. 177. 
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czy o jej boskim pochodzeniu”18. W ten sposób mityczna solidarność życia zo-

stała przekształcona przez judaizm najpierw, a później przez chrześcijaństwo 

w zasadę uniwersalnej sympatii etycznej. Osią tych nowych zjawisk religijnych 

nie była już dystynkcja nieczyste-czyste, uświęcone-skalane, ale moralne-

niemoralne. I były to dystynkcje nie konkretne, fizyczne, jak w systemach tabu, 

a rozróżnienia wymagające refleksji. To pociągało za sobą szereg konsekwencji, 

pośród których najistotniejsze były kwestie społecznej odpowiedzialności; wszak 

moralność wymaga zindywidualizowania w procesie podejmowania decyzji, oso-

bistego przyjęcia na siebie skutków wyboru, co zdaniem Cassirera jest warun-

kiem cywilizacji. A równie istotnym skutkiem tej przemiany, i jej warunkiem, 

było wykrystalizowanie ideału wolności: człowiek moralnie odpowiedzialny za 

swoje wybory i czyny musi być wolny. W religiach wyższego rzędu, w religiach 

etycznych człowiek znajduje drogę do Stwórcy i do tego, co jest punktem doce-

lowym: zbawienie i nieśmiertelność można osiągnąć wyłącznie na drodze mo-

ralnej prawości; a droga ta wiedzie poprzez świat przyrody, adaptacja do której 

staje się wyzwaniem etycznym, a nade wszystko przez relacje z innymi ludźmi19. 

Problem dobra staje się w tej fazie rozwoju religii elementem decydującym; jak 

pisze Cassirer, „Świat stał się wielkim dramatem moralnym, w którym i czło-

wiek, i przyroda muszą odegrać swoje role”20. Ale to przejście dokonało się na 

drodze żmudnej i długotrwałej przemiany ewolucyjnej, a nie w ramach skoku 

rewolucyjnego21. 

Wszelako religie monoteistyczne zachowały pewne elementy faz wcześniej-

szych. Trudno się dziwić obecności w nich mistycyzmu; element tajemniczości, 

przeżywanie poza granicami rozumu obecności siły boskiej jest składnikiem 

wszystkich wielkich religii monoteistycznych. Wszystkie te religie posiadały 

wielkich reformatorów czy nauczycieli. Jednak Cassirer twierdzi (wbrew 

Bergsonowi), że ci wielcy reformatorzy religijni nie tworzyli nowych postaci re-

                                                                 
18 Tamże, s. 178. 
19 „Tu bowiem, jedynie przez wolność, poprzez samodzielną decyzję człowiek może zetknąć 

się z bóstwem. Mocą takiej decyzji staje się sprzymierzeńcem bóstwa”; tamże, s. 179. 
20 Tamże, s. 178. 
21 „Ludzkość nie przechodzi od moralnego zobowiązania do religijnej wolności drogą jakie-

goś rodzaju rewolucji”; tamże, s. 181. 
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ligii, ale – transformując je - wzmacniali etyczne motywy wyznań, w których by-

li wychowani i których część stanowili; musieli ponadto przemawiać językiem 

zrozumiałym dla ludzi, a nie głosem boskości, który słyszeli jako prorocy. Roz-

szerzyli za to zakres swojego przesłania. „Prorocy – twierdzi Cassirer – przepo-

wiadali nowe niebo i nową ziemię. Ale naprawdę nowa jest nie treść tej profe-

tycznej religii, lecz jej wewnętrzna tendencja, jej znaczenie etyczne. Jednym 

z największym cudów, jakiego musiały dokonać wszystkie wyższe religie, było 

rozwinięcie i ukształtowanie swojego nowego charakteru oraz etycznej i religij-

nej interpretacji życia z nie obrobionego surowca najbardziej prymitywnych po-

jęć i najciemniejszych zabobonów”22. 

Do tych wyższych religii Cassirer zalicza judaizm (religię proroków Izra-

ela), zoroastryzm i chrześcijaństwo23. Właśnie w judaizmie widać wyraźnie to 

stopniowe przechodzenie od dawnych motywów czysto religijnych do nowego 

przesłania etycznego, do – nazywaną tak przez filozofa – religijnej zmiany zna-

czenia: „W księgach proroków Starego Testamentu odkrywamy zupełnie nowy 

kierunek myśli i uczucia. Ideał czystości oznacza tu coś całkiem odmiennego od 

wszystkich poprzednich pojęć mitycznych. Doszukiwanie się czystości lub nie-

czystości w przedmiocie, w rzeczy materialnej stało się niemożliwe. Nawet czyny 

ludzkie jako takie nie są już rozpatrywane jako czyste lub nieczyste. Jedyną czy-

stością, która ma godność i znaczenie religijne, jest czystość serca”24. To przej-

ście judaizmu od zmitologizowanej religii do religii etycznej było później – już 

w czasach współczesnych – uznawane przez nazistów jako jedna z największych 

zbrodni narodu żydowskiego25. I stanowiło przełom w religijnej interpretacji 

świata, zapowiadając kolejną fazę – chrześcijańską. 

Analizy Cassirera są interesujące i bez wątpienia inspirujące. Jednak ich 

słabsze strony wynikają z ograniczonego materiału empirycznego, na którym 

oparta jest jego refleksja o religii; obejmuje ona bowiem przede wszystkim prace 

                                                                 
22 Tamże, s. 183. 
23 Zob. tamże, s. 190. Zastanawiający jest brak w tym wyszczególnieniu islamu. 
24 Esej, s. 188. 
25 Zob. E. Cassirer, Judaism and the Modern Political Myths, [w:] Symbol, Myth and Culture, 

wyd. cyt., s. 240. Na ten temat zob. także Sławomir Raube, Powracający mit: idea regresu w filozofii 
kultury Ernsta Cassirera, „Kultura i Wartości” 2(10), 2014. 
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antropologów kulturowych, w znacznym stopniu z kręgu ewolucjonizmu kla-

sycznego (choć obecny jest także funkcjonalizm Bronisława Malinowskiego), 

poddawane po pierwszej wojnie światowej krytyce przez przedstawicieli kolej-

nych szkół i nurtów antropologii. Rzecz jasna nie umniejsza to oryginalności 

myśli Cassirera; w zakresie oryginalnych pomysłów filozoficznych pozostaje on 

jednym z najwybitniejszych myślicieli XX wieku, jednakże jego argumentacja na 

temat myśli religijnej wydaje się w świetle dzisiejszej wiedzy (ale także tej z lat 

30. i 40. XX wieku) nieco zbyt pochopnie uogólniona. Nadto źródła, na których 

Cassirer oparł swoją syntezę religijności greckiej, także zostały poddane wiary-

godnej krytyce jako uproszczające stan rzeczy. Mimo tych wadliwości niejako 

przygodnych w istocie rzeczy sedno ujęć pozostaje niezmiennie zaciekawiające. 
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1. Ernst Cassirer 
 

Immanuel Kant mógłby w gruncie rzeczy stworzyć taką koncepcję jak 

Ernst Cassirer, gdyby zadał sobie pytanie: skąd się biorą i jak istnieją kategorie 

rozumu. Kant jednak takiego pytania nie postawił, a zrobił to dopiero ponad 

wiek później idący po jego śladach właśnie Cassirer. Odpowiedź generalna Cas-

sirera jest tyleż prosta (złudnie prosta), co oczywista: z kultury. Rzecz jasna kul-

tura nie wzięła się znikąd, jest zbiorowym tworem ludzi, ale kiedy już jest, od-

działuje na jednostki w ich ontogenezie i reprodukuje się z pokolenia na pokole-

nie, a także zmienia się w wyniku upowszechniania się indywidualnych inicja-

tyw. A co takiego jest w kulturze istotnego z epistemologicznego punktu widze-

nia? To – powiada Cassirer – że dostarcza sposobów rozumienia świata. Rozu-

mienie świata ma więc charakter kulturowy. Przeto myśl usiłująca to zrozumieć, 

jest epistemologią kulturową. Wbrew więc temu, co sądził Kant, jego kategorie 

nie są autonomicznymi kategoriami rozumu, lecz są subkategoriami kategorii 
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bardziej ogólnych – mówiąc przedmiotowo: są składnikami różnych kulturo-

wych sposobów rozumienia świata. 

Czy na pewno rozumienia świata? – pyta Cassirer. Takie sformułowanie 

zakłada, że istnieje jeden świat sam w sobie (jak u Kanta) oraz wiele sposobów 

jego rozumienia. Wystarczy wszakże porównać światy religijne i naukowe, żeby 

dojść do przekonania, że odpowiedź na to pytanie jest negatywna: są to różne 

światy. Światy religijne przyjmują jako swoje bazowe przekonanie założenie 

o boskiej celowości (co notabene świadczy o tym, że bierze Cassirer pod uwagę 

judaizm i religie z niego się wywodzące: chrześcijaństwo przede wszystkim, a nie 

np. buddyzm). Nauka zaś przyjmuje jako swoje bazowe przekonanie materiali-

styczny determinizm. Teleologizm i determinizm nie dają się połączyć w jeden 

spójny sposób rozumienia. Świat religii i świat nauki są więc różnymi światami. 

Cassirer nie mówi jak pozytywistyczni scjentyści, że pierwszy jest złudzeniem, 

a tylko drugi jest prawomocny. Konstatuje tylko różnice. Świat religii i świat na-

uki są różnymi, niewspółmiernymi, konstytuowanymi kulturowo światami, a nie 

różnymi wersjami tego samego świata. Ani religia, ani nauka nie byłyby możliwe 

bez języka. Język, jak pisze Cassirer, rozwijał się pod wpływem ewoluujących 

potrzeb, najpierw bezpośrednio praktycznych, do tego służyły m.in. klasyfikacje 

przedmiotów, a potem przeszedł powolny proces przechodzenia od nazw kon-

kretów do nazw abstraktów – pojęć i kategorii uniwersalnych, służąc „lepszej 

orientacji i organizacji naszego postrzeganego świata”1. W języku konceptuali-

zowane były mity, będące pierwszą próbą ustalenia chronologicznego porządku 

rzeczy, z potem religie, i z tego gruntu zrodziło się myślenie historyczne, mające 

swe prapoczątki u Herodota i Tukidydesa, a rozwinięte do formy „świadomości 

historycznej” dopiero u Vico i Herdera2. Historia jako nauka rózni się od fizyki 

tym, że fizyka wyjaśnia fakty porządkując je w potrójnym porządku: przestrzeni 

i czasu, przyczyny i skutku, zaś historia zajmuje się rozumieniem ludzkiego życia 

                                                                 
1 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 

1971, s. 230. 
2 Tamże, s. 281-282. 
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w porządku chronologicznym. Obie są historycznymi konstruktami kulturowy-

mi3. 

Cassirer szuka innych jeszcze sposobów konstruowania świata. I je znajdu-

je. Świat naszego doświadczenia potocznego jest „rządzony” podobnie jak świat 

nauki przez zasadę przyczynowości, ale ma ona nieco odmienny charakter. 

Oparta jest na przekonaniu, że przedmioty są takie, jakie się nam jawią. Że nie 

tylko kształty i masy, ale i kolory, smaki, zapachy, ciepło, gładkość, szorstkość są 

cechami przedmiotów. Nauka to oczywiście odrzuca. Pogląd potoczny jest więc 

realizmem naiwnym, a naukowy – krytycznym. Natomiast w interpretacji sensu 

ludzkich zachowań pogląd potoczny posługuje się kategorią celowości ludzkich 

zachowań4. 

Świat jest kreowany także przez sztukę. Cassirer szuka uporczywie jakiejś 

differentia specifica sztuki. To, co o tym pisze, jest jednak ogólnikowe i niekon-

kretne. Najważniejsze jego stwierdzenia są następujące: „sztuka jest prawdziwym 

objawieniem naszego życia wewnętrznego”, a „sztuki plastyczne sprawiają, że 

widzimy świat dostępny zmysłom w całym jego bogactwie i różnorodności”, 

„sztuka pomaga nam dostrzec fomy rzeczy” nie będąc ani kopią natury ani or-

mamentem życia, a podobnie jak nauka pełni ważną funkcję kognitywną5. Na-

suwa się od razu pytanie, jaką dziedzinę sztuki miał na myśli Cassirer modelując 

na niej swoje poglądy na temat sztuki w ogóle. Nietrudno jest na to pytanie od-

powiedzieć – na iluzyjnym, realistycznym malarstwie renesansowym i kontuy-

nuującym je malarstwie nowożytnym aż do impresjonizmu, ale z jego wyłącze-

niem, a przynajmniej fazy późnej, w której szkicowość i „plamiastość” niemal 

uniemożliwiają tworzenie się u widza iluzji fragmentu świata rzeczywistego6. 

Konkluzja Cassirera jest więc taka, że nie żyjemy w jednym, a zarazem róż-

nie rozumianym świecie, lecz w różnych niewspółmiernych światach kreowa-

nych przez kulturowe sposoby rozumienia, które nazywa „formami symbolicz-

                                                                 
3 Tamże, s. 296-297. 
4 Tamże, s. 145, 278. 
5 Tamże, s. 276-278. 
6 Zwracali na to uwagę już współcześni krytycy impresjonizmu, np. Emil Zola, a u nas Woj-

ciech Gerson. Zob. J. Tarnowski, Wielki przełom: studium z estetyki Stanisława Witkiewicza, 
Gdańsk 2014, s. 80, 243. 
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nymi” (symbolische Formen). Wyodrębnia siedem owych form symbolicznych: ję-

zyk, myślenie potoczne, mit, religę, historię, naukę i sztukę. 

Czy pogląd Cassirera daje się obronić? W takiej postaci, w jakiej Cassirer 

go zwerbalizował, jest nadmiernie zgrubny. Nie bierze pod uwagę na przykład 

różnic między religiami. Niewspółmierne ze sobą są nie tylko religia en block 

i nauka en block albo religie między sobą, np. przyjmujące boga osobowego i go 

nie przyjmujące. Także w obrębie tych pierwszych występuą niedające się zni-

welować niewspółmierności. Na przykład nie do pogodzenia jest protestancka 

wiara w predestynację z katolicką wiarą w wolną wolę i sąd ostateczny nad 

uczynkami z niej wypływającymi. Nauki też się między sobą różnią, zarówno 

generalnie (metaparadygmatycznie), np. nauki przyrodnicze i humanistyczne, 

jak i paradygmatycznie. W fizyce na przykład teoria kurpuskularna i teoria falo-

wa są odrębnymi, niekompatybilnymi teoriami, a nie dwoma wariantami jednej 

teorii. W naukach humanistycznych na przykład lingwistyka transformacyjno-

generatywna jest nikompatybilna z kognitywistyczną. Twórcy tego drugiego pa-

radygmatu – np. Mark Johnson, George Lakoff, Mark Turner, Eleanor Rosch – 

pokazali, że i język potoczny kreuje ogrom światów budowanych na różnych 

schematach metaforyzacyjnych, więc nie daje się zamknąć w jednej „formie 

symbolicznej”7. 

Jeszcze trudniej byłoby obronić pogląd Cassirera na temat do sztuki. Co pi-

sarz to inny świat; nawet dzieła jednego pisarza mogą się zasadniczo różnić pod 

względem wykreowanych w nich wizjach świata. Sprawa się jeszcze bardziej 

komplikuje w przypadku malarstwa, muzyki instrumentalnej, baletu i innych 

sztuk niereferncjalnych. Młody Panofsky usiłował dopowiedzieć Cassirera 

w sprawie kreatywnego (a nie odtwórczego) charakteru perspektywy malarskiej, 

ale jego dziełko na ten temat było zbyt niejasne, aby wywołać coś więcej niż 

dyskusję8. 

                                                                 
7 Na polskim rynku dostępna jest tylko jedna, ale bardzo ważna praca reprezentująca ten pa-

radygmat: Georg Lakoff i Mark Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, 
Warszawa 1988. 

8 Zob. G. Jurkowlaniec, Wstęp do wydania polskiego, [w:] E. Panofsky, Perspektywa jako „for-
ma symboliczna”, Warszawa 2008, s. 15. 
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O filozofii Cassirera można orzec to samo, co Cassirer napisał o filozofii 

Hipolita Taine’a, że więcej obiecuje niż daje9. Myśląc o kulturze po Cassirerow-

sku, trzeba porzucić jego typologię form symbolicznych na rzecz radykalnego 

pluralizmu kulturowo-epistemologicznego. I tak właśnie uczynił Nelson Go-

odman. Nie polemizował z nim. Powołał się na niego, oddał mu honory i po-

szedł swoją drogą – radykalnie pluralistyczną i zarazem konstruktywistyczną. 

 

 

2. Nelson Goodman 
 

Swojego metaepistemologicznego powinowactwa z Cassirerem Goodman 

nie ukrywał. Przywołał go już w pierwszym zdaniu książki Ways of Worldmaking: 

 
Niezliczone światy tworzone z niczego przez użycie symboli – tak mógłby sa-

tyryk streścić niektóre główne tematy w dziele Ernsta Cassirera. Tematy te: wielość 

światów, zwodnioczość ‘danych’, kreatywna siła rozumienia oraz różnorodność 

i formatywna rola symboli – są także integralnymi tematami mojego myślenia.10 

 

Goodman przejął od Cassirera jego główną ideę, iż systemy symboliczne 

kreują ontologicznie (nie fizycznie) różne światy, a ponieważ istnieje wiele sys-

temów symbolicznych, przeto istnieje (kulturowo) wiele „światowersji” (world-

versions)11. Nie wdawał się przy tym Goodman ani w ocenę, ani w polemikę 

z Cassirerowską typologią form symbolicznych. Powód jest oczywisty: w każdej 

z wyodrębnionych przez Cassirera dziedzin kultury istnieje wiele niekompaty-

bilnych ze sobą wizji czy wersji świata. A więc i światów, bo wizja świata onto-

logizuje to, do czego się odnosi. A ponieważ nie ma bezpośredniego dostępu 

poznawczego do świata samego w sobie (world-in-themselve), to cokolwiek 

o świecie się orzeka, czyni się to przez symbole stanowiące nośnik jakiejś wizji 

świata. Inaczej mówiąc – nie ma dostępu do niezinterpretowanych danych, 

                                                                 
9 E. Cassirer, dz. cyt., s. 129. 
10 N. Goodman, Ways of Worldmaking, Indianapolis, Cambrigde 1981, s. 1. 
11 Tamże, s. 4, 112. 
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przeto nie istnieje uniwersalna metoda stwierdzania prawdziwości, która pozwo-

liłaby na odrzucenie wizji fałszywych i pozostawienie prawdziwych. Prawda jest 

kategorią wewnątrzsystemową, a nie ponadsystemową. Można trafne orzec, że 

dane zdanie jest prawdziwe w danym systemie (wersji świata), ale nie, że jest 

w ogóle prawdziwe. Goodman ilustruje to przykładem zdań: „Ziemia krąży wo-

kół Słońca” i „Słońce krąży wokół Ziemi”. Są sprzeczne, więc nie mogą być oba 

prawdziwe „w ogóle”. Pierwsze jest prawdziwe w koncepcji heliocentrycznej 

i pochodnych, drugie w geocentrycznej i w poglądzie potocznym, albowiem nie 

obserwujemy krążenia wokół Słońca, lecz krążenie Słońca wokoło nas12. Każda 

z nauk przyrodniczych i humanistycznych produkuje własne, wzajemnie nie-

kompatybilne światowersje, a i w obrębie każdej z nich mogą funkcjonować nie-

kompatybilne ze sobą wersje. W „światotwórstwie” uczestniczą nie tylko syste-

my językowe, składające się z zespołów symboli posiadających wartość logiczną 

(w obrębie danego systemu), ale i obrazowe, które wartości logicznej nie posia-

dają, a są także niekompatybilne, jak np. wizje obrazowe Canaletta i van Gogha. 

Wszystkie one są wzajemnie nieprzekładalne. Problem z kategorią prawdy 

komplikuje się dodatkowo, jeśli uwzględni się konstatacje fałszywe literalnie, 

a prawdziwe metaforycznie (oczywiście w danej światowersji)13. Na pytanie, 

z czego zrobione są światy (światowersje), Goodman odpowiada: nie z niczego, 

lecz z innych, wcześniejszych światów (światowersji) – przez ich przetwarza-

nie14. 

Do tego miejsca logiczna budowa filozofii Goodmana jest właściwie tylko 

modyfikacją filozofii Cassirera, przy czym owa modyfikacja polega na radykali-

zacji epistemologicznego pluralizmu15. Zasadnicze różnice między nimi poja-

wiają się w obszarze semiotyki. Cassirer wpisuje się w tradycję Fregowsko-

Peirce’owską, zgodnie z którą symbolizacja jest relacją triadyczną pomiędzy no-

śnikiem (symbolem), znaczeniem i przedmiotem odniesienia. Goodman porzu-

                                                                 
12 Tamże, s. 93. 
13 Tamże, s. 18. 
14 Tamże, s. 6. 
15 Z perspektywy Kuhn’owskiej można tę różnicę ująć jeszcze tak: Goodmana światowersje 

są paradygmatami, a Cassirera formy symboliczne – metaparadygmatami. 
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ca tę tradycję na rzecz semiotyki nominalistycznej, zgodnie z którą symbolizacja 

jest relacją diadyczną pomiędzy symbolem, zwanym przezeń „etykietą” (label) 

i tym, do czego się odnosi. Wyróżnia dwa rodzaje symbolizacji: denotację i eg-

zemplifikację. Denotacja jest odniesieniem etykiety do tego, do czego się ona 

odnosi. Subkategoriami kategorii denotacji są deskrypcja, gdy etykieta jest języ-

kowa, oraz reprezentacja, w przypadku etykiety obrazowej. Subkategoriami ka-

tegorii reprezentacji są depikacja, gdy etykietą jest obraz gęsty sematycznie, np 

pejzaż czy potret, oraz denotajca diagramowa (schematyczna), gdy etykietą jest 

obraz rzadki sematycznie, np. diagram lub mapa. Z kolei egzemplifikacja jest re-

lacją symbolu jako próbki (sample) do etykiety językowej lub niejęzykowej, która 

tę próbkę denotuje. Zarówno denotacja, jak i egzemplifikacja może być literalna 

i metaforyczna. Na przykład etykieta „krawat” denotuje dany krawat literalnie, 

a etykieta „krzykliwy” może go denotować metaforycznie. Krawiecka próbka 

materiału egzemplifikuje literalnie teksturę, kolorystykę, wzór i inne cechy cało-

ści materiału, a czarna plama na obrazie egzemplifikuje literalnie etykietę „czar-

na plama”, natomiast rysunek konia egzemplifikuje metaforycznie etykietę 

„ruch”, etc. Ezgemplifikację metaforyczną Goodman określa także mianem 

„ekspresji”. Swoją typologię krótko rekapituluje w Languages of Art: 

 
Chociaż egzemplifikacja i ekspresja różnią się od reprezentacji i deskrypcji 

tym, że zmierzają w odwrotnym kierunku, to wszystkie te relacja są ściśle ze sobą 

powiązanymi sposobami symbolizacji. [...] Reprezentacja i deskrypcja odnoszą 

symbol do etykiety, która go denotuje, i stąd pośrednio do rzeczy [...] objętych za-

kresem danej etykiety. Ekspresja odnosi symbol do etykiety, która go metaforycz-

nie denotuje, i stąd pośrednio nie tylko do danego metaforycznego, ale i literalnego 

zakresu etykiety.16 

 

Goodmana koncepcja funkcji symbolicznych jest werbalnie częściowo 

zgodna z tradycyjną logiką języka i uzusem potocznym, a częściowo nie. Gdy 

mówimy, że kawałek materiału jest próbką materiału lub że „człowiek” jest 

                                                                 
16 N. Goodman, Languages of Art: an Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis, Cam-

bridge 1988, s. 92. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w roku 1968. 
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przykładem wyrazu „słowo”, to w każdym w tych dyskursów mamy do czynienia 

z egzemplifikacją. Gdy zaś odnosimy słowo „człowiek” do osoby nazywającej się 

Nelson Goodman, to mamy do czynienia z denotracją. Jednakże w przypadku 

reprezentacji rozstrzygnięcia Goodmana naruszają częściowo ustalony dyskurs. 

Mówiąc, że dany obraz przedstawia kobietę nie zakładamy jej realnego istnienia. 

Analogicznie jest w przypadku deskrypcji. Mówiąc, że dane słowa opisują męż-

czyznę, nie zakładamy jego realnego istnienia. Natomiast w koncepcji Goodma-

na deskrypcja i reprezentacja są odmianami denotacji. Innym odstępstwem od 

tradycji jest ujęcie egzemplifikacji jako podrelacji odwrotności denotacji. Jeśli 

przyjmujemy zgodnie z tradycją, że tym, co może być egzemplifikowane są wła-

sności, to nie jest możliwe, aby to, co egzemplifikowane denotowało symbol eg-

zemplifikujący, jako że własności nie mogą niczego denotowć. Tymczasem 

w koncepcji Goodmana mogą. Egzemplifikowane własności są sprowadzalne do 

etykiet werbalnych nawet jeśli w języku nie ma odpowiedniego terminu denotu-

jącego daną próbkę, albowiem z próbki P można utworzyć etykietę „x takie jak 

P” denotującą próbkę P. Nie tylko symbole obrazowe i językowe, ale także 

dźwięki, gesty i miny mogą być nośnikami denotacji lub egzemplifikacji. Na 

przykład gesty dyrygenta denotują dźwięki, jakie mają być wyprodukowane 

przez orkiestrę, a choć nie są dźwiękami, mogą egzemplifikować pewne własno-

ści dźwięków, np. rytm czy tempo. W przeciwieństwie do dyrygenta, instruktor 

gimnastyczny pokazuje próbki egzemplifikujące wymagane własności ćwiczeń. 

Z kolei gesty i mimika w pantomimie denotują rzeczywiste czynności i gesty 

wykonywane przez ludzi w życiu, jednakże nie denotują samych siebie, ponie-

waż nie są tego typu rzeczywistymi zachowaniami. Na przykład mim może de-

notować wchodzenie po drabinie i zarazem egzemplifikować czynności składają-

ce się na rzeczywiste wchodzenie po drabinie. Pewne elementy denotujące moż-

na znaleźć takżę w tańcu, np. gesty codziennego życia, jak pokłony, lub rytuału, 

jak gesty błogoisławieństwa, inne natomiast, szczególnie w tańcu nowoczesnym, 

nie denotują niczego, egzemplifikują natomiast rytm i dynamikę17. 

                                                                 
17 Tamże, s. 62-65. 
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Praktyczna identyfikacja relacji symbolicznych w tej koncepcji nie zawsze 

jest łatwa i jednoznaczna, co przyznaje sam Goodman pisząc, że w pewnych 

przypadkach nie można ustalić, czy dana symbolizacja jest denotacją czy egzem-

plifikacją, przeto identyfikacja musi być arbitralna. Eksplikacja kategorii funkcji 

symbolicznych w języku nominalistycznym, nieodwołującym się do kategorii 

znaczenia, bardzo się komplikuje w przypadku symboli z zerową denotacją, np. 

nazw pustych lub obrazów nieistniejących obiektów. Napis „centaur” lub obraz 

centaura nie denotują niczego, egzemplifikują natomiast bycie centauro-

deskrypcją lub centautro-obrazem. Chociaż deskrypcja i reprezentacja są odmia-

nami denotacji, to deskrypcja-jako i reprezentacja-jako są bliższe egzemplifikacji 

niż denotacji18. 

Symbolizacja może być bezpośrednia, gdy symbol odnosi się wprost do te-

go, co symbolizuje, jak w przytoczonych przykładach, lub pośrednia, gdy odnie-

sienie symbolu do tego, co symbolizowane przebiega przez szereg relacji refe-

rencjalnych. Przykładem takiej złożonej symbolizacji jest aluzja, jakże często 

stosowana w dyskursach potocznych i artystycznych i na ogół nie sprawiająca 

kłopotów ani w praktyce komunikacyjnej, ani w interpretacjach dokonywanych 

przez tradycyjną poetykę zakładającą triadyczną koncepcję semiotyczną. Możli-

wość nominalistycznej reiterpretacji aluzji pokazała na kilku przykładach Ca-

therine Elgin w bazującej na koncepcji Goodmana książce With Reference to Re-

ference (1983). Najprostsze warianty aluzji Elgin definiuje następująco: „a jest 

aluzją wobec b przez denotowanie jakiegoś c, które egzemplifikuje b” lub „a jest 

aluzją wobec b przez egzemlifikowanie jakiegoś c, które denotuje b”. I dodaje, że 

w tym drugim wariancie aluzji często c nie tylko denotuje b, ale także jest prze-

zeń egzemplifikowane19. Takie złożone symbolizacje określa Elgin mianem 

„łańcucha referencjalnego” (chain od reference). Jednym z analizowanych przykła-

dów jest nazwanie jakiegoś rozbudowanego i skomplikowanego dzieła filozo-

ficznego mianem „heglowskiego” (Hegelian). Symbolizacja przez taką aluzję 

przebiega następująco: etykieta ta denotuje literalnie dzieła filozoficzne Hegla, 

                                                                 
18 Tamże, s. 79. 
19 C. Z. Elgin, With Reference to Reference, Indianapolis, Cambridge 1983, s. 142. Notabene, 

wstęp do tej książki napisał Goodman. 
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które z kolei egzemplifikują etykietę „wielkie rozmiarem i stopniem komplika-

cji”, która z kolei denotuje dane dzieło, do którego ta aluzja się odnosi20. Innym, 

bardziej złożonym przykładem symbolizacji przez łańcuch referencjalny, jest na-

zwanie Traktatu Hume’a mianem „kopalni złota”. Etykieta ta denotuje literalnie 

kopalnie złota, które z kolei egzemplifikują literalnie etykietę „przynoszące ko-

rzyść”, która jest metaforycznie egzemplifikowana przez wskazane dzieło Hu-

me’a21. Nazwanie Traktatu Hume’a „kopalnią złota” jest więc symbolizacją po-

średnią, realizowaną przez łańcuch referencjalny składający się z trzech ogniw. 

Sam Nelson Goodman w wydanej w 1988 roku książce Reconceptions in 

Philosophy and other Arts and Sciences, napisanej wspólnie z Catherine Elgin, tak-

że bierze na warsztat symbolizację złożoną, modyfikując nieco określenie uży-

wane przez Elgin – nazywa ją „łańcuchem elementarnych ogniw referencjal-

nych” (chain of elementary referential links)22. Analizuje tam dwa przykłady takich 

łańcuchów. Pewien kościół reprezentuje statek żaglowy, statek żaglowy egzem-

plifikuje uwolnienie od lądu, zaś uwolnienie od lądu egzemplifikuje (metafo-

rycznie) duchowość, więc kościół ten odnosi się do uduchowienia przez łańcuch 

złożony z trzech ogniw. Goodman dodaje, że symbol, który odnosi się do rzeczy 

przez łańcuch referencjalny, może także odnosić się do niej bezpośrednio23. Na 

przykład jakiś budynek czyni aluzję do greckiej świątyni, która z kolei egzempli-

fikuje klasyczne proporcje, których on sam nie posiada, ale może wyrażać te 

proporcje bezpośrednio. Inny przykład Goodmana: „fragmenty budynku Mi-

chaela Gravesa mogą egzemplifikować kamień zwornikowy i inne formy depik-

towane lub egzemplifikowane przez egipską lub grecką architekturę, więc nie-

bezpośrednio odnoszą się do takich budynków oraz z kolei do własności, które 

one egzemplifikują i wyrażają”24. 

                                                                 
20 Tamże, s. 143. 
21 Tamże, s. 147. 
22 N. Goodman, How Buildings Mean, [w:] N. Goodman i C.Z. Elgin, Reconceptions in Phi-

losophy and other Arts and Sciences, London 1988, s. 42. Notabene, Goodman jest autorem pięciu 
rozdziałów tej książki, Elgin – trzech, a dwa są ich wspólnego autorstwa. 

23 Tamże, s. 43. 
24 Tamże. Nie ulega wątpliwości, że Goodmanowi idzie o oddany do użytku w 1982 roku 

budynek władz miejskich w Portland – Portland Municipal Services Building. 
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Na pobieżnym przeanalizowaniu tych przypadków Goodman poprzestaje, a 

dalszych przykładów każe czytelnikom szukać samodzielnie25. Sprawa nie jest 

jednak ani prosta, ani oczywista. Sądzę, że czytelnik ma raczej prawo czekiwać, 

że autor tak rewolucyjnej koncepcji sam wykaże jej siłę kognitywną. Nie chcę 

przesądzać o jej potencjale w tym zakresie. W moim przekonaniu semiotyka 

Goodmana należy, podobnie jak reizm Tadeusza Kotarbińskiego, do heroicz-

nych dokonań filozoficznych, ale wedle mojej wiedzy nie wyszła w gruncie rze-

czy z fazy wstępnej. 
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25 „The reader will find his own examples”, tamże. 
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(…) czujemy i doświadczamy, że jesteśmy wieczni 

Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona 

 

 

W architekturze ruch nowoczesny osiągnął apogeum w latach dwudzie-

stych ubiegłego wieku, by wkrótce potem, jeszcze przed drugą wojną światową, 

stracić pierwotny impet. Odrodzenie nastąpiło po 1945 roku, gdy trzeba było 

odbudować europejskie miasta z wojennych zniszczeń. Siłą rzeczy, już choćby 

z uwagi na historyczne fluktuacje, modernizm nie był więc tak jednorodny, za 

jaki się go potocznie uważa. Różnica między pełną ekspresji estetyką Opery 

w Sydney Johna Utzona z 1957 roku a twardą rzeczowością o rok późniejszego 

Seagram Building w Nowym Jorku Miesa van der Rohe jest oczywista. Obie bu-

dowle mieszczą się zaś w historycznych ramach architektury nowoczesnej. (Po-

dobnie te sprawy wyglądały w malarstwie, gdzie Czarny kwadrat na białym tle Ma-

lewicza występuje obok kapiących złotem obrazów Klimta pod wspólnym szyldem 

malarskiego modernizmu.) W okresie między 1920 a 1970 rokiem Charles Jencks 

wymienia aż siedem ważnych tradycji w architekturze modernistycznej1. 

                                                                 
1 Kolejno: idealizm; samoświadomość; dolce vita, czyli supersensualizm; intuicja; logika; 

podświadomość; aktywizm (zob. C. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, przeł. A. Morawiń-
ska, H. Pawlikowska, Warszawa 1987, s. 36-109). 
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Z interesującej nas perspektywy zróżnicowanie to stanowi odzwierciedlenie 

charakteru czy też ducha nowoczesności, o której Marks pisał już w 1848 roku, 

że posiada ona zarazem moc rozpuszczania wszelkich trwałych form, jak i zdol-

ność rozprzestrzeniania się po najdalsze zakątki globu. Według Baudelaire’a 

nowoczesność stanowi z kolei połączenie ulotności i efemeryczności z pierwiast-

kiem wiecznym i nienaruszalnym, o czym wspominał w Malarzu nowoczesnego 

życia piętnaście lat później. Nowoczesność od jej zarania rozdzierały zatem we-

wnętrzne sprzeczności, cechowało ją „nie tylko zerwanie z jakimikolwiek czy też 

wszystkimi wcześniejszymi warunkami historycznymi”, ale również „niekończą-

cy się proces wewnętrznych pęknięć i fragmentacji”2. Opisując architekturę tego 

okresu, trzeba więc oddać sprawiedliwość tej różnorodności, nie tracąc jednak 

z oczu tego, co we wszystkich artystycznych „modernizmach” zdaje się czerpać 

ze wspólnego źródła. Do takich celów nieźle nadaje się metoda pointylizmu, 

którą antropolodzy Waldemar Kuligowski i Wojciech Burszta posłużyli się 

w odniesieniu do kultury popularnej. Wzorem Seurata w malarstwie, który na-

kładał na płótno niezliczoną ilość małych, kolorowych plamek, próbując wywo-

łać w widzu wrażenie jednolitej i wibrującej powierzchni, Kuligowski i Burszta 

mają nadzieję, że zastosowana przez nich „metoda drobnych kroków przyniesie 

kiedyś próbną panoramę współczesności, żywą, pulsującą, niejednoznaczną”3. 

Moje ambicje – o tyle, rzecz jasna, o ile pozwalają na to ramy krótkiego 

eseju – są podobne. Z jednej strony, lista siedmiu haseł, którą proponuję, poma-

ga zakreślić, czasami na zasadzie inwersji, filozoficzne kontury zjawiska, jakim 

jest architektura nowoczesna. O liście tej można myśleć jak o punktach na 

płaszczyźnie, po których połączeniu powstaje coś, co można nazwać ideowym 

gmachem nowoczesnej architektury. Z drugiej strony, architektura jest tu wy-

łącznie pretekstem do przedstawienia prawdy innej i zdecydowanie ważniejszej. 

Twierdzę, że architektura modernistyczna stanowi hieroglif nowoczesnego du-

cha, materialny zapis wyjątkowego okresu w historii, kiedy forma ludzka osią-

                                                                 
2 D. Harvey, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, 

Cambridge-Oxford 1990, s. 12. 
3 W. J. Burszta, W. Kuligowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury, 

Warszawa 1999, s. 11. 
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gnęła dojrzałą postać wolnej i autonomicznej jednostki lub twórcy projektów, aby 

następnie rozpłynąć się w globalnym eterze komunikacyjnym współczesnego 

kapitalizmu (to właśnie ten proces nazywa się zwykle ponowoczesnością). Prze-

kaz architektury nowoczesnej jest w swej istocie tragiczny: duch ludzki, o ile po-

zostaje żywy, jest samotnym twórcą niemożliwej wieczności. Człowiek istnieje 

wtedy, kiedy z wnętrza historii – i za pomocą dostarczanych przez nią rekwizy-

tów – projektuje nieistniejącą strukturę nicości. „Wierzę w prawdy wieczne i ich 

fragmentaryczne tworzenie w teraźniejszości światów” – pisze Alain Badiou 

w zakończeniu Logiques des Mondes. „Moje stanowisko w tej kwestii jest całko-

wicie zgodne z pozycją Kartezjusza: prawdy są wieczne, ponieważ zostały stwo-

rzone, a nie dlatego, że istniały od zawsze”4. Twierdzę, że odrzucenie tego ro-

dzaju ambicji, choć nosi pozory rozsądku i moralnej słuszności – cóż bowiem 

powiedzieć o dążeniu do czegoś, co na końcu okaże się niemożliwe? – jest zara-

zem rezygnacją z tego, co nadaje ludzkiej formie potrzebny jej do istnienia cię-

żar i wyrazistość. W istocie, mimo pozorów rozsądnego samoograniczenia, jest 

ono zatem dobrowolną samodegradacją człowieka. 

 

 

1. Vernaculus 
 

Gdyby ktoś chciał w jednym zdaniu wyjaśnić gościom z innej planety, jak 

rozpoznać modernistyczne budynki, mógłby im przypuszczalnie doradzić: „Szu-

kajcie płaskich dachów!” Stanowią one zewnętrzny wyraz zerwania z architektu-

rą „wernakularną”, której wzorce kształtowały wyobraźnię projektantów i bu-

downiczych przez co najmniej dwadzieścia pięć wieków europejskiej historii. 

Zwłaszcza w wyższych szerokościach geograficznych, wernakularne budownic-

two zostało bowiem na Starym Kontynencie niemal bez reszty zdominowane 

przez dachy o dwuspadowej konstrukcji. 

Samo słowo, którym teoretycy architektury posługują się, pisząc o lokal-

nych tradycjach budowniczych, pochodzi z lingwistyki. Do siedemnastego wie-

                                                                 
4 A. Badiou, Logiques des Mondes. L’Être et l’événement, 2, Éditions du Seuil, Paris 2006, s. 534. 
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ku większość prac naukowych w Europie pisano po łacinie. Język wszystkich 

pozostałych, a więc dowolny z języków narodowych, którym posługują się 

mieszkańcy naszego kontynentu, określano jako vernacular – od łacińskiego wy-

razu vernaculus, oznaczającego tyle co „lokalny” bądź „rodzimy”. Średniowieczna 

łacina nie stanowi jednak dokładnej analogii tego, czym próbowała stać się ar-

chitektura nowoczesna. Ambicją tej ostatniej było bowiem stworzenie stylu, 

który miałby zasięg w pełni tego słowa znaczeniu uniwersalny – tymczasem zna-

jomość łaciny ograniczała się na ogół do elit średniowieczno-renesansowej Eu-

ropy. Po drugie, w przeciwieństwie do łaciny, której dominacja stanowiła od-

prysk historycznej hegemonii Cesarstwa Rzymskiego i jego następcy, jakim oka-

zał się rzymski kościół, architektura nowoczesna miała obyć się bez jakiegokol-

wiek umocowania w przeszłości – co uznawano za warunek konieczny jej uni-

wersalizmu. Modernistyczny gest zerwania miał zresztą swój bezpośredni od-

powiednik polityczny. „ZSRR – przypomina Derrida – jest jedyną na świecie 

nazwą państwa, która nie zawiera nazwy własnej w zwykłym tego słowa znacze-

niu: ZSRR to nazwa odrębnej jednostki państwowej, państwa osobnego i wyjąt-

kowego, które nadało ją sobie, nie donosząc się do określonego miejsca czy 

przeszłości narodowej. Państwo to podczas swoich narodzin przyjęło nazwę czy-

sto umowną, techniczną, konceptualną – innymi słowy – «wspólną» dla wszyst-

kich, komunistyczną, a więc – czysto polityczną”5 . 

To pragnienie ucieczki od historii, jak to zwykle bywa, było uwarunkowane 

historycznie. Wygórowane i w swej istocie platońskie ambicje architektury 

pierwszych dekad dwudziestego wieku można zrozumieć wyłącznie w kontek-

ście ówczesnych wydarzeń politycznych. Klimat społeczny, który zapanował po 

pierwszej wojnie światowej, z jego wizjami rozciągającej się jak okiem sięgnąć 

jałowej ziemi, domagał się od ludzi nowego początku, próby jakiegoś nowego 

i nieznanego dotąd otwarcia. Człowiek człowiekowi wilkiem, o czym pod Ver-

dun przekonało się ze skutkiem śmiertelnym osiemset tysięcy ludzi. Dlatego na-

leży za cel postawić sobie stworzenie Nowego Człowieka, wolnego od dawnych 

uprzedzeń i animozji, który z jasnym czołem stanie na zgliszczach dawnego 
                                                                 

5 J. Derrida, Moscou aller-retour, [w:] tegoż, Dits et Ecrits, t. IV, Paryż 1995, s. 778 (cyt. za 
A. Finkielkraut, Zagubione człowieczeństwo, przeł. M. Fabjanowski, Warszawa 1999, s. 44). 
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świata, biorąc na siebie zadanie wzniesienia polis przyszłości. Historia okazała 

się źródłem straszliwych cierpień, należy więc o niej raz na zawsze zapomnieć. 

Celem nie może być naprawa już istniejących społeczeństw, ale cywilizacja 

stworzona od podstaw, w myśl przejrzystych i racjonalnych wytycznych. Tym 

tropem podąża architektura nowoczesna. Na kongresie CIAM w Paryżu w 1937 

roku Le Corbusier stwierdził, że nie zamierza używać pojęcia klasy społecznej 

czy osiedla robotniczego, gdy mowa o „mieszkaniu dla Człowieka”6. Z kolei 

w Vers une architecture z 1923 roku pisze we właściwym sobie pompatycznym 

stylu: „Zaczyna się wielka epoka. Istnieje nowy duch. Istnieje mnóstwo wytwo-

rów nowego ducha; spotykają się one przede wszystkim w produkcji przemysło-

wej. Architektura dusi się wśród tradycji”7. 

Kliniczna biel stylu międzynarodowego, będącego przypuszczalnie najwyż-

szym wcieleniem architektury nowoczesnej, z jego beznamiętnymi bryłami 

i siatką kątów prostych, daje niezły obraz tego, jak miała wyglądać architektura 

dla Nowej Ludzkości. Nic tu nie przywodzi na myśl niczego innego. Biel, płaski 

dach, proste bryły, brak ozdób, kąty proste. Samo słowo „styl” brzmiało zresztą 

w uszach pierwszych modernistów jak afront. Sugerowało przecież „jakość” tej 

architektury, podczas gdy celem jej twórców była architektura w ogóle, taka, 

której nie imają się żadne przymiotniki (Le Corbusier pisał wprost: „«Style» są 

fałszerstwem”8). Wizualnych symptomów potrzeby zerwania z przeszłością 

można wskazać w przypadku architektury nowoczesnej więcej. Choćby sposób, 

w jaki modernistyczne budynki umiejscowione są ich otoczeniu. Andriej Ikon-

nikow pisze, że preferowany stosunek budynek/otoczenie odpowiadał w przy-

padku architektury nowoczesnej stosunkowi obiekt/tło9. Moderniści nie chcą już 

bowiem stawać się częścią otaczającego ich świata. Otoczenie służy im wyłącz-

nie jako pretekst dla uzyskania efektu kontrastu, to rodzaj martwego pejzażu, 

którego nie da się już ani usunąć, ani ożywić. Le Corbusier wiele swoich projek-

tów, w tym słynny L’Unite d’Habitation, umieszczał na tak zwanych pilotis, 

                                                                 
6 A. W. Ikonnikow, Od architektury nowoczesnej do postmodernizmu, Warszawa 1988, s. 78. 
7 Le Corbusier, Vers une architecture, Paryż 1995, s. 67. 
8 Tamże. 
9 A. W. Ikonnikow, Od architektury nowoczesnej do postmodernizmu, s. 159. 
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wielkich filarach, które unosiły jego gmachy kilka metrów ponad ziemię, co 

miało im nadać cechę lekkości: rozwiązanie, które można równie dobrze uznać 

za symboliczną próbę zerwania związków z budzącym niechęć otoczeniem (ana-

logiczne praktyki upodobały sobie inne gałęzie modernistycznej sztuki: zamiast 

tworzyć portret nowej Mony Lisy, i umieścić go obok obrazu Leonarda, dlacze-

go nie wyrysować na jego powierzchni „własnych” wąsów, opatrując całość sto-

sownie kontrowersyjnym tytułem? i po co pisać kolejną realistyczną powieść, na 

wzór Balzaka albo Prusa, gdy można od zera wynaleźć własny język?). Zupełnie 

jakby estetycznie satysfakcjonujące mogły być w latach dwudziestych tylko takie 

rozwiązania i konstrukcje, które w całkiem dosłowny sposób zrywały więzy ze 

swoim historycznym bądź społecznym podłożem10. 

 

 

2. Architektura albo rewolucja 
 

Ahistoryzm nowoczesnej architektury pozostaje w bezpośrednim związku 

z jej idealizmem. Rozumianym na dwa sposoby, wzajemnie się zresztą warunku-

jące. Po pierwsze, jako poszukiwanie archetypu czy też idei budynku. Po drugie, 

jako naiwna wiara w zmianę społeczną. O tym, że architekci nowocześni starali 

się „zapomnieć o wszystkich wyróżniających znakach i projektować dla człowie-

ka w sensie ogólnym, czyli Mitycznego Nowoczesnego Człowieka”11, już wiemy. 

Jak to się jednak stało, że uwierzyli oni nie tylko w możliwość radykalnej zmiany 

społecznej – takie przekonanie nie było wówczas niczym niezwykłym – ale rów-

nież w to, że można ją zainicjować i przeprowadzić przy pomocy architekto-

                                                                 
10 Można twierdzić, że płaskie dachy bądź pilotis nowoczesnej architektury tłumaczy z po-

wodzeniem socjologiczne zjawisko mody. Gest modernizmu zawiera jednak coś więcej niż prosty 
komunikat „Tego się już nie nosi”. Zawiera on element głębokiego, być może wręcz fizjologiczne-
go wstrętu wobec dawnej estetyki. Piet Mondrian zaczynał od naturalizmu, skończył jako członek 
grupy De Stijl i wyznawca ultra-abstrakcji. Podobnie, tylko znawca sztuki dostrzeże związek mię-
dzy Picassem z okresów błękitnego i różowego a jego późniejszą twórczością. Ale nawet gdyby 
uznać, że tego rodzaju metamorfozy możliwe są pod wpływem mody – wystarczy przecież odpo-
wiednio dobrać jej definicję – wciąż pozostaje frapujące pytanie, co kieruje jej zmiennymi wyro-
kami? 

11 C. Jencks, Architektura postmodernistyczna, przeł. B. Gadomska, Warszawa 1987, s. 24. 
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niczno-urbanistycznych środków? W eseju Ornament und Verbrechen („Dekora-

cja i zbrodnia”) z 1908 roku, austriacki prekursor modernizmu Adolf Loos prze-

konywał, że ograniczenie dekoracji jest konieczne, by uregulować ludzkie na-

miętności. Tu po raz pierwszy pojawia się wiara w demiurgiczną moc architek-

tury, jej zdolność do kształtowania kultury i społeczeństwa. Wzmocnienie tych 

wątków po pierwszej, a zwłaszcza po drugiej wojnie światowej można tłumaczyć 

centralną rolą, jaka przypadła w udziale architektom w odbudowie zniszczonych 

państw. Le Corbusier deklarował bez ogródek, że tylko architektura może od-

powiedzieć na zasadnicze wyzwanie, jakie przed człowiekiem nowoczesnym 

stawia jego epoka: „Pierwotny instynkt wszystkich istot żyjących popycha je do 

zapewnienia sobie schronienia. Różne aktywne klasy społeczeństwa nie mają już 

adekwatnego dla nich schronienia: ani robotnik, ani intelektualista. To kwestia 

budynku stanowi klucz do dzisiejszych niepokojów społecznych: architektura al-

bo rewolucja”12. 

Co ciekawe, z takim postawieniem sprawy skłonni byli zgodzić się myśli-

ciele radzieccy. Tyle że ich zdaniem alternatywę architektury i rewolucji należało 

rozstrzygnąć zupełnie inaczej, niż to sugerowała figura retoryczna Le Corbusie-

ra. Sam fakt mieszkania w określonym typie budynku nie doprowadzi do pożą-

danych zmian społecznych. W takim postawieniu sprawy wschodni marksizm 

(leninizm) widział raczej wygodnickie scedowanie przez zachodnią lewicę zada-

nia reformy burżuazyjnego społeczeństwa na architektów. „W panującej w ów-

czesnym świecie atmosferze niepokoju – pisze Ikonnikow o latach następujących 

bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej – liberalna inteligencja Europy Za-

chodniej bardziej niż kiedykolwiek skłaniała się ku ideałom utopijnym, zapo-

wiadającym budowę lepszego jutra bez konieczności dalszych rewolucyjnych 

wstrząsów. Nie mówiono już wprawdzie o «sztuce dla sztuki», ale koncepcje, 

które przedstawiano światu jako idee społeczne, bezpośrednio odpowiadające 

hasłom reformizmu, dotyczyły jednak w swej istocie zagadnień estetyki. Zwią-

zek owych koncepcji z problemami socjologicznymi był tylko pozorny. Swego 

rodzaju siłą napędową dla utopii społecznych nowego ruchu stanowiła w latach 

                                                                 
12 Le Corbusier, Vers une architecture, s. 227. 
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dwudziestych architektura. Jej zadaniem miało być uporządkowanie środowiska, 

uszlachetnienie ludzi, aktywne kształtowanie kultury i reformowanie życia spo-

łecznego. Wydawało się, że zmiana struktur przestrzennych automatycznie 

spowoduje zmianę praw rządzących społeczeństwem”13. Słowem: cała para po-

szła w estetyczny gwizdek. Szczera wiara zachodnich intelektualistów w możli-

wość reformy społeczeństwa za pomocą nowej architektury była tematem za-

stępczym, półśrodkiem, miała rozgrzeszyć ich bierność w faktycznie istotnym 

dla losów socjalistycznego społeczeństwa obszarze polityki. 

 

 

3. Gesamtkunstwerk 
 

Ikonnikow pisze, że inspirację i deklarowany cel nowoczesnej architektury 

stanowiła utopia społeczna, która w pierwszym okresie (lata 1910–1920) wyro-

dziła się w estetykę, zaś w drugim (lata 1920–1930) w obsesyjne zainteresowanie 

techniką. To częściowo prawda, o czym świadczy choćby historia słynnego Bau-

hausu (1919–1934). W pierwszym okresie działalności szkoły jej członków in-

spirowała przede wszystkim socjalistyczna i „rzemieślnicza” utopia Williama 

Morrisa. Na okładce dokumentu programowego Bauhausu widnieje drzeworyt 

Lyonela Feiningera przedstawiający świątynię socjalizmu. Wzorem społeczeń-

stwa przyszłości były dla twórców szkoły średniowieczne strzechy budowlane 

(Bauhütte), a więc wspólnoty rzemieślnicze, w których rzemiosło i sztuka za-

chowywały utraconą w wyniku rozwoju techniki jedność. Między innymi pod 

wpływem wizyty w Weimarze Theo Van Doesburga (jednego z założycieli gru-

py De Stijl, mawiającego, że „kwadrat jest dla nas jak krzyż dla pierwszych 

chrześcijan”), Walter Gropius, pierwszy i wieloletni dyrektor Bauhausu, „nawró-

cił się” jednak na technologię. Gdy w 1925 roku socjaldemokraci utracili w Tu-

ryngii władzę na rzecz nacjonalistów i szkoła zmuszona była przenieść się z We-

imaru do Dessau, jej nowy budynek, jak również wzniesione nieopodal wille dla 

wykładowców – między innymi Paula Klee oraz Wasilija Kandinsky’ego – przy-

                                                                 
13 A. W. Ikonnikow, Od architektury nowoczesnej do postmodernizmu, s. 49. 
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pominały już budynki fabryczne. Odrzucono wszystko, co „burżuazyjne” i „nie-

czyste”. Kolumny, dwuspadowe dachy, dekoracje, gzymsy, symetrię, przytul-

ność. Utopia estetyczna ustąpiła miejsca fascynacji technologią i seryjnością, co 

przypuszczalnie najpełniejszy wyraz znalazło w powojennej architekturze ostat-

niego dyrektora Bauhausu (1930–1932) Miesa van der Rohe. 

Bauhaus to oczywiście tylko najbardziej znany przykład, gdy architektura, 

utopia, estetyka i nowoczesna technologia występują obok siebie w ramach jed-

nego społecznego projektu. Ta mieszanka pojawia się jednak właściwie wszędzie 

tam, gdzie mowa o architekturze modernistycznej. Na przykład kult, jaki zaczął 

otaczać Franka Lloyda Wrighta (1867–1959) w drugiej połowie życia, ma zwią-

zek z założonym przez niego Stowarzyszeniem Taliesin. W jego prowadzeniu 

pomagała Wrightowi trzecia żona, Olgivanna Milanoff z Czarnogóry, która 

wcześniej uczyła się w Fontainebleau, w Instytucie Harmonijnego Rozwoju 

Człowieka Gurdżijewa – co częściowo tłumaczy, dlaczego stowarzyszenie pań-

stwa Wrightów szybko przekształciło się w grupę wpatrzonych w swego guru 

akolitów. Dwadzieścia pięć ostatnich lat życia Wright, znany raczej ze swoich 

domów preriowych, które przeciwstawiał amerykańskiej architekturze drapaczy 

chmur (jego budynki często zwrócone były „plecami do miasta”, aby stworzyć 

wspólnotową i ciepłą atmosferę), poświęcił głoszeniu idei wymyślonego przez 

siebie Broadacre City. Utopię Wrighta zamieszkiwać miała społeczność zwana 

Usonią, a sto mil kwadratowych pozbawionego centrum miasta architekt po-

dzielił na jednoakrowe działki z parterowymi, „usoniańskimi” domami – seryj-

ność, którą przełamywały gdzieniegdzie większe bryły budynków publicznych. 

Wszystko to miało na celu naprawę moralną zachodniego człowieka i wprzęgnię-

cie jego rozwydrzonych instynktów w służbę społecznej cnoty i sprawiedliwości. 

W kontekście utopijnego wymiaru nowoczesnej architektury, należy 

wspomnieć jeszcze przynajmniej tyle, że na jej społeczno-reformatorskie zapędy 

monopolu nie mieli architekci zachodni. Znana książka Borisa Groysa Gesamt-

kunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion z 1988 roku opisuje 

Związek Radziecki jako totalne dzieło sztuki, próbę stworzenia jednolitej prze-

strzeni estetycznej dla całego społeczeństwa. (Słowem Gesamtkunstwerk jako 

pierwszy posłużył się w 1849 roku Richard Wagner w eseju, nomen omen, 
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Sztuka i rewolucja, gdzie opisywał wspieraną przez siebie koncepcję dramatu 

muzycznego. Totalność bądź ogólność, Gesamtheit, Wagnerowskiego dramatu 

muzycznego dotyczyła w pierwszym rzędzie struktury wewnętrznej utworu: 

wszystko w nim miało ze sobą współpracować, zmierzając do wspólnego celu. 

Dekoracje, kostiumy, oświetlenie, oprawa muzyczna, gra aktorów. Różne dzie-

dziny sztuki – taniec, muzyka czy poezja – miały tu odnaleźć utraconą jedność. 

„Artysta stał się pożałowania godnym robotnikiem – pisze Wagner – zarówno 

malarz, jak rzeźbiarz, poeta i muzyk. Dziś drogi ich są rozbieżne; ludzkość nie 

ma sztuki, która by przemówiła do niej z elementarną mocą. Dopiero kiedy 

wszystkie czynniki sztuki złożą się na jedno dzieło, powstanie artystyczne dzieło 

przyszłości, a będzie nim dramat muzyczny”14. Wagnerowski Gesamtkunstwerk 

nie stanowił jednak wyłącznie, ani nawet przede wszystkim, ćwiczenia w zakre-

sie nowych rozwiązań estetycznych. Formalne przezwyciężenie egoizmu po-

szczególnych sztuk miało bowiem powodować równoległą przemianę egoistycz-

nego charakteru człowieka. W ostatecznym rozrachunku Wagnerowi chodziło 

więc o ustanowienie harmonijnego porządku społecznego. Jak to u inspirujących 

się Kantem romantyków: łączność między słusznością sądów moralnych a fak-

tycznym zachowaniem człowieka umożliwia smak, władza sądzenia. Kontem-

plując totalność Wagnerowskiego dramatu, człowiek dostraja własne namiętno-

ści do określonej społeczno-politycznej tonacji). 

Stalin, niedoszły poeta, intuicyjnie rozumiał wytyczne niemieckiego kom-

pozytora. Rzekomo wolny od utopijnego bakcyla estetyki Związek Radziecki 

w rzeczywistości obficie korzystał więc z władzy, jaką nad ludzkimi uczuciami 

pozwalały uzyskać dzieła i spektakle rodzącej się wówczas masowej kultury. Ar-

chitektura, jako „najbardziej społeczna ze sztuk”, stanowiła ważny element stali-

nowskiego Gesamtkunstwerku. W porewolucyjnym społeczeństwie radzieckim 

była ona zresztą ważna od samego początku. Do końca lat dwudziestych 

w ZSRR pracowało wielu architektów z Zachodu – takich jak Ernst May, Erich 

Mendelsohn czy Le Corbusier. Ten ostatni wziął nawet udział w konkursie na 

projekt Pałacu Rad. W 1931 roku, gdy konkurs rozstrzygnięto, obowiązywało 

                                                                 
14 R. Wagner, Sztuka i rewolucja, cyt. za: Z. Jachimecki, Wagner, Kraków 1973, s. 118. 
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już jednak zarządzenie Stalina, w myśl którego proletariacka architektura miała 

być utrzymana w duchu grecko-rzymskim15. Konstruktywistyczny projekt Le 

Corbusiera odrzucono, co później radzieccy teoretycy łatwo mogli już reinter-

pretować jako wyraz zdrowej socrealistycznej niechęci wobec utopijno-

estetycznych mrzonek nowoczesnej architektury. W rzeczywistości zmieniła się 

jednak tylko zewnętrzna forma – ambicje pozostały te same. Kubistyczne bryły 

(znane choćby z Mauzoleum Lenina Aleksieja Sczusiewa) ustąpiły miejsca po-

rządkom architektonicznym, minimalizm zastąpiono socrealistycznym monu-

mentalizmem, ale przekonanie o kształtującym życie wpływie architektury nie 

znikło. Już sam fakt, że niektóre style architektoniczne uznano za wystarczająco 

groźne, aby zarządzić ich delegalizację, dowodzi przecież, jak wielką, zgoła uto-

pijną moc przypisywano w ZSRR estetyce przestrzeni. Cała różnica, że na Za-

chodzie architektura pielęgnowała swe na wskroś nowoczesne ambicje w deko-

racjach stylu międzynarodowego, podczas gdy na Wschodzie nadejście nowego 

człowieka głosiła krzepka estetyka socjalistycznego realizmu. Ich pokrewieństwo 

nie ulega jednak wątpliwości. W latach sześćdziesiątych, gdy stalinizm i żdano-

wizm zostały wreszcie napiętnowane, a fala modernistycznej architektury dotar-

ła do krajów Układu Warszawskiego, wielkie płyty i seryjne domy bez ozdób 

okazały się przecież na tyle kompatybilne z ideologią państw bloku (sic) 

wschodniego, że dla wielu osób to raczej tania, tandetna i epigońska architektu-

ra lat siedemdziesiątych, a nie place, kolumnady i attyki monumentalnych zało-

żeń lat pięćdziesiątych stanowią symbol architektury minionego systemu – i jej 

utopijnych ambicji. 
 

 

4. Dom-narzędzie 
 

Bruno Taut, niemiecki architekt modernistyczny, nie miał wątpliwości: 

„Wszystko, co dobrze funkcjonuje, również dobrze wygląda. Odwrotnej sytuacji 

                                                                 
15 C. Jencks, Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, przeł. M. Biegańska, Warszawa 

1982, s. 131. 
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nie można sobie po prostu wyobrazić”16. Słowem: piękno równa się pożytek, 

czyli jeszcze jeden przyczynek do platonizmu nowoczesnej architektury. Gorliwą 

akceptację tego niezbyt oryginalnego dogmatu można zrozumieć o tyle łatwo, że 

poczynaniom modernistów od początku przyświecała właściwa całej nowocze-

sności iluzja. Wiemy, kim jest człowiek. To byt przejrzysty, twardy i symetryczny. 

Lubi przebywać w słońcu, czuć wokół siebie przestrzeń, otaczać się zielenią (trzy 

stałe cechujące według Le Corbusiera architekturę godną swego miana)17. 

Człowiek ma siebie w garści, zna swoje potrzeby, potrafi prześledzić wszystkie 

procesy kształtujące jego życie. Przepis na dobrą architekturę? Nic prostszego 

niż zrobić listę i punkt po punkcie wypracowywać przestrzenne ekwiwalenty 

ustalonych dla człowieka przez oświecony rozum funkcji. Uzyskana tym sposo-

bem forma, prędzej czy później, musi ustalić się w standard. „Formy zewnętrznej 

– pisze on – w żadnym wypadku nie przyjmuje się z góry, stanowi ona rezultat; 

z początku może sprawiać wrażenie dziwnej. Ader stworzył «nietoperza», lecz 

ten nie latał; Wright i Freeman stworzyli plany czegoś, co (…) było irytujące 

i działało na nerwy, lecz latało. Standard został ustanowiony”18. W języku trady-

cyjnej, witruwiańskiej teorii architektury należałoby powiedzieć, że wymogi uży-

teczności (utilitas) i trwałości (firmitas) budynku, o ile dać im czas i potraktować 

je z dostateczną powagą, automatycznie wytwarzają ozdobność (venustas), speł-

niając trzeci warunek architektonicznej doskonałości. Do fasad nie trzeba dokle-

jać porządków architektonicznych, a wnętrza obejdą się bez obcego ciała stiu-

ków. Czyniąc zadość wymogom technicznej użyteczności, w nagrodę otrzymuje 

się piękno. 

Gdy standard zostanie wypracowany, pozostaje już tylko jedno: masowa 

produkcja. Nie jest przypadkiem, że człowiek urodzony w 1887 roku jako Char-

les-Édouard Jeanneret-Gris zaczął w wieku trzydziestu lat posługiwać się arty-

stycznym przydomkiem, który kojarzył się z nazwą pewnego typu, serii bądź li-

                                                                 
16 Cyt. za: A. W. Ikonnikow, Od architektury nowoczesnej do postmodernizmu, s. 66. 
17 C. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, przeł. A. Morawińska, H. Pawlikowska, War-

szawa 1973, s. 170. 
18 Le Corbusier, Vers une architecture, s. 109. 
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nii przedmiotów19. Le Corbusier, the Corbusier, der Corbusier. Od pojedynczo-

ści imienia i nazwiska lepszy jest powtarzalny standard: „Należy powołać do ży-

cia ducha seryjności. Ducha budowania seryjnych domów. Ducha zamieszkiwa-

nia seryjnych domów. Ducha projektowania seryjnych domów. Jeśli usuniemy 

z naszych serc i umysłów martwe idee domu i spojrzymy na tę sprawę z krytycz-

nego i obiektywnego punktu widzenia, natrafimy na dom-narzędzie, dom seryj-

ny, zdrowy (także w moralnym sensie) i piękny – tak jak piękne są narzędzia 

pracy towarzyszące naszemu życiu”20. „Sic!” – chciałoby się już dzisiaj powie-

dzieć, zauważając awansem, że wieczne formy Le Corbusiera nadspodziewanie 

często pozwalały jego mecenasom maksymalizować finansowe zyski. Wolfgang 

Welsch pisze: „Le Corbusier zachwycał się prostotą formy – jedną z najgorszych 

metod nowoczesnej uniformizacji – widząc w niej kosmiczną elementarność. 

W rzeczywistości była ona po prostu – zadziwiająca zbieżność? – korzystna (…) 

ekonomicznie”21. 
 

 

5. Projects 
 

W Historii architektury zachodniej David Watkin odnotowuje, że Le Cor-

busier pisał słowo „plan” zawsze wielką literą. W rzeczywistości tego nie robił, 

choć pace Watkin przyznajmy, że właściwie powinien. W Vers une architecture Le 

Corbusier czyni z pojęcia planu jedno z trzech najważniejszych „przypomnień” 

                                                                 
19 Trzeba przyznać, że podpisując swoje artykuły w L’Esprit Nouveau jako „Le Corbusier” 

młody Charles Jeanneret dobrze rozpoznał ducha nadchodzących czasów. Możliwa dzięki seryjnej 
produkcji przemiana nazwy własnej w typ i nazwę gatunkową miała odtąd spotkać niektórych 
wielkich przemysłowców. Adolf Dassler, założyciel firmy Adidas, pewnie nie mógł przewidzieć, 
że w kraju wschodnich sąsiadów Niemiec, wielu klientów jeszcze na początku dwudziestego wieku 
będzie kupować sportowe obuwie konkurencji, prosząc w sklepie o „adidasy” (Adolfy Dasslery) 
firmy Puma, Nike czy Reebok. Podobnie W. H. Hoover, kupując w 1908 roku patent na produk-
cję odkurzaczy, nie przewidział pewnie w najśmielszych snach, że sto lat później jego nazwisko, 
już jako czasownik, służyć będzie wielu użytkownikom język angielskiego do nazwania czynności 
odkurzania domu. 

20 Le Corbusier, Vers une architecture, s. 187. 
21 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, 

Warszawa 1988, s. 138. 
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skierowanych do „panów architektów”. Pisze: „Plan jest generatorem. Bez planu 

pojawia się nieporządek, arbitralność. Plan niesie w sobie istotę doznania. Wiel-

kie problemu jutra, narzucane przez potrzeby zbiorowe, stawiają na nowo kwe-

stię planu. Życie nowoczesne domaga się, oczekuje nowego planu zarówno dla 

domu, jak i dla miasta”22. Szwajcar nie pozostał gołosłowny. Na wystawie 

w 1925 roku pokazał słynny Plan Voisin, wizję przebudowy historycznego cen-

trum Paryża. Większa część śródmieścia, włączając Luwr i Plac Zgody, miała 

zostać zrównana z ziemią, ustępując miejsca osiemnastu jednakowym wieżow-

com, połączonym siecią estakad i dróg szybkiego ruchu. 

Wrażliwość Le Corbusiera, jak również reszty nowoczesnych architektów 

kłóciła się z ideą spontanicznego czy też organicznego wzrostu. Wyłącznie „naj-

surowsza dyscyplina”23 planu mogła w ich odczuciu stworzyć przestrzeń na miarę 

człowieka. Oczywiście w samej idei planu nie ma jeszcze nic zdrożnego. Bez 

projektu nie powstałby żaden budynek. Problem zaczyna się wówczas, gdy ten 

początkowy schemat uznaje się za nienaruszalny dogmat. W przypadku nowo-

czesnej architektury kłopoty sprawia również samo pojęcie ludzkiej miary. O ja-

kiego człowieka bowiem chodzi? Wytyczne Le Corbusiera są tutaj niepokojąco 

precyzyjne. „Człowiek spogląda na obiekty architektury oczami, które znajdują 

się 170 centymetrów od ziemi”24. Co więcej: „Wszyscy ludzie mają taki sam or-

ganizm, takie same funkcje. Wszyscy ludzie mają takie same potrzeby”25. Na 

odpowiednio wysokim stopniu ogólności bez wątpienia można się z tym stwier-

dzeniem zgodzić. Mokniemy na deszczu i staramy się przeczekać ulewę w osło-

niętym miejscu. Zatem architekci powinni projektować domy posiadające dach. 

W porządku. Co innego jednak, gdy stwierdzenie, że wszyscy ludzie mają jed-

nakowy organizm sąsiaduje ze zdaniem mówiącym o tym, że na wytwory archi-

tektury patrzymy z pułapu stu siedemdziesięciu centymetrów nad ziemią. W ob-

liczu takiego „ustalenia”, można się spodziewać, że prędzej czy później, w tym 

czy innym punkcie, to już nie projekt będzie wybiegał naprzeciw mającego zeń 

                                                                 
22 Le Corbusier, Vers une architecture, s. 33. 
23 Tamże, s. 36. 
24 Tamże, s. 143. 
25 Tamże, s. 108. 
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korzystać człowieka, ale raczej faktycznie istniejący człowiek będzie przycinany, 

modelowany i urabiany tak, aby pasować do arbitralnie nakreślonego projektu. 

Welsch zauważa, że modernistyczne hasło form follows function szybko, jakby 

mimochodem, przekształciło się w life follows architecture26. Człowiek ma „sypiać 

od wschodu, od zachodu natomiast jeść i pisać listy do matki, a mieszkanie jest 

tak zorganizowane, że właściwie nie można postąpić inaczej”27. Nic dziwnego, 

że rzeczywistość nad wyraz niechętnie szła na współpracę z wizjami moderni-

stów. Gdy Le Corbusier zaprojektował domy dla robotników we francuskim 

Pessac, wtopione w zieleń i poskładane z powtarzalnych segmentów, ich miesz-

kańcy wykorzystali jego wieczny standard z właściwą śmiertelnym dezynwolturą: 

zamurowując okna, obudowując trasy, dzieląc pokoje, przemalowując śnieżno-

białe tynki na ich zdaniem przyjemniejsze dla oka kolory. Komentarz architekta 

w tej sprawie był lakoniczny: „Wiecie, że życie ma zawsze rację, a architektura 

się myli”28. 

Ostra krytyka, jaka spotykała modernistów wskutek podobnych niepowo-

dzeń, sprawiła, że przed 1939 rokiem ruch nowoczesny wyraźnie stracił począt-

kowy rozpęd. W nazistowskich Niemczech i w stalinowskim Związku Radziec-

kim modernizm zdelegalizowano zresztą tout court jako przejaw zdegenerowanej 

sztuki, sprzecznej ze zdrowym duchem, odpowiednio, wielkiej rasy oraz wiodą-

cego ustroju. Styl międzynarodowy wrócił jednak do łask po wojnie. Seryjna 

i zestandaryzowana, a przynajmniej sprawiająca takie wrażenie architektura no-

woczesna zdawała się skrojona w sam raz na miarę powojennych zniszczeń. 

Wiele miast odbudowano wprawdzie w starym stylu i na starej siatce ulic, ko-

rzystając z zachowanego uzbrojenia terenu, ale w stosunku do dawnego budow-

nictwa modernizm posiadał przynajmniej dwie niekwestionowane zalety. Po 

pierwsze, był tani, a po drugie, wierzono, że jego recepty pozwolą (znów: nie-

wielkim kosztem) rozwiązać palące problemy społeczne. Te same powody zde-

cydowały o przyjęciu modernizmu przez kraje Drugiego Świata po krótkiej 

                                                                 
26 Zob. W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, s. 133. 
27 Wypowiedź Adolfa Behnego, krytyka architektury z czasów Republiki Weimarskiej (cyt. 

za: tamże, s. 134). 
28 Cyt. za: C. Jencks, Le Corbusier – tragizm współczesnej architektury, s. 79. 
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przygodzie z drogą estetyką socrealizmu. Nawet w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie jeszcze na początku lat sześćdziesiątych silną pozycję miała „oficjalna ar-

chitektura amerykańskich korporacji i władz, której podobieństwo – pisał Jencks 

w 1973 roku – do faszystowskiej architektury lat trzydziestych jest, niestety, aż 

nazbyt wyraźne”29, modernizm zdołał po wojnie zdobyć kilka ważnych przy-

czółków. Użytkownicy amerykańskiej wersji języka angielskiego do dziś mówią 

o lokatorach wielkomiejskich osiedli komunalnych, że ci zamieszkują projects. 

Słowo, któremu najbliżej do polskiego „blokowiska” i które oznacza miejsce, 

gdzie w ponurej scenerii domów z betonowych klocków tłoczą się ludzie mający 

problemy z zapewnieniem sobie dachu nad głową. Najbardziej znanym tego ty-

pu osiedlem stało się Pruitt-Igoe w St. Louis amerykańskiego architekta Minoru 

Yamasakiego. 

Pruitt-Igoe wzniesiono w latach 1951–1956 i składało się ono z trzydziestu 

trzech jedenastopiętrowych wieżowców, które mogły pomieścić dwanaście tysię-

cy mieszkańców. Obok standardowych modernistycznych chwytów, w rodzaju 

terenów zielonych wokół gęsto, a więc „dospołecznie” rozmieszczonych bloków, 

Yamasaki wprowadził w St. Louis własne udoskonalenia. Windy w wieżowcach 

zatrzymywały się tylko na czwartym, siódmym i dziesiątym piętrze, co miało 

sprowokować mieszkańców do częstszych interakcji. W drodze do mieszkania, 

chcąc nie chcąc, trzeba było minąć świetlice, w których, jak zakładał projekt, 

kwitnąć powinien duch kolektywizmu i bezinteresownej współpracy. Nie po raz 

pierwszy okazało się jednak, że życie ma zawsze rację, zaś architektura może być 

tylko tak dobra, jak tego zechcą zamieszkujący ją ludzie. Świetlice przekształciły 

się w miejsca, do których jeśli już koniecznie trzeba wejść, to po to, by kupić 

działkę narkotyków. Oazy kolektywizmu stały się inkubatorami przestępczości. 

Tereny zielone pomiędzy blokami niszczały, ponieważ nikt nie czuł się za ich 

utrzymanie osobiście odpowiedzialny. Mieszkańcy narzekali na myszy i karalu-

chy (pokłosie instytucji klatkowego zsypu). Wreszcie, niespełna dwadzieścia lat 

po oddaniu osiedla do użytku, 15 lipca 1972 roku o godzinie 15:32, trzydzieści 

dwa z trzydziestu trzech bloków osiedla Pruitt-Igoe wysadzono w powietrze 

                                                                 
29 C. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, s. 209. 
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(źródła są tak precyzyjne nie przez przypadek: część historyków uznaje rozbiórkę 

Pruitt-Igoe za symboliczny koniec architektury nowoczesnej). Zauważmy przy 

okazji, że Yamasaki miał wyjątkowo pechową rękę do epokowych konstrukcji. 

11 września 2001 roku o godzinie 8:46 (wieża północna) i 9:03 (wieża połu-

dniowa) zaprojektowane przez niego wspólnie z Emery Rothem nowojorskie 

World Trade Center spotkał podobny koniec co niesławne blokowisko w St. 

Louis. W chmurach pyłu i przy akompaniamencie eksplozji masy zapadającego 

się do własnego wnętrza gruzu obwieściły światu gwałtowny koniec kolejnego 

z wielkich projektów ludzkiego ducha. 

 

 

6. Mała epoka lodowcowa 
 

Jakiej filozofii to wszystko odpowiada? Wolfgang Welsch pisze, że „Disco-

urs de la Méthode Descartesa i wyznanie wiary Miesa van der Rohe można poło-

żyć obok siebie i czytać równolegle”30. To stwierdzenie warto rozwinąć do bar-

dziej ogólnej, a zarazem konkretnej postaci. Nie tylko wyznanie wiary Miesa, ale 

cały realnie istniejący tekst architektury nowoczesnej opiera się na tych samych 

fundamentach, co kartezjański wzorzec racjonalności. „Blok mieszkaniowy Mie-

sa mógł być więc użyty jako ilustracja do tekstu na temat Kartezjańskiej geome-

trii”31 – zauważa Stephen Toulmin w Kosmopolis z 1990 roku. Higieniczne bryły 

stylu międzynarodowego wskazują bowiem na ten sam zestaw cnót, przekonań 

i obsesji, które znaleźć można u pierwszego filozofa nowoczesności. Prawdy, 

które wolno nam przyjąć, powinny się jawić jasno i wyraźnie. Budynki, w któ-

rych mieszkamy, powinna cechować matematyczna precyzja i symetria. W Me-

dytacjach Kartezjusza i jednostce marsylskiej Le Corbusiera łatwo rozpoznać 

obecność tego samego ducha, który przez niemal trzy wieki nadawał ton nowo-

czesnemu życiu. 

                                                                 
30 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, Warszawa 1998, s. 183. 
31 S. Toulmin, Kosmopolis. Ukryty project nowoczesności, przeł. T. Zarębski, Wrocław 2004, 

s. 156. 
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Aby się o tym przekonać, wystarczy uważnie przeczytać kilka zdań, które 

zapowiadają wykład kartezjańskiej epistemologii. Drugą część Rozprawy o meto-

dzie otwierają następujące zdania: „Byłem wówczas w Niemczech, dokąd powo-

łały mnie okoliczności stworzone przez wojny, które trwają tam jeszcze. Kiedy 

wracałem do armii z koronacji cesarza, początek zimy zatrzymał mnie na kwate-

rze, gdzie nie znajdując żadnego towarzystwa, które by rozpraszało moje myśli, 

i nie mając zresztą na szczęście trosk ani namiętności, które by mąciły mój spo-

kój, siedziałem przez cały dzień zamknięty sam w ciepłej izbie, mając pełną 

swobodę zajmowania się swoimi myślami. Wśród z nich jedną z najdonioślej-

szych był pomysł, aby rozważyć fakt, że często dzieła poskładane z wielu osobno 

powstałych części i wykonywane ręką rozmaitych mistrzów mniej są doskonałe 

niż te, nad którymi pracował tylko jeden człowiek”32. 

Podkreślmy tu od razu parę spraw. Po pierwsze, w otoczeniu Kartezjusza 

toczą się wojny. Jest koniec roku 1619 i na terenie zachodniej Europy właśnie 

zaczyna się okres trzydziestoletniej rzezi, która według niektórych szacunków 

miała przetrzebić ludność tych obszarów o jedną trzecią. Całe życie Kartezjusza 

przebiegło w cieniu wojny. „Kiedy w 1618 roku wybuchła wojna trzydziestolet-

nia (…) miał dwadzieścia dwa lata; gdy dobiegła końca w 1648 roku, pozostało 

mu dwa lata do śmierci”33 – zauważa Toulmin. Ale nie chodzi tylko o zbieżność 

dat. Kartezjusz aktywnie uczestniczył w działaniach wojennych. Zaciągnął się 

do holenderskiej armii, gdzie miał okazję przyglądać się nowym strategiom wo-

jennym Maurycego Orańskiego, księcia Nassau. Później uczestniczył w kampa-

niach zbrojnych u boku Maksymiliana Bawarskiego. Nie był więc człowiekiem 

oderwanym, jak to się niekiedy przedstawia, od bieżących problemów swojej 

epoki. Faktem jest, że większość jego pism porusza się w domenie czystego ro-

zumu. Można jednak sensownie dowodzić, że epistemologiczne medytacje Kar-

tezjusza pozostawały w bliskim związku z l’histoire evenementielle jego epoki. 

Toulmin uważa wręcz, że to barbarzyństwo wywołane przez spory doktrynalne 

w gronie wyznawców Chrystusa dało Kartezjuszowi motywację do poszukiwania 

                                                                 
32 R. Descartes, Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy 

w naukach, przeł. T. Żeleński (Boy), warszawa 1980, s. 37. 
33 S. Toulmin, Kosmopolis, s. 83. 
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ponadczasowej i absolutnie pewnej wiedzy. „Im bardziej pogarszała się politycz-

na sytuacja we Francji i w Europie, tym bardziej nagląca stawała się potrzeba 

uniknięcia doktrynalnych sprzeczności, które były główną przyczyną religijnych 

wojen i wciąż pozostawały – niezależnie od sytuacji politycznej – pretekstem do 

ich kontynuowania”34. Kartezjusz wziął na siebie zadanie dostarczenia zwaśnio-

nym stronom nienaruszalnych fundamentów, na których miał stanąć gmach 

wiedzy pewnej i niezależnej od kontekstu, mogącej służyć jako kamień probier-

czy i ostateczna instancja w obliczu wyniszczających Europę konfliktów. Ta 

szlachetna i w gruncie rzeczy czysto praktyczna motywacja, przekonuje Toul-

min, sprawiła jednak, że zaprzepaszczone, a w każdym razie zapomniane na ko-

lejnych trzysta lat zostało humanistyczne dziedzictwo szesnastowiecznego rene-

sansu. Myśl Kartezjusza, z jej teoretycznym absolutyzmem, odpowiadała po-

trzebom epoki. W przeciwieństwie do sceptycyzmu Montaigne’a oraz intelektu-

alnej powściągliwości renesansowych humanistów, w rodzaju Erazma, Szekspi-

ra, Bacona czy Rabelais’go, których sposób myślenia wydawał się zbyt chwiejny, 

aby zażegnać szaleństwo rozdzierających kontynent teologicznych sporów. 

W rezultacie, zamiast kontynuować rozumny, pełen humoru i tolerancji huma-

nizm szesnastego wieku, kartezjańska nowoczesność stanowi według Toulmina 

coś na kształt wojującego „kontrrenesansu”35. Kartezjusz, choć sam z pewnością 

był jeszcze dzieckiem poprzedniego stulecia, postanowił zwalczyć w sobie 

wszelkie pozostałości tego, co nie do końca jasne i nie do końca pewne, kładąc 

podwaliny pod twardy racjonalizm rozpoczynającej się epoki: droga, którą 

w odwrotnym kierunku, i pod wpływem podobnych do Kartezjusza okoliczno-

ści, przeszli na drugim krańcu nowoczesności modernistyczni architekci. 

Wróćmy jednak do izby w Neuburgu, gdzie przed chwilą zostawiliśmy 

młodego Kartezjusza. Za oknem szaleje śnieżna zadymka, to przecież pierwsze 

dekady małej epoki lodowcowej, która potrwać miała w Europie – cóż za ma-

lownicza zbieżność – do początku dwudziestego wieku, a filozof siedzi w ciepłej 

izbie i oddaje się swobodnym rozmyślaniom. To druga sprawa, na którą warto 

zwrócić uwagę. Czy sceneria nie spiskuje tu po cichu z historią? Nie chodzi 
                                                                 

34 Tamże, s. 84. 
35 Tamże, s. 44. 
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o wysuwanie fantastycznych hipotez (być może za milion lat jakiś genialny na-

ukowiec połozy obok siebie dane dotyczące okresowych zmian klimatu z prze-

mianami w historii ludzkich idei i okaże się, że za całym dziewiętnastowiecznym 

racjonalizmem oraz oświeceniowym odczarowaniem świata stała obniżona o je-

den stopień Celsjusza średnia temperatura powietrza – parę stopni w dół lub 

w górę słupka rtęci i zmianie ulega cały klimat epoki, to tylko człowiek w swojej 

nieuleczalnej skłonności do umieszczania się w centrum wszechświata wciąż 

próbuje przypisać sobie dziejowe sprawstwo). Wystarczy, jeśli zewnętrzne oko-

liczności nakierowały myśli Kartezjusza na określone tory. Znaczące wydaje się 

już położenie geograficzne jego kwatery. Bawarski Neuburg, gdzie wówczas 

przebywał, znajdował się na granicy między Świętym Cesarstwem Rzymskim 

a ziemiami protestanckich pretendentów do tronu. Po jednej stronie papiści, po 

drugiej heretycy – pośrodku Kartezjusz. Jakimś cudem, w miejscu, gdzie wiatr 

historii można było poczuć, wystawiając za okno rękę, on znajduje wąski pas 

ziemi niczyjej, strefę ciszy, oazę spokoju w samym oku dziejowego cyklonu. 

„Początek zimy” tylko potęguje efekt tej wspaniałej izolacji. Na zewnątrz mróz, 

śnieżna zadymka, Kartezjusz siedzi jednak w ciepłym wnętrzu gospody. Ale to 

zaledwie pierwszy etap jego podróży w głąb własnej jaźni. We wnętrzu gospody 

filozof wycofuje się przecież do wnętrza własnej izby. Wyraźnie podkreśla, że 

nie ma przy nim towarzystwa, które by rozpraszało myśli (przez tę swoją nie-

ustanną paplaninę ludzie nie pozwalają się objawić prawdzie). We wnętrzu izby 

wycofuje się z kolei do wnętrza własnej głowy. Wreszcie, we własnej głowie od-

najduje obszar, do którego świat zewnętrzny dociera w najbardziej zapośredni-

czonej postaci. Pisze, że nie ma przy nim „na szczęście trosk ani namiętności”, 

które mąciłyby spokój i odbierały mu ostrość widzenia. Nikt mi właśnie nie 

umarł, nie jestem zakochany, w nic się nie angażuję, z nikim nie toczę sporów, 

więc wiarygodność moich myśli rośnie (nowoczesny ideał wolności od wartości 

w zalążku). Dopiero w takim środowisku, oddzielonym przez kolejne warstwy 

od tarć i napięć świata zewnętrznego, Kartezjusz odnajduje obraz, który dopro-

wadzi go do odkrycia fundamentu nowoczesnej racjonalności: je pense donc je suis. 

Ale jest jeszcze jeden, trzeci już, aspekt tamtego dnia w gospodzie nad Du-

najem, o którym należy pokrótce wspomnieć – coś, o czym Kartezjusz nie pisze 
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w Rozprawie wprost, co jednak można zrekonstruować na podstawie innych re-

lacji. Otóż w grze wolnych skojarzeń, której się wówczas oddaje, Kartezjusz 

znajduje się całkowicie po jasnej stronie prawdy, ma się pod pełną kontrolą, jest 

zupełnie trzeźwy. We wczesnej młodości Kartezjusz prowadził prywatne zapiski 

filozoficzne, zatytułowane później Olympica, z których do dziś przetrwały tylko 

fragmenty, cytowane między innymi przez pierwszego biografa filozofa, Adriena 

Bailleta, w dwutomowym La Vie de Monsieur Des-Cartes z 1691 roku. Od Bail-

leta wiadomo, że dzień, o którym wspomina Kartezjusz na początku drugiej czę-

ści Rozprawy, to 10 listopada 1619 roku, wigilia świętego Marcina, i że w pier-

wotnej relacji Kartezjusza stanowił on właściwie preludium do następującej po 

nim nocy, gdy filozof miał trzy sny, które znacząco wpłynęły na kształt jego dal-

szego życia36. Tak o tym pisze Baillet: „Było to w wigilię świętego Marcina, 

a typowym było dogadzać sobie tego wieczoru francuskim zwyczajem [kończyło 

się wówczas winobranie – przyp. B.K.], gdziekolwiek człowiek się wówczas 

znajdował. Zapewnia on nas jednak, że spędził wieczór i cały dzień w wielkiej 

trzeźwości, i że minęły już prawie trzy miesiące, odkąd pił jakieś wino”37. Karte-

zjusz nie przez przypadek podkreśla własną trzeźwość. Trzymiesięczna absty-

nencja to niemałe osiągnięcie w czasach, gdy wciąż brakowało świeżej wody, 

kawa nie była jeszcze w Europie znana, dopiero za kilkadziesiąt lat miała się 

rozpowszechnić herbata, więc jedyny sposób na uzupełnienie płynów stanowiły 

bardzo często piwo i wino. Tymczasem Kartezjusz, który chciał w swojej filozo-

fii przezwyciężyć chwiejność ludzkich sądów, wykazać się ostrością widzenia, 

stać wyłącznie o własnych siłach itp., nie mógł pozwolić, aby jego argumentację 

zaczęto podejrzewać o konszachty z dionizyjskim chochlikiem. Co znaczące, 

w stosunku do pierwotnej relacji z Olympica, do której nawiązuje Baillet, w pisa-

nej osiemnaście lat później Rozprawie znika również opis pojawiających się 

w nocy po „odkryciu podstaw wspaniałej nauki”38 marzeń sennych. Tak sny, jak 

i alkohol, gdyby pojawiły się w tekście Rozprawy, mogły przecież rzucić cień na 

geometryczną jasność i pewność rozumowań filozofa. Do dwóch wymienionych 

                                                                 
36 Por. D. M. Clarke, Descartes: A Biography, New York 2006, s. 59. 
37 Cyt. za: tamże. 
38 Cyt. za: tamże. 



 
 
 

Architektura nowoczesności 
 
 

85

wcześniej okoliczności powstania nowoczesnego rozumu (ontologiczna niepew-

ność oraz izolacja), dodajmy więc teraz trzecią – bezwzględną trzeźwość. 

Tyle tytułem didaskaliów. Wynika z nich, że nowożytna filozofia została 

poczęta w warunkach niemal laboratoryjnych 10 listopada 1619 roku. Ojciec za-

pewnia, że był trzeźwy i nawet na chwilę nie stracił nad sobą kontroli. Czy jed-

nak sam fakt, że blisko dwadzieścia lat później Kartezjusz czuje się w obowiąz-

ku, aby przypomnieć okoliczności, w których wpadł na trop swojej metody, nie 

świadczy o głębokim i emocjonalnym doznaniu, jakie musiało stać się wówczas 

jego udziałem? Czyżby nowożytna racjonalność była więc od samego początku 

szczególnego rodzaju przeżyciem estetycznym, czymś na podobieństwo nawró-

cenia? We wstępie do drugiego polskiego wydania Rozprawy Krzysztof Teodor 

Toeplitz przestrzega przed traktowaniem metody Kartezjusza jako produktu na-

głej iluminacji, jednak analogie z późniejszym o trzydzieści lat przeżyciem Pas-

cala i noszoną przez niego do śmierci w połach płaszcza Pamiątką nasuwają się 

same: „Roku Pańskiego 1654, w poniedziałek, 23 listopada, w dniu św. Kle-

mensa, papieża i męczennika i innych w Martyrologium, w wigilię św. Chryzo-

gona męczennika i innych, od około godziny dziesiątej i pół wieczorem do oko-

ło pół godziny po północy. OGIEŃ (…) Pewność. Pewność. Uczucie. Radość. 

Pokój (…) Zapomnienie świata o wszystkiego oprócz BOGA”39. Oczywiście 

treść doświadczenia Kartezjusza jest zupełnie inna, a w każdym razie kładzie on 

nacisk na inne jego aspekty niż Pascal, ale formalnie oba przeżycia są do siebie 

podobne. Izba, odosobnienie, entuzjazm, pewność, odkrycie wieczności, coś na 

kształt nawrócenia. Gdyby Kartezjusz pozostał w zgodzie z zaleceniami własnej 

metody, we wstępie powinien właściwie napisać: oto do czego doszedłem w to-

ku moich studiów. Zamiast tego wspomina on wojaczkę i wnętrze ciepłej izby, 

gdzie w jego głowie rodzi się słynny, wyjątkowy obraz: „Tak widzimy, że bu-

dowle, które jeden architekt podjął i wykonał, są zazwyczaj piękniejsze i bardziej 

harmonijne niż te, które wielu ludzi starało się klecić posługując się starymi mu-

rami zbudowanymi dla innych celów. Podobnie te starodawne miasta, które bę-

dąc z początku otwarte i luźno zabudowane zmieniły się koleją czasów w wielkie 

                                                                 
39 B. Pascal, Pamiątka, przeł. M. Tazbir, [w:] T. Płużański, Pascal, Warszawa 1974, s. 157. 
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grody, są zazwyczaj tak źle wytyczone w porównaniu do owych fortów, które 

budowniczy swobodnie konstruuje na pustej równinie, że chociaż, rozpatrując 

każdy budynek z osobna, znajduje się w nich często tyleż albo więcej sztuki co 

w tamtych, wszelako widząc, jak są ustawione, tu duży, tu mały, i jak ulice są 

przez to krzywe i nierówne, powiedziałoby się, iż to traf raczej, a nie wola kilku 

ludzi władających rozumem rozmieściła je w ten sposób”40. 

Czy przeciwstawienie przygodnych okoliczności powstania kartezjańskiej 

racjonalności (trzeba wziąć wywołaną wojną niepewność, dodać do niej izolację 

i bezwzględną trzeźwość, a w rezultacie otrzyma się upodobanie do kontroli, 

liczb, maszyn, ostatecznych rozwiązań, kątów prostych i homogenicznych cało-

ści) jej w założeniu ponadczasowej treści obnaża kartezjańską filozofię jako ro-

dzaj estetycznej maniery, aktorskiej inscenizacji, która pod efekciarską matema-

tyczną retoryką skrywa zwykłe, czysto subiektywne poczucie smaku? Podobne 

zarzuty, nie bez powodu, stawiano architekturze nowoczesnej. Moderniści 

uwielbiali efektowne liczby i równe rachunki. Manifest futurystyczny, który dał 

początek innym tego rodzaju deklaracjom wiary, został ogłoszony 11 paździer-

nika 1908 roku i zawierał jedenaście punktów, co odpowiadało liczbie liter 

w nazwisku jego autora Filippo Tomasso Marinettiego41. Broadacre City Franka 

Lloyda Wrighta miało liczyć dokładnie sto mil kwadratowych i zostać podzielo-

ne na jednoakrowe działki, na których miały stanąć jego usoniańskie domy. 

Osiedle Pruitt-Igoe składało się z trzydziestu trzech jedenastopiętrowych wie-

żowców. Wreszcie, gdy moda architektoniczna zaczęła przekształcać się w do-

gmat i postanowiono skodyfikować zasady nowego stylu, będąca ich summą 

Karta Ateńska (spisana, co również niepozbawione symbolicznej wymowy, na 

motorowcu Patrice II płynącym ze stolicy klasycznej Grecji, Aten, do Marsylii 

w 1933 roku) zawierała dokładnie 111 punktów. Twierdzenie, że wieczne 

prawdy formy architektonicznej mogły się wyrazić wyłącznie w 111, ale już nie 

42 (co, jak wiadomo, stanowi odpowiedź na „wielkie pytanie o życie, wszech-

świat i całą resztę”, udzieloną po siedmiu i pół milionach lat skomplikowanych 

obliczeń przez superkomputer o nazwie Głęboka Myśl w Autostopem przez ga-
                                                                 

40 R. Descartes, Rozprawa o metodzie, s. 37. 
41 Zob. C. Baumgarth, Futuryzm, przeł. J. Tasarski, Warszawa 1978, s. 30-31. 
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laktykę Douglasa Adamsa) czy choćby 88 paragrafach, wydaje się równie nacią-

gane jak przekonanie Kartezjusza, że uniwersalną metodę właściwego kierowa-

nia umysłem udało mu się wyłożyć w czterech żołnierskich punktach lub nie 

mniej podejrzane, mające wywołać wrażenie matematycznej ścisłości, numero-

wanie przez Wittgensteina kolejnych tez jego Traktatu logiczno-filozoficznego. 

Wiele pozornie „ścisłych” rozwiązań wprowadzonych przez modernistycz-

nych architektów było w istocie podyktowanych ich wizją estetyczną, a nie 

względami praktycznymi. „Klasyczną ścianę osłonową – pisze Jencks – Mies za-

stosował po raz pierwszy nie w budynku biurowym, lecz (…) mieszkalnym, i to 

oczywiście nie z przyczyn funkcjonalnych”42 (szklane kurtyny wytwarzały wraże-

nie promienistości i pełni świata, które Mies łączył z cenionym przez siebie to-

mizmem). Willa Schröder w Utrechcie z 1924 roku, projektu Gerrita Rietvelda, 

wygląda jak zbudowana z białych płyt, choć w rzeczywistości wzniesiono ją tra-

dycyjnymi metodami i przy użyciu tradycyjnych materiałów. Racjonalizm tych 

konstrukcji był więc wyłącznie symboliczny bądź estetyczny. Budynki te symu-

lowały jedynie wrażenie ergonomii. W praktyce ich prostota była jednak często 

bardzo kosztowna. Płaskie dachy przeciekały, a nadmierne użycie szkła powo-

dowało problemy cieplne (dopiero w 1959 roku Eero Saarinen w projekcie labo-

ratorium firmy Bell w New Jersey wprowadził szyby lustrzane odbijające 75% 

światła słonecznego, aby odciążyć klimatyzację – pomysł, do którego powrócono 

w połowie lat siedemdziesiątych w czasach kryzysu energetycznego). 

Co więcej, gdy w latach sześćdziesiątych zmarli Wright, Le Corbusier, 

Mies i Gropius, błyskawicznie zapomniano o ich platońskich, filozoficznych 

i utopijno-społecznych ambicjach. Architektura nowoczesna, jakby tylko czeka-

jąc na ich odejście, stała się ekscentryczną propozycją stylistyczną, a jej twórcy 

niespecjalnie pamiętali o poszukiwaniach pokolenia mistrzów. Opera w Sydney 

projektu duńskiego architekta Jørna Utzona została ukończona po szesnastu la-

tach negocjacji i kompromisów pomiędzy planami a uwarunkowaniami tech-

nicznymi i możliwościami finansowymi mecenasów projektu. Nie ma wątpliwo-

ści, że to nie forma gmachu podążała tu za jego funkcją, lecz życie za architektu-

                                                                 
42 C. Jencks, Architektura postmodernistyczna, s. 14. 
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rą – co wkrótce stało się fundamentem nowego, antyplatońskiego dogmatu całe-

go, nie tylko architektonicznego postmodernizmu. 

„Przestrzeń Le Corbusiera czy Wrighta – pisze Fredric Jameson w eseju 

Theories of the Postmodern – próbowała radykalnie odróżnić się od upadłej tkanki 

miejskiej, z której wyrastała – dlatego jej formy wyrażały radykalne zerwanie 

z całym przestrzennym kontekstem (wielkie pilotis podkreślające separację od 

ziemi i podkreślające novum wyłaniającej się przestrzeni). Postmodernistyczne 

budynki, przeciwnie, celebrują ich włączenie w heterogeniczną tkankę ulicy 

handlowej oraz upstrzonej motelami i fast-foodami scenerii postsuperautostrady 

amerykańskiego miasta. Gra aluzji i formalnych nawiązań (»historycyzm«) za-

pewnia ciągłość tych nowych budynków z pobliskimi komercyjnymi ikonami, 

rezygnując zarazem z roszczenia wysokiego modernizmu do radykalnej różnicy 

i innowacji”43. Powiedzmy to tak: Kartezjusz jest figurą samotnego umysłu, pro-

jektującego od fundamentów bryłę świata; Le Corbusier nieprzypadkowo nazy-

wał swoje drapacze chmury „kartezjańskimi”. I odwrotnie: architektura, która za 

najwyższy cel stawia sobie dekorowaną szopę i szyld reklamowy – „konstrukcja 

za dziesięć tysięcy dolarów z szyldem za sto tysięcy”, głosiła słynna postmoder-

nistyczna fantazja Roberta Venturiego – stanowi plastyczną ilustrację zmierzchu 

nowożytnej, romantyczno-nowoczesnej formy ludzkiego ducha. Ponowocze-

sność jest światem, w którym forma ludzka został zastąpiona przez rzeczywi-

stość ciągłej i powszechnej komunikacji, przez człowieka jako chwilowego no-

śnika opinii. Powtórzmy naszą początkową tezę: człowiek, o ile istnieje, jest tra-

gicznym zderzeniem wiecznej prawdy z retoryką, nieskończoności z przemianą 

materii, architektury z życiem, bieli stylu międzynarodowego z jego „patologicz-

nym” otoczeniem (prawdę o ludzkim życiu, jak pisał Camus, stanowi absurd, 

który nie jest ani ludzkim pragnieniem sensu, ani upartym milczeniem świata, 

lecz dopiero ich konfrontacją). Odrzucenie tego rodzaju ambicji – tak jak odrzu-

cona została ze względu na jej „przemoc” architektura nowoczesna – jest abdy-

kacją człowieka. 

                                                                 
43 F. Jameson, Theories of the Postmodern, [w:] tegoż, The Cultural Turn. Selected Writings on 

the Postmodern, 1983–1998, London-New York 1998, s. 30. 
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THE ARCHITECTURE OF MODERNITY 

 

Summary 

 

In the text I trace the philosophical outlines of the modern movement in architecture. The 

thesis I aim at defending posits that architectural modernism reflects the fortunate moment – and 

a turning point of sorts – in the history of the human species, where the human form reached its 

mature form of an autonomous individual, before its subsequent absorption and dissolution in the 

structures of the late or postmodern capitalism. The contemporary aesthetic critique of modern 

architecture with its “violence” and romantic spirit of lofty solitude, however reasonable, modest 

or realistic that critique may seem, is in fact part and parcel of a larger process of gradual self-

effacement of the human form from the most important stories taking place on the surface of the 

earth. 

Key words: architecture, modernity, postmodernity, modernism, postmodernism, Descartes, 

subjectivity 
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SERIALE TELEWIZYJNE  

JAKO WSPÓLNOTY SYMBOLICZNE 
 

 

Według Ernsta Cassirera „kiedy człowiek po raz pierwszy zwrócił oczy ku 

niebiosom, nie uczynił tego jedynie dla zaspokojenia intelektualnej ciekawości. 

W rzeczywistości człowiek szukał w niebiosach swego własnego odbicia i po-

rządku ludzkiego wszechświata”1. Spragniony rozumienia świata człowiek 

współczesny często zwraca się ku mediom, a zwłaszcza ku telewizji, gdzie szuka 

go w przekazach telewizyjnych. W zachodnich społeczeństwach telewizja rela-

tywnie szybko stała się zintegrowana z rutyną życia codziennego2. W symbo-

licznej i rytualnej konstrukcji życia codziennego telewizja odgrywa zasadniczą 

rolę ogniskując domową konwersację, sytuując odbiorców w lokalnych, narodo-

wych i globalnych relacjach społecznych, a także dostarczając im informacji 

i rozrywki3. Telewizja, zdaniem Janusza Bohdziewicza, stała się „symbolem na-

szego świata i naszych czasów”. Oznacza to „nieustannie próbować rozumieć ów 

świat i czasy za jej pośrednictwem – być-w-świecie-przez-telewizję”4. Przy czym 
                                                                 

1 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Czytelnik, 
Warszawa 1998, s. 101. 

2 N. Abercombie, Television and Society, Polity Press, Cambridge, 1997, s. 168. 
3 Tamże, s. 169. 
4 J. Bohdziewicz, Piekno aktualności.Telewizja bycia u progu czasu, NCN, Warszawa 2014, 

s. 184. 
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podobnie jak niejednolity jest otaczający nas świat, w którym trudno o jedność 

sensu, tak też w telewizji mamy do czynienia z wieloma jego wizjami. Są one za-

leżne od różnych i różnorodnych czynników: od stacji telewizyjnej, jej ideologii, 

strategii komercyjnej, stylu wyrażającego się w ramówce telewizyjnej, ale też od 

różnych sposobów interpretowania przekazów przez widzów. Telewizja dzisiaj, 

w dobie wielokanałowej satelitarnej telewizji cyfrowej, mówi widzom nie tyle 

o czym mają myśleć, a raczej o czym mogą myśleć, a dzięki różnego rodzaju sto-

sowanym dyskursom, jak mogą myśleć5. Z opisywanych przez Cassirera form 

symbolicznych, takich jak: język, mit, religia, sztuka6 w telewizji występują 

wszystkie. Telewizja tworzy środowisko symboliczne, zaś kluczem do jego zro-

zumienia jest proces symboliczny, czyli używanie symboli w komunikacji i in-

terpretacja ich sensów7. 

Przedmiotem namysłu w niniejszym tekście będą seriale telewizyjne ujmo-

wane jako wspólnoty symboliczne. W sposób szczególny przyjrzę się bohaterom 

seriali uosabiającym mity telewizyjne wpisane w szerszy symboliczny proces te-

lewizyjnych mitologii. Specyficzną cechą narracji telewizyjnych, jak podkreśla 

Sara Kozloff, jest fundamentalne znaczenie postaci8, które występują na ekranie 

jako konkretne osoby, wyróżniające się osobowości charakteryzujące się określo-

nym zestawem działań, językiem, sposobem zachowania w relacjach między-

ludzkich. Bohaterowie seriali telewizyjnych, aby stali się wyrazicielami zbioro-

wych mitów, powinni prezentować określone wartości, które mogą stać się bli-

skie odbiorcom. Ponadto powinni odpowiadać na nieuświadamiane potrzeby 

widzów – wyrażać ich pragnienia, lęki i obsesje, ale także pokazywać, jak odnaj-

dywać się w życiu codziennym. 

Seriale ujmowane jako opowieści telewizyjne posiadają szczególne mito-

twórcze właściwości, ponieważ dostarczają widzom przykłady etosu we współ-

czesnym świecie, wzory postaw stanowiące punkty odniesienia do rzeczywistych 

                                                                 
5 Por. R.C. Wstęp, [w:] Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, pod red. R. C. Al-

lena, przeł. E. Stawowczyk, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1998, s. 20; J. Bohdziewicz, 
dz. cyt., s. 182. 

6 E. Cassirer, dz. cyt., s. 126. 
7 J. Bohdziewicz, dz. cyt., s. 183. 
8 S. Kozloff, Teoria narracji a telewizja, [w:] Teledyskursy…, wyd. cyt., s. 76. 
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relacji międzyludzkich, a także wiarę w jakiś totalny sens wyrażającą się na przy-

kład w przekonaniu o konieczności happy endu. Mitotwórcze cechy opowiadań 

telewizyjnych wiążą się także z nieuchwytnością postaci narratora, który może 

się kojarzyć z jakąś „siłą wyższą” niejako odgórnie dającą widzom daną opo-

wieść. Ten aspekt dotyczący mitów codzienności wiąże się z koncepcją mitu ja-

ko rzeczywistości „konstruowanej”. W tym kontekście działanie mitów kultury 

masowej w sposób przenikliwy analizował Roland Barthes, który ujmował mit 

jako system porozumiewania się – komunikat, który jest „sposobem znaczenia, 

jest formą”9. Zdaniem autora mitem może być wszystko, istotny jest tutaj spo-

sób wypowiadania. Barthes sprzeciwiał się ujmowaniu mitu jako kłamstwa. „Mit 

niczego nie ukrywa i niczego nie ujawnia: mit zniekształca; mit nie jest ani 

kłamstwem, ani wyznaniem: jest naginaniem”10. Jest, zdaniem autora, rodzajem 

kompromisu, który umożliwi niejako narzucenie pożądanego pojęcia. Mit ro-

zumiem tutaj w sensie Barthesowskim jako sztucznie, czyli medialnie skonstru-

owaną opowieść, która naturalizuje rzeczywistość, czyniąc ją tym samym oczy-

wistą i zrozumiałą. Mity kultury masowej mają charakter narzucający się, impe-

ratywny. Barthes podkreśla, że stanowią one rodzaj „kradzieży języka”, ponieważ 

zafałszowują obraz rzeczywistości. „To zawsze tak było” – mit jest zasadą rozu-

mienia zdarzeń zakładającą niejako „naturalny”, czyli pozaczasowy, zbiór wyma-

gań. Ponieważ człowiek nie szuka w nim informacji o świecie w którym żyje, ale 

własnego miejsca we wspólnocie wartości. W kulturze współczesnej mamy do 

czynienia z wszechobecnością mitu i różnego rodzaju praktyk mitologizacyj-

nych. Ernst Cassirer mówił, że „mit, choć jest tworem fikcyjnym, nie jest fikcją 

świadomą, lecz nieświadomą”11. Podkreślał także, że „prawdziwym podłożem 

mitu nie jest podłoże myśli, lecz uczucia”12. „Mit wyrasta z podłoża emocjonal-

nego i to podłoże nadaje wszystkim jego tworom swoje własne, specyficzne za-

barwienie”13. Niewątpliwie twórcy telewizyjni wykorzystują wskazane przez 

                                                                 
9 Roland Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wyd. KR, Warszawa 2000, s. 239. 
10 Tamże, s. 261. 
11 E. Cassirer, dz. cyt., s. 140. 
12 Tamże, s. 150. 
13 Tamże, s. 152. 



 
 
 

Alicja Kisielewska 
 
 

 

94

Cassirera cechy mitu kreując mity serialowe na bazie mitów tkwiących w pokła-

dach świadomości zbiorowej i wykorzystując ich uczuciowy potencjał. Tworze-

niu serialowych mitów i różnego rodzaju mitologizacji sprzyjają także cechy ga-

tunkowe serialu, takie jak: ciągłość narracyjna trwająca często kilka sezonów, 

a teoretycznie w nieskończoność, powtarzalność wątków, motywów, postaci. 

Najbardziej wyrazistymi mitycznymi konstrukcjami symbolicznymi są serialowi 

bohaterowie, ponieważ angażują oni widzów w trwający, dynamiczny proces 

budowania postaci rozwijającej się z odcinka na odcinek, a także poprzez luki 

w obrębie odcinków zarówno w czasie ekranowym, jak i czasie opowiadania. 

Widzowie mogą obserwować, jak postać zmienia się od pierwszego sezonu do 

ostatniego, ale jak podkreśla Jason Mittell, większość telewizyjnych bohaterów 

są to jednostki raczej spójne niż zmienne, nawet jeśli przeżywają one wiele 

zmian w życiu, postać jest zazwyczaj stabilna, raczej akumuluje ona doświadcze-

nia narracyjne niż podlega wskutek nich zmianom14. 

Wychodząc z założenia, że seriale stanowią symboliczne wspólnoty należy 

zauważyć, że naszą przestrzeń symboliczną zaludniają bohaterowie nie tylko 

polskich seriali, ale też zagranicznych, zwłaszcza najpopularniejszych - amery-

kańskich. Przedmiotem namysłu w niniejszym tekście będą obecne na polskim 

rynku medialnym seriale telewizyjne powstałe od drugiej połowy lat 90. XX 

wieku do dzisiaj: amerykańskie i polskie. Będą to uznane za znaczące 

w światowej produkcji seriale amerykańskie, które były wyświetlane w Polsce 

przez stacje niekodowane, a tym samym zyskały szerszy społeczny odbiór, 

a także najpopularniejsze seriale polskie. W Polsce nie ma znaczącej produkcji 

serialowej stacji kablowych i satelitarnych. Najważniejszymi producentami seria-

li są dwa kanały telewizji publicznej: TVP1 i TVP2 oraz stacje komercyjne: Pol-

sat i TVN. 

Interesują mnie tutaj serialowi bohaterowie, którzy stali się w Polsce boha-

terami zbiorowej wyobraźni. Ujmując serialowych bohaterów jako konstrukcje 

symboliczne tworzące zmityzowanych bohaterów naszych czasów spróbuję za-

stanowić się nad znaczeniami, jakie oni niosą. Biorąc pod uwagę materiał sym-
                                                                 

14 J. Mittell, Complex TV. The Poetics of Contemporary Television Storytellins, New York 
University Press, New York and London 2015, s. 132-133. 
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boliczny, jakim się posłużono w serialu, konwencje jego prezentacji, symbo-

liczną obróbkę rzeczywistości dokonaną przez stację telewizyjną adresującą swo-

je produkty do pewnej, zakładanej widowni, a także symboliczne przepracowy-

wanie treści serialowych przez widzów przyjrzę się wartościom, jakie pragną 

przekazywać stacje telewizyjne produkujące seriale. Szczególne miejsce w galak-

tyce serialowych bohaterów wyobraźni zbiorowej przełomu XX i XXI wieku, nie 

tylko w Polsce, zajmuje Tony Soprano (James Gandolfini) mafijny boss z New 

Jersey, główny bohater serialu Rodzina Soprano. W telewizji uważanej z medium 

„rodzinne” przez długi czas nie było miejsca na bohatera gangstera. Serial Ro-

dzina Soprano wyprodukowany i nadawany przez kodowany kanał HBO (1999 – 

2007; 6 sezonów) to zmienił. Tony Soprano i jego rodzina wkroczyli również do 

Polski. Serial był u nas emitowany od 1999 r. na płatnym kanale HBO, a od 

2001 zaczęła go nadawać stacja TVN15. Niewątpliwie istotne jest tutaj, że serial 

łączył dwie klasyczne hollywoodzkie formuły: sagę rodzinną i dramat mafijny16. 

O tym, że amerykański gangster Tony Soprano zyskał uznanie także polskich 

widzów zadecydowało kilka czynników, przede wszystkim, jak sądzę, zastoso-

wany przez twórców scenariusz rodzinny. Tony Soprano uosabia wzór „gangste-

ra drobnomieszczanina”, który oprócz swojej „profesji” jest mężem i ojcem. Ma 

żonę i dwoje dzieci, troszczy się o rodzinę i zgodnie ze swoim „oficjalnym” sta-

tusem społecznym mieszka w domu na przedmieściach. Poza tym mafia przed-

stawiona w serialu przypomina przedsiębiorstwo, które przede wszystkim po-

winno przynosić zysk członkom „rodziny”. Ale najistotniejsze z punktu widze-

nia odbiorców jest to, że Tony Soprano stanowi postać wielowymiarową. Aby 

przybliżyć widzom bohatera-gangstera producenci wykreowali postać Ton’ego 

jako „gangstera w kryzysie”, który miewa ataki paniki, cierpi na depresję i regu-

larnie poddaje się psychoterapii. Ponadto przydali mu cechy typowego męża 

                                                                 
15http://www.newsweek.pl/kultura/wiadomosci-kulturalne/mefisto-z-kompleksami,29579, 

1,1.html (27.08.2016). 
16 Każdej niedzieli Rodzina Soprano przyciągała przed telewizory co najmniej osiem milio-

nów Amerykanów, a w kolejnych sezonach popularność serialu rosła. Jego oglądalność wynosiła 
nawet 13,4 miliona widzów na odcinek. Serial odniósł niebywały sukces zyskując miano serialu 
wszech czasów. Symbolem jego popularności był plakat reklamujący jego czwarty sezon przedsta-
wiający tylko zdjęcia bohaterów bez tytułu serialu. 



 
 
 

Alicja Kisielewska 
 
 

 

96

i ojca, który ma problemy rodzinne: z żoną i z dziećmi, a także przeżywa kryzys 

tradycyjnej męskości. Dzięki takim zabiegom mafia przedstawiona w Rodzinie 

Soprano odbijała problemy amerykańskiej klasy średniej przełomu XX i XXI 

wieku, a postać Tony’ego Soprano stanowiła tego egzemplifikację17. Paradoksal-

nie serial i jego bohater wpisywali się także w problemy społeczne modernizują-

cej się Polski, w której klasa średnia dopiero zaczynała się tworzyć. 

Równie popularna, jak Tony Soprano, w tym czasie była w Polsce para 

agentów specjalnych FBI: Mulder i Scully, bohaterów serialu Z Archiwum X 

wyprodukowanego przez stację FOX w latach 1993-2002 (9 serii oraz 1 minise-

ria). W Polsce serial był wyświetlany od 1996 roku w TVP2 i w Polsacie18. 

Mulder (David Duchovny) i Dana Scully (Gillian Anderson) prowadzą tytuło-

we Archiwum X będące komórką Federalnego Biura Śledczego, do której trafia-

ją niewyjaśnione sprawy kryminalne. Widzów bardziej niż rozwiązywane w se-

rialu zagadki kryminalne interesowała jednak nietypowa para agentów FBI. 

Agent specjalny Mulder wierzący w istnienie istot pozaziemskich i różnych nie-

wytłumaczalnych zjawisk stanowił zaprzeczenie społecznych wyobrażeń na te-

mat agenta FBI. Sama praca w Archiwum X była dla niego próbą wyjaśnienia 

zagadki zaginięcia jego siostry, która – jak sądził Mulder – została porwana 

przez „obcych”. Natomiast Scully stanowiła jego przeciwieństwo, reprezentowa-

ła w tym duecie naukowy racjonalizm i była sceptycznie nastawiona do wszel-

kich badanych przez nich spraw. Główni bohaterowie Mulder i Scully żyją 

głównie pracą, są profesjonalistami, chociaż reprezentują różne koncepcje profe-

sjonalizmu. Ceną, jaką płacą za osiągnięcia w pracy zawodowej, w tym wypadku 

śledczej, jest bark ustabilizowanego życia rodzinnego. Twórcy serialu Z archi-

wum X kreują nowy mit detektywa-agenta jako człowieka poszukującego praw-

dy. Powstaje on wskutek połączenia cech dwojga bohaterów: swego rodzaju irra-

                                                                 
17 J. Majmurek, Mafia jako small business, [w:] Seriale. Krytyka Polityczna, Wyd. Krytyki Po-

litycznej, Warszawa-Gdańsk 2010, s. 165-167. 
18 W Polsce Z archiwum X wyświetlane było od 20 marca 1996 r. na antenie stacji TVP2 

(seria 1-7). W międzyczasie telewizja Polsat zakupiła prawa do kilku pierwszych serii. W styczniu 
2004 r. w TVP2 wyemitowano ósmą serię. Dziewiąty, ostatni sezon (2001–2002) w Polsce zade-
biutował 6 maja 2013 r. na kanale Tele 5. Oprócz tego abonenci telewizji kablowych mogą/mogli 
oglądać serial. 
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cjonalizmu Muldera i sceptycznego, naukowego racjonalizmu Scully. W serialu 

prowadzi to do szerszej refleksji na temat dwóch możliwych wizji rzeczywisto-

ści: dominującej w naszej kulturze, uznanej za racjonalną i drugiej dopuszczają-

cej możliwość istnienia w świecie elementów niewytłumaczalnych, nieracjonal-

nych. Wątpliwości tego rodzaju były szczególnie bliskie, także polskim, widzom 

na przełomie XX i XXI wieku. 

Inni mityczni bohaterowie, a właściwie bohaterki amerykańskich seriali 

przełomu wieków, które wpisały się w zbiorowe wyobrażenia polskich widzów 

to kobiety wyzwolone, singielki i profesjonalistki. Jedną z nich jest Ally McBeal 

(Calista Flockhart) młoda prawniczka, bohaterka serialu o tym samym tytule 

produkowanego w latach 1997–2002 (5 sezonów) przez stację Fox. Serial, który 

był oglądany w USA przez dziesieciomilionową widownię, za sprawą jego boha-

terki wkrótce stał się tematem artykułów w największych amerykańskich czaso-

pismach i dziennikach19. W Polsce był on emitowany w latach 1998–2003 (Pol-

sat, TVN7). Powód zainteresowania mediów serialem stanowił nowy wzorzec 

postaci kobiecej w nim zaprezentowany. Ally McBeal pracowała w fikcyjnej bo-

stońskiej kancelarii prawniczej i świetnie sobie radziła na sali sądowej. Novum 

polegało na tym, że profesjonalizm bohaterki podszyty był seksualnością, którą 

wykorzystywała ona w wielu sytuacjach, także zawodowych. Przebojowy serial 

wywołał dyskusję na temat pozycji kobiety we współczesnym społeczeństwie. 

Z jednej strony w kontekście pojawienia się tzw. trzeciej fali feminizmu rady-

kalnie nastawione feministki twierdziły, że serial, a zwłaszcza jego główna boha-

terka stanowiła zaprzeczenie tego, o co walczył ruch feministyczny w poprzed-

nich latach. A drugiej strony „tytułowa postać serialu uznana została, za przeła-

mujący lody postfeministyczny hymn pochwalny dla wizerunku nowej kobiety 

lat 90., choć rzeczywiście podobizna ta daleka była od klasycznie pojmowanych 

postulatów emancypacyjnych”20. W postaci Ally McBeal jest pewna dwoistość, 

która być może zadecydowała o jej popularności, nie tylko wśród widzów ame-

                                                                 
19 Por. A. Lewicki, Allymacbealizm po polsku, [w:] Polskie seriale telewizyjne, pod red. 

P. Zwierzchowskiego, B. Gizy, J. Batesa, K. Kosińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, Bydgoszcz 2014, s. 164. 

20 A. Lewicki, dz. cyt., s. 164. 
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rykańskich. Z jednej strony jest ona wzorem profesjonalistki, kobiety wyzwolo-

nej, ale jednocześnie ma tradycyjnie kobiece pragnienie znalezienia miłości swo-

jego życia. 

Równie, jak Ally McBeal wzorcotwórczymi bohaterkami wpisującymi się 

w postfeministyczny model kobiety były cztery przyjaciółki, mieszkanki Man-

hattanu, główne bohaterki komediowego serialu Seks w wielkim mieście: Carrie 

Bradshow (Sarah Jessica Parker) dziennikarka-freelancerka pisująca do nowo-

jorskich gazet, miłośniczka mody, a zwłaszcza butów; Miranda Hobbes Brady 

(Cynthia Nixon) – prawniczka; Charlotte York McDougal (Kristin Davis) – 

marszandka i Samantha Jones (Kim Cattrall) – właścicielka agencji PR. Seks 

w wielkim mieście został wyprodukowany w latach 1998-204 (6 serii) przez stację 

HBO na podstawie bestsellerowej książki Candace Bushnell Sex and the City21. 

Narratorką serialu była Carrie Bradshow, która pisała co tydzień dla fikcyjnej 

gazety „New York Star” kolumnę zatytułowaną „Seks w wielkim mieście”. Sku-

piała się w niej na doświadczeniach seksualnych swoich i najbliższych przyjació-

łek. Główne bohaterki Seksu w wielkim mieście stały się niemal egzemplarycz-

nymi figurami wykształconych, wyzwolonych singielek, które inspirowały ko-

biety na całym świecie, nie tylko w zakresie mody, ale też stylu życia. Zostały 

one uznane za symbole nowego modelu kobiecości polegającego na swobodzie 

seksualnej i spełnianiu swoich pragnień. 

Swego rodzaju kontynuację wzoru, jaki prezentowały bohaterki Seksu 

w wielkim mieście, możemy odnaleźć w serialu Desperate Housewives, w dosłow-

nym tłumaczeniu „zdesperowane gospodynie domowe” wyprodukowanym przez 

familijną stację ABC w latach 2004-2012 (8 serii). W Polsce pojawił się on pod 

tytułem Gotowe na wszystko w 2005 roku i był emitowany w Polsacie. Bohaterki 

Gotowych na wszystko są starsze od bohaterek Seksu w wielkim mieście, mają oko-

ło czterdziestu lat, można więc założyć, że w pewnym sensie pokazują ich kolej-

ny etap życia. Są nimi cztery przyjaciółki, sąsiadki mieszkające na luksusowym 

przedmieściu fikcyjnego miasta Fairview, przy ulicy Wisteria Lane22. Na po-

                                                                 
21 W Polsce Seks w wielkim mieście nadawały stacje, m.in.: TVP2, TVN, TVN7, TVN Style. 
22 Bree van de Kamp (Marcia Cross), protestantka, na zewnątrz ideał gospodyni domowej, 

żona chirurga, matka dwójki dzieci, Gabrielle Solis (Eva Longoria), katoliczka, była modelka, żo-
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czątku serialu było ich pięć, ale Mary Alice Young w pierwszym odcinku popeł-

niła samobójstwo i w dalszej części serialu jej koleżanki próbowały dociec, co 

było tego powodem. Mary Alice pełniła w serialu funkcje narratorki przemawia-

jącej z zaświatów. Przedmiot serialowej kreacji stanowił zdekonstruowany mit 

gospodyni domowej, a także mityczne wyobrażenie idyllicznych i zasobnych 

amerykańskich przedmieść wykreowane, między innymi, przez amerykańskie se-

riale telewizyjne23. W Desperate Housewives źródłem problemów z tradycyjnie 

rozumianą kobiecością było „nieperfekcyjne” doświadczenie „pań domu”24 i wią-

żąca się z nim dekonstrukcja tradycyjnego wyobrażenia kobiecości dotycząca 

kwestii płci i związanej z nią atrakcyjności seksualnej, macierzyństwa, prowa-

dzenia domu. 

Osobnym fenomenem telewizyjnym i szerzej kulturowym są cieszące się 

powodzeniem od pół wieku amerykańskie seriale medyczne, w których znajdu-

jemy zmityzowanego bohatera w osobie lekarza. Poprzez przedstawianie postaci 

lekarza i jego środowiska twórcy seriali medycznych w pewien sposób prezento-

wali w nich obraz amerykańskiego społeczeństwa – realnego lub wykreowane-

go25. Głównym bohaterem nowego i niezwykle popularnego serialu medycznego 

produkowanego dla stacji Fox w latach 2004-2012 (8 serii), zatytułowanego Dr 

House był zwolennik odczłowieczonej medycyny, przekraczający lekarskie normy 

etyczne tytułowy doktor Gregory House (High Laurie). Genialny serialowy le-

karz słynął ze swej arogancji i cynizmu, ale z drugiej strony potrafił być niezwy-

                                                                 
na biznesmena, bezdzietna; Lynette Scavo (Felicity Huffman), indyferentna religijnie, była bizne-
swoman, matka czwórki dzieci; Susan Mayer (Teri Hatcher) rozwiedziona z prawnikiem, mieszka 
z córką; Mary Alice (Brenda Lee Strong). 

23 Między innymi seriale, w których pojawiły się kobiece wizerunki – lata 50. – układne go-
spodynie domowe: Kocham Lucy (I Love Lucy); lata 70. – pracujące, samodzielne kobiety: The Ma-
ry Tyler Moore Show, ale też kobiety „luksusowe” – Dallas, Dynastia; lata 90. – „zwyczajne dziew-
czyny” – Przyjaciele, oraz kobiety wyzwolone – Seks w wielkim mieście. 

24 K. Jachymek, Smak kobiety. Wyjaśniając „Gotowe na wszystko”, [w:] Władcy torrentów. Wo-
kół angażującego modelu telewizji, pod red. M. Major i J. Bucknall-Hołyńskiej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 107. 

25 A. Niemczyńska, Dr House – demaskator amerykańskiej „kultury cynizmu”, [w:] Post-soap. 
Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, pod red. M. Filiciaka, B. Gizy, Wydawnic-
two Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 74-75. 
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kle skuteczny w tropieniu chorób, niczym detektyw26. Ponadto doktor House 

był człowiekiem zgorzkniałym, który wygłaszał rasistowskie i seksistowskie opi-

nie, a jego charakterystykę dopełniał fakt, iż był on niepełnosprawnym narko-

manem27. Społeczny kontekst, w jaki wpisywał się serial stanowiła amerykańska 

„kultura cynizmu”, którą charakteryzują powierzchowne relacje międzyludzkie, 

społeczne frustracje, uzależnienia, rasizm, brak idealizmu, odejście od wartości 

chrześcijańskich, ironia i obojętność28. Te wszystkie cechy kultury cynizmu, 

o której pisali teoretycy, reprezentuje Gregory House. Popularność House’a 

wpisuje się w szersze zjawisko charakterystyczne dla wielu serialowych produkcji 

ostatnich lat. Polega ono na narracyjnej ważności wątpliwych moralnie lub 

wręcz nikczemnych figur, prawie zawsze chorych, tworzących pewien serialowy 

trend i związany z nim typ bohatera nazywanego antybohaterem. Serialowi an-

tybohaterowie są różni. Od aroganckiego zwierzchnika, człowieka destruktyw-

nie pękniętego, ale moralnego, jak doktor House do absolutnie amoralnych 

czarnych charakterów, jak Tony Soprano. Postać antybohatera w opowiadaniu 

regularnie wzbudza „względną moralność”, w której budzący etyczne wątpliwo-

ści bohater jest zestawiany z bardziej jednoznacznie nikczemną i niesympatycz-

ną postacią, aby podkreślić że antybohater ma cechy pozwalające na odkupienie. 

Razem z Tonym Soprano i innymi wiodącymi antybohaterami z seriali widzo-

wie stają się bardziej powiązani z bohaterami o względnej moralności wewnątrz 

serialowego uniwersum29. 

Zastanawiając się nad polskimi mitycznymi serialowymi bohaterami należy 

zauważyć, że w serialach polskich od lat 2000. dominują kobiece bohaterki, 

wcześniej, w PRL-u byli to mężczyźni30. W drugiej dekadzie lat 90. XX wieku 

                                                                 
26 W Polsce serial Dr House był emitowany, oprócz stacji kodowanych, [w:] TVN, TVN7, 

TVP2. 
27 A. Niemczyńska, Dr House – demaskator amerykańskiej „kultury”, [w:] Post-soap…, dz. cyt., 

s. 75. 
28 Tamże, s. 76. 
29 J. Mittell, Complex TV. The Poetics of Contemporary Television Storytellins, New York 

University Press, New York and London 2015, s. 143-144. 
30 Por. J. Wróbel, „Złe kobiety” w polskich serialach, czyli co zamiast Matki Polki, [w:] Polskie 

seriale telewizyjne, wyd. cyt., s. 151. 
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i w pierwszych latach wieku XXI nowym fenomenem serialowym, a także kultu-

rowym w polskiej produkcji były telesagi rodzinne produkowane przez telewizję 

publiczną, takie jak: Klan (TVP1, 1997–), M jak miłość (TVP2, 2000–), Złoto-

polscy (TVP2), które bardzo szybko stały się najpopularniejszymi serialami 

w Polsce. Nowa symboliczna gra, jaką rozpoczęto w telesagach polegała na 

przepracowywaniu starych symboli dotyczących kobiecości, męskości, rodziny 

i nadawaniu im nowych form. Dotyczyła ona przede wszystkim bohaterów, 

a właściwie bohaterek. Taką wzorcową bohaterką polskich telesag rodzinnych 

stała się dobrze znana z literatury i polskiego kina figura Matki Polki wyrażająca 

mit ofiary w imię wartości patriotycznych i rodzinnych. Nowa serialowa Matka 

Polka ma różne oblicza. Tradycyjne uosabia przedstawicielka starszego pokole-

nia Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska), bohaterka serialu M jak miłość, która 

całe swoje życie całkowicie podporządkowuje rodzinie – mężowi i dzieciom. Ale 

są też w telesagach młodsze Matki Polki, takie jak Krystyna Lubicz (Agnieszka 

Kotulanka), bohaterka serialu Klan, pracownik naukowy uczelni, tłumaczka, dla 

której praca zawodowa jest ważna, ale najważniejsza jest jednak rodzina. Po-

dobny wzór prezentują też przedstawicielki najmłodszego pokolenia, jak cho-

ciażby Kinga Zduńska (Katarzyna Cichopek) z M jak miłość, kobieta wykształ-

cona z powodzeniem godząca ambicje zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, 

przy czym wartością pierwszorzędna, podobnie jak w przypadku starszych tele-

sagowych bohaterek, pozostaje rodzina. 

W nowej polskiej produkcji serialowej mamy także swego rodzaju polską 

wersję Ally McBeal, przynajmniej tak serial był promowany w Polsce. Jest nią 

prawniczka Magda Miłowicz (Joanna Brodzik), bohaterka serialu Magda 

M. wyprodukowanego przez komercyjną stację TVN (2005–2007). W amery-

kańskim serialu Ally MCBeal producenci podjęli różne kontrowersyjne społecz-

nie, ale niewątpliwie ważne tematy dotyczące kwestii etycznych, religijnych sek-

sualnych, poddając je w ten sposób szerokiej dyskusji społecznej. Natomiast 

główna bohaterka Magdy M wprawdzie jest prawniczką i realizatorzy od czasu 

do czasu pokazują ją na sali sądowej, ale nie wiąże się to z podjęciem jakichś 

istotnych kwestii prawnych czy społecznych. W polskiej wersji skoncentrowano 

się na miłosnych perypetiach bohaterki pokazanych w telenowelowej konwencji. 
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Głównym celem polskiej kobiety wyzwolonej, za jaką chce uchodzić Magda M., 

pozostaje wyjście za mąż i posiadanie dzieci. Być może „przyczyn takiego stanu 

rzeczy należy upatrywać w tym, że w Polsce nie zostały symbolicznie „przero-

bione” ani pierwsza, ani druga fala feminizmu – my od razu przeszliśmy do trze-

ciej, przyprawionej wciąż romantyczno-patriarchalno-konfesyjnym sosem, który 

powoduje, ze kobiece bohaterki są obecne, lecz nadal zdają się wpisywać w tra-

dycyjny wzorzec, wedle którego pełnię kobiecości można odnaleźć dopiero przy 

boku ukochanego i w wypełnianiu społecznej roli matki”31. Polski odpowiednik 

wzoru kobiety wyzwolonej, realizującej postfeministyczny model kobiecości re-

alizują, co ciekawe, kobiety w średnim wieku porzucone przez mężów, bohaterki 

takich seriali, jak: Ja wam pokażę, Przepis na życie, Dom nad rozlewiskiem. 

W trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły zaczynają się one realizować 

zawodowo i prywatnie. Bohaterki te nie zyskały jednak w Polsce takiego spo-

łecznego oddźwięku, jak bohaterki telesag rodzinnych. 

Polską wersję mitu emancypacyjnego kobiet prezentuje „Amerykanka” Lu-

cy, bohaterka serialu Ranczo produkowanego przez telewizję publiczną (TVP1) 

od 2006 roku i cieszącego się niesłabnącym powodzeniem u publiczności. Przy-

jechała ona do Polski z USA i osiedliła się w dworku odziedziczonym po babci 

we wsi Wikowyje na wchodzie Polski, na Podlasiu. W ten sposób Lucy została 

wpisana we wciąż nośną w Polsce symbolikę panny z dworku”. Ale Amerykanka 

jest kobietą nowoczesną, „stanowi ucieleśnienie siły i oświeconej kobiecości”, jak 

napisała Janina Falkowska32. Lucy z czasem zostaje wójtem i staje się symbolem 

modernizującej się i europeizującej się polskiej prowincji, ale też jest żoną i mat-

ką. W Ranczo znajdujemy także interesującego męskiego bohatera. Jest nim mąż 

Lucy – Kusy, wcześniej opiekujący się dworkiem niestroniący od alkoholu arty-

sta malarz. Twórcy wykreowali Kusego jako wzór nowego mężczyzny XXI wie-

ku stworzonego po medialnie przetworzonym kryzysie męskości, jaki miał miej-

sce w Polsce w latach 90. XX wieku. Kusy nadal posiada tradycyjne cechy „pa-

                                                                 
31 A. Lewicki, dz. cyt., s. 168. 
32 J. Falkowska, Dydaktyczne trendy w polskiej telewizji w okresie przemian związanych z wej-

ściem Polski do Unii Europejskiej. Procesy adaptacji do zmieniających się czasów ukazane w serialu 
„Ranczo”, [w:] Polskie seriale telewizyjne, wyd. cyt., s. 256. 
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triarchy”, ale jednocześnie jest czułym i wrażliwym człowiekiem, w pewnym 

sensie „kobiecym”. 

Wyraziste wzorce męskich bohaterów w polskiej produkcji serialowej mo-

żemy znaleźć w popularnych także w naszym kraju serialach medycznych. Leka-

rze będący bohaterami amerykańskich seriali to geniusze, półbogowie, w pol-

skich to jedynie profesjonaliści. Szczególnie dwie postaci urastają do rangi po-

staci zmityzowanych: dr Paweł Lubicz (Tomasz Stockinger), chirurg plastyczny, 

bohater telesagi Klan oraz dr Jakub Burski (Artur Żmijewski), bohater serialu 

Na dobre i na złe pracujący w szpitalu w Leśnej Górze, o jakim moglibyśmy je-

dynie marzyć. Obaj bohaterowie prezentują wartości, których w polskich re-

aliach często brakuje lekarzom. Są oni wybitnymi specjalistami, ale też autoryte-

tami, nie tylko w sensie medycznym, posiadającymi wiedzę, doświadczenie za-

wodowe i co szczególnie istotne, charakteryzującymi się właściwą postawą mo-

ralną. Seriale polskie, takie jak Klan czy Na dobre i na złe pokazują lekarzy i szpi-

tale jako osobny świat zupełnie niepowiązany z polską rzeczywistością. Istotnym 

jego elementem, skłaniającym do zastanowienia, może być projekcyjny mit pol-

skiego lekarza i dobrego szpitala, jakie w nich odnajdujemy. 

 

Wnioski: 

Ponieważ widzowie z reguły wybierają seriale wpisujące ich w jakąś wspól-

notę symboliczną, próbowałam odpowiedzieć na pytanie, o czym nam mówią 

popularne serialowe mity i jakie wspólnoty się wokół nich tworzą. Z szerokiej 

oferty stacji telewizyjnych w okresie przełomu XX i XXI wieku polscy widzowie 

wybierali seriale, których bohaterowie prezentują kilka ponowoczesnych mitów. 

Jednym z nich jest mit profesjonalisty (Mulder i Scally, Ally McBeal, Dr Gre-

gory House, Magda Miłowicz, dr Paweł Lubicz oraz dr Jakub Burski). Z przed-

stawionych analiz wynika, że w amerykańskich serialach koncentracja na pracy 

zawodowej stanowi najwyższą wartość w życiu bohaterów, którzy starają się być, 

przede wszystkim, efektywni i wydajni. Profesjonalizm omawianych bohaterów 

wpisuje się w panującą w pierwszych dekadach XXI wieku w USA monokulturę 

ekonomii, o której pisała Flora Michaels. Ekonomiczna opowieść, zdaniem au-

torki, stała się wówczas dominującą kulturową narracją kształtującą podstawowe 
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sfery życia ludzkiego, takie jak: praca, relacje międzyludzkie i środowisko natu-

ralne, społeczeństwo, zdrowie fizyczne i psychiczne, edukacja, twórczość33. Na-

tomiast w rodzimych produkcjach serialowych z przełomu wieków, zbiegających 

się z czasem przemian politycznych i społecznych w Polsce, mit profesjonalisty 

ma charakter projekcyjny, wydaje się być swego rodzaju cytatem profesjonalizmu 

bohaterów seriali amerykańskich. Polscy bohaterowie, pomimo deklaratywnego 

profesjonalizmu jako istotnej w ich życiu wartości, koncentrują się przede 

wszystkim na rodzinie. 

Równie istotny w produkcji serialowej przełomu XX i XXI wieku, zarówno 

amerykańskiej, jak i polskiej, jest kreujący symboliczne wspólnoty widzów mit 

kobiety wyzwolonej. Wykreowany postfeministyczny model kobiety w omawia-

nych serialach występuje w kilku wariantach i odzwierciedla trwające dyskusje 

na temat pozycji kobiety we współczesnym społeczeństwie. Jeden z nich tworzą 

wykształcone singielki, bohaterki seriali amerykańskich i polskich (Ally McBeal, 

Carry Bradshow i jej koleżanki, Magda Miłowicz), dla których kobiecość ozna-

cza swobodę seksualną i możliwość samorealizacji zawodowej. Przy czym boha-

terki omawianych polskich seriali nie są tak wyzwolone seksualnie, jak bohaterki 

seriali amerykańskich. Inny wariant postfeministycznego modelu kobiety stano-

wi mit emancypacyjny, który w amerykańskiej serialowej wersji występuje jako 

zdekonstruowany mit gospodyni domowej przedstawiony w serialu Desperate 

Housewives. Serialowa dekonstrukcja tradycyjnego wyobrażenia kobiecości pole-

ga na zakwestionowaniu roli kobiety ograniczanej do bycia żoną, matką i straż-

niczką domowego ogniska oraz pokazaniu jej osobistych pragnień i aspiracji. 

Polską wersją mitu emancypacyjnego kobiet może być Lucy, bohaterka serialu 

Ranczo, uosabiająca polski mit kobiety wyzwolonej, podobnie jak bohaterki se-

riali: Ja wam pokażę, Przepis na życie, Dom nad rozlewiskiem. Wersją mitu eman-

cypacyjnego kobiet może być także figura Matki Polki charakterystyczna dla 

polskich telesag rodzinnych uosabiana przez Krystynę Lubicz, Kingę Zduńską. 

Nowy serialowy mit Matki Polki wykreowany w polskich telesagach rodzinnych 

niewiele ma wspólnego z mitem gospodyni domowej, ponieważ w polskich se-
                                                                 

33 F.S. Michaels, Monoculture. How One Story is Changing Everything, Red Clover Press 
2011, s. 4. 
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rialach, nie tylko w telesagach, ich w zasadzie nie ma. Bohaterki polskich telesag 

są wykształcone, pracują zawodowo, a poza tym perfekcyjnie zajmują się do-

mem. 

Z przedstawionych analiz wynika, że zarówno polska telewizja publiczna, 

jak i stacje komercyjne w Polsce emitujące w omawianym okresie seriale amery-

kańskie przekazywały podobny zestaw wartości. Natomiast specyfikę serialowej 

produkcji polskiej stanowiły realizowane przez TVP telesagi rodzinne, które 

oferowały widzom nowy mit kobiecości i szerzej rodziny, skutecznie konkurują-

ce w przestrzeni medialnej z innymi, głównie amerykańskimi mitami. Wojciech 

Burszta proponuje mówić o przełomie XX i XXI wieku jako „o Erze Refleksyj-

ności (…) Refleksyjność zakładała świadome kształtowanie tożsamości, takich 

zwłaszcza, które będą „wydajne” i na tyle elastyczne, aby sprostać wyzwaniom 

neoliberalnego modelu życia”34. Wydaje się, iż przytoczona antropologiczna dia-

gnoza znajduje potwierdzenie w przedstawionych analizach. 

 

 

 
TV SERIES AS SYMBOLIC COMMUNITIES 

 

Summary 

 

The object of consideration in this article are TV series present on the Polish media market, 

produced since the 1990s until today. The series are both American and Polish. In this article 

they are considered as symbolic communities. I scrutinize the characters presented in each of the 

series to demonstrate that they impersonate television myths belonging to a wider symbolic pro-
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34 W.J. Burszta, „Bycie w ruchu” jako strategia reinwencji, [w:] Kultura pragnień i horyzonty 

neoliberalizmu, pod red. W.J. Burszty i A. Kisielewskiego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Po-
znań 2015, s. 34. 
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SYMBOL (W) CUTTING AGE 
 

 

Ceremonia odtwarzania małpy 
 

Czy będziemy konstruowali teorię sprawiedliwości, jak John Rawls, teorię 

tzw. publicznego rozumu i jego użycia, czego podjął się też Jürgen Habermas, 

czy teorię symbolu, musimy określić warunki początkowe możliwości przedmio-

tu badań. Wymóg ten wiąże się z wglądem w holistyczną konstytucję języka 

i interpretacji, wedle której „każde uzasadnienie musi przynajmniej wychodzić od 

uprzednio rozumianego kontekstu czy rozumienia tła”1. Dlatego, nawiązując do 

konceptu kultury ponowoczesnej jako Cutting Age2, czyli takiej dyskursywnej 

formacji czy epistemy, by odwołać się do koncepcji dyskontynuacji wiedzy Mi-

chela Foucaulta, inspirowanej konceptami cieć (coupure) i progów (seuil) Gasto-

na Bachelarda, która to ponowoczesna kultura operuje epistemą tmesis, spróbuję 

rozważyć w jej kontekście status symbolu. Byłby to kontekst wyznaczony przez 

                                                                 
1 O wymogu tym pisze na przykład Jürgen Habermas, odwołując się do Davida Davidsona, 

Wahrheit und Interpretation, Frankfurt am Main 1986. Zob. J. Habermas, Uwzględniając Innego. 
Studia do teorii politycznej, przeł. A. Romaniuk, Warszawa 2009, s. 48. 

2 K. Piotrowski, Tmesis – Cutting Age. System mody: od bazy do para-bazy, [w:] T. Pękala 
(red.), Teatr, teatralizacja, performatywność, Lublin 2016, s. 345-364. 
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progowy postulat Friedricha Nietzschego: „Nie bądźmy symbolami!”3, który 

podjęła postfilozofia XX wieku. Celem moim będzie ukazanie, jak trudny do 

zrealizowania jest to pustulat. Sam Nietzsche stał się dla wielu symbolem, co by-

ło skutkiem procesu określonego przez Carla Gustava Junga jako ceremonia od-

twarzania małpy4. Nawet jeśli program zawieszenia procesów symbolizacji jest 

głoszony, to nie może powieść się program desymbolizacji, jaką forsuje się od 

kilku dekad w Cutting Age. 

Wedle Ernsta Cassirera ludzką aktywność odróżnia od zachowania zwie-

rząt faza pośrednia pomiędzy fazą pobudzenia i reakcji. Faza refleksji ma stano-

wić cechę dystynktywną człowieka jako animal symbolicum. Ta arcyludzka reflek-

syjność jest warunkiem symbolizmu, także jego hipertrofii odpowiedzialnej za 

destrukcję symbolicznych systemów. Jakże to słuszne stwierdzenie, gdy rozwa-

żymy je w kontekście epistemy cięcia. Nie chodzi mi jednak o obronę tezy epi-

stemologicznego symbolizmu, o powtarzanie problematycznych twierdzeń neo-

kantyzmu Cassirerowskiego. Nie idzie też o interpretację symbolizmu, jaką za-

prezentowała Susan K. Langer, kóra powtórzyła za Ludwigiem Wittgensteinem 

tezę o ograniczeniu naszego świata przez język, czyli że człowiek jest zamknięty 

w świecie znaków i symboli, ponieważ nie ma dla niego rzeczy samych czy czys-

tych zjawisk5. Czy nie wystarczy powiedzieć, że idzie tu po prostu o tropizm ję-

zyka, w którym konieczna symboliczna synteza mowy musi zawsze występować 

– bezwiednie, przede wszystkim z inercji właściwej ciału, ze skłonności do bez-

władu, który odcina nas od dynamizmu niewysławialnej zmysłowości, by pod-

dawać ją operacjonalizacji i stabilizacji jako symbol czy znak rzeczywistości? 

Przecież nawet Kant przyjmował niewyrażalne w języku, niepojęciowalne idee 

estetyczne wyobraźni dostępne tylko sztuce i zastrzegał, że jego krytycyzm nie 

wyklucza empirycznego realizmu (w sporze z George'a Berkeleya empirycznym 

idealizmem), bowiem bez niego nie byłoby oddziaływania rzeczy samej w sobie 

                                                                 
3 F. Nietzsche, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa – 

Kraków 1912, s. 372. 
4 C. G. Jung, Psychologia a religia, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 47. 
5 S. K. Langer, Nowy sens filozofii: rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, przeł. 

A. H. Bogucka, Warszawa 1976, s. 13. 
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na władze podmiotu. Język czy mowa, jak każdy inny organ, funkcjonuje w cie-

lesnym inercyjnym układzie. Również umysł nie jest w stanie uczynić z krytycz-

nego pedantyzmu zasady swego codziennego działania, co w innej wersji rygo-

ryzmu, bardziej radykalnego niż Kant, daremnie usiłują od kilku dekad narzucić 

kulturze poststrukturaliści amplifikujący tekstualne efekty różnicy. Nie jestże to 

quasi-kantyzm, tylko że bez kategorii intelektu i apriorycznych form wyobraźni, 

bez regulatywnych idei czystej rozumności? W inercyjnym układzie musimy 

działać słowami, jak działamy rzeczami, by nawiązać do Johna Langhsawa Au-

stina. Myśląc o symbolu, musimy pamiętać, że posługiwanie się słowami jako 

znakami ma przestrzenne i czasowe – cielesne – ograniczenia, jak posługiwanie 

się fizycznymi przedmiotami, co narzuciła nam teoria écriture i neopragmatyzm 

z tezą o niemożliwości finalnego słownika i konkluzywnego writing. 

Dopełnieniem tych rozważań jest koncepcja języka Martina Heideggera, 

w której – podobnie jak Cassirer – podkreślał cielesne uwarunkowania semiozy, 

zwracając uwagę na fazę manipulowania pomiędzy fazą stymulacji i zaspokoje-

nia. Wyjaśniał bowiem etymologię pojęcia (niem. Begriff – od czasownika greifen 

– chwytać) w koncepcie tego, co poręczne, czyli pojęcia wstępnego (Vorgriff)6. Jeśli 

refleksyjność i właściwe jej produkty syntezy, jak chciał Cassirer, określałaby 

modalność symbolizmu, czyli pod jakimi formami czy warunkami symbole mo-

gą się wydarzać w empirycznej wyobraźni, w mowie, w języku, w dziedzinach 

kultury, jak religia, nauka czy sztuka, to każda redukcja tej refleksyjności przez 

instrumentalny rozum do tzw. epistemologii ręki byłaby przejawem zawężania 

czy wręcz eliminacji możliwości tego modus essendi człowieka, jakim jest rozu-

mienie rzeczywistości za pomocą symboli. Idąc dalej, zauważmy, że symbole tę 

manipulacyjną fazę refleksji czy rozumienia komplikują i odwlekają w drama-

tyczny sposób. I chociaż czysta refleksja zdaje się wyzbyta mitów i symboli, to 

jednak kwestia symbolizmu nie może zostać przez nią uchylona, zgodnie z po-

wiedzeniem Paula Ricouera z jego studium o symbolice zła – „Symbol daje do 

myślenia”?7 

                                                                 
6 M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 72, 213-215. 
7 P. Ricouer, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 1986, s. 328-337. 
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To właśnie inercyjny układ języka sprawia, że symbolizacja jest nieuchron-

na, a ujawnia się ona w sposób najbardziej jaskrawy w najogólniejszych wyraże-

niach mowy: np. coś, wszystko, zawsze, każdy etc., a także w aktualizowanym 

przez te słowa rekursywnym myśleniu aspirującym do wiedzy pełnej. Ciekawe 

spojrzenie – chociaż nie używał modnego dziś wyrażenia f iguratywny czy per-

formatywy – proponował Leon Chwistek w Granicach nauki (1935): nominalista, 

zwolennik konstruktywizmu w teorii poznania, semantyki racjonalnej zbudowa-

nej na teorii wyrażeń, głosiciel tzw. krytycznego racjonalizmu (zdrowego rozsąd-

ku). Chwistek uważał, że język potoczny jest wewnętrznie sprzeczny ze względu 

na występowanie w nim wspomnianych wyżej totalizujących doświadczenie wy-

rażeń common sense'u oraz dopuszczanie jako sensownych wypowiedzi rekursyw-

nych, czyli o tym, że się mówi wtedy, gdy się mówi etc. Taki symbolizm mowy 

jest zgodny z jej inklinacją do pełności wiedzy, jaką chce wypowiedzieć, co pro-

wadzi do sprzeczności werbalnej metafizyki. Dlatego język potoczny musi być 

poddany racjonalnej rekonstrukcji, przy czym należy pamiętać, że u podstaw – 

zarówno tego, co rekonstruowane, jak i tego, co rekonstruujące – znajduje się 

schematyzm znaku czy poznania. Zainspirowany empiriokrytycyzmem Ernsta 

Macha, rozważającego koincydencję poznania i błędu, pisał: „Idzie tu o najprost-

szy, automatycznie dokonujący się proces schematyzacji rzeczywistości, ten wła-

śnie, który sprawia, że dwa różne egzemplarze litery a identyfikujemy z sobą 

w granicach semantyki”8. Semioza obarczona jest więc błędem, który wiąże się 

z automatycznym ignorowaniem czy zapominaniem o różnicy oraz z wątpliwą 

świadomością identyczności jako wrodzonym, biologicznym schematem, co po-

twierdzili po wojnie zwolennicy epistemy ciecia w koncepcji źródłowej metafory 

i recytatywnej alegorii w aporetycznej konwergencji blindness and insight (Paul 

de Man). Ale czy ze względu na tę kontrkognitywistyczną samo-odporność ję-

zyka, naddeterminację i nieczytelność tekstu należy tym samym amplifikować 

efekty różnicy i stabilizować je w aporiach czy paradoksach jako substytutach 

syntezy źródłowego symbolizmu mowy? Nie można tak postąpić, gdyż nie ma 

                                                                 
8 L. Chwistek, Granice nauki. Zarys metodologii nauk ścisłych, Lwów – Warszawa 1935, s. 200 

i 208. 
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ku temu wystarczających argumentów i pragmatycznych powodów, ponieważ 

forsowane tezy nie wiążą naszego doświadczenia zupełnie. 

Po pierwsze, nie musimy sądzić, że rzeczywistość jest racjonalna, lecz tylko 

tyle, że nie ma podstaw, by twierdzić, że jest irracjonalna (sprzeczna, poróżniona 

czy paradoksalna). Po drugie, nie musimy u-nie-obecniającej się rzeczywistości 

zracjonalizować. Wystarczy, że udaje się nam to w jakimś zakresie, jak choćby 

czynili to scholastycy ze schematyzacją dobra czy piękna, pojmując je jako nie-

przedstawialne empirycznie transcendentalia ujmowanego aspektowo bytu, do-

precyzowane nastęnie w ujednoznaczniających ten symbolizm mowy teoriach 

etycznych czy estetycznych epoki nowożytnej. Nie możemy tej realistycznej czy 

empirycznej presupozycji odrzucić, ponieważ pozwala ona nam się orientować 

w rzeczywistości. Po trzecie, możemy nadal poznawać realność za pomocą ana-

logicznego czy jednoznacznego – uniwersalizującego czy sztucznego (formalne-

go) – języka, w którym ponoć są tylko różnice (Ferdinand de Saussure), ponie-

waż różnice neutralizowane są przez syntagmę i konteksty mowy. Skazani jeste-

śmy zatem na schematyzację rzeczywistości, na ujmowanie – jak powiedziałby 

Chwistek – w orientacyjne strefy (na mocy wrodzonego biologicznego schema-

tu) zmysłowego materiału w aktach mowy, na podstawie których z pomocą na-

rzędzi logicznych konstruujemy pojęcia pierwotne nauki9. 

Podobnie jest z pojęciem symbolu, które musimy skonstruować z uwzględ-

niem ograniczeń schematyzmu znaku. Że samorzutny symbolizm mowy jest 

zniekształcany przez schematyzm znaku (i odwrotnie), widać najlepiej w prakty-

ce logistyków, choćby w Bertranda Russella koncepcji niekompletnych symboli. 

Symbolizm jest tu zredukowany do logicznej przestrzeni znaków, które desy-

gnują konkretne przedmioty i możliwe relacje między nimi. Moglibyśmy w eks-

plikacji tej odrębności pomiędzy symbolem a znakiem zastosować Russella okre-

ślenie deskrypcji odniesione do takich – wydawałoby się symbolicznych wyra-

żeń, poddawanych metafizycznej czy krytyczno-transcendentalnej interpretacji – 

jak wszysko, nic, cokolwiek, które zgodnie z logicznym atomizmem nie mają nie-

zależnego znaczenia i są definiowane zawsze w pewnym kontekście. Dlatego 
                                                                 

9 K. Piotrowski, Antyunizm Leona Chwistka – o defensywnej fazie awangardy lat trzydziestych, 
„Artium Questiones” XV, 2004, s. 138-179. 
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Russell nazywał je incomplete symbols, czyli symbole posiadające definicję w uży-

ciu (definition in use)10. 

Redukcją symbolizmu okazała się zwłaszcza niedenotacyjna koncepcja zna-

czenia jako sposobu użycia wyrażenia sformułowana przez Wittgensteina pod 

wpływem behawioryzmu. Już w okresie neopozytywistycznym pojawiła się ta 

tendencja, o czym świadczy definicja symbolu w Tractatus logico-philosophicus 

(1921 – 22). Symbol jest znakiem wraz z rządzącymi jego użyciem regułami 

składni logicznej. W kierunku instrumentalizacji poszły dociekania filozoficzne 

drugiego Witgensteina, w którego diagnozie zaburzeń filozoficznych dociekań 

demonstracyjnym zagadnieniem stał się problem czasu. Istoty czasu zrozumieć 

nie umiemy, ale potrafimy słowa tego używać na różne sposoby. Dlatego późny 

Wittgenstein w swej antyesencjalistycznej terapii określił proces uczenia się, czy 

w ogóle edukację, która wedle jego słów jawi się dość opresyjnie, jako narzucanie 

uczącym się pewnego sposobu zachowania językowego: bez konieczności deno-

minacji popartej ostensywnym wskazywaniem, bez rozumiejącego wglądu w in-

tencję znaczeniową znaków i bez wolnej, świadomej akceptacji zasad semiozy, 

w oparciu o które należy mówić i działać. Język w jego ujęciu jest raczej narzę-

dziem wywoływania pożądanych reakcji, pobudzających do określonego zacho-

wania. Czy tak należałoby używać też symbole – mianowicie jako znaki stano-

wiące bodźce czy narzędzia tresury? Wedle Wittgensteina komunikacja języko-

wa, by była skuteczna, musi być skodyfikowana w jakimś systemie. Jednakże sys-

temy te nie wyczerpują całości komunikacji językowej, tak jak konkretne gry nie 

wyczerpują pojęcia gry. Użycie gry jako pojęcia pierwotnego jest niezwykle do-

niosłą hipotezą badawczą Wittgensteina, który dokonuje rozszerzenia tego 

określenia języka jako gry na inne przejawy aktywności kulturowej, w tym sym-

bolicznej. Symbol – jak możemy wnosić z § 193 w Philosophical Investigations 

(1953) – podobnie jak maszyna będąca symbolem jej działania, jest obrazem 

podanym komuś z założeniem, że wyprowadzi z niego jakieś ruchy, przy czym 

ruch maszyny-symbolu jest w inny sposób z góry wyznaczony niż ruch maszyny 

                                                                 
10 K. C. Klement, The Paradoxes and Russell's Theory of Incomplete Symbols, „Philosophical 

Studies” 169, 2014, s. 183-207. 
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rzeczywistej11. Różnica pomiędzy użyciem znaku i użyciem symbolu byłaby za-

tem tylko różnicą stopnia w efektywności wywoływania określonej reakcji – 

oczekiwanej i przewidywalnej w użyciu znaku i dopuszczającej jakiś zakres nie-

przewidywalnych działań w przypadku użycia symbolu. Takie zinstrumentalizo-

wanie symbolu znane jest retoryce, która musi kalkulować ryzyko różnych reak-

cji, stosując entymematy. 

Dała się zatem zaobserwować w XX wieku silna tendencja do zredukowa-

nia symbolizmu do schematyzmu semiozy, szczególnie w podejściu strukturali-

stycznym, wykluczającym – podobnie jak Wittgenstein – tryb intencjonalno-

komunikacyjny w swej redukcji symbolicznej kultury do systemu obiektów lub 

stanów rzeczy, w których wyjaśnianiu stosuje się analizę syntaktyczną. Wyjaśnić 

dany symbol, to ukazać jego cechy dystynktywne w odniesieniu do innych ele-

mentów składających się na holistyczną strukturę, czyli nieredukowalną do tych 

składowych, by uchwycić w tej całości paradygmatyczną relację ekwiwalencji 

i syntagmatycznej przyległości. Jaki byłby tego efekt, pokazuje ta konstatacja 

czołowego strukturalisty: „Każdy sens można uzasadnić przez mniejszy sens, 

i jeśli regresja ta dojdzie w końcu do uznania ‘prawa przypadkowości’, które mo-

że tylko stwierdzić: jest tak, a nie inaczej, to perspektywa ta nie zawiera nic 

alarmującego dla myśli, której nie niepokoi żadna transcendencja, choćby 

w larwalnej postaci. Bowiem człowiek otrzyma wszystko, czego mógłby sobie 

rozsądnie życzyć, jeśli mu się uda – pod warunkiem skłonienia się przed tym pra-

wem – określić swoją praktykę i umieścić całą resztę w sferze zrozumiałości”12. 

Pokusa redukcjonizmu do arbitralności, właściwa schematyzmowi semeion 

w interpretacji konwencjalistycznej, pojawia się i u innych badaczy, którzy nie 

akceptują powyższych założeń strukturalizmu i wychodzą od intencjonalnie zo-

rientowanej semiotyki. Na przykład Jerzy Kmita raczej odmawiał związkowi 

symbolizowania charakteru związku obiektywnego typu: przyczyna – skutek, lub 

typu: część (fizyczna) – całość (fizyczna). Jeśli taki związek nawet zachodzi pod-

czas symbolizowania, jak w pierwotnym myśleniu mitycznym, gdzie nie rozróż-

                                                                 
11 L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2000, s. 114-

115. 
12 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969, s. 383. 
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niało się jeszcze metonimii i metafory, to jest on dziś nieistotny w praktyce zwy-

czajowego uczestnictwa w kulturze, która jest polem krytyczno-regulatywnych 

operacji Kmity13. Tak więc relacja symbolizowania jest zasadniczo natury arbi-

tralno-myślowej, będąc relacją aksjologiczną i semantyczną, a po swoistym prze-

kładzie strukturalistycznej opozycji metonimii i metafory jest dziś zasadniczo 

utożsamiana z myśleniem metaforycznym14. Trzeba jednak przyznać Kmicie, że 

jego krytyczno-regulatywna koncepcja kulturoznawstwa jest otwarta na modyfi-

kację tego stanowiska, gdy zaistnieją ku temu nowe warunki. 

Podsumowowując te rozważania, trzeba zauważyć, że słusznie stwierdziła 

Julia Kristeva różnicę pomiędzy ideologeme symbolu i ideologeme znaku. Sym-

bolizm presuponuje nieredukowalną transcendencję pomiędzy symbolem a sym-

bolizowaną rzeczywistością, podczas gdy ideologeme znaku zakłada dostępność 

znaczenia niejako w zasięgu ręki i wzroku. Tak więc symbol nie da się wyjaśnić 

w oparciu o schematyzm znaku, ale nie widzę innej możliwości, by inaczej go 

próbować wyjaśniać niż na semiotycznym tle. 

Widać, że w tak skonstruowanym metodologicznym punkcie wyjścia wy-

pada kierować się realizmem poznawczym, ku któremu aspiruje symbolizm 

z właściwym mu horyzontem transcendencji (realnej, a nie regulatywnej), wska-

zując jednak na ograniczenie symbolu przez schematyzm znaku. Ograniczenia 

schematyzmu zbiegają się tu zatem z uwarunkowaniami kontekstualizmu, który 

nakazuje rozróżniać epistemiczne standardy właściwe poszczególnym kontek-

stom. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala nam uświadomić sobie, że sym-

bolizm nie może zostać unieważniony przez schematyzm znaku, ponieważ 

mniej lub bardziej rygorystyczne standardy epistemiczne – jak sceptycyzm czy 

fallibilizm – po prostu nie paraliżują narządu wglądu na tym poziomie semiozy, 

gdzie jest fundowany symbolizm mowy i nie mogą być nawet wyartykułowane 

w kontekstach o zaniżonych czy zupełnie innych standardach epistemicznych. 

                                                                 
13 J. Kmita, Myślenie „mitologiczne” w świetle strukturalistycznej opozycji metonimii i metafory, 

[w:] T. Kostyrko (red.), Symbol i poznanie. W poszykiwaniu koncepcji integrującej, Warszawa 1987, 
s. 139-156. 

14 Tenże, Symbolizowanie jako relacja aksjologiczna oraz jako relacja semantyczna, [w:] tamże, 
s. 188-198. 
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W tych wydarzeniach mowy, w których aktywizują się początkowe warunki 

spontanicznego symbolizmu, ale zarazem ograniczonego przez schematyzm 

znaku, nie można wyartykułować też radykalnych epistemicznie standardów 

wiedzy, jakie forsują od wielu dziecięcioleci przedstawiciele epistemy cięcia. 

W kontekstach, w których symbolizm zostaje poddany dekonstrukcji, również 

dochodzi w początkowej fazie do jego odgięcia w kierunku schematyzmu znaku, 

czyli symbolizmu niekompletnego. Inaczej symboli nie można byłoby poddać dia-

krytyce. Celem moim jest właśnie opisanie roli epistemy tmesis w charakterysty-

ce symbolizmu (w) Cutting Age. Jak inne epistemy w historii, także i ona wpły-

wa na kształtowanie się obecnego symbolizmu. Odmienność względem pozosta-

łych epistem wyróżnionych przez Foucaulta, operujących kategoriami podobień-

stwa (średniowiecze), odpowiedniość, emulacja, analogia i sympatia (renesans), 

przedstawienie (oświecenie), życie, praca czy mowa (nowoczesność)15, polega na 

tym, że nie tylko symbolizm mowy w Cutting Age ma być zupełnie zdemistyfi-

kowany w sferze publicznej, lecz także ma zostać rozbity schematyzm znaku 

w tej walce z logocentryzmem. Odrębność epistemy cięcia względem dotychcza-

sowych znanych epistem polega na tym, że usiłuje ona unieważnić epistemolo-

giczną perspektywę. Jest to jednak po prostu niemożliwe. To tytułowe pojawia-

nie się i zanikanie litery w wskazuje na osobliwości symbolicznego myślenia 

w tej epoce, ponieważ samo tmesis (cięcie, rysa, pęknięcie) krystalizuje się jako sub-

stytut symbolu kultury, którą tu proponuję nazywać w jej globalnym wymiarze 

jako kulturę Epoki Cięcia. 

 

 

1. Rama odniesienia symbolu 
 

Ramę odniesienia dla przyjętej w literaturze fachowej definicji symbolu ja-

ko szczególnego znaku umotywowanego muszą stanowić niektóre aspekty se-

miozy (pewne z nich były przez Tzvetana Todorova opisane w jego Théories du 

                                                                 
15 Zob. M. Foucault, Słowa i rzeczy, przeł. T. Komendant, Gdańsk 2006; Tenże, Archeologia 

wiedzy, przeł. A. Siemek, Warszawa 1977. 
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symbole (1977)16, obejmującej rozwój problematyki od Arystotelesa do Freuda 

i de Saussure'a, co jest zdecydowanie niewystarczające). Opis tej sytuacji pier-

wotnej symbolu – czy warunków początkowych – można zarysować za pomocą 

wyróżnionych progów jako pojęć z tła17, by uchwycić sensy różnych odmian kul-

tury symbolicznej w zależności od sposobu pojmowania symbolu. Porządek 

omawiania tych progów czy pojęć nie jest przypadkowy, lecz historycznie podyk-

towany i prowadzący do rozpoznania wyżej wspomnianego symbolizmu cięcia. 

 

1. 1. Symballein 
 

Symbol jako jednostka (sym-bállica) zakłada pewne rozdwojenie na symbo-

lizującą formę – naoczną i unaoczniającą, oraz to, co unaoczniane, a nieobecne, 

jak na przykład brakująca część przełamanej i podarowanej przyjacielowi czy 

porzuconej, zagubionej połówki monety, a symbolizowanej przez dostępną daw-

cy połówkę18. Należy dodać, że słowo symbol u Platona występuje w rodzaju żeń-

skim jako symbolé, które to słowo oznacza połączenie lub przyłączenie w sensie fi-

zycznym, oraz w rodzaju nijakim jako sýmbolon, oznaczającym znak naturalny 

i konwencjonalny, a także znak konwencjonalny, wyrażający19. Ponadto, z jego 

dialogów wnioskujemy, że do podstawowych czyności języka należą: rozróżnia-

nie (diairesis, diakrisis) i łączenie (symballein). Akty te we współpracy umożliwia-

ją operowanie podobieństwami (analogisma). 

Ujęcie to trzeba uzupełnić o nowożytną teorię umysłu, wedle której rozróż-

nianie rzeczy umożliwia władza znana pod łacińską nazwą jako acumen, czyli 

habitus diversitates rerum observandi (tłumaczona jako sharpness, Scharfsinn, czyli 

bystrość). Poznanie identyczności rzeczy – jakby heacceitas (by użyć terminu 

                                                                 
16 T. Todorov, Teorie symbolu, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011. 
17 Niżej będę korzystał z pojęć tekmérion, tekmeria, tekmar, eikos, eikota, które są kluczowe dla 

Arystotelesa teorii dowodu, zwłaszcza retorycznego, a pojawiają się w jego pismach z zakresu logi-
ki i retoryki. 

18 E. Trias, Myślenie o religii. Symbol i sacrum, [w:] J. Derrida, G. Vattimo i inni, Religia, 
przeł. M. Kowalska, E. Łukaszyk, P. Mrówczyński, R. Reszke, J. Wojcieszek, Warszawa 1999, 
s. 117-134, 127. 

19 E. Wolicka, Mimetyka i mitologia Platona. U początków hermeneutyki filozoficznej, Lublin 
1994, s. 35, 49, 102, 109, 116, 201. 
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Dunsa Szkota) – umożliwiała natomiast inna władza, określana jako ingenium 

strictius dictum, czyli habitus identitates rerum observandi (to znaczy inaczej wit, 

der Witz, czyli dowcip). Obie władze fundują mniej lub bardziej przenikliwe wi-

dzenie zapośredniczone w języku (łac. perspicere, czyli widzieć coś przez pojęcie). 

Władze te umożliwiają jasne wypowiadanie się, które było ideałem klasycznej 

retoryki (łac. perspicua), a pod wpływem Kartezjusza postulatu jasności i wyraź-

ności stało się programem racjonalistycznej estetyki kształcącej bystry dowcip 

(acutum ingenium w Baumgartena ars analogi rationis)20. 

Na tym progu możemy zatem uzupełnić nasze rozważania przez przypo-

rządkowanie schematyzmu do acumen i symbolizmu do ingenium, nie rozstrzy-

gając, który z aktów – diairesis wzgl. diakrisis czy symballein – jest wcześniejszy, 

pierwotny, co niesłusznie przesądzili filozofowie różnicy. Nie wiemy, jaka jest re-

alność: czy najpierw ujmujemy symbol identyczności rzeczy na jakimś irrealnym 

tle (jak owa Platońska chora czy Derridiańska różnia), czy wcześniej schema-

tycznie tniemy to tło i w nim dopiero wyróżniamy coś (aliquid), a co wcale nie 

jest rzeczą? 

 

1. 2. Tekmérion 
 

Krzyżując pole semantyczne terminów symbolé i sýmbolon – czyli uwzględ-

niając znaczenie pierwszego jako połączenie w sensie fizycznym oraz jedno ze 

znaczeń drugiego jako znak naturalny – można odnieść te terminy do sympto-

mów jako przejawów połączenia różnych fizycznych stanów rzeczy: na przykład 

do gorączki, która jest objawem choroby, czy do mleka w kobiecej piersi jako 

wskaźnika, że niewiasta była brzemienna, czyli do opartych na naturalnym 

związku oznak. Oznaki zwane są niekiedy znakami naturalnymi, które jednak – 

jak chciał Arystoteles – faktycznie są tylko obrazowymi skrótami rozumowań, 

wedle niego opartych na sylogizmie, pozwalającym uznać oznakę za znak natu-

ralny wzgl. konieczny (tekmérion). W przypadku oznak lepszą podstawą dla fun-

dujących je rozumowań niż predykatywna arystotelesowska logiki kategorii (do-

                                                                 
20 K. Piotrowski, Acutum ingenium. Asteiologiczny motyw w estetyce i sztuce, „Estetyka i Kry-

tyka” 24, 2012, s. 151-168. 
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tyczącej substancji – jej istoty i przypadłości) byłaby logika zdań wynaleziona na 

gruncie monistycznej stoickiej koncepcji dynamicznego bytu jako wydarzenia. 

W stoicyzmie wszystko, co wydarza się na powierzchni można uznać za tekméri-

on głębi. Dlatego wolne (celowe) działania ludzi jako powierzchniowe efekty lub 

pseudo-przyczyny są symbolami rozumianymi jako znaki naturalne czy ko-

nieczne (tekmeria), bo dublują przyczynę z głębi. To pneuma w doktrynie stoic-

kiej najlepiej ugruntowuje symbolizm tekmeryczny, zgodnie z definicją podaną 

przez Rolanda Barthesa: „Tekmérion jest wskaźnikiem, znakiem koniecznym, al-

bo też 'znakiem niezniszczalnym', czyli takim znakiem, który jest taki, jaki jest, a 

który nie może być inny”21. 

 

1.3. Tekmar 
 

Symbolizm posiada nie tylko swoje konieczną przyczynę i objaw (tekméri-

on), lecz także godny wyboru, stosowny cel i zarazem kres, czyli w terminologii 

greckiej klasycznej retoryki tekmar. Pojęcie to nie jest zgodne z koncepcją koło-

wego dynamizmu stoików, inspirującą postmetafizyczną filozofię różnicy i po-

wtórzenia, która wyklucza pojęcie transcendentnego celu i kresu, nadając pojęciu 

tekmar jedynie sens immanetny i iteratywny w koncepcie écriture. Pojęcie tekmar 

jest przeto bardziej zgodne z założeniami semiotyki św. Augustyna – wzorcowej 

dla semiotyki chrześcijańskiej. Taka perspektywa wprawdzie zachowuje odnie-

sienie symbolu do tekmérion, ale wskazuje również na odmienne niż naturali-

styczne umotywowanie. Związek symbolizowania nie jest rozumiany na gruncie 

deterministyczno-monistycznej ontologii, ani nie jest tylko związkiem przyczy-

nowo-skutkowym bytu pojętego pluralistycznie na gruncie materialnej jedności 

świata, lecz zachodzi tu też inne uwarunkowanie, mianowicie nadnaturalne uwa-

runkowanie w postaci tzw. donacji (łaski, objawienia, paruzji, cudu). O jakim 

bowiem symbolizowaniu mowa w opowieści o Jakubie, który przechytrzył teścia 

Labana, rozmnażając swoje stada z pomocą świeżych gałązek obdartych czę-

ściowo z kory, co jest bodaj pierwszym znanym przypadkiem neuro-

modelowania (Rdz 30, 37 – 39)? Czy mamy tu do czynienie z tekmérion, czy 

                                                                 
21 R. Barthes, L'aventure sémiologique, Paris 1985, s. 134. 
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może raczej już z tekmar – z celowym działaniem człowieka wykorzystującym 

prawa przyrody, ale współdziałającego też z Opatrznością (wolną i osobową, in-

ną niż stoików), która te prawa cudownie przyspiesza, ukazując ich ostateczny 

sens? Dlatego w tym kontekście szczególnym znakiem jest słowo Bóg, które jest 

oznaczane, ale nie znaczące. Ponieważ słowo Bóg jest dane, ale nie może być 

używane jak inne znaki do określania czegoś innego, to jest znakiem wyróżnio-

nym i koniecznym źródłem, ale zarazem wolnym celem i kresem semiozy 

(zgodnie z Prologiem z Ewangelii wg św. Jana: „Na początku było Słowo a Słowo 

było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko 

przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało” ( J 1, 1 – 3). Słowo 

Bóg jest wyjątkowe. Można powiedzieć, korzystając z rozróżnienia korzystania 

i używania dokonanego przez św. Agustyna, że ze znaków jako fizycznych 

przedmiotów korzystamy ze względu na coś innego niż one, natomiast słowa 

Bóg używamy dla niego samego22. 

Zanegowanie symbolizmu Janowej słownej mandali przyniósł Koran, po-

nieważ wyśmiewający dogmat trynitaryzmu muzułmanie – jak zauważył św. 

Tomasz z Akwinu – nie rozumieją symbolizmu słowa conceptus, które oznacza 

też rodzenie (a zatem Chrystus jako Słowo zrodzone w Bogu musi być zrodzony 

odwiecznie, czyli musi być konieczną hipostazą (osobą) Trójcy Świętej23). Skraj-

ną filozoficzną wykładnię Koranu dał okazjonalizm Al Ghazaliego, w oparciu 

o który nie sposób ugruntować chrześcijańskiej koncepcji symbolu jako donacji 

(daru), ponieważ symbolizm tekmaryczny potrzebuje symbolizmu tekmeryczne-

go, by zaznaczyć na jego tle swą cudowną inność. Skrajny woluntaryzm kora-

nicznej teologii nie jest kompatybilny z teologią wcielonego Słowa (Chrystusa 

jako Logosu). Podobnie jak związki przyczynowo-skutkowe w świecie są dla Al 

Ghazaliego tylko nawykami Allaha24, tak słowa nie mogą mieć trwałego sensu, 

ponieważ ich sens całkowicie zależy od woli czy wręcz kaprysu Allaha. Dlatego 

                                                                 
22 T. Todorov, Teorie symbolu, wyd. cyt., s. 36, 169. 
23 Św. Tomasz z Akwinu, Jak uzasadnić wiarę?, [w:] tenże, Dzieła wybrane, przeł. J. Salij 

OP, Warszawa 2001, s. 139-172, 142. 
24 J. Naify, Al Ghazali, [w:] R. H. Popkin, Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003, s. 191-

198. 
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woluntaryzm islamu, a zwłaszcza jego okazjonalistyczna wykładnia, a także me-

toda unieważniania (naskh) jednych wersów Koranu przez inne, a nawet – wedle 

Al Ghazaliego – praktyka Proroka (sunna) może znieść Koran – jest w wysokim 

stopniu destrukcyjny nie tylko dla koncepcji symbolu jako tekmérion, lecz 

i w wersji donacyjnej jako tekmar, której rozwinięciem jest fenomenologia daru 

Jeana Luca Mariona. Paradygmatem symbolu byłby tu tzw. fenomen nasycony 

(phénomène saturé), czyli fenomen ujawniający w zmysłowym przedmiocie niere-

dukowalną nadwyżkę intuicji – jak na przykład wzywająca ikona, przeciwsta-

wiona nakazującemu pewne zachowanie idolowi. Można powiedzieć, że chrze-

ścijańskie objawienie Bóga ma charakter przyzywająco-ikoniczny i wybitnie mi-

łosny. Jaki zatem jest symbolizm islamu ze względu na jego ikonoklazm? Wydaje 

się, że tekmeryczno-tekmaryczny symbolizm chrześcijaństwa jest bardziej zinte-

growanym symbolizmem niż symbolizm islamu ze względu na ikonoklazm 

i woluntaryzm muzułmańskiej teologii, która ma tendencję do symbolizmu nie-

komletnego typu tekmarycznego. 

 

1. 4. Tekmeria – tekmar – eikota 
 

Od nowożytnych empirystów wiemy, że to refleksja umożliwia syntezę 

wiedzy. A jak refleksja, to i odgięcie (jedno ze znaczeń łac. reflexio, jak przypomi-

nał Jung) – precesja epistemy od pewności i prawdy, która staje się wiedzą hipo-

tetyczną, wyrażoną w prawdopodobnych znakach (grec. eikota). Tekmeria, tekmar 

i eikota u Kanta uzyskują aprioryczną, krytyczną, transcendentalną wykładnię, 

a jej uwarunkowania są następujące25. Otóż intelekt (der Verstand) narzuca zmy-

słowości strukturę wiedzy z pomocą syntetyzującej wyobraźni umożliwiającej 

naoczność. Jest to zatem symbolizm typu tekmerycznego, ponieważ jest ko-

nieczny, wyrażalny w znakach koniecznych (prawa przyrodoznawstwa jako tek-

meria). Symbolizm tekmaryczny pojawia się dopiero podczas projekcji przez 

czystą rozumność (die reine Vernunft) idei – jak na przykład idei celu lub Boga lub 

innych idei ze strefy sollen, które są regulatywne, ponieważ są tylko znakami 

                                                                 
25 Zob. E. Wolicka, Rozważania wokół Kanta. Prologomena do filozofii kultury jako krytyki 

władz poznania, Lublin 2002. 
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prawdopodobnymi (eikota), rzutowanymi na naocznościowo-chrematyczną 

dziedzinę wiedzy konstytuowanej przez tekmeria. Symbolizm tekmaryczny, po-

nieważ to die Vernunft jest tu dominującą władzą ponad innymi władzami, aktu-

alizując się w wymiarze deontologicznym, usiłuje wyprzeć czy podporządkować 

sobie symbolizm tekmeryczny ukonstytuowany przez der Verstand. Poznając no-

umeny na tym irrealnym ekranie, podmiot zarazem poznaje czy wspomina sie-

bie. Podmiot transcendentalny nie tyle korzysta ze swych władz ze względu na 

coś innego, lecz używa sam siebie w sensie augustyńskim, czyli tak, jak używa się 

słowa Bóg – dla niego samego26. Tekmeria mają stać się czymś więcej, ponieważ 

podmiot poszukaje potwierdzenia siebie jako tekmar w przedmiotowej struktu-

rze epistemy. Wolność nie ma być już subiektywną przyczyną wśród obiektyw-

nych związków przyczynowo-skutkowych przyrody, lecz to one mają być jej 

podporządkowane. Wola byłaby zatem prawem przyrody, a wolność empirycz-

nego podmiotu jej rozumną manifestacją. Kant, chcąc zdominować kategorial-

no-naocznościową dziedzinę sein, czyli tekmeria, przez ideowo-spekulatywną 

strefę sollen, chce tego dokonać w zawieszeniu aksjologii materialnej, w tym ety-

ki dóbr czy eudajmonii – przez formalną normatywność samorzutnej czystej ro-

zumności, manifestującej się w imperatywie kategorycznym praktycznego rozu-

mu. 

Podobnie postępuje w swej Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1790–

98), gdzie nie dokonuje już apologii tajemniczego symbolizmu czystej rozumno-

ści wypływającego z mundus intelligibilis, lecz uprawia apologię samorzutności 

wywodzącej się z mundus sensibilis, czyli apologię symbolizmu ingenium. Symbo-

liczne polączenia dowcipu komparatystycznego (ingenium comparans, verglei-

chender Witz) podlegają pragmatyzacji w pomysłach dowcipu rezonującego (in-

genium argutans, vernünftelnder Witz)27. Symbolizacja nie jest zatem tylko nada-

waniem zmysłowej reprezentacji ideom z zasobów czystej rozumności, czyli 

                                                                 
26 Zob. Todorova interpretację przełomowej dla romantyzmu doktryny Karla Philippa Mo-

ritza, który zwrócił uwagę na nieużytkowość, nieprzechodniość zewnętrzną czy autoteliczność 
„pewnej spełnionej w sobie całości”, jaką może być piękno, sztuka czy duch ludzki – T. Todorov, 
Teorie symbolu, wyd. cyt., s. 169-171. 

27 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, 
Warszawa 2005, s. 145-149. 
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formowaniem czy krystalizacją idei w symbolach jako przedmiotach natury 

w ramach celowościowej, a zwłaszcza deontologicznej interpretacji, lecz też po-

jawia się tu symbolizm ingenium, który powtarza wyżej opisane nałożenie się 

symbolizmu tekmarycznego die Vernunft (aktualizowanego w mundus sensibilis 

przez rezonowanie vernünftelnder Witz) na symbolizm tekmeryczny zmysłowo-

ści (dowcipna strukturalizacja aisthesis dokonuje się tu automatycznie w aktyw-

ności vergleichender Witz, dostarczając symbolicznego materiału dla pojęć roz-

sądku). Dowcip rezonujący poddaje pragmatyzacji symbolizacje dowcipu po-

równującego, używając zasad bez znajomości ich uzasadnienia. Wniosek stąd, że 

jego wytwory mają charakter prawdopodobny i muszą być traktowane tym bar-

dziej jako eikota. Retoryka – surowo oceniana przez Kanta – nie może być pozo-

stawiona sama sobie, lecz jej perswazyjny potencjał musi być harmonijnie włą-

czony w samoregulujące się życie człowieka. 

Symbolizm indywidualizacji empirycznego, ludzkiego podmiotu wiąże się 

ze świadomym uczestnictwem w tej grze, która polega na udramatyzowaniu na-

kładających się na siebie symbolicznych porządków typu tekmérion, tekmar i eikos 

w harmonijnej interakcji władz. Ta gra jest możliwa tym bardziej, że mundus in-

teligibilis i mundus sensibilis nie mają u Kanta charakteru substancjalnego, jak 

w hiatusie Kartezjusza, lecz krytyczno-transcendentalny, czyli są wyróżnionymi 

polami podmiotu. Nikt wcześniej – doceniając rolę Moritza, ucznia Mosesa 

Mendelsohna – nie potrafił tak kompletnie jak Kant ugruntować symbolizm 

w autonomicznym podmiocie, dając impuls do wykształcenia się tzw. kultury 

symbolicznej z jej funkcją krytyczno-regulatywną. Jednakże Kant uruchomił 

proces, który symbolizm zaczął odnosić nie tyle do tekmérion czy tekmar. Sym-

boliczne wyrażenia mowy, jak Bóg, ale także wyrażenie Ja, stały się raczej eikota – 

widmami podmiotu broniącego się przed pokusami ontologicznych iluzji. Symbo-

lizm Kanta, który tekmérion i tekmar nie rozpatruje już w obrębie transcendent-

nej rzeczy samej w sobie, lecz lokuje te pojęcia ostatecznie w czystej rozumności 

(die Vernunft), podporzadkowując jej intelekt (der Verstand), należy uzupełnić za-

tem o eikota. Piękno jest możliwe wszak tylko dzięki uprawdopodobnionej celo-

wości przyrody, przy czym piękno określa formuła celowość bez celu. Kant doko-

nuje tego tmesis, tę emfazę tekmar, by lepiej umocować autonomię symbolizmu 
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piękna względem materialnej aksjologii dóbr i celów eudajmonistycznie poję-

tych, a właściwych empirycznemu podmiotowi, który powinien kierować się 

obiektywną formą imperatywu kategorycznego czystej rozumności w jej prak-

tycznej funkcji. Obiektywność sądu smaku jest tylko prawdopodobna, bo rosz-

czeniowa, subiektywna czy – chciałoby się powiedzieć – symboliczna. Tak wy-

niesione bezinteresowne piękno jako symbol moralności ma dopomóc człowie-

kowi spełnić się w sobie. 

Funkcję symbolicznej syntezy w krytycyzmie transcendentalnym na nowo 

usiłował opisać Heidegger w rozprawie Kant und das Problem der Metaphysik 

(1929). Kwestię symbolizmu najlepiej śledzić w związku z przeprowadzoną tam 

analizą transcendantalnej odrębności związanej z wyrażeniem Etwas28. Pojęcie 

to obejmuje nie tylko aliquid klasycznej metafizyki, zawężone przez Heidegera 

do dziedziny poznania ontycznego, lecz w różnicy ontyczno-ontologicznej ogar-

nia również nic, które jednak nie jest nicością, lecz czymś, mianowicie czystym ho-

ryzontem, stanowiącym transcendentalny warunek możliwości poznania ontycz-

nego. Etwas trzeba więc rozpatrywać jako aprioryczną własność transcendental-

nej wyobraźni. Ta podstawa czystej, nieempirycznej, chociaż skończonej naocz-

ności, ma jednak możność samopobudzenia swej wy-obrażającej zmysłowości, 

będąc funkcją intelektu i otwierając pierwotniejszy horyzont ontologicznego ro-

zumienia bycia, umożliwiającego ujęcie bytu w czasie. Etwas to transcendentalne 

określenie czasowe, dzięki któremu w tym czystym schematyzmie poznania czegoś 

możliwe jest też przedstawienie bytu, jakkolwiek byt nie jest tematem ontolo-

gicznego poznania, ale zarazem ze względu na twórczy charakter tego schema-

tyzmu jest możliwe rozbicie skończoności poznania ontologicznego właściwego 

transcendentalnej wyobraźni. 

Ową kantowską koncepcję aliquid jako ens imaginarium, czyli jako coś, co 

umożliwia poznanie bytu, ale bytem nie jest w sensie czegoś obecnego (des Vorhan-

denen), należy rozpatrywać jako warunek symbolizacji. Jest to warunek koniecz-

ny, a więc typu tekmérion, ponieważ umożliwia pojawienia się wszelkich przed-

stawień typu tekmeria, tekmar czy eikota. Otwarte określenie transcendentalnego 
                                                                 

28 M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, przeł. B. Baran, Warszawa 1989, s. 137-139, 
161-162, 218, 138-139. 
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Etwas, czyli czasowego schematycznego przedstawienia przedstawienia kierują-

cego się ku czemuś (ku przedmiotowi, bytowi), ma wspierać Heideggerowskie 

achrematyczne rozumienie odrębności Dasein w Sein und Zeit (1927). A więc 

odrębności jestestwa nie należy rozumieć jak w cierpiącej na niepamięć bycia re-

dukcyjnej onto-teologii, czyli jako odrębność skończonej rzeczy (grec. chrema) 

czy bytu, ponieważ Etwas jest niczym, które jednak jest czymś, lecz jako czysty 

transcendentalny horyzont tak samo wymyka się ujęciu ontycznemu, przeciw-

stawiając się takiej redukcji jak bycie-w-świecie. A zatem transcendentalne aliqu-

id wyzwala w kantyzmie fantazmatyczność jako pewną realność, która nie redu-

kuje się do Seiendes (bytu, przedmiotu). Jest to bardzo ważne odkrycie, ponieważ 

w tym czasowym horyzoncie symbolizm trzeba rozumieć nie tyle przez symbol 

jako przedmiot czy znak, lecz jako wydarzenie, w którym wydarza się spór – ja-

kiś finalny podział rdzenia (to epocheinemon łączącego cechy) rzeczy, czy nieza-

bliźnialne roz-cięcie, sporządzenie nieodwracalnego zarysowania jej cielesnej 

postaci – granicy jako obrysu (peras, Umriß), co przywołuje zapomnianą niezwy-

czajność czy osobliwość źródłowości, w której rzecz pełni rolę „narzędzia jednak 

pozbawionego swego bycia narzędziem”29. Tak pojąć symbol, byłoby przywrócić 

mowie jej symbolizm aktualizowany najpełniej w poezji. 

 

1.7. Tmesis – ceremonia odtwarzania małpy 
 

Możliwość restytucji symbolizmu mowy, czyli takie używanie symbolu jako 

narzędzia, które byłoby „pozbawionego swego bycia narzędziem”, zdawała się 

przekreślać próba zrealizowania w ramach epistemy tmesis postulatu Nietzsche-

go: „Nie bądźmy symbolami!”, który podjęła postfilozofia Cutting Age. Roz-

ważmy zatem tę perspektywę symbolizmu. 

Młody Nietzsche w Die Geburt der Tragödie (1872) rozpatruje symbolizm 

z wielkim entuzjazmem w kontekście sztuk, muzyki czy tragedii, które czynią 

życie możliwym i godnym przeżywania. Apolliński żywioł obrazotwórczy wyka-

zuje pewne ograniczenia. Na przykład w obrazach sennnych nie przekracza 

                                                                 
29 Tenże, Drogi lasu, przeł. J. Gierasimiuk, R, Marszałek, J. Mizera, J. Sidorek, K. Wolicki, 

Warszawa 1997, s. 18. 



 
 
 

Symbol (w) Cutting Age 
 
 

125

pewnej granicy, by nie działać patologicznie. Jednakże dytyramb dionizyjski po-

budza człowieka do spotęgowania wszystkich swych zdolności symbolicznych, 

nawet patologicznych, gdy coś nigdy nieodczutego musi się uzewnętrznić 

i zniszczyć zasłonę, jaką stworzyły apollińskie obrazy czy symbole. Paradoks 

symbolizmu polega na tym, że symbol musi wyrazić aktywny orgiazm życia 

w reaktywnych apollińskich obrazach, które jednak niweczą to ekstatatyczne do-

świadczenie całości życia. Tymczasem dionizyjskie rozpętanie sił symbolicznych 

w człowieku musi pociągać za sobą wyzbycie się siebie. Symbolizm dionizyjski 

dąży przeto do autentycznego wyrazu orgiastycznego życia, podczas gdy naiwny 

symbolizm apolliński zadawala się jego pozorem, w którym jednak odsłania się 

straszliwa mądrość życia potrzebującego tego pięknego złudzenia. Tylko w ten 

paradoksalny sposób może zrealizować się cel prajedni życia wyzwalającej się 

przez pozór. 

A zatem, by użyć greckiej terminologii zastosowanej w tej schematyzacji 

symbolu, to tekmeria uwalniają eikota, które – co stanowi paradoks – zaprzeczają 

bytowej możliwości występowania tych naturalnych znaków koniecznych, sta-

nowiąc zarazem tekmar – cel i kres symbolu jako tekmérion. To cięcie Nietzsche-

go sprawia, że symbol rodzi się w mowie z konieczności po to, by stać się narzę-

dziem, ale zarazem – jak powiemy za Heideggerem – takim narzędziem, które 

nie jest narzędziem. 

Wedle Nietzschego jedynie muzyka zbliża się do tej paradoksalnej 

wszechsymboliki, ponieważ odnosi się ona symbolicznie do prasprzeczności 

i prabólu w sercu prajedni. Dlatego muzyka symbolizuje sferę, która jest nad 

wszelkim zjawiskiem i przed wszelkim zjawiskiem. Jeśli zjawisko jest przenośnią 

i symbolem prajedni (pramatki) życia, to mowa jest tylko metaforą i symbolem 

zjawiska. Muzyka podnieca do symbolicznego spostrzegania dionizyjskiej ogól-

ności i nadaje obrazowi symbolicznemu najwyższe znaczenie, którego mądrość 

wyraża symbolicznie tragedia. Wzniosłym wyrazem tej paradoksalności symbo-

lizmu życia jest zatem pojęcie tragiczności. Symbolem tragiczności życia jest 

właśnie antagonizm jakby dwóch bogów, którzy dążą do wzajemnego unice-

stwienia, a zarazem nie mogą obejść się bez siebie, gdyż Dionizos – symbol 

w sensie tekmérion – nie może przemawiać inaczej niż w apollińskich obrazach, 
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które są tylko prawdopodobne (eikota), zaś Apollo musi ostatecznie przemawiać 

dionizyjskim głosem. Symbol jest zatem paradoksalny jak każdy obraz, króry coś 

objawia (doksa) i zarazem zasłania (para-doksa). 

W Menschliches, Allzumenschliches (1878–80) – jak można wyeksplikować 

pomysły Nietzschego – metafizyczny symbolizm wraz z jego pathosem zostaje 

przyporządkowany cywilizacji niższej jako zjawisko zanikające w społeczeństwie 

wolnych duchów, w którym kultura staje się coraz bardziej intelektualna, a zmysły 

przeduchowione. Jednak intelektualizacja negatywnie wpływa na zmysły, które 

tępieją, ponieważ przyjemność nie jest już lokowana w zmysłach, lecz w mózgu, 

co powoduje wypieranie poczucia rzeczywistości przez symbolizm inny, zrodzo-

ny z pogardy wobec swej dawnej, barbarzyńskiej powagi. Dodać do tego trzeba 

dość katastroficzną wizję zaniku w doskonale urządzonym państwie przyszłości 

tych sił, które były warunkiem istnienia dawnego symbolizmu, sztuki, upojenia 

i ekstazy. W rozprawie Zur Genealogie der Moral (1887) Nietzsche daje popis 

nowego symbolizmu, który redukuje religijną, metafizyczną powagę symbolu 

świętego krzyża do paradoksu boga na krzyżu, bowiem nie sposób pomyśleć ina-

czej niż paradoks tego okrucieństwa samoukrzyżowania się boga dla zbawienia 

człowieka. Z kolei w Die Götterdämmerung (1889) wspomina obrzędy, mity 

i symbole orgiastycznego pochodzenia, którymi był przepełniony świat starożyt-

ny. Symbole płciowe były w Grecji otaczane szczególną czcią, stanowiąc naj-

istotniejszą treść całej pobożności.. Symbolika dionizyjska, zanegowana przez 

chrześcijański resentyment jako nieczysta, jest najgłębszą symboliką afirmującą 

instynkt życia, jak przypomina w Der Antichrist (1895). Pierwotny symbolizm 

orgiastyczny został przez chrześcijaństwo opacznie pojęty, a ono samo uległo 

barbarzyńskiemu zwulgaryzowaniu, dokonując wchłonięcia podziemnych kul-

tów imperium Romanum. Symbole chrześcijańskie, które przebóstwiły cierpienie, 

by zastąpić nim orgiazm, stały się kapłańskimi narzędziami tyranizowania tłu-

mów przez wielkiego symbolistę posługującego się paradoksalnym symbolem 

ukrzyżowanego syna bożego30. 

                                                                 
30 F. Nietzsche, Antychryst, przeł. L. Staff, Warszawa 1907, s. 34. 
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Nietzschego krytyka chrześcijaństwa nie jest wiążąca, a epistema cięcia ob-

naża swoją słabość. Jeśli wszelkie słowa i obrazy mają tylko status znaków praw-

dopodobnych (eikota), jakkolwiek ich genealogia jest konieczna i one same mu-

szą być rozumiane jako tekmérion ułudy życia, to również Nietzschego argumen-

ty nie mogą zostać uznane za dowody (tekmeria), gdyż byłoby to przekreśleniem 

paradoksalności symbolizmu, o której mówi. Obalenie trynitarnego symbolizmu 

chrześciaństwa czy teizmu za pomocą przepracowanego już przecież skandalon 

tou staurou musiałoby też dotyczyć Apollina, który wszak poddał się kenozie dwa 

razy: za zabicie Pytona i cyklopów. Czyż bóg, który staje się niewolnikiem króla 

Admeta, nie uśmierca swej boskości jak Chrystus wiszący na krzyżu? Taka de-

strukcja apollińskiego mitu byłaby zabójcza dla symbolizmu Nietzschego, który 

konsekwentnie jest umocowywany w glosolali – aż do kresu jego świadomego 

życia, kiedy to sam identyfikował się z Chrystusem-Dionizosem i chciał być każ-

dym nazwiskiem z historii. Można uznać to za żart adresowany do Jacoba Burc-

khardta (i Polaków). Ale w kontekście symboliki Antychrysta należy zinterpreto-

wać jako przybranie imienia Legion. Dlatego jego symbolizm glosolali trzeba ra-

czej łączyć z Quarternarium, jak sugerował Jung, podkreślając religijność Nie-

tzschego, który usiłował dokonać reintegracji swego cienia31. W nietzscheańskiej 

krytyce trynitaryzmu chrześcijaństwa występowałby zatem związek właściwy dla 

tekmérion, jaki zachodzi pomiędzy archetypami a ich symbolami, by wymienić 

preferowany przez Nietzschego orgiazm symbolizowany przez ceremonię odtwa-

rzania małpy, sublimującej popędliwość identyfikowaną z nieświadomą częścią 

jaźni. Symbolizm Junga jest tekmeryczny w tym sensie, że wystarczy, by zaist-

niały sprzyjajace warunki, a archetypiczna dyspozycja Czwórcy koniecznie zak-

tualizuje się w symbolach (kondycjonalizm). A zatem symbolizm jungowski nie 

jest po prostu instynktowny, ponieważ jest zarazem wewnętrzną percepcją wro-

dzonych obrazów w głębokich warstwach nieświadomości, które to nieświadome 

idee determinują ludzkie działanie32. 

Widzimy, że jeden z najwybitniejszych protoplastów ponowoczesnej epi-

stemy cięcia nie był w stanie zrealizować swego postulatu: „Nie bądźmy symbo-
                                                                 

31 C. G. Jung, Psychologia a religia, wyd. cyt., s. 37-38, 68-79. 
32 Ch. Kerslake, Deleuze and the Unconscious, New York 2007, s. 69, 85. 
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lami!”, lecz raczej objawił w sobie Czwartego. W radykalnej epistemie cięcia mo-

żemy mówić o swoistej cenzurze wobec takich symboli, których występowanie 

w kulturze wyjaśnia się po prostu błędami mowy, jak w de Saussure'a wytłuma-

czeniu pewnego przypadku glosalalii33. Jednakże zabsolutyzowanie diakrytycznej 

funkcji języka u de Saussure'a, wedle którego w języku są tylko różnice, jeszcze 

bardziej czyni symbolizm mowy zastanawiającym, a hipotezę polifonii Quarter-

narium Junga bardziej ponętną. 

Teza de Saussure'a spotkała się ze sprzeciwem klasyka semiologicznych ba-

dań nad współczesnymi mitami Rolanda Barthesa w Éléments de sémiologie 

(1964), gdzie przestrzegał przed popadnięciem w iluzję wyseparowania obiek-

tywnej struktury języka jako diakrytyczego systemu: „Nie ma języka bez mówie-

nia i nie ma mówienia poza językiem”34. Zanim dołączył do obozu tekstualistów, 

orientujących się na epistemę tmesis wzmagającą przyjemność tekstu, usiłował 

skorygować de Suassure'a. Zaproponował hipotezę, że w języku nie istnieją tylko 

różnice, ponieważ istnieją w nim też pozytywne elementy przedznaczące – jakaś 

materia lub substancja języka. Uniwersalność binaryzmu języka jako struktury 

aktualizowanej w mowie jako wydarzeniu nie uważał on za oczywistą, próbując 

wyjaśnić semiozę w oparciu o pojęcie syntagmy, która anuluje diakrytyczny sys-

tem języka. Neutralizacja systemowych opozycji – przy czym neutralizacja jest 

rodzajem syntagmatycznego nacisku na system – dokonuje się pod wpływem 

kontekstu35. Kontekst generuje również mity, które jako produkty zawłaszczania 

znaczeń muszą podlegać wzajemnej demitologizacji36. 

Można zatem przyjąć, że z punktu widzenia semiologii Barthesa, o ile akt 

symboliczny ufundowany byłby na syntagmatycznych relacjach danej wypowie-

dzi, to diakrytyczny akt byłby tylko jednym z warunków mitu. Symbolizm mowy 

– neutralizujący różnice w wyniku nacisku syntagmy i kontekstu – byłby jedynie 

umożliwiany przez relacje paradygmatyczne, czyli diakrytyczne relacje między 

                                                                 
33 T. Todorov, Teorie symbolu, wyd. cyt., s. 293-306. 
34 R. Barthes, Podstawy semiologii, przeł. A. Turczyn, Kraków 2009, s. 3. 
35 Tamże, s. 70-75. 
36 K. Piotrowski, Barthes a kontekstualizm, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl, 

Imperium Barthesa, Poznań 2016, s. 107-115. 
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znakami w systemie językowym. Na przykład w symbolicznym wyrażeniu Syn 

Boży słowo Syn pozostaje w syntagmatycznej relacji do słowa Bóg Ojciec, czyli 

takiej relacji przyległości między słowami, których współwystępowanie uwarun-

kowane jest przez ich kontekst nadający oryginalny i spójny sens danej symbo-

licznej wypowiedzi. Relacja syntagmatyczna jest jednak też umożliwiona przez 

relację paradygmatyczną, która występuje między danymi słowami mogącymi się 

wzajemnie zastępować w określonym kontekście bez złamania semantycznych 

ograniczeń: np. słowo syn pozostaje w paradygmatycznym stosunku do słowa 

córka, zaś ojciec może być ekwiwalentem słowa matka. Niemniej, symboliczne 

wyrażenie Syn Boży, które pozostaje w syntagmatycznej relacji do wyrażeń Bóg 

Ojciec czy Matka Boża, jest niepowtarzalne, swoiste dla danego kontekstu religij-

nego systemu symbolicznego, a syntagma w tym kontekście w sposób spektaku-

larny – na mocy objawienia czy mitologicznego zawłaszczenia, jak kto woli – 

neutralizuje tu wszelkie inne relacje paradygmatyczne. Relacja syntagmatyczna – 

chociaż zakłada czy presuponuje relację paradygmatyczną – ogranicza ją i nawet 

niejako zawiesza okazjonalnie, bowiem czyni wyrażenia typu Córka Boża, Brat 

Boży, Siostra Boża etc. nonsensownymi w kontekście symbolu (dogmatu) Trójcy 

Świętej. Dlatego należy zauważyć, że diakrytyczność języka – manifestowana 

w relacji paradygmatycznej – nie jest w stanie ani wyjaśnić, ani unieważnić sym-

bolicznej funkcji mowy. Tym bardziej, że akt diakrytyczny jest wobec aktu sym-

bolicznego antagonistyczny w ramach współpracy. 

Symbolizm trynitarny chrześcijańśtwa wydaje się skutecznie opierać pod 

naporem Cutting Age. Mocy tego symbolizmu nie mógł zignorować sam Derri-

da podczas seminarium na Caprii, gdzie w 1994 roku zajmował się kwestią po-

wrotu religii i proponował irreligijny ogląd tej recydywy dokonującej się z pomo-

cą tele-mondializacji rzymskiej religio w licznych podróżach Jana Pawła II po 

ziemskim globie. Jung mówił tu o niezbywalnym, archetypicznym pragnieniu 

domu spokoju, którego symbolem jest Kościół. Nieprzypadkowo Derrida powąt-

piewał też w mesjanizm religii wieczystego pokoju Kanta37. Irreligijną propozycją 

Derridy była religia bez religii. Proponował uzupełnienie dekonstrukcjonizmu 
                                                                 

37 J. Derrida, Wiara i wiedza. Dwa źródła „religii” w obrębie samego rozumu, [w:] J. Derrida, 
G. Vattimo i inni, Religia, wyd. cyt., s. 7-97. 
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o mesjanizm bez mesjanizmu, a zatem – jak możemy ten jego program rozwinąć 

– także symbolizm bez symbolizmu. Jeśli w swoim programowym tekście przyto-

czył opowieść Platona o egipskim bogu, który miał wynaleźć pismo, to nie po to 

chyba, by w tym przywołaniu boga-szympansa reaktywowować starą egipską re-

ligię Thotha. Raczej jest to jego irreligijna, reaktywna konieczność włączenia się 

w ponowoczesną ceremonię odtwarzania małpy, która ma równoważyć ceremonię 

odtwarzania domu spokoju. Celem naszym powinno być zatem poszukiwanie 

analogicznych symboli bez symboli (w) Cutting Age. Byłyby to samo-odporne 

symbole: nie tylko wytworzone przez Epokę Cięcia jako ich tekmeria, lecz zara-

zem realizuące postulat „Nie bądźmy symbolami!”. Symbol Cutting Age musiał-

by spełniać następującą charakterystykę: „Żal mi panujących: w stosunkach to-

warzyskich niewolno im zstąpić ani na chwilę ze swego piedestału, więc uczą się 

poznawać ludzi jeno z niewygodnej fałszywej pozycyi; nieustanny przymus, by 

coś oznaczać, przekształca ich wkońcu istotnie w uroczyste zera. — Podobnie 

dzieje się ze wszystkimi tymi, którzy uważają za swój obowiązek być symbola-

mi”38. 

 

Barack Hussein Obama 
 

„Z tym że zestawienie obok siebie portretu amerykańskiego prezydenta 

i rzeźby szympansa przy studni autorstwa Marty Pszonak jest nieco ryzykow-

ne…” – napisano w jednej z recenzji mojej ostatniej wystawy39. W tej zachęcają-

cej i wielce pochlebnej, ale aluzyjnej, niedopowiedzianej czy niekonkluzywnej 

recenzji, przestrzegającej przed ryzykiem, pojawiła się typowa dla obecnej sym-

bolicznej kultury rysa, pęknięcie, cięcie czy tmesis w pisanym korpusie wystawy, jak 

powiedziałby Barthes, czyli stymulujący konsumpcję efekt nieskrępowanego 

przemieszczania się recenzentki od jednego do innego fragmentu ekspozycji, 

                                                                 
38 F. Nietzsche, Jutrzenka, wyd. cyt., s. 372. 
39 Aleksandra Talaga-Nowacka, Sztuka stąd (2 II 2016), http://e-kalejdoskop.pl/sztuka-

stad.aspx (dostęp: 27. 04. 2016). Zacytowana opinia dotyczy wystawy Utopia – Dystopia – Atopia. 
70 lat sztuki w ASP w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – Centrum Promocji Mody, 22 I 
– 29 II 2016, kurator Kazimierz Piotrowski. 
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a więc takie przebieganie wzrokiem jej écriture, które powoduje spotęgowanie 

przyjemności bez posiadania przedmiotu (pełni znaczenia), czyli przez fragmen-

tację uniemożliwiającą linearną wymowę, przy czym sens pozostaje całkowicie 

poza kontrolą czytelnika, a tym samym kuratora czy artysty40. Tmesis okazuje się 

tu jednak przynajmniej chwilowo symboliczne, a nie wyłącznie tekstualne, czyli 

potęgujące przyjemność tekstu. Cassirer rozróżnił wszak rozumienie przestrzeni 

ze względu na jakość i modalność. Przestrzeń jest jakością jako forma naoczno-

ści, ale występują też różne jej modi użycia w odmiennych formach symbolicz-

nych, jak nauka, religia czy sztuka. Gdzie przebiega granica w przestrzeni fi-

zycznej, po której przekroczeniu zestawienie wizerunku Obamy i szympansa 

staje się ryzykowne i tym samym czysto fizyczna relacja okazuje się relacją sym-

boliczną? 

Żal, któremu dał wyraz Nietzsche, jest oczywiście figurą retoryczną. Jednak 

w warunkach społecznych nie może takim pozostać, ponieważ ceremonia odtwa-

rzania małpy – czyli zarówno polityka Obamy, jak i owa nadzwyczaj bogata rasi-

stowska symboliczna agresja wobec afro-amerykańskiego prezydenta i do tego 

muzułmanina za to, że wspiera on antychrześcijańską orgiastyczną lewicę i is-

lamski terroryzm, aborcję i homoseksualizm, dąży do ograniczenia prawa do po-

siadania broni i sprzeciwia się obniżaniu podatków – musi być ostatecznie de-

strukcyjna dla spokoju publicznego. Wszak konsensus liberalnej demokracji zo-

stał ufundowany na politycznej poprawności. Z drugiej zaś strony, agresja cere-

monii odtwarzania małpy musi być tolerowana w imię rytuału poszukiwania spo-

kojnego domostwa, w którym wolność słowa jest konstytucyjnie zagwarantowana. 

Teoria sprawiedliwości praktykowana w publicznym użyciu rozumu, zarówno 

u Rawlsa, jak i Habermasa, zakładają uwzględnianie Innego. Publiczny rozum 

popada tu jednak w pułapkę czysto proceduralnego użycia, to znaczy musi re-

spektować zastane prawo dobrze zorganizowanego państwa. Korzystają z tego 

wrogowie Obamy, przedstawiając tego prezydenta bez należytego szacunku: albo 

jako małpę, albo – niecierpliwcy wierzący w Apokalipsę – jako syna Szatana. 

Wielu z nich wierzy, że nie jest to określenie metaforycznie, lecz metonimicznie, 

                                                                 
40 R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Warszawa 1997. 
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bo zgodnie ze słowami samego Chrystusa o Szatanie spadającym jak błyskawica 

z nieba (Łk 10, 18), co próbuje się przełożyć na hebrajski jako baraq-o-bamah, 

zgodnie z zapowiedzią nadejścia Antychrysta w czasach ostatecznych (1 J, 2). 

Mamy zatem tu do czynienia nie tylko z przemocowymi ekscesami tresury 

maszyny-symbolu, jak powiedziałby Wittgenstein, lecz z aporią demokratycznej 

władzy jako takiej, która musi zmierzyć się z właściwą jej konstytucji struktural-

ną przemocą dotykającą ją samą. Nietzschemu wydawało się, że wyśmiawszy 

symbolizm boga ukrzyżowanego uwolni ludzkość od tego paradoksalnego symbo-

lu. Tymczasem jego postulat, który zaczęła realizować ponowoczesna kultura 

w Epoce Cięcia, wcale z tej paradoksalności symboliki nie mógł wyzwolić. Sym-

bolika w Cutting Age jest bowiem z jednej strony koniecznym rozładowaniem 

orgiazmu, mianowicie jako tekmérion uwolnionej epithumii w masowej ceremonii 

odtwarzania małpy (np. Obama uznał, że największym osiągnięciem jego prezy-

dentury jest uznanie przez Sąd Najwyższy prawa do zawierania małżeństw ho-

moseksualnych). Z drugiej zaś, powtarzać musi akt kenozy – demo-liberalny ry-

tuał publicznie upokarzanego prezydenta, którego celem jest poszukiwanie domu 

spokoju (inaczej niż choćby Recep Tayyip Erdoğan). Epistema Cutting Age, któ-

ra oczywiście odcina się – jak od każdego symbolu – od Obamy jako domnie-

manego Antychrysta, czyli nie uznaje tej donacji wypływającej z judaistycznego 

czy chrześcijańskiego symbolizmu, musi ten symbol potraktować inaczej. Ale jak 

ma go zinterpretować? Nie może uznać go za symbol psychopatycznej rekon-

strukcji świata, bo byłoby to przecież uznaniem tego symbolizmu za tekmérion, 

czyli za oznakę psycho-społecznych zaburzeń. Przedstawiciele Cutting Age tym 

samym przyznaliby się do wiary w jakieś tekmeria, a więc uwikłaliby się w fun-

damentalizm. Pozostaje im zatem uznać symbolikę prezydenta Antychrysta za 

paramnezję, będącą szczególnym przypadkiem iterowalności znaku – precesji 

śladu śladu. 

Taktyka ta jest chętnie stosowana przez dekonstrukcjonistów, którzy wy-

specjalizowali się w obmyślaniu substytutów mandali, jak Derridy wyrażenie re-

ligia bez religii, która jako diakrytyczna op-pozycja, czyli optyczna pozycja, za-

chowuje pewną prawidłowość – mianowicie typową dla mandali symetryczność 

układu obrazowego z wyróżnionym centralnym elementem bez (symbol u-nie-
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obecniającej się całości)41. Podobna izokefalia czy izostenia – niekiedy o wyraź-

nych cechach mandali – pojawia się też w nierostrzygalnych, a więc wizualnych 

niebecnych strukturach (by nawiązać do terminu Umberto Eco) wykorzystujących 

tu satanistyczne symbole, których wiążąca moc oddziaływania ma być jednak 

zawsze odroczona w rozplenionych sensach. Tak więc, na jednym z obrazów 

widzimy Szatana o fizjonomi Obamy, który z uśmiechem elokwentnego, ele-

ganckiego retora oznajmia, że gdyby miał syna, to wyglądałby on jak Obama. 

Inny asteizm – też w typie dowcipnego dementi – przedstawia podobnego do 

amerykańskiego prezydenta Szatana ze znanego serialu The Bible (Studio 20th 

Century Fox, 2013), który domaga się, by widzowie przestali go porównywać do 

Obamy. Nie wiemy, czy te słowa wypowiada filmowy Szatan, czy grający rolę 

Złego arabski aktor Mohamed Mehdi Ouzanni? Ta paramnezja wyzwolona 

przez automatyczny symbolizm ingenium comparans tyleż osłabia, co podsyca 

antyislamską fobię zatroskanych żydów i chrześcijan. Dlatego w następnym roku 

władze wytwórni Fox nakazały wyciąć wszystkie sceny z Obamą-Szatanem pod 

pozorem skupienia uwagi widzów tylko na Jezusie – głównym bohaterze filmu 

Son of God (2014). 

Ten samo-odporny symbolizm ceremonii odtwarzania małpy w domu spoko-

ju, czyli eksponowanie przez ukrywanie człowieka-małpy, zawiera w sobie sym-

bole jako tekmeria przynajmniej jako oznaki lęku, gniewu czy irytacji, które jed-

nak muszą występować w liberalnym użyciu publicznego rozumu tylko jako ei-

kota, a więc jako znaki słabo umotywowane, bowiem dopiero wtedy osiągają 

tekmar – cel i zarazem swój kres. Tmesis – roz-sunięcie symbolu jako znaku – 

w niczym nie narusza jego identyczności jako symbolu, ponieważ sym-bállica za-

kłada już pewne rozdwojenie, zupełnie jak słowo diabolos odnosi do greckiego 

czasownika diaballo – rozdzielać. Ale diaboliczne spotęgowanie efektu tmesis – 

diakrytyczne mnożenie cięć, rys czy pęknięć – tylko dokonuje emfazy symbolu, 

potęgując jego moc. Maszyna-symbol w epistemie cięcia, im bardziej rozbija się 

schematyzm znaku jako jednoznacznego komunikatu, tym skuteczniejszy staje 

się symbol, bo nie jest wykorzystywany jako znak ze względu na coś innego. 

                                                                 
41 J. Jacobi, Psychologia C. G. Junga, przeł. S. Łypacewicz, Warszawa 1996, s. 183-193. 
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Wtedy symbol daje się w owym heideggerowskim narzędziu pozbawionym swego 

bycia narzędziem. Sam się prezentuje i przez to samospełnienie wywołuje trudne 

do przewidzenia, nieuregulowane reakcje jak żywy organizm. Dzięki tmesis sym-

bol dopiero na tle tego zdwojenia – gdy acumen staje się cieniem działającego in-

genium – ujawnia swą potęgę łączenia. Obama-małpa-Antychryst jako symbo-

liczne wydarzenie quarternalne, które wykracza poza ideologiczny kult politycz-

nego idola, jest fenomenem nasyconym – jest jako ikona bodaj najbardziej spekta-

kularnym symbolem (w) Cutting Age.  

 

 
 

Janusz Antoszczyk, Barack Hussein Obama, 2010, olej na płótnie, 200 x 170 cm. 
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Marta Pszonak, Źródło, 2006, tworzywo sztuczne, woda, pompa fontannowa,  

farba olejna, 150 x 75 x 60 cm. 
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SYMBOL (IN / OF) CUTTING AGE.  

A CEREMONY OF RECONSTRUCTING AN APE 

 

Summary 

 

With reference to the idea of postmodern culture which uses the episteme of tmesis, I at-

tempt to consider in its context the status of symbol. Even if the Nietzschean programme of sus-

pension of symbolization processes is preached, the desymbolization – forced by the Cutting Age 

– cannot succeed. By distinguishing various types of symbolization based on the concepts of 

tekmérion, tekmar and eikos, I show that the postmodern cut makes a paradoxical synthesis of those 

types and it does not violate the identity of symbol, because symbol as a unit (sym-bállica) implies 

some dichotomisation. Referring to Carl Gustav Jung, who referred to a ceremony of reconstructing 

an ape, I find the most spectacular manifestation of this symbolization in the attempts at dehu-

manization and demonization of Barack Obama's person. 

Keywords: ceremony of reconstructing an ape, cutting age, episteme of tmesis, symbol. 

Słowa kluczowe: ceremonia odtwarzania małpy, epoka cięcia, epistema tmesis, symbol. 
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„DWA SZYBKIE ŻUBRY”.  

MASOWA KULTURA WIZUALNA I KONCEPCJA 

ANIMAL SYMBOLICUM ERNSTA CASSIRERA 
 

 

Współczesne otoczenie człowieka, na które w znaczącej części składają się 

znaki i obrazy, jest zjawiskiem wyjątkowym ze względu na skrajnie techniczny 

charakter i swoją niebywałą skalę. Z tego względu można je postrzegać nie tylko 

jako jedno z najbardziej widocznych, lecz zarazem jako jedno z najbardziej wy-

mownych świadectw nowoczesności (lub – jeśli ktoś woli – ponowoczesności) 

rozumianej jako pewien stan kultury. Niniejsze uwagi są próbą spojrzenia na 

przejawy tak rozumianego otoczenia przez pryzmat teorii kultury Ernsta Cassie-

ra i wynikającego z niej filozoficznego wizerunku człowieka: animal symbolicum. 

Do takiego spojrzenia uprawnia częste przywoływanie określenia „kultura sym-

boliczna” w analizach współczesnej wizualności, co w nieunikniony sposób od-

syła do koncepcji kultury hamburskiego filozofa. Zacytowane w tytule hasło 

o dwóch szybkich żubrach jest fragmentem sloganu Nie ma jak dwa szybkie żu-

bry, stanowiącego oś kampanii reklamowej, którą w 2016 roku zrealizowała war-

szawska agencja PZL. Kampania ta stanowi jeden z przykładów ilustrujących 

zjawisko będące przedmiotem niniejszych uwag. Reklama jest dzisiaj zapewne 

najwyrazistszą reprezentacją tej części wizualnego otoczenia człowieka, którą 
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proponujemy nazywać masową kulturą wizualną lub komercyjno-techniczną 

kulturą artystyczną; oba określenia będą tu stosowane wymiennie. 
 

 

Masowa kultura wizualna 
 

Masowa kultura wizualna w przeważającej części stanowi narzędzie eko-

nomii i tak jak nowoczesna technika i ekonomia ma zasięg globalny. Jej globa-

lizm – kojarzony z anihilacją geografii, unifikacją w skali globalnej wioski 

i zanikiem władzy centrum – jest jednak pozorny. Ma ona bowiem swoje centra 

i peryferie i w istocie stanowi narzędzie ekonomicznej i kulturowej kolonizacji 

świata. Wielką rolę w ekspansji tak pojmowanej kultury odegrały cyfrowe tech-

nologie kreowania i przetwarzania obrazów, które zaczęły intensywnie się roz-

wijać i rozpowszechniać od połowy lat 80. XX w. Spowodowało to istną eksplo-

zję obrazów, której konsekwencją na przykład w naukach o kulturze stał się na 

początku lat 90. XX w. zwrot określony przez W.J.T. Mitchella mianem picto-

rial turn1. Zapewne nie jest także przypadkiem, że w tym samym mniej więcej 

momencie zaczęła krystalizować się nowa dziedzina akademicka nazywana stu-

diami wizualnymi2. Jej źródeł można jednak upatrywać nie tylko we wspomnia-

nej wyżej eksplozji obrazów. Można je widzieć na przykład w analizach moty-

wów wizualnych w sztuce włoskiego renesansu, które prowadził w latach 20. 

XX w. Aby Warburg, uchodzący za ojca–założyciela niemieckiej Bildwis-

senschaft3. Można lokować je w refleksjach na temat obrazów Waltera Benjami-

                                                                 
1 W.J.T. Mitchell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago-

London 1994, s. 20. O przygotowaniu gruntu w sferze filozofii, na którym doszło do krystalizacji 
zwrotu obrazowego, pisze Doris Bachmann-Medick w: tejże, Cultural turns. Nowe orientacje w na-
ukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012, s. 397 i nast. 

2 Por. rozważania na temat studiów wizualnych i kultury wizualnej Nicholasa Mirzoeffa, 
W.J.T. Mitchella i Mieke Bal, i dyskusję wokół tekstu tej ostatniej z udziałem Normana Brysona, 
Jamesa Elkinsa, Michael Ann Holly, Petera Leecha, Nicholasa Mirzoeffa, W.J.T. Mitchella 
i Griseldy Pollock: „Artium Questiones” XVII, 2006. 

3 Por. A. Warburg, Atlas obrazów Mnemosyne, red. M. Warnke, Warszawa 2015; R. Kaspe-
rowicz, Wstęp, [w:] Aby Warburg, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przeł. R. Kaspero-
wicz, Gdańsk 2010; „Konteksty” 2011, nr 2-3 (293-294) – wydanie, noszące wymowny tytuł: Aby 
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na, Rudolfa Arnheima, Rolanda Barthesa, Pierra Bourdieu czy Jeana Baudril-

larda. W Polsce za prekursora studiów wizualnych mógłby uchodzić Mieczysław 

Porębski, autor Ikonosfery. 

Hasło kultura wizualna pojawiło się najpierw w głośnej książce Marshalla 

McLuhana Understanding media, wydanej w 1964 roku. Autor pisał w niej o wi-

zualnej kulturze druku (visual print culture). Później pojawiło się w obszarze hi-

storii sztuki, dokąd wprowadziła je Svetlana Alpers w studium poświęconym 

sztuce holenderskiej XVII w.4 Jej analizy dotyczyły jednak nie tyle sztuki jako 

takiej, lecz, jak sama podkreślała, kultury wizualnej Holandii5; termin kultura 

wizualna autorka zapożyczyła z książki Michaela Baxandalla wydanej w 1972 r.6 

W swoim studium holenderska historyczka sztuki analizowała między innymi 

wpływ, jaki na sposoby przedstawiania i interpretowania rzeczywistości w ma-

larstwie holenderskim wywarły: kartografia, ówczesna teoria widzenia i tradycja 

holenderskiego rzemiosła. Alpers wskazywała na przykład, jak konceptualizo-

wany przez Johannesa Keplera model oka – zgodnie z którym obraz był rzuto-

wany na siatkówkę – przyczynił się do skonstruowania niezwykle przydatnego 

w pracy malarzy urządzenia, za jaki wkrótce zaczęła uchodzić camera obscura7. 

W czwartym rozdziale swojej książki badaczka pisała o mapowaniu rzeczywisto-

ści, które jej zdaniem stało się specjalnością stricte holenderską. Obecność map 

w kulturze wizualnej XVII-wiecznej Holandii postrzegała jako świadectwo 

szczególnego sposobu percypowania świata. Mapowanie (mapping) miałoby po-

legać na jego wszechogarnianiu, którego oparciem nie była jednak miara czło-

wieka – tak jak miało to miejsce w przypadku włoskiej perspektywy zbieżnej – 

lecz szczególnego rodzaju relacja do świata, której konsekwencją stało się ujmo-

                                                                 
Warburg, nasz bliźni, zostało poświęcone osobie Aby'ego Warburga i jego koncepcji badań nad 
sztuką. 

4 S. Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in Seventeenth Century, Chicago 1983. 
5 Tamże, s. XXV. 
6 Tamże. Por. również: M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, 

Oxford 1988 (pierwsze wydanie 1972). Baxandall pisał: „The dichotomy between disegno and colo-
rire, lines and tones – a tendentious simplification of visual experience – has now long been built 
very deep into the European visual culture” (s. 141) [podkr. A.K.]. 

7 S. Alpers, dz. cyt., s. 35. 
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wanie go w technicznie pojmowane i abstrakcyjne stosunki liczbowe i siatkę 

krzyżujących się linii. Alpers podkreślała, że holenderskie mapowanie skutkowa-

ło obrazami, które łączyły artystów, podróżników i odkrywców8. 

Amerykańska historyczka sztuki Rosalind Krauss wskazywała, że kultura 

wizualna jest wytworem skomercjalizowanej nowoczesności i że skłania ona za-

równo badaczy tej kultury, jak i jej uczestników do odgrywania jedynie ról kon-

sumentów9. Zdaniem Krauss współczesne otoczenie człowieka jest w całości wi-

zualne i przesycone treściami komercyjnymi, w związku z czym studia wizualne 

miałyby służyć jedynie legitymizacji interesów wielkich korporacji, które nie-

ustannie niszczą tradycję kulturową w celu tworzenia przestrzeni dla masowo 

wytwarzanych produktów. Trudno nie zgodzić się z uwagami Krauss. Kultura 

wizualna, zwłaszcza w wydaniu amerykańskim, dzisiaj stanowi wytwór – w tym 

momencie można przywołać pojęcie Martina Heideggera – cywilizacji technicz-

nej, która jest zdominowana przez ekonomię. Wydaje się, że we współczesnym 

codziennym otoczeniu coraz trudniej odnaleźć obszary, które byłyby od niej 

wolne. Można wprawdzie wskazać świadectwa obrazowania w przestrzeni wizu-

alnej, które nie służą komercyjnej perswazji lub industrialnej informacji. Takimi 

przykładami mogą być mapy, obrazy wykorzystywane w celach naukowych, 

znaczki pocztowe, uliczne graffiti, pocztówki, tatuaże, nadruki na koszulkach, 

także znaki heraldyczne, znaki astrologiczne i alchemiczne etc. Wydaje się jed-

nak, że we współczesnym otoczeniu wizualnym dominują „wyrażenia” służące 

cywilizacji technicznej. 

Niewątpliwie można zgodzić się z Rosalind Krauss, iż studia wizualne są 

pozbawione własnej tożsamości i własnej metodologii. Każdy obszar dający się 

potencjalnie wyróżnić w obrębie kultury wizualnej tworzy jednak samoistne pole 

dyskursywne – z własnymi regułami funkcjonowania, własną tradycją i wzorami 

działania (Jürgen Habermas stwierdziłby zapewne, że są one świadectwem okre-

ślonych kultur eksperckich). Takim polem dyskursywnym jest na przykład he-

                                                                 
8 S. Alpers, dz. cyt., s. 144. 
9 S. Rothkopf, Krauss and the Art Cultural Controversy: Interview with Rosalind Krauss, „The 

Harvard Crimson” May 1997, online: http://thecrimson.com/article.aspx?ref=112770 (dostęp: 
14.09.2016). 
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raldyka, podobnie jak filatelistyka, astrologia czy alchemia. Jest nim również 

komercyjna grafika użytkowa czy reklama, które mają własne historie, swoich 

bohaterów, instytucje, zasady funkcjonowania i wartościowania. Szczególne pole 

dyskursywne tworzy także sztuka – z jej teorią, historią, krytyką, kolekcjoner-

stwem, artystami, krytykami, historykami i teoretykami sztuki, a także syste-

mem instytucji, takich jak muzea lub galerie, związki twórcze, stowarzyszenia 

i fundacje i związane z ich działaniami systemy grantów, stypendiów i nagród. 

Elementem tegoż pola dyskursywnego mogą być nawet wzory zachowań (co ilu-

strować może być chociażby moda w środowisku kuratorów wystaw, których 

w latach 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych nazywano „facetami w czerni”10). 

Studia wizualne, jakkolwiek by oceniać ich krytykę autorstwa Rosalind Krauss, 

pozwalają jednak na akademicką analizę tych form obrazowania, które z wielu 

powodów dotychczas nie stały się przedmiotem badań historii sztuki. W związ-

ku z tym studia wizualne mogą stanowić jej istotne uzupełnienie11. 

Kulturę wizualną tworzy spektrum „faktów wizualnych”12. Są wśród nich, 

co wydaje się oczywiste, znaki i obrazy postrzegane w sensie czysto fizycznym – 

na przykład wyświetlane na ekranach telewizorów i monitorów lub umieszczane 

w przestrzeni zurbanizowanej itd. Przedmiotem niniejszych uwag – jak zazna-

czono na wstępie – są jednak znaki i obrazy tworzące masową kulturę wizualną, 

                                                                 
10 Por. na ten temat: Men in Black: Handbook of Curatorial Practice, Ch. Tannet, U. Tischler 

(Hrsg.), Frankfurt am Main 2004. 
11 Por. na temat: J. Baetens, Visual Culture and Visual Studies, [w:] Art History and Visual 

Studies in Europe, ed. by M. Rampley, T. Lenain, H. Locher, A. Pinotti, Ch. Schoell-Glass and 
K. Zijlmans, Leiden 2012, s. 104 i nast. 

12 Nicholas Mirzoeff tak definiuje kulturę wizualną: „Kultura wizualna obejmuje to, co wi-
dzimy, wyobrażenie, jakie każdy z nas ma o tym, jak należy widzieć i co w związku z tym możemy 
zrobić. Właśnie dlatego mówimy o kulturze wizualnej – kulturze tego, co wizualne. Kultura wizu-
alna nie jest po prostu sumą tego, co wizualne. Kultura wizualna jest zbiorem relacji między tym, 
co widzialne, a nazwami, które nadajemy temu, co widzimy. Obejmuje również to, co niewidzial-
ne lub usunięte z pola widzenia. Jednym słowem, nie jest tak, że widzimy po prostu to, co jest do 
zobaczenia, i nazywamy to kulturą wizualną. Raczej składamy obraz świata zgodny z tym, co 
wiemy i czego już doświadczyliśmy”. N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat, przeł. Ł. Zaremba, Kraków–
Warszawa 2016, s. 25. Por. również: N. Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, London–New 
York 2009, rozdz. Global Visual Culture: Paradox and Comparison, ss. 1–20; The Visual Culture Re-
ader, ed. by N. Mirzoeff, London–New York 2002. 
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które stanowią narzędzie komunikacji marketingowej lub komunikacji indu-

strialnej, w przeważającej większości wytwarzane i percypowane w skali masowej 

i które mają techniczny charakter. Ich przykłady można napotkać w środkach 

masowego komunikowania, przy drogach i autostradach, na miejskich ulicach, 

na dworcach lotniczych bądź kolejowych, w centrach handlowych, sklepach 

i barach. Tego rodzaju obrazami są masowo wytwarzane rzeczy i ich opakowa-

nia. Bywa nimi również architektura13, czego najbardziej oczywistymi przykła-

dami są bary Mc'Donaldsa i domy towarowe IKEA. Techniczność tak rozu-

mianych znaków i obrazów wynika zarówno z intencji dla których je stworzono, 

jak również z powodu wykorzystywania przy ich kreacji wysoko zaawansowa-

nych technologii, między innymi technologii cyfrowych, a także, w wielu wy-

padkach – zwłaszcza w reklamie – różnych dziedzin nauki, traktowanych jednak 

w sposób odhumanizowany, czyli techniczny, pozwalających na zbadanie za-

chowań, motywacji i preferencji odbiorcy. Wypada w tym momencie zauważyć, 

że nauka jest jednym z budulców „kultury symbolicznej” Cassierera. Dziedzi-

nami nauki wykorzystywanymi w sposób techniczny są, między innymi, psycho-

logia eksperymentalna, kliniczna i rozwojowa, ekonomia, psychologia społeczna, 

socjologia, semiotyka, demografia czy antropologia kulturowa14. 

Zdominowana przez techniczne i komercyjne cele masowa kultura wizual-

na wbrew pozorom nie jest czymś chaotycznym. Większość jej przejawów moż-

na przyporządkować do określonej dziedziny komunikacji wizualnej (vide: znaki 

drogowe, systemy komunikacji kierowane do pasażerów lotnisk etc.) lub do któ-

rejś z dziedzin marketingowej promocji, takich jak reklama, public relations – 

którego narzędziem są na przykład korporacyjne systemy identyfikacji i tożsa-

mości wizualnej – a także promocja sprzedaży, w tym również wzornictwo 

przemysłowe. W taki sposób definiowana masowa kultura wizualna w powyższy 

sposób stanowi narzędzie legitymizacji pewnego stanu kultury, który Flora 

S. Michaels w książce wydanej w 2011 roku określiła mianem monokultury 

ekonomii. Michaels pisała: „Rządzący wzór, któremu kultura jest poddana, sta-

                                                                 
13 Por. Rafał Janowicz, Komunikacja marketingowa w architekturze, Warszawa 2012. 
14 M.R. Solomon, Consumer Behavior. Buying, Having, and Being, Boston-London-

Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore 1992, s. 13. 
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nowi główną opowieść (master story) – jedną narrację w społeczeństwie, domi-

nującą nad innymi i tym samym ograniczającą różnorodność i tworzącą w efek-

cie monokulturę. Kiedy jest się wewnątrz tej głównej opowieści w określonym 

momencie historycznym, dąży się do zaakceptowania definiowanej przez nią re-

alności. [...] To jest siła monokultury; ona jest zdolna do kierowania nami bez 

naszej zbytniej w tym względzie świadomości”15. Masowa kultura wizualna służy 

kreowaniu szczególnego rodzaju obrazu rzeczywistości, który nie ma na celu 

skłonienia odbiorcy do refleksji nad realnością, a tym samym jej odsłanianiu 

i ujawnianiu jej sensu, ile bardziej jej zasłanianiu i tworzeniu z gruntu technicz-

nego imaginarium pozoru. Ma ono obrazować i zarazem gloryfikować rajski 

świat konsumeryzmu i służącej wygodzie techniki. W Polsce tak pojmowana 

masowa kultura wizualna objawiła się w niespotykanej wcześniej skali i postaci 

po 1989 r. i w niektórych swoich przejawach okazała się żywiołem trudnym do 

okiełznania, czego może dowodzić wygląd wielu miejskich ulic zdominowanych 

przez różnego rodzaju komunikaty wizualne, zwłaszcza przez komunikaty re-

klamowe16. Stała się ona świadectwem wkraczania do wolnego świata utożsa-

mianego z Europą Zachodnią i tam wykształconymi wzorami konsumowania. 

Z drugiej jednak strony obecność nowej komercyjnej wizualności można po-

strzegać jako jedno ze świadectw ekonomicznej, gospodarczej i kulturowej kolo-

nizacji ze strony Zachodu, co po kilkudziesięciu latach doświadczeń kolonizo-

wania ze Wschodu było i jest na ogół przyjmowane z aplauzem. 

Artefakty tworzące masową kulturę wizualną można analizować na wiele 

sposobów. Rozwiązaniem najprostszym, jak się wydaje, byłoby podążenie tro-

pem podziałów marketingowych narzędzi promocji i innych rodzajów komuni-

kacji wizualnej i stworzenie opartej na nich typologii „faktów” wizualnych. Ni-

niejsze uwagi, jak zaznaczono na wstępie, są jednak próbą przyjrzenia się prze-

jawom powyższej kultury przez pryzmat teorii kultury Ernsta Cassirera. Powo-

                                                                 
15 F.S. Michaels, Monoculture. How One Story is Changing Everytihng, Toronto 2011, s. 1–2. 
16 Roch Sulima, który przyglądał się ekspansji sieci zachodnich superhipermarketów w Pol-

sce na początku lat 90., te zmiany skwitował stwierdzeniem: „do Polski wtargnęły wzory kultury 
konsumpcjonistycznej: do polskiego, żytnio-ziemniaczanego pejzażu”. R. Sulima, Supermarket. 
Przyczynek do retoryki konsumpcji, [w:] tegoż, Antropologia codzienności, Kraków 2000, s. 132. 
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ływanie się na nią dzisiaj może wydawać się ryzykowne, ponieważ powstawała 

ona w konkretnym czasie i określonych realiach kulturowo-cywilizacyjnych, jak 

również w określonej atmosferze intelektualnej, co razem oddziałało na sposób, 

w jaki filozof konceptualizował człowieka i jego realność. Przypomnijmy, że je-

go zdaniem tym, co określa i determinuje zakres pojęcia „człowieczeństwo” jest 

język, mit, religia, sztuka, nauka, historia17. Cassirer pomija tu technikę i eko-

nomię. Przyjęcie perspektywy, jaką wyznacza jego koncepcja, niejako wymusza 

sposób analizowania masowej kultury wizualnej, który winien polegać na pró-

bach znalezienia związków między jej „wyrażeniami” a wymienionymi tu ele-

mentami „kultury symbolicznej”. Wydaje się, że brak takich związków byłby 

trudny do wyobrażenia. 
 

 

Mapowanie i siatka (lub kratka) 
 

Wspomniane wcześniej uporządkowanie masowej kultury wizualnej nie 

wynika tylko z tego, iż tworzące ją elementy stanowią w przeważającej części na-

rzędzia informacji lub narzędzia tej czy innej dziedziny promocji. W procedurze 

ich kreacji warunkiem wstępnym, zwłaszcza w komunikacji marketingowej, jest 

mapowanie rzeczywistości, czego przykładem może być marketingowe pozycjo-

nowanie masowo wytwarzanych, konkurencyjnych wobec siebie produktów. Po-

lega ono na przypisaniu do nich poszczególnych segmentów określonego rynku, 

czyli wybranych grup konsumentów, którzy uprzednio zostali już posegmento-

wani ze względu na płeć, wiek, zarobki, nastawienie na przyszłość etc., a więc 

także zostali poddani procedurze mapowania. Podstawą pozycjonowania jest 

wyznaczenie współrzędnych służących przedstawieniu konsumenckich preferen-

cji zestawionych z cechami produktu lub kojarzonymi z nimi „wartościami do-

danymi”18. W pozycjonowaniu-mapowaniu nie chodzi zatem o fizyczne od-

zwierciedlenie realności, lecz o ujęcie istniejących lub tylko założonych relacji 

                                                                 
17 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 

1998, s. 132. 
18 Na temat „wartości dodanych” por. M.P. Davidson, The Consumerist Manifesto. Adverti-

sing in Postmodern Time, London and New York 1992, s. 23 i nast. 



 
 
 

„Dwa szybkie żubry”. Masowa kultura wizualna i koncepcja... 
 
 

147

między nabywcami a kupowanymi przez nich produktami. [ilustracja 1: mapa 

pozycjonowania] 

Rodowód przywołanych wyżej sposobów mapowania tkwi w sztuce, co mo-

że wydać się paradoksem. Ich podstawą stają się wspomniane wyżej współrzędne 

tworzące wizualną strukturę siatki lub kratki, której genezę można widzieć 

w renesansowej idei przedstawiania trójwymiarowej rzeczywistości na dwuwy-

miarowej płaszczyźnie obrazu. Warunkiem takiego przedstawiania stało się za-

stosowanie perspektywie zbieżnej, którą pozwalała na tworzenie obrazu pojmo-

wanego – jak pisał Leon Battista Alberti w 1435 r. – jako „okno w ścianie”. Jego 

sens jednakowoż określało słowo, co znajdowało wyraz w haśle ut pictura po-

esis19. Historyk sztuki Erwin Panofsky postrzegał obraz budowany przy zastoso-

waniu perspektywy zbieżnej jako formę symboliczną już na poziomie jego struk-

tury tworzonej przez linie proste zbiegające się w jednym punkcie. Przypomnieć 

tu należy głośną rozprawę Panofsky'ego zatytułowaną Perspektywa jako „forma 

symboliczna”20, która po raz pierwszy została przedstawiona publicznie w biblio-

tece Aby'ego Warburga w Hamburgu w 1924 roku. Tytułowe określenie „forma 

symboliczna” stanowi nawiązanie do filozofii kultury Ernsta Cassirera, częstego 

gościa w hamburskim Warburg Haus21. 

Rozwinięciem idei renesansowej perspektywy zbieżnej stało się odwzoro-

wanie kartograficzne, oparte na siatce krzyżujących się linii poziomych i piono-

                                                                 
19 L.B. Alberti, O malarstwie, przeł. M. Rzepińska, L. Winniczuk, [w:] Myśliciele, kronikarze 

i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500, wybór i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1988, s. 369 
i nast. W tym momencie można przywołać słowa Albertiego: „Najpierw na powierzchni, na której 
mam malować, kreślę dowolnej wielkości czworobok o kątach prostych, który stanowi dla mnie 
jak gdyby otwarte okno, przez które widać h i s tor i ę , którą mam przedstawić” (s. 369). 

20 E. Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna”, przekład, wstęp i redakcja G. Jurkow-
laniec, Warszawa 2008. Na temat sporów dotyczących perspektywy w malarstwie i Kantowsko-
Cassirerowskiej koncepcji Panofsky'ego por.: J. Białostocki, Spory o perspektywę, [w:] tegoż, Teoria 
i twórczość. O tradycjach i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961. 

21 Dzieje struktury obrazowania wywiedzionej z idei renesansowego obrazu między innymi 
analizowała Anne Freedberg w znanej książce poświęconej idei renesansowego obrazu jako 
„okna”, stanowiącej prefigurację wielu nowoczesnych sposobów obrazowania, między innymi tego 
reprezentowanego przez współczesne „okna” firmy Microsoft. Por.: A. Freedberg, Wirtualne okno. 
Od Albertiego do Microsoftu, przeł. A. Rejniak-Majewska i M. Pabiś-Orzeszyna, Warszawa 2012. 
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wych, którego opracowanie przypisuje się Gerardusowi Mercatorowi22. Tego 

rodzaju struktura wizualna wydaje się bliska siatce (lub kratce) traktowanej nie-

jednokrotnie jako wizualny wyznacznik estetyki modernistycznej, analizowanej 

między innymi przez Rosalind Krauss23. Modernistyczną siatkę – wykorzysty-

waną najpierw w malarstwie (vide: Cézanne, Picasso i Mondrian), następnie 

grafice użytkowej, wzornictwie przemysłowym czy architekturze – można zatem 

postrzegać jako narzędzie służące szczególnego rodzaju mapowaniu realności. 

Trzeba jednak dodać, że uprzednio mapowana realność w którymś momencie 

zaczęła być kształtowana na podobieństwo samej mapy24. 

Budowanie „map” służących pozycjonowaniu produktów jest więc rodzajem 

kartografii, która obejmuje nie tyle rzeczywistość pojmowaną w kategoriach fi-

zycznych, lecz także symbolicznych. Stanowi ono punkt wyjścia w konstruowa-

niu wszelkich „wyrażeń” masowej kultury wizualnej – reklam, opakowań, bro-

szur, napisów, elementów typograficznych itd. Świadectwem mapowania po-

nownie staje się siatkowa lub modularna struktura, wykorzystywana w budowa-

nia różnego rodzaju form graficznych lub komponowaniu obrazów, na przykład 

reklamowych. Siatka stanowi także niezwykle użyteczny element grafiki wekto-

rowej. W obrazach ruchomych – na przykład w reklamie telewizyjnej – odpo-

wiednikiem struktury modularnej tworzonej przez siatkę (lub kratkę) może być 

montaż skojarzeniowy wypracowany przez przedstawicieli rosyjskiej awangardy 

filmowej w latach 20 XX w. Siatka (lub kratka), jak pisała Rosalind Krauss, jest 

tworem całkowicie sztucznym, jest ahistoryczna i antymimetyczna25. Dodać 

można, że jest ona ponadto znamieniem przewidywalności i anonimowości i że 

stanowi synonim iście biurokratycznego porządku, jak również nadzoru, standa-

ryzacji, modularyzmu i tym samym wymienności w obrębie jej struktury wszyst-

kiego ze wszystkim. [ilustracja 2. z Korycina] 

                                                                 
22 Por. J.H. Williamson, The Grid: History, Use, and Meaning, in: Design Discourse. History. 

Theory. Criticism, ed. by V. Margolin, Chicago and London 1989, s. 174–175. 
23 R. Krauss, Grids, [w:] tejże, The Originality of the Avant–Garde and Other modernist Myths, 

Cambridge, Massachusetts, London, England 1999, s. 8 i nast. 
24 Bardzo kompetentnie pisał o tym Zygmunt Bauman w: tegoż, Globalizacja, przeł. E. Kle-

kot, Warszawa, rozdz. Od mapowania przestrzeni do uprzestrzennienia map, s. 44 i nast. 
25 R. Krauss, dz. cyt., s. 9. 
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Przykładem obrazowania wspartego na modernistycznej strukturze siatki, 

służącego mapowaniu sfery pragnień i imaginarium symbolicznego paradoksal-

nie może być architektura. Język wizualny modernizmu uchodzi za niezwykle 

poręczny ze względu na swój wielokrotnie podkreślany funkcjonalizm w rozu-

mieniu, o jakim pisał między innymi Walter Gropius26. Ponadto ów język jest 

postrzegany jako uniwersalny, czyli globalny i tym samym mogący uchodzić za 

wizualną metaforę nowoczesności. Jego użyteczność wyraża się w tym, iż po-

zwala na tworzenie struktur, które można wypełnić każdą treścią. W charakterze 

przykładu można tu przywołać nadmorskie hotele wznoszone na południu Eu-

ropy – zazwyczaj są one projektowane przy użyciu modernistycznego języka wi-

zualnego, w którym modularna struktura siatki lub kratki znajduje zasadnicze 

zastosowanie. Taki przykładowy hotel, z zewnątrz modernistyczny, w swoim 

wnętrzu zazwyczaj kryje swoje estetyczne przeciwieństwo, którym są iście pała-

cowe dekoracje i wyposażenie – antykizujące kolumny, marmurowe posadzki, 

pseudobarokowe plafony na sufitach i takąż artykulację ścian i podobnie ozdob-

ne wyposażenie. Ekonomiczny praktycyzm siatki jako podstawy mapowania wy-

raża się w tym, iż staje się ona strukturą pozwalającą na wpisanie w nią na przy-

kład wyobrażeń masowego turysty o pałacowym luksusie.  

 

 

Sztuka 
 

Istotne odniesienie w kreowaniu wytworów masowej kultury wizualnej sta-

nowi sztuka. Obecność jej świadectw zdaje się zatem potwierdzać i utwierdzać 

związek owej kultury z „kulturą symboliczną” Cassirera. Sztuka jest tu jednak 

traktowana utylitarnie – jako przestrzeń służących celom ekonomicznym gry 

wyobraźni i piękna ujmowanego głównie w kategoriach formalnych. Paradok-

sem jest, że z drugiej niejako strony „wyrażenia” owej technicznej kultury wizu-

alnej coraz częściej stanowią źródło inspiracji w sztuce współczesnej27. Najbar-

                                                                 
26 W. Gropius, Pełnia architektury, przeł. K. Kopczyńska, Kraków 2014, s. 107 i nast. 
27 Por.: H. Foster, Powrót realnego, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2000. 
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dziej radykalnym przykładem takiego inspirowania się mogą być dosłowne za-

właszczenia konkretnych „wyrażeń” komercyjnej kultury artystycznej w nurcie 

nazywanym appropriation art28, w których często można dostrzec świadectwa pa-

stiszu i parodii29. 

Sztuka stanowi przestrzeń myślenia poetyckiego, w związku z czym świat 

technicznej martwoty, przyprawiony polorem sztuki (poiesis) zdaje się sytuować 

w sferze Cassirerowskiej „kultury symbolicznej”. W masowej kulturze wizualnej 

dokonuje się zatem nasycenie pierwiastkiem poetyckim realności techniki i po-

łączenie jej ze światem sztuki, co służy celom wyznaczanym przez ekonomię, 

która w istocie jest także techniką. Masową kulturę wizualną można zatem po-

strzegać jako narzędzie wykorzystywane do niwelowania różnicy między przesy-

conym techniką życiem codziennym a sztuką (poiesis), różnicy między codzien-

nymi praktykami a fikcją, między rzeczywistością a pozorem. Obrazy tworzące 

komercyjną kulturę wizualną w przeważającej części stanowią przede wszystkim 

narzędzie ujawniania i następnie stymulowania sfery pragnień odbiorców30, 

dzięki czemu ich życie codzienne staje się nieustannym usiłowaniem zaspokoje-

nia czegoś, czego zaspokoić się nie da. Tego rodzaju stymulowanie pozwala na 

kreowanie popytu, który nie poddaje się niwelacji. 

Istotą sztuki wykorzystywanej w budowaniu „wyrażeń” tworzących masową 

kulturę wizualną jest piękno ujmowane jedynie w kategoriach zmysłowych, któ-

rego specyficzność wyznacza technika – jeszcze raz można przywołać tu wspo-

mnianą wcześniej siatkę, a także zasady opisane w licznych poradnikach na te-
                                                                 

28 Por. na temat sztuki zawłaszczania: Appropriation. Documents of Contemporary Art, ed. by 
D. Evans, London and Cambridge, Massachusetts 2009. 

29 Na temat „żywienia się” masową kulturą wizualną por. A. Kisielewski, Praktyki subwer-
sywne w sztuce i kultura pragnień, [w:] Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, red. W. Bursz-
ta, A. Kisielewski, Poznań 2015, s. 160–162. Przykładem znakomicie ilustrującym zjawisko 
przejmowania kodów masowej kultury wizualnej – często są to działania o charakterze subwer-
sywnym – może być Berlin Biennale w 2016 r., za którego kształt odpowiadali członkowie znane-
go nowojorskiego kolektywu DIZ. 

30 Por. na temat komercjalizacji sfery pragnień: J.K. Galbraith, The Affluent Society, Hard-
mondsworth 1977, s. 145; R. Williams, Advertising: The Magic System, [w:] tegoż, Problems in 
Materialism and Culture, London 1980, s. 172; M. Barnard, Advertising. The rethorical imperative, 
[w:] Visual Culture, ed. by Ch. Jenks, London and New York 1995, s. 33–34; Kultura pragnień 
i horyzonty neoliberalizmu, dz. cyt. 
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mat grafiki użytkowej, liternictwa, kompozycji, percepcji wzrokowej etc. Piękno 

pojmowane w kategoriach formalnych nadaje pozór ładu w trudnej do ogarnię-

cia realności, w której nic już nie jest ani pewne ani oczywiste i która ponadto, 

jak się czasami uważa, jest pozbawiona sensu – piękno staje się narzędziem eko-

nomii, ta natomiast tworzy pozór sensu w świecie pozbawionym sensu. Jedynie 

cele wyznaczone przez ekonomię wydają się czymś pewnym, dającym uchwycić 

się jednoznacznie. 

W tym momencie można przywołać dawne założenie Pierre'a Francastela 

o odrzuceniu fundamentalnej antynomii między sztuką a techniką. W konse-

kwencji prowadzi ono jednakowoż do odrzucenia także antynomii między kul-

turą a techniką. „Myśl plastyczna”, zdaniem francuskiego historyka sztuki, przy-

należy jednocześnie do realności wyznaczonej przez aktywność praktyczną, jak 

i wyobraźnię31. Francastel pisząc o technice miał jednak na myśli inną technikę 

od tej, która stanowi wyznacznik dzisiejszej kultury zdominowanej przez eko-

nomię – synonimem współczesnej techniki stały się ekrany telewizorów i kom-

puterów, a jej istotą nie jest już dawna produkcja, lecz procesy reprodukcyjne32. 

 

 

Masowa kultura wizualna i mity 
 

Masowa kultura wizualna służy ustanawianiu sensów funkcjonujących 

w wymiarze społecznym i jej oddziaływanie ma moc wiążącą. W społeczeństwach 

archaicznych podobną funkcję pełniły mity. Kreowały one jednorodne obrazy 

świata, w których dokonywała się niwelacja różnic między odmiennymi obszarami 

rzeczywistości – projekcje natury i kultury rzutowano w nich na tę samą płaszczy-

znę. „Wyrażenia” tworzące komercyjną kulturę artystyczną w wielu momentach 

pełnią rolę porównywalną do dawnych mitów. Stają się płaszczyzną, na którą są 

rzutowane projekcje kultury wraz z projekcjami techniki i ekonomii. W efekcie 

                                                                 
31 P. Francastel, Sztuka i technika w XIX i XX w., przeł. M. i S. Jarocińscy, Warszawa 1966, 

s. 25. 
32 F. Jameson, Postmodernizm, czyli kulturowa logika kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Kraków 

2011, s. 36. 
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wskazanie w tego rodzaju „wyrażeniach” jednoznacznych dystynkcji między kultu-

rą (i sztuką) a techniką i ekonomią niejednokrotnie bywa trudne. Służą one obra-

zowaniu jedności świata i tym samym budowaniu pozoru sensu. 

Według Cassirera mit „rzuca wyzwanie i buntuje się przeciw naszym pod-

stawowym kategoriom myślenia. Logika mitu – jeśli jest w nim jakaś logika – 

nie stoi w żadnym stosunku do wszystkich naszych pojęć o prawdzie empirycz-

nej czy naukowej”33. Mit zawiera także element twórczości artystycznej, w któ-

rym zawsze obecny jest element poetycki34. Ponownie przywołajmy reklamę, 

o której mowa w tytule niniejszych rozważań. Tego rodzaju komercyjne przed-

stawienia żubrów w puszczy – dodajmy, że powstała ich cała seria – są świadec-

twem godnej podziwu kreatywności i bywa, że nawet artystycznej wyobraźni. 

Nie stanowią one realistycznej reprezentacji natury; jej obraz jest „gotowany” – 

w rozumieniu proponowanym przez Claude'a Levi-Straussa. „Gotowaniem” 

staje się ujęcie narracji o puszczy i żubrach w konwencję animacji komputerowej, 

dzięki czemu dzika natura została „oswojona” i wprowadzona w znajomą realność 

mediów, która dzisiaj uchodzi za przestrzeń społecznego porozumienia35. 

W koncepcji Cassirera mit jest fikcją nieświadomą. W przypadku wspo-

mnianej wyżej reklamy fikcja została jednak skonstruowana świadomie po to, 

aby skutecznie wzmacniać rozpoznawalność marki produktu. Adresat nie może 

jednak percypować reklamowej fikcji w sposób świadomy. Niczego więc nie do-

wie się o pokazanym w reklamie produkcie. Przywołana reklama jest opowieścią 

nie o piwie, lecz o konsumencie – stanowi narcystyczny i zarazem paranoiczny, 

ujęty w sztafaż metafory obraz jego pożądań, których nie sposób zaspokoić 

i których egzemplifikacją stają się przedstawienia żubrów w puszczy. Można 

w tym miejscu zaznaczyć, że w Puszczy Białowieskiej zostały one całkowicie 

wytrzebione przed I wojną światową i dopiero w okresie dwudziestolecia mię-

dzywojennego ich populacja została odtworzona z jedynej grupy zwierząt, które 

ocalały w hodowli w parku pałacowym w Pszczynie na Dolnym Śląsku. Żubry 

                                                                 
33 E. Cassirer, dz. cyt., s. 139. 
34 Tamże, s. 141. 
35 Por.: J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A.M. Kaniowski, t. 2, War-

szawa 2002, s. 698 i nast. 
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kojarzone zazwyczaj z Puszczą Białowieską pochodzą zatem z Dolnego Śląska, 

jednak w potocznym odbiorze uchodzą za zwierzęta „polskie”, które symbolizują 

siłę i energię natury. Można także skonstatować, że żubry, co wydaje się oczywi-

ste, nie piją piwa. 

Znaki i obrazy będące przedmiotem niniejszych uwag są tworzone zatem 

po to, aby zawiesić samodzielność myślenia swoich adresatów; namysł na nimi 

stanowi ich największe zagrożenie. Refleksyjna postawa wobec znaku drogowe-

go – połączona z jego interpretacją na przykład taką, jaka towarzyszy refleksji 

nad dziełami sztuki – mogłaby skutkować dosłownie rozumianą katastrofą. Ta 

sama postawa w przypadku komunikatu reklamowego pozwoliłaby dostrzec jego 

absurdalność i w efekcie mogłaby, osłabiwszy jego siłę perswazyjną, odwieść od-

biorcę od zamiaru zakupu produktu. 

Archaiczny mit odnosząc się do zjawisk przyrody jednocześnie stanowił 

odniesienie do życia społecznego. Komercyjna kultura artystyczna, skupiona 

przede wszystkim na wytworach masowej produkcji, odwołuje się również do 

życia społecznego, w tym także do życia społecznego masowo wytwarzanych 

rzeczy. „Wyrażenia” tworzące ową kulturę z reguły są budowane przy użyciu 

motywów i poetyk zapożyczanych ze świata środków masowego komunikowa-

nia, co świadczy, że to ten właśnie świat jest w ich istocie zasadniczym punktem 

odniesienia. Ekonomiczną podstawę mediów stanowi reklama, która jako na-

rzędzie marketingu jest jednocześnie narzędziem ekonomii. Podstawą tej ostat-

niej, podobnie jak nowoczesnej techniki, jest liczba. Ona jednak nie istnieje fi-

zycznie. Egzystuje jedynie w ludzkiej świadomości i z tego powodu jest podob-

nie „symboliczna”, jak na przykład mity, więzy pokrewieństwa, totemizm, religia 

czy sztuka. 
 

 

Uwagi końcowe 
 

W zakończeniu niniejszych rozważań o masowej kulturze wizualnej można 

pokusić się o dwie uwagi. Pierwsza dotyczy faktu zatarcia w jej „wyrażeniach” 

granic między tym, co jest kulturowe i często artystyczne, a tym co ze swej istoty 
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jest techniczne i zarazem ekonomiczne. To skutkuje granicznością owych „wy-

rażeń”. Ich konstruowanie wspiera się na wiedzy teoretycznej, czyli theoria, która 

stanowi wiedzę w ścisłym tego słowa znaczeniu. Tworzą ją wspomniane wcze-

śniej dziedziny nauk społecznych, jak również skodyfikowane procedury kre-

owania znaków i obrazów technicznych, stanowiących przedmiot niniejszych 

uwag. Kreowanie tego rodzaju znaków i obrazów sytuuje się także w sferze 

umiejętności wytwórczej, czyli techne, której domeną nie jest jednak tylko sama 

praxis, lecz niejednokrotnie także poiesis. Praxis w masowej kulturze wizualnej 

określają procedury i zasady stanowiące podstawę różnych form komunikacji wi-

zualnej. Świadectwem tych procedur i zasad mogą być liczne poradniki poświę-

cone na przykład grafice użytkowej, grafice komputerowej, zagadnieniom typo-

grafii, fotografii, reklamy czy komunikacji wizualnej jako takiej. Zastanawiać 

może, że zwykle nie znajdujemy w nich porad na temat poiesis. Wynika to za-

pewne z przeświadczenia, że praxis niejako samorzutnie prowadzić winna do 

stanu poiesis. W komercyjnej kulturze artystycznej zniesiona zatem zostaje barie-

ra między theoria, techne i poiesis. Tworzące tę kulturę znaki i obrazy są w związ-

ku z tym graniczne, ponieważ nie mieszczą się jednoznacznie w „czystym” polu 

techniki i ekonomi, podobnie jak nie mieszczą się w sposób jednoznaczny w po-

lu sztuki, co zwykle stanowi problem z perspektywy jej badaczy. Ów problem 

zdaje się znikać, jeśli powyższe znaki i obrazy są rozpatrywane w ramach stu-

diów wizualnych. 

Druga uwaga dotyczy relacji między masową kulturą wizualną a „kulturą 

symboliczną” Cassirera. Jak już wspomniano, w Eseju o człowieku nie znajduje-

my jakichkolwiek uwag na temat nowoczesnej cywilizacji, którą tak krytycznie 

oceniali w tym samym czasie na przykład przedstawiciele szkoły frankfurckiej36. 

W świecie animal symbolicum zdają się zatem nie istnieć takie przejawy nowo-

czesności, jak kapitalistyczna produkcja masowa i dystrybucja, kultura popularna 

i obrazy techniczne z reklamą na czele. Wydaje się, że sytuują się one poza Cas-

                                                                 
36 Kiedy Ernst Cassirer pracował nad Esejem o człowieku w Stanach Zjednoczonych w czasie 

II wojny światowej, w tym samym czasie w Los Angeles Teodor W. Adorno i Max Horkehimer 
poddawali krytycznej refleksji amerykańską kulturę masową, którą nazwali – przypomnijmy – 
„przemysłem kulturowym” i która ich zdaniem nie miała nic wspólnego z kulturą. 
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sirerowskim systemem symbolicznym. Od elementów tworzących ten system 

różni je to, iż nie tworzą one przestrzeni namysłu w takim sensie, w jakim budu-

ją ją jednak elementy składające się na opisaną przez filozofa „kulturę symbo-

liczną”. Wydaje się w związku z tym, iż w jego dziele wymowne i ważne okazuje 

się i to, o czym on pisać nie chciał. Z drugiej strony „wyrażenia” składające się 

na masową kulturę wizualną bezpośrednio niewiele mają wspólnego z „kulturą 

symboliczną” Casssirera, natomiast bardzo wiele łączy je z kulturą masową. To 

ona stanowi repozytorium znaków, motywów, przedstawień i kojarzonych z ni-

mi znaczeń, które wykorzystuje się w tworzeniu poszczególnych „wyrażeń” ma-

sowej kultury wizualnej. Realność środków masowego komunikowania okazuje 

się również ich zasadniczym punktem odniesienia. W tym momencie można 

przypomnieć znane uwagi Mircei Eliadego o związkach tradycji kultury z kultu-

rą masową37, na które później powoływał się później Jan Białostocki omawiając 

problem „obrazów ramowych”38. W świecie mediów masowego komunikowania, 

przypomnijmy znaną diagnozę Mircei Eliadego, egzystować miałyby echa daw-

nych mitologii. Jeśli zatem motywy tworzące na przykład świat reklamy mają 

cokolwiek wspólnego z „kulturą symboliczną” Cassirera, to tylko w takim sensie, 

iż są one zapożyczone z realności kultury masowej. 

„Wyrażenia” tworzące analizowaną tu masową kulturę wizualną tworzą 

szczególnego rodzaju mappa mundi. Obrazuje ona współczesność postrzeganą 

jedynie z perspektywy ekonomii. Tego rodzaju mapowanie ma bez wątpienia 

walor panoptyczny w znaczeniu opisywanym przez Michela Foucaulta. Masowa 

kultura wizualna pełni rolę przewodnika po stechnicyzowanej i przesyconej ideą 

konsumeryzmu współczesności. W wielu momentach pełni ona również funkcję 

instruktażową. Zdaje się także egzemplifikować nową postać Cassirerowskiej 

„symbolicznej sieci, splątanej sieci ludzkiego doświadczenia „39, w której kultura 

(i sztuka), technika i ekonomia tworzą trudną do rozgraniczenia całość. Na koń-

                                                                 
37 M. Eliade, Obrazy i symbole, przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa 1998. 
38 J. Białostocki, Symbole i obrazy, [w:] tegoż, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 

1982. 
39 E. Cassirer, dz. cyt., s. 69. 
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cu wypada jednak przypomnieć, że sieć opisywana przez Cassirera była przezeń 

pojmowana jako przestrzeń refleksyjnego myślenia. 
 

 

 

„TWO QUICK BIZONS”.  

MASS VISUAL CULTURE AND THE ERNST CASSIRER’S  

ANIMAL SYMBOLICUM CONCEPT 

 

Summary 

 

This paper focuses on a contemporary phenomenon of visual mass culture consisting of 

signs and pictures expressing technical information and marketing communications. Such signs 

and pictures shape the environment of the modern man. One can notice them on highways, 

streets, in the city space, malls, stores, bars, airports and train stations. These signs and pictures 

are also mass produced items and can be considered as architecture represented by designs of easi-

ly recognizable buildings like McDonald's bars and IKEA department stores. 

Signs and pictures which are a subject matter of this paper have a technical and at the same 

time artistic character. This text is an attempt to see them in the context of the theory of culture 

by Ernst Cassirer and his concept of animal symbolicum. 

Key words: signs and pictures, visual culture, visual mass culture, Ernst Cassirer, animal 

symbolicum 

Słowa kluczowe: znaki i obrazy, kultura wizualna, wizualna kultura masowa, Ernst Cassirer, 

animal symbolicum 
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OBRAZ KONDYCJI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA 

I SPOŁECZEŃSTWA  

W NOWEJ GENERACJI SERIALI TELEWIZYJNYCH 
 

 

Wprowadzenie 
 

W artykule skupię się na produkcjach telewizyjnych z początku XXI wieku, 

które medioznawcy zaczęli określać mianem „nowa generacja seriali”, terminem 

„neoseriale” lub „post-soap” (skrót od „post-soap opera”). Nowe produkcje, mimo 

że wyrosły ze starszych form telewizyjnych, na ogół radykalnie z tym dziedzic-

twem zrywają1. W 1999 roku stacja HBO rozpoczęła emisję serialu Rodzina So-

prano, uważanego za jeden z pierwszych post-soapów. W XXI wieku powstało 

wiele produkcji, zaliczanych do kategorii neoseriali. Analizie poddałem wybrane 

amerykańskie produkcje, takie jak: Sześć stóp pod ziemią (2001–2005), Dr House 

(2004–2012), Dexter (2006–2013), Breaking Bad (2008–2013), House of Cards 

                                                                 
1 Por. M. Filiciak, B. Giza, Wstęp, [w:] M. Filiciak i B. Giza (red.), Post-soap. Nowa genera-

cja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa 2010, s. 7-9; E. Kaja, Amerykańskie seriale ty-
pu „post-soap opera” – nowa generacja seriali telewizyjnych, lecz nie tylko w telewizji, „Kultura i Edu-
kacja”, 2, 2014, s. 65-66. 
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(od 2013 roku)2, Fargo (od 2014 roku), Better Call Saul (od 2015 roku). Podsta-

wowym kryterium doboru seriali była popularność oraz uznanie ekspertów 

i „zwykłych” widzów. Przyjmuję, że neoseriale są częścią sztuki masowej, która 

według Noëla Carrolla jest tworzona przez masowe technologie w celu masowej 

dystrybucji, ale nie oznacza to, jak słusznie zauważa amerykański filozof, że 

w ramach owej sztuki nie powstają dzieła najwyższej klasy3. Wybrane do analizy 

post-soapy w 2016 roku zajmowały czołowe miejsca w rankingach obejmujących 

najlepsze produkcje telewizyjne, sporządzanych przez najważniejsze filmowe 

wortale i serwisy internetowe, na przykład amerykańskie Metacritic.com, 

IMDb.com czy polski Filmweb.pl. Mimo że fabuła wybranych do analizy pro-

dukcji jest osadzona w Stanach Zjednoczonych, to obrazują one problemy uni-

wersalne, co jest jedną z przyczyn ich popularności w Europie, Ameryce Połu-

dniowej i Azji4. Istnieją dane dotyczące wskaźników oglądalności post-soapów 

w stacjach telewizyjnych, ale – jak sądzę – cytowanie tych wyników nie ma 

większego sensu, gdyż trudno oszacować całkowitą liczbę widzów seriali nowej 

generacji. Problem z ustaleniem rzeczywistej liczby odbiorców post-soapów pole-

ga na tym, że w przeciwieństwie do telenowel i oper mydlanych, oglądanych 

głównie w telewizji, neoseriale są oglądane także bardzo często w Internecie5. 

                                                                 
2 Serial House of Cards został wyprodukowany przez platformę internetową Netflix, ale był 

też emitowany przez wiele stacji telewizyjnych. Zapis w nawiasie oznacza datę rozpoczęcia emisji 
serialu, a w niektórych przypadkach również rok zakończenia emisji. 

3 N. Carroll, Filozofia sztuki masowej, przeł. M. Przylipiak, Gdańsk 2011, s. 185-186. 
4 W kategorii neoseriali mieszczą się również niektóre produkcje brytyjskie (np. Czarne lu-

stro, Luther, Peaky Blinders) i skandynawskie (np. The Killing – duń. Forbrydelsen, Rząd, Most nad 
Sundem), ale nie są one tak popularne jak seriale amerykańskie. Należy dodać, że do komercyjnego 
sukcesu amerykańskich neoseriali przyczyniła się, jak to zwykle bywa w przypadku produkcji wy-
sokobudżetowych, sprawnie działająca machina marketingowa. 

5 W wielu krajach istnieją legalne, ale także nielegalne lub działające na granicy prawa porta-
le internetowe, które udostępniają za niewielką opłatą lub bezpłatnie seriale i filmy (w Polsce np. 
CDA.pl, Chomikuj.pl). Ponadto ściągnięte z Internetu piki są nierzadko wypożyczane innym 
osobom. Według badań Megapanel PBI/Gemius przeprowadzonych w 2015 roku „półlegalna” 
platforma CDA.pl miała 5,7 mln użytkowników, a miesięczna liczba osłon przekraczała 300 mln. 
Warto dodać, że w Polsce podobnych platform jest co najmniej kilka. Zob. S. Czubakowska, Jak-
by na nich nie spojrzeć – legalni. Serwis CDA.pl i kulisy działania polskiego YouTube, Dziennik.pl., 
01.11.2015, http://technologia.dziennik.pl /internet/artykuly/504361,cda-pl-skad-sie-wzial-
serwis-z-filmami-i-grami-cda-pl.html [dostęp: 07.02.2016]. 
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O ile do niedawna mieliśmy do czynienia soapmanią – tak w latach 90. XX wie-

ku wielką popularność oper mydlanych określił medioznawca Robert C. Allen6, 

obecnie można też mówić o post-soapmanii. 

Podstawowym celem badań było przeanalizowanie i zrekonstruowanie ob-

razu kondycji współczesnego człowieka i społeczeństwa w neoserialach powsta-

łych w latach 2001–2016. Zmierzałem do udzielenia odpowiedzi na kilka głów-

nych pytań: 

1) Jakie strategie dyskursywne są wykorzystywane przez twórców neoseriali 

w tworzeniu obrazu kondycji współczesnego człowieka i społeczeństwa? 

2) Jakie problemy i jakich (anty)bohaterów przedstawiają post-soapy? 

3) Jakie wartości realizują (anty)bohaterowie neoseriali? 

4) Jakiego rodzaju grę twórcy neoseriali prowadzą z widzami? 

5) Jakie są przyczyny pojawienia się post-soapów? 

 

 

Założenia teoretyczno-metodologiczne badań własnych 
 

Analizując seriale wykorzystałem założenia teoretyczne i metodologiczne 

krytycznej analizy dyskursu (critical discourse analysis – dalej KAD). Pojęcie dys-

kursu jest różnie rozumiane w literaturze przedmiotu, ale najczęściej pisze się 

o dyskursie jako zdarzeniu komunikacyjnym, języku w użyciu, często, jak to 

czynią przedstawicielki i przedstawiciele KAD, przy operacjonalizacji terminu 

„dyskurs” akcentuje się również znaczenie kontekstu7. Narzędzie skonstruowane 

na potrzeby niniejszych badań nawiązuje do postulatów metodologicznych for-

mułowanych przez przedstawicieli podejścia dyskursywno-historycznego (disco-

urse-historical approach – dalej DHA). Omawiane podejście metodologiczne po-

zostaje wierne ogólnym założeniom krytycznej analizy dyskursu w ramach sze-
                                                                 

6 R. C. Allen, Introduction, [w:] To Be Continued. Soap Opera Around the World, R. C. Allen 
(red.), London – New York 1995, s. 2. 

7 R. Wodak, Wstęp: Badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, przeł. D. Przepiórkow-
ska, [w:] M. Krzyżanowski, R. Wodak (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, 
Warszawa 2011, s. 11-28; T. A. van Dijk, Badania nad dyskursem, przeł. G. Grochowski, [w:] 
T. A. van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001, s. 9-32. 
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roko pojętej teorii krytycznej8. W ramach KAD funkcjonuje dialektyczna kon-

cepcja dyskursu, w której przyjmuje się, że dyskurs nie podlega jedynie społecz-

no-kulturowemu ukształtowaniu, ale odgrywa również rolę w formowaniu 

(utrwalaniu lub przekształcaniu) owego kontekstu9. 

Badania prowadzone z wykorzystaniem DHA polegają na wykazaniu, ja-

kimi strategiami dyskursywnymi posłużyli się autorzy tekstów kultury. Pojęcie 

„strategii” według Wodak oznacza systematycznie powtarzające się sposoby uży-

cia języka, jest to „zwykle mniej lub bardziej ściśle określony czy świadomie 

przyjęty, program działań (w tym i działań dyskursywnych) zmierzający do osią-

gnięcia konkretnych społecznych, politycznych, psychologicznych lub języko-

wych celów”10. Można wyodrębnić trzy zasadnicze rodzaje strategii. Strategie 

nazywania dotyczą określania osób i sposobu mówienia o nich w wymiarze języ-

kowym. Strategie orzekania polegają na kategoryzowaniu aktorów społecznych, 

to znaczy reprezentacji ich poprzez przypisywanie im określonej tożsamości. Ta 

strategia może łączyć się z uprzedzeniami i stereotypami społecznymi. Strategie 

argumentacyjne służą uzasadnieniu pozytywnych albo negatywnych orzeczeń11. 

Jednym z kluczowych elementów owych strategii są toposy. Natalia Krzyżanow-

ska w nawiązaniu do przemyśleń Marka Krzyżanowskiego12 pisze: „Toposy ro-

zumiane są w DHA jako pewne «nagłówki» (ang. headlines), które pozwalają 

podsumować dyskursywnie konstruowane argumenty, do wyrażania których 

                                                                 
8 R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka, przeł. J. Wawrzy-

niak, A. Wójcicki, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscypli-
narne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008, s. 185-213; M. Reisigl, R. Wodak, The Di-
scourse-Historical Approach, [w:] R. Wodak, M. Meyer (red.), Methods of Critical Discourse Analysis, 
London, s. 87-121; R. Wodak, M. Meyer, Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and 
Methodology, [w:] R. Wodak, M. Meyer (red.), Methods of Critical Discourse Analysis, London 
2009, s. 1-33. 

9 R. Wodak, M. Meyer, art. cyt., s. 5-6; K. Starego, Dyskurs, [w:] M. Cackowska, L. Kop-
ciewicz, M. Palaton, P. Stańczyk, T. Szkudlarek (red.), Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przy-
czynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury, Gdańsk 2011, s. 28-29. 

10 R. Wodak, Dyskurs populistyczny: retoryka wykluczenia a gatunki języka, dz. cyt., s. 195. 
11 M. Reisigl, Dyskryminacja w dyskursach, przeł. D. Przepiórkowska, „Tekst i Dyskurs – 

Text und Diskurs”, 3, 2010, s. 27-61. 
12 M. Krzyżanowski, The Discursive Construction of European Identities, Frankfurt am Main 

2010. 
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używa się różnych elementów w zawartości tekstu”13. Z uwagi na ograniczone 

ramy artykułu przedstawię jedynie najważniejsze strategie dyskursywne. 

W badaniach przekazów telewizyjnych jednym z podstawowych kontek-

stów interpretacyjnych jest konwencja gatunkowa programu. Nawiązując do 

przemyśleń medioznawcy Denisa McQuaila można powiedzieć, iż określenie 

gatunku pomaga producentom w tworzeniu, a widzom w odczytywaniu znaczeń 

serialu. Zazwyczaj gatunki kształtują się na przestrzeni lat i utrzymują swoje 

utrwalone konwencje, na przykład dotyczące sposobów kreowania postaci, fabu-

ły, tempa narracji, co nie znaczy, że ich nie modyfikują i nie rozwijają w ramach 

pierwotnej formy gatunkowej14. Trudno wskazać zestaw cech formalnych nowe-

go gatunku (o ile w ogóle termin „gatunek” w odniesieniu do nowych seriali jest 

uprawniony), gdyż twórcy neoseriali nierzadko odwołują się do wcześniejszych 

form telewizyjnych i wypracowanych wcześniej form narracyjnych, ale proponu-

ją też nowe rozwiązania. Coraz częściej spotykaną cechą produkcji telewizyjnych 

jest nieczystość gatunkowa. Wiele neoseriali jest w istocie mieszaniną różnych 

konwencji gatunkowych, na przykład Breaking Bad ma elementy dramatu kry-

minalnego, czarnej komedii, serialu obyczajowego i dramatu psychologicznego. 

Na pewno jedną z cech dystynktywnych post-soapów jest poruszanie w nie-

sztampowy sposób drażliwych kwestii społecznych i przedstawianie równie inte-

resujących, co kontrowersyjnych postaci. W neoserialach pojawiają się protago-

niści, których możemy określić mianem (anty)bohatera. Kolejną cechą post-

soapów jest unikanie melodramatycznej narracji i dydaktyzmu, charakterystycz-

nych dla starszych gatunków, takich jak opera mydlana (soap opera) czy teleno-

wela. Twórcy neoseriali poruszają w sposób niesztampowy kwestie egzystencjal-

ne. Cechą omawianych produkcji telewizyjnych jest również sezonowość. Neo-

                                                                 
13 N. Krzyżanowska, Wokół koncepcji demokracji. Parytet płci w świetle polskiego dyskursu praso-

wego, „Studia Socjologiczne”, 1, 2012, s. 199-223. 
14 Por. D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, 

Warszawa 2008, s. 365. 
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serial ma kilka sezonów, a każdy sezon składa się z kilku lub kilkunastu (rzadziej 

ponad 20) odcinków emitowanych w najlepszym czasie antenowym15. 

 

 

(Anty)bohaterowie neoseriali  

– ich dylematy i dylematy widzów 
 

W (anty)bohaterach neoseriali nie byłoby nic niezwykłego, ponieważ takie 

postacie pojawiają się w filmie i literaturze od dawna, gdyby nie to, że serialowi 

protagoniści wymykają się prostym ocenom. Co więcej, widzowie mimo ułom-

ności moralnej postaci – przynajmniej do pewnego momentu – sympatyzują 

z nimi. Ze względu na różne znaczenia kryjące się pod terminem „antybohater” 

oraz z uwagi na specyfikę neoserialowych protagonistów, konieczne jest wyja-

śnienie tego terminu. Małgorzata Major wymienia następujące cechy antyboha-

terów post-soapów: ateizm, racjonalizm, pożądanie bogactwa, determinacja 

w dążeniu do założonego celu, kłamstwo, szowinizm u mężczyzn i feminizm 

u kobiet, nieuregulowane i problematyczne relacje rodzinne oraz niepodatność 

na wpływy zewnętrzne16. Jednak, jak słusznie zauważa Bernadetta Darska, cechy 

te należy potraktować w sposób umowny, wiele bowiem z nich jest dyskusyj-

nych. „Antybohaterowie bywają o wiele bardziej skomplikowani i wieloznaczni, 

niż chcieliby ci, którzy próbują ich opisać (…). To, co najciekawsze w antyboha-

terach, zawiera się w fakcie, że nie da się do nich przyłożyć jednej matrycy i we-

dle niej opisać ten szczególny typ postaci serialowej”17. Darska ma rację, ponie-

waż niektórzy protagoniści post-soapów wcale nie pożądają bogactwa i nie są 

szowinistami, jak sugeruje Major. Ilustrację tego zagadnienia może stanowić ty-

tułowy (anty)bohater serialu Dexter, który nie dąży do wzbogacenia się i próbuje 

                                                                 
15 Na temat cech neoseriali zob. K. Arcimowicz, Determinants of the Content and Creation of 

Modern Television Series. Selected Issues, „Creativity. Theories – Research – Applications”, 3(1), 
2016, s. 104–117; E. Kaja, art. cyt., s. 64-82. 

16 M. Major, „Era antybohaterów” w amerykańskiej produkcji telewizyjnej. Próba diagnozy no-
wego zjawiska na mapie kultury popularnej, „Panoptikum”, 10, 2011, s. 107–108. 

17 B. Darska, To nas pociąga: o serialowych antybohaterach, Gdańsk 2012, s. 18. 
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nawiązać partnerskie relacje z kobietami. Określanie cech protagonistów post-

soapów jest trudne nie tylko z powodu różnic osobowościowych i realizowanych 

przez nich wartości, ale również dlatego, że dosyć często przechodzą oni ewolu-

cję, jak to się dzieje na przykład w serialu Breaking Bad, w którym nauczyciel 

chemii, przykładny mąż i ojciec staje się producentem metaamfetaminy i bossem 

narkotykowym. Niemniej, cechy wskazane przez Major można uznać za ade-

kwatne w odniesieniu do wielu (anty)bohaterów seriali nowej generacji. Chciał-

bym dodać, że w słowie „(anty)bohater”, które będzie często pojawiać się w ni-

niejszym artykule, celowo biorę przedrostek „anty” w nawias, ponieważ w ten 

sposób chcę podkreślić niemożność dokonania jednoznacznej etycznej oceny po-

stępowania większości protagonistów neoseriali oraz fakt, że mimo swoich wad 

są oni podziwiani przez wielu widzów, a nawet stają się postaciami kultowymi, 

jak na przykład Dexter Morgan (Dexter), Gregory House (Dr House), Walter 

White (Breaking Bad) czy Frank Underwood (House of Cards). 

W wielu przypadkach twórcy seriali prowadzą swoistą grę z widzami, po-

nieważ naganne, w świetle istniejących norm społecznych, zachowanie głów-

nych (anty)bohaterów jest usprawiedliwiane i relatywizowane. Filozof brytyjski 

John S. Mill, dostrzegając niewydolność wielu systemów normatywnych, które 

ulegały przekształceniom zaproponował „regułę wyjątków”, która głosi, że każda 

zasada musi dopuszczać wyjątki18. Jak słusznie zauważa Jacek Sobota pokaźna 

część post-soapów „jest wręcz oparta na owej regule wyjątkowości, jakby zwich-

nięta (albo choć poważnie nadwyrężona) w nich została ontologia świata przed-

stawionego – przypadki nadzwyczajne stają się w nich regułą”19. 

W neoserialach wykorzystywane są topos szczególnych okoliczności i stra-

tegia relatywizmu etycznego. Omawiany topos dotyczy usprawiedliwianiu nie-

zgodnego z prawem postępowania (anty)bohatera traumatycznymi przeżyciami 

z dzieciństwa lub trudną sytuacją życiową i materialną, w której znalazł się on 

                                                                 
18 J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, przeł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Warszawa 1959, 

s. 103. 
19 J. Sobota, Bohater rozdarty – współczesne seriale jako obszar symulacji dylematów etycznych, 

[w:] M. Cichmińska, A. Krawczyk-Łaskarzewska, P. Przytuła (red.), Seriale w kontekście kulturo-
wym. Serialowe sedno, Olsztyn 2016, s. 19. 
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i jego bliscy. Natomiast strategia relatywizmu etycznego wykorzystywana przez 

twórców seriali polega na relatywizowaniu wartości moralnych, pokazywaniu ich 

względnego charakteru, sugerowaniu, że ocena tego, co jest dobre lub złe, do-

zwolone lub niedozwolone zależy od uwarunkowań społeczno-kulturowych i hi-

storycznych, a także od punktu widzenia osoby oceniającej i konkretnej sytu-

acji20. 

Opisane strategie pojawiają się w wielu post-soapach, ale chyba najbardziej 

są widoczne w Dexterze. Protagonista serialu prowadzi podwójne życie – za dnia 

jest cenionym specjalistą do spraw krwi w departamencie policji w Miami, a no-

cą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości. W ciągu 

ośmiu lat nadawania serialu wyemitowano 96 odcinków, w których Dexter 

Morgan zabił ponad 140 osób. Fabuła jest skonstruowana w taki sposób, że od-

biorcy serialu chcą, by Dexter nie został złapany prze policję21. Widz dosyć czę-

sto konstatuje, że kibicuje osobie, która zabija brutalnych morderców, ale nie 

może pozbyć się też myśli, że sympatyzuje z psychopatą, który nie potrafi prze-

stać zabijać. Psychopatia głównego (anty)bohatera jest jednak usprawiedliwiana 

traumatycznymi doświadczeniami z dzieciństwa – na oczach kilkuletniego 

Dextera bandyci w brutalny sposób zabili jego matkę. Mamy tu do czynienia ze 

strategią szczególnych okoliczności, łączącą się z relatywizmem moralnym. 

Właściwie już od pierwszych odcinków twórcy serialu rozpoczynają swoistą grę 

z widzami – przedstawiają Dextera jako seryjnego mordercę, który naprawia 

błędy popełnione przez instytucje, takie jak policja, prokuratura i sądy. Jedno-

cześnie twórcy serialu nie oszczędzają odbiorcom scen makabrycznych, które ka-

żą myśleć o Dexterze jak o potworze, ale to wrażenie jest łagodzone poprzez re-

latywizowanie postępowania protagonisty. Wprowadzanie tego typu konfuzji 

jest celowym zabiegiem twórców serialu. Ilustrację tego zagadnienia może sta-

nowić scena wydobycia z dna morza kilkudziesięciu plastikowych worków za-

                                                                 
20 Por. Słownik pojęć filozoficznych, W. Krajewski, R. Banajski (red.), Warszawa 1996; hasło 

„Relatywizm etyczny” oprac. E. Klimowicz, s. 174. 
21 Protagonista serialu Dexter, bywa określany na niektórych portalach internetowych mia-

nem „najsympatyczniejszego seryjnego mordercy na świecie” (np. komorkomania.pl) lub „najsym-
patyczniejszego seryjnego mordercy, jakiego stworzyła telewizja” (np. gry.wp.pl). 
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wierających poćwiartowane przez Dextera ciała morderców. Zaraz po tej przera-

żającej scenie, pojawia się następna ukazująca ekran telewizora, na którym poja-

wia się prezenter zapowiadający audycję telewizyjną dotyczącą oceny etycznej 

czynów człowieka, który zabija zwyrodnialców w Miami. Spiker kieruje do wi-

dzów następujące słowa: „Za chwilę w naszym studio dyskusja: »Rzeźnik z zato-

ki, czy pogromca zła«?”22. W innej scenie matka Rity, partnerki Dextera, która 

podobnie jak Rita nie ma pojęcia o podwójnej naturze Dextera, oglądając pro-

gram informacyjny w telewizji, w którym poruszono kwestię „Rzeźnika z zatoki” 

mówi: „Jeśli zabija tylko morderców, to powinni dać mu spokój”23. 

Kolejnym przykładem relatywizowania norm prawnych i etycznych w seria-

lu jest rozmowa protagonisty z policjantem, który podejrzewa, że Dexter jest se-

ryjnym zabójcą. Protagonista, przypomnijmy, zabijający morderców pozostają-

cych na wolności i stanowiących zagrożenie dla społeczeństwa, mówi do poli-

cjanta: „Zabiłeś wiele osób na służbie. Czy zabijać można tylko, jeśli nam za to 

płacą?”24. 

W omawianym post-soapie często wykorzystywana jest strategia monologu 

wewnętrznego (anty)bohatera. Rozdarty moralnie Dexter zastanawia się czy 

czyni dobrze zabijając zwyrodnialców, czy też lepiej dla społeczeństwa byłoby, 

gdyby tego nie robił. „Jestem zły czy dobry? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. 

Ale czy ktokolwiek ją zna?”25. 

Monolog wewnętrzny (anty)bohatera pojawia się także w innych sytu-

acjach. W trzecim sezonie poruszony zostaje problem eutanazji. Przyjaciółka 

Dextera zapada na nieuleczalnego raka płuc. Kobieta przebywa w szpitalu, jest 

przykuta do łóżka i bardzo cierpi. Prosi przyjaciela, by skrócił jej męki. Protago-

nista waha się, ale w końcu decyduje się spełnić życzenie przyjaciółki. Dexter ma 

sporą wiedzę medyczną (skończył medycynę), dobiera odpowiednie medyka-

menty, które spowodują bezbolesną śmierć. Wybrane substancje wstrzykuje do 

kawałka tortu i pyta przyjaciółkę czy na pewno chce, by podać jej tort. Kobieta 

                                                                 
22 Cyt. ze ścieżki dźwiękowej serialu Dexter, sez. 2. odc. 4. 
23 Cyt. ze ścieżki dźwiękowej serialu Dexter, sez. 2. odc. 4. 
24 Cyt. ze ścieżki dźwiękowej serialu Dexter, sez. 2. odc. 10. 
25 Cyt. ze ścieżki dźwiękowej serialu Dexter, sez. 2. odc. 12. 
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odpowiada: „Tak. Nareszcie przyniosłeś idealne ciastko”26. Po eutanazji Dexter 

prowadzi monolog wewnętrzny, który ma pobudzić widzów do refleksji: „Robię 

dobry uczynek, więc dlaczego to wydaje się takie złe?”. Twórcy serialu po raz 

kolejny prowadzą swoistą grę z widzami, nie oceniają postępowania protagoni-

sty, chcą by osądu dokonali widzowie, jednak sugerują, że czynu Dextera nie da 

się jednoznacznie ocenić w kategoriach moralnych. 

Strategię szczególnych okoliczności i relatywizm etyczny odnajdujemy 

w Breaking Bad. Walter White, protagonista serialu ma śmiertelnego raka, pro-

dukuje i sprzedaje metaamfetaminę, aby zapewnić rodzinie byt, kiedy umrze. 

Kiedy uświadamiamy sobie, że Walter postępuje źle, scenarzyści serialu, stosując 

strategię relatywizmu etycznego, podsuwają nam myśl, że kwestia tego, co jest, 

a co nie jest legalne zależy od uwarunkowań historycznych i społeczno-

kulturowych. Ilustracją tego problemu może stanowić rozmowa między Walte-

rem Whitem i jego szwagrem policjantem Hankiem Schraderem, podczas przy-

jęcia w domu White’ów. Walter wykłada swój pogląd na temat różnych używek 

i substancji odurzających, mówiąc: „Zabawne w jaki sposób ustanawiamy grani-

ce (…) tego co dozwolone i zabronione (…). Gdybyśmy pili to (Whisky – przy-

p. autora) w 1930 roku łamalibyśmy prawo, rok później już nie. Kto wie co za 

rok będzie zabronione”27. Innym razem, White w trakcie rozmowy ze swoim 

wspólnikiem Jessim Pinkmanem stwierdza, że jeśli oni nie produkowaliby meta-

amfetaminy robiłby to ktoś inny, a ludzie uzależnieni i tak by ją kupowali. 

Problem relatywizmu etycznego jest wyraźnie widoczny w serialu Dr House. 

Postać głównego bohatera wymyka się jednoznacznym ocenom. Nie można 

w sposób nie budzący wątpliwości ocenić, czy kontrowersyjny sposób rozma-

wiania z pacjentami i metody leczenia Gregory’ego House’a są dobre czy złe. 

Tytułowy (anty)bohater serialu stosuje kłamstwo jako strategię osiągania celu 

zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Nierzadko przedstawia pacjen-

tom lub swoim przełożonym nieprawdziwe informacje o przebiegu choroby, po 

to, by wymusić zgodę na zastosowanie niekonwencjonalnych i ryzykowanych 

metod leczenia, które są jedyną szansą ocalenia chorego. Co więcej, często ob-
                                                                 

26 Cyt. ze ścieżki dźwiękowej serialu Dexter, sez. 3. odc. 7. 
27 Cyt. ze ścieżki dźwiękowej serialu Breaking Bad, sez. 1. odc. 7. 
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chodzi obowiązujące procedury medyczne i działa poza prawem, ale jego celem 

pozostaje ratowanie życia ludzkiego. Dylematy protagonisty, który waży dobre 

i złe strony swojego postępowania stają się udziałem widzów, którzy wraz z Ho-

usem zastanawiają się, czy ważniejsze jest przestrzeganie prawa, czy ratowanie 

życia ludzkiego wbrew prawu. Protagonista relatywizuje swoje postępowanie 

wypowiadając formułę: „Wszyscy kłamią”. Twórcy serialu sugerują, że w pew-

nym sensie wszyscy jesteśmy hipokrytami, bo nierzadko stosujemy kłamstwo, by 

osiągnąć cel, tylko nie chcemy się do tego przyznać. Trzeba dodać, że kwestia 

ratowania życia ludzkiego ukazana w serialu jest złożona. Twórcy post-soapu 

stawiają pytanie czy zawsze lekarze powinni ratować życie ludzkie, czy też 

w pewnych przypadkach lepiej byłoby, aby tego nie robili. Omawiana kwestia 

dotyczy osób, które nie chcą z różnych przyczyn dalej żyć i pragną eutanazji, ale 

także ludzi, którzy chcą żyć, by móc mordować. 

W siedemnastym odcinku siódmej serii w Szpitalu Klinicznym Princeton-

Plainsboro w New Jersey pojawia się pacjent, którego tożsamość budzi poważne 

wątpliwości. Lekarze podejrzewają, że chory może być synem jakiegoś ważnego 

polityka lub przestępcą. Jednak on, indagowany przez doktora House’a, temu 

zaprzecza. Stan chorego bardzo się pogarsza, zespół lekarzy – dzięki swoim nie-

przeciętnym umiejętnościom – ratuje jego życie. Zdrowiejący pacjent ucieka ze 

szpitala. W ostatniej scenie widzimy w szpitalu agentów FBI, którzy dopytują 

się o zbiegłego. Okazuje się, że lekarze ocalili życie seryjnemu mordercy – kani-

balowi, który zabił 13 osób. Lekarze są skonfudowani i nie wiedzą jak mają 

ustosunkować się do tej wiadomości. Milczenie przełamuje jeden z nich mó-

wiąc: „Ale uratowaliśmy mu życie”28. W tym miejscu kończy się odcinek, a widz 

postaje z dylematem, czy naprawdę warto było ocalić życie seryjnego mordercy, 

który będzie dalej zabijał, czy lepiej byłoby tego nie robić? Czy na pewno warto 

ratować życie wszystkich ludzi, nawet jeśli są seryjnymi mordercami i nigdy (za 

swojego życia) nie przestaną zabijać niewinnych osób? 

Cechą charakterystyczną (anty)bohaterów jest to, że sprawiają wrażenie 

osób pozbawionymi emocji. Ale nawet oni w pewnych sytuacjach okazują skry-

                                                                 
28 Cytat ze ścieżki dźwiękowej serialu Dr House, sez. 7, odc. 17. 
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waną pod pancerzem twardości słabość i kruchość konstrukcji psychicznej istoty 

ludzkiej. Frank Underwood płacze, kiedy okazuje się, że sytuacja polityczna nie 

układa się po jego myśli i nie ma szans, by wystartować w następnych wyborach. 

Dexter Morgan w chwili, gdy jego partnerka Lumen postanawia odejść od niego 

wykazuje wściekłość połączoną z wielkim bólem psychicznym. Problemy w pra-

cy i nieudane związki intymne powodują, że Gregory House ma dość życia, za-

żywa narkotyki i – poważnie – myśli o samobójstwie. Walter White jest zrozpa-

czony, kiedy bliscy odsuwają się od niego. 

Postaciami serialowymi wstrząsają dylematy moralne, muszą oni podejmo-

wać decyzje trudne, które mogą zaważyć na życiu ich i bliskich. Wielu protago-

nistów post-soapów posiada cechy bohaterów tragedii greckich, w tym jedną 

szczególnie istotną – niemożność dokonania dobrego wyboru. Ta strategia dys-

kursywna pokazuje, że człowiek często staje wobec trudnych wyborów i cokol-

wiek, by wybrał nie będzie to wybór do końca dobry. Jest ona w serialach nie-

rzadko łączona z relatywizmem etycznym i – opisaną za Millem – regułą wyjąt-

ków. Ilustrację tego zagadnienia może stanowić rozmowa policjanta Gusa 

Grimly’ego z córką Gretą w serialu Fargo. Mężczyzna samotnie wychowujący 

nastolatkę mówi, że w sytuacji ekstremalnej, kiedy musiałby ryzykować swoje 

życie, żeby złapać groźnego przestępcę, wolałby go puścić i przeżyć. Ta opinia 

nie podoba się Grecie. 

Córka: „Służysz w policji, gdy ktoś łamie prawo – zatrzymujesz go?” 

Ojciec: „Czasem bywa kilka wyjść” 

Córka: „Co to znaczy?” 

Ojciec: „Odpowiadam za ciebie i mogę się znaleźć w takiej sytuacji (…), 

gdybym został ranny lub gorzej, kto by się tobą zajął? 

Córka: „To twój obowiązek” 

Ojciec: „Mam dwa – ważniejszym jest ojcostwo”. 

Córka: „Ja powstrzymałbym przestępcę”29 

Trzeba dodać, że rozmowa między ojcem i córką odbywa się tuż po tym, 

jak policjant zatrzymuje kierowcę za niebezpieczną jazdę. Gus podejrzewa, że 

                                                                 
29 Cytat ze ścieżki dźwiękowej serialu Fargo, sez. 1, odc. 2. 
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ma do czynienia z bardzo niebezpiecznym bandytą, w obawie o swoje życie i los 

córki, puszcza przestępcę wolno. 

W post-soapach wykorzystywana jest strategia samotności człowieka, który 

w ciężkiej chorobie czy innych ekstremalnych zdarzeniach, jak śmierć bliskiej 

osoby, mimo że otoczony przez rodzinę czy przyjaciół, w istocie rzeczy zostaje 

sam i musi ze swoim cierpieniem radzić sobie w pojedynkę. Poprzez postacie ta-

kie jak Dexter Morgan, Gregory House czy Walter White twórcy post-soapów 

pokazują, że cierpiącemu człowiekowi, nikt nie jest w stanie zapewnić długo-

trwałej i radykalnej ulgi psychicznej, gdyż nawet najbliższe osoby mogą nie mieć 

świadomości jak silne jest cierpienie. 

 

 

Obraz społeczeństwa i wartości w serialach nowej generacji 
 

Neoseriale przedstawiają skomplikowane relacje interpersonalne. Twórcy 

post-soapów w odważny sposób poruszają tematy kontrowersyjne dotyczące nar-

kotyków, eutanazji, nienormatywnej seksualności, hipokryzji polityków i orga-

nów sprawiedliwości. Pokazują te problemy w sposób niesztampowy, który wy-

maga od widza namysłu i zmusza do refleksji. Narracja, fabuła i postacie neose-

riali są skonstruowane w taki sposób, że świat wartości tych dzieł jest trudny do 

zrekonstruowania. 

Zwykle definicje aksjologiczne określają wartość jako to, co cenne, godne 

pożądania, wyboru, co stanowi cel ludzkich dążeń30. Tradycyjne seriale (teleno-

wele, opery mydlane, telesagi) proponują świat, jak go określa Jacek Sobota, 

„bezpieczny aksjologicznie”, w którym na pierwszy plan wysuwane są wartości, 

takie jak: rodzina, dzieci, miłość, przyjaźń, szacunek dla starszych, skromność. 

Świat tradycyjnych seriali jest przewidywalny i mimo że czasem jest podawany 

                                                                 
30 Zob. Słownik pojęć filozoficznych, red. W. Krajewski, R. Banajski, dz. cyt.; hasło „Wartość” 

oprac. E. Klimowicz, s. 207; D. Julia, Słownik filozofii, przeł. K. Jarosz, Katowice 1984, hasło 
„Wartość”, s. 360; J. Sobota, Od Hamleta do Dextera – bohater ponad moralnością? Aksjologia współ-
czesnych seriali, [w:] D. Bruszewska-Przytuła, M. Cichmińska, A. Krawczyk-Łaskarzewska (red.), 
Seriale w kontekście kulturowym. Społeczeństwo i obyczaje, Olsztyn 2014, s. 227. 
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w wątpliwość, seriale zachowują społeczne status-quo, a dominująca ideologia 

jest dosyć łatwa do zrekonstruowania. Twórcy tradycyjnych seriali, na przykład 

polskich telesag, niezależnie od tego czy są to produkcje telewizji publicznej 

(M jak miłość, Klan, Plebania) czy stacji komercyjnych (Na wspólnej, Samo życie) 

sugerują, że szczęście można osiągnąć żyjąc w harmonijnie funkcjonującej ro-

dzinie nuklearnej (małżeństwie z dziećmi). W telesagach obserwujemy protago-

nistki i protagonistów tworzących szczęśliwe rodziny, ludzi empatycznych, 

skłonnych do pomocy bliskim i przyjaciołom. Podobnie jest w telenowelach la-

tynoamerykańskich, tureckich i indyjskich, w których para protagonistów połą-

czonych wielkim uczuciem, mimo pewnych perypetii, finalizuje swój związek 

w postaci ślubu. Młodą kobietę i młodego mężczyznę otaczają życzliwi ludzie – 

krewni i przyjaciele, którzy służą radą i pomocą w trudnych chwilach. W trady-

cyjnych serialach są też postacie o wątpliwej reputacji moralnej, bo w innym 

przypadku ten cukierkowy świat byłby najprawdopodobniej „niestrawny”, nawet 

dla najbardziej zagorzałych wielbicielek i wielbicieli gatunku. Jednak czarnymi 

charakterami nie są na ogół protagoniści, lecz postacie drugoplanowe i epizo-

dyczne. W telenowelach, operach mydlanych i polskich telesagach podział na 

bohaterów pozytywnych i negatywnych jest dosyć klarowny31. 

Post-soapy, w przeciwieństwie do tradycyjnych seriali, należałoby określić 

jako „rozmyte aksjologiczne” lub nawet „niebezpieczne aksjologicznie”, nie tylko 

z powodu relatywizmu etycznego protagonistów, ale także ze względu na to, że 

w niektórych neoserialach trudno jest wskazać jakiekolwiek wartości tradycyjne 

ocalone przez twórców. 

Wielu protagonistów neoseriali kieruje się w swoim życiu specyficznym 

kodeksem moralnym, stojącym w sprzeczności z ważnymi normami społeczny-

mi i prawnymi, który z jednej strony wyznacza zasady postępowania, z drugiej 

zaś służy – przynajmniej po części – usprawiedliwianiu ich czynów. Kodeksy 

moralne, którymi posługują się (anty)bohaterowie seriali służą osiąganiu od-

miennych celów – Dexter chce zabijać morderców, Walter White chce produ-

                                                                 
31 Zob. A. Kisielewska, Polskie tele-sagi. Mitologie rodzinności, Kraków 2009, K. Arcimowicz, 

Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na po-
czątku XXI wieku, Warszawa 2013. 
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kować i sprzedawać metamfetaminę, Dr House pragnie leczyć najtrudniejsze 

przypadki medyczne, zaś Frank Underwood pożąda pełni władzy. Mimo różnic 

omawiane kodeksy mają kilka istotnych cech wspólnych. Po pierwsze, protago-

niści stosują kłamstwo jako środek do osiągania celu. Po drugie, robią wszystko, 

by kłamstwo nie wyszło na jaw. Po trzecie, relatywizują własne postępowanie. 

Po czwarte, zawsze racjonalizują swoje wybory. 

Michał Wróblewski w eseju zatytułowanym Wszyscy jesteśmy Dexterami 

podjął próbę zastosowania socjologicznej teorii racjonalnego wyboru do analizy 

postaci Dextera Morgana32. Jak sądzę tę koncepcję teoretyczną można także wy-

korzystać opisując innych (anty)bohaterów neoseriali i ich relacje społeczne: 

Gregory’ego House’a, Franka Underwooda czy Waltera White’a. W myśl oma-

wianej teorii racjonalność polega na tym, że osoba jest w stanie uszeregować 

możliwości od najlepszej do najgorszej. Zachowania racjonalne oparte na wyra-

chowaniu i kalkulacji połączone z maksymalizacją użyteczności prowadzą do po-

stępującej w społeczeństwie instrumentalizacji relacji międzyludzkich33. Reifika-

cja kontaktów z innymi ludźmi jest cechą charakterystyczną (anty)bohaterów se-

rialowych. Racjonalizacja sprzężona z reifikacją skutkuje między innymi tym, że 

mają oni poważne problemy z nawiązaniem partnerskich relacji z kobietą. 

Neoseriale pokazują jak trudno jest dziś stworzyć szczęśliwy i trwały zwią-

zek intymny. Problemy rodzinne są w największym stopniu pochodną egoizmu 

i toksyczności postaci. Po części są temu winne kobiety, przedstawiane jako isto-

ty nie do końca panujące nad swoimi emocjami (Ruth Fisher – Sześć stóp pod 

ziemią, Pearl Nygaard – Fargo, Skyler White i Marie Schrader – Breaking Bad). 

Należy jednak dodać, że dużą winę za niezdrowe relacje ponoszą mężczyźni, 

którzy mają problemy z otwartym wyrażaniem swoich pragnień i uczuć. Wiele 

serialowych związków intymnych można określić mianem toksycznych, przy 

czym owa toksyczność jest zarówno pochodną destrukcyjnego oddziaływania 

osobowości mężczyzny na życie wewnętrzne partnerki, jak również skutkiem 

                                                                 
32 M. Wróblewski, Wszyscy jesteśmy Dexterami, [w:] M. Filiciak i B. Giza (red.), dz. cyt., 

s. 84-95. 
33 Por. D. Lalman, J. Oppenheimer, J. Świstak, Formalna teoria wyboru racjonalnego: kumu-

latywne nauki polityczne, „Studia Socjologiczne”, 3-4, 1994. 
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wpływu niewłaściwego zachowania kobiety na psychikę mężczyzny (Dr House, 

Dexter, Breaking Bad, House of Cards, Fargo). Kiedy przyjrzymy się rodzinom, 

w których funkcjonują protagoniści trudno jest znaleźć wśród nich rodziny 

szczęśliwe, a nawet jeśli na początku sprawiają takie wrażenie, to na ogół działa-

nia (anty)bohaterów, takie jak zdrada (Frank Underwood), ukrywanie przed 

partnerką swojego drugiego oblicza (Dexter Morgan, Walter White) mają de-

strukcyjny wpływ na życie rodzinne. Można powiedzieć, że neoseriale przedsta-

wiają rodzinę w stanie rozkładu. Kamil Łuczaj pisze, że post-soapy są wyjątkowe 

„nie tylko dlatego, że poruszają tabuizowane dotąd tematy, lecz także dlatego, że 

zwalczają mit rodziny jako »złotej« instytucji, w której panuje wieczna szczęśli-

wość, pokazując, że rodzina jest niełatwą formą współżycia”34. 

Twórcy post-sopaów nie stronią od pokazywania sfery polityki i organów 

sprawiedliwości, jest to obraz przerażający, ale dość prawdziwy. W niektórych 

serialach polityka jest tylko dopełnieniem fabuły w innych zaś staje się jej cen-

tralnym elementem. Współcześnie, prawdopodobnie, politycy są grupą zawo-

dową najbardziej narażoną na wszelkiego typu degeneracje35. Amerykański serial 

House of Cards przedstawia (anty)bohatera, który w celu osiągnięcia swoich ce-

lów kłamie, manipuluje, niszczy karierę niewygodnych osób, a nawet zabija lu-

dzi. Frank Underwood dzięki sprytowi i upartemu dążeniu do celu zostaje pre-

zydentem Stanów Zjednoczonych. W serialu jest sporo obrazoburczych scen 

z udziałem protagonisty, na przykład Underwood oddaje mocz na grób ojca, 

pluje na krucyfiks wiszący w kościele, całuje w dłoń swojego ochroniarza, po 

czym z nim i swoją żoną uprawia seks. Jednak mimo antypatyczności protagoni-

sta ma w sobie coś, co sprawia, że wielu widzów kibicuje mu36. Zapewne odbior-

                                                                 
34 K. Łuczaj, Zmieniająca się rodzina w zmieniającym się serialu, „InterAlia. Pismo poświęco-

ne studiom queer”, 8, 2013, s. 155. 
35 J. Sobota, Bohater rozdarty – współczesne seriale jako obszar symulacji dylematów etycznych, 

art. cyt., s. 21-24. 
36 Warto zauważyć, że według sondażu socjologicznego Reuters-Ipsos przeprowadzonego 

w marcu 2015 roku, aż 57% amerykańskich telewidzów chętnie widziałoby Franka Underwooda 
na fotelu prezydenckim. W tym samy czasie urzędujący prezydent Barack Obama miał poparcie 
na poziomie 46%. Portal TVP.Info.pl, http://www.tvp.info/19367865/amerykanie-wola-fikcyjnych-
prezydentow-frank-underwood-popularniejszy-od-baracka-obamy [dostęp: 06.05.2016]. 
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com podobają się siła charakteru, stanowczość i skuteczność Underwooda. Być 

może uwidacznia się tu „wołanie o wodza” – tak tęsknotę za silnym przywódcą 

określił Ernst Cassirer w Micie państwa37. 

Już na początku serialu Frank Underwood, zwracając się twarzą do widzów 

(często stosowany w House of Cards zabieg ogniskowania kamery na głównej po-

staci) wykłada swoje credo życiowe: „Pieniądze to willa, która rozpada się po 10 

latach. Władza to gmach z kamienia, który przetrwa wieki. Nie szanuję tych, 

którzy tego nie rozumieją”38. Właściwie jedyną cenną wartością w życiu Under-

wooda jest władza, ale pojmowana w negatywnym sensie. Zdobycie władzy jest 

w przypadku protagonisty serialu celem samym w sobie, tak naprawdę nie inte-

resuje go rozwiązywanie problemów społecznych. Jeśli podejmuje jakieś działa-

nia polityczne lub wprowadza reformy społeczne, nie czyni tego, by życie ludzi 

stało się lepsze, lecz by zyskać w sondażach i utrzymać stanowisko. Serial House 

of Cards celnie przedstawia mechanizmy i meandry polityki. Pokazuje, że władza 

staje się dla wielu uzależnieniem, na które nie ma antidotum. 

Hipokryzja i dążenie do zdobycia lub utrzymania władzy za wszelką cenę 

nie dotyczy jedynie świata polityki, lecz również ważnych instytucji państwo-

wych, takich jak sądy, prokuratura i policja. Te kwestie społeczne zostały poru-

szone w serialu Dexter, w którym oficerowie policji, a także prokuratorzy są 

owładnięci rządzą władzy. Dążą do utrzymania swoich stanowisk lub zdobycia 

wyższych. Często kłamią, postępują nieetyczne i/lub niezgodne z prawem. 

Obarczają winą za nierozwiązane sprawy swoich podwładnych, podczas gdy sa-

mi ponoszą największą winę. Manipulują ludźmi i dowodami w taki sposób, by 

przedstawić siebie w jak najlepszym świetle i oczernić konkurentów do presti-

żowych stanowisk (mam na myśli oficerów policji Marię LaGuertę i Toma 

Matthewsa oraz prokuratora Miguela Prado). 

Niektóre post-soapy, szczególnie serial Dr House, bywają analizowane 

w kontekście amerykańskiej kultury cynizmu. Komponentami postawy cynicznej 

są: podawanie w wątpliwość systemu społecznego i funkcjonujących w nim re-

guł, kontestacja norm prawnych i etycznych, a także brak szacunku dla innych 
                                                                 

37 Zob. E. Cassirer, Mit państwa, przeł. A. Staniewska, Warszawa 2006. 
38 Cytat ze ścieżki dźwiękowej serialu House of Cards, sez. 1, odc. 2. 
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ludzi. Autorzy, tacy jak Richard Stivers, Henry Giroux czy Dick Keyes rozprze-

strzenianie się cynizmu w społeczeństwie łączą z kryzysem tradycyjnych wartości 

chrześcijańskich i/lub ich wykorzystaniem do osiągnięcia partykularnych ce-

lów39. Do utrwalania postaw cynicznych przyczynia się wszechobecny konsump-

cjonizm, a także coraz słabsze odczuwanie sensu wartości, takich jak rodzina, 

przyjaźń, pomoc drugiemu człowiekowi, skromność40. Kryzys istotnych instytu-

cji państwa oraz hipokryzja polityków, ich cyniczne wypowiedzi również nie po-

zostają bez wpływu na zachowania ludzi. Według Piotra Sztompki w ponowo-

czesnych społeczeństwach poszerzeniu ulega sfera niepewności, zagrożeń i ryzy-

ka. Wszystko to podważa poczucie bezpieczeństwa egzystencjalnego, porządku 

społecznego oraz zaufanie do innych osób, jak również instytucji publicznych41. 

Zdaniem Aleksandry Niemczyńskiej uosobieniem wymienianych przez 

teoretyków cech kultury cynizmu stał się tytułowy (anty)bohater serialu Dr Hou-

se42. Główną postać charakteryzują: frustracja, ironia, obojętność wobec ludzi 

i świata, a także ateizm. Doktor Gregory House to genialny lekarz, ale jedno-

cześnie osoba aspołeczna. Protagonista przeciwstawia się poprawności politycz-

nej, nie respektuje przełożonych i nie szanuje ludzi43. 

W niektórych neoserialach dostrzec można krytykę neoliberalizmu, mam 

na myśli, takie produkcje, jak House of Cards, Better Call Saul, Fargo oraz w naj-

większym stopniu Breaking Bad. W niniejszym segmencie tekstu, chciałbym 

skupić swoją uwagę na tym ostatnim serialu. Akcja Breaking Bad rozgrywa się 

głównie w Albuquerque i stanie Nowy Meksyk. Miejsce, w którym usytuowano 

                                                                 
39 R. Stivers, The Culture of Cynicism. American Moralisty in Decline, Oxford 1994; 

M. N. Cohen, Culture of Intolerance. Chauvinism, Class and Racism in the United States, London 
1998; H. A. Giroux, Public Spaces. Private Lives: Beyond the Culture of Cynicism, New York 2003. 

40 Por. M. Bogunia-Borowska, Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kra-
ków 2012, s. 240-243. 

41 P. Sztompka, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, soli-
darność, 4, 1997, s. 11. 

42 Cynizm charakteryzuje też inne postacie serialowe: polityka Franka Underwooda (House of 
Cards), agenta ubezpieczeniowego Lestera Nygaarda (Fargo), chemika Waltera White’a i adwoka-
ta Saula Goodmana (Breaking Bad). 

43 A. Niemczyńska, Dr House – demaskator amerykańskiej „kultury cynizmu”, [w:] M. Filiciak 
i B. Giza (red.), dz. cyt., s. 76. 
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fabułę, to jeden z uboższych regionów Stanów Zjednoczonych, ale także jeden 

z najdynamiczniej rozwijających się. Neoliberalna polityka, która przyczyniła się 

do rozwoju regionu skutkuje także rozwarstwieniem społecznym oraz relatywnie 

niskimi świadczeniami socjalnymi i zdrowotnymi44. Na przykładzie nauczyciela 

chemii Waltera White’a i jego szwagra – policjanta Hanka Schradera pokazano 

niewydolność systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Gdyby nie pieniądze pocho-

dzące ze sprzedaży metamfetaminy Walter umarłby w ciągu kilku miesięcy, po-

nieważ firma ubezpieczeniowa nie pokryłaby bardzo wysokich kosztów leczenia 

nowotworu i operacji płuc. Podobnie rzecz wygląda w przypadku Hanka, który 

jest częściowo sparaliżowany w wyniku postrzału. Ubezpieczyciel odmawia re-

fundacji bardzo wysokich kosztów rehabilitacji i bez pomocy finansowej Whi-

te’ów (paradoksalnie pochodzącej ze sprzedaży narkotyków) Hank do końca ży-

cia poruszałby się na wózku inwalidzkim. Krytyka neoliberalizmu w Breaking 

Bad, zdaniem medioznawczy Davida Piersona, polega również na tym, że twór-

cy serialu pokazują do czego może prowadzić neoliberalna presja osiągnięcia 

sukcesu. Walter White to nauczyciel chemii, pracujący także jako kasjer w myjni 

samochodowej w celu podratowania kulejącego budżetu domowego. Jego żona 

Skyler jest w ciąży i zajmuje się prowadzeniem domu oraz opieką nad cierpią-

cym na porażenie mózgowe synem. Pragnienie White’a, aby zapewnić rodzinie 

godziwy byt po jego śmierci oraz splot okoliczności sprawiają, że główny boha-

ter wraz ze swoim byłym uczniem Jessem Pinkmanem zaczynają produkować 

metaamfetaminę. White w jednym z ostatnich odcinków serialu, w trakcie roz-

mowy ze swoją żoną, mówi że jego pragnieniem było osiągniecie sukcesu finan-

sowego i jeśli z różnych względów nie mógł tego osiągnąć legalnie, to postano-

wił wykorzystać swoje umiejętności do stworzenia imperium narkotykowego45. 

                                                                 
44 Por. United State Census Bureau, http://www.census.gov/quickfacts/table/PST045215/35 

[dostęp: 10.04.2016]. 
45 Por. D. Pierson, Breaking Neoliberal? Contemporary Neoliberal Discourses and Policies in 

AMC’s “Braking Bad”, [w:] D. Pierson (red.), Critical Essays on the Context, Politics, Style, and the 
Reception of the Television Series, Lanham 2014, s. 15-32. 
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Przyczyny pojawienia się seriali nowej generacji 
 

Można wskazać kilka czynników, które miały wpływ na powstanie nowej 

generacji seriali. Przyczyną ważną są przemiany obyczajowe w Stanach Zjedno-

czonych i Europie Zachodniej w ostatnich dekadach XX wieku. Należy tu wy-

mienić większą niż wcześniej swobodę seksualną, zwiększenie się liczby związ-

ków nieformalnych, sekularyzację, emancypację kobiet i osób homoseksualnych, 

wolność jednostki jako naczelną wartość. Do nowego spojrzenia na telewizję 

przyczyniła się także refleksja postmodernistyczna, której naczelną zasadą jest 

wątpienie. Stagnacja i zachowawczość wielu stacji telewizyjnych, a także kina 

hollywoodzkiego skutkowała i skutkuje do dziś produkowaniem w olbrzymiej 

większości filmów przewidywalnych, opartych na utartych schematach. Niewie-

lu producentów decyduje się na realizację nowej konwencji, skoro stare, wypró-

bowane konwencje nadal dość dobrze się sprzedają. Jednakże tradycyjne seriale 

i filmy na przełomie XX i XXI wieku znudziły się niemałej grupie dobrze wy-

kształconych widzów, szczególnie młodych i w średnim wieku. Te osoby nie 

chcą już oglądać schematycznych postaci, chcą telewizji bardziej ambitnej, mie-

rzącej się z problemami egzystencjalnymi, poruszającej kontrowersyjne kwestie 

społeczne i odczarowującej tematy tabu. Naprzeciw oczekiwaniom publiczności 

wychodzą seriale post-soap46. Należy dodać, że sukces neoseriali związany jest 

z dopływem utalentowanych, a także uznanych scenarzystów oraz reżyserów do 

telewizji (można tu wymienić na przykład: Stevena Spielberga, Agnieszkę Hol-

land, J.J. Abramsa, Vince’a Gilligana). 

Fenomen seriali nowej generacji trzeba też rozpatrywać w kontekście po-

stępu technologicznego i pojawienia się nowych rodzajów telewizji. Rozwój ka-

nałów tematycznych oraz telewizji kablowej i abonamentowej, spowodował od-

pływ widzów od stacji ogólnotematycznych (mainstreamowych). W latach 70. 

XX wieku w Stanach Zjednoczonych powstała płatna telewizja HBO, następnie 

inne płatne telewizje utrzymujące się dzięki wpływom z abonamentu. Nadawcy 

                                                                 
46 Por. E. Kaja, art. cyt.; s. 70-73; P. Włodek, Seriale nowej generacji a konwencje filmowe, 

[w:] A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, P. Przytuła (red.), Seriale w kon-
tekście kulturowym gatunki, konwergencja, recepcja, Olsztyn 2014, s. 237-240. 
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telewizyjni, których podstawą funkcjonowania są wpływy z reklam rzadko pro-

dukują i na ogół unikają emisji seriali zawierających bardzo kontrowersyjnych 

bohaterów i obrazoburcze treści, bo w ten sposób mogą narazić się reklamodaw-

com, a od zysków ze spotów reklamowych zależy ich istnienie na rynku medial-

nym. W przypadku telewizji abonamentowej, jak słusznie zauważa Ewa Kaja, 

reklama przestaje być „religią” i determinować treść programów telewizyjnych. 

W kontekście pojawienia się post-sopaów warto też zwrócić uwagę na zmia-

ny sposobu dystrybucji seriali, a także ich odbioru, które są w największym stop-

niu związane z przemianami technologicznymi. Dziś duża część osób, być może 

większość, ogląda neoseriale via Internet. Można powiedzieć, że gros seriali 

nadal jest produkowanych na potrzeby stacji telewizyjnych, ale często mają one 

swoje „drugie życie” w Internecie. Seriale mogą być dziś oglądane niemal w każ-

dy miejscu, o dowolnej porze i na dowolnym urządzeniu to umożliwiającym 

(laptopie, tablecie, smartfonie czy telewizorze). 

Analizując sukces seriali nowej generacji można odwołać się do przemyśleń 

Henry’ego Jenkinsa. Zdaniem badacza mamy do czynienia z konwergencją me-

diów, gdzie przecinają się drogi starych i nowych mediów47. Młodzi widzowie 

oglądają post-soapy głównie w Internecie, w tym medium wyszukują też infor-

macji dotyczących interesujących ich seriali, dzielą się nimi z innymi osobami na 

forach internetowych czy w trakcie zlotów fanów, tak zwanych konwentów. 

Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju gra pomiędzy twórcami post-

soapów a konsumentami. Twórcy, ale też nierzadko nadawcy serialu zachęcają 

widzów do poszukiwania informacji na temat bohaterów, aktorów, wątków, czy 

kulis realizacji. Pojawienie się nowych technologii, nowych seriali i nowego za-

angażowanego widza przyczynia się do wytworzenia swoistej kultury uczestnic-

twa. Pojęcie to kontrastuje z przekonaniem o pasywnej postawie medialnej spo-

łeczności48. 

                                                                 
47 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernato-

wicz M. Filipiak, Warszawa 2007. 
48 Por. Tamże, s. 7-13; E. Kaja, art. cyt., s. 78-79. 
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Refleksje końcowe 
 

W neoserialach na pierwszy plan wysuwają się strategie dyskursywne doty-

czące relatywizmu etycznego. Świat wartości post-soapów jest trudny do zrekon-

struowania. W „rozmytych aksjologicznie” neoserialach odnajdujemy drażliwe 

kwestie społeczne, które ukazane są w sposób niesztampowy, pobudzający do 

refleksji. Oglądanie tego typu produkcji może sprawiać ból nie tylko ze względu 

na dylematy (anty)bohaterów, które stają się dylematami widzów, ale także dla-

tego, że twórcy post-soapów diagnozują problemy i nie dają żadnych recept na 

ich rozwiązanie. Neoseriale w przeciwieństwie do tradycyjnych seriali nie kończą 

się happy endem. 

Współcześnie mówi się coraz częściej o końcu książki, o końcu czytelnic-

twa w tradycyjnym sensie. I w tym rozumieniu seriale przejmują dziś rolę spoiw 

społecznych49. Jacek Dukaj twierdzi, że serial staje się najbardziej naturalną for-

mą opowiadania o świecie i człowieku, zastępując powieść. Neoseriale są dla 

wielu widzów, tym czym dla ludzi średniowiecza i renesansu były moralitety 

ukazujące losy bohatera, wybierającego pomiędzy złem a dobrem, potępieniem 

a zbawieniem50. Oglądanie serialu przypomina czytanie książki, ponieważ od-

cinki serialu możemy potraktować jako rozdziały powieści, a sezony serialowe 

jak kolejne tomy. Oglądając serial via Internet lub nagrany na nośniku cyfro-

wym, podobnie jak w przypadku lektury książek, możemy zrobić pauzę, by wy-

konać inne czynności i wrócić do oglądania w dogodnym dla nas momencie. 

Współcześnie, to właśnie post-soapy w dużym stopniu przejęły funkcję tłuma-

czenia i interpretowania coraz bardziej zróżnicowanej i złożonej rzeczywistości 

społecznej51. 

Uważam, że neoseriale jako jeden z nielicznych elementów sztuki masowej 

są w stanie udźwignąć tematykę poważną. Nie ulega wątpliwości, że z punktu 

widzenia producentów i nadawców post-soapów, podobnie jak w przypadku in-

nych seriali, najistotniejszymi kryteriami, które pozwalają na ocenę powodzenia 

                                                                 
49 B. Darska, dz. cyt., s. 11-12. 
50 Por. J. Dukaj, Serial zamiast powieści, „Filmowy. Magazyn do Czytania”, 11, 2012, s. 35. 
51 Por. J. Sobota, art. cyt., s. 21. 
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produkcji są wskaźniki oglądalności i rachunek ekonomiczny. Jak pokazuje 

przykład neoseriali, można jednak tworzyć seriale ambitne, pozbawione taniego 

dydaktyzmu, które zyskują uznanie „zwykłych” widzów i ekspertów. 

Wszystkie gatunki serialowe zniekształcają rzeczywistość. Post-soapy przed-

stawiają wady i kruchość konstrukcji psychicznej istoty ludzkiej. Dosyć pesymi-

styczny obraz człowieka i społeczeństwa kreślony w neoserialach zawiera tylko 

część prawdy o człowieku i życiu społecznym, ale jest bliższy ponowoczesnej 

rzeczywistości niż ten, który jest kreowany w tradycyjnych „bezpiecznych aksjo-

logicznie” serialach. 
 

 

 

THE IMAGE OF THE CONDITION  

OF THE CONTEMPORARY MAN AND SOCIETY 

IN THE NEW GENERATION OF TELEVISION SERIES 

 

Summary 

 

This article offers an analysis of the following TV series: Six Feet Under, House M.D., Dex-

ter, Breaking Bad, House of Cards, Fargo, Better Call Saul. These 21st century productions are known 

as “new generation TV series”, “neo TV series” or “post soaps”. This genre, even though it has orig-

inated from older television forms, in most cases has now very little in common with them. For 

my research I used the discourse-historical approach in the critical discourse analysis. The main 

aim of the analysis was to describe discourse strategies which are most commonly used to present 

the condition of a contemporary man and society. The analysis led to several conclusions. Dis-

course strategies which are most vivid in post soaps concern ethical relativism. Their creators en-

gage in a play with the audience – by showing the dilemmas of their (anti-)heroes they force the 

viewers to reflect on their moral choices. Post soaps show men with their vices and stress how 

fragile is their mental structure. Unlike traditional TV series which were axiologically “safe”, post 

soaps could be described as “wishy-washy” or “unsafe” in this respect. The picture of human condi-

tion drawn in post soaps is full of pessimism and even though it is only partially true, it resembles 

postmodern reality much more than the one presented in traditional television series. As far as 

producers and broadcasters are concerned, still the most important criteria that allow to evaluate 

the success of a production are audience ratings and economic balance. New generation television 

series, however, prove that this genre does not have to be cliched, unambitious, full of banal didac-

ticism or to avoid sensitive social issues to earn the recognition in the eyes of both ordinary view-

ers and experts. 
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PONOWOCZESNY WSPANIAŁY ŚWIAT 
 

 

Rzeczywistość psychiczna jest jedyną rzeczywistością, jaką możemy do-

świadczyć bezpośrednio. Doświadczamy jej samotnie, żyjąc w swym subiektyw-

nym świecie, czasem lękając się, czy nasze doświadczenie jest realne, najczęściej 

zaś uciekając od tego typu wątpliwości, by nie podważyć własnego zdrowia psy-

chicznego. Poszukując tego, co wspólne w przeżyciach własnych i swych bliź-

nich, nadajemy tym wspólnym doświadczeniom pozory realności. Zatem opie-

ramy poczucie bezpieczeństwa na grząskim gruncie złudzeń, ale przynajmniej 

grunt ten, choć wciąż jest niebezpieczny, próbowali oswoić nasi przodkowie, na-

rzucając swoim potomkom taką a nie inną wizję świata, ludzkości, własnego 

plemienia, człowieka, jego przeznaczenia i natury. Obecnie jednak musimy się 

zmierzyć z czymś, co jeszcze do niedawna nie istniało, tak charakterystycznym 

dla ponowoczesności światem stojącym poza jawą a snem. Chodzi o to, że rze-

czywistość coraz bardziej próbują zastąpić obrazy cieni, przesuwające się po 

większych i mniejszych ekranach. Nie są to ani twory realne, ani też wytwory 

naszej żywej wyobraźni. W tej cyfrowej rzeczywistości powołanej do istnienia 

przez ponowoczesnych, entuzjastycznych „uczniów czarnoksiężnika” zacierają 

się granice między realnym a wirtualnym, między rzeczywistością a ideologicz-

nym fantazmatem, między światem a widmem świata. Dla istoty ludzkiej opęta-

nej przez pragnienie stałego monitorowania, podglądania, komunikowania się, 
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dzielenia się z anonimowymi internautami wszystkim, co widzi, wie, a nawet 

przeżywa i czuje, włączając w to najintymniejsze szczegóły dotyczące własnego 

ciała i stanu zdrowia, czyż nie będzie podejrzane, wręcz uznane za patologiczne, 

niemal każde ekstatyczne odczucie piękna natury, głębokie doświadczenie lektu-

ry, twórcze olśnienie, czy przeżycie mistyczne? W opartej na „najświętszej” eko-

nomii monokulturze „przejrzystości” całkiem możliwe, że tajemnica i prywat-

ność stają się atrybutami hipokryzji i samolubstwa, zaś głębia mądrości znika 

pod ilością „skonsumowanych” informacji. Droga do racjonalności okazuje się 

być, ukrywanym za ekonomiczno-naukowymi komunałami, irracjonalnym sza-

leństwem napędzanym przez Tanatosa. 

Zauważmy, że w „Antygonie” Sofoklesa, jak i wcześniej w tragediach Aj-

schylosa, pojawia się przeświadczenie (tak charakterystyczne dla religii i syste-

mów filozoficznych wywodzących się z Półwyspu Indyjskiego), że świat jawy 

wcale nie jest bardziej realny niż świat snu: „O śmiertelnych pokolenia/ Życie 

wasze to cień cienia/ Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje/ Nad to, co 

w sennych rojeniach uwije/ Aby potem z biegiem zdarzeń/ Po snu chwili runąć 

z marzeń”1. 

Jeśli zatem ktoś pragnie stać się „wolnym duchem”, osiągnąć stan maksy-

malnej obiektywizacji, w którym to granice pomiędzy obiektywnym a subiek-

tywnym przestają mieć większe znaczenie, powinien dojrzeć do podwójnego 

przebudzenia: ze świata marzeń sennych oraz świata, który uważamy za jawę, 

a który bywa nieraz mniej rzeczywistym niż świat marzeń sennych, ponieważ 

zamykamy go w swoich poglądach opartych na iluzorycznych podstawach, które 

bierzemy za solidne fundamenty. Zazwyczaj w naszym indywidualnym do-

świadczeniu racjonalna myśl kapituluje przed stanem emocjonalnym, zaś stan 

emocjonalny przed myślą już niekoniecznie. Tłumacze dzieł pisanych w san-

skrycie czy w języku chińskim, stoją przed dylematem, ponieważ w tych języ-

kach słowo oznaczające ‘umysł’, ‘myślenie intelektualne’ oznacza również i serce 

(także w znaczeniu somatycznego organu). Dlatego też dobrą intuicję mają ci, 

którzy oddają chińskie xin jako serco-umysł. W filozofii Wschodu (najwyraźniej 
                                                                 

1 Sofokles, Antygona, [w:] Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Antologia tragedii greckiej, przeł. 
S. Srebrny, K. Morawski, J. Łanowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 290. 
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w buddyzmie chan, znanym bardziej jako zen, który to powstał wskutek syntezy 

taoizmu i buddyzmu) jest czymś oczywistym, że myślenie intelektualne oraz 

świat emocji i uczuć są dwiema stronami tego samego procesu. W filozofii, któ-

ra wykształciła się w obrębie cywilizacji zachodnioeuropejskiej, tak łudzącej się, 

że jest kontynuatorką filozofii Starożytnej Grecji, myśl stoi często w opozycji do 

sfery emocjonalnej. Można rzec, że tą sferę pozostawiono artystom, którzy we-

dle Josepha Campbella2 zastąpili dawnych szamanów i proroków i przejęli nieja-

ko rolę przekazicieli mitu. A artyści od zawsze przekraczali tę sferę, próbując 

niekiedy przejąć rolę mędrców. Z tym że, a na tym opiera się wiele nieporozu-

mień, wielkie dzieło artystyczne jest zazwyczaj mądrzejsze od swego twórcy. 

Czyż nie ma racji Milan Kundera, kiedy stwierdza, że od końca XX wieku filo-

zofia straciła kontakt z konkretnym życiem i oddaliła się od świata, zatracając się 

w abstrakcjach? „Duch Europy i jej mądrość ucieleśniony jest teraz nie w myśli 

filozoficznej, ale w powieściach takich jak „Ulisses”, „Czarodziejska góra”, 

„Człowiek bez właściwości”, „Zamek”, „Lunatycy”, „Kosmos”3. 

Jeśli uznamy nawet, że Kundera przesadził, to jednak warto podkreślić, że 

artyści pełnią w kulturze rolę systemów wczesnego ostrzegania. Przez artystę 

przemawia nie tylko duch czasu, ale też duch przyszłości, którego nie rozumie, 

a który manifestuje się jako wewnętrzne napięcie twórcy, wyrażające się w akcie 

kreacji, skryte za światem symboli, metaforą: słowem, obrazem, dźwiękiem etc. 

Interpretując „Mit państwa” Cassirera Sławomir Raube wskazuje na po-

dobną rolę filozofa w kulturze, który jednak w przeciwieństwie do artysty kieruje 

się przejrzystą, nieraz aż do bólu, świadomością. Jak pisze Autor: „Obowiązkiem 

filozofii jest stała obserwacja kulturowych ruchów tektonicznych i ostrzeganie 

przed naruszeniem delikatnej równowagi pomiędzy tym, co racjonalne a mrocz-

nymi siłami mitycznymi”4. 

                                                                 
2 Por. J. Campbell, Potęga mitu, przeł. I. Kania, Sigma, Kraków 1994. 
3 M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” nr 

5/1984, s. 15. 
4 S. Raube, Powracający mit: idea regresu w filozofii kultury Ernsta Cassirera, „Kultura 

i wartości” nr 2(10)/2014, s. 32. 
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Wydaje mi się jednak, że ta tzw. delikatna równowaga (dlatego można 

mówić o delikatnej) w rzeczy samej opiera się na dynamicznym ścieraniu się 

przeciwieństw. Przeciwieństwo pomiędzy opartym na emocjach i intuicji myśle-

niu mitycznym a myślą racjonalną podlega prawu enancjodromii. Enancjodro-

mia (z greki „bieg naprzeciw”) jest pojęciem charakterystycznym dla filozofii 

Heraklita, który w ten sposób określał grę przeciwieństw w obrębie tego, co się 

wydarza. Wszystko, co jest, przechodzi w przeciwieństwo samego siebie. 

W psychologii Junga, dzięki któremu to pojęcie dostało „drugie życie”, enan-

cjodromia oznacza „(…) występowanie nieświadomego przeciwieństwa, zwłasz-

cza wtedy, gdy jeden element następuje po drugim”5. Można rzec, że nieświa-

dome przeciwieństwo naszej świadomej postawy jest sprawcą naszego losu. Na 

przykład przeciwieństwem funkcji myślenia jest funkcja uczucia. Ludzie, dla 

których funkcja myślenia stała się funkcją główną i wchodzą w kontakt ze świa-

tem przede wszystkim za pomocą myślenia intelektualnego, funkcja uczucia, ja-

ko funkcja niższa, jest ich „cieniem”, ich „piętą achillesową”. Tam, gdzie władzę 

przyjmują emocje i uczucia pozostają ułomnymi. Na ten stan rzeczy można by-

łoby przytoczyć całkiem sporo dowodów, np. ilu wybitnych intelektualistów fa-

talnie wybiera, jeśli chodzi o swe związki miłosne czy sympatie dla ruchów spo-

łeczno-politycznych (np. bratanie się intelektualistów z komunistami, narodow-

cami czy neoliberałami, którzy odwołują się do tego, co najbardziej w naturze 

ludzkiej niepożądane: od przemocy po chciwość). Wystarczy nieraz jeden błąd 

popełniony w stanie obniżonego progu świadomości (silne wzburzenie, zako-

chanie, przemęczenie, intoksykacja etc.) i okazać się może, że ten błąd w o wiele 

większym stopniu determinuje nasz los niż najbardziej przemyślane, świadome, 

wybory. Oczywiście zdarzenia zmieniające i wyznaczające nasz los mogą być 

również pozytywne (na przykład wglądy twórcze i odkrycia naukowe dokony-

wane pod wpływem intensywnych doświadczeń). W przypadku najbardziej ra-

cjonalnego myśliciela wystarczy naruszyć „wymyślone” dogmaty, byśmy do-

świadczyli z jego strony dzikiej erupcji emocji. Z drugiej strony u osób zdomi-

                                                                 
5 C. G.Jung, Typy psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 477. 
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nowanych przez funkcję uczuć i emocji myślenie przybiera formę najprzeróż-

niejszych urojeń. 

Ze zjawiskiem enancjodromii, które przekracza sztuczne granice Wschodu 

i Zachodu, spotykamy się nie tylko w poglądach Heraklita i Junga, lecz również 

w taoizmie i w buddyzmie (szczególnie w buddyzmie czan). Niekiedy te zjawi-

sko oddawane jest za pomocą takich terminów jak „jedność przeciwieństw” (mo-

im zdaniem brzmi zbyt statycznie) czy dialektyczny monizm. To, co łączy 

główne założenia psychologii Junga z ideami taoistycznymi, buddyzmu mahaja-

ny i heraklitejskimi to założenie, że jedność i dwoistość są, jeśli nie identyczne, 

to pokrewne sobie; jedność pojawia się w dwoistości, zaś dwoistość sprowadza 

się do jedności. „Jak wszelka energia jest rezultatem napięcia między przeciw-

nymi biegunami, tak i dusza jest wewnętrznie spolaryzowana; jest to konieczna 

przesłanka żywotności duszy. (…) Polaryzacja jako warunek życia (…) staje na-

przeciw jedności ja, która nie dość, że jest krucha, to jeszcze jest wynikiem trwa-

jącego tysiące lat procesu, zresztą istnieje ona dzięki przedsięwzięciu niezliczo-

nych środków bezpieczeństwa”6. 

Twórca psychologii analitycznej argumentuje, że energia leżąca u podstaw 

świadomego życia jest wcześniejsza niż życie, dlatego też zrazu jest nieświado-

ma. Proces uświadomienia pojawia się w swych początkach w formach projek-

cyjnych (bogowie, demony etc.). Jeśli ktoś uznaje, że treści świadomości są jedy-

ną formą istnienia to, zdaniem Junga, naraża się na niebezpieczeństwo inflacji 

(boska moc może być przypisywana pieniądzom, własności, określonej ideologii 

etc.). Nawiązując, w jednym ze swych Seminariów7 do słynnego zdania Herakli-

ta, że „Wojna jest ojcem wszystkich, wszystkich królem; jednych ukazuje jako 

bogów, innych jako ludzi, tych czyni niewolnikami, tamtych wolnymi”8, Jung 

porównuje enancjodromię do piekła, przywołując symbolikę ognia. Jednak 

w piekle tym znajdują się również klejnoty. „Czymże są namiętności i emocje? 

                                                                 
6 Tenże, Wspomnienia, sny, myśli. Spisane i podane do druku przez Anielę Jaffé, przeł. R. Resz-

ke i L. Kolankiewicz, Warszawa 1997, s. 300. 
7 Tenże, Psychologia kundalini-jogi. Według notatek z seminariów 1932 opracował Sonu Sha-

mdasani, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 2003, s. 120. 
8 Za: W. Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, przeł. J. Wocial, Homini, Kraków 

2007, s. 185. 
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Są źródłem ognia, zasobnika energii. Człowiek, który nie ma żaru w sobie jest 

niczym – jest to osobnik płaski, śmieszny, dwuwymiarowy. Człowiek musi pło-

nąć, nawet jeśli w ten sposób robi z siebie błazna”9. W „Psychologii i religii” 

stwierdza, że „Od czasów Heraklita życie przedstawiane jest jako pyr aeizoon, to 

znaczy wiecznie żywy ogień”10. 

W słynnej „Sutcie o płonięciu”11 Budda porównuje procesy życiowe do 

płomienia i spalania. Zmysły i umysł oraz ich obiekty i odpowiadające im świa-

domości płoną ogniem pożądania, awersji, ułudy, odrodzeń, starzenia się, śmier-

ci, żalu, cierpienia, bólu, strapienia, rozpaczy. Płoną również uczucia, zarówno 

przyjemne, nieprzyjemne, jak i neutralne. Spalają nas myśli, które wypełniają 

nasze głowy. Jednym słowem – wszystko płonie. 

Fascynacja Cassirera mitem („Esej o człowieku”), i wskutek doświadczeń 

z ideologią narodowego socjalizmu, jego późniejsza podejrzliwość w stosunku 

do mitu i nadawanie nadmiernej wartości myśleniu racjonalnemu osadzają się na 

obłędnym zachodnioeuropejskim uwarunkowaniu, które prowadzi do dysocjacji, 

spotęgowanej jeszcze przez wiktoriańskich hipokrytów, między myślą a emocją. 

Uwięzieni w kręgu myśli zachodnioeuropejskiej zapominamy, że stan pozytywny 

można osiągnąć nie poprzez wypieranie i tłumienie tego, co negatywne, lecz 

przez transformację negatywnego. Jiddu Krishnamurti zwrócił uwagę na pewien 

uwarunkowany kulturowo mechanizm, który ujawnia się m. in. w języku: „Przez 

negację rodzi się coś stricte pozytywnego (…) Dzięki rzeczywistej negacji tego, 

co niemoralne, rodzi się moralność”12. A to znaczy, że do miłości prowadzi ne-

gacja nienawiści a nie dążenie do miłości. Ireneusz Kania13 analizując palijskie 

słowo „averena” (życzliwość, miłość, dobroć) zwraca uwagę na to, że ma ono 

konstrukcję negatywną. Składa się z partykuły prywatywnej (od łac. privatio – 

brak) a i słowa vera (nienawiść). Zatem „averena” to „nie – nienawiść”, „brak 

nienawiści”. W refleksji religijno-etycznej wczesnego buddyzmu (również i hin-

                                                                 
9 C.G. Jung, Psychologia kundalini-jogi, wyd. cyt., s. 120. 
10 Tenże, Psychologia a religia, przeł. J. Prokopiuk. Wrota, Warszawa 1997, s. 49. 
11 Por. I. Kania, Muttavali. Wypisy z ksiąg starobuddyjskich, Aletheia, Warszawa 2007, s. 134. 
12 J. Krishnamurti, Całkowicie inny sposób życia, przeł. R. Kubik, KOS, Katowice 2008, 

s. 60-61. 
13 Por. I. Kania, dz. cyt., s. 300. 
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duizmu) jest sformułowanych w ten sposób wiele istotnych, pozytywnych pojęć. 

W palijskim „spokój” to „akodha” (brak gniewu, nie – gniew); „zdrowie” – 

„arogya” (brak choroby, nie – choroba). W grece także występuje partykuła pry-

watywna a (nie, bez). Żeby jednak odczuć różnicę warto przywołać kilka słów. 

„Agnosia” (brak poznania, ignorancja), „astenia” (niemoc, choroba, gdy tymcza-

sem „stenos” to siła, tężyzna, moc). O ile jeszcze można porównać z sobą słowo 

„agnoia” (niewiedza) z sanskryckim terminem „avidia” (niewiedza, głupota), to 

zazwyczaj, w przeważającej mierze w grece poprzez wykorzystanie partykuły a 

pojęcia pozytywne zmieniają swe znaczenie na negatywne. W języku polskim 

używamy jako partykułę prywatywną nie. Mówimy o kimś, że jest niedobry 

(w znaczeniu zły), niegrzeczny, niemoralny, nierozumny. Osiągamy w ten spo-

sób złudzenie, że zło jest negacją dobra czy niemoralność negacją moralności, 

tak jakbyśmy na zawołanie posiadali pozytywne cechy, czyli to, co można zane-

gować. W większości nowożytnych języków Europy, a proces ten rozpoczął się 

już od czasów posokratejskich (szczególnie widać to w filozofii Arystotelesa) zo-

stały powymyślane pojęcia na określenie właściwości przeciwnych w stosunku do 

pojęć pozytywnych (tzw. nazwy negatywne), ale w taki sposób, by żywić złudze-

nie, że pomiędzy przeciwieństwami nie ma żadnych styczności. W ten sposób 

myśl europejska poczęła tracić świadomość konwencjonalnego charakteru języ-

ka. Doszło do tego, czego obawiało się wielu filozofów buddyjskich, mianowicie 

do „ontologizacji pojęć abstrakcyjnych”14. Tym samym rozpoczął się proces od-

rywania się filozofii od mądrości. Czyż coraz bardziej nie sprzyja temu proceso-

wi utrata kontaktu nie tyko z naturą, ale przede wszystkim tracenie kontaktu 

przez licznych myślicieli z własnym ciałem i emocjami? Chyba jednak warto 

pójść za tymi wskazówkami Nietzschego: 

„Jak najmniej siedzieć, nie wierzyć żadnej myśli, która się nie urodziła na 

wolnem powietrzu i przy swobodnym ruchu – jeśli i mięśnie przy tym święcie 

nie uczestniczą. Wszystkie przesądy pochodzą z kiszek. – Cierpliwość poślad-

ków – rzekłem to już raz – to właściwy grzech przeciw Duchowi Świętemu.”15 

                                                                 
14 Por. tamże, s. 300. 
15 F. Nietzsche, Ecce homo, przeł. L. Staff, Warszawa, Mortkowicz, Warszawa 1912, s. 28. 
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„Jeno wychodzone myśli są coś warte.”16 

Jak już wspomniałem, podstawą myślenia mitycznego są emocje, intuicja 

i wola (oczywiście w znaczeniu schopenhauerowskim jako popęd, żądza, która 

najpierw chce, a dopiero potem poznaje), ale również poczucie jedności życia 

człowieka i przyrody (natury, kosmosu).17 

Charakterystyczne dla tego myślenia jest utożsamienie tego, co rzeczywiste 

i wyobrażone. Cassirer pisze o przenikającej myślenie mityczne zasadzie meta-

morfozy18. Wszystko jest możliwe, wszystko może zmienić się we wszystko, 

część staje się tym samym co całość. Cassirer był świadomy tego, że myśl racjo-

nalna jest zbudowana na „glebie wulkanicznej”, pod którą kipi bardziej pierwot-

na myśl mityczna. Dlatego też, zdaniem Cassirera, trzeba być przygotowanym 

na wstrząsy i kataklizmy. Zdaniem Freuda i Junga świadomość jest ledwie wy-

sepką na oceanie nieświadomości. I po to, by nie pogrążyć się w szaleństwie 

i zachować choć pozór panowania nad sobą trzeba wkraczać w nieświadome, by 

je oswajać i transformować. Twórcy psychologii głębi, dzięki połączeniu własnej 

autoanalizy i doświadczeń praktycznych z pacjentami, wiedzieli jednak, że przed 

„cieniem” (zarówno indywidualnym jak i zbiorowym) nie można uciec, ani też 

nie da się go pokonać. Walcząc z nim, tylko go się wzmacnia. Można go jedynie 

rozpoznać i powoli rozmontować, niczym saper unieszkodliwiający niebezpiecz-

ny ładunek. Z tym że „cień” w każdej chwili może się odrodzić i popsuć święto 

zaślubin z „jasną stroną mocy”. 

Ernst Cassirer ujmuje kulturę jako system powiązanych ze sobą form sym-

bolicznych. Formy te tworzą otaczającą nas rzeczywistość, właściwe nasze śro-

dowisko19. Czas, przestrzeń, przyczynowość, rzecz i jej własności są formami 

ujmowanymi ze względu na jakość; zaś mit, religia, nauka, historia, język – ze 

względu na modalność. 

                                                                 
16 Tenże, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa 

1910, s. 10. 
17 Zob. M. Bal-Nowak, Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta Cassirera, Wydawnicwo 

Nomos, Kraków 1996, s. 81. 
18 E. Cassirer, Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 175. 
19 Zob. E. Cassirer, Pojęcie formy symbolicznej w budowie nauk humanistycznych, [w:] Symbol 

i język, przeł. I red. B. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1995, s. 11-43. 
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Istota ludzka opętana przez myślenie mityczne może odczuwać wszechmoc 

i wszechobecność. Może jej się wydawać, ze jest w centrum wydarzeń, a nawet, 

że wywiera wpływ na świat. U jednostki stan ten kojarzy się z chorobą psy-

chiczną, u większej grupy, niestety, wręcz przeciwnie. Cassirerowskie myślenie 

mityczne ma wiele wspólnego z jungowskim opisem osób, których psychikę 

zdominowała funkcja uczucia. Jednak należy zauważyć, że konflikt pomiędzy 

związanym z mitem światem obrazów i emocji a myśleniem racjonalnym jest 

konfliktem archetypowym, wyrastającym wprost z „serca” ludzkiej natury. Tym 

niemniej to myśl racjonalna pozostaje w służbie najbardziej irracjonalnych mi-

tów, choć czasem może wydawać się inaczej. 

Jakby na to nie patrząc enancjodromia to piekło, gdzie, parafrazując Scho-

penhauera, jedni odgrywają role męczonych dusz a inni diabłów. Enancjodro-

mia to świat samsary, cierpienia, pułapki nadmiaru i niedostatku, przesytu i gło-

du, ciągłego braku czegoś. To nasz świat, po którym błąkają się, rozumne i jed-

nocześnie szalone istoty (homo sapiens-demens), poszukując obiektów mate-

rialnych i niematerialnych, łudząc się, że przy ich pomocy zaspokoją swe niena-

sycone pragnienia. Najbardziej przerażające jest to, że do koszmaru prowadzą 

nie tylko utopie odwołujące się do silnie działających na emocje czarno – białych 

mitów krwi, rasy, „pomazańców bożych”, ale również projekty oparte na jak naj-

bardziej racjonalnych przesłankach, które okazują się innymi przebraniami ludz-

kich pragnień związanych z długim życiem (nieśmiertelnością), zdrowiem, 

szczęściem, materialnym dostatkiem. Koszmar związany z ziszczaniem się tych 

pragnień obserwujemy w dwóch słynnych antyutopiach: w „Nowym wspaniałym 

świecie” Aldousa Huxleya i współczesnym „Kręgu” Dave’a Eggersa. Ze względu 

na tematykę mego szkicu, więcej miejsca poświęcę tej drugiej pozycji, już sław-

nej, ale mniej znanej, której treść koresponduje z życiem człowieka ery cyfryza-

cji. Warto jednak przypomnieć, że w powieści Huxleya pojawia się wizja natury 

jako produktu konsumenckiego: „Warunkujemy masy na niechęć do przyrody 

(…) Równocześnie jednak wykształcamy w nich upodobanie do sportów na ło-
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nie natury. Dbamy przy tym o to, by sporty te wymagały użycia skomplikowa-

nych przyrządów”20. 

Podejście do natury opiera się zatem na racjonalnych i brutalnie pragma-

tycznych przesłankach. Kontemplacja naturalnego piękna jako czynność dar-

mowa i bezproduktywna została uznana za zaburzenie psychiczne i jako potrze-

ba – wypleniona. Spełnienie tego proroctwa zaczęło się najszybciej. Mimo pe-

spektywy nadchodzącej klęski ekologicznej dla licznej rzeszy konsumentów na-

tura to nowe trasy narciarskie, sprowadzające śmierć na górskie lasy, polany roz-

jeżdżane przez quady i dewastowane przez developperów, betonowe ścieżki dla 

niedzielnych rowerzystów i miłośników nordic walking i mijane ludzkie istoty 

zaopatrzone w drogie oprzyrządowanie i markowe stroje. Natura jest tylko naj-

mniej potrzebnym dodatkiem do romansu z sobą samym, manifestowania pozy-

cji społecznej i pogoni za orgazmicznym odprężeniem. Spotykamy też w tej an-

tyutopii wizję idealnej substacji, zwanej somą, produktu farmakologicznego, 

dzięki któremu podtrzymywany jest w społeczeństwie stabilny stan szczęścia 

i niemożność doświadczenia zwątpienia: „Wszystkie zalety chrześcijaństwa i al-

koholu, żadnej z ich wad (…) „Uwalniamy się od rzeczywistości, kiedy tylko ze-

chcemy i takoż wracamy, bez bólu głowy i bez potrzeby mitologii”21. 

Społeczeństwo odcięte jest od mądrości kultury, zarówno tej, którą można 

nabyć dzięki lekturze pism, jak i od żywego przekazu mędrców i nauczycieli. 

Młodzieży zaleca się czytanie tylko fachowych książek, zaś samotna kontempla-

cja utworu poetyckiego czy traktatu filozoficznego jest rzeczą podejrzaną i nie-

wskazaną jako nieprzyzwoita samotna zabawa. A kandydaci na mędrców?: „Pra-

ca, zabawa… po sześćdziesiątce nasze siły i gusta, pozostają takie jak w wieku lat 

siedemnastu. W dawnych złych czasach starzy ludzie usuwali się z życia, szli na 

emeryturę, poświęcali się religii, spędzali czas na myśleniu… na myśleniu! (…) 

Dziś oto postęp, starzy ludzie pracują, starzy ludzie kopulują, starzy ludzie nie 

mają czasu, nie mają siły wytchnienia od przyjemności, okazji do tego, by usiąść 

i zacząć rozmyślać; gdyby zaś przez przypadek pojawiła się taka szczelina czasu 

w spoistej substancji ich rozrywek, zawsze pozostaje soma, pół grama na popo-
                                                                 

20 A. Huxley, Nowy wspaniały świat, przeł. B. Baran, Kraków 1988, s. 28. 
21 Tamże, s. 58-59. 
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łudnie, gram na weekend, dwa gramy na podróż na przewspaniały Wschód, trzy 

na mroczną wieczność na księżycu; wracając znajdą się po drugiej stronie szcze-

liny, bezpieczni, na twardym gruncie codziennej pracy i rozrywek, biegając 

z jednego czuciofilmy na drugi, od jednej sprężystej dziewczyny do innej, od 

zawodów elektromagnetycznego golfa do…”22. 

W tym idealnym świecie rozpowszechniona jest wiara w szczęśliwość jako 

Dobro Najwyższe. Szczęśliwość nie osiąga się ani przez pogłębienie świadomo-

ści, ani poszerzenie wiedzy, lecz w sposób brutalnie behawiorystyczny, poczucie 

szczęścia jest reakcją organizmu na bodziec zewnętrzny (substancja farmakolo-

giczna, seanse czuciofilmów, szereg zabiegów, które sprawiają, że umiera się 

wyglądając młodo: stymulacje, transfuzje, ochrona przed chorobami). 

Jak wyjaśnia Johnowi zwanemu Dzikusem (z racji przywiązania do tradycji 

kultury) jeden z dziesięciu zarządców Republiki Świata Mustafa Mond: „Nie 

można produkować aut nie mając stali, nie można tworzyć tragedii bez społecz-

nej niestabilności. Ludzie są szczęśliwi; otrzymują wszystko, czego zapragną, 

a nigdy nie pragną czegoś, czego nie mogą otrzymać”23. 

Społeczeństwo jest utrzymywane w błogiej niewiedzy o namiętnościach 

i starości. Bez matek, ojców, mężów, żon, dzieci, kochanek i kochanków, wszy-

scy, na swój, zależny od swojej kasty sposób, zamożni, bezpieczni, zawsze zdro-

wi. Lekka praca, potem soma, gry, seks bez ograniczeń, czuciofilmy. Należy 

zawsze lubić to, co nowe, choć jest głupie, helikoptery na ekranach, pocałunki 

aktorów etc. Niepotrzebne i niecenione są rzeczy stare, szczególnie, gdy są pięk-

ne, ponieważ piękno wabi… „Dziś ludzie nigdy nie są samotni (…) Sprawiamy, 

że nie znoszą samotności; urządzamy ich życie tak, że jest jeszcze niemożliwe, 

by kiedykolwiek w nią popadli”24. Te dwa ostatnie zdania brzmią jakby współ-

czesny opis ludzi uwięzionych z własnej woli na smyczach portali społeczno-

ściowych. A że człowiek ma od czasu do czasu potrzebę przeżywania stanów 

niepokoju i gwałtownych uczuć, Huxley wprowadza na łamy powieści interesu-

jący produkt farmaceutyczny: SGN (Surogat Gwałtownej Namiętności). Raz 

                                                                 
22 Tamże, s. 59-60. 
23 Tamże, s. 229. 
24 Tamże, s. 244. 
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w miesiącu system krwionośny człowieka jest nasycany adrenaliną, dzięki czemu 

otrzymujemy równoważnik psychologiczny lęku i wściekłości. Oczywiście dla 

wielu konsumentów gier komputerowych i pornograficznych klipów sama wir-

tualna rzeczywistość przez swą atrakcyjność jest wystarczającym równoważni-

kiem lęku i wściekłości. 

W takim wspaniałym świecie jakże absurdalnie brzmi wołanie Dzikusa: „Ja 

nie chcę wygody. Ja chcę Boga, poezji, prawdziwego niebezpieczeństwa, wolno-

ści, cnoty. Chcę grzechu. 

– Inaczej mówiąc (…) domaga się pan prawa do bycia nieszczęśliwym. (…) 

Nie mówiąc o prawie do starzenia się, brzydnięcia i impotencji; o prawie do sy-

filisu i raka; o prawie do niedożywienia, do bycia zawszonym i do życia w nie-

pewności jutra; o prawie do zapadnięcia na tyfus, do cierpienia niewysłowionego 

bólu wszelkiego rodzaju. (…) 

– Domagam się prawa do tego wszystkiego (…)”25. 

Jest w sytuacji bez wyjścia i będąc tego świadomy coraz bardziej radykalizu-

je swoje postawy, tak jak obecnie mieszkaniec Europy Środkowej, im bardziej 

poddawany jest presji ideologii neoliberalnej, tym bardziej poszukuje ratunku 

i dowartościowania w czarno-białej utopii mitów plemiennych i narodowych. 

Dzikus umartwia się, biczuje w pustelni, lecz nie jest pozostawiony samemu so-

bie. Dla pustelników nie ma już miejsca. Jako atrakcja medialna, oglądany, 

wręcz zaszczuty, odnajduje wyjście w akcie samobójczym. 

Niemal kopię Dzikusa, utkanego na miarę ponowoczesności, odnajdziemy 

i w „Kręgu” Eggersa. Ale najpierw warto siebie zapytać: Czy rzeczywiście nasze 

życie przeniosło się do sieci? To nie życie przeniosło się do sieci, to umysły wie-

lu z nas tam zamieszkały, próbując zaprzeczyć, że są tylko niebezpiecznie bar-

dziej rozgarniętymi dziećmi Matki Natury, a tymczasem są wciągani przez nią 

perfidną pułapkę, zbudowaną z ułudy efektywności i racjonalności. 

W psychopatologii terminem logorea (od ‘logos’ – słowo i ‘rhoà’ – rzeka) 

określa się patologicznie szybkie i bezwładne wypowiadanie się, słowotok. Pol-

ski antropolog i kulturoznawca Wojciech J. Burszta tymczasem pokazuje nam, 

                                                                 
25 Tamże, s. 249. 
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że żyjemy w kulturowej, medialnej logorei. Logorea „To mieszanina słowoobra-

zów z metakomentarzami bez granic”26. Słowoobrazy zawłaszczają nasze wy-

obrażenia przeszłości, teraźniejszości i możliwej przyszłości. Poddając refleksji 

pracę, konsumpcję, czas wolny i przemysł turystyczny Burszta wplata w to fa-

scynujące krótkie rozważanie na temat idei miejsca. W tym celu przywołuje 

greckie terminy: topos (miejsce abstrakcyjne, jakiś konkretny punkt na mapie) i, 

rzadziej dzisiaj używane, skazane na zapomnienie, chora („miejsce egzystencjal-

ne, ze wszystkimi cechami czyniącymi go wyjątkowym)”27. To „chora sprawia, że 

żyjący tam ludzie są innymi, niż byliby w innych miejscach. Jest równocześnie 

tak, że ludzie żyjący w chora także nań wpływają, zmieniają ją, odciskają na niej 

swoje piętno. (…) Rezultat tej nieustającej interakcji starożytni zwykli zwać ‘po-

ezją świata’, do którego warto było docierać”28. 

Burszta uświadamia nam, że współczesny człowiek jest obojętny na specy-

fikę miejsc i widzi tylko abstrakcyjne przestrzenie, czemu oczywiście sprzyja 

nowoczesna wizja świata rozczłonkowanego stworzonego z bezwładnych, nie-

powiązanych z sobą elementów. W monografii „Kultura manii”29 pozwoliłem 

sobie na wprowadzenie pojęcia „imagopatii”. Imagopatami możemy nazwać 

tych, którzy są bez reszty pochłonięci światem logorei. Zatem imagopatia jest 

stanem, w którym rzeczywistość wirtualnych „gadających” obrazów staje się je-

dyną rzeczywistością, jaką doświadcza podmiot, deprecjonując to, co istnieje po-

za ekranem. Tym samym to, co zawsze było traktowane jako realne zostaje zde-

gradowane do statusu rzeczy odrealnionych (rodzina, natura, przestrzeń miesz-

kalna, materialne dziedzictwo kulturowe etc.). Imagopatia to stan, w którym 

najbardziej realne stają się bóle i rozkosze zadawane przez świat wirtualnych ob-

razów. Jednak rozkosz nie ulega takiej intensyfikacji jak ból, który doświadcza 

się za pośrednictwem świata wirtualnego, ponieważ ból ten wynika z uświada-

mianiem sobie własnego wybrakowania. Paradoksalnie, jednostka taka żywi ilu-

zje, że w łatwy sposób te wybrakowanie zapełni, wystarczy tylko coś kupić, robić 

                                                                 
26 W. J. Burszta, Preteksty, Gdańsk 2015, s. 33. 
27 Tamże, s. 134. 
28 Tamże, s. 134. 
29 Zob. T. Olchanowski, Kultura manii, Warszawa 2016. 
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to, co czyni zapośredniczony autorytet, a nawet w jednej chwili przemianie ule-

gnie na piękną powłokę idola, własne, szpetne ciało. Nawet zaczyna roić sobie, 

że siłą woli zapanuje nad układem wegetatywnym, erekcją, pobudzeniem seksu-

alnym, orgazmem, pozbędzie się w oka mgnieniu lęków i zahamowań i tego 

wszystkiego, co w sobie nie znosi, a nawet wierzy, że siłą woli jest w stanie pa-

nować nad tym, co myślą inni. Jednocześnie ci, w większej części anonimowi, 

inni za pomocą negatywnych czy pozytywnych opinii poczynają sterować sta-

nami emocjonalnymi jednostki. Cóż, skoro już na drugie urodziny, a nawet 

i wcześniej otrzymuje się w prezencie tablet do zabawy, a w okresie niemowlęc-

twa i wczesnego dzieciństwa jest się wyprowadzanym na spacer nie tyle przez 

rodzica, co jego znajomych z Facebook’a i ekran smartfona, to świat natury staje 

się senną marą, czymś, co należy szybko pokonać i obudzić się w cyfrowym 

świecie nieograniczonych możliwości. 

Zdaniem klasyków psychoanalizy jednym z najbardziej istotnych mechani-

zmów obronnych jest projekcja, która wiąże się z rzutowaniem wewnętrznych 

stanów i wyobrażeń z nieświadomości na otoczenie. Sam w sobie ten mecha-

nizm może być normalny, patologiczny, może też stanowić obronę przed lę-

kiem, jednak generalnie zubaża osobowość czyniąc ze świadomości jednostki 

wąską smugę światła, zagrożoną przez mroczną potęgę nieświadomego. 

W prymitywnym, archaicznym stadium asymilacji projekcji obrazy wyobraźni 

i marzeń sennych są traktowane jak rzeczywiste. Jednostka żywi mniemanie, że 

to, co widzi w innej osobie, rzeczywiście takie jest. Następuje przemieszanie po-

rządku wewnętrznego z porządkiem zewnętrznym. U zdrowego człowieka po-

czucie te występuje właściwie tylko w snach, zaś w chorobach psychicznych 

emocje nie tylko są doznaniami wewnętrznymi i subiektywnymi, lecz stają się 

faktami. U imagopatów mamy do czynienia z uwięzieniem psyche na dobre i na 

złe w stadium archaicznym, z tym że zamiast obrazów wyobraźni i marzeń sen-

nych bardziej rzeczywiste stają się obrazy odbierane i konsumowane za pośred-

nictwem monitorów. Świadomość imagopaty angażują jej wirtualne widma, 

które uwodzą swym urokiem, a potem dręczą, psychicznie niszczą, a nawet 

sprowadzają śmierć. 
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W psychoanalizie definiuje się imago jako „Nieświadomy wzorzec kierujący 

sposobem postrzegania innych ludzi”30. Ten nieświadomy wzorzec nie tylko jest 

przyswajany przez nas w procesie wychowania i socjalizacji, który towarzyszy 

naszej ontogenezie (przede wszystkim w okresie dzieciństwa), ale też jego za-

sadnicza forma jest dziedziczona z pokolenie na pokolenie. Zatem nie tylko rze-

czywiste zdarzenia, mające miejsce w rodzinie, formują ten wzorzec, lecz rów-

nież nieświadome fantazje, wypływające z nieznanych źródeł i będące reakcjami 

nie tylko na to, co się w tej rodzinie dzieje. Lajos, Edyp, Elektra i inni greccy 

bohaterowie, a nawet bogowie, inkarnują się również w psyche rodziców i dzieci 

XXI wieku, rozgrywając swe konflikty. Na ile ten nieświadomy wzorzec, mający 

wiele wspólnego z jungowskimi archetypami, ulega przekształceniom w wyniku 

wchłonięcia ludzkich umysłów w świat wirtualny, (i co z tego wynika), prawdo-

podobnie dopiero przekonamy się, jako że mamy do czynienia ze zjawiskiem 

stosunkowo młodym, po kilku dekadach, kiedy w dorosłe życie wkroczy pokole-

nie dopiero co poczęte. 

W powieści Davida Eggersa „Krąg” na bazie zdeformowanych przez ducha 

czasu kultury cyfrowej, ludzkich pragnień do stałego monitorowania, podgląda-

nia i komunikowania się wyrósł potężny korporacyjny potwór „Circle”. Ta wiel-

ka informacyjno – medialna potęga sprawuje faktycznie władzę nad światem, 

dzięki monopolowi na przekaz informacji i totalną przejrzystość każdego oby-

watela. Wchodząc do siedziby Korporacji, luksusowego kampusu położonego 

nad Pacyfikiem, spotkamy reklamowe komunały typu: „Nie rezygnuj z marzeń”, 

„Nie stój z boku”, „Znajdź wspólnotę” (a nawet „Oddychaj”). Szczyt korpora-

cyjnej drabiny stanowi tzw. Banda Czterdzieściorga (40 wybitnych umysłów 

pracujących na potęgę Circle). A nad nimi, znajduje się Trzech Mędrców, zało-

życieli firmy. Ty Gospodinov, cudowne dziecko i wizjoner, graniczny przypadek 

zespołu Aspergera, człowiek, który przejrzał na oczy za późno, kiedy, niczym 

uczeń czarnoksiężnika powołał do życia potęgę, nad którą stracił kontrolę, a je-

go pragnieniem było ucywilizowanie sieci. Z tego powodu opracował specjalną 

aplikację, wszystkie potrzeby i narzędzia użytkownika zostały wrzucone do jed-

                                                                 
30 S. Fháner, Słownik psychoanalizy, przeł. J. Kubitsky, Gdańsk 1996, s. 68. 
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nego garnka – TruYou – jedno konto, jedna tożsamość, jedno hasło, jeden sys-

tem płatności na osobę. Koniec fałszywych tożsamości, nie ma trolli i hejterów, 

widzimy i jesteśmy widziani, znane są nasze nawyki, stan zdrowia, produkty, 

które konsumujemy, daje to olbrzymie możliwości dla marketingu. Drugi z mę-

drców to Eamon Bailey, twarz firmy, infokomunista, dla którego wiedza jest 

wspólną własnością i nikt nie może jej posiadać dla siebie. Wszyscy ludzie mają 

być powiązani, a odpowiedzi na istotne życiowe pytania poszukuje się u innych. 

No i wreszcie trzeci: Tom Stenton – globalny biznesmen, przypominający no-

wojorskiego maklera giełdowego, o bezwzględnej kapitalistycznej ambicji (90% 

informacji o świecie dociera do odbiorców za pomocą „Circle”). Na dobrą spra-

wę, ze względu na swe cechy charakteru, czyż tych Trzech Mędrców nie byłoby 

doskonałą metaforą idealnego zespołu badawczego? Aspołeczny geniusz, mózg 

przedsięwzięcia, prospołeczny infokomunista, dzielący się z innymi informacja-

mi na temat przedsięwzięcia, potrafiący zarazić innych swym ideologicznym en-

tuzjazmem, no i ten, który potrafi z tego wszystkiego osiągnąć maksymalny 

zysk. 

Główna bohaterka to przerażająco podatna na propagandę, inteligentna 

idiotka, pnąca się szybko w górę, młoda dziewczyna Mae Holland, entuzjastka 

nowego porządku, mająca wiele z Paszki Morozowa, ponieważ, m. in. zdradza 

i wydaje kochanka dla dobra Korporacji. Jest i ponowoczesny Dzikus, krytyk 

systemu, Mercer, prowincjonalny rzemieślnik, producent żyrandoli. O zarząd-

cach kultury cyfrowej Mercer mówi, że wytwarzają nienaturalnie skrajne potrze-

by towarzyskie31. Kontakty towarzyskie w sieci porównywane są do przekąsek, 

które niczego nie poprawiają, nie krzepią, są pustymi kaloriami w cyfrowo – 

społecznościowej postaci. Jednak uzależniają (stają się sztucznym popędem). 

„Świat doprowadził się do zidiocenia”32 – oto słowa, które mogą być głów-

nym mottem poglądów wypowiadanych przez „ponowoczesnego Dzikusa” – 

Mercera. Mamy do czynienia z kulturą, w obrębie której główny nurt komuni-

kacji opiera się na plotkach, pomówieniach i domysłach. Zdaniem Mercera 

wszyscy obecnie zatrzymali się na poziomie rozwojowym gimnazjalistów („po-
                                                                 

31 Por. D. Eggers, Krąg, przeł. M. Fedyszak, Katowice 2015, s. 135. 
32 Tamże, s. 134. 
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doba się”; „nie podoba”; buźki). A warto pamiętać, że w fazie dojrzewania 

płciowego mamy do czynienia z umysłem totalitarnym, nietolerancyjnym, po-

strzegającym świat przy pomocy czarno – białego schematu (oni – my, starzy – 

młodzi, wszystko albo nic etc.). Paradoksalnie ta rozbuchana komunikacja pro-

wadzi do… autyzmu społecznego33. Na przykład tak modne ignorowanie towa-

rzystwa ludzi siedzących obok przy stole, ponieważ ważniejszą czynnością stało 

się „podpięcie się do smyczy” i wyszukiwanie informacji i obrazów na ekranie. 

W powieści Eggersa doświadczymy wraz z bohaterką sytuacji, kiedy to japiszon 

przeżywający romans z samym sobą na drugiej półkuli, w pięknej scenerii, ob-

chodzi bardziej (i jest bardziej realny) niż przebywający obok partner, ojciec, 

matka, dziecko… 

Mercer chce żyć poza. Jest zszokowany, gdy zdjęcia własnych wytworów, 

odnajduje w sieci, wśród buziek i komentarzy, umieszczone tam wbrew jego wo-

li. Jesteśmy w świecie, w którym: „Tajemnice to kłamstwa” / Dzielenie się – lek 

na każde strapienie/ Prywatność to kradzież”34. 

Idealnym życiem jest życie przejrzyste. Wątpią w przejrzystość tylko ci, 

którzy mają nieczyste sumienie. 

Odwołując się do większego poczucia bezpieczeństwa (już Freud miał 

świadomość tego, że odbywa się to zawsze kosztem wolności) i przyszłych ko-

rzyści materialnych i zdrowotnych, zarządcy interesu są w stanie uzyskać entu-

zjastyczne poparcie dla najbardziej nawet absurdalnego projektu. W kościach 

nowonarodzonych noworodków mają być umieszczane chipy, co wyeliminuje 

wszelkie przestępstwa dokonywane na dzieciach. W powieści spotykamy nie-

zwykle sugestywny opis randki (test aplikacji Lublub), podczas której można 

przejrzeć dane osoby i jej rodziców, dowiedzieć się o jej przeszłości niemal 

wszystko, o chorobach, na jakie zapadała, co zażywała, informacje o dramatach 

w rodzinie etc. 

Mae usprawiedliwia tą inwigilację, odwołując się do przesłanek zdroworoz-

sądkowych: „Wiedza stanowi podstawowe prawo człowieka. Równy dostęp do 

wszystkich możliwych ludzkich doświadczeń jest podstawowym prawem czło-
                                                                 

33 Tamże, s. 255. 
34 Tamże, s. 294-295. 
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wieka”35. Drogą do tego jest filmowanie wszystkiego, co się przeżywa i dzielenie 

się tym w sieci. Wątpiących wprowadza się w poczucie winy, odwołując się 

choćby do biednych niepełnosprawnych dzieci, które mogą doświadczyć ekscy-

tujących przygód, podglądając jedynie w sieci życie innych. 

W liście Mercera do Mae możemy odkryć jakże bliskie niebezpieczeństwo 

dotyczące każdej istoty zmuszonej do pogoni za „maszyną” (dotyczy to również 

pracowników naukowych poddawanych wyrafinowanym parametryzacjom stwo-

rzonym przez wielkie korporacje, nieraz w zupełnie innym celu, np. Thomson 

Reuters, którzy kosztem twórczości gonią za wirtualną aprobatą, uznaniem, sza-

cunkiem, medalem i coraz mniej „ważącymi” tytułami): 

„Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, że nasze umysły są delikatnie skali-

browane między tym, co wiadome, a tym, co niewiadome? Że nasze dusze po-

trzebują tajemnic nocy i jasności dnia? Tworzycie świat bezustannego światła 

dziennego i myślę, że ono spali nas wszystkich żywcem. Nie będzie czasu na re-

fleksję, na sen, na ochłonięci. Czy kiedykolwiek przyszło wam, pracownikom 

Circle, do głowy, że więcej nie zdołamy w niej pomieścić? (…) Nasze głowy są 

niewielkie, mają wielkość melona. Chcecie, żeby w tych naszych głowach zmie-

ściło się wszystko, co kiedykolwiek widział świat? To się nie uda”36. 

Wedle niektórych bardziej kulturowo zorientowanych psychiatrów37 depre-

sja może być reakcją obronną organizmu, aczkolwiek paradoksalną, związaną 

z nagłym przeskokiem od cywilizacji przemysłowej do pędu cywilizacji informa-

tycznej. Jeśli rzeczywiście taki proces ma miejsce, być może istota ludzka w ten 

sposób, ulegając chorobie, broni swój umysł przed spłonięciem w maniakalnym 

ogniu. Bóg ponowoczesności – Wielki Mózg, otoczony przez wiernych neuro-

proroków, sam płonąc, spala mózgi podążających za jego szaleństwem, połączo-

nych siecią, imagopatów. 

                                                                 
35 Tamże, s. 293. 
36 Tamże, s. 417. 
37 W Polsce zwraca uwagę na ten aspekt profesor Bohdan Wasilewski. Między innymi w re-

feracie pt. „Depresja i tanatoza w ujęciu antropologicznym”, wygłoszonym 19 października 2014 
roku na konferencji „Psychoterapia i kultura. Diagnoza cywilizacji sukcesu”. 
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Mercer ucieka na północ, coraz dalej, ukrywa się w lesie. Ale prywatność 

staje się czymś podejrzanym, a co za tym idzie, jeszcze bardziej podejrzane jest 

życie poza zasięgiem sieci. Namierzony, słyszy dźwięk z drona: „Poddaj się. 

Bądź naszym przyjacielem 

Jak Dzikus z „Nowego wspaniałego świata” zaszczuty Mercer popełnia sa-

mobójstwo, rozpędzonym samochodem rzuca się w przepaść. Od razu ma miej-

sce dyskusja w Circle o stworzeniu aplikacji, która uniemożliwiałaby w przyszło-

ści popełnianie przy pomocy samochodów samobójstw. Ocena postawy Mercera 

przez media kontrolowane przez Korporację jest zdeformowana przy pomocy 

mechanizmu racjonalizacji. Ten ponowoczesny „Dzikus” zostaje określony mia-

nem niezrównoważonego, aspołecznego. Człowieka, który mieszkał samotnie 

i wpadł w depresję, doprowadził się do szaleństwa i paranoi. 

Sfinalizowaniem władzy medialnego imperium jest domknięcie, czyli 

przymus obowiązkowego konta w Circle i używanie obnażającego z wszelkiej 

anonimowości programu TruYou. Niby jest to pomysł pnącej się ku szczytom 

kariery Mae, ale czy rzeczywiście jej? „Wszyscy będą obserwowani od kołyski aż 

po grób, bez możliwości ucieczki”38. 

W globalnej kulturze cyfrowej już truizmem stało się stwierdzenie, że moż-

liwość kontrolowania przepływu informacji – oznacza możliwość kontroli nad 

wszystkim. Jeśli wszyscy będą obserwowani, wszyscy staną się obywatelami 

Circle – nie będzie przestępstw, morderstw, gwałtów, żadnych zaginionych 

osób, prześladowania dzieci. Oto cud życia przejrzystego. Z drugiej strony, czyż 

nie jest tak, że: „Większość ludzi zamieniłaby wszystko, co wiedzą, wszystkich, 

których znają… zamieniliby to wszystko na świadomość, że ich widziano i za-

uważono, a może nawet zapamiętano. Wszyscy wiemy, że czeka nas śmierć, że 

świat jest zbyt duży, byśmy odgrywali w nim znaczącą rolę. Mamy więc tylko 

nadzieję, że nas widziano bądź słyszano, choćby przez chwilę”39. 

Nad tymi nowinkami wspaniałej ery cyfryzacji unosi się potwór: destruk-

tywna konsumpcja. Psychopatyczny Stenton, jeden z mózgów korporacji, sku-

tecznie zamieniający utopię w biznes, wpatruje się z ekstazą w rekina z głębin, 
                                                                 

38 Tamże, s. 465. 
39 Tamże, s. 468. 
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pływającego w wielkim akwarium, w bestię, która przerabia przez swą żarłocz-

ność i błyskawiczne trawienie, wszystkie stworzenia na popiół. 

Przerażony Ty, który stoi na czele buntowników i próbuje pod pseudoni-

mem „Kalden” bezskutecznie obalić to, co sam stworzył pisze tylko coś co za-

pewne prawie nikt nie przeczyta, mianowicie Prawa ludzi w erze cyfryzacji: 

„Wszyscy musimy mieć prawo do anonimowości. Nie każdą ludzką aktywność 

da się zmierzyć. Bezustanna pogoń za danymi, żeby określić ilościowo wartość 

wszelkich poczynań, jest katastrofą dla prawdziwego zrozumienia. Granica mię-

dzy tym, co publiczne, a tym, co prywatne, musi pozostać nienaruszalna (…) 

Wszyscy musimy mieć prawo zniknąć”40. 

Odwołujący się do marksizmu i psychoanalizy, współczesny brytyjski my-

śliciel Terry Eagleton zauważa, że w ujęciu Freuda Eros i Tanatos są blisko 

z sobą powiązane. Jednak prawdziwy skandal psychoanalizy polega na wprowa-

dzeniu przez Freuda tezy, że „istoty ludzkie nieświadomie pragną własnej de-

strukcji”41 

Istota ta, opętana przez obsesyjne pragnienia, poruszając w napięciu waha-

dłem wpada w pułapkę Tanatosa, zarówno kiedy zmierza ku tradycji i szkodli-

wego dla życia i zdrowia skostnienia, jak i ku chasowi maniakalno-depresyjnej 

(i coraz bardziej autystycznej) ponowoczesności. 

Homo inhumanus oznacza po łacinie chama, człowieka bezczelnego, nie 

przestrzegającego podstawowych reguł, grubianina. Peter Sloterdijk42 tym ter-

minem określił człowieka pozbawionego hamulców, zauważając, że w kulturach 

wysoko rozwiniętych wychowanie i edukacja podlegają dwojakim wpływom: 

hamującym i pozbawiającym hamulców. A człowiek pozbawiony hamulców był 

dla starożytnych Greków kimś niebezpiecznym, ściągającym nieszczęście nie 

tylko na siebie samego, ale i na swą rodzinę i przyszłych potomków. Był tym, 

który przekraczał „hybris”, czyli padał ofiarą autodestrukcyjnej siły, popychającej 

ku przekraczaniu własnych możliwości i wbijającej w megalomańską wiarę 

                                                                 
40 Tamże, s. 468. 
41 T. Eagleton, Zło, przeł. B. Baran, Warszawa 2012, s. 104. 
42 Por. P. Sloterdijk Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humani-

zmie, przeł. A. Żychliński, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4/2008, s. 40-62. 
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w siebie. Parafrazując Sloterdijka, można rzec, że tak jak książka w Starożytnym 

Rzymie przegrała z amfiteatrem; w nowoczesności szkoła z telewizją i kinem 

pełnym przemocy, tak w ponowoczesności tzw. kultura wyższa roztapia się 

w infantylno-coachingowo- marketingowej światłości kultury cyfrowej. 

Kultura cyfrowa zmienia nasze doświadczenie czasu, nie jest to już ani czas 

linearny, ani cykliczny, lecz punktowany43. Każdy osiągany punkt staje się ce-

lem, mamy tu do czynienia z imitacją mistycznego doświadczenia chwili teraź-

niejszej. A paradoks polega na tym, że jest to doświadczenie bez doświadczenia. 

Życie czasem punktowanym jest życiem bez nudy i oczekiwania, bez drogi. Stąd 

zmianie ulega nasze doświadczenie przestrzeni. Przede wszystkim zanika różni-

ca pomiędzy ruchem a byciem poruszanym, pomiędzy tym, co za oknem, a tym, 

co na ekranie smartfonów i tabletów. Przyspieszenie podróży i „skokowe” (od 

punktu do punktu) doświadczanie czasu likwiduje wszelkie niespodzianki moż-

liwość głębszych przeżyć estetycznych czy mistycznych. Z drugiej strony zdesa-

kralizowana, anestetyczna przestrzeń świata na zewnątrz odpycha umysł w kie-

runku wirtualnemu światu niby nieograniczonych możliwości. Ale, co jest istot-

ne dla pracowników naukowych, którzy być może są już ostatnimi humanistami, 

kultura cyfrowa zubaża doświadczenie lektury. W ogromnej ilości plików często 

poszukujemy jednego słowa i czytamy jedno, dwa zdania wybrane przez pro-

gram, rozbudowujemy imponujące przypisy, jeszcze bardziej imponującą biblio-

grafię i w efekcie pozostaje wielkie otępienie i nadymanie się urojoną mądrością. 

A przecież zdarza się, że otwieramy tekst (niby już znany) na innej, niepotrzeb-

nej stronie na której znajdujemy to coś, które staje się nawet pchnięciem ku mi-

stycznemu przeżyciu, a częściej może się stać doświadczeniem, które zmieni na-

szą perspektywę postrzegania siebie, kultury i świata naturalnego44. 

To że częścią naszego życia stało się funkcjonowanie w świecie wirtualnym 

jest czymś tak oczywistym, że aż banalnym. Ale w konsekwencji doświadczamy 

tego, że przedmioty, wydawałoby się materialne, dematerializują się. Stawiamy 

oceny w wirtualnych indeksach, odbieramy wirtualne dyplomy, nagrody, pienią-

                                                                 
43 Por. Z. Bauman, Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnicto UJ, 

Kraków 2009, s. 40. 
44 Por. T. Olchanowski, Kultura manii, Eneteia. Wydawnictwo Szkolenia, Warszawa 2016. 
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dze w formie wypłaty, którymi później „wirtualnie” płacimy. A jeśli jesteśmy 

graczami, możemy oskarżać (nawet przed sądem) innych graczy o kradzież wir-

tualnych gadżetów. A przyczynowość? Współzależność zjawisk? Jest niemal 

identyczna jak w świecie magii i marzeń sennych, gdzie obowiązują prawa po-

dobieństwa i styczności45. Prawo podobieństwa wskazuje na mylenie podobień-

stwa z tożsamością, a to znaczy, że pomiędzy różnymi rzeczami wszystkie 

przedmioty o podobnych cechach wydają się być identyczne i dlatego mogą być 

wymienialne (Freud nazwałby te zjawisko przemieszczeniem). Prawo zarażenia 

z kolei dotyczy tego, że z tożsamością mylone są sąsiedztwo, bliskość, a więc 

jednostki, które miały kiedyś ze sobą kontakt, postrzegane są już jako pozostają-

ce w związku bądź wzajemnie uzależnione. Oznacza to również, że każda część 

całości zawiera jej esencję (niemal analogiczny mechanizm Freud określił mia-

nem zagęszczenia).46 Inaczej mówiąc, prawo podobieństwa mówi nam, że obraz 

jest tym w stosunku do rzeczy, czym część w stosunku do całości, oraz że 

upodobnienie powoduje skutki w określonym kierunku. W świecie magii prawo 

to było stosowane w obrzędach uroku (nie była potrzebna styczność z obiektem, 

wystarczyła jego podobizna bądź symboliczne przedstawienie). Dwie podsta-

wowe formuły tego prawa to: podobne wywołuje podobne; podobne działa na 

podobne, a zwłaszcza je leczy. Co się tyczy prawa zarażenia, przekazuje ono 

nam, że osobowość danej istoty jest niepodzielna i mieści się w każdej części, 

dotyczy to także rzeczy. Na przykład wierzono niegdyś, że zęby, pot, paznokcie, 

włosy przedstawiają całą istotę, że w każdym płomieniu zawiera się ogień, 

w każdej kości śmierć. Styczność rozciągała się w przestrzeń, poza ciało, to zna-

czy, że ubrania, ślady, łóżko przypisywano poszczególnym częściom ciała. My-

lono z tożsamością związek między człowiekiem a rodziną, domem, jego zwie-

rzętami, a także dostrzegano tajemnicze powiązania pomiędzy mordercą a ofiarą 

(wierzono, że trup zaczyna krwawić, gdy zbliży się doń morderca). 

                                                                 
45 Por. J. Frazer, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, PIW, Warszawa 1962. 
46 Por. K. Wilber, Eksplozja świadomości, przeł. K. Przechta, E. Kluz, Kraków 1997, s. 89. 

Także por. T. Olchanowski, Psychologia pychy, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 
Warszawa 2003, s. 172-173. 



 
 
 

Ponowoczesny wspaniały świat 
 
 

 

207

M. Mauss wyróżnił trzecie prawo magii (powiązane z prawem podobień-

stwa), mianowicie prawo przeciwieństwa47. Skoro podobne uzdrawia podobne, 

to znaczy, że wywołuje przeciwne. Wyrażając w inny sposób, podobne usuwa 

podobne, aby pobudzić przeciwne. Możemy przerwać deszcz, przywołując jego 

przeciwieństwo – słońce. Prawo przeciwieństwa odkrywa nam, że skojarzenia 

mogą pojawiać się również przez kontrast, np. biały – czarny, powodzenie – 

pech, zimno – ciepło, woda – ogieñ, wolność – przymus, sterylizacja – płodność 

etc. 

Czyż ten świat nie jest nam znajomy? Już nie tylko wiąże się z wirtualną 

rzeczywistością imagopatów, ale wciąż przenika do świata polityki, jak również 

zarządzania nauką (parametryzacja i magiczna wiara, że geniusz można zmie-

rzyć ilością punktów, a w każdym punkcie mieści się istota geniuszu). Jest para-

doksem, że w czasach rozkwitu neuronauk i redukcji istoty ludzkiej do prze-

strzeni między uszami (fizycznego mózgu) oparta na magii i emocjach rzeczywi-

stość mityczna owładnęła umysły najbardziej racjonalnych zarządców interesu 

i neuroentuzjastów. Być może, kiedy myślenie racjonalistyczne wznosi się na ra-

cjonalne wyżyny, osiąga taki punkt, od którego, parafrazując Heraklita: „Droga 

w górę jest drogą w dół”. 

Kulturze cyfrowa zapewne w znacznym stopniu przyczynia się do erupcji 

myślenia mitycznego, z jednej strony w formach najbardziej irracjonalnych 

i prymitywnych, z drugiej zaś, erupcja ta odbywa się w dwóch wzajemnie prze-

nikających się przestrzeniach, istniejących poza światem jawy i snu: realnej i wir-

tualnej. A co umożliwiło erupcję? Myślenie racjonalne, które okazało się jedy-

nie, czy aż, irracjonalnym mitem nauki. 

                                                                 
47 Zob. M. Mauss, Socjologia i antropologia, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, PWN, 

Warszawa 1973. 
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POSTMODERN WONDERFUL WORLD OF IMAGOPATHS 

 

Summary 

 

This article focuses on the phenomenon of digital culture. Through the prism of Jungian 

psychology, it looks at the madness of imagopathy. The virtual world transcends the boundaries 

between wakefulness and dream, between rational and mythical thought. This is the world of 

samsara, governed by the law of enantiodromia. Freud believed that people unconsciously want 

their own destruction. The final destructiveness rational order is based on the famous anti-

utopias, „Brave New World” by Aldous Huxley and „The Circle” by Dave Eggers. Conclusion: 

Everything is a myth. Rational thought is an illusion. 

Key words: imagopathy, logorea, psychic reality, enantiodromia, anti-utopias, mythical 

thought, the myth of science, digital culture 

Słowa kluczowe: imagopatia, logorea, rzeczywistość psychiczna, enancjodormia, antyutopie, 

myśl mityczna, mit nauki, kultura cyfrowa 
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“SUPERREAL IMAGES FOR SUPERREAL PEOPLE”.  

BLACK SELF-REPRESENTATION AS SELF-INVENTION  

IN POETRY AND VISUAL ART  

OF THE BLACK ARTS MOVEMENT:  

THE WALL OF RESPECT 
 

 

This article focuses on the problem of the representation of African 

Americans by poets and visual artists involved in the Black Arts Movement, 

understood by them as black self-representation. Having rejected the idea of 

cultural white supremacy, and making an energetic attempt to put in practice 

W.E.B. Du Bois's dream of “self-conscious manhood” and a “better and truer 

self” for American blacks, the artists of the black cultural revolution in the 1960s 

had to confront some fundamental questions pertaining to their creation of an 

image of new black people. Among those questions there must have been such 

as: How does the gaze function outside the racist dynamics of whites looking at 

blacks? How do black people represent themselves without being treated as an 

object to the white gaze? What happens when black people as a collective 

subject become the bearer of the gaze? Here I try to infer their answers from 

their work by examining the history, the legend, and – more specifically – the 

poetic component of the Wall of Respect, a Black Power mural created in 1967 
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in Chicago, which I approach as a multimedia Poem of the People, whose 

materiality is transcended/extended by merging various forms of artistic 

expression. Analysis of the poems which organically belonged in the project 

reveals that the act of politically motivated liberation of the image of American 

blacks from the white gaze resulted in self-representation as self-invention that 

avoided situating this image in the recognizable historical and social contexts of 

“here and now” and became essentially an act of self-imagining situated in the 

realm of fantasy and myth. In order to explain the profound reasons for black 

myth-making, in the final part of this article I also reflect briefly on some 

philosophical aspects of such an artistic strategy. 

In one of his essays, one of the luminaries of the Black Aesthetic, Larry 

Neal, made a demand on the new black artists to join forces in order to create a 

“Vision of a Liberated Future,” pointing out that such a “[l]iberation is 

impossible if we fail to see ourselves in more positive terms.” “[W]ithout a 

change of vision,” he continued, “we are slaves to the oppressor's ideas and 

values”1. As Ralph Ellison2 had shown almost two decades before, blackness in 

racist America equalled invisibility: historical absence, social transparence, 

political powerlessness, and a human void. Now Neal responds: “We know who 

we are, and we are not invisible, at least not to each other. We are not 

Kafkaesque creatures stumbling through a white light of confusion and 

absurdity. The light is black (now, and get that!) ...”3 Thus, the liberation of 

American blacks from a controlling White Gaze, letting them see themselves in 

the black light, and empowering them to communicate this new image to the 

world became the most urgent task for the Black Arts Movement. 

Arguably, in the case of African Americans the logics and dynamics of self-

perception had been analogous to those pertaining to women in Western 

culture as described by John Berger in his classic work Ways of Seeing, an 

insightful study of the power of gaze. If we replace the words 'women' and 

                                                                 
1 Larry Neal. “Any Day Now: Black Art and Black Liberation.” Ebony 26. 10 (1969): 54. 
2 Ralph Ellison. Invisible Man. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1968 (1952). 
3 Larry Neal. “And Shine Swam On.” Black Fire: An Anthology of Afro-American Writing. Ed. 

LeRoi Jones and Larry Neal. New York: William Morrow, 1968. 652. 
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'men' in the original quotation with 'blacks' and 'whites' respectively, we arrive 

at the following conclusion: “[Whites] look at [blacks]. [Blacks] watch 

themselves being looked at. This determines not only most relations between 

[whites] and [blacks] but also the relation of [blacks] to themselves. The 

surveyor of [black] in [her/himself] is [white], the surveyed [black]”4. Thus, the 

final outcome is not a zero-sum game: the split in self-perception results in the 

loss of autonomy of the black component, in its objectification and subjection to 

the white Big Brother's controlling power of vision. That oppressive power 

relation had to be altered by political activism and art. 

Truly Black art, as it was repeated in mantra-like style for the whole decade 

after 1965 when BAM was launched, must be functional, collective, and 

engaging,5 which defines it as an instrument for and witness of political and 

cultural change and transformation, an instrument whose role is to transcend 

the limitations and oppressions of the present moment and to project a better 

future for African Americans. In consequence, its documentary-cum-visionary 

quality is inseparable from – in Jeff Donaldson's words – “our image-making,” 

whose purpose is to produce “[i]mages where the real and the overreal … 

meet”6. As a result, the “truly black” artists merge “images which deal with the 

past … images that relate to the present” and, which is absolutely essential, 

“images that look into the future,” hence providing “Definition,” 

“Identification” and “Direction”7; “superreal images for SUPERREAL people”8. 

This attitude is seen both in the works of all major and minor representatives of 

black poetry of late 1960s/ early 1970s, and in the visual arts of the Black 

Aesthetic period: in the latter category, most specifically in the interventionist 

                                                                 
4 The original quotation reads: “Men look at women. Women watch themselves being looked 

at. This determines not only most relations between women and men but also the relation of women 
to themselves. The surveyor of woman in herself is man, the surveyed woman.” John Berger. Ways of 
Seeing. London: The British Broadcasting Corporation and Penguin Books, 1972, 47. 

5 Ron Karenga. “Black Cultural Nationalism.” The Black Aesthetic. Ed. Addison Gayle, Jr. 
Doubleday & Company: Garden City, New York, 1971. 32-38. 

6 Jeff Donaldson. “Africobra 1: African Commune of Bad Relevant Artists.” Black World 
19.12 (1970): 85. 

7 Ibid., 83. 
8 Ibid., 86. 
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paintings of radically race-conscious / politically involved artists such as Faith 

Ringgold and Dana Chandler, collective projects realised in the public space of 

black ghettos, e.g. murals such as the Wall of Respect and the Wall of Dignity, 

and in photographs by Fundi (Billy Abernathy) which accompany Baraka's 

blackness-saturated prose poem-essay in In Our Terribleness (1970). These 

works demonstrate that in the case of African Americans the issues of self-

perception and of the ways of being perceived and objectified by the dominant, 

racially oppressive white gaze are interdependent, and that they provide a 

springboard for redefining collective and personal identity. 

Nowhere did a positive vision of African Americans and a positivist 

attitude to visual arts emerge more powerfully than in the so-called Black Power 

murals, collectively designed and collectively painted projects realized in the 

public space of black ghettos in several American cities. The murals, also 

intended sometimes as a “protest against the lack of representation for Black 

artists in…museums”9 and art galleries, and hence understood as “out-door 

museum[s] of functional art,” can themselves be perceived as visible signs of 

black invisibility in America. As a result, their impact is far from being merely 

aesthetic: their didactic orientation and educational aspirations, which go 

together with emotional/ spiritual purification and inspiration, must be 

emphasized in any critical discussion. This aspect of Black Power murals can be 

briefly demonstrated by referring to two examples. The first one is a mural 

painted by Dana Chandler and Gary Rickson in 1968 on Massachusetts and 

Columbus Avenues in Boston, where in the top section we can discern a 

hanging white figure, and below it we can see Stokely Carmichael, the leader of 

the radical black organization SNCC, in the act of transforming black youth 

with his spiritual visionary powers, suggested by a bright light flooding them 

from his outstretched hands, and by the words “Peace Power” written below. 

The second example is provided by the Wall of Dignity in Detroit, in which the 

top panel represents the African connection of American blacks as it reminds 

them of their cultural roots by referring back to “their” history from ancient 
                                                                 

9 Elsa Hong Fine. “The Black Arts Movement.” The Afro-American Artist: A Search for 
Identity. New York: Holt, Reinhart and Winston, Inc., 1971. 201. 
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Egypt to the Kingdom of Benin. The middle panel contains the faces of 

contemporary black cultural and political heroes, whereas the bottom panel 

depicts angry black faces wearing accusing and hostile stares. As Chandler says 

in an interview with Maura E. Greaney, one purpose of these collective artistic 

endeavors was to paint “murals that were the most threatening to the European 

psyche”10, which suggests that they should have a disquieting or even disturbing 

effect when looked at by a white(-minded) passerby and, simultaneously, create 

a sense of identification and belonging for black viewers who can recognize 

them as theirs. Painted in vivid and raw primary colours, in strip-cartoon style 

with flat planes and shapes surrounded by hard, unbroken lines, they blatantly 

emphasize their anti-art establishment, anti-art gallery character. This sort of 

artistic awareness is the kernel of the Black Arts Movement's concept of art as 

“not decoration” that requires contemplation, but as a “revolutionary force” that 

alters social and cultural reality11; in essence: a people's art. 

The ideological, aesthetic, political and philosphical aspects of Black Power 

murals are worth addressing in more detail as they provide an important insight 

into the question of Black (in)visibility in America and the issue of self-

representation. Such a short discussion can be carried out on the example of the 

Wall of Respect created in Chicago in summer 1967, an impressive example of 

the potential of the collective action-art of the people. In the process of its 

execution a special role was reserved for poetry: Gwendolyn Brooks and Haki 

Madhubuti each wrote a poem on the Wall, thus launching the vision, 

celebrating the project, and establishing/explaining its spiritual, political and 

aesthetic dimensions; Amiri Baraka's poem “SOS,” which was “calling all black 

people to come on in”, was embedded in the mural itself. 
For the people involved in the production of the mural, i.e. both artists 

working within various media and the South Side locals, the Wall of Respect 
was to become something much more than just a work of art. From its very 

                                                                 
10 Maura E. Greaney. “The Power of the Urban Canvas: Paint, Politics, and Mural Art 

Policy.” New England Journal of Public Policy 18.1 (2002): 18. 
11 Eva Sperling Cockcroft, James Cockcroft, and John Pitman Weber. Toward a People’s Art: 

The Contemporary Mural Movement. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1977. 31. 
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inception it symbolized black pride, dignity, and resistance against the racist 
order – a Black Fist made out of a plethora of individual black fists raised in the 
gesture of victory at Black Power rallies. According to Jeff Donaldson, one of 
the artists who launched the project, the mural is an example of “guerilla art” in 
action, when the borders of what was permitted within an artistic undertaking 
were trespassed – he emphasizes the fact that the owner of the building on 
which the mural was painted was not asked for permission, and as a result, the 
illegal group action was “revolutionary” in itself.12 Thus the “how” of the project 
moved beyond typical aesthetic-technical decisions since its execution primarily 
demanded the breaking of the law. 

The project, whose material aspect took the form of an external mural 30 
by 60 feet in size on the front wall of a building at 43 Langley Street in South 
Side in Chicago, assumed the turning of this economically impoverished part of 
the city into a culturally rich and spiritually inspiring location of black visibility. 
It also captures the spirit of the moment: Baraka’s “Nation Time” of elation 
when African Americans rose to create their own image by breaking the 
boundaries of legitimate (i.e. white-defined) language and forms of (self-) 
expression. It is important to underline that such an attitude does not have to be 
perceived as a sheer fantasy, as it was meant as an inspiring action with the 
purpose of raising consciousness. On one section of the Wall of Respect 
Edward Christmas painted a pensive profile of W.E.B. DuBois, out of whose 
closed mouth come out the words of Baraka’s short poem “SOS” – a key Black 
Arts Movement poem: 

 
Calling black people 
Calling all black people, man woman child 
Wherever you are, calling you, urgent, come in 
Black People, come in, wherever you are, urgent, calling 
you, calling all black people 
calling all black people, come in, black people, come 
on in.13 

                                                                 
12 Donaldson, Jeff. “The Rise, Fall, and Legacy of the Wall of Respect Movement.” 

International Review of African American Art 15:1 (1991), 22. 
13 LeRoi Jones, “SOS.” Black Magic Poetry 1961-1967. Indianapolis and New York: The 

Bobbs-Merrill Company, 1969. 115. 
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The simplicity of its cable-like form and content guarantees directness of 

the communicated message which, caught by the eye and immediately decoded 

as a sort of pleasant command, is not obscured at the recipient’s end, and, as a 

result, maximizes the text’s perlocutionary force. Moreover, the SOS in the title 

insists that there is no choice but to follow the order. As Crawford states, the 

appearance of Baraka’s poem on the Wall reveals that “within the Black Art’s 

ethos, poetry should be concrete enough to be painted and visual art should be 

concrete enough to articulate the ‘call’”14. Yet, “concrete enough” they can never 

become, even if they join forces, unless the call provokes a response which is 

simultaneously both individual and communal. 

In the case of the Wall of Respect, Baraka’s / Du Bois’s call to “all black 

people…man woman child” to come black (sic!) together, think black together, 

work black together, and have black fun together was answered, and this 

response can be perceived itself as a form of co-operation and, by extension, as 

part of the dynamic, not-wholly predictable, improvisatory artistic process of 

making the mural and creating a locus of Black visibility. The painting of the 

Wall of Respect, which itself consisted of two separate phases, was accompanied 

by a variety of cultural activities that included dance, theater and music 

performances, political speeches, poetry readings, and photographic 

documentation and exhibitions that involved artists at work, visiting public 

figures, and the participation of people from the neighborhood as the audience, 

witnesses and advisors. This interdisciplinary and inter-class collaboration and 

merging of the arts allowed not only a breaking of the boundaries between 

artistic genres and forms, but also the temporary crossing of boundaries between 

black people of different educational, economic and social status themselves. 

Arguably, the whole undertaking of the making of the mural, taken in its 

complexity and variety of ways of participation, can be perceived as a 

conspicuous and impressive example of art-ing, a term coined by Baraka in 

order to emphasize the dynamic, improvisational essence of “truly” Black art. In 

                                                                 
14 Margo Natalie Crawford. “Black Light on the Wall of Respect: The Chicago Black Arts 

Movement.” New Thoughts on the Black Arts Movement. Ed. Lisa Gail Collins and Margo Natalie 
Crawford. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 2006. 30. 
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his essay entitled “Hunting is not those heads on the wall” the poet argues that 

the distinctive feature of Black art is its concern with the process rather than the 

final product. Instead of investing her/his craft in the manner of the European 

tradition, into making a perfect final thing that aspires to occupy a place in 

eternity, which verges on achieving the level of the Platonic ideal form, the 

Black artist concentrates on performance, the dynamics of the creation itself, 

focusing more on impromptu creative decisions, interaction with the audience, 

impermanence, and the inherent imperfection of artistic endeavors.15 Never has 

this process-oriented quality of black art taken more impressive and astonishing 

form than during the painting of the Wall of Respect. 

Members of the OBAC Visual Workshop16, who were responsible for 

making a design and the actual painting of the mural, decided collectively to put 

together images of selected black heroes and high achievers in seven categories: 

music (jazz and rhythm 'n' blues), acting (theater and film), dancing, sport, 

religion, politics, and literature. In the very center of the mural they placed the 

image of heavy-weight boxing champion Muhammad Ali at his moment of 

triumph. In the music section we can see Billie Holiday, Nina Simone, Charlie 

Parker, Ornette Coleman, Muddy Waters, James Brown and others; among the 

few writers depicted on the wall are Gwendolyn Brooks, James Baldwin, and 

Amiri Baraka; the political section is represented by “radicals” such as Marcus 

Garvey, Malcolm X, and Stokely Carmichael. The essential criterion for the 

selection, as Donaldson recalls, was clearly defined: these had to be black 

individuals who, through their activities and involvement, uncompromisingly 

and unquestionably served the whole black community.17 The mural had a 

                                                                 
15 Amiri Baraka (LeRoi Jones). Home: Social Essays. New York: William Morrow, 2009 

[1966]. 197-204. 
16 The Organization of Black American Culture (OBAC) was launched in May 1967 by 

Hoyt Fuller. 
17 The OBAC used the following definition of a “Black hero”: “OBAC declares that a Black 

hero is any Black person who: 1. Honestly reflects the Beauty of black life and genius in his or her 
style; 2. Does not forget his Black brothers and sisters who are less fortunate; 3. Does what he 
does in such an outstanding manner that he or she cannot be imitated or replaced.” 
(http://www.blockmuseum.northwestern.edu/wallofrespect/main.htm; access: August 30, 2016). 
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decidedly hagiographic character – the heroes whose images appear on the Wall 

of Respect represent the greatness of the black American community, and their 

individual achievements inspire and stimulate the imagination, but also demand 

emulation, sending the message: “you can make it, too” or “we can make it 

collectively.” It is important, however, not to overlook two interesting 

omissions: in the politics category the mural does not feature either Martin 

Luther King, Jr., or Elijah Muhammad – the leaders of the Civil Rights 

Movement and the Nation of Islam, respectively. The former was not approved 

by Herbert and other local gang leaders, as “[t]he people in the neighborhood 

didn’t believe in nonviolence”18, whereas the latter demanded not to be featured 

since his ideological rival and “traitor” Malcolm X was included. This suggests 

that the artistic project of blacks trying to see their OWN face and making 

themselves visible through the Wall of Respect was far from unproblematic: on 

the ideological level it involved clandestine censorship and sectarian conflict. In 

a visual representation of Black America not all individual faces were welcome. 

The creation of the Wall of Respect, with the substantial involvement of 

the South Side community, was turned into a legend of black unity in the 

process of the production of its self-image. Anecdotes about subsequent stages 

in the realization of the project have it that the OBAC artists had to receive 

permission from the local gangsters as to the black heroes to be depicted on the 

mural; that Herbert bought the paint and himself painted the wall white, 

preparing the background for the portraits; that when doing it, Herbert fell off 

the ladder from a height of three meters above the ground but was not hurt; and 

that a year later he was found dead at the Wall. Donaldson also recalls that 

when he was painting the image of Nina Simone, an old lady from the 

neighborhood bluntly criticized the quality of his work, saying that she would 

have to “look at that ugly muthafucka you just painted every day,” which made 

him paint the singer anew19. There are also stories about infiltration by the FBI, 

which suggests that the authorities perceived the project as a potential threat to 

public order. All such incidents – heroic, tragic, and comic – powerfully appeal 
                                                                 

18 Jeff Donaldson interviewed by Margo Natalie Crawford, op. cit., 25. 
19 Ibid., 26-27. 
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to the imagination and emotions; taken together, they constitute a founding 

myth of the new and truly black community. This myth is rooted in a new self-

image which makes the claim that here and now a black “free separatist” 

replaces an old Negro “integrated citizen.” 

Poets also participated in this myth-making endeavor which led to 

establishing a new image of African Americans, envisioning and making that 

image visible. Except for Baraka's “SOS”, which featured materially in the 

mural, the two most important poems praising and co-making the Wall of 

Respect were written by two Chicagoans: Gwendolyn Brooks, an outstanding 

poet of the older generation and the first black Pulitzer Prize winner, and Haki 

Madhubuti (Don L. Lee), one of the young lions of the Black Arts Movement. 

In the manner characteristic of poetry written according to the prescriptive 

rules of the Black Aesthetic, Madhubuti's poem, entitled “The Wall”, is openly 

confrontational and provocative, angry in tone, it uses non-standard English in 

the form of black speech patterns, and strongly stresses rhythm. From the outset 

of his poem Madhubuti makes a clear-cut distinction between “negro /toms” 

and the new Black people: 
 
sending their negro 
toms into the ghetto 
at all hours of the day 
(disguised as black people) 
to dig  
the wall, (the weapon) 
the mighty black wall (we chase them out--kill if necessary) 
 
whi-te people can't stand 
the wall, 
killed their eyes, (they cry) 
black beauty hurts them– 
they thought black beauty was a horse– 
stupid muthafuckas, they run from 
the mighty black wall20 

                                                                 
20 Don L.Lee (Haki Madhubuti). “The Wall.” Directionscore: New and Selected Poems. 

Detroit, Michigan: Broadside Press, 1971. 66. 
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For Madhubuti, the category “negro tom” refers to those African 

Americans who have forgotten their cultural and spiritual roots, become 

integrated with the white mainstream society, and accepted unthinkingly its 

discriminatory racist rules and norms. The poet identifies them with the figure 

of Uncle Tom – an epitome of a perfect servant without his own face, deprived 

of his own identity and individuality, who submits to white definitions and 

never questions his inferior position, taking it for granted as natural and 

permanent. In spite of the fact that the “negro toms” look like all other African 

Americans in terms of “racial” physical features, they are only “disguised as black 

people” (italics mine). In Madhubuti’s presentation the “negro toms” do not 

belong in the black community: they are outsiders sent “into the ghetto” by the 

whites in order to spy, and try to understand and interpret for their white 

masters the phenomenal power of the Wall of Respect, since, in a manner 

similar to the situation described in Henry Dumas’s story “Let the Circle Be 

Unbroken,” where the truly black sounds produced by a black saxophonist kill 

white people in the audience, the Wall (“the weapon”) injures white eyes 

through exposure to the “black beauty” it generates. 

In this way, within the limits of the Wall's black energy, the critical and 

controlling white gaze falls apart and loses its self-proclaimed, pseudo-universal, 

solipsistic power to define. But that is only the initial step, a necessary 

precondition yet insufficient in itself for political-cum-metaphysical 

metamorphosis. In Madhubuti's vision the might of the Wall springs from its 

proclivity to enlighten and function as a catalyst for the process of change – 

stimulating a profound apprehension and simultaneous internalization of the 

message communicated by Blackness. As a cause of the new black community, 

the Wall of Respect initiates a spontaneous process of (self-)transformation and 

(self-)consciousness raising: 

 
negroes from south shore & 

hyde park coming to check outstanding 

a black creation 

black art, of the people, 
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for the people, 

art for people's sake 

black people 

the mighty black wall 

... 

the mighty black wall/about our business, blackness 

can you dig? 

if you can't you ain't black/some other color 

negro maybe??21 

 

Thus, the power of the mural resides in its enlightening and awakening 

potential: by stimulating a deeper understanding of the message of “our 

business, blackness” and its simultaneous internalization it instigates a 

spontaneous consciousness-raising process. Madhubuti suggests that the 

distinction between these two states of mind, or more precisely: levels of self-

awareness, allows the identification of the point at which a color-line connected 

with power and identity within the African American community must be 

drawn. Such a way of thinking was characteristic to the late 1960s – in an essay 

published in 1968 Sarah Webster Fabio makes a similar point: 

 
Scratch a Negro and you will find a nigger and a potential black man; scratch 

a black man and you may find a nigger and the remnants of a Negro. Negro is 

psychological, sociological, and economical fabrication to justify the status quo in 

America. Nigger is the tension created by a black man’s attempt to accommodate 

himself to become a Negro in order to survive in a racist country. Black is the 

selfhood and soul of anyone with one drop of black blood, in America, who does 

not deny himself.22 

 

In Fabio’s explanation, unlike “nigger-hood” and “Negro-ism,” Blackness – 

not being a result of fabrication and accommodation – stands for genuine 

                                                                 
21 Ibid., 66-67. 
22 Sarah Webster Fabio, “Who Speaks Negro? What Is Black?” Negro Digest 17. 9-10 

(1968): 33. 
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African American identity. This leads to a somewhat Bolshevik distinction 

between ‘us’ and ‘them’ (as Lenin famously said: “each man must choose 

between joining our side or the other side. Any attempt to avoid taking sides in 

this issue must end in fiasco”23), which remains essentially entirely conservative 

and exclusive. In Madhubuti's poem “we”- the common folk (and this category 

includes artists metaphysically integrated with their community) are the 

guardians of pure Blackness, whose duty is to “chase them [i.e. the “negro/ 

toms”] out – kill/ if necessary.” The union based on co-operation between the 

politically correct artists and their audience is emphasized: 

 
black artists paint, 

du bois/ garvey/ gwen brooks 

stokely/ rap/ james brown 

trane/ miracles/ ray charles 

baldwin/ killens/ muhammad ali 

alcindor/ blackness/ revolution 

our heroes, we pick them, for the wall24 
 

Thus, “the mighty black wall” provides a threat not only for the whites, 

who are as if genetically incapable of “digging it,” but also – being “the weapon” 

– it punishes Negroes who resist the Blackness it is saturated25 with. Here self-

representation turns into self-imagining, and a Brave New Black World is 

engineered. 

On August 27, 1967, the day of the official opening of the mural, 

Gwendolyn Brooks read on the spot her poem entitled “The Wall,” which had 

                                                                 
23 Vladimir I. Lenin, “Speech Delivered at an All-Russia Conference of Political Education 

Workers of Gubernia and Uyezd Education Departments.” On Culture and Cultural Revolution, 
Moscow: Progress Publishers, 1966: 160-161. 

24 Madhubuti. “The Wall.” op. cit., 67. 
25 The category of “saturation” is defined by Stephen Henderson as “chiefly (a) the 

communication of Blackness in a given situation and (b) a sense of fidelity to the observed and 
intuited truth of the Black Experience.” Stephen Henderson, “Introduction: The Forms of 
Things Unknown.” Understanding the New Black Poetry: Black Speech & Black Music as Poetic 
References. New York: William Morrow, 1973. 62. 
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also been written specifically for this occasion. Brooks's poem has a quasi-

panegyrical character, and commemorates the Wall of Respect, praising its 

power to unite and explaining its spiritual significance for the whole black 

community in America. Because of the poem's almost reportage-like attention 

to a concrete event, which is achieved through evocative details pertaining to the 

place, the people involved, and the artistic undertakings, the poem may be 

classified as an example of “occasional verse.” Nonetheless, it should also be 

perceived as a visionary projection of a positive image of the black community, 

as well as of blackness itself. 

The opening of the poem, which uses onomatopoeic representation of the 

sound of a snare-drum, forcefully establishes the right and determined will of 

poor urban black people to listen to and follow Thoreau’s “different drummer.” 

Brooks talks about a gathering that took place at the wall in terms of a colourful 

people's festival, a ritual with Val Gray, a poet and dramatist, and Phil Cohran, 

a saxophonist, as the masters of ceremony: 

 
A drumdrumdrum.  

 Humbly we come.  
South of success and east of gloss and glass are  
sandals;  
flowercloth;  
grave hoops of wood or gold, pendant  
from black ears, brown ears, reddish-brown  
and ivory ears; 
 
black boy-men.  
Black  
boy-men on roofs fist out „Black Power!” Val,  
a little black stampede  
in African images of brass and flowerswirl,  
fists out „Black Power!”--tightens pretty eyes,  
leans back on mothercountry and is tract,  
is treatise through her perfect and tight teeth. 
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Women in wool hair chant their poetry.  
Phil Cohran gives us messages and music  
made of developed bone and polished and honed 
cult.  
It is the Hour of tribe and of vibration,  
the day-long Hour. It is the Hour  
of ringing, rouse, of ferment-festival.  
 
On Forty-third and Langley  
black furnaces resent ancient  
legislatures  
of ploy and scruple and practical gelatin.  
They keep the fever in,  
fondle the fever.  
 
All  
worship the Wall.26 

 

A striking feature of Brooks's poem is its capacity to capture the feverish 

atmosphere and energy which accompanied the opening of the Wall. Brooks 

achieves this effect though a virtuoso implementation of phonetic qualities of 

consonants in combination with the strong rhythm of “speech,” and regulating 

the tempo of the utterance through manipulation of the lengths of the lines, 

phrases, and individual words. The poet as if allows us to participate in the 

event, as she demonstrates how the interplay between performance, poetic slam, 

and jazzy improvisation evoke in the people present a sense of racial pride and 

hope for a change for the better, which found conspicuous expression in the 

ecstatic chanting of “Black Power!” accompanied with the simultaneous raising 

of fists in a gesture of power and triumph. 

                                                                 
26 Gwendolyn Brooks, “The Wall,” In the Mecca. New York, Evanston, and London: Harper 

& Row, 1968. 42-43. 
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Nonetheless, here Brooks is not merely a poet-observer/reporter. In “The 

Wall” she manages to transcend the physical limitations of the historical 

moment when she refers to the opening of the mural as “the Hour of tribe and 

of vibration” and “the Hour /of ringing, rouse, of ferment-festival.” These and 

similar phrases that appear in the poem establish the opening of the Wall of 

Respect as the H-time of Black America, the moment when: firstly, the 

hitherto widespread racist order is successfully rejected (“On Forty-third and 

Langley / black furnaces resent ancient / legislatures”) and secondly, the newly-

generated spiritual energy provides an impulse and becomes fuel for a better 

future (“They keep the fever in, / fondle the fever”). The interconnection and 

interdependence of the concrete and the metaphysical reaches a climax at the 

end of the poem, when Brooks introduces herself into the text (in the manner 

that David Lodge, in his discussion of authorial presence in postmodernist 

fiction, identifies as “short-circuit”27) – now she stands facing the black crowd at 

the moment of reading this very poem on “the day of its dedication”: 

 
I mount the rattling wood. Walter  

says, „She is good.” Says, „She  

our Sister is.” In front of me  

hundreds of faces, red-brown, brown, black, ivory,  

yield me hot trust, their yea and their  

 

Announcement  

that they are ready to rile the high-flung ground.  

Behind me. Paint.  

Heroes.  

No child has defiled  

the Heroes of this Wall this serious Appointment  

this still Wing  

this Scald this Flute this heavy Light this Hinge.  

                                                                 
27 David Lodge, The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy, and the Typology of 

Modern Literature. London: Edward Arnold Publishers, 1977. 240, 243-4. 
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An emphasis is paroled. 

The old decapitations are revised,  

the dispossessions beakless. 

 

And we sing.28 

 

A striking thing is that despite its title, the poem does not contain a 

description of the mural; instead the mural is only mentioned in passing: 

“Behind me. Paint. / Heroes.” As her poetic strategy Brooks chooses a refusal of 

ekphrasis precisely at the moment when the reader expects a verbal 

representation of the images of the heroes in the mural (or at least a list of their 

names, as in Madhubuti's poem); and she does not provide it not only because 

the original audience could see the mural in front of them, but also, and most 

importantly, due to the fact that the Wall of Respect was not simply a mural, 

but the whole black community united – hence the metaphorical phrase “this 

serious Appointment” used in reference to the Wall, and the emphasis placed 

on the pronoun “we” at the very opening and closure of the poem (“Humbly we 

come” and “we sing,” respectively). 

In both Madhubuti's and Brooks's poems the Wall of Respect becomes 

thoroughly de-materialized, and remains more a symbol or metaphor than a 

physical object (i.e. a wall or a mural). As mentioned above, Madhubuti makes 

it a “weapon” against the white controlling gaze, whereas Brooks's poem 

abounds in metaphors referring to the Wall of Respect, in which nouns are 

consistently capitalized: “this serious Appointment,” “this still Wing,” “this 

Scald,” “this Flute,” “this Hinge,” “this heavy Light.” It is worth reflecting 

briefly on the philosophical underpinning of this poetic decision, especially 

because Black Arts Movement poetry was vital for launching a new image of 

blackness. 

It must be emphasized that in the case of the murals we deal with the 

situation of their almost organic belonging in a particular site, as they cannot be 

transported and exhibited elsewhere. As Jonathan Lohman soberly states, “you 

                                                                 
28 Brooks, “The Wall.” op. cit., 43. 
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can’t have a mural without a wall”29. Simultaneously, a striking feature of the 

Wall of Respect is its capacity to create a strict connection between immanence 

(or its illusion) and transcendence, in which the latter leads to the former, 

functioning as its pre-condition: when the images of the black heroes “emerged” 

from the Wall of Respect, the dilapidated wall “disappeared,” which suggests 

that the social terribleness and despair of living in the ghetto was substituted – 

at least temporarily – by a spiritually profound, “truly black” reality. As a result, 

the wall becomes indispensable for carrying out an act of symbolic 

transcendence of material existence and discovering/revealing the immanent 

Black Beauty. 

Not only is this process consistent with Plato’s terms of understanding 

visual representation, where eikon (the image) is a copy of the eidos (the true 

reality), which assumes the pre-existence of such an ideal order, but also entails 

Heidegger’s phenomenological observation on the “nature” of an image. 

Pondering on a postcard of the Weidenhauser bridge, the philosopher observes: 

 
What is now bodily given is the postcard itself. This card itself is a thing, an 

object, just as much as the bridge or a tree or the like. But it is not a simple thing 

like the bridge… [I]t is a picture-thing. In perceiving it, I see through it what is 

pictured, the bridge. In perceiving a picture, I do not thematically apprehend the 

picture-thing.30 

 

If we replace the word “postcard’ with “the wall,” we can see that in the 

case of the Wall of Respect mural, the wall must be “seen through” as it is only 

a vehicle for the depiction of the true black reality (the “thing”), whereas the 

                                                                 
29 Jonathan Lohman, “The Walls Speak: Murals and Memory in Urban Philadelphia” 

(Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 2001). Quoted after: Maura E. Greaney, “The Power of 
the Urban Canvas: Paint, Politics, and Mural Art Policy,” New England Journal of Public Policy, 
Vol. 18, issue 1 (2002), 10. 

30 Martin Heidegger. History of the Concept of Time: Prolegomena. Trans. Theodore Kisiel. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 42. 
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image(s) painted on it become(s), according to Sartre’s “imagining attitude,” the 

“presence of the thing in its absence”31. As John Lechte points out, 

 
the imaged is in the image precisely because the image is a “nothingness” and 

a mode of making the imaged present. To experience an image is to experience the 

“presence” of the imaged itself… or certain kind of significance – as with a 

symbol…, which is motivated (not conventional) and opaque (like the imaged 

itself) and is close to the image.32 

 

As a result, transcending the materiality of the wall on which the heroes 

were painted leads to a revelation of immanent Blackness and to black visibility. 

“[T]his heavy Light,” to draw on Brooks's metaphor once again, becomes the 

Heideggerian Lichtung, a sort of absolute opening, which allows the Being to 

reveal itself and shine. In this way the Wall of Respect may also be regarded as 

an embodiment of, to apply Houston Baker Jr.'s term, “the Black (W)hole”33, 

which – through a reversal of the physical laws of racist America – pulses with 

„Black Light” and emits Black energy, generating a perfect, truly Black Reality. 

As quoted at the opening of this article, in his afterword to the seminal 

Black Aesthetic anthology Black Fire Larry Neal points at the strict connection 

between the sense of black identity, subjectivity and, to put it metaphorically, 

the optical conditions of a culture in which the perception takes place. By 

saying: “We know who we are, and we are not invisible, at least not to each 

other. We are not Kafkaesque creatures stumbling through a white light of 

confusion and absurdity. The light is black now...”34, Neal announces that those 

conditions have been altered. As implied by the critic, the alteration was 

effected not only by black political activism, but also by artistic efforts and 

projects concerned with the self-representation of new black people, such as 

                                                                 
31 John Lechte, “Some Fallacies and Truths Concerning the Image in Old and New Media.” 

Journal of Visual Culture 10.3 (2011), 357. 
32 Ibid., 356. 
33 Houston A. Baker, Jr., Blues, Ideology, and Afro-American Literature. A Vernacular Theory. 

Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984. 5. 
34 Neal, “And Shine Swam On”, op. cit., 652. 
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Black Power murals. However, the “True Black Reality” generated by the black 

light-emitting Wall of Respect leads to, to use Robert Stepto's nomenclature, 

“immersion”35 in blackness and, simultaneously, to implosion of the black gaze 

(i.e. the “look-inside yourselves” attitude). 

As Lacan explains: 

 
In the scopic field, the gaze is outside, I am looked at, that is to say, I am a 

picture. This is the function that is found at the heart of the institution of the 

subject in the visible. What determines me, at the most profound level, in the 

visible is the gaze that is outside. It is through the gaze that I enter light and it is 

from the gaze that I receive its effects. Hence it comes about that the gaze is the 

instrument through which light is embodied.36 

 

In the light of this observation, it seems that black self-representation 

turned into self-imagining, which is a form of self-invention, an act undeniably 

necessary for American blacks at that historical moment, even though verging 

on fantasy and myth. Still, the problem of the subject-object relationship 

inherent in the concept of the gaze, which involves such issues as control and 

autonomy, remained disquietingly present in the context of a new dynamics 

within the African American community in the late 1960s that juxtaposed 

“blacks” versus “Negroes.” 

Nevertheless, among the acts of generating the black light, thanks to which 

at the end of the 1960s African Americans had invented their own image and 

became visible (and not only to each other) – i.e. historically present, socially 

and politically active, artistically and spiritually searching, the making of the 

Wall of Respect appears to have been an event of particular significance and 

importance. The history and legend of this most famous Black Power mural – 

the product of a collective effort and a multimedia poem of the people – 

demonstrates that a “proper” representation of blackness and generating the 

                                                                 
35 Robert Stepto, From Behind the Veil: A Study of Afro-American Narrative. Urbana: 

University of Illinois Press, 1979. 167. 
36 Jacques Lacan. The Seminar of Jacques Lacan. Book XI: The Four Fundamental Concepts of 

Psychoanalysis. Trans. Alan Sheridan. New York: W. W. Norton, 1998 [1973], 106. 
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“true” (i.e. one that guarantees visibility) image of black people demanded at 

that time – as a necessary condition – the presence of black light and black gaze, 

to “keep the fever in / fondle the fever” by embracing the illusion of immanence. 

Apparently, in the America of the late 1960s, in conditions of real racism, Black 

Beauty could visualize and embody itself only in the eye of the Black Beholder. 
 

 

 

Summary 

 

The article entitled “'Superreal images for SUPERREAL People.' Black Self-

Representation as Self-Invention in Poetry and Visual Art of the Black Arts Movement: The 

Wall of Respect” provides an analysis of the representation of African Americans by Black Arts 

Movement poets and visual artists involved in making the Wall of Respect, the most famous 

Black Power mural. Resisting, challenging and rejecting the controlling white gaze, through their 

verbal and visual acts of self-representation, they made an attempt to achieve a “better and truer 

self” for American blacks, which resulted in black myth-making and self-invention. That 

phenomenon is explored here through an examination of the history, legend and aesthetics of the 

mural, which is approached as a multimedia Poem of the People, whose interplay of various 

artistic forms of expression is aimed at liberation from the oppressiveness of white cultural 

hegemony, achieving “visibility,” and practicing “truly black” image-making. More specifically, 

special attention is given to its literary component – Amiri Baraka's poem “SOS,” which is 

embedded in the mural, and two poems entitled “The Wall,” written for that occasion by Haki 

Madhubuti and Gwendolyn Brooks, the latter poem read at the opening ceremony by its author. 

Detailed reading of the poems demonstrates how the written/spoken word assisted and enhanced 

visual black self-invention and projected-cum-generated a sense of togetherness and collective 

identification by creating an ultra-positive image of “new blacks,” and stigmatizing “negro toms” 

who stood for old-fashioned integrationism. Also, through condensed references to theories 

pertaining to the nature of image, visual representation and the power of the gaze (by Plato, 

Heidegger, Sartre and Lacan), put together with concepts of African American culture and 

expression (Houston Baker Jr.'s “the Black (W)hole” and Robert Stepto's “immersion”), 

philosophical aspects of the Black Arts Movement's artistic strategy of black self-invention as well 

as its limitations are explored. 

Key words: Black Aesthetic, black murals, Black Power, black self-representation, gaze, 

Gwendolyn Brooks, Haki Madhubuti, images of blacks, the Wall of Respect 
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THE RIGHT TO PROPERTY IN NIGERIA:  

A REFLECTION ON THE LEGAL  

AND BIBLICAL LAWS 
 

 

Introduction 

 

Haralambos and Holborn says that socialists such as William Chambliss 

(1976), Milton Mankoff (1976), Frank Pearce (1976: Pearce and Tombs 1993, 

Pearce and Woodiwiss 1993) and Laurcen Snider (1993) have used Marxist 

concepts to speak to provide a framework for understanding deviance in 

capitalist societies.1 Drummond (1955) says: „the right of property is put down 

as the juridical fundament of a sound economic order”2. The title of ownership 

and distribution of wealth, and as well as division of property have been a source 

of bitter conflict between the capitalist and the socialists. But the fact still 

remains that distribution of property and wealth has been defeating the end 

which God intends- that it is laboring today under the gravest evils due to the 

huge disparity between the few exceedingly rich and the unnumbered poor 

                                                                 
1 Haralambos, M. and Holborn, M. Sociology: Themes and perspective 7 edition, 2008, p.340 
2 Drummond W. F. Social justice, 1955, pp. 34-50 
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without property. The remedy is a distribution according to the norms of social 

justice. This paper seeks to look into the definition of the subject matter, brief 

history of property, types of property, loss of property, right to property 

ownership in light of the legal laws in Nigeria and the right to property in the 

light of the biblical laws and then conclusion. Man has the right to his property. 

So, he can have a legal suit against any who tries to forcefully take his property 

or destroy his property. Suffice it to say that even the poor and the 

underprivileged ones also have this just claim and right. There are so many 

definitions of right but on contextual basis, „right” according to Webster's New 

Encyclopedic Dictionary is defined as: 

 
Qualities (as adherence to duty or obedience to lawful authority) that 

together constitute the ideal of moral property or merit moral approval. Something 

to which one has a just claim: as (a): the power or privilege to which one is justly, 

entitled (b) the interest that one has in a piece of property. The property interest 

possessed under law or custom and agreement in an intangible thing. Something 

that one may properly claim as due.3 

 

Contextually, property according to Webster's New Encyclopedic 

Dictionary is viewed as: 

 
a: Something owned or possessed; specifically: a Piece of real estate. b:The 

exclusive right to possess, enjoy, and dispose of a thing; ownership. C: Something 

to which a person or business has a legal titled: One (as a performer) under 

contract whose work is especially, valuable.4 

 

However, in the light of the above, the right to property under legal and 

biblical laws is the power, a legitimate right vested in the owner of a means of 

production called property to use, enjoy and live by them, and as well taken 

                                                                 
3 Webster's New Encyclopedic Dictionary, 2002, p.1582 
4 Ibidem, p. 1467 
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legal procedures against those who forcefully claim or destroys such property in 

either case. 
 

 

Historical Perspective of Property Ownership 
 

In the accepted economic theories, the ground of ownership is commonly 

conceived to be the productive labor of the owner. This is taken, without 

reflection or question, to be the legitimate basis of property; he who has 

produced a useful thing should possess and enjoy it. With the socialists, it has 

served as the ground of their demand that the labourer should receive the full 

product of his labour. Not only is the productive labour of the owner definitive 

ground of his ownership today, but the derivation of the institution of property 

is similarly traced to the productive labour of that putative savage hunter who 

produced two deer or one beaver or twelve fishes. Thorsten says that the 

conjectural history of the origin of Property, so far as it has been written by the 

economists, has been constructed out of conjuncture proceeding on the 

preconceptions of Natural Rights and a coercive order of nature. The „natural” 

owner is the person who has „produced” an article, or who, by a constructively 

equivalent expenditure of productive force, has found and appropriated an 

object. It is conceived that such a person becomes the owner of the article by 

virtue of the immediate logical inclusion of the idea of ownership under the idea 

of creative industry.5 

Production takes place only in society through the cooperation of an 

industrial community. There can be no production without technical 

knowledge; hence no accumulation and no wealth to be owned, in severalty or 

otherwise. Thorstein maintained that it will hold as rough generalization that in 

communities where there is no invidious distinction between employments, as 

exploit, on the one hand, and drudgery on the other, there is no tenure of 

property. In the cultural sequence, ownership does not begin before the rise of a  

 

                                                                 
5Thorstein, V.The Beginning of ownership. American Journal of Sociology, 4, 2015, p. 1898. 



 
 
 

Cliford Meesua Sibani, Emmanuel Asia 
 
 

 

236

canon of exploit; but it is to be added that it also does not seem to begin with 

the first beginning of exploit as a mainly occupation. In these very rude early 

communities, especially in the propertied hordes of peaceable savages, the rule is 

that the product of any member's effort is consumed by the group to which he 

belongs; and it is consumed collectively or indiscriminately, without question or 

individual right or ownership.6 

The earliest occurrence of ownership seems to fall in the early stages of 

barbarism, and the emergence of the institution of ownership is apparently, a 

concomitant of the transition, from a peaceable to a predatory habit of life. It is 

prerogative of that class in the barbarian culture which leads a life of exploit 

rather than of industry. Wycliffe Bible Dictionary says that possession of 

property by inheritance is best understood by comparing it with the pertinent 

Mesopotamian customs. Only those holding the legal status of sons were 

eligible to succeed to landed property. Wives and daughters were afforded some 

degree of economic security, as reflected in the code Hammurabi, but only sons 

were regarded as heirs of real estate. The legal status of son ship was all-

important in this matter.7 

 

Types of Property: 
 

Property can be owned in a number of ways. Not only money and other 

tangible things of value, but also includes any intangible right considered as a 

source of element of income or wealth. The right and interest which a man has 

in lands and chattels to the exclusion of others. It is the right to enjoy and to 

dispose of certain things in the most absolute manner as he pleases, provided he 

makes no use of them prohibited by law in Nigeria. Obviously, Dadem states 

that property can be own via pledge of it, gift, leases, mortgages, donation, sales 

or alienation.8 The types of property are as follows: 

                                                                 
6 Ibidem, p. 1899. 
7 Wycliffe Bible Dictionary 2001, p. 183. 
8 Dadem, Y. Y. D. property law practice in Nigeria, 2009, p. 3. 
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Sole Ownership: 
 

This is ownership by one person, which is individual ownership. 

 

Tenancy by the Entirety: 
 

John says that this type of property has to do with co-ownership available 

only to a husband and wife. If a house is to be sold or even refinanced, both 

parties must agree beforehand. Should one spouse die, the house/property goes 

to the surviving spouse automatically and the children get none. Survivorship is 

important when it comes to ownership. However, tax/laws and estate laws 

governing tenancy come into play. Your best bet is to always discuss both 

ownership and survivorship with a competent attorney before signing any loan 

documents.9 

 

Joint Tenancy: 
 

This is an equal undivided ownership of property by two or more people. 

During their lifetimes, any of the owners may sell their interest to whomever 

they choose. If one of the joint tenants happens to die, the ownership interest 

passes to the surviving joint tenants rather than to the heirs of the deceased. 

Therefore, an involvement of probate court is not required. Most married 

couples select Joint Tenancy with Right of Survivorship (JTWROS). 

 

Tenancy in Common: 
 

Tenancy in Common according to Real Estate 101 (2010) is a type of 

ownership taken by two or more people, who can have unequal amount of 

interest in the property, but have the right to use the entire property. Tenants in 

Common do not have the right of survivorship. Therefore, upon death of one of 

the Tenants in Common, his/her ownership interest passes to his/her heir(s) 

                                                                 
9 John, W. Four types of property ownership, 2007, pp. 87-88. 
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and not to the co-owners. Therefore, an involvement of probate court is 

required.10 

Regardless of the types of property, house, car, boat, recreational vehicles, 

motorcycles, seriously consider the type of ownership agreement into which you 

will hold title. Legally, the ramifications could be costly or at the least 

expensive. Note that property is said to be absolute property which is seen to be 

our own, without any qualification whatever; as when a man is the owner of a 

watch, a book, or other inanimate thing: or of a horse; a sheep, or other animal, 

which never had its natural liberty in a wild state. 

Qualified property consists in the right which men have over wild animals 

which they have reduced to their own possession, and which are kept subject to 

their powers; as a deer, a buffalo, and the like, which are his own while he has 

possession in them, but as soon as his possession is lost; his property is gone. 

The sea, the air and the like, cannot be appropriated; every one may enjoy them, 

but no man has exclusive right to them. 

 

Self-Ownership: 
 

This refers to sovereignty of the individual or individual autonomy. This is 

the concept of property in one's own person, expressed as the moral or natural 

right of a person to be the exclusive controller of his or her own body and life. 

According to Cohen on the concept of self-ownership says „that each person 

enjoys over himself and his power, full and exclusive rights of control and use, 

and therefore owes no service or product to anyone else that he has not 

contracted to supply”.11 

Some have traced the concept of self-ownerships to certain individuals such 

as John Locke. Locke cited by Olsaretti says „the individual has a right to decide 

what would become of himself and what he would do, and having a right to 

reap the benefits of what he did”.12. Locke cited by Dan-Cohen succinctly states 

                                                                 
10 Real Estate 101, Ownership types, 2010, pp. 34-35. 
11 Cohen, G. The Blackwell dictionary of Western philosophy, 2004, p. 630. 
12 Olsarretti, S. Liberty, desert and the market, 2004, p. 91. 
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that „everyman has a property in his own person”.13. Seeing it in the light of 

private property, Harris opines that sovereign-minded individuals asserts a right 

of private property, external to the body with the reasoning that if a people own 

themselves then they own their actions, including those which create or improve 

resources; they therefore own both their own labor and the fruits thereof.14 

Describing it as a labor market, Ian holds that the market in labor affirms self-

ownership, because if self-ownership were not recognized, then people would 

not be allowed to sell the use of their productive capacity to others.15 He says 

that the individuals sell the use of his productive capacity for a limited time and 

conditions but continues to own what he earns from selling the use of that 

capacity and the capacity itself, thereby retaining sovereignty over himself while 

contributing to economic efficiency.16 

 

Lost of Property: 
 

The Lactic law states categorically that property is lost in general, in three 

ways; the act of man, by the act of law and by the act of God.17 

 

Act of Man: 
 

First is Alienation; but in order to do this, the owner must have a legal 

capacity to make a contrast. Secondly, by voluntary abandonment of the things; 

but unless the abandonment be purely voluntary, the title to the property is not 

lost; as, if things be thrown into the sea to save the ship, the right is not lost. 

But even a voluntary abandonment does not deprive the former owner from 

taking possession of the things abandoned, at any time before another takes 

possession of it.18 

                                                                 
13 Dan-Cohen, M. Harmful thoughts: Essays on law, self and morality, 2002, p. 296. 
14 Harris, J. W. Property and justice. 1996. 
15 Ian, S. Democratic justice, 2001, p. 90. 
16 Ibidem, p. 93. 
17 The Lactic Law, Property, 2014, p. 23 of 34. 
18 Ibidem, p. 23. 
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Act of Law: 
 

The title is lost by operation of law. First, by the forced sale, under a lawful 

Process of the property of a debtor to satisfy a judgment, sentence, or decree 

rendered against him, to compel him to fulfill his obligations. Secondly, by 

confiscation or sentence of a criminal court. Thirdly, by prescription. Fourthly 

by civil death. Fifthly, by capture of a public enemy.19 

 

Act of God: 
 

Title to property is lost by the Act of God, as in the case of the death of 

the slaves or animals, or the total destruction of a thing; for example, if a house 

be swallowed up by an opening in the earth during an earthquake, fire outbreak, 

or flood. In some cases, accident can also be seen as the Act of God. It is proper 

to observe that in some cases, the moment that the owner loses his possession, 

he also loses his property or right in the thing while be retains the possession of 

them. But in general, the loss of possession does not impair the right of 

property, for the owner may recover it within a certain time allowed by law.20 

 

 

Right to Property in Nigeria under the Law and Capitalism 
 

According to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 

Amended, (Section 4 3 ) states: “Subject to the provisions of this constitution, 

every citizen of Nigeria shall have the right to acquire and own immovable 

property anywhere in Nigeria”.21 In Section 44 Subsection (1) of the 1999 

constitution, it states that: 

 
No moveable property or any interest in an immovable property shall be 

taken possession of compulsorily and no right over interest in any such property 

                                                                 
19 Ibidem, p. 24. 
20 Ibidem, p. 25. 
21 The Constitution of the Federal Republic of Nigeria Amended, 2011, p. 46. 



 
 
 

The right to property in Nigeria: a reflection on the legal... 
 
 

 

241

shall be acquired compulsorily in any other part of Nigeria except in the manner 

and for the purposes prescribed by a law that, among other things.22 

 

a. requires the prompt payment of compensation therefore; and23 

b. give to any person claiming such compensation a right of access for the 

determination of his interest in the property and the amount of compensation 

to a court of law or tribunal or anybody having jurisdiction in that part of 

Nigeria.24 

The Land Use Decree of 1978 which is still operational in Nigeria does not 

give owners of property absolute right over their property. Section 44 

Subsection (3) of the 2011 Constitution states that: 

Notwithstanding the forgoing provisions of the section, the entire property 

in and control of all minerals, mineral oils and natural gas in, under or upon any 

land in Nigeria or in, under or upon the territorial waters and the exclusive 

economic zone of Nigeria shall vest in the government of the federation and shall 

be managed in such manner as may be prescribed by the National Assembly.25 

Chambliss (1976) states; „the heart of a capitalist economic system is the 

protection of private property, which is, by definition, the cornerstone upon 

which capitalist economics function. It is not surprising, then to find out 

criminal laws reflect this basic concern” 26. Capitalism is based on the private 

ownership of property personal gain rather that collective well-being. 

Capitalism is a competitive system. Mutual aid and cooperation for the 

betterment of all are discouraged in favor of individual achievement at the 

expense of others. Competition breeds aggression, hostility and – particularly 

for the losers – frustration which obviously is the case in Nigeria. 

In the Nigeria state, the clamor for democracy is the order of the day but 

what operates in the system is a state where injustice is celebrated and the poor 

robbed of their rights of inheritance openly by the rich. This situation is what 
                                                                 

22 Ibidem, p. 46. 
23 Ibidem, p. 46. 
24 Ibidem, pp. 46-47. 
25 Ibidem, p. 48. 
26 Chambliss, W. J. Whose law? What order, 1976, p. 341. 
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necessitated Chambliss in his argument that the greed, self-interest and hostility 

generated by the capitalist system motivate many crimes at all levels within 

society. Members of each stratum use whatever means and opportunities at their 

class position to commit crime. Thus, in low income areas, the mugger, the petty 

thief, the pusher, the pimp and the prostitute use what they have got to get what 

they can. In higher income brackets, business people, lawyer and politicians have 

more effective means at their disposal to grab a larger share of the cake.27 

Currently there is a new bill passed into law in Nigeria which protects the 

females the country gain right to property ownership. Equal right to the sharing 

of property is now to be given to them among their brothers in the family 

setting. 
 

 

The Right to Property under Biblical Law 
 

These rights were to be sacredly guarded and all violations, such as fraud of 

theft, were to be severely punished. Inheritance regulations were designed to 

prevent land from passing out of the control of the tribes in Israel to which it 

had been allotted. In most cases, no problem would arise, since normally only 

the sons participated in the division of the landed estate; but daughters were 

permitted to inherit land in the event that there were no sons (Num 27:1-11). 

Num 27:8 says “… if a man dies, and has no son, then you shall cause his 

inheritance to pass to his daughters”. However, in order to retain this right, 

such daughters were required to marry within their own tribe. Their successors 

to the land would therefore retain the land within the tribe (Num 36:3-11). 

Num 36:6-7states: 
 

…let them marry whom they think best; only they shall marry within the 

family of the tribe of their father. The inheritance of the people of Israel shall not 

be transferred from one tribe to another; for every one of the people of Israel shall 

cleave to the inheritance of the tribe of his father. 

                                                                 
27 Ibidem, p. 345. 
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On landmark, much near Eastern culture was oriented to real property. 

This is clearly the case in Israelite culture as indicated by the importance placed 

upon keeping a tract of land within the clan (Num 27:1-1 1, 36:7) as well as the 

legal injection against tampering with the boundaries of such property (Deut 

19:14; 27:17). 

The custom of Levirate Marriage (Deut 25:5-10) appears also to work 

toward the retention of land within the tribe. A widow evidently did not 

i n h e r i t  her deceased husband's estate, but sons were reckoned the heirs. If 

she was childless, the brothers of her deceased husband inherit the property in 

the name of the deceased husband (Deut 25:7 with Ruth 4:5, 10). For Christ, 

he says, „blessed are the meek, for they shall inherit the earth” (Matt 5:5). 
 

 

Recommendations 
 

1. Property law in Nigeria is not absolutely practicable when it relate to 

the rich depriving the poor of their rights because they have more money to 

bribe their way and turn injustice into justice all to their advantage. 

2. There should be serious monitoring team set up by the Nigerian state as 

a watch dog that will actually bite very hard on the obnoxious widowhood prac-

tices prevalent in the cultural setting of the Nigerian state, protecting the rights 

of women and widows. 

3. The Land Use Decree of 1978 of the Federal Republic of Nigeria 

should be abolish because the Government uses this Act to absolutely deprive, 

forcefully take, eject and even displace owners of landed property from their le-

gitimate land most times without compensation. 
 

 

Conclusion 
 

The right to property connotes a strong legal proceeding to obtain, achieve, 

reclaim and use one's property the way he/she wants. Any infringement is 
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displeasing to the owners who in turns fight for a just claim. You have a right to 

your property and to safeguard it. From a Marxist perspective, laws are made by 

the state, which represents the interests of the ruling class. Many sociologists 

have noted a large number of laws dealing with property in capitalist society. 

Mannheim wrote „the history of criminal legislation in England and many 

other countries shows that excessive prominence was given by the law to the 

protection of property”.28 According to Chambliss, such laws were largely 

unnecessary in feudal society, where land-unmovable property was the main 

source of wealth, and land owners were the undisputed Masters of the economic 

resources of the country.29 Haralambos and Holborn opine that the increasing 

importance of trade and commerce (which involve movable property) and the 

eventual replacement of feudalism by capitalism resulted in a vast number of 

laws protecting the property interest, of the emerging capitalist class.30 The 

Nigerian state needs to review her ideology to issue that pertain to property 

protection of her citizens. She should learn the unbiased biblical principles of 

which reflects justice, and fair share of property to the female gender. The 

Government infringes on the right of her citizens when they need to use land or 

discover mineral resources in a particular place without due compensation. The 

judiciary is corrupt as they pervert justice to favour those who have money to 

bribe their way. In a bid to exert right to ones’ property in Nigeria, the “Ahabs 

in authority use their position of whatever magnitude to eliminate and imprison 

the Naboths”. 
 

 

Summary 

 

The right to property in Nigeria is the exclusive privilege of a Nigerian citizen to acquire or 

own by hereditary important goods, lands, minerals, houses, companies etc for survival but these 

rights under consideration are in the spirit of the legal and biblical laws as the main focused areas. 

Historical perspective of property ownership, types of property, lost of property, right to property 

                                                                 
28 Mannheim, H., Comparative criminology, 1960, p. 340. 
29 Chambliss, W. J., Whose Law? What order, 1976, p. 234. 
30 Haralambos, M. and Holborn, M., Sociology: Themes and perspective 7 edition, 2008, p. 341. 
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in Nigeria under law and capitalism, the right to property under biblical laws and 

recommendations are the core areas addressed by this paper. This research made used of historical 

method and recommends that the poor should be protected in Nigeria especially by not making 

them property of the rich ones. 

Key words: the right of property, citizen, law, history, Nigeria 
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Introduction 

 

Among the several materials used by both amateur and professional artists 

for their self expression, wood stands out as a material to be trusted. Of all the 

artists in Nigeria, those from the southern part of the country make extensive 

use of wood in their visual pontifications. In the University of Benin Fine and 

Applied Arts Department, such materials like bronze, fiberglass, plaster of paris 

(POP), metal and terra cotta are used for realizing visual expressions in 

sculpture. Of all these materials, it is wood that is lavishly used by both students 

and teachers alike. This is as a result of the textural and fascinating contour 

inherent in wood; and because they are the cheapest materials for sculpture 

productions in recent time. Such wood as mahogany, thick, Afara, masonia, 



 
 
 

The emphatic wood sculptures at the university of benin... 
 
 

 

247

ebony, Iso, Iroko and Opepe are used extensively by the students in executing 

their individual assignments. 

Today, in the rich art gallery of the department, wood sculptures 

intermingle with other genre of art. These very profound arts genre include – 

paintings, bronze, metals, fiberglass, sculptures, textiles, graphics, ceramics and 

metal designs. However, of all the wooden sculptures easily identifiable and of 

great significance is the one executed by a lecturer, Franklyn Egwali, in the 

Department, he called it Life in Phases. It was executed in 1996. It is about 1m 

in ht and with a special type of wood called Thick. It is an elegant piece of 

sculpture comprising three stone-like faces in deep contemplation and 

meditation. It is an elegant head mask in the round with critically defined 

forms. Here the lecturer (Franklyn Egwali) in defining and appraising the 

forms, employed two principles of design; plane and lines. Observing the overall 

framework of the composition, Egwali profoundly led us into his critical world 

of design using lines, this time very sensitive ones. All that we observe are lines, 

each running into one another gracefully, elegantly and contextually. As these 

sensitive and delicate lines runs into one another, they thereby give value, bite 

and potency to each other. For instance, we can enjoy the radical yet flexible 

and illuminating line that ran from the nose of one of the faces to the top of the 

head. This line which has heralded the firm nose also uncovered the various 

ruminations and contemplations in the eye of the mask while to the top of the 

head, it asserted quite poignantly the three bunch of exquisite, charming and 

enchanting Uba motif of Benin culture. Here, we savour the delicately weaved 

motif which according to Izevbigie represents life without end, continuity of 

existence, power and strength in nature. 

Of very great significance in this visual configuration is the method Egwali 

uses by allowing the motif to spread into two of the faces of the mask. By 

allowing this, it gave vitality, intensity and a kind of authoritativeness into the 

overall composition. 
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One of the well defined eyes of the faces in 
Fig. 1 – Life in Phases 

                 
 

Fig. 1, Life in Phases, seen from different perspectives.   
Here, we appreciate the various faces of the artform. 

 

       
 

The Uba Motif from Fig. 1 – Life in Phases 

 

Fig. 2 (Shame) was executed by David Adeogun in 2008. It is a 1.3m ht 

ebony sculpture of a woman that has wrapped her hand round her breast in 

shame, in degradation and dishonor. As affirmed by the artist, the piece of 

sculpture represents our lost society, a society that had no shame and so could 

not stand up for integrity, purity, probity and uprightness. According to 
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Adeogun, all these virtues have suddenly been obliterated by a negative and 

radical wind of change to the detriment of the society. In realizing this 

profound wood sculpture, Adeogun also used lines and rounded forms. As we 

can observe from the head of the sculpture, the hand that is wrapping round the 

bossom is in round shape while the stomach of the artform itself comes with a 

rounded form. To add uniqueness and peculiarity to this artform, the artist 

slightly peforated the middle of the two legs so that space can be seen dividing 

the two legs and by so doing Adeogun added vigour, intensity and energy to the 

entire composition and configuration. This is also a mark of showing his knack 

for thorough articulation of form and material. Not also to be taken for granted 

is the delicate, sensitive but pleasant and exquisite line running from the side of 

the artform, i.e. from the lower leg to the side of the hand. This is profoundly 

remarkable as these lines aptly add to the veracity and outstanding aesthetics of 

the sculpture. 

 

             
 

Fig. 2, Shame.   
Here, we appreciate the various configurations of the artform 
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In the area of texture and contour, Adeogun took his entire audience to a 

higher realm as he adroitly texturise the entire composition. But of significance 

is the texture and a concave surface he created on the back and armpit of the 

artform. According to Vogel (2003), Caroline (2002) and Kosenevich (2002), 

these thematic tools of designs and construction add value and strength to the 

art form itself as they contextually harmonized all the entire department and 

compartments of the artform. 

What does the artform, Life in Phases (Faces) represents? It exemplifies the 

various stages of our existence and the various challenges confronting us at every 

stage of development. These challenges are very daunting especially in 

developing countries like ours and they border on finances and societal 

expectations. 

The first hurdle here is the challenge of schooling and educating oneself 

from the kindergarten (acara school for those of us not privilege to attend the 

nursery school) to the University. This can be very daunting especially for those 

whose parents are financially inferior and on the lower side of the ladder of 

existence. Occasionally, one is forced to either abandon school or perhaps 

suspend it temporary. The next phase is marrying and rearing children and this 

on its own can be daunting in this era of economic meltdown. As a result, most 

men keep procrastinating the idea of settling down and before long, they are old 

and weak. And finally, the last phase of this existence is old age and death. 

Unfortunately, this stage comes so fast and so quick. No wonder William 

Shakespeare once enthused and poignantly asserted regarding death – “out out 

brief candle, life is but a walking shadow”. 

Fig. 2 (Shame) is undoubtedly exemplifying the enormous shamelessness 

among some members of our society. Today, our society has been desecrated, 

defiled and ruined morally as nothing matters anymore. Men and women of 

honour are almost extinct as they seem not to be here any longer. Everywhere 

we turn to, we see it steering at us – in politics, universities, churches, mosques, 

in films and fashion industries. 

How on earth should pastors be found sleeping around with parishoners’ 

wives to the point of impregnating them? Why will armed robbers constantly be 
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invading the churches and shamelessly looting the altar of God and promising 

to return back for more loot? On the other hand, why will some parents be at 

the forefront of helping their children to cheat during examination, some even 

go as far as helping the children to buy examination question papers. While in 

the universities, some lecturers compel their students to part with huge sums of 

cash to enable them score good grades. 

At the home front, some parents have been found sleeping around with 

their daughters. Others shamelessly sleep around with the wife of their children 

in the name of pleasure and perhaps for ritual purposes. What about parents 

who secretly and openly smoke marijuana and sniff hard drug in the full glare of 

their children? What moral example are they teaching their children? In the 

larger society, there have been terrible discoveries. Last week, according to the 

Guardian Newspaper of 5th June, 2009, two middle-age men were caught with 

a large celophine containing human parts (eyes, tongues, nose, male and female 

private parts, etc). These two Nigerians were shamelessly selling them to 

ritualists when an irate crowd rounded them up and burnt them to death. 

Fig. 3 (Life is a Scuffle) is a 7cm ht patinated mahogany wood sculpture. It 

was executed by Martins Aigbogun in 2003. It is a convoluted sculpture of two 

friends locked in a fierce battle. As asserted by the artist, the ultimate end of 

these fighters is to kill. In appraising this subject matter, Aigbogun in an 

interview with this writer in Benin posited that he decided to allow rounded 

form take the centre stage because of his love for circle forms. All we can savour 

in this composition are convoluting forms, emerging and submerging into one 

another gracefully. Observing the sculpture from the frontal perspective, we 

observe a figure holding the other rigidly and firmly as if determined to 

physically suffocate the other out of existence. As can also be observed in the 

composition, Aigbogun gave it a realistic and stylized colouration as we can 

glean from the artform as it is here represented with rounded circle forms. One 

very profound and significant feature of this composition is the potency and 

intensity of the forms. We also notice the energetic and poignant nature and 

stature of the two forms holding themselves. Indeed, we appreciate the 

ruggedness and vehemence of the entire construction. 
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Far and above this, is the very expressive and emphatic nature of the 

sculpture. Without much explanation, we can decode and understand quite 

significantly what the sculpture is all about – two people fiercely locked in 

battle. 

 

         
 

Fig. 3, Life is a Scuffle.   
Here we appreciate the various structure, texture and contour  

of the art form seen from different angles 

 

 

What Does this Work Represent? 
 

It exemplifies so many unnecessary and needless adventures of man. Why 

for instance do we engage in battle to kill one another when it can be resolved 

amicably with an honest hearted discussion? Why should nations, states or even 

families embark on a battle against one another, and in the process, lives and 

properties are destroyed. Families, ethnic group(s) and nations have crumbled 

like a pack of cards as a result of unnecessary hostilities against each other. The 
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time spent destroying and switching off each other’s light will not make our 

own light more brighter and illuminating. 

 

Analyzing the Thematic and Structural Rightness of the Sculptures 
 

In Fig. 1 (Life in Phases), we admire Franklyn Egwali’s use of lines to 

demarcate and weave the forms together. This corresponds with what Gardener 

(1995) and Patrick Welberg (2003) called sensitive and robust adroit lines of 

realism. These types of lines add to the overall aesthetic sensibilities of the 

entire composition and construction. 

Looking at this piece of sculpture, we observed the principles of design 

emerging quite remarkably in the definition and articulation of forms. 

According to Russell (2002), they include such principles as composition, 

contour, texture, unity, rhythm, balance and proportion. All these principles add 

to the overall construction and compartmentalization of the various forms that 

defines each art piece. Not to be taken for granted in all these appraisal and 

analysis is the obvious usage of lines. As asserted by Lucie-Smith (2003), 

Hopkins (2001) and Paul (2003), lines play remarkable and predominant role in 

the elevation and definition of each form. According to these writers, it is the 

usage of lines that allow each form to resolve and dissolve into each other 

effortlessly. Corroborating this ideology, West (2001), Bowen (1992) and Dube 

(2002) posited quite strongly that lines add vibrancy, potency and depth to a 

definite work of art. For example, in Fig. 1, we appreciate how the artist used 

lines to create and poignantly define the popular Uba (rope) motif. This indeed 

becomes an eloquent testimony and phraseology to the usage and articulation of 

line in a given creative construct. 

Furthermore, movement and texture is another definitive and cognitive 

variable which act as catalyst to the essential organization of an art piece. This 

type of movement and texture can be observed in Fig. 2, Shame and Fig. 3, Life 

in a Scuffle. In these two art forms, the artists used movement and texture to 

define and exact their creative expressions and impressions. In Fig. 3, Life in a 

Scuffle, we also observe the two combatants holding themselves very forcefully 
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with their body oozing and emitting great energy and vigour. To further add to 

the already potent and charged composition, the body of the fighters were 

roughly texturised. This addition of texture added valve, valour and audacity to 

the entire construction. Fleaming and Honour (1998) and Egonwa (2005) in 

their separate accounts maintain that there is no gainsaying the fact that 

movement critically elevate the overall oneness of a composition. It also adds to 

the expressiveness of both the minor and major forms in a given creative 

configuration. In the words of Egonwa, “movement and texture when properly 

applied in a given artistic composition add to the energetic, vivid and forceful 

visual pontificaition”. 

Speaking on the wood sculptures at the Department of Fine and Applied 

Arts, University of Benin, three senior lecturers – Ononeme, Erimona and 

Odiboh – stated that what is indeed making the wood sculptures of the 

department stand out especially during major art exhibitions are the dexterity, 

particularity and adroit finishing inherent in the manipulation of the forms on 

each composition. In each concept, we observe rhythm, style, movement, well-

arranged and rendered texture, harmony, unity of forms, and the articulation of 

forms using lines, void and space. These are indeed the vehicle of expression 

when it relates to wood sculptures at the University of Benin. 

 

 

Conclusion 
 

No doubt, wood remains one of the means of self expression by artist the 

world over. In the ancient city of Benin where the University of Benin is located 

for example, so many artforms have been realized in wood. This became 

apparent especially with the traditional wood carvers in the city. Such themes 

like the Oba and his queen, Adesuwa, a hunter carrying elephant on his head, 

wrestlers, the three wise monkeys, the grazing antelope, local dancers, warriors, 

drummers and a lot of other themes can be seen in various galleries all around 

the city. However, the wood sculptures produced by the Department of Fine 

and Applied Arts, University of Benin are like the wood works of other artists 



 
 
 

The emphatic wood sculptures at the university of benin... 
 
 

 

255

that went to college to train. Unlike their counterparts in town that are 

traditionally taught, the college trained wood carvers like the ones from the 

Department of Fine and Applied Arts are abreast with those sensitive principles 

of designs. These principles include lines, movements, rhythm, composition, 

balance, proportion, unity and variety, intensity, mass and space, etc. Therefore, 

in the usual creations, all these principles are overtly brought to bear. That is 

why whenever there are combined exhibition between traditional and college 

trained carvers, what the college trained carvers learned in school become 

conspicuous. 

However, there are a lot these two groups can discern from each other 

regardless of the seeming lacuna in their training and appraisal of the principle 

of design and concepts. One of the gaps in the execution of concept that can be 

covered up properly is the issue of pattern and motif creation. The traditional 

carvers appear to be very excellent and superior in this regard as they are closer, 

nearer to their people rapatour of design, motifs and idioms. In some of their 

creation, this becomes very visibly and forceful. Secondly, in their overall 

finishing. The traditional carvers tend to be more careful and detailed with their 

construction, patination and finishing than the college trained. In some of the 

creations of the college trained, a lot of innuendos are hidden in a concept under 

the name of abstraction and stylization. When mistakes are made, the college 

trained carvers call it abstract, but we indeed know the truth in the overall 

construction of the artform itself. 

Indeed, if the traditional carvers can allow the college trained artists to 

influence them in their use of electric operated motor saw, especially as it relates 

to the ripping, slicing and chopping of the monumental wood sculptures the 

ever expanding wood sculptures will be the better of it as they can also influence 

the local carvers with their contemporary, imaginative concepts and designs. A 

regular collaboration between these two groups of artists would contribute to 

the robustness, self-assertiveness and definitiveness in our ever fertile 

contemporary Nigerian art space. 
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Summary 

 

Artists worldwide use various means and materials to realize their visual expressions. In the 

Department of Fine and Applied Arts, University of Benin, different types of materials can be 

seen used by students and lecturers alike. Some of these materials are fiberglass, bronze, metals, 

stone, clay and wood. Of all these materials, wood have come up as one of the most outstanding, 

dependable and striking. Three very evocative wood sculptures attracting attention and critical 

review are Life in Phases, Shame and Life is a Scuffle. These three ever powering and fascinating 

sculptures continue to speak volumes of the shamelessness among our greedy political office 

holders, the struggle to break even in our ever demanding and corrupt society. Is there any 

solution in sight for mankind’s daunting problems? This and more questions are what this paper 

seeks to answer and critically establish. 

Key words: art, sculptures, visual expression, African aesthetics  
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– THEIR PLACE IN CONTEMPORARY NIGERIAN ART 
 

 

Introduction 
 

An appraisal of Benin art is an appraisal of the popular Igbo Ijele mask that 

possesses more than 1,500 mask motifs. And each motif has pattern, sections 

and subjections. Again, these sections also can be appraised from various 

transmogrified nuances, almost like an elephant meat that cannot be consumed 

in a full swing because of its monumentality and sheer colossal nature and 

stature. 

Benin art is popular, significant and profound as a result of so many 

illuminating nuances and expressiveness. From available records and research, it 

is partly as a result of its detailed finishing, motifs realization, definition and 

application. How do Benin motifs and their artistic filament and accoutrement 

contribute to the popularity of its arts and culture? This is the onus of this 

paper. Over the years, Benin art keep reverberating and reechoing as a result of 

its definitive, cognative and rapacious concordant concepts. These profound 

concepts teaches nearly all the various strata and segments of their entire life, 

from natural to supernatural, realism to complete abstractism and perhaps, 
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surrealism and stylization. In all these variegated concepts, we can still tie these 

concepts into various headings and themes – bracelets, staff of office, handheld 

clappers, ivory trumpets, ivory containers and implements, brass vessels and 

traditional accoutrements, court and ceremonial objects, wood boxes, tool and 

chairs, the ornaments, pendants, bells, roosters, heads of obas, and queen 

mother heads. Even as we have tried here to itemize these artworks, each item 

can still be subdivided into various subsections. But for the purpose of brevity, 

we shall divide this analysis and appraisal into BRONZE HEADS, BEAD 

MOTIFS, and their PENETRATING MOTIFS. All these motifs form what 

we call Benin essential motifs. 

 

 

Bead motifs of the Benin bronze heads 
 

One of the commonest pieces of Benin artforms is their bronze heads. 

They are exquisitely and delicately molded and casted to profoundly reflect the 

spendour, grandour, royalty and authority 

of the Oba whom the Binis called god. 

From observation, one definite feature 

that runs from the fountain of the head to 

the shoulder is the Coral Beads. These 

traditional accoutrements are part of the 

trappings that make up the costume of 

the Oba and sometimes his wives. 

According to Dark (1973) and Ezra 

(2005), this is so because of the 

significance of the beads to royalty in 

Benin culture and tradition. 

 
Fig. 1, The Oba being held on the hands by 
his very senior chiefs.  Beads have been used 

lavishly for his dress and crown 
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Fig. 1b, Omonoba wearing his crown in ancient time.   
The crown is made of coral beads. 

 

 

Significance of the Beads 
 

In ancient times, according to Izevbigie (a former commissioner for Arts 

and Culture, Edo State and past Head of Department of Fine and Applied 

Arts, University of Benin and an art historian), all coral and stone beads are 

owned by the Oba. They are distributed by him to chiefs, titleholders, and 

numbers of place associations but must be returned to him upon the death of 

the holder of the beads. Furthermore, it is only the Oba that wears a complete 

costume of beads, including crown, colar (as observed in Fig. 1, 2 & 3), robe 

and even shoes. According to Izevbigie, the beads are not merely decorative but 

are imbued with divine authority and power. Indeed, the importance of the 

beads to the palace and by extension to the Benin people cannot be 

overemphasized. They are said, as posited by Chief Henry Igiehon, in an 

interview in Benin, to have been brought from the sea god – Olokun. However, 

from the fifteenth and sixteenth century on, part of the article of trade between 

the Benins and the Portuguese were coral beads. In fact, as concluded by 

Izevbigie, in their form, content and critical subject matters, the beads 

poignantly explore and add essence and credence to the divine nature and 

stature of the Oba. The relationship of the Oba with his people and courtiers, 



 
 
 

Franklyn Egwali 
 
 

 

262

the splendid deeds of his ancestors and the grandeur and sovereignty of the 

palace could also be gleaned and extracted from the beads which the king (Oba) 

have used in enveloping and encapsulating himself in a show of royalty, majesty 

and nobility. 

 

 
 

 
 

Fig. 2 and 3 showing the Oba in a contemporary crown.   
Here we observe the ceremonial sword used as projections on the sides of the crown. 
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Fig. 3b, showing the ancient style of the Oba’s crown.   
At the sides we can see some beads loosely extending from the ear to the shoulder. 

 

 

Appraising the Beaded Bronze Heads (Fig. 1, 2, 3 & 4) 
 

In appraising all the bronze heads, it is petinent to mention that they all 

appear the same except for some unique differences here and there. For instance 

in Fig. 1, we observe a simple crown, like a cap over the head with some of the 

bead strands hanging down the side of the head and reaching the shoulders. 

While the arrangement of the beads on the head (the crown) is crisscrossed, the 

arrangement of the bead on the neck (collar) is orderly following the beadlike 

pattern. Although the royal expression is rather tense and resolute, this did not 

remove the naturalness of the sculpture. But Fig.2 and 3 is a far departure from 

Fig. 1. In design, in context, contour and texture, Fig. 2 and 3 according to 

Izevbigie is a more complex and contemporary design as crown for the Oba. 
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The projections on the two sides of the crown are said to represent the 

ceremonial swords, ada, which is restricted to the Oba and the highest ranking 

chiefs. Again, a critical appraisal will reveal a curving archs of beads strung on a 

wire in front of the eyes, in the words of Izevbigie, these can also be known as 

“spectacles”. Indeed, all these far-reaching and penetrating configuration and 

conceptualization add to the eminence, magnificence and impressiveness of the 

crown and the Oba himself. 

Not to be forgotten or overlooked in a hurry is the part beads have played 

in this noble inventiveness. In this project, the artist has been able to use the 

bead motifs to adroitly uplift the meaning and significance of the royal crown. 

Here, various dimensions and volumes of the bead were deployed and at the end 

we can safely lay claim to six shapes of beads all weaved together to form an 

exciting and fascinating diadem for the Oba. According to Sweet Ebeigbe (a 

senior art teacher in the Department of Fine and Applied Arts, University of 

Benin and herself a Princess from the royal house of Benin Kingdom), there are 

specific guilds known as Guild of Beadmakers, their function is to weave beads 

for the Oba’s costumes from the Oba’s crown to his beaded shoes. It is 

necessary to assert here that the costume of the Oba (don’t forget my father was 

Oba Akenzua II (18 to 1979) in some ceremonial occasions is extremely 

elaborate and could weigh heavily on him. These costumes made mainly of coral 

beads are his coral crown, with its wings, the coral choker, the coral shirt, coral 

pendants, the large necklaces, the medicines, the coral ornaments on his chest, 

even the ivory pendants suspended round his waist, ivory armlets all made him 

resplendent, dazzling, regal, magnificent, divine, but according to Dark (1973), 

it is a divinity among men. 
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Fig. 4, The Ancient crown of the Queen Mother.  
Here, it is showing the adroit weaving together  

of beads to emphasis the uniqueness of the crown of the queen. 

 

 
 

Fig. 5, The Queen Mother with her contemporary time. 
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Appraisal Fig. 4 and other Queen Mother Bronze Heads 
 

The Oba bronze heads are not the only bronze heads that are popular and 

important among the corpus of bronze heads in Benin kingdom. The Queen 

Mother heads are also very distinguished, distinct, and characteristically 

outstanding in Benin art. Why are they exceptionally famous, extraordinary and 

unmistakably profound and significant among other artforms in an exhibition? 

For one, according to Kennedy (2005), it has to do with the adroitness and 

ingenuity that is brought to bear in the manipulation and configuration of the 

bead motifs itself. Attention and devotion is seriously paid to details and 

relationship of one form to another. As stated by Agbontaen (1990), the queen 

mother started to be popular and well known as a result of what the mother of 

Oba Esigie did for her son. As posited by Egwali (2004), she became the rock, 

foundation and defence of the son’s royalty and nobility. She frequently fought 

battles for Oba Esigie, had troops (soldiers) under her command, therefore to 

commemorate and celebrate this achievement, the Iyoba (queen mother title 

and visibility started to be well known) title was introduced around the 16th 

century by Oba Esigie. 

 

 

A Critical X-ray of the Iyoba Bronze Head 

 

As noted by Ighile (2002), Bryna (1999) and Chika (1988), the queen 

mother’s head is distinguished as an African artform as a result of some definite 

characteristics. These include the coral bead crown with a high, forward-

pointing peak, an elongated version of an elaborate coiffure known as chicken’s 

beak. Normally this is worn by the queen mother or very high ranking Edo 

women. According to Amos (1995) and Paula Amos (1990), the projection of 

the head of the queen mother crown as we observe in Fig. is called ede iyoba by 

the Benins. It can also be likened to the crown of the Oba himself. It is 

poignant to assert here and now that the right to put on a coral-beaded crown is 
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limited to the Oba, the queen mother and sometimes the Ezomo who is the 

number one war chief. As can be observed from the figure, the queen mother’s 

bronze head is poignantly different from the Oba’s bronze heads, in that the 

queen bronze head does not possess the figure attached to the side of the crown 

that resemble the traditional sword and the projection that is in front of the 

Oba’s bronze head itself which is called the “spectacle”. As stated by Aig-

Imokhuede, while the queen’s bronze head is elegant, graceful and classical in 

finishing, the Oba’s bronze heads appear rather blunt, rugged, boisterous, severe 

and shaggy in nature and contour. Perhaps, this is as a result of the office of the 

Oba himself as a warrior king. While only one strand of coral bead run around 

the Oba’s head just before the crown, the queen mother’s own is made up of 

between four and five strands. Again, all these add more grace and elegance to 

the queen mother’s bronze head. This grace can be seen very clearly from the 

older concept of Iyoba’s crown. In this type, we observe a crown flowing 

gracefully from the top or tip of the crown to the tempo of the head with some 

four coral beaded strands loosely dangling from the side of the ear almost 

reaching the chin of the queen mother herself. But as time progressed, “the 

chicken beak” type was introduced as part of the ede iyoba (Iyoba’s crown) 

which has continued to hold sway in contemporary time. 

 

 

Conclusion 
 

No doubt, the Benins have this likeness for beads and any craft or art 

which it is used for. As can be appraised from the queen mother’s bronze head, 

a lot of transformations have taken place from the earlier time to this 

contemporary period. Before this period, it is the more subtle, graceful queen 

mother bronze head that was in vogue but starting from the 17th and 18th 

century, the more forceful, rugged type took the centre stage. This second group 

of queen mother’s head exceptionally looks like the Oba’s bronze heads. 

According to Aig-Imuokhuede (1988), these heads are large, thick walled and is 

of heavy casting. As stated by Egwali (2004), they possess the high cylindrical 
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bead collar that comes up to the solid and firm mouth. Looking at the top of 

the head, as stated by Bardi (2004), they have a semi-circular openings; this is to 

enable them insert ivory tusk like the Oba bronze heads at the alter. 

Another very unique similarity between the Oba’s bronze heads and that of 

the queen mother is that on the heads of the Obas, the lower part of the face 

ballons outward, and yes, in laid with iron irises, they are equally and 

dramatically exaggerated, heavy and the eyeball look frightening, charged and 

rugged. As a result of Benin love for beads, as clearified by Odutokun (1992), it 

is lavishly, profusely and indeed extravagantly used in most of their bronze 

artforms especially the bronze heads. 

In contemporary times, many artists have used the beads as motifs in their 

various artistic creations. Shortly before his death, one of African finest and 

prolific sculptor, Ben Osawe, made allusions to bead as an outstanding motif in 

his visual configuration. In his words, 

 
It is an artistic heritage which is still very much appreciated or highly priced 

in this contemporary time. In most of my final sculptures, I used the bead motif to 

situate the visual expression as caving from Africa. They infact add to the 

quintessential nature and stature of the art piece. 

 

Other African artist of Benin extraction that have popularized the bead 

motif include such names as Princess Sweet U. Ebeigbe (1958–), Ben Osawe 

(1931–2007), Erabor Emokpae (1934–1987), Isiaka Osunde (1936–), Ovia 

Idah (1897–1968), Dada Osazuwa (1936–1998), Elizabeth Olowu (1945–), and 

Alfred Izevbigie (1942–). All these artists – sculptors, painters, ceramics, and 

graphic artists allow the bead motifs to constantly reverberate resoundingly in 

their works of art to the great admiration and appreciation of the appreciative 

audience. 

According to Freeborn Odiboh in an interview in Benin, in Benin 

traditional marriage ceremonies, the bride and groom are proudly observed 

decking themselves with beads. It is used as head decoration for the pride, like 

those of the queen mother in ancient times. Occasionally, their necklaces, 
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wristlet, hand bags, anklelet are all made of beads. While many are crazy about 

using purely coral breads in their dress essence, others are very comfortable 

combining it with pure gold as it further add prestige, distinction and classified 

importance to the dressing and grooming. 

At other times, the Oba is observed giving out rare coral breads to some of 

his subjects who have distinguished themselves in one way or the other. 

Therefore, as man continue to live, the importance and usage of beads in Benin 

Kingdom will continue to glow and grow as we find ourselves beginning to 

value our cultural heritage – a heritage that is vibrant, dynamic, forceful, 

quintessential, energetic and dazzling in assertion, articulation and appreciation. 
 

 

 

Summary 

 

Beads have been part of the traditional dress essence of the Africans and other popular 

cultures of the world. Benin art is phenomena and generally accepted worldwide partly as a result 

of their resounding uniqueness, peculiarity and exceptional finishing of delicate forms especially 

those bordering on beads. These beads are used for the making of the Oba’s diadem, dresses and 

shoes. Some of his flywhisks are made of beads too. In contemporary time, and even in ancient 

period, the Oba beaded crown continue to evolve to the extent that the style of crown worn then 

is different from those in vogue today. The Queen Mother’s beaded crown has also gone through 

some significant changes and processes. Today, what we have is a profoundly gracious and courtly 

beaded crown. What are the other outstanding importance and weighty functions of the bead to 

the Benin man and woman and by extension to other popular cultures and traditions of the 

world? This is what this paper has unearthed, critically appraised and established. 

Key words: African culture, art, tradition, space  
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Interviews 

 

Dr Omokaro Izevbigie was a former Commissioner for Arts and Culture (Edo State) and 

former Head of Department, Fine and Applied Arts Department, University of Benin. He was 

interviewed on the profound significance of bead in Benin art and culture, in his office on the 

25th of April, 2006. 

 

Chief Henry Igiehon is a traditional bronze caster and ceramist in Fine and Applied Arts 

Department, University of Benin. He was interviewed on the bead making in Benin tradition in 

his house at No. 17, Ozigbo Street, Benin City, on the 15th of May, 2007. 

 

Dr. Sweet Ebeigbe is a Senior Ceramics Lecturer in the Department of Fine and Applied 

Arts, University of Benin. She is a Princess from the royal family of Benin. She was interviewed 

on the making of shoes, crown and dress with beads in Benin. Interview was in her office in 

Benin on the 29th of June, 2007. 

 

Dr. Freeborn Odiboh, is a Senior Lecturer of Art History in the Department of Fine and 

Applied Arts, University of Benin. He was interviewed on the place of bead in the traditional 

dressing of the bride and groom in Benin art and culture. The interview was in his office on the 

27th of May, 2007. 

 

 

 

Franklyn Egwali 

Lecturer, Department of Fine and Applied Arts, University of Benin, Niegeria. 

 



 

 

IDEA – Studia nad strukturą i  rozwojem pojęć f i lozoficznych 

XXVIII/2                Białystok 2016 
 

 

 

 

 

NELSON UDOKA UKWAMEDUA 

VICTOR OMOKPO 
(Benin, Nigeria) 

 

 

THE ONTOLOGY OF DESTINY  

AND FREEDOM AMONG THE IGBO-AFRICAN:  

A DISCOURSE IN EXISTENTIAL METAPHYSICS 
 

 

Preamble 
 

The tripartite issue of determinism, freedom and destiny are topical and 

recurrent issues of wonder in African philosophy. This is predicated on the 

premise that the African has his origin and existence deeply rooted in the world 

beyond, that is, the metaphysical world. It is however pertinent to state here that 

there are three world in the African worldview namely; the ancestral world, the 

world of yet unborn and the world of living are interconnected. This explains why 

forces and divinities play critical role in their mode of existence. In view of the 

reality of the interplay and relationship that exists between the African and his 

worlds, at times, the African is in dilemma whether his life-actions and end has 

been destined/predestined even before birth by a higher being either to succeed 

or to fail. Okolo exploring this crisis of identity of the individual person in 

African philosophy poses the question, “How free and autonomous is the 

individual in African metaphysics?” (Okolo 1993, 28). In a seeming response 
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Marett came up with the belief that there is an impersonal spiritual power or 

life-force pervading all things and probably accounts for all things (Marett 

2006, 54). Edwin Smith (quoted by Njoku 2002, 128) preferred to use the word 

dynamism, “…That is, the belief in, and the practices associated with the belief 

in the hidden, mysterious, supersensible, pervading energy, power, potencies 

and forces. This highlights again the philosophy of an impersonal force, a force 

that underscores reality in African as espoused by one of the earliest writers on 

the ontology of being in Africa, Placid Tempels. Flowing from Tempels and 

writing about the same people and issue Jahn posits that forces are the 

underlining reality in the interactions that exists among beings in Africa (Jahn 

(1961, 100). Therefore, if metaphysical world for Africans is the ultimate reality 

for all existential being, there ought to be impersonal forces that guide and 

augment man’s existence, which outlines and details man’s mode of operation. 

This blatantly puts the issue astake in proper context; determinism, freedom or 

destiny, which way?. Also, it leaves one really at sea in any attempt to 

comprehend whether man is really and truly free to mould his world. In context, 

are the Igbo-Africans free to chart and actualize their dreams in life? are they 

solely culpable when their endeavours fail or succeed? or is it the case that their 

modus operandi et Vivendi have been determined/destined by metaphysical forces 

or is been manipulated by the impersonal forces that underlie their world and 

also interact with the metaphysical world?. It is consequent upon this that this 

paper aimed at appreciating and finding the locus of individual freedom among 

Igbo-Africans, especially against the backdrop of the seeming activities in the 

metaphysical world. 
 

 

Conceptualisation 
 

Destiny. Destiny is from the Latin word destinare, meaning, to decree 

beforehand, to determine, to settle. Destiny is the power believed to control 

events that happens to somebody. It is the idea that somebody has been 

determined in advance by a superior power, e.g., either by God, fate or a person. 
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Destiny is sometimes personified as a power, which cannot be resisted (Angeles 

1981, 60). This power is invisible and metaphysical as it controls the activity of 

individuals in such a complex unfathomable way that we think of it as 

determined in advance either by God, fate, or a person. This power controlling 

events comes not from the physical but from the metaphysical world, which is 

the world of ultimate reality. Describing these two worlds, Iroegbu observed 

that “…For the African, nothing occurs in the physical that does not root itself 

in the spiritual (metaphysical). But the spiritual dimension of reality holds as the 

foundation of the physical world” (Iroegbu 2006, 69). The inhabitants of the 

spirit world are more powerful because of their superior knowledge, strength 

and might. Depending on their disposition towards human beings, they can 

bring about good or evil in the human physical world, foster human life or 

hinder it, give success or undermine it and even sabotage human efforts. 

 

 

Determinism and freedom 
 

Determinism appears to be the foundation for destiny. This is because 

when something is determined, the thing is said to be destined towards its 

determined end. Determinism is the view that every event has a cause, that 

things are dependent upon and necessitated by causes. The thesis has as its core 

the idea that everything that happens is fully determined by what has gone 

before it; every event has antecedent causes, which were sufficient to ensure its 

occurrence. Philosophical discussion of determinism has often been motivated 

by the question whether human freedom of action is possible if the universe 

behaves as a deterministic system. Philosophers who agree that there can be no 

free action in a deterministic world are known as incompatibilists. Those who 

posit the existence of free action and infer that the actual world is 

indeterministic are known as libertarians, while those who consent to 

determinism i.e., that human freedom is illusory are known as hard determinists. 

Compatibilists assert that freedom is possible under determinism and if they 

also affirm determinism, they are known as soft determinists (Mautner 1997, 
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138). There are a plethora of determinism but the one that suits the intent of 

this study is metaphysical determinism. 

 

 

Destiny in Igbo-African metaphysics 
 

Destiny is the life-line pattern of an individual. Destiny is that which 

comes your way after you may have tried your best. In other words, any success, 

progress or failure that comes your way in life is seen as your destiny. Among 

the Hausa people of Northern Nigeria, your destiny must come your way 

whether you are striving for it or not, this sounds more like fatalism. This belief 

is contained in their adage that the toad’s luck does not go up; even if it goes up 

it must surely come down because the toad does not climb. Most of what is 

known about destiny are articulated in Igbo philosophy through proverbs and 

adages. For instance, it is said that “destiny can be delayed but it can never be 

changed”, and “there is no competition in destiny”. Destiny is also contained in 

Igbo-African culture as vivid in their songs. In African worldview, every child 

from birth has been destined to fulfill a purpose on earth, as each individual is 

unique in destiny. A person’s destiny is the person’s talent spiritually ordained, 

determined and ratified in the metaphysical world by impersonal spirit through 

metaphysical forces. In Igbo land, it is called Akarakachi – akaraka anaghi eme 

nhicha. (Destiny does not change, or it cannot be cleaned). Akaraka onye n’ edu 

ya (one’s destiny guides the person). Exclusively, this akaraka is bestowed on a 

person by the god(s); in effect, it is the Chi that determines each person’s lot. 

Iroegbu seems to be reasoning in this direction when he writes, “Palmistry, also 

called fate in your hand (akarachi) is a common practice. Each person’s palm 

(obo aka) is marked differently and it has something to say about the current 

and future event in the life of the person whose palms are being examined” 

(Iroegbu 2006, 15). 

Patently, destiny is not a choice; it comes your way whether you like it or 

not. However, the problem surrounding destiny is how to discover your own 

destiny. Discovery of destiny is a major duty of each person. One who has not 
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discovered his destiny wastes energy doing other things apart from the one the 

person is destined for. The obvious questions to be asked are, have you 

discovered your destiny? How does one know his destiny? These questions 

showcase destiny as a philosophical concept in Africa therefore, in a bid to 

answer these questions there arose misconception between talent, destiny and 

determinism. Igbo metaphysics recognizes the phenomenon of causality in 

nature. This is based on the principle of sufficient reason, namely that whatever 

exists must have justification for its existence. Ihe adighi eme na efu (something 

does not just happen), it must be propelled by a force. Aristotle in his 

metaphysical causality puts it thus; whatever moves is moved by something else 

(Nwigwe 2004, 4). This lends credence to why Aristotle did not endorse the 

concept of a historical origin of the world, rather he affirms instead the eternity 

of the world order. This accentuates Aristotle’s use of the word entelechy as the 

ideal explanation for nature as a whole. Entelechy means that things do not 

happen by chance but according to natural design, which flows with world 

order. However, for Aristotle, there is a creative drive. 

Therefore, since individual beings were dynamic composites of a material 

substrate and an immaterial and eternal form (eidos), the accidental 

differentiation of the substantial form in individuals did not affect the 

metaphysical endurance of the species (Aristotle Physics, Bk 2, Ch. 8, sec. 199b). 

Particularly, Igbo metaphysics uses teleological consideration to analyze the 

existence of being. It is instructive to state that Nwala like Edeh distinguishes 

three broad categories of being. First are: spirit and forces, which are to be 

found in descending order, (i) the Supreme Deity (Chukwu / Chineke, (ii) 

Powerful Spirit (agbara), (iii) Ancestral Spirit (Ndichie), (iv) Spirit of the Dead, 

(v) Human Spirit, (vi) Spirit associated with the personality of all things, (vii) 

Forces which may be phenomena, or related to certain human endeavors, (viii) 

Forces which are immanent in natural objects, (ix) Evil Spirit – devil (akala 

ogoli, ogbanje) (Anikpo, 2005, pp. 137). Nwala mentioned human beings and 

things as second and third in the categories of beings and unequivocally stated 

that the power that control events is believed to be rooted in the first category of 

beings. This informs Nwigwe’s, three levels of forces/deities which are; Chi, 
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Earth deity (ala) and Ikenga. Chukwu (chi), is the great creator of all things, 

The Earth Deity (ala) serves as the custodian of moral conscience and as 

protector and provider of human society. Alusi stands for the invisible 

supernatural forces that serve all forms of functions; some good, some bad; and 

the Ikenga relates to a man’s rights or left arm, depending on which he uses 

more or better (Nwigwe 2004, 7). 

Ikenga therefore stands for man’s talent, strength, enterprise and 

achievement. Ikenga is a vital Igbo cult, which represents a man’s ancestors and 

the ancestors are custodians of the moral and social order. A person must 

constantly offer daily sacrifice to the ancestors and show readiness and interest 

in keeping the laws and customs of the land, without which neither his life nor 

wellbeing would be assured. The concept is that a man’s Chi bestows on him 

peculiar talents and skills and the man’s Ikenga through the exploits of his right 

or left arm, supports and protects him in forging and creating his way to 

achievement and success in life. It is expected of a man for continued success in 

life that he maintain good relationship with both his Chi and his Ikenga. 

Therefore, there is a close relation among Ikenga, Chi and earth goddess. If 

one’s personal god (Chi) is awake or active and one keeps oneself unpolluted 

from abominations one gets on well in life; but if one’s Chi is replaced by Agwu 

– a trickster spirit, then misfortune and failure is inevitable. 

 

 

Destiny and determinism 
 

Just as living in a society models man by its laws and custom, everything is 

determined by the laws of nature. Genetic heritage and psycho-social influences 

of environment show that man may have been determined in all his action. This 

supports the viewpoint of the historicists that events determine the history of 

the world. The environment in which you are born determines you thus, in the 

words of Iroegbu “The baby, still asleep in its cradle has its being, performance 

and destiny already partly enshrined and construed in the Igbo world of 

common origin, worldview, language, historical experience, destiny, shared 
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culture, race, colour and habit” (Iroegbu 1995, 346). Hence, there are some 

relatedness between the philosophical concepts of determinism and destiny. 

Destiny includes everything about determinism but not every determinism is 

destiny since the latter portends power-controlling events. A person can be 

politically, religious or even socially determined but destiny is a force or power 

controlling events, which are thought of as determined in advance by (god) God 

or fate. Meanwhile for Aristotle, there is only one possible history of the world, 

which began from some definite source, and is going and is being directed by 

some definite end. Aristotle’s metaphysical determinism scarcely gives room for 

human freewill and responsibility. 

 

 

Destiny as metaphysical determinism 
 

To be destined therefore means that one is metaphysical determined by a 

supernatural power. But just as we have already mentioned, the interplay of 

earth goddess, Chi and Ikenga affects one’s destiny. Thus three basic factors 

that determine the success or failure of an individual in Igbo worldview are; the 

benevolence of one’s Chi; secondly, one’s own effort symbolized by the Ikenga 

and thirdly, one’s conscious effort to maintain the law and customs of the 

community. However, to ensure that things go on well, constant libation has to 

be made to the ancestors for intervention. According to Onwuejiogwu, if one’s 

chi is active one’s energy and actions are well directed and so one’s Ikenga 

becomes effective. When one’s Ikenga is effective, through hard work, one 

makes social and economic progress as can be seen in the acquisition of 

knowledge and wealth. Wealth and knowledge have to be transferred into social 

status and prestige by the social titles (Echichi). Destiny when seen from the 

purview of metaphysical determinism is destiny in a strict sense. According to 

this view, an individual’s destiny can be determined to be good or evil even 

before the individuals birth; a man can be of good destiny (onye uwa oma) or of 

bad (onye uwa ojoo). There are vivid saying to show this in Igbo Language. 

Onye uwa oma jiri ekete kuru mili (a man of good destiny fetches water with a 
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basket). However, despite his frantic efforts, a man of bad destiny is doomed to 

failure- Onye uwa ojoo gara nku na uguru mmiri ama ya (a man of bad destiny 

goes in the dry season to fetch firewood and gets drenched by the rain). 

An existential elaboration on metaphysical determinism is vivid in Chinua 

Achebe’s very well celebrated African novel Things Fall Apart. In this novel, he 

typically presents the life of Okonkwo the hero. Okonkwo like his father was 

destined to fail. Despite his frantic effort to succeed, he navigated from one 

tragedy to the other. The first tragedy that stood beyond his control was the 

killing by accident of the sixteen-year-old son of Ezeudu and the killing of 

Ikemefuna under circumstances in which he would not have acted differently. 

In Okonkwo’s effort to ouster the white man, he committed another 

unfortunate incident by killing the messenger and eventually taking his own life. 

Really, events around his life seem to suggest that he was destined to fail despite 

his efforts to the contrary. In line with this, Achebe writes regarding Okonkwo, 

“He could not rise beyond the destiny of his Chi (based on the understanding 

that one’s chi, his ikenga and personal efforts do guarantee success). He was a 

man whose chi said no, in spite of his own affirmation. On the other hand, 

there are others, who are destined to greatness even if they make very little 

personal effort. They are those, “…Whose palm kernel had been cracked for 

them by a benevolent spirit” (Achebe 1964, 9). Explaining how the gods can 

gratuitously favour anyone of their choice and bestow good luck on the person, 

Achebe in another novel Arrow of God writes “… The deity Eru … when he 

likes a man, wealth flows like water into his house, his yams grow as big as 

human beings, his goats produces three and his hen hatch nine”. 

Apart from these two analysis (which borders on one’s chi and ikenga) 

which seem rigid, there is a flexible form of destiny in which one can through 

one’s own freewill, energy plus the cooperation of one’s personal god achieve 

success and wellbeing in life. It is to this type that people refer when they quote 

the dictum: Your destiny is in your hand. Nevertheless and interestingly too, there 

is an example of a man whose god is benevolent but through his freewill and 

laziness became a failure. His name is Unoka, a character in Achebe’s Things 

Fall Apart. Unoka was lazy and improvident, a debtor and a coward who could 
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not even bear the sight of blood. Rather, he likes and prefers drinking or playing 

on his flute, believing erroneously that he worked as hard as everyone else did; 

hence, he was supposed to excel like others. Paradoxically, he went to the gods 

(intending to appease his chi if the need be) to ascertain the cause of his failure 

in life. To his dismay, the oracle screamed at him with these harsh words: 

 
You have offended neither the gods nor your fathers. You Unoka, is known 

in all the clan for the weakness of your Machete and your hoe. When your 

neighbors go out with their axe to cut down virgin forests, you sow your yams on 

exhausted farms that take no labour to clear. They cross seven rivers to make their 

farms. You stay at home and offer sacrifices to a reluctant soil. Go home and work 

like a man (Achebe 1958, 13). 

 

Had it being that Unoka worked hard, his destiny would have been that of 

success, because onye kwe chi ya ekwe (when one says yes ‘to life’, one’s personal 

god – chi, say yes too). Thus supporting the saying that; if the hand is not 

soiled, it cannot bring about a mouth that is smeared with oil. However, this 

does not deny the fact that some persons fail despite their efforts. Meanwhile it 

is commonly believed that man is free and that he makes use of his freedom the 

way he likes and is therefore held morally responsible for whatever he does. 

However, the theory of determinism denied that man is really free. It gives 

several reasons why man is not free; hence, there are various kinds of 

determinism each depending on the reasons given why man is not free. 

 

 

Destiny and the problem of freedom 
 

With the above observations, suppositions and postulations on 

determinism in its various shades, the notion of freedom in one’s destiny 

becomes a controversial issue, which has left philosophical quiddity an open-

ended question. This is because freedom though commonly used by man, is 

subject to widely different interpretation. Therefore, to speculate on how free a 
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destined person is, if he is free at all, we must to some extent know what 

freedom is and what freedom is not. Most definitions on freedom are based on 

ability to act or not to act, or make choice voluntarily without coercion. 

According to Ibekwe, freedom is “…The power of an intelligent being to act or 

not to act, to act this way or another way, without compulsion from within or 

coercion from without” (Ibekwei 2003, 81). Flowing from this, John Paul II, in 

his message for the celebration of the World Day of Peace, 1981 says, “…To be 

free is to be able to choose and to want to choose, it is the ability to live 

according to one’s conscience”. Defining freedom from an ontological African 

perspective, Osuagwu made it clear that, “Man is born or created free. To be 

naturally or divinely created means to be basically liberated or made free. To be, 

means to be free – to possess rights and responsibilities” (Osuagwu 1999, 206). 

Nevertheless, the real meaning of freedom is so porous that it is easily 

misinterpreted. It is a caricature of freedom to claim that people are free to 

organize their lives with no reference to moral laws. As a philosophical concept, 

there is no unanimity regarding freedom. 

However, two principal ideas of freedom prevail in its history; the liberal 

view purports a negative conception of freedom and perceives it as the absence 

of constraints to the attainment of our desires. The other is the positive view of 

freedom. This view makes constrains a condition for the realization of our 

freedom. This is the view of the philosophical metaphysicians who see freedom 

as a means of self-actualisation. As it concerns our present discourse, two 

thinkers presents themselves as good examples. Sigmund Freud adopted the 

negative conception of freedom. His basic contention is that culture restricts 

freedom through ethical code. For him, the only measure of true freedom is 

pleasure and happiness, which aims at the maximization of our instincts. He 

contends that people tend to adopt an attitude of hostility towards culture 

because; “…It (culture) is to blame for a great part of our misery and we should 

be much happier if we were to give it up” (Freud 1987, 290). On the other side 

of the divide is Malinowski who subscribes rather to the idea that culture is a 

condition for man’s freedom. He subscribes to the positive conception of 

freedom, which is a utilitarian view of freedom, and this viewpoint subjects the 
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idea of individual freedom to the collective aspirations of the community. He 

rather sees culture as the basis of emancipation of the human species. For him 

therefore, culture accords human race the freedom of survival, which enables 

man to conquer nature in its many ramifications (Malinowski 1960, 37). 

The concept of choice, voluntariness, knowledge, free to act or not to act 

and responsibility are the major challenges for the ontological status of destiny 

in Igbo-African metaphysics. Has a destined person choice to make since a 

being or force has destined all his actions? How will the person know that a 

particular life pattern is his destiny and not the other? Will he be held 

responsible for a success or a failure that has been determined for him, as in the 

case of Okonkwo in Things Fall Apart? These and many other questions make 

us to re-examine the issue of freedom in destiny. Man is born free and he likes 

freedom. Man’s desire to be free makes man to choose one thing and leave the 

other. Man lives and decides what to do out of many alternatives. If man 

therefore makes choice and takes decisions about his life as he always does, what 

place has destiny in his choice? Is his choice and decision taken succinctly under 

the same propelling force of destiny or in absence of it? If the force of destiny 

guides his choices and decisions, then he has not made any choice or taken any 

decision in the first place; although within him, he believes a choice and a 

decision has been taken by him. Paradoxically, such a man is not free. His 

freedom is deceptive because he thinks himself free but his freedom has been 

limited and determined. 

More still, knowledge is essential to the concept of free and voluntary 

action. This is because no action can be free or voluntary if the doer is not aware 

of what he is doing. If an individual is ignorant that he has been destined to 

either failure or success in life, that person is not free because he lacks the basic 

knowledge of what he does. That is, ontologically, the person has no personal 

leverage to act. In all these cases, we can perceive that the concept of freedom in 

destiny is a coin of double faces. Freedom hence is contextual. In the words of 

Okolo, “…Individuals general see themselves as subjects, independent and free 

rather than as objects, dependent and unfree” (Okolo 1993, 29). This 

interpretation of freedom is physical because, if we are to take cognizance of the 
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notion of destiny we will arrive at the conclusion that the same individual who 

is physically free is metaphysically unfree and ontologically subservient. 

Therefore, there is nothing like total “freedom”. Hence, like Jean Jacque 

Rousseau, man is free but everywhere in chain because, “…Fundamental 

ontological freedom is that by which Africans are and should be destined, 

identified, differentiated, or unified in their humanity and Africanity” 

(Osuagwu 1999, 206). 

However, the physical and metaphysical freedom is a mere speculation 

since the only known world is the physical world. Realists hold man responsible 

for all his action whether destiny or not. Freedom thus means for realists the 

natural destiny and potentiality, the right and duty of a being to be unique and 

different amongst a plurality and relativity of like and unlike. According to this 

interpretation, only a destined person is free. One finds his freedom in his 

destiny. He claims responsibility for all his action being aware that he knows 

what choice and decision his is making. Hence, he is free, though destined. In 

line with this thought, Osuagwu avers that, Africans have assumed direct and 

immediate responsibility over all their African and human destiny. With full 

consciousness of the moral demands and expectations, they demand and take up 

their place as authors, architects, masters, custodians, advocates of their 

existence (Osuagwu 1999, 211). From the analysis made so far, it seems 

palpable that the two major camps in the problem of freedom in destiny are the 

idealists and realists. The realist proposes that man though destined is free and 

should assume direct and immediate responsibility of all his action whether 

success or failure. While the idealists contend that man is metaphysically 

determined and destined, hence there is no issue of freedom. 

 

 

Culminating reflections 
 

Destiny is a force, which control events and individuals in a way unknown 

to them. In Igbo-African metaphysics and ontology, nothing happens without a 

cause. Everything that moves is moved by something else and man has both 
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physical and metaphysical origin and the metaphysical aspect of man is superior 

to physical (in the ratings and rankings of personal/impersonal beings and 

forces). It is a truism among the Igbo-African that man’s destiny is in the hands 

of his personal god – chi. Igbo concept of chi can be likened to the Bantu 

concept of vital force. If one behaves well with sacrifices to his chi his destiny is 

augmented and refined. The level of one’s destiny depends on how benevolent 

or malicious one’s personal god is. What we call destiny stands for a man’s 

talent, strength, enterprise and achievement. The Igbos call it Ikenga- meaning 

a man’s right or left arm. When a person focuses all his effort and ability in such 

aspect of life, he is destined and success is sure. In fact, a seeming problem 

becomes a foundation stone from which his success is built. It is for this purpose 

that people strive to know what their destiny is. However, if you are destined to 

be great, you have to work towards it. That is why destiny goes hand-in-hand 

with the determination to work (with ikenga) and obedience to the moral order. 

From the foregoing, it can be stated unequivocally that the ontology of destiny 

and freedom in Igbo-African metaphysics aligns with that of the 

compactibilists. So, since one’s destiny lies in the person ultimately, there is no 

other way to act towards its realization than by acting (Ajayi 2004, 83). This is 

bearing in mind that “Freedom is hardly ever given, but (it is) taken” (Irele 

1993, 23). Hence, the Igbo-African despite the permutations and the activities 

of metaphysical forces, takes his destiny indeed in hands and this is only by 

acting accordingly so that the person does not end up like Unoka the lazy man 

who blamed the gods and his ancestors but refused to blame his hands and his 

head for his failure. 
 

 

 

Summary 

 

From an existential and metaphysical standpoint, the African world is dualised into the 

physical and metaphysical world. This is bald-faced in the dynamics of the relationship that 

characterizes the African worldview. In praxis, the metaphysical world is seen to be higher in the 

scheme of things because, it is from it that the impersonal beings/forces operate and superintend 
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on the physical world of man. It is based on this that the twin issue of destiny and freedom is 

topical and recurrent in Igbo-African metaphysics. The concern is whether man can be free in the 

physical world, which seems to be a manifestation of the will/wishes and/or the whims and 

caprices of the beings/forces in the metaphysical world. It is consequent upon this that this paper 

undertook an existential analysis of these contending issues of freedom and destiny within the 

Igbo-African context. From the analysis, it was palpable that, though there can be manipulations 

from the metaphysical world which can bring about luck (good or ill), the Igbo-African is expected 

to make effort to excel and work responsibly with his chi; because, a man can have a good or bad 

luck but his/her practical effort is still expedient. 

Key words: destiny, determinism, freedom, forces, metaphysical world, Igbo-African 
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PHILOSOPHICAL INTEGRATION  

OF THE HUMAN PERSON:  

AFRICAN STANDPOINT 
 

 

Introduction 
 

Philosophical integration means two concepts- philosophy and integration. 

According to Hornby A. S (1974:444) in Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

of Current English, integration means to bring or come into equality by the 

mixing of groups or races. Integration means to become or made somebody 

become accepted as a member of a social group especially when they come from 

different culture. Integration also means to combine two or more things so that 

they can work together. The conceptualization of the human person 

encapsulates socio-political, moral, ontological, metaphysical, psychological, 

global, dialogical and existential dimensions. The human person highlights the 

central aspect of human living condition within the context of certain social 

convention. The human person reflects fundamental social concept. 

Accordingly, Aghamelu Fidelis (2009:35) believes that the human person 

therefore constitutes a center of reflection as a foremost fundamental social 

concept. The human person is an indispensable concept that should be placed 
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within the wider context of a global community; it should be given a 

philosophical reflection and the human person is characterized by needs and 

aspirations. The human person as a rational being cannot be dissociated from 

the multi-dimensional features of his psychological, social, religious, political, 

economic, cultural, ontological, existential, global and dialogical condition. 

As a matter of rational necessity, the human person cannot be divorced 

from mutual recognition, reciprocal relationship vis- a- vis social justice and 

moral obligation. The society makes the human person and the human person is 

part and parcel of the rational society; the society is in turn made by the human 

person or individual through symbiotic relationship. 

Finally, the human person, his centrality, ontological nature, moral 

dimension, dialogical feature, psychological/existential condition, global 

relevance, absolute value and its crucial importance for society or 

communication community shall be explored from a philosophical/African 

perspective. Moreover, the human person forms the fundamental basis for a 

philosophical reflection about society in our contemporary world. 

 

 

The dialogical dimension of the human person 
 

Genuine change does occur when there is transformative dialogue. 

Genuine community grows organically out of the need for dialogical 

understanding and temporal needs of a given situation and people. The primary 

goal of dialogue in genuine community is characterized by an inner disposition 

toward a life in common. Genuine community is made up of people 

characteristically bound by a common experience with the inner disposition and 

persistent readiness and radical openness to enter into reciprocal relation and 

dialogical understanding. Dialogue is not just the transference of knowledge but 

that of double function or structure whereby the speaker and the hearer are 

engaged in a process of interpersonal relation. The power of dialogue reflects 

the simple fact that politics is inserted into every aspect of the human life. The 

politics of dialogue brings about an atmosphere of common bonding. 
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Dialogue involves lived experience and the affective attunement of the self 

with the other. Dialogue is embedded in the fact that the self is a part of reality 

only in so far as it is relational and reciprocal. Dialogue between the self and the 

other involves a process of interpersonal exchange. We realize that we always 

exist through the existence of the other selves. The self is fixated on reason, self-

consciousness or free will. Human home is built from reciprocal relations of 

mutual recognition. Dialogical encounter reflects on the uniqueness of the self 

in its reciprocal relation with the other. Dialogue emphasized on inter-

subjectivity mutual recognition and the precondition for existence. The politic 

of difference in a dialogical community is that each individual person is in a 

perpetual relation to a common grounding of existential encounter. 

The dialogical encounter represents the presence of relationality as an 

eternal value of human existential relation when there is dialogue with the self, 

dialogue with the other and dialogue with nature (spirit). The process of contact 

is offered as the paradigmatic feature of dialogue with man. That we enter into 

dialogue with man is easily seen and entering into dialogue with oneself or 

nature and spirit is less feasible or obvious and the most controversial and 

misunderstood aspect of dialogical encounter. The dialogical encounter is 

primordial in the life of humans. Difference or distance is the precondition for 

the emergence of human relation. Human beings are fond of getting themselves 

– primarily distanced and differentiated. Difference is not a barrier of human 

dialogical encounter but is part and parcel of the existential condition for human 

understanding in the physical world. Relation presupposes difference but 

difference can only occur without genuine relation. 

Relation presupposes a genuine wholly other and only man sees the other 

as unique other. Dialogue, distance and relation are universal condition of our 

human existence. Dialogue is that affective attunement, powerful and perfect 

moment of human communication. Dialogue is an end in itself and not a means 

to an end. Dialogic communication is a good theory that has to do with a 

mutual understanding of people the dialogical/normative outcome presupposes 

human agreements within disagreement. The dialogic theory attempts to 

reform society. The dialogical outcomes are respect and mutual understanding 
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of differing views of people. The emphasis of any dialogic community is to give 

new hopes to contemporary human society. 

Our existential encounter is therefore strengthened through the 

indispensability of dialogue. Dialogue brings abut the understanding of people – 

we find ourselves coming together when we see each other’s differentiating view 

points. Dialogue requires simplicity, objectivity, prediction of future outcomes, 

usefulness, testability and the importance of any inter-subjective-community. 

Dialogic communication is a good theory that has to do with a mutual 

understanding of people. The dialogical outcome presupposes human 

agreements within disagreement. The dialogic theory attempts to reform 

society. The dialogical outcomes are respect and mutual understanding of 

differing views of people and its emphasis is on radical openness. The emphasis 

of any dialogic community is to give new hopes to human society. Dialogue 

presupposes affective attunement, ethical immediacy and a momentary 

occurrence of human persons in their existential reciprocal relation. The 

dialogic condition requires agreed desire, moral ground and our ability to listen 

and to see each other’s differing views. 

Mondi (2007:243) believes that when we wish to give a comprehensive 

name to man’s being, a name expressing his entire reality in a precise and 

unequivocal way, we say that he is a person this is a term we never use for plants 

or animals, but only for man. The human person is assigned absolute value. It 

presupposes the sacredness of the individual and sociological meaning. The 

human person is that special unique being who belongs to a rational society. 

Accordingly, Mondi (2007:245) believes that a person is only he who is 

recognized as such by society: he who receives from the society the recognition 

of belonging to the human species. The sense of the word “person” is, therefore, 

no longer of the human reality in itself, but rather that of a social convention, an 

identification card, a disguise. 

Accordingly, Mondi (2007:252-253) rightly observes that 

 
The dissolution of the concept of person which has found room in modern 

thought has also had frightening consequence on the political and social plane. 
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The concept of the human person is placed within the philosophical plane…. 

From the philosophical plane, the new barbarism that has hit humanity has led 

many contemporary philosophers to reflect a new on the person so as to evidence 

his dignity and value. Apart from the ontological level of the human person, 

contemporary philosophers have defined the human person from the dialogical 

(inter-subjective) perspective. 

 

Dialogically speaking, the human person is characterized by vocation, 

action and communication, encounter with others. Mondi (2007:255) the 

community of persons is the community of the neighbours – capable of realizing 

a “we”. The human person essentially has the character of dialogue. The human 

person is not only a dialogical being but a transcendent being. Accordingly, 

Mondi (2007:256) opines that: 

 
Man is not simply an ex-sistent (Heidegger) or a co-existent (Buber) and not 

even just a subsistent (Boethius), but he is a transcendent. He is a project tending 

towards the infinite who constantly leaves himself behind in all that he is, at that 

he does, and all that he knows. Man is gifted with an intentional aperture (being 

in Knowledge or in will) that carries him to a systematic self – transcendence in all 

directions. 

 

 

The ontological dimension of the human person 
 

The ontological concept of the human person is subject to a rigorous 

rational analysis and a solid bedrock of philosophical authority. The ontological 

dimension of he human person requires a precise reformulation of the concept 

of the human person. The conceptual analysis of the human person dissolves 

into individuality. The ontological concept of the human person requires the 

element of singularity and of individuality. Mondi (2007:247) believes that the 

person is first of all an individual, unique – unrepeatable reality. The human 

person is made of substance and he is of a rational nature. The human person is 

characterized by rationality. Rationality is a feature that is common to all men. 
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The human person is made up of soul and essence. According to Mondi 

(2007:248), the person, as the totality of the individual being, embraces matter, 

the substantial form (the soul), the accidental forms, and the act of being (actus 

essendi). 

The human person is characterized by a multiplicity of fundamental 

elements and is subject to the physical world. According to Jacques Maintain 

cited by Mondi (2007:249), 

 
Man, in as much as material individuality has only a precarious unity, which 

learns towards nothing if not to fall again into multiplicity; because matter by itself 

tends to break itself up, as space does to divide itself. In as much as an individual, 

each one of us has a fragment of a species, a part of the universe, a singular point 

of the immense network of forces and cosmic, ethnic, and historical influences 

which the laws are subject to: he is subjected to the determinism of the physical 

world. At the ontological level, the human person is assigned the fundamental – 

condition for dialoguing or communicating with the other. 

 

Maintain believes that there is a paradigm shift in the human person’s 

rational discourse from the ontological level to the dialogical plane. 

 

 

The psychological dimension of the human person 
 

Descartes made a paradigm shift from the terrain of metaphysics to that of 

knowledge. The Cartesian tradition redefines the autonomy of being in relation 

to that of self- knowledge and self-consciousness. The human person from the 

stand point of Rene Descartes is characterized by reason, self consciousness and 

there is an attempt of the psychological definition of the human person. The 

psychological definition of the human person has been exhaustively discussed by 

Descartes, Hume, Freud, Watson, Fichte, Hegel and Nietzsche. Hume, for 

instance, reduced the human person to a bundle of sensations characterized by 

an associative power of fantasy. 
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Freud, on the other hand, defines the human person with the true “I” 

characterized by the subconscious and the libidinous pulsative nature of the 

human person (Mondi: 2007). Watson defines the human person from the 

perspective of behavioural sciences. The human person believes or reacts to the 

socio-cultural environment encircling him. The idealists (Fitche and Hegel) 

define the human person as a unique being gifted with the power of 

understanding things and the power in putting things in their beingness. St. 

Thomas Acquinas sees the human person as that which is characterized by what 

Mondi (2007:252) calls the constitutive element of personality. Friedrich 

Nietzsche defines the human person as a being characterized by a will to power. 

The objective of the will of potency is to fundamentally demolish all the social 

structures of society. Accordingly, Mondi,(2007: Op.cit) the objective of the 

will of potency is that of demolishing all the structures (religions, moral, 

metaphysical, and political) that keep man chained to humanity, to conduct him 

to the aim of the superman. The human person is not only defined from the 

ontological, psychological, dialogical plane, but from the political and social 

plane. The human person is a rational, ontological, social, political and 

psychological being. The human person has the cognitive capacity to reason; he 

is a social being governed by values, rules and norms. He is made up of soul and 

material body; the human being is a gregarious and a political animal. 

 

 

The global dimension of the human person 
 

The human person is defined by contemporary global relevance. Mondi 

(2007:256-257) in his book Philosophical Anthropology believes that a global 

definition of the person includes four fundamental elements: autonomy in 

being, self-consciousness, communication, and self-transcendence. Thus, the 

person can be defined as a subsistent gifted with self-consciousness, 

communication and self-transcendence. 
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For Mondi (2007:op. cit.): 
 

Every human being living on this planet, be he small or large, masculine or 

feminine, white or black, Christian or Buddhist, is gifted with these supreme 

qualities: by virtue of subsistence he is distinct from all others; through self-

consciousness he recognizes himself as unique and unrepeatable but at the same 

time free, social, and perfectible; through communication he enters into rapport 

with others – in a rapport of love, friendship, and sympathy, but also in a rapport 

of aversion, hate and hostility, through self-transcendence he is called to surpass all 

the confines with which space and time seek to block his ascension, as he attempts 

to penetrate the realism of the absolute and eternal. 

 

The global dimension of the human person reflects a kind of universal 

humanism. According to Mondi (2007:257), man is an absolute as a value, but 

not as a person, this is an obvious truth to which all humanisms are disposed to 

subscribe. Man pretends to be the author of himself and the sole sustenance of 

his own – absolute value. The value of humanism aims at the dignity of man. 

According to L. Kolakowski cited by Mondi (2007:258), to found the absolute 

value of man in God is not to sin against humanism, but it is the only way to 

fully realize the aspirations of humanism and to ensure a valid foundation for 

the dignity of man. The global relevance of the human person apart from his 

ontological absoluteness reminds us that globalization as a new form of 

consciousness and universal humanism is designed to better the human world. 

According to Innocent Asouzu (2004:27), in his book Method and Principles of 

Complementary Reflection: In and Beyond African Philosophy reflects that 

globalization seeks to express a sort of universal humanism designed to make 

the world a better place for all based on equal opportunities, rights and 

privileges. Global humanism reflects the need for radical transformation of the 

contemporary human world. 
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The existential dimension of the human person 
 

The world concerns the ontological question of human subjectivity within 

inter-subjectivity. Our physical world is governed by what Augusta Hofmejr 

(2005:180) calls manicured social convention. Existence precedes essence. Our 

real existence becomes meaningful with the existence of the other human 

person. Our inter-subjective existence reveals the disclosure of the world to us. 

The world is understood in terms of our human facticity. The human person is 

encapsulated by a social-political and existential condition of an internal 

regulatory principle of social interaction. Man appears as both the object and 

the subject of contingent normalizing rational discourses resulting from social 

injustice and linguistic significance and communication. The human person is 

characterized by self-communicating characteristic. Accordingly, Pantaleon 

Iroegbu (2000:46) believes that by nature the human being finds himself to be a 

being with a self-communicating characteristic. The notion of the human 

person highlights the aspect of human living. There exist a reciprocal 

relationship between the human person and rational society. Rationality and 

freedom are indispensable aspects of the human person. 

The social nature of the human person is understood as an integral 

dimension of his being. The human person has a universal aspiration; this 

universal aspiration of human person is the basis of the realization of happiness 

– the true happiness of the human person is only attainable within the 

framework of contemporary rational society. Human sociality becomes 

meaningful and fundamental in the normative context of the actualization of his 

being-ness or personhood. Human happiness and public happiness is only 

realizable within the normative context of social stability, progress, justice, 

development, and peace. The human person has both personality and 

individuality. According to Jacques Maintain cited by Aghamelu Fidelis 

(2009:36) it is personality and not individuality that conduce to a proper 

understanding of the moral imperative of the human person. 
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The metaphysical dimension of the human person 
 

The human person has an ontological and metaphysical foundation. The 

ontological foundation of the human person is matter; it is the principle of 

disunity and division. The human person is both a spiritual being and a 

corporeal being. The individuality of the human person is deeply rooted in 

matter. The human person is made up of soul and body; this soul or form 

together with matter constitutes man as a substance as both material and 

spiritual being. The principle of matter accounts for the principle of 

individualism; individualism is always a form of materialism. The human person 

is characterized by precarious unity which tends to be scattered in multiplicity of 

existence. As a human person, each of us is a fragment of a specie-being; part of 

this universe and unique being. The human person due to his precarious and 

multiplicity of existence live in unity and diversity. The human person is 

virtually governed by the principle of harmonious and creative unity, sense of 

independence and liberty. What defines the human person is his freedom. 

 

 

The moral dimension of the human person 
 

The moral principle of the human person is geared towards achieving unity 

of social realities. The implication of human complementation of existence 

towards achieving social whole is the motivating force of inter-subjective 

community; it is the motivating force to achieving moral wholeness, holistic 

existence and socio-moral responsibility. The moral soundness of the human 

person is the actuating force of his freedom and reason. The human person is 

essentially social in character; and he is actually governed by the normative 

foundation of thought processes and values, cultures, norms, rules and 

regulations in the society. The human society serves as the custodian of 

traditions, rules, norms and values. The metaphysical basis of the human person 

is deeply rooted in freedom, reason and deliberate action. 
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The communal-individualistic dimension of the human person 
 

The human person is a communal-individualistic being. The African 

person has a deep sense of community. For Pantaloon Iroegbu (2000:98): 

 
The entire African peoples possess a deep (sense) of community spirit 

founded on this basic kinship of belonginess. They see themselves as a people with 

numerous shared elements like common history, geographical, and socio-economic 

situation. Equally common cultural elements and shared value are found among 

the community peoples. These include communal solidarity, extended family 

system, deep religiosity and the sense of sacred. Others are the values of fidelity, 

truth, and an acute sense of justice. All these and more are crowned by a high 

moral code believed to be sanctioned by the gods. Another common characteristic 

of African societies is vitality. There is a pronounced involvement in liveliness, joy 

of living, boisterous activities and festivities that express these. 

 

The human person is defined by a responsible interchange in his inter-

subjective community. The human person is a product of his own immediate 

inter-subjective community. Pantaloon Iroegbu (2000:101) believes that: 

 
The concept of community underlies the idea of solidarity, exchange, inter-

subjectivity, and humane reciprocity among community members. From being a 

spirit of communing, it becomes a reality of life together. This necessary 

togetherness is what makes the different persons who participate in it, discover 

their identities… As a conceptual model community is the origin of the life of its 

members. All are products of the community. This is both at the micro-level of 

parents who give birth to each, and at the macro-level where the community is the 

cradle that welcomes and creates the existential space for the new born to be, grow 

and flourish. 
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The human person and African society:  

unveiling the African potentials in the new millennium 
 

The concept of the human person in the contemporary Nigerian and 

African society depicts the predicament of the common good of society in 

Africa. It is this ambivalence in understanding the human person that 

characterizes the various forms and mainstreaming the crisis of identity of 

contemporary African society and the human existential condition in Africa. 

The Western conception of the human person offers the African the most 

realistic option of overcoming socio-political obstacles which exist in plethora 

forms of corruption, bad governance, lack of development, poverty, ethno-

religious crises, economic woes; these are the bases of inauthentic existence and 

social alienation of the African person. The African as a human person has been 

characterized by an existential illusion. The African being-ness has been 

shattered and distorted by the harsh realities of socio-political malaise and 

economic woes. 

The human person in his existential sociality presupposes fostering 

authentic social intercourse and existential unity. The impossibility of the 

possibility of African personhood in the context of African culture stems from 

the present inauthentic existence of the African person in this new millennium. 

The African person has been degraded due to the present socio-political 

obstacles and economic malaise that is presently characterizing the African 

society. The human person is a social being; being social is the existential 

condition for his happiness. Being social is a state of inter-subjective 

recognition. Human sociality reflects on mutual dependence, radical openness 

and the need for reciprocal relationship. The human person is a unique being 

and is characterized by moral consideration which reflects deep regards for 

human dignity. The human person is grounded and is essentially a social being 

whose individual existence reflects mutual dependence on others and the 

immediate society. The rational nature of the human person presupposes or 

specifies a definite domain of human reciprocal relations and mutual 
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interdependence; this mutual interdependence of the human person defines the 

humanistic and cultural dimensions of human sociability. Society preserves only 

its culture but preserve and perpetuate individual and collective existence. Man 

simply depends on the society in terms of the cultural domains, humanistic and 

normative dimension of society. 

This cultural and moral domain of man’s dependence on the holistic 

society clearly indicates not only a utilitarian principle but man’s external 

dependence on others for the sake of his survival. Culture as a specific human 

dependence on the society is in the existential and humanistic domain of the 

human being. Culture reflects not only the specific external dependence of man 

but the more profound dependence of man in terms of his realization of his 

being-ness. The human person is a cultural being. African culture becomes very 

crucial for the unveiling of the African potentials in this new millennium. Man’s 

realization of his profound being-ness as a result of culture in society is made 

possible but the internalization of members in their interpersonal relationship, 

mutual dependence and communication. Communication defines the 

humanistic, socio-political dimension of man’s interpersonal relation. This 

communication serves as the basis of normative ideal social order. Every social 

or reciprocal relation is effectively sustained in the normative foundation of 

communication. Communication in the Heideggerian sense serves as the means 

of disclosing the world because language objectifies our world. The fundamental 

reality that underlines the adequate realization of his potentials and the 

guaranteeing of his happiness is actuated through society. The impulse of any 

communication community and the building up of cultural domains is mainly at 

the service of authentic human personhood. The African personhood has been 

destabilized and has been conduced to an inauthentic alienated personhood. It 

is very germane to situate the project of African personhood in the fundamental 

genesis and roots of human sociality. The proper focus and humanistic 

dimension of the human person and sociality can conduce to authentic 

personhood in this new millennium. 
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The human person is ordained towards the stabilization of the 

communication community and towards a rational society. The human person 

cooperates with others for the sake of the ultimate common good. The ultimate 

common good is the end of any rational society. Society is characterized by a 

systematized process of social integration and system integration. The root of 

any society is normative ideal social order. A well ordered society is possible 

when real beings constitute the rational relations of things at a larger scale. 

Society just like the state is a moral agent; its basic objective is to guarantee real 

order; a united system of social relation devoid of rancour and social melancholy 

or acrimony. What defines the distinctive nature of society is human act of 

rational or deliberate choice and action. The purpose of maintaining an order 

and achieving a common goal is the distinguishing feature of any human 

society. The human person is an individual person who is free, rational and he is 

truly subordinated to the greater ultimate common good of all and common 

goal binding every human person in society. The common good forms the basis 

of the existence of any society be it Western or African. The common good 

remains the basis and the justification of any rational society. The achievement 

of the common good forms the basis of the realization or the possibility of the 

goal of personhood. 

The common good becomes essential and reflects the perspective of the 

realization of the good of the individual members in the society. An adequate 

understanding of the common good of society reflects the collectivist view of 

individual members of that society. The collectivist views of individual members 

of any society are united in a common aspiration of their well- being and 

happiness. The quest for self realization reflects the authentic existence and 

man’s desire for the common aspiration of all in contemporary African society. 

The good of any society expresses itself within the context of collectivity. The 

common good reflects the realization of the individual member in society. The 

common good prepares the grounds for the principles of social justice. The 

common good reflects the genuine ground for the expression of authentic inter-

subjective existence and the building of mutual recognition and social 

reconstruction. To maintain common good, society develops its socio-political 
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institutions through the principles of complementation and participation. The 

common good is understood as the proper grounding of any society. The end of 

any society is to guarantee the good of the communication community; it 

reveals the fact that social justice becomes the most fundamental virtue of any 

rational society. The common good of any society requires the need for the 

good life of the human person. 

The common good of any society reflects the need for the emergence of 

global political order and the political ordering of the body politics. The 

common good of any political society implies the demands for mutual 

recognition and the need for the promotion of fundamental rights of the human 

person. The common good of any society as its principal values involves the 

expression of the individual freedom and the highest access possible, compatible 

with the good of the whole; it reflects holistic dimension because what makes 

up the human society is not the individual person as a part but the collection of 

every individual members that make up the political society. The human person 

is primarily engaged in a political society and this is the assured basis of self 

realization, actualization and perfection characterized by the reflection on the 

common good of the society. The ultimate end of any society is the realization 

or the actualization of the human personhood. The common good of the body 

politics implies an intrinsic subordination of the individual member to the 

collective or common goals of the society. The primary essence of the public 

sphere, human communication and of the human person constitutes the need 

for contemporary political order in an emancipated global society. 

The common good implies an invisible hand and the great moral 

obligation of the human person in society. The moral goodness is the common 

goodness of all individual members in society. To ensure the existence of the 

human person reflects the morally good existence of the communication 

community. The common good involves the maximum possible development in 

the socio-economic and political order of the human person in the society. The 

analysis of the concept of human personhood draws attention to deep moral and 

social considerations. A proper understanding of the socio-moral imperative of 

the human person is deeply involved in the human personality. The human 
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person is defined within the context of philosophy and psychology. The 

philosophical analysis of the concept of the human person implies the highest 

possible level of the realization and self idealization of man in the context of 

society. 

The human person in the context of sociality reflects the fact that man 

becomes solely absorbed by the society to the point of un-knowableness or blind 

destiny. The human person has lost his uniqueness as a specie-being. 

Consequently, the human person has lost his freedom, dignity and equality. 

These plethora defects have created the possibility of dysfunctional African 

society founded on injustice, maladministration and the reutilization of the 

African value of the human person. The human person still meets with some 

contemporary challenges. The human person as a unique being reflects the 

sacredness of the individual member in society. The human person is ordained 

towards his society. The human person is a reality that determines his humanity 

and sociality. The human person gives content and meaning to all our social 

institutions and guarantees and promotes human dignity. The human person 

reflects human reality and social convention. The human person is ex-rayed 

within his subjective dimension and integrative foundation. The human person, 

despite his subjective dimension, is a kind of realization that is open to the other 

human persons which reflects the social essence of man. A proper 

understanding of African morality and the human person requires a 

consciousness of radical openness to others. The proper understanding of the 

human person as rational, subsistent and free being necessarily implies a social 

movement towards the self-realization of man in the normative context of social 

or universal solidarity. The human person is engaged in the mutual inter-

subjective recognition of the abundant social and cultural heritage of society. 

The human person properly understood is not antithetical to social solidarity; it 

is indeed this social solidarity that humanizes the human person in the context 

of African society and the contemporary social world at large. 
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Recommendations 
 

The African person as a human person ought to be seen as the integrative 

foundation of his immediate African society. The African person should be 

given a meaningful life. The authentic life of the African person needs to be 

resuscitated by the emergence of good governance. The human community 

ought to be a peaceful community governed by peaceful coexistence. Human 

inter-subjective community should not only be characterized by peaceful 

coexistence but the need for radical openness. 

 

 

Conclusion 
 

What has been presented in this preceding paper is the systematic analysis, 

expositional simplicity and elucidation of the philosophical reflection and the 

integrative foundations of the concept of the human person. First and foremost, 

the human person reflects a normative presupposition of human constitutive 

association, sociality, radical openness, reciprocal relationship, socio-political 

matters, moral, ontological, metaphysical, existential, dialogical and global 

relevance. It is an integrative foundation and philosophical exposition that is in 

tandem with the functionality of society, personality of the human person and 

the principle of human sociality and dialogue tradition. The human person is a 

concatenation or multiplicity of elements; he is made up of a soul, body, self-

consciousness, freedom, freewill, transcendence, rationality, love, hate, 

existential encounter, presence, communication, consciousness, subsistence and 

a constitutive element of personality. The human person is open to 

transcendence. Personality signifies self-interiority. Personality and individuality 

are invariably the starting points of human dialogic communication and 

existential encounter. The human person serves as the integrative foundation for 

culture, philosophy and African development. The human person is a change 

agent, rational being and a unique being. What has been attempted in this 
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paper is the integrative exploration of the human person, the moral and African 

potentials in the new millennium. The moral potentials of the conception of the 

human person presuppose that the human person is a cultural being and a 

natural and a change agent. The human person is characterized by moral, 

utilitarian, metaphysical, ontological psychological, dialogical, global, 

humanistic and existential dimension. The human person is characterized by an 

absolute value. The full developmental potential of the human person will surely 

be possible if there is the radical transformation of his immediate society. The 

African person has been disoriented as a result of certain socio-political 

obstacles or maladministration by African leaders and economic woes. Socio-

political malaise and economic woes facing the African society will serve as an 

impediment to the full realization of the African potentials in this new 

millennium. The African society has been bastardized by political instability, 

ethno-religious crises, economic sabotage, ignorance and corruption, cultural 

chauvinism, loss of values, and norms. The beingness of the African person has 

been disorganized and it needs redefinition. What defines the human person is 

that the radical transformation and progress of any society should affect his 

personality and individuality. Society aims at the common good of all. The 

collective happiness of the individual person is deeply rooted in the collective or 

common goal of the society. The human person and the unveiling of the 

African potentials stipulate that the human person should be defined within the 

context of cultural humanism and the normative foundation of society. 
 

 

 

Summary 

 

The human person has a definitional difficulty. One definition of the human person will be 

one sided. The human person reflects the philosophical analysis of manifold reciprocal relations 

and fundamental wholeness. The human person is a unique rational being who is very complex 

from the domain unified understanding of his nature. It constitutes a rational element and 

characterized by the social, physical, metaphysical, psychological, existential, global, dialogical, 

moral, and African plane. The human person is deeply rooted in the fundamental existential 

question of who he is, what he does governed by its rational ability, cognitive capacity and inter-



 
 
 

Philosophical integration of the human person: African standpoint 
 
 

 

305

subjective relation. The human person is both a spiritual and a material being, that is, he is 

characterized by soul and body. The human person is characterized by the stylization of rational 

conduct and common good or collective interests. We shall critically examine the psychological, 

ontological, global, dialogical dimension of the human person, this philosophical elucidation of 

these dimensions is not exhaustive, the human person can also be viewed from socio-political, 

moral religious and existential dimension. 

Keywords: human person, humanism, communication community, african development 

and african potentials. 
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NIGERIA’S FOURTH REPUBLIC 
 

 

Introduction 
 

Between 1960 when Nigeria became independent of British and May 29, 

1999, when the present democratic government was inaugurated, the nation 

suffered long spells of military rule that made the brief intervals of democratic 

governance work like aberration. The last three military oligarchies, Abogunrin 

observed, had within the past fifteen years put in place three transition 

programmes to civil rule. The first programme under General Babaginda was 

aborted as the General was unwilling to relinquish power. The second was in no 

way better as the head of the junta schemed to succeed himself. Fate did not 

permit him to realize his dream as he dropped dead in mysterious circumstance. 

He was immediately succeeded by General Abubakar who midwifed the 

transition programme that spawned the nation’s Fourth Republic. 

We note that these leaders were all Muslims and that they, in varying 

degrees implemented policies which were designed to give the Islamic faith a 

pre-eminent position over and above, the Christian religion which commands 

equal number of followers in the country. With Christians faced with the 
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incubus of a religion being propagated with state machinery, coupled with 

maladministration; there was widespread demand for a return to democratic 

governance by Christians, civil society groups, and indeed secular minded 

Muslims. 

However, most accounts of Nigeria’s march to democracy tend to credit 

the eventual success struggle to civil societies such as professional associations, 

human rights organization, pro-democracy groups, labour unions et cetera. 

Mention is seldom made of the input of the Christian church in what was a 

collective struggle. The essence of this study therefore is to investigate the 

contribution of the church in Nigeria towards the enthronement of democratic 

governance in the Fourth Republic It covers the period between 23 June 1993 

when an election conducted eleven days earlier and adjudged by local and 

foreign observers as the freest and fairest in Nigeria was annulled on 29 May 

1999 which was the birthday of the current democratic experiment. Reference 

may be made to events before this period only when the echoes reverberated 

into the period under consideration. 

The struggle for democracy in Nigeria by the church was waged mainly on 

three fronts viz, ecumenical organizations, the Catholic Bishops Conference of 

Nigeria (CBCN) and the Justice Development and Peace Commission (JDPC) 

of the Catholic Church. Besides, there were other events in the church’s life 

which impacted on the struggle. Of these, the visit of Pope John Paul II was 

one of the most outstanding and therefore worthy of our attention. As a 

background to the study, we provide a brief account of Nigeria’s political history 

up to the third republic. 
 

 

Nigeria’s political background 
 

Nigeria is a large country of about 140 million people1. It is a polyglot 

society in the sense that there are about 400 ethnic groups which were in 1914 

amalgamated to form the Nigerian State. Of these ethnic groups, three are 

                                                                 
1 Saturday Vanguard Dec. 30th, 2006 P.1. 
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dominant – Hausa/ Fulani in the North, Yoruba in the South West and Igbo in 

the South East2. Three major religions are practiced in the country namely, the 

indigenous religion, Islam and Christianity. The two imported religions (Islam 

and Christianity) have more or less equal number of adherents and often engage 

in fierce rivalry for converts and supremacy. Representing two opposing 

ideologies and civilizations Western and Oriental, each group employs whatever 

means it can to gain ascendancy over the other. Ready tools in this struggle 

include the manipulation of ethnic sentiments, acquisition of political power, 

alignment with foreign nations with similar interest, and economic power. 

Faced with the challenge of plurality on many fronts, the founding fathers 

of the country in their wisdom opted for a secular state. This meant that 

religion was to be confined to the private realm of the individual. While the 

Christians were comfortable with this arrangement, event that followed showed 

that the Muslims merely tolerated the idea of secularity. To the Muslims, 

colonialism merely interrupted their desire to dip the Quran into the ocean, that 

is, to ensure that the entire country was Islamized by way of Jihad. Therefore, 

independence, to Muslim leaders provided an auspicious opportunity to 

continue or complete that task which Uthman Dan Fodio, the great Jihadist, 

started in 1804. While the Christian churches continued to rely on schools as 

bait to win converts, the Muslims held tenaciously to political power which was 

used first to intimidate and or lure non-Muslims to embrace Islam, and 

secondly to further the interest of Islam. An instance which illustrates this point 

was 1978 when an episode in the Constituent Assembly was debating the 19789 

constitution. The Muslims, especially those from the northern part of the 

country demanded that Sharia, that is, the Islamic law courts be established at 

the highest level of administration. The Christians objected and their argument 

was that such would imply that the country was an Islamic state contrary to the 

constitutional secularity. Following series of negotiations and dialogue, the 

Christian representatives had to bend over backward and agreed that Sharia 

                                                                 
2 Akpekpe, Ejere, “National Integration and the Nigerian State: Coping with the Heritage 

of 1914 Amalgamation” in Benin Journal of Historical Studies Vol. 2, Nos 1 and 2 July, 1998, P. 
75. 
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courts which hitherto existed at local levels be established at state level by 

interested state governments. 

This was not the end of the Muslim’s quest to Islamize or at least give the 

outside world the impression that Nigeria is an Islamic country. In 1986, the 

military government under General Ibrahim Babangida surreptitiously made the 

country a full member of the Organization of Islamic Conference (OIC) amidst 

opposition from the Christians. These, however, were not without some 

precipitating factors. The sudden rise to prominence of the Arab world, brought 

about by the increase in oil wealth accentuated Islamic resurgence. The Arab oil 

embargo of 1973 and its consequences on the West, transformed the Arab 

world from weak and self-effacing states to economic powers able to contend 

with the west3. Since the wealth came from Allah, according to Muslim 

theology, it must be used to expand His Dar-al-Islam, that is, Muslim 

community. Thus, began the export of Islamic fundamentalism. Arising from 

its strategic position, economic and political power, and population size, Nigeria 

was particularly attractive to the Muslim world in their desire to capture Africa 

for Islam4. Whatever could not be achieved by the Muslim led democratic 

regime was accomplished by the Muslim controlled military autocracy, of which 

one coup rapidly got superseded by another. For instance, between 1966–1979, 

there were about six military coups. All but two of these administrations put in 

place transition to civil rule programmes which they tactfully scuttled because of 

their desire to remain in power. General Olusegun Obasanjo (1976–1979) and 

Abdulsalami Abubakar (1998–1999) were the only military rulers that have 

voluntarily handed over power to democratically elected presidents. 

                                                                 
3 I.O. Umejesi, “Hermeneutics of Clamour for Islamic Reforms in Contemporary Nigeria: 

The Sharia and Islamic Education” in EPHA, Ekpoma Journal of Religious Studies Vol. 1 Nos 2, 
1996, P. 35. 

4 I.B. Ngwoke, “Christian Participation in Politics: The Teaching of the Church and Nige-
rian Experience, Catholic Social Teaching En. Route in Africa, Enugu: A CIDJAP Publication, 
1991, P. 20. 
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Why did the church/Christians  

prefer democratic governance to military rule? 
 

In order to answer this question, it is needful to understand the meaning of 

democracy. Abraham Lincoln in his Gettysburg address in 1864 defined 

democracy as, “the government of the people, by the people and for the 

people”5. Democracy suggests a direct, unmediated and continuous participation 

of the citizens in the tasks of governance. In Nigeria, the civil society had been 

largely marginalized in the field of politics. For instance, between 1960 when 

the country attained independence and 1999, the military was in power for 

thirty out of the forty years of nationhood. Christians were the worse for it as 

Muslims had ruled for twenty six years as against thirteen years for the 

Christians6. Given the fact that military power was under the firm control of the 

Muslims and that military Decrees were by fiat, Christians were apprehensive 

that obnoxious and antichristian laws may be made and pushed down their 

throat. Democracy was therefore preferred as it would afford Christians the 

opportunity to vote Muslims (if need be) with secular spirit and reject those 

with sectional and fundamentalist tendencies. Besides, as the Muslim/Christian 

population ratio was roughly proportional, Christians believe that with 

democracy, they were sure to have enough members in the National legislative 

houses who would resist laws that may not be in the interest of the church and 

Christianity such as the attempt by Muslims to institute the Islamic legal code- 

Sharia at the federal level of administration. Christians also felt that only 

democracy would correct the imbalance in the appointment to strategic 

positions in the government. For example, between 1978–1999, that is, twenty 

one years, but for the two years of Justice Irikeje’s tenure, all the Chief Justices 

of Nigeria were Muslims. 

Moving away from religion, current studies have shown that there is a 

direct relationship between democracy and economic development. Adedeji, 

                                                                 
5 S.A. Asemota, “The People and Democracy in Nigeria 1960–2000” An Address presented 

at Holy Cross Cathedral, Benin City, 30th September, 2000, P.2. 
6 Asemota, The People and Democracy in Nigeria 1960-2004. 
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1998, Dayomi and Alokan 1992, and Ihonvbere 1991 were unanimous in their 

findings that; “there is a definite correlation between the lack of democratic 

practice in African politics and the deteriorating socio-economic conditions”7. 

Taking Nigeria as a case study, poverty was widespread with 33% of the 

population falling below the poverty line in 1992 and roughly 49% in 1990, 

with a higher rate of 61% for women due to their lower school enrolment 

levels8. Further still, the church felt that by resisting attempts to Islamize the 

country, it keeps the hope of democratic governance alive. Islamisation, it was 

felt, forecloses the possibility of genuine representative government as Islam, 

being theocratic, is somewhat antithetical to democracy. This is attested to by 

the fact that of the forty six Islamic nations of the world only one, that is 

Turkey, is truly democratic9. From the foregoing, one need not ask why the 

church insisted that democracy must hold sway in the country. What strategies 

were devised for this struggle, there were three fronts through which the church 

approached the struggle for the restoration of democracy after the annulment of 

the June 12 election. The first was the roburst utilization of such ecumenical 

platforms such as the - Christian Association of the North (CAN)/Christian 

Association of Nigeria (CAN). 

The Christian Association of the North (CAN) was founded in 1964 as an 

instrument to counter efforts of Sir Ahmadu Bello, the Sardauna of Sokoto to 

coerce every inhabitant of Northern Nigeria to embrace Islam; preparatory to 

the Islamization of the entire country. Dodo corroborates this position when he 

said: 
To a large extent what is known today as Christian Association of the North 

was started in the north by Christians who saw what the Sadauna was doing. He 

wanted to Islamize the north and the entire country: Therefore Christians and 

                                                                 
7 D.O. Alabi, “Nigeria and the challenge of Democracy: towards the Survival of the Fourth 

Republic” in Journal of the Faculty of Arts and Social Sciences Research, Nigerian Defence Academy, 
Vol. 3, September, 2000, P. 94. 

8 Alabi, 95. 
9 D.D. Dodo, Cited in I. Enwerem, A Dangerous Awakening: The Politicization of Religion in 

Nigeria, Ibadan: IFRA, 1995, P. 77. 
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every non-Muslims in the north came together as a group to resist the Sadauna’s 

mission10. 

 

Rt. Rev. Peter Jatau elucidates: 

 
The Sadauna who was the Premier of Northern region, went about trying to 

Islamize people he became both a political as well as religious leader…, many 

people were afraid to oppose him, else, they lost their position or even their job11. 

 

So, Christian Association of the North was established to safeguard the 

religious and political rights of non Muslims in northern Nigeria against the 

formidable instrument instituted by Ahmadu Bello. Ab initio, the Christians in 

this area had continued to demand that the government honour the 

constitutional provision of secularity and provide a level playing ground for 

democracy to thrive. In this struggle, they were joined by the adherents of the 

native religion who were worse hit by the Sadauna’s persecution. Therefore, the 

Sardauna’s death in 1966 coup was hailed as an answer to prayers. 

Unfortunately, however, this joy was short lived as the Christians soon realized 

that Bello had groomed people of his ilk and who were ready to act out their 

late leader’s script of religious and political exclusivism even on a larger scale. 

The need was felt for an association that will embrace all the Christian churches 

in the country - East, West, North and South. Thus, was born, in 1976, the 

Christian Association of Nigeria (CAN). The association was defined as: “a 

fellowship of churches working together to promote the glory of God by 

encouraging the growth and unity of churches12. A major function of the 

association is to: “act as a liaison committee, by means of which its member 

churches can consult together and, when necessary, take common action”13. 

With branches at the three tiers of government-federal, state and local, 

efficient communication mechanism (at times coded language is used) CAN 
                                                                 

10 Enwerem, 77. 
11 Enwerem, 8. 
12 Enwerem, 83. 
13 Enwerem, 184. 
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became a fulcrum of Christian political activism. It was felt that the greatest 

obstacles to genuine democracy was the subterranean move by Muslims to 

Islamize the country and that one way to frustrate this plan was to mobilize all 

Christians and Muslims with secular disposition to defend the nation’s 

constitutional secularity which was frequently endangered. For instance, no 

sooner than Shehu Shagari was sworn in as president in 1979, that he proposed 

to set up a Bureau of Islamic affairs in the presidency. The Catholic bishops 

denounced this move on the ground that such an act infringed on the secular 

status of the country. The idea was dropped following mounting opposition 

from Christians and influential southern Muslims. CAN, according to 

Enwerem, “imparted political consciousness to Christians”14. The association 

published the statistical data showing how Christians have been sidelined over 

the years with respect to political appointments in the country. 0n 11th January, 

1990, CAN, northern zone staged a clergy led mass rally in Kaduna to protest 

of their marginalization and other injustices against Christians15. 

At the end of the 1996 plenary session of CAN, Edo State, a communique 

was issued stating: 

 
That all Christians and patriotic Nigerians should go into politics with a 

sense of mission… Nigeria will not gain from passiveness, but corrective active 

involvement of men of God who will not succumb to evil influences16. 

 

The following year, from CAN Edo State came these demands: 

a. That the Head of State – Abacha should resist the temptation of posi-

tion and absolute power by rejecting the idea of succeeding himself17. 

                                                                 
14 S. Asemota, The Struggle for Justice, Benin City: Christian Social Movement, 2001, P. 10. 
15 CAN, Proceeding of 1996 Plenary Session of Christian Association of Nigeria (CAN) Benin 

City: Asemota and Co., 1997, P. 37. 
16 R. Yesuf, Proceeding of 1997 Plenary Session of Christian Association of Nigeria (CAN) Benin 

City: Asemota and Co., 1997, P. 37. 
17 Yesufu, 37. 
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b. That Nigeria, by virtue of the provision of her constitution is a secular 

state and must be governed as such18. 

c. That the military should make good its promise to handover to a genu-

ine democratically elected civilian administration come October, 199819. 

We note that these statements were not only given wide publicity but 

made available to the head of state through his appointed state adminis-

trator. 

Expectedly, the activities of CAN attracted varied reactions. For the 

Christians it offered hope especially as many civil societies had either been 

chased into exile or bought over by the government. For the northern Muslims 

who were the beneficiaries of the status quo, CAN was an emerging cancer that 

must be excised in time. They, (northern leaders) called the attention of the 

military government to what they labeled a parallel government. Justice Aminu, 

a prominent Muslim leader and minister of education and petroleum at 

different times, expressed his resentment for CAN thus: 

 
The leaders of CAN really have to sit down to discuss whether Christians 

require an association. You can have a Catholic General Council, Protestants 

General Council, things like that, but an association? No. obviously, the 

association could not have been formed for religious purposes; it must have been 

formed for political purposes20. 

 

Aminu was not the only one who felt threatened by CAN’s political 

assertiveness. Arisekola, another Muslim could not hide his anger against CAN 

and Christians in general. To him, church leaders have abdicated their 

responsibilities. He railed: 

                                                                 
18 Yesufu, 37. 
19 Newswatch, March 2003, P. 25. 
20 J.O. Odey, The Rape of Democracy, Enugu: Snaap Press Ltd, 2001, P.I. In the heat of the 

confrontation, some apologist of the government claimed that they were in custody of a video in 
which the then CAN president a catholic Priest was having an affair with a woman and that if the 
priest was not careful, the film would be aired on the television and made available to the public. 
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The Christians are hypocrites. What they are doing is against the teaching of 

Jesus… what concerns Bishops or Reverends about government? Their job is to 

pray for the nation, not to antagonize the government or the Muslims. As you can 

see they said no! no! no! to Sharia21. 

 

No doubt, his hatred for the Christians spring from their opposition to the 

elevation of Sharia to the status of the supreme court of the country. 

Inspite of intimidation and blackmail of its leadership, CAN remained 

resolute, confident that the government will not arrest its members, knowing 

the probable consequences. Infact, CAN was the child of political necessity and 

its leaders seemed prepared for the worse. We note that CAN, Edo State 

chapter, in furtherance of what Archbishop Ekpu called “pursuit of equity, 

justice and democracy”, submitted detailed copies of its memoranda on the 1995 

draft Constitution to the Port Harcourt and Benin City Zones of the 

Constitution Debate Co-ordinating Committee (CDCC) in November – 

December 1998. In it, issues such as speedy transition to democratic 

governance, true federalism, fairness and equity in the sharing of resources and 

several others were canvassed22. One can only speculate on the extent to which 

the memoranda influenced the outcome of the committee’s report. However, we 

do know that the amendment on the revenue sharing formular as it related to 

derivation, which guaranteed more money to the oil producing areas of the 

country (largely Christian south) was the fruit of many years of agitation for 

justice from the church, oil producing states and communities. 

As religious organizations are not permitted by law to own electronic 

media, CAN employs church owned newspapers or magazines such as The 

Leader, The Independent, Today’s Challenge, Catholic Life, Nigerian 

Christian, Zumuna and The Verdict to propagate its ideas23. Often, issues of 

                                                                 
21 P.E. Ekpu, An Address of welcome by the chairman of Edo State Branch of Christian 

Association of Nigeria (CAN), Most REvd. Dr. P.E. Ekpu, OFR on the Occasion of the meet-
ing of Head of Churches and elected Politicians at the Bishop Kelly Pastoral Centre, 30 Airport 
Road, Benin City on 13th May, 1999, P. 3. 

22 Ekpu, 3. 
23 Enwerem, 115. 
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religion and politics or the need for Christian unity in the face of the threat of 

Islam to Christianity were emphasized. 

Another channel that the church employed in its war against military 

dictatorship could be found in the activism of the Catholic Bishops Conference 

of Nigeria (CBCN). 

This is an annual meeting of all Catholic Bishops in Nigeria, though 

emergency meetings could be summoned when developments in the country so 

warranted. The conference which dates back to the pre-independence period 

has remained vocal on national issues especially those that have implications for 

justice, democracy and good governance. In 1984, for instance Catholic Bishops 

of Nigeria told the Buhari administration in a memorandum that the urgent 

task which was ahead of the administration was to identify and prepare a new 

breed of public spirited and honest politicians to whom the affairs of the 

country should be entrusted24. These clamour obviously contributed to the 

establishment by the succeeding Babangida administration of the Centre for 

Democratic Studies (CDS) in Abuja and the National Institute for Strategic 

Studies (NISS) in Kuru. These centres became political training grounds as well 

as centres for the propagation of democratic ideals. In 1997, the Bishops 

apparently not convinced of the sincerity of the government in its transition 

programme, emerged from their annual conference with a challenge to the 

government. 

 
Our people expect and deserve change for better, a change with new leading 

actors and fresh vision. It is an insult to the intelligence of Christians, for any one 

to suggest that transformation of a military head of state to a civilian president is 

desirable in Nigeria after the abysmal failure of the military. It will constitute 

lunacy… They have been tested and they failed and those who failed are demoted 

not promoted. Christians must reject this contraption25. 

                                                                 
24 Asemota, 124. 
25 Mathew 22:21. 



 
 
 

The church and the making of Nigeria’s Fourth Republic 
 
 

 

317

Uncomfortable with the bishop’s posture, the government fired back at 

them. The church leaders were warned and advised to “leave politics to 

politicians” and reminded “to give to Caesar what is Caesars”26. In reaction, 

Archbishop Ekpu explained that when Jesus made the statement, the Jews were 

colonized people with Romans as their colonial masters and that it might have 

been appropriate before independence to say give the crown what is the crown 

or the British what is the British. He added, “Since independence, however, 

when we became a free country, we no longer have a Caesar or British crown. 

With independence, the Caesar is now you and I. Our government should be 

elected by us27. The bishops urged Nigerians to be firm in their rejection of 

military rule as a form of government”28. 

Decrying what they called the growing political apathy among some 

Christians, the body went down memory lane, recalling that at independence, 

Nigeria had three major political parties and that two of them NCNC and AG, 

were headed by Christians. The bishops chided the complacency of Nigerian 

Bar Association of (NBA), Nigerian Medical Association (NMA), National 

Association of Nigerian Students (NANS), Nigerian Labour Congress (NLC), 

Nigerian Union of Journalists (NUJ), Academic Staff Union of Universities 

(ASUU) and other civil society organization, which they said, were all founded 

by and developed mainly by Christians and formed the defensive barriers for the 

protection of human rights, rule of law and democracy29. 

The years that followed the annulment of June 12, 1993 elections posed 

great challenges to the Christian church in Nigeria. CBCN communiqué 

became more pungent and widely publicized. In 1993, alone, the Bishops issued 

three communiqué viz “The Political Crisis (1993)” in which the conference 

expressed its opposition to the annulment of what was described as the freest 

and the fairest election in Nigerian history. The second, titled “A nation Adrift 

(1993)” cautioned the then Military Government of General Babangida of the 

                                                                 
26 Asemota, 125. 
27 ASemota, 125. 
28 Asemota, 125. 
29 Asemota, 112. 
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inevitable consequences of his action. The third, “Nigeria in Distress,” the way 

out (1993) laments the state of the nation and proffered possible solution to 

alleviate same. The bishops called on the military to: “do its duty with honour and 

leave politics to politicians. The track record of the military in our polity leads to the 

clear conclusion that military politicians carry the same virus of proneness to 

corruption and graft as their civilian counterparts”30. 

To underscore the seriousness the Bishops attached to the communiqué, 

and to sensitize the Christians in the country on the political intrigues in high 

places, a special prayer, “Prayer for a country in ‘Distress” was incorporated into 

the catholic church liturgy to be said during church services and meetings. Here 

is an excerpt: 
 

Lord, we are weighed down not only by uncertainties, 

But also by moral, economic and political problems, 

Listen to the cries of your people, who confidently turn to you 

Spare this nation Nigeria from chaos, anarchy and doom, 

Bless us with your kingdom of justice, love and peace31. 

 

Many Nigerians, especially the Muslims dismissed the Catholic Bishops as 

toothless bulldogs obviously because of their non violent approach to issues. 

Believing that ideas pull down institutions and not guns, the Bishops embarked 

on mass mobilization and sensitization of its faithful on the inherent danger of 

military rule to Christianity and the nation at large. Ngwoke observed that “the 

cries of the bishops did not fall on deaf ears or on unwilling hearts”32. According 

to him, the Catholic laity took the challenge at all levels. Their activities he said, 

included massive tours of the dioceses organizing seminars, symposia, 

conferences, and conventions, all geared towards proper education and 

development of the laity at provincial, diocesan and parochial levels33. A mass 

                                                                 
30 Asemota, 59. 
31 M.H. Kukah, Democracy and Civil Society, Ibadan: Spectrum Books Ltd; 1999, P. 117. 
32 I.B. Ngwoke, “Christian Participation in Politics: The Teaching of the Church and Nige-

rian Experience” In Catholic Social Teachings Enroute in Africa, Enugu: A CIDJAP Publications, 
1991, P. 206. 

33 Ngwoke, 206. 
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mobilization of the laity christened “Mobilaity” was launched at the various 

levels of the church hierarchy. It was charged with the sole purpose of 

“educating the laity at all levels on their political rights and obligations in strict 

keeping with the mind of the church”34. 36 Having been sensitized, and 

commissioned for political activism, the Catholic laity founded several clubs and 

organizations among which were The Leaven Club International, Catholic 

Youth Organization of Nigeria (CYON), and Catholic Social Forum (CSF). 

These organs, simply put became the political wing of the Catholic Church. 

The courage and leadership credentials of CBCN were acknowledged by a 

cross section of Nigerians. The Concord Newspaper, owned by an ardent Muslim 

Chief M.K.O. Abiola wrote an editorial praising the catholic bishops for what it 

called “Their exemplary courage”35. 

We must add that the other churches were in no way idle bystanders in the 

struggle for democracy in Nigeria. The Anglican Church under Archbishop 

Abiodun Adetiloye, the Baptist, the Methodist, the Presbyterian, and the 

Pentecostals did their bit. The primate of the Anglican Communion, for 

instance, wrote three letters to the General Abacha pointing out the fact that 

the path he was treading was likely to lead the nation to disorder. The 

Methodist and Presbyterian churches all issued public statements calling on the 

Government to reconsider its decision on the annulled election for the sake of 

peace and unity of the country36. 

The Justice Development And Peace Commission (JDPC) was yet 

another forum that the church employed in its quest for the restoration of 

democratic governance. The parentage of this body is traceable to the Second 

Vatican Council proposed the creation of a body of the universal church whose 

role would be, “to stimulate the Catholic community to foster progress in needy 

regions and social justice on the international scene37. In response, Pope Paul VI 

                                                                 
34 Ngwoke, 208. 
35 Kukah, 115. 
36 Kukah, 116. 
37 U.J. Ofei (ed) An Introductory Handbook on the JDPC agenda, Nigeria: Catholic Secretariat 

of Nigeria, 2000, P. 7. 
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established the Pontifical Council for Justice and Peace (Justitia Et Pax) with a 

mandate that it be replicated at all levels of the church hierarchy. Thus, was 

born the Justice Development and Peace Commission (JDPC). Part of its 

agenda prescribed that, “the gospel values of justices, fair play and brotherhood 

must be brought to bear on all dimensions of national life”38. In no area was 

JDPC activities more pronounced than in political conscientisation and 

mobilization of Nigerians, though issues such as human rights education and 

legal aid programmes were handled. The Legal Aid Department of JDPC is 

coordinated by the Catholic Lawyers Association. The commission contributed 

to the struggle for democracy through its legal and political enlightenment 

which were made through seminars, workshops and conferences. The electronic 

and print media were also employed to achieve its mandate. During the 1999, 

general elections, JDPC was one of the non governmental organizations 

accredited to monitor the elections. It would be appropriate at this point to 

examine how the visit of Pope John Paul II impacted on the struggle. 

The Pastoral visit of Pope John Paul II between 21-23 March 1998, which 

was primarily to beautify late Rev. Fr. Tansi, a stage in the process of elevation 

to sainthood, predictably was not without socio-political implications given the 

prevailing atmosphere in the country. The then military Head of State, General 

Sanni Abahca had detained Moshood Abiola, the undeclared winner of the 

1993 presidential elections for demanding the mandate given to him by the 

Nigerian electorate. In addition, many serving and retired army officers among 

whom were Olusegun Obasanjo, a former military Head of State and the 

number two man in Abacha’s regime, Gen. Oladipo Diya, had been convicted 

in controversial circumstances of alleged coup plotting. Worse still, many pro-

democracy activists whose number cannot be ascertained were incarcerated with 

or without charges. Some were tortured to death, some executed, while many 

fled the shores of the country to garner international support for their fight 

against one man who was bent on perpetuating himself in office at all cost. 

With the horrendous human right record of the regime the country was 

                                                                 
38 Ofei, 7. 
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suspended from some international organizations such as the Commonwealth 

of Nations of which it was a prominent member. Other countries and 

international bodies which did not formally break ties with the country imposed 

varying degrees of sanction. There was a collapse in infrastructure and poverty 

was widespread. The announcement of the Pope’s visit was therefore to 

Catholics and non Catholics alike a welcome development especially when 

viewed against the background of the Pope’s record on peaceful resolution of 

conflicts across the world. For instance, in 1996, Fidel Castro of Cuba, in 

response to the Pope’s appeal, released about three hundred political detainees39. 

It has been observed that his first visit to Poland his country, just months after 

his election to the Papacy in 1978 accentuated the groundswell of democratic 

opposition that eventually contributed to the demise of the Berlin wall in 1989 

and the subsequent collapse of the Soviet Union40. Hopes were high that the 

Pope cannot afford to be indifferent to the political situation in Nigeria 

especially as it relates to the release of political detainees. 

Not willing to leave anything to chance, Olorunfemi Onaiyekan, the 

Archbishop of Abuja, the country’s capital city, said “the catholic church in 

Nigeria briefed the Vatican on the political situation in the country especially on 

the number of political detainees, prominent among whom were Abiola, Diya 

and Obasanjo41. Fully informed of the state of affairs in the country, the 

Pontiff’s homilies were replete with appeals for reconciliation, love, justice, good 

governance, respect for human rights and democracy. At Oba, Onitsha, as the 

Pope beautified Tansi, he reminded the Government of Nigeria that the key to 

resolving political, economic, cultural and ideological conflicts remained 

uncompleted without reconciliation which he identified as the path to true 

peace and authentic progress for Nigeria42. Asemota noted that in his forty five 

minutes homily at Oba, the Pope used the word “reconciliation” twenty two 

times” in order to underscore his preference for reconciliation as an instrument 

                                                                 
39 Newswatch, April 6th 1998, P. 11. 
40 Asemota, 104. 
41 Newswatch, April 6th, 1998, P. 16. 
42 Newswatch, April 6th, 1998, p. 16. 
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for conflict resolution43. The Pope urged the government to abstain from 

arbitrary exclusion of individuals from political life44. He condemned violence as 

a tool for evening scores as violence, he said, has not ceased to bring great pain 

and torment to certain peoples of Africa45. Never was the Pope more forthright 

than when he said, “I find it difficult to appreciate how justice will prevail if a 

person who won an election in a country is held by the same government”46. 

Discussion between the Head of State, General Abacha and the Pope 

according to Onaiyekan were held at two levels – public and private. He 

explained that there were other contacts between officials of the Vatican and 

Nigerian government. Following the meetings, Onaiyekan said, the Vatican 

submitted to the Federal Government through Tom Ikimi, the Foreign Affairs 

Minister and Knight of the Catholic Church, a list of sixty detainees it wanted 

released. The Archbishop told Nigerians that the government accepted the list 

and promised to respond appropriately47. News-Watch quoted CNN as saying: 

 
The Pope’s visit was a publicity coup for the regime but, it could come out to 

be a fatalistic disaster for the regime if it does not obey the Pope. So the publicity 

may turn negative if the government does not release the detainees48. 

 

The Bishops were individually and collectively infused with a fresh spirit. 

Having been assured of the backing of the man who occupied the apex of the 

church hierarchy, they became more determined and focused in their efforts. At 

the peak of the pressure, the Head of State, General Abacha announced that he 

would release certain categories of detainees, a promise which was only partly 

fulfilled as the key actors in the crisis – Abiola, Diya and Obasanjo were not 

released. Christians and pro-democracy groups found further justification for 

their opposition to the government as it became obvious that Abacha was 

                                                                 
43 Asemota, 156. 
44 Newswatch, April, 1998, P. 16. 
45 Sunday Champion, 22nd March, 1998, P. 5. 
46 Nigerian Tribune, 23rd March, 1998, P. 6. 
47 Nigerian Tribune, 23rd March, 1998, p. 6. 
48 Newswatch, April 6th, 1998, P. 14. 
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intransigent and insensitive to the plea of world leaders, including the then 

seventy year old Vicar of Christ. Therefore, when on June 8, 1998 (exactly 77 

days after the Pope’s Visit), the despot dropped dead, CNN reporter who had 

said, “the visit was a publicity coup…” turned out to be a prophet of sorts. For 

many Christians, the death of Abacha was a divine punishment from God for 

rebuffing a passionate appeal from his chief servant on earth. Some persons even 

postulated that no man rejected the Pope’s appeals and live. Others summarized 

that the gate of hell had again crumbled before the children of God. Whether 

there were any linkages between Abacha’s sudden death and his rejection of the 

Pope’s request would remain a matter of conjecture. 

Indeed, Abacha’s death opened a new page in the struggle for democracy in 

the country. His successor, General Abdulsalami Abubakar, was no stranger to 

the tension in the land. The church, pro-democracy groups and the 

international community mounted pressure on him to choose the path of 

honour by releasing all political detainees, grant amnesty to all in forced exile 

and initiate an all inclusive and sincere transition to democratic governance. 

Abubakar did take the path of honour when he released all surviving political 

detainees. But Abiola and Yar’Adua died in detention in controversial 

circumstance. Subsequently, the Government of Abubakar put in place a 

transition programme which saw the emergence of Olusegun Obasanjo, a 

Christian who had earlier been incarcerated by the junta, as the president of the 

nation’s Fourth Republic on 29th May, 1999. Thus, the country joined the 

league of democratic nations after many years of military rule and the travails 

associated with it. 
 

 

Conclusion 
 

The history of Nigeria since independence has been a chequered one, 

characterized by attempts by the elites to exploit ethnic and religious sentiments 

in order to acquire power and sustain their grit on the people. Closely linked 

with this was the inordinate ambition of the military and their co-opted 
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civilians to hold on to power ad infinitum. But for the abuse of this power, 

exemplified in infringements on human rights, attempts to superimpose Islam 

on everybody, and bad governance, the Christians might have remained 

indifferent. Unfortunately, this was not the case, leaving the Christian church 

with no alternative than to join other civil society groups to insist that 

democracy must hold sway in the country. With the attainment of civil rule on 

29th may, 1999, the church would appear vindicated. 
 

 

 

Summary 

 

For long, the military was a cog in the wheel of democratic governance in Nigeria. Its 

intrusion into the politics of the nation resulted to its domination of the political space and 

imposition of arbitrary rule for an aggregate period of 29 years out of the nation’s 47 years of 

existence. The last disengagement of the military from politics was effected on 29, May 1999. 

The Fourth Republic was thus inaugurated, heralding yet another phase in the nation’s quest for 

democratic governance. The restoration of democratic rule was not achieved on a platter of gold. 

The military junta was subjected to intense domestic and international pressure. Along with 

myriad civil society groups, the church added its voice to the clamour for democracy. But inspite 

of its visible role in this struggle, the efforts of the church remain unsung. This study is intended 

partly as a redress for the marginal attention paid to the patriotic struggle of the church, but more 

significantly, it is an attempt to illuminate the increasing concern of the church with the secular 

welfare of its flock. 

Key words: religion, struggle, church, Nigeria, democracy 
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JACEK BRECZKO 
(Białystok) 

 

IMAGINE LENONA  

ORAZ THE EMPATHIC CIVILZATION RIFKINA  

JAKO PRZYKŁADY NOWOCZESNYCH UTOPII  

(ANALIZA PORÓWNAWCZA I KRTYCZNA) 
 

 
Marks XXI wieku 

Bronisław Wildstein o Rifkinie 
 

Nie wiemy oczywiście, czy światowy kryzys dobiegnie końca lub czy przy-
najmniej złagodzą go jakieś posunięcia w sferze finansowo-ekonomicznej. 
Jeżeli jednak czeka nas rozprawa między liberalnym kapitalizmem a nową 
wersją komunizmu, który – jak zauważył Jerzy Szacki – na pewno się 
jeszcze pojawi, proponuję, abyśmy pamiętali o pewnych myślach Leszka 
Kołakowskiego, ponieważ mogą one wtedy okazać się przydatne. 
 

Jacek Bocheński 

 

 

W tekście tym zajmę się dwoma kontrkulturowymi utopiami: wizją zawartą 

w piosence Johna Lennona Imagine oraz niezwykle rozległą – historyczną, eko-
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nomiczną, filozoficzną i futurologiczną – syntezą Jeremego Rifkina, w której ro-

lę przewodnią pełnią (niczym nowy Mesjasz) „neurony lustrzane”. 

Moje nastawienie jest realistyczne (choć nie w tomistycznym sensie tego 

słowa); interesować mnie zatem będzie esencjonalna treść owych utopii i ich 

możliwe konsekwencje, a nie zdanie sprawy z miejsca, jakie zajmują w „sieci 

symbolicznego doświadczenia współczesnego człowieka”. Gdyby jednak chcieć 

coś powiedzieć na temat tej symbolicznej sieci (w kontekście owych dwóch uto-

pii), nasuwają się dwie uwagi. Po pierwsze, mamy tu przykład postmoderni-

stycznego przenikania i wzajemnego oddziaływania kultury masowej i kultury 

wysokiej. Ideowe przesłanie zawarte w Imagine Lennona stało się – jak zauwa-

żała Agnieszka Kołakowska – źródłem tak zwanej „poprawności politycznej” 

i zaczęło w ten sposób przenikać do programów partii politycznych i ruchów 

społecznej i zdecydowanie elitarnej filozofii polityki1. Z kolei elitarna filozoficz-

no-ekonomiczna synteza Rifkina ma – z założenia – przenikać do świadomości 

masowej i przyczynić się do rewolucyjnej przemiany ludzkiego świata. Jednym 

zaś z narzędzi owej oddolnej, pop-kulturowej przemiany miałyby być pojęcie 

wzięte z jednej z najbardziej zaawansowanych nauk „twardych”, mianowicie 

z neurobiologii („neurony lustrzane”). Druga uwaga dotyczy niezwykłej kariery 

niektórych pojęć we współczesnej kulturze, które – niczym kule śniegowe – ob-

rastają znaczeniami, symbolami, obrazami i zamieniają się w „mini-kulty” (od-

działujące zdecydowanie silniej na emocje niż na sferę intelektualną). Takim po-

jęciem i zarazem mini-kultem jest „pacyfizm”, mający swój główny symbol 

(„znak firmowy”) „pacyfkę” oraz pomniejsze symbole, ikony, znaki firmowe 

i pieśni; takie jak musical i film „Haire”, okulary „lenonówki” (przypominające 

okulary Gandhiego), twarz Lennona z „chrystusową fryzurą” oraz dwie główne 

pieśni (również lennonowskie): Give Peace the Chanse (nagraną z aktywistami 

ruchu w pokoju hotelowym) oraz – nagraną w studiu - Imagine. Dodajmy do te-

go bojowe zawołanie aktywistów tego ruchu: „Make Love, Not War”. Wojownicy 

owi Tanatosa pokonują Erosem, czyli – jak Lennon – walczą o pokój w łóżku. 

                                                                 
1 Por. A. Kołakowska, Imagine: intelektualne źródła poprawności politycznej, [w:] Wojny kultur 

i inne wojny, Warszawa 2012. 
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Innym pojęciem (którym będę w tym tekście się zajmował), obrastającym zna-

czeniami i przeradzającym się w rodzaj mini-kultu, jest pojęcie „empatii”, które 

z elitarnego słowa używanego przez niemieckich estetyków (Einfühlung) stało 

się najpierw pojęciem interdyscyplinarnym, a następnie „kultowym” i masowym, 

mającym być panaceum na różne – realne czy rzekome – choroby współczesno-

ści: egoizm, znieczulicę, kruszenie się więzi społecznych, „atomizację”, zanik po-

czucia odpowiedzialności, narcyzm. Kult empatii został ostatnio wzbogacony 

i wzmocniony – dając pozór naukowego uzasadnienia – przez, przywoływane 

już, „neurony lustrzane”. 
 

* 
 

Tekst będzie się składał z dwóch części oraz z podsumowania. W pierwszej 

części zanalizuję – pod względem ideowego przesłania i jego możliwych konse-

kwencji – Imagine Lennona. W drugiej przedstawię główne wątki historiozo-

ficznej wizji „podróży ludzkości” i jej szczęśliwego następnego etapu – czyli uto-

pii – Jeremego Rifkina. W podsumowaniu dodam kilka ogólnych uwag i wnio-

sków (raczej krytycznych). 
 

 

1. Imagine Lennona 
 

Zacznijmy od mojego przekładu tej piosenki (nieco skróconego, aby omi-

nąć różne powtórki oraz celowo „chropawego”, aby skupić się na treści, a nie na 

walorach estetycznych). 

 
Wyobraź sobie, że nie ma Nieba 

Ani piekła pod nami 

Ponad nami tylko obłoki  

Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie  

Żyją dniem dzisiejszym (żyją „w teraz”)  

 

że nie ma państw  

ani niczego, za co warto byłoby umierać lub zabijać  
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ani religii 

ani własności 

Nie ma też chciwości ani głodu 

Panuje braterstwo  

Wszyscy ludzie dzielą się całym światem 

Wszyscy ludzie żyją w pokoju  

Wyobraź sobie, że świat (ludzkość) będzie jednością. 

 

Mamy w Imagine zawarte pięć „nie”, a na końcu wielkie „tak” (ujmując 

rzecz matematycznie: 5 x NO = YES). Lennon zachęca nas, abyśmy wyobrazili 

sobie świat bez religii (no religion), bez wiary w życie pozagrobowe (there's no he-

aven, no hell), bez państw (no countries), bez własności (no possessions) i bez histo-

rii. Kiedy zaś ludzkość zrzuci z siebie owo popiątne jarzmo, nastanie powszech-

ne braterstwo, dobrobyt, pokój. 

Powstaje pytanie, czy mamy to sobie tylko wyobrażać i o tym marzyć, czy 

też działać, czyli próbować owe „pięć razy NIE” wprowadzić w życie, aby nasta-

ło „wielkie TAK”. Samo marzenie niewiele zmienia i nie warto sobie tym głowy 

zawracać. Wyobraźmy sobie jednak, że ta pieśń zamienia się w realny, rewolu-

cyjny program polityczny. Co należałoby zrobić, aby ten program zrealizować: 

uczynić zatem ludzkość bezkonfliktową jednością, żyjącą w pokoju? 

Zważmy, że owo popiątne „nie”, nie dotyczy spraw marginalnych i drugo-

rzędnych, ale pięciu składników ludzkiego świata, które powstały w sposób na-

turalny, spontaniczny (niezależnie od siebie) w różnych cywilizacjach i kultu-

rach. W różnych kulturach (a właściwie wszystkich) pojawiła się religia; w bar-

dzo wielu wyobrażenia o życiu pozagrobowym; podobnie, ludzkie społeczności, 

komplikując się, spontanicznie „obrastały” państwem i prawem (pomijam wa-

riant, że to państwo stworzyło społeczeństwo); również własność nie wydaje się 

być przypadkowym wynalazkiem jakiegoś złoczyńcy (jak mniemał Rousseau); 

nie mówiąc już o „więzi pokoleń”, pamięci o przodkach, czyli historii. Wszystkie 

te elementy ludzkiego świata splotły się z pewnymi fundamentalnymi potrze-

bami ludzkimi. Natura ludzka jest niewątpliwie bardzo elastyczna (pewne po-

trzeby zanikają, pojawiają się potrzeby nowe), ale nie jest absolutnie elastyczna. 
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Jakiego zatem przymusu trzeba by użyć, aby – w imię pokoju – owe spontanicz-

nie powstałe instytucje i wierzenia zlikwidować? I to – o ile ta wstrząsowa kura-

cja miałaby się powieść – zapewne wszystkie na raz2. A właściwie prawie 

wszystkie; albowiem, jak się zdaje, do likwidacji czterech, trzeba by zachować – 

i maksymalnie wzmocnić – piątą, czyli państwo. Dopiero wtedy, jako ostatnie, 

z areny dziejów mogłoby zejść państwo w akcie szlachetnej samo-negacji (przy-

pomnijmy sobie stalinowską formułę, że państwo, niczym słońce, tuż przez za-

chodem, świeci najmocniej). Na pytanie, jakiej siły trzeba by użyć, aby zlikwi-

dować na raz religię, wiarę w życie pozagrobowe, własność, historię, jest – jak 

się zdaje – tylko jedna trafna odpowiedź: musiałby to być terror o maksymalnym 

nasileniu i zasięgu, totalitarny i totalny; terror, jakiego świat nie widział (przy 

którym terror stalinowski z okresu wielkiej czystki, wydałaby się niekonse-

kwentny i dobrotliwy). Innymi słowy totalne „spacyfikowanie” ludzkości mu-

siałby być poprzedzone totalną wojną pacyfistów z ludzkością. 

Wizja Lennona przypomina komunizm marksistowski, idzie jednak dalej. 

U Marksa bowiem ludzie żyliby nie tylko teraźniejszością; przeciwnie, przyswo-

jenie sobie całej historii ludzkości, więź pokoleń oraz aktywność i wszechstronna 

twórczość, a nie zastyganie w wiecznym „teraz”, było czymś istotnym, było 

wręcz celem komunizmu3. 

Jest chyba tylko jedna utopia, która spełnia wszystkie postulaty Lennona. 

To najbardziej radykalna i najbardziej konsekwentna komunistyczna utopia, ja-

ka kiedykolwiek została wymyślona. Jest nią wizja Dom Deschampsa zawarta 

dziele pod tytułem: „Prawdziwy system czyli rozwiązanie zagadki metafizyki 

                                                                 
2 Jeśli bowiem zachowamy własność prywatną, ludzie – w ramach tej prywatności – będą 

mogli wyznawać różne religie; w tym wiarę w życie pozagrobowe i pamięć o przodkach. 
3 Przytoczmy znany fragment z Ideologii niemieckiej: „W społeczeństwie komunistycznym, 

w którym nikt nie ma wyłącznego kręgu działania, lecz może się wykształcić w jakiejkolwiek do-
wolnej gałęzi działalności, społeczeństwo reguluje ogólną produkcję i przez to właśnie umożliwia 
mi robienie dziś tego, a jutro owego, pozwala mi rano polować, po południu łowić ryby, wieczo-
rem paść bydło, po jedzeniu krytykować, słowem, robić to, na co mam akurat ochotę, nie robiąc 
przy tym wcale ze mnie myśliwego, rybaka, pasterza czy krytyka”. K. Marks, Engels, Ideologia 
niemiecka, [w:] Dzieła, t. 3, Warszawa 1961, s. 35. 
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i moralności”4. Ludzkość żyje bez religii, bez wyobrażeń o życiu pozagrobowym, 

bez państwa, bez własności, a nade wszystko bez przeszłości i przyszłości, 

w wiecznym teraz. W ten sposób zlikwidowane zostają wszystkie egzystencjalne 

lęki, niepokoje i pytania. Zagadka metafizyki i moralności zostaje zlikwidowana 

przez likwidację refleksyjności. Ludzka świadomość zostaje szczęśliwie „przy-

ćmiona”. Znika zatem również sztuka i nauka. Wszystkie książki zostają spalo-

ne, a jako ostatnia – kiedy już „wszystko się dokona” – spalona zostaje książka 

samego Dom Deschampsa. Ludzie żyją bez deprawujących zdobyczy cywilizacji: 

w drewnianych barakach z prostym paleniskiem pośrodku, wykonują tylko pro-

ste prace polowe. Nie ma też chciwości ani głodu. Wszyscy ludzie dzielą się 

wszystkim. Ubierają się w identyczne proste sukmany. Zanika różnorodność, 

panuje rzeczywista równość pojęta jako identyczność: wszyscy mężczyźni wyglą-

dają jak jeden mężczyzna, wszystkie kobiety wyglądają jak jedna kobieta. Świat 

staje się jednością, a ta jedność to sieć wiosek przypominających obóz koncen-

tracyjny w Brzezińce. Rzec więc można, że spacyfikowana ludzkość zamieszkuje 

dobrowolnie, bez strażników i drutów kolczastych, w globalnej Brzezince. 

Muszę przyznać, że nie widzę innej możliwości zrealizowania wizji zawar-

tej w Imagine, jak tylko stworzyć świat Dom Deschampsa. Piosenka Lennona, 

nawiasem mówiąc, świetnie nadawałby się na hymn takiego świata5. Wolno jed-

nak wątpić, czy dałoby się to zrobić bez strażników i drutów kolczastych. 

Podsumujmy ten paragraf. Słodka pieśń Lennona skłania nas do wyobraża-

nia sobie raju na ziemi, ale zawiera w sobie (implicite) program stworzenia piekła 

na ziemi; a zatem słodycz i łagodność oraz wielki talent (kompozytorski i wyko-

nawczy) wydają się być na usługach zła skrajnego. Czesław Miłosz gdzieś zano-

tował, że w XX wieku diabeł wciela się w idee. Zaiste, Imagine wygląda na 

sztuczkę diabelską6. 

                                                                 
4 Por. D. Deschamps, Prawdziwy system czyli rozwiązanie zagadki metafizyki i moralności, 

Warszawa 1967. 
5 Konkurować z nią mogłaby chyba tylko radosna piosenka z filmu „Wołga, wołga”, nakrę-

conego w czasie Wielkiej Czystki”, w której powtarza się zdanie: „Ja drugoj takoj strany nie znaju, 
gdie tak wolno dyszyt człowiek”. 

6 Leszek Kołakowski – zastanawiając się nad możliwym przewrotem religijnym, który mógł-
by osłabić „władzę pieniądza” – pisze: „Gdyby jednak przewrót taki zainicjować miał epokę Great 
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2. „Cywilizacja empatyczna” Rifkina 
 

Biorąc pod uwagę ilość słów zawartych w piosence Lennona i w kilku gru-

bych tomach Rifkina, można by rzec, że „Imagine” to embrion, a obszerna 

i wielce rozgałęziona wizja Rifkina to dojrzały organizm. Jednym z łączników 

między embrionem i owym organizmem jest filozoficzny mentor buntującej się 

w latach sześćdziesiątych młodzieży i zarazem główny ideolog tak zwanej „no-

wej lewicy” – Herbert Marcuse7. Jego miejsce i znacznie w tych kręgach dobrze 

oddaje popularne wówczas hasło „3 x M”: czyli Marks, Mao, Marcuse.  

Nowa lewica, przypomnijmy, odrzucała zachodni kapitalizm, tradycyjną 

moralność i tradycyjny model rodziny oraz kulturowe bariery nałożone na sferę 

seksualną (stąd „kontrkultura” i „rewolucja seksualna”); odrzucała również – 

choć nie w sposób tak jednoznaczny – państwowy komunizm wschodni. Poszu-

kiwała zatem innej – niż wschodnia – drogi do „wyzwolenia”, do równościowej 

i pokojowej wspólnoty. 

Marcuse zdawał sobie sprawę, że tradycyjna, marksistowska, wersja rewolu-

cji proletariackiej się nie spełni, albowiem klasa robotnicza została wchłonięta 

przez „system” i jest z kapitalizmu i liberalnej demokracji zadowolona (nie tylko 

więc nie stanowi siły rewolucyjnej, ale przeciwnie, jest siłą reakcyjną8). Marcuse 

zatem siłę rewolucyjną – zdolną zniszczyć system (w imię braterstwa) – dostrze-

                                                                 
Simplification, to jest gdyby dokonał się w duchu kultury hippie, wówczas nie tylko nasza cywiliza-
cja nie przeżyłaby owego wstrząsu, ale również większość z jej uczestników nie uszłaby z niej z ży-
ciem; zaspokojenie naszych elementarnych potrzeb jest już tak zależne od całego zawiłego systemu 
technologicznego naszej cywilizacji, że ruina tego systemu nie byłaby tylko ruiną cywilizacji, ale 
zagładą znacznej części gatunku; wspólnoty hipisów mogą istnieć tylko na marginesie obecnego 
społeczeństwa, ale nie mogą same być tym społeczeństwem bez samozagłady”. L. Kołakowski, 
Niepewność epoki demokracji, Kraków 2014, s. 142. 

7 Rifkin w swoim opus  magnum, czyli w The Empathic Civilization, nie cytuje Marcusa ani 
razu; natomiast w bibliografii zamieszcza jego dwie – najważniejsze z perspektywy „kontrkulturo-
wej” – książki: Eros and Civilization oraz An Essay on Liberation. 

8 Nie należy zatem oczekiwać, że klasa robotnicza zlikwiduje kapitalizm. Przeciwnie, to ra-
czej likwidacja klasy robotniczej (poprzez dezindustrializację) może przyczynić się – zdaniem 
Marcusa – do likwidacji kapitalizmu. 
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gał w lumpenproletariacie, w mniejszościach rasowych, a nade wszystko 

w zbuntowanej, hippisowskiej młodzieży. 

Zważmy, że młody Rifkin, student, był jednym z przywódców owego ru-

chu, a jego bardem był (o pięć lat starszy) Lennon. „Duch” filozoficznej wizji 

Rifkina wydaje się więc pochodzić – w znacznej mierze – od „ojca” (Marcuse) 

i „starszego brata” (Lennona). W tle zaś występują rozliczne wpływy pomniej-

sze: z Marksem, Darwinem i Freudem na czele. Rzec więc można, że Rifkin jest 

twórcą filozofii post-hipisowskiej w czasach, które – z kolei – bywają określane 

jako postnowoczesność (w ten sposób dwa „post” łączą się w parę). 

Wróćmy jednak do poruszonej już kwestii: jak mianowicie ten ideał osią-

gnąć? Czy mamy go sobie tylko wyobrażać i marzyć o nim? Czy też – jak radził 

Marcuse – próbować wprowadzić go w życie na drodze rewolucyjnej? Eskapizm 

zatem, czy też arbitralny czyn, woluntarystyczna rewolucja, wielka wojna w imię 

wielkiego pokoju. Rewolucja to jednak terror, zniesienie demokratycznych swo-

bód i cenzura (tolerowanie – wedle rady Marcuse – tylko radykalnych ruchów 

lewicowych, a nie prawicowych), a nade wszystko przemoc i przelanie morza 

krwi9. 

Rifkin wybiera „trzecią drogę”; ani eskapizm, ani krwawa rewolucja, tylko 

„naturalny”, „organiczny” historyczny proces. Istnieją obiektywne prawa historii, 

mechanizmy, które wytyczają jej bieg, nadają kierunek; tak się składa, że ten 

kierunek jest kierunkiem postępu. Co stać się musi, to stać się powinno; albo-

wiem historia jest sensowna10. Owa „trzecia droga” zdradza powinowactwo jego 

wizji z różnymi XIX-wiecznymi historiozofiami postępu; Hegla, Compte’a, 

Marksa. Dzieje zostają podzielone na kolejne – coraz wyżej umieszczone na ak-

sjologicznej drabinie – etapy. Jeśli więc wizję Rifkina zaklasyfikować jako uto-

pię11, nie byłaby to ani utopia eskapistyczna, ani arbitralna, rewolucyjna, ale – 

                                                                 
9 Sam Lennon miał wątpliwości, czy rozwiązanie rewolucyjne jest słuszne. Dostrzec to 

można w tekście innej jego (politycznie zaangażowanej) piosenki: Revolution. 
10 Nie wiadomo wszakże, czy dlatego, że – jak u heglistów – jest materializacją Rozumu, czy 

też dlatego, że ma w sobie naturalny mechanizm ewolucyjny, skutkujący „postępem” (jak w pew-
nych społecznych interpretacjach darwinizmu). 

11 Aby nie odbiegać zbyt daleko od intencji twórcy, należałoby ją rozumieć nie jako „nie 
miejsce” (Rifkin bowiem sądzi, że jego wizja jest realistyczna i protestuje, kiedy przypisuje mu się 
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podobnie jak komunizm marksowski – utopia mająca aspirację do naukowego 

uzasadnienia; co więcej, podobnie jak w marksizmie, miałaby ona zasięg global-

ny („dobrym miejscem” staje się w tym przypadku cała ziemia)12. 

Jak zatem wygląda – jego zdaniem – główny mechanizm historii? Otóż jest 

on zadziwiająco prosty. W historii następują jakościowe zmiany, tworzące „no-

we etapy”, „nowe epoki”, nowe ery”, wtedy kiedy nakładają się na siebie dwa 

elementy (jeden pochodzący – posługując się terminologią marksistowską – 

z „bazy”, drugi z „nadbudowy”), kiedy mianowicie nowe systemy energetyczne 

spotykają się z nowymi systemami komunikacyjnymi13. Do zaistnienia nowej 

epoki trzeba więc dwojga: nowego sposobu „napędzania” cywilizacji oraz nowe-

go sposobu komunikowania się ludzi między sobą. Kiedy te dwie zmiany nakła-

dają się na siebie, następuje „konwergencja”, „synergiczne wzmocnienie” i przej-

ście na wyższy poziom; są to „kluczowe punkty zwrotnie w historii”. Rifkin, ni-

czym w historiozoficznym komiksie, wyróżnia kilka takich faz: 

– „społeczności zbieracko-łowieckie oparte były na komunikacji ustnej a ich 

świadomość była skonstruowana mitologicznie”14; 

– wielkie rolne cywilizacje hydrauliczne były przeważnie zorganizowane 

wokół „komunikacji rękopisu” (komunikacji skryptu) i pogrążone w „świadomo-

ści teologicznej”; 

– pierwsza rewolucja przemysłowa z XIX wieku była kierowana przez ko-

munikację druku i wprowadziła „świadomość ideologiczną”; 

                                                                 
utopijność), ale jako „dobre miejsce”, czyli jako eutopię. Przy czym owo „dobre miejsce” nie będzie 
– jego zdaniem – całkowicie idealne, czyli pozbawione cierpień i śmierci. 

12 Marksiści odróżniali „socjalizm naukowy” (ich) i „socjalizm utopijny”, czyli marzycielski 
(mający źródło w utopii Morusa). 

13 „Kolejne rewolucje komunikacyjne stają się mechanizmami władania i kontrolowania – 
strukturą, organizacją i zarządzaniem – coraz bardziej skomplikowanych cywilizacji, które nowe 
systemy energetyczne czynią w ogóle możliwymi”. J. Rifkin, The Empathic Civilization - An Ad-
dress Before the British Royal Society for the Arts, March 15, 2010. https://www.coe.int/t/dg4/  
cultureheritage/CWE/EmpathcCIV_EN.pdf 

Pragnę zaznaczyć, że wszystkie przytaczane w tym artykule fragmenty książek i artykułów 
Rifkina, które nie zostały dotąd wydane w języku  polskim, to moje tłumaczenia. Zostaje to wy-
różnione w przypisach: tytuł pracy zapisany jest w języku angielskim (jak wyżej). 

14 Tamże. 
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– z kolei komunikacja elektroniczna, stając się mechanizmem kierowania 

i nadzorowania, zapoczątkowała drugą rewolucję przemysłową w XX wieku 

i zrodziła „świadomość psychologiczną”. 

Nadchodzi wreszcie faza nowa, wieńcząca: 

– „Dzisiaj jesteśmy w początkowych etapach innej historycznej konwergen-

cji energii i komunikacji - trzeciej rewolucji przemysłowej… Rozproszona inter-

netowa rewolucja nadchodzi wraz z rozproszonymi odnawialnymi źródłami 

energii, umożliwiając zrównoważoną, post-węglową ekonomikę, która jest zara-

zem globalnie połączona i lokalnie zarządzana”15. Ta faza zaś – przewiduje 

Rifkin – zrodzi „świadomość biosferyczną”. 

Jak widać, zrębem tej intelektualnej konstrukcji jest układ trójkowy: dany 

etap dziejów, epoka, czy też era, będąca sumą systemu energetycznego i systemu 

komunikacyjnego obrasta swoistą świadomością. W czterech pierwszych przy-

padkach jest to świadomość fałszywa (zwana w marksizmie ideologią), w pią-

tym, ostatnim, przypadku, będzie to – jak wkrótce się okaże – świadomość 

prawdziwa. Jak to zresztą zwykle w takich wielkich syntezach bywa, pojawiają 

się tu liczne arbitralne podziały i dyskusyjne generalizacje16. 

                                                                 
15 Tamże. 
16 Świadomość mitologiczna – przypisana „wspólnotom pierwotnym” ograniczonym do ko-

munikacji ustnej oraz zbieractwa i łowiectwa – to, jak należy się domyślać, głównie religie animi-
styczne. Świadomość teologiczna zaś – przypisana wielkim, przedindustrialnym, rolniczym cywili-
zacjom, opartym na napędzie wodnym i wiatrowym oraz na wynalazku pisma – musiałaby obej-
mować zarówno religie politeistyczne (raczej pozbawione teologii), jak i rozliczne kulty azjatyckie 
oraz wielkie religii monoteistyczne (judaizm, chrześcijaństwo i islam). Świadomość teologiczna 
jest zatem niezwykle rozbudowana i zawiera w sobie radykalnie odmienne religie i światopoglądy. 
Z kolei świadomość ideologiczna – przypisana pierwszej rewolucji przemysłowej, powiązanej 
z wyrazkiem druku – wydaje się być utożsamiana z doktrynami oświeceniowymi (szczególnie 
z kultem rozumu i racjonalności), co z kolei pomija ogromną różnorodność XIX i XX wiecznych 
ideologii. Świadomość psychologiczna – związana z drugą rewolucją przemysłową, zwaną „infor-
matyczną” – to przede wszystkim rozprzestrzenianie się psychoanalizy, co być może pasuje do 
pewnego okresu w kulturze amerykańskiej, w dużo natomiast mniejszym stopniu do innych kra-
jów świata, biorących udział w rewolucji informatycznej (w których „psychologizacja” kultury nie 
zaszła tak daleko). Zważmy też, że cywilizacja rolnicza Inków, o skomplikowanej biurokratycznej 
strukturze i wielce złożonym systemie produkcji, magazynowania i rozdziału żywności, nie znała 
pisma (potrafiono tylko – posługując się węzełkami – „zapisywać” liczby). 
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* 
 

Aby lepiej zrozumieć, czym jest owa niezwykła świadomość biosferyczna 

(która wiąże się – powtórzmy – z przewidywaną trzecią rewolucją przemysłową, 

polegającą na syntezie odnawialnych źródeł energii oraz internetowych sieci in-

formatycznych), musimy uwzględnić jeszcze dwa „wsporniki” owego progre-

sywnego schematu historiozoficznego. 

Pierwszym wspornikiem jest swoista antropologia. Wcześniejsze etapy 

w dziejach ludzkości miały fałszywe wyobrażenia o człowieku (wyznawane przez 

elity), które z kolei „wykoślawiały” ludzkie życie, czyniły je „jednowymiarowym” 

i prowadziły do wadliwych rozwiązań ekonomicznych i politycznych. 

W średniowiecznej i wczesno-nowożytnej Europie panował niepodzielnie 

„chrześcijański światopogląd, wedle którego natura ludzka jest upadła, zdepra-

wowana i jedyną nadzieję można było pokładać w zbawieniu, w przyszłym świe-

cie, dzięki Bożej łasce”17. 

Światopogląd ten wydawał się absurdalny dla filozofów oświecenia, którzy 

odrzucali wizję upadku i deprawacji natury ludzkiej i przyjmowali optymistyczne 

założenie o naturalnej ludzkiej racjonalności; do tego dodawano utylitaryzm 

(a nie wizję zbawienia), indywidualizm i egoizm (wspólnota jest tylko sumą jed-

nostek) oraz „kult własności prywatnej”. To z kolei prowadziło do wizji społecz-

ności jako konkurujących ze sobą jednostkowych egoizmów i wizji stosunków 

międzynarodowych jako konkurujących ze sobą egoistycznych państw narodo-

wych. Cechą wspólną antropologii chrześcijańskiej i oświeceniowej – co mocno 

Rifkin pokreśla – było traktowanie cielesności jako czegoś podrzędnego w czło-

wieku (wobec najpierw duszy a następnie rozumu) i związane z tym niedocenia-

nie roli emocji, namiętności, sfery libidalnej. Zarówno chrześcijanie, jak i filozo-

fowie oświeceniowi zawężają człowieczeństwo, zalecając, aby człowiek panował 

nad sobą, powściągał emocje i żądze. 

Najgroźniejsze wszakże skutki niesie za sobą połączenie racjonalizmu 

(zimnej kalkulacji), egoizmu i własności; prowadzi to do zaślepienia elit poli-

tycznych i globalnego kryzysu. Rifkin przywdziewa kostium groźnego proroka 

                                                                 
17 Tamże. 
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i przedstawia alternatywę rozłączną; albo będziemy dalej zmierzali w tym kie-

runku, trzymając się oświeceniowej antropologii, i czeka nas katastrofa, zagłada; 

triumf entropii (przede wszystkim ekologiczne i klimatyczne zniszczenie plane-

ty), albo przyjmiemy inną – tym razem prawdziwą – antropologię; radykalnie 

zmienimy nasze podejście do innych ludzi i przyrody i nie tylko uratujemy pla-

netę, ale uczynimy ją dobrym miejscem – choć nie „rajskim ogrodem” – dla 

wszystkich18. Przewiduje zarazem, że przemiana ta dokona się w czasie krótszym 

niż jedno pokolenie (a zatem za wolno, jak na rewolucję i raczej za szybko, jak 

na ewolucję). 

Jaka jest ta prawdziwa i „budująca” antropologia? W ogólnych zarysach to 

antropologia w duchu Rousseau. Człowiek jest istotą z natury dobrą, łagodną 

i wspólnotową; jest aniołem, który został zdeprawowany przez niecny wynalazek 

własności oraz sztuczną kulturę, która tamuje jego spontaniczne, dobre emocje 

(pogląd zbieżny z Marcuse’a interpretacją Freuda). Człowiek jest więc istotą 

z natury sympatyczną i empatyczną; człowiek to „homo-empathicus” (a głosząca 

to antropologia może być nazwana „antropologią empatyczną”). Na czym 

wszakże Rifkin opiera to przekonanie o dobrej – łagodnej i wspólnotowej – na-

turze ludzkiej? Otóż nie – jak w XVIII wieku – na relacjach podróżników 

z „wysp szczęśliwych”, gdzie jakoby żył nieskażony cywilizacją i własnością 

„szczęśliwy dzikus”. Odwołuje się – w swoim mniemaniu – do uzasadnień na-

ukowych; po pierwsze, do Darwinowskiej wizji moralności jako przedłużeniu 

instynktów społecznych zwierząt19, po drugie, i przede wszystkim, do odkryć 

z dziedziny neurobiologii, mianowicie do odkrycia tak zwanych „neuronów lu-

strzanych”, pozwalających naszemu umysłowi symulować uczucia innych istot, 

a zatem będących somatyczną podstawą empatii. Neurony lustrzane stają się 

więc – powtórzmy – jego głównym „zbiorowym bohaterem”. Empatia przestaje 

być – dzięki nim – przypadkową zdolnością do współodczuwania, rodzajem 

                                                                 
18 Nie uda się bowiem, powtórzmy, zlikwidować kruchości ludzkiej egzystencji, chorób, 

cierpień i śmierci, ale dzięki temu empatia będzie miała rację bytu. W niebie bowiem – ironizuje 
Rifkin – empatia nie byłaby potrzebna, bo wszyscy byliby szczęśliwi. 

19 Por. J. Rifkin, The Darwin We Never Knew, [w:] The Empathic Civilization. The Race to 
Global Consciousness in a World in Crisis, TarcherPerigee, New York, 2009. 
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pięknego kaprysu, ale okazuje się mieć solidny fundament zawarty w konstrukcji 

ludzkiego mózgu (nie tylko zresztą ludzkiego, neurony lustrzane występują rów-

nież w mózgach innych „naczelnych”). Jesteśmy przeto – konkluduje Rifkin – 

„najbardziej społecznymi zwierzętami i poszukujemy intymnego współżycia 

i braterstwa z naszymi towarzyszami”20. 

Warto, na marginesie, odnotować, że Rifkin, patrząc na dzieje przez pry-

zmat antropologii, przechodzi do ulubionego wśród historiozofów podziału tro-

istego (jak u Hezjoda: „era złota, brązowa i żelazna”). Mówi mianowicie 

o trzech epokach: o „Wieku Wiary”, „Wieku Rozumu” i „Wieku Empatii”21. Co 

wydaje się być – z kolei – kopią podziału Comte’a na epokę religijną, metafi-

zyczną i pozytywną. 

Neurony lustrzane są jednak tylko potencjalnością; muszę uzyskać sprzyja-

jące okoliczności zewnętrzne, kulturowe i cywilizacyjne, aby zacząć w pełni od-

działywać (rozwinąć swe „neutronowe skrzydła”). Do tej pory były raczej hamo-

wane; hamowanie to wszelako w kolejnych epokach słabło. Wracamy w ten spo-

sób do progresywnego schematu historiozoficznego i kolejnego (drugiego) 

wspornika. 

Są nim „kręgi empatyczne”. Na początku, na etapie zbieracko-łowieckim, 

empatia była ograniczona do członków własnego plemienia („everyone over in the 

next mountain was the alien other”22); na etapie teologicznym, została rozszerzona 

do ludzi wyznających tę samą religię, na etapie „świadomości ideologicznej” 

(pierwsza rewolucja przemysłowa) została rozszerzona na członków własnego 

narodu, na etapie świadomości psychologicznej (druga rewolucja przemysłowa) 

została rozszerzona na wszystkich myślących podobnie i wreszcie, na etapie ro-

dzącej się świadomości biosferycznej (nadbudowanej nad trzecią rewolucją 

przemysłową), rozszerza się nie tylko na całą ludzkość, ale też na całą biosferę23. 

                                                                 
20 J. Rifkin, The Empathic Civilization - An Address Before the British Royal Society for the Arts, 

March 15, 2010. https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/CWE/EmpathcCIV_EN.pdf 
21 The Age of Faith, the Age of Reason,  the Age of Empathy. 
22 https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/blogs/rsa-lecture-jeremy-rifkin-transcript.pdf 
23 Rifkin zdaje się nie dostrzegać kilku spraw oczywistych. Religijny „krąg empatyczny” by-

wa szerszy niż nacjonalny; w przypadku chrześcijaństwa jest „kręgiem ogólnoludzkim”. Pomija 
„kręgi empatyczne” dominujące na przestrzeni wieków w wielu cywilizacjach, mianowicie kręgi 
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Jest to najszerszy możliwy krąg empatyczny. Istotną zatem cechą świadomości 

biosferycznej (holistycznej) – cechą kluczową – staje się współodczuwanie ze 

wszystkimi istotami żywymi na ziemi, z całą biosferą; czyli empatia biosferyczna. 

Powtórzmy i podsumujmy. 

Cywilizacja empatyczna to – innymi słowy – epoka empatii i świadomości 

biosferycznej nadbudowana nad trzecią rewolucją przemysłową, która z kolei 

jest sumą nowych odnawianych źródeł energii oraz komunikacji internetowej. 

Cywilizacja empatyczna i świadomość biosferyczna jest – jak sądzę – kon-

kretyzacją ogólnego projektu zawartego w Imagine Lennona; w duchu wszakże 

raczej ewolucyjnym niż rewolucyjnym i dalekim od radykalizmu Dom Dem-

pchampa. Jest też zwieńczeniem rozległego schematu historiozoficznego naszki-

cowanego powyżej; jest więc Rifkinowską utopią w sensie ścisłym. Przyjrzyjmy 

się jej bliżej. 
 

* 
 

• No possessions (all the people sharing all the world) 

Rifkin unika skompromitowanego słowa „komunizm” i swój projekt nazy-

wa „rozproszonym kapitalizmem”. Tak czy inaczej, tradycyjny kapitalizm, 

z wolnym rynkiem, jest w stanie schyłkowym. Zejście kapitalizmu ze światowej 

sceny – inaczej niż u Marksa – nie nastąpi gwałtownie, ale stopniowo. Przez 

czas jakiś będzie panował system hybrydowy; kapitalizm będzie coraz bardziej 

„niszowym graczem” (tworzącym i obsługującym sieci), a coraz większą część 

gospodarczej areny będzie zajmowała „wspólnota współpracy” (działająca we-

wnątrz sieci). Oto główne składowe tego procesu. 

Energie paliw kopalnych (oraz uranu), które dotąd były napędem „przemy-

słowego życia” są w stanie schyłkowym. Na ich miejsce wkroczą, o czym byłą 

już mowa, odnawialne źródła energii; będą one wszelako skrajnie zdecentralizo-

wane i rozproszone („bezlik małych źródeł energii z wiatru, słońca, wody, geo-

termii, pomp ciepła, biomasy”). „W XXI wieku – przewiduje Rifkin – setki mi-

                                                                 
kastowe, grupowe, klasowe (człowiek wolny miał empatię wobec innego wolnego, ale nie miał jej 
wobec niewolnika, szlachcic miał empatię wobec szlachcica, ale nie wobec chłopa, fabrykant wo-
bec fabrykanta, ale nie wobec robotnika, itp.). 
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lionów, a ostatecznie miliardy, ludzi zamieni swoje budynki w elektrownie zbie-

rające na miejscu odnawialne źródła energii; przechowujące te energie w postaci 

wodoru i dzielące się elektrycznością, jak «równy z równym», przez lokalne, re-

gionalne, krajowe i kontynentalne wzajemne sieci, które będą działały podobnie 

jak Internet”24. Ten nowy system energetyczny ludzkości będzie – jak Internet – 

globalnie połączony i lokalnie zarządzany. Kluczowe jest wszakże, że ludzie nie 

będą sprzedawać nadwyżek energii, ale będą je wrzucać do jakiejś regionalnej, 

krajowej czy globalnej rezerwy; nie na zasadzie wymiany, ale na zasadzie „dzie-

lenia się z innymi”. 

Internet jest również natchnieniem dla kolejnej odnogi wspólnotowej wizji, 

czyli owej „wspólnoty współpracy”. Otóż już teraz ludzie dzielą się – nieodpłat-

nie – w Internecie swoją twórczością, w ramach różnych grup społecznościo-

wych. Istotne jest w typ przypadku nie zarabianie, ale kontakt z innymi oraz re-

alizowanej swojej twórczej pasji; ludzie dzielą się filmami, zdjęciami, tekstami, 

utworami muzycznymi. Co więcej, Internet otwiera różne możliwości współpra-

cy: komercyjny transport może być zastępowany przez współ-podwożenie się; 

komercyjne hotelarstwo może być zastępowane przez współ-goszczenie się. 

Rifkin uważa, że ten proces będzie postępował i coraz więcej ludzkich działań, 

prac i owoców pracy, będzie brało udział w takiej spontanicznej, niekomercyjnej 

wymianie. Powstaje wszakże pytanie, co z pracami znojnymi i nieprzyjemnymi, 

które trudno zamienić w pasję, hobby i uczynić środkiem do realizacji sponta-

nicznej potrzeby pracy (o ile taka występuje). Co zrobić na przykład z pracą 

śmieciarzy, czy też robotników zajmujących się naprawą systemów kanalizacyj-

nych? Fourier znalazł na to sposób; prace te zamierzał przekazać dzieciom, które 

kochają „babrać się” w brudach i będą je zatem wykonywać dobrowolnie i z ra-

dością. Rozwiązanie takie byłoby jednak – ze względu na prawa dzieci – nie do 

przyjęcia dla Rifkina. Znajduje więc rozwiązanie dużo prostsze; mianowicie 

„koniec pracy” (kolejne, jak sądzę, nawiązanie do Herberta Marcuse’a). Prace 

męczące, monotonne, brudne będą wykonywane przez maszyny; ludzie zostaną 

od nich uwolnieni. Ludzkość zatem – uwolniona od znojnej pracy – będzie mia-
                                                                 

24 J. Rifkin, The Empathic Civilization - An Address Before the British Royal Society for the Arts, 
March 15, 2010. https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/CWE/EmpathcCIV_EN.pdf. 
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ła mnóstwo wolnego czasu, który będzie mogła spędzać na działaniach przy-

jemnych; nie tylko będzie mogła uwolnić swoją energię libidalną, przez tysiącle-

cia „przekierowywaną” na podbój natury (co podkreślał Marcuse), ale też wyko-

nywać spontanicznie prace twórcze i przyjemne, które z łatwością zamieniają się 

w pasje, którymi z kolei, ludzie będą chcieli „dzielić się z całym światem”25. 

Rifkin – z wykształcenia ekonomista – wizję schyłku kapitalizmu, uzupeł-

nia o ściśle ekonomiczną (z pozoru przynajmniej) koncepcję „zerowych kosztów 

krańcowych”. Koszt krańcowy (marginalny) to – o ile dobrze rozumiem – koszt, 

jaki ponosi producent zwiększając produkcję jakiegoś dobra o jeden egzemplarz. 

W przypadku produkcji rzemieślniczej zwiększanie liczby produktów w małym 

stopniu zmniejsza „koszt krańcowy”, w przypadku produkcji taśmowej, wielko-

seryjnej koszty krańcowe spadają. W przypadku kopiowania pików w kompute-

rze koszty krańcowe zbliżają się do zera. Ten ostatni przypadek jest – o ile się 

nie mylę – kluczowy dla Rifkina. Uważa on, że w ten sposób będzie ewoluowała 

produkcja wszelkich dóbr. Umożliwią to, jego zdaniem, najnowsze technologie, 

które – udoskonalone i upowszechnione – spowodują, że za jakiś czas ludzie sa-

mi będą sobie produkować (przy blisko zerowych kosztach) dowolne przedmioty 

(posługując się na przykład super-drukarkami 3-D). „Wartość do wymiany” zo-

stanie zastąpiona „wartością do podziału”. Dostęp (do sieci, do oprogramowa-

nia, do wspólnot internetowych) stanie się ważniejszy od własności; kult posia-

dania, konsumeryzm, chciwość i egoizm zostanie zastąpiony przez „zrównowa-

żenie” oraz współpracę i wspólnotowość. W tak urządzonej – postkapitalitycznej 

– przestrzeni gospodarczej neurony lustrzane będą miały nareszcie wielkie pole 

do popisu. 

 

• No countries 

„Nowa era rozproszonego kapitalizmu” będzie miała – zdaniem Rifkina – 

przełożenie na formy organizacji politycznej ludzkości. Przewiduje on zanik 

państw narodowych, które wydają mu się anachronizmem. Są bowiem oparte na 

                                                                 
25 Skoro twórczość i seks stanął się głównymi pasjami, to ludzkość zamieni się w cyganerię 

artystyczną obsługiwaną przez maszyny (w wersji mniej elitarnej w hipisowskie komuny obsługi-
wane przez maszyny). 



 
 
 

Imagine Lenona oraz The Empathic Civilzation Rifkina... 
 
 

 

343

słabnącej więzi narodowej i na „kręgu empatycznym” z minionej epoki. Granice 

tych państw są zbędnymi barierami oraz są przypadkowe z perspektywy ekono-

micznej i ekologicznej. Miejsce państw narodowych zajmą kontynentalne super-

państwa (Rifkin – opisując ten proces – posługuje się terminem „kontynentali-

zacja”26). Nastąpi w ten sposób dopasowanie struktury politycznej ludzkości do 

ekosystemów27. Kolejnym krokiem będzie zapewne powstanie jednego państwa 

globalnego. 

Można tu zresztą dostrzec dwie sprzeczne tendencje: z jednej strony ma 

mieć miejsce skrajna decentralizacja, z drugiej skrajna centralizacja. To pierwsze 

Rifkin opisuje jako zanik tradycyjnych relacji „góra - dół”, czyli relacji nadrzęd-

ności i podrzędności (charakterystycznych dla większości struktur państwowych, 

czy to biurokratycznych, czy militarnych); na ich miejsce ma wkraczać partner-

skość, równość; ma być coraz więcej „relacji równościowych i rozproszonych”. 

Innymi słowy, „relacje wertykalne” mają być zastępowane „relacjami horyzontal-

nymi”28. Centralizację zaś można dostrzec w jego koncepcji jednego, globalnego 

centrum planowania, zarządzania i dystrybucji surowców i towarów nazwanego 

„Big-Data”. Globalna, „rozproszona sieć rozproszonego kapitalizmu”, będzie 

miała zatem jedno gigantyczne – mające wgląd we wszystkie szczegóły – cen-

trum zbierania i przetwarzania informacji oraz, co kluczowe, planowania i kie-

rowania. Dzięki temu liberalny kapitalistyczny bałagan, związany z „niewidzial-

ną ręką rynku”, zostanie zastąpiony porządkiem centralnego planowania; tym 

                                                                 
26 Rifkin, przeciwnik Stanów Zjednoczonych i gorący zwolennik Unii Europejskiej, twier-

dzi, że jest ona „pierwszą instytucją zarządzającą kontynentalnie w erze trzeciej rewolucji przemy-
słowej”. Unia wpisuje się zatem w naturalny trend historyczny, a przeto – wedle (nietrafnych) pro-
gnoz Rifkina – będzie rozwijała się w zadziwiającym tempie, prześcigając wkrótce Stany Zjedno-
czone. Por. J. Rifkin, Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa „american dre-
am”, przekład Witold Falkowski i Andrzej Kostarczyk, Warszawa 2005. 

27 „W nowej erze energetyki rozproszonej, instytucje regulujące będą bardziej przypominały 
funkcjonowanie ekosystemów, którymi zarządzają”. J. Rifkin, The Empathic Civilization – An Ad-
dress Before the British Royal Society for the Arts, March 15, 2010. https://www.coe.int/t/dg4/  
cultureheritage/CWE/EmpathcCIV_EN.pdf. 

28 „Nowy podział jest pokoleniowy i kontrastuje z tradycyjnym «góra – dół» [wertykalnym] 
modelem strukturalizacji życia rodzinnego, edukacji, handlu i zarządzania; jest modelem młod-
szego pokolenia, którego myślenie jest bardziej relacyjne i rozproszone, którego natura jest bar-
dziej kooperacyjna i kosmopolityczna”. Tamże. 
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razem jednak nie arbitralnego centrum monopartii, ale – obiektywnego i bez-

stronnego – superkomputera. Wraca w ten sposób – co chyba warto odnotować 

– wielokroć krytykowana idea polskiego ekonomisty Oskara Lange, który uwa-

żał, że centralne planowanie okaże się bardziej efektywne niż wolny rynek wte-

dy, kiedy komputery osiągnął odpowiednią moc obliczeniową. Superkomputer 

Rifkina taką moc, rzec jasna, osiągnie (ciekawe, nawiasem mówiąc, jak ten 

komputer uwzględni, w swoich algorytmicznych schematach i planach, wpływ 

nowych ludzkich wynalazków). Wraca też Orwellowska wizja „wielkiego brata”, 

który będzie miał wgląd we wszystkie komórki państwowego organizmu i bę-

dzie je nadzorował i regulował. Wraca też złowrogi schemat Rousseau; istnieje 

wola powszechna, która nie ma nic wspólnego z kapryśnymi, konkretnymi pra-

gnieniami (wolą) poszczególnych ludzi; ludzie zatem powinni żyć w radykalnym 

„rozproszeniu”, bez możliwości tworzenia struktur pośrednich, partii, stowarzy-

szeń, związków zawodowych; powinni więc wprost podlegać władzy woli po-

wszechnej zmaterializowanej w postaci obiektywnej i bezstronnej wiedzy jakie-

goś dyktatora, czyli sługi woli powszechnej. W tym przypadku – wolno do-

mniemywać – dyktatorem stałby się superkomputer, a właściwie realni decyden-

ci, dla których superkomputer i jego obsługa byliby parawanem i wsparciem. 

 

• No religion (there's no heaven, no hell below us, above us only sky) 

Okazuje się, że tradycyjne, instytucjonalne religie nie pasują do empatycz-

nego „ducha czasów”. To niedopasowanie będzie się zresztą pogłębiało, co ska-

zuje je na upadek i zniknięcie z ludzkiego świata. Na czym opiera to przekona-

nie? Otóż, po pierwsze, uważa on, że cywilizacja, który wyłania się z trzeciej re-

wolucji przemysłowej wymaga, przypomnijmy, globalnej świadomości empa-

tycznej, instytucjonalne religie zaś wprowadzają zawężone – do współwyznaw-

ców – kręgi empatyczne; posiadają również rytuały wejścia i przynależności, któ-

re siłą rzeczy ograniczają inkluzję; co więcej, posiadają wyraziste przekonania 

moralne, oparte na pradawnych kodeksach etycznych, a przeto skłonność do su-

rowego osądzania bliźnich łamiących zasady, co utrudnia tolerancję i zgodne 

współistnienie i współpracę kultur. Instytucjonalne religie oddziałują przeto 

hamująco na powstawanie cywilizacji empatycznej. Pisze tak: „Niezwykle złożo-
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na, globalnie skonstruowana, cywilizacja składająca się z setek milionów osób 

współdziałających w rozległych skojarzonych ze sobą sieciach – społecznych, 

ekonomicznych i politycznych – wymaga otwartości, a nie osądzającego punktu 

widzenia, wrażliwość na różnice kulturowe i pragnienia, aby nieustannie szukać 

płaszczyzny porozumienia między ludźmi”29. Tradycyjne religie nie są zaś zdol-

ne sprostać tym wymaganiom (cechuje je bowiem „zamkniętość”, osądzający 

punkt widzenia, niewrażliwość na różnice kulturowe i niechęć do szukania 

płaszczyzny porozumienia z innowiercami). 

Ponadto, na zanikanie tradycyjnych religii wskazują, wedle Rifkina, bada-

nia socjologiczne o zasięgu globalnym30. Co ciekawe jednak, owo zanikanie nie 

występuje równomiernie, ale zdecydowanie szybciej w najbardziej zaawansowa-

nych technologicznie krajach przemysłowych, natomiast ludność krajów rolni-

czych deklaruje przywiązanie do tradycyjnych religii i masowo uczestnicy w na-

bożeństwa. Jest tylko jeden – szczególnie irytujący Rifkina – wyjątek (kraj zara-

zem technologicznie zaawansowany i religijny); mianowicie Stany Zjednoczone. 

Ma on jednak nadzieję, że młodzi Amerykanie dogonią wkrótce – w tym seku-

laryzacyjnym wyścigu – swoich europejskich rówieśników31. Niepokoją go też 

trendy demograficzne; kraje rolnicze i zarazem religijne mają zdecydowanie 

wyższy przyrost ludności; a zatem wizja globalnego słabnięcia i obumierania tra-

dycyjnych religii mogłaby się nie ziścić. Prognozuje wszakże, że kraje rolnicze 

zaczną się szybciej rozwijać, kobiety w tych krajach zaczną pracować, emancypo-

wać się i będą rodzić mniej (potencjalnie religijnych) dzieci; czyli przyrost demo-

graficzny w tych krajach obniży się do poziomu krajów wysokorozwiniętych. 

                                                                 
29 J. Rifkin, The Empathic Civilization. The Race to Global Consciousness in a World in Crisis, 

wyd. cyt., s. 460. Okazuje się więc, że odmienności kulturowe są dobre, zaś odmienności religijne 
są złe. Czyżby Rifkin – niczym baumanowski turysta – lubił regionalne stroje, pieśni, potrawy, na-
tomiast nie lubił świątyń, do których wejść nie może (albo może, ale tylko jako przechodzień, 
a nie pełnoprawny bywalec). 

30 Powołuje się na jedną pracę: Norris, Pippa, and Ronald Inglehart. Sacred and Secular: Re-
ligion and Politics Worldwide. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 

31 „Tradycyjne wartości religijne są nadal silne wśród starszych Amerykanów, ale wykazują 
wyraźny spadek wśród młodszych pokoleń, skłaniając niektórych analityków do sugestii, że ame-
rykańska młodzież dogania swoich bardziej świeckich rówieśników w innych krajach”. J. Rifkin, 
The Empathic Civilization. The Race to Global Consciousness in a World in Crisis, wyd. cyt., s. 461. 
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Rifkin – powołując się na owe badania – zauważa również, że ludzie odrzu-

cający tradycyjne religie częściej (niż ci religijni) zadają sobie pytania o sens ży-

cia. Odrzucenie religii nie prowadzi zatem o ateizmu, ale do „duchowych po-

szukiwań”, które kończą się – jak to ujmuje – „głęboko indywidualnym dąże-

niem do znalezienia sensu w szerszym kosmicznym schemacie rzeczy”32. Spadek 

religijności prowadzi zatem do wzrostu – tak zwanej – duchowości. Ujmując 

rzecz w terminach filozoficznych i teologicznych, na miejsce dualizmu platoń-

skiego i religii – opartych na teizmie i wierze w transcendencję (czego przykła-

dem są trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam) – 

wkracza jakiś energetyczny monizm spirytualistyczny (bliższy niewątpliwie reli-

giom Wschodu). Jak ma wyglądać ta nowa – jedyna i zarazem skrajnie zindywi-

dualizowana, pozbawiona instytucji, hierarchii, dogmatów i obrzędów – religia 

„subiektywnych podróży duchowych”? 

Poświęca on tej sprawie dużo uwagi i z profetycznym zapałem szkicuje jej 

zarysy. 

Punktem wyjścia jest uznanie biosfery za „niepodzielny organizm”, którego 

części są ściśle sprzężone ze sobą (holizm). Ludzkość jest taką częścią, zależna 

jest więc od zdrowia całego organizmu i odpowiada za to zdrowie. Istnieje 

w tym biosferycznym organizmie ścisła współzależność i harmonia; fałszywe są 

więc interpretacje darwinizmu i teorii ewolucji jako walki o byt; walka jest czymś 

drugorzędnym, najważniejsze w ewolucji jest harmonijne współ-dopasowywanie 

się33. Człowiek nie powinien więc podbijać natury, poskramiać natury, ale się 

z nią fraternizować i „harmonizować”. 

Rifkin zadaje fundamentalne pytanie: na czym się w ogóle opiera zjawisko 

wiary, skąd się biorą religie? Otóż – odpowiada – wiara, religijność wspiera się 

                                                                 
32 Tamże, s. 462. 
33 „W miarę ewolucji, według błędnie interpretowanej teorii Darwina, wywiązała się zaciekła 

rywalizacja o bogactwa Ziemi, angażująca wszystkie gatunki w zażartą walkę o dominację i rozm-
nażanie… Dochodzący do głosu nowy pogląd naukowy postrzega ewolucję życia i geochemii pla-
nety jako proces, w którym każdy element dostosowuje się do innych, zapewniając kontynuację 
życia na obszarze ziemskiej biosfery. Ekolodzy twierdzą, że synergistyczne i symbiotyczne relacje 
wewnątrz i pomiędzy gatunkami pomagają zapewnić przetrwanie organizmów w równym stopniu, 
co zmuszające do rywalizacji agresywne popędy”. J. Rifkin, Trzecia rewolucja przemysłowa, przeł. 
Adam Olesiejuk, Katarzyna Różycka, Katowice 2012, s. 262. 
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na trzech filarach; na „awe” (trwoga i groza pomieszana z zachwytem34), na uf-

ności i na transcendencji. Ten pierwszy filar jest wszakże pierwotny i najważ-

niejszy; impuls religijny zaczyna się wraz z odczuciem „awe”, zarówno tajemnicy 

i majestatu istnienia, czyli z odczuciem jego cudowności. „«Awe» jest najgłębszą 

celebracją życia. Podziwiamy przytłaczającą naturę istnienia i oto mamy poczu-

cie, że przez naszą własną żywotność pasujemy do tej cudowności”35. Mamy 

więc poczucie, że nasze życie (i każde życie) jest sensowne i ma swój udział 

w uniwersalnym sensie rzeczy. Owo źródłowe dla wiary poczucie zostało jednak 

„ukradzione” i zawłaszczone przez tradycyjne, instytucjonalne religie i wmonto-

wane w „konstrukt społeczny, który wymusza posłuszeństwo, żeruje na strachu 

przed śmiercią…,i ustanawia sztywne granice oddzielające zbawionych od potę-

pionych”36. Konstrukt ten jest też – zarówno w chrześcijaństwie, jak i w oświe-

ceniowej wierze w rozum – bezcielesny (poniżający ciało) a przeto nie mający 

bezpośredniego dostępu, emocjonalnego wglądu, czyli empatii, wobec organi-

zmu (ciała) biosfery. Kiedy uwolnimy owo źródłowe uczucie zachwytu i grozy 

(czyli „awe”) z więzów instytucjonalnych religii, zacznie ono świecić pełnym bla-

skiem i zapładniać ludzką wyobraźnię. „Awe” jest pierwszym impulsem, który 

uruchamia cały ciąg: zdziwienie istnieniem, wyostrzenie wyobraźni i umiejęt-

ność wnikania w innych, czyli empatię. „Empatia reprezentuje najgłębszy wyraz 

«awe» i słusznie jest uważana za najbardziej uduchowioną ludzką cechę”37. 

Co więcej, „pozwala nam zgłębić boską obecność, która istnieje we wszyst-

kich rzeczach. Empatia staje się oknem do boskości”38. Dzięki empatii przekra-

czamy siebie i zaczynamy łączyć się z biosferą, z boskim kosmosem, z cudowno-

ścią i tajemnicą istnienia39. 

                                                                 
34 Nie ma, niestety, w języku polskim odpowiednika tego terminu. 
35 J. Rifkin, The Empathic Civilization – An Address Before the British Royal Society for the Ar-

ts, March 15, 2010. https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/CWE/EmpathcCIV_EN.pdf 
36 Tamże. 
37 Tamże. 
38 Tamże. 
39 Wydaje się, że cały te proces rozszerzania świadomości – odczucia majestatu i grozy ist-

nienia oraz mistycznego poczucia łączności z całym kosmosem – można osiągnąć „na skróty”, na 
sztucznej drodze (wielokroć przebywanej przez zwolenników kontrkultury), zaszyfrowanej podob-
no w tytule piosenki Lennona Lucy in the Sky with Diamonds. 
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Na miejsce starych, zinstytucjonalizowanych religii wkracza zatem – mi-

styczna, panteistyczna, oparta na osobistych poszukiwaniach – „nowa ducho-

wość”. Duchowość – jako istotny składnik świadomości empatycznej – staje się 

więc (pozbawioną instytucji i rozproszoną jak kapitalizm) neo-religią cywilizacji 

empatycznej. 

Podsumujmy. Religii nie trzeba będzie na siłę likwidować; religie wygasną 

– jak w koncepcji Marksa – spontanicznie. Na ich miejsce – tym razem inaczej 

niż u Marksa – nie wkroczy ateistyczny naturalizm, ale nowa globalna ekoreligia 

– monistyczny panteizm, w którym nie będzie ani nieba, ani piekła, a tylko ob-

łoki biosfery nad nami (z którą to biosferą będziemy się coraz ściślej jednoczyli – 

również w wymiarze ekonomicznym i cywilizacyjnym – rozszerzając naszą em-

patyczną wrażliwość). 

Rifkin okazuje się zresztą być nie tylko religioznawcą, religijnym wizjone-

rem i mistykiem, ale też naukoznawcą. Projektuje i przewiduje gruntowną re-

formę nauki i metodologii naukowej. Na miejsce schematu (paradygmatu) 

obiektywistycznego i empirycznego, który ojcem był Franciszek Bacon, propo-

nuje wprowadzić podejście – jak łatwo się domyślić – empatyczne. Naukowcy 

nie powinni w sposób możliwie bezstronny badać obiektów, ale wczuwać się 

w nie, prowadzić – by tak rzec – obserwację uczestniczącą40. W ten sposób nie-

efektywne „szkiełko i oko” zostanie zastąpione czuciem (empatycznym); zaś 

wiara (nowa religia) zostanie zharmonizowana i zjednoczona z nową nauką. 

 

• A brotherhood of man (all the people living life in peace and the world 

will live as one) 

W utopii Rifkina mamy więc niezwykle wzmocnione dwie przeciwstawne 

tendencje, dwa skrajne wektory: jednoczenie i różnicowanie. Świat ludzki będzie 

się – jego zdaniem – zarazem coraz bardziej komplikował i jednoczył, rozpraszał 

i scalał. 

Jak to możliwe? Rifkin tego wprost nie wyjaśnia. Ogólnym natchnieniem 

wydaje się być rozwój komputerów i sieci komputerowych, które są coraz bar-
                                                                 

40 Co ma może pewien sens w badaniach nad małpami człekokształtnymi (ten zresztą przykład 
Rifkin podaje), ale chyba niewielki w badaniu – na przykład – pierwiastków z tablicy Mendelejewa. 
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dziej skomplikowane, ale nie tracą przez to łączności, jedności. Jeśli zaś idzie 

o uzasadnienia szczegółowe, można – śledząc jego wielopiętrową budowlę inte-

lektualną – wyodrębnić trzy. W skrócie: kognitywistyka, prarodzice, wróg. 

W marksizmie sfera ekonomiczna (byt) kształtuje w „ostatniej instancji” – 

wedle określenia Engelsa – ludzką świadomość. Rifkin podąża podobnym tro-

pem, ale idzie dalej i jest bardziej „naukowy”; otóż sfera ekonomiczna kształtuje 

ludzki „ośrodkowy układ nerwowy”, pojęty – w duchu modnego kognitywizmu 

– jako skomplikowany komputer. Nasze mózgi tworzą społeczne sieci, które 

ulegają historycznym przemianom. Inaczej sformatowane i połączone były mó-

zgi neolitycznych myśliwych, inaczej średniowiecznych rycerzy, inaczej – i to ra-

dykalnie – zostają ukształtowane mózgi współczesnych ludzi; jesteśmy gęściej 

sformatowani i gęściej połączeni; jesteśmy zdolni przetwarzać mnóstwo infor-

macji i potrafmy, w krótkim czasie, nawiązać mnóstwo efektywnych relacji. 

Wiąże się to z rozwojem technologii informatyczno-komunikacyjnych, które są 

niejako interioryzowane przez nasz mózg (w ten sposób byt kształtuje obecnie 

najsilniej świadomość). I nie idzie tylko o wymianę informacji, rozrywkę, han-

del, czy globalizację gospodarki, ale – w istocie – o to, abyśmy się stali tym, 

czym jesteśmy, a jesteśmy homo empathicus. Idzie zatem o zrealizowanie się 

ludzkiej istoty, ludzkiej potencjalności; o to, abyśmy mogli uczestniczyć w głę-

bokiej „wspólnej komunii z biosferą”. Komplikowanie się przeto w imię łączno-

ści, w imię „wspólnej komunii”. 

Co więcej, coraz bardziej powszechna jest świadomość (efekt odkryć gene-

tyki i biologii ewolucyjnej), że nasz gatunek miał wspólnych prarodziców; nie 

mitycznego Adama i Ewę, ale konkretnych osobników żyjących w Afryce, 

w „Wielkim Rowie”, mniej więcej 200 tysięcy lat temu. Wszyscy mamy ich ge-

ny; jesteśmy więc – jako ludzkość – blisko spokrewnioną rodziną. Jedność kom-

plikującej się ludzkości ma więc również uzasadnienie genetyczne. 

No i wróg. Jeśli się nie zjednoczymy, jeśli nie będziemy sobą, czyli homo 

empathicus, ale będziemy, jak dotąd – zdeprawowanymi przez własność, błędną 

ekonomikę, politykę i pedagogikę – egoistami, to zostaniemy zniszczeni przez 

potężnego kosmicznego wroga, przez entropię. Ocieplenie klimatu – które zda-

niem Rifkina jest śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości i biosfery – jest naj-
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bardziej dobitnym przykładem ataku entropii, który stał się możliwy w wyniku 

egoizmu ludzi i państw, nie potrafiących przyjąć odpowiednich regulacji praw-

nych. Warto w tym miejscu uczynić pewną historyczną dygresję. Otóż w ostat-

nich dekadach XIX wieku niektórzy myśliciele dostrzegali w darwinowskim 

ewolucjonizmie teorię niezwykle optymistyczną i budującą. Ewolucja bowiem – 

jak sądzono – przeciwstawia się pesymizmowi II zasady termodynamiki, która 

wskazywała na rozpad, wzrost nieuporządkowania, jako na główną tendencję we 

wszechświecie; fundamentalną siłę fizyczną i kosmiczną. Na ziemi – w wyniku 

działania ewolucyjnej zasad doboru naturalnego – wzrastało zaś samoistnie 

komplikowanie się i uporządkowanie, czyli negentropia. Biologia zdawała się 

wskazywać na postęp, fizyka na regres i nieuchronny upadek. Rifkin idzie po-

dobnym tropem, a nawet dalej. Oczyszcza – jak już wspominałem – teorię ewo-

lucji z jej drapieżności; walki jednostek i gatunków o przetrwanie. Dobór natu-

ralny staje się doborem łagodnym, mediującym, „pokojowym” (nie idzie o wal-

kę, ale o dopasowywanie się i zharmonizowanie). Biosfera nie tylko zatem prze-

ciwstawia się – w tej perspektywie – „diabelstwu entropii”, ale czyni to w sposób 

pokojowy. Ludzkość zaś powinna się zharmonizować z tą harmonią (czyli z na-

turą, z biosferą), przeciwstawiając się entropii, a nie – jak w wariancie chrześci-

jańskim i liberalnym – poskramiać naturę i walczyć między sobą, wpuszczając 

entropię „tylnymi drzwiami”. 
 

 

3. Podsumowanie 
 

Polemika z poszczególnymi twierdzeniami Rifkina (a szczególnie z futuro-

logią wymieszaną z pomysłami reform), wymagałaby – zważywszy na jego nie-

zwykłą pomysłowość – odrębnej rozprawy. Kilka zatem, na koniec, uwag ogól-

nych. Zacznijmy od przesłania zawartego w Imagine; czy ma ono wyraźny zwią-

zek z Rifkinowską wizją-utopią? Sądzę, że ma. Nie tylko ze względu na naszki-

cowane wyżej podobieństwa treściowe, ale – a może nawet przede wszystkim – 

na podobieństwo genezy i ducha. 
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Imagine Lennona – o czym wspominałem na wstępie – jest kamieniem wę-

gielnym ideologii (a nie tylko języka) określanej jako „poprawność polityczna”, 

której to ideologii Rifkin jest wyjątkowo twórczym i wpływowym przedstawicie-

lem41. Jeśli zaś idzie o ducha, jest to duch „czystego, dziecinnego idealizmu, 

w którym nie ma cienia ironii”42. Jest to – innymi słowy – duch hippisowskiego 

infantylizmu43. W czym się ten infantylizm – i u Lennona, i u Rifkina – przeja-

wia? Wróćmy do źródła, czyli do pieśni Imagine. Jej autor – przypomnijmy – za-

chęca, aby wyobrazić sobie, że znikają religie i państwa i dodaje: It's easy, if you 

try… It isn't hard to do. Są to sformułowania – o ile się nie mylę – celowo dwu-

znaczne; nie wiadomo bowiem, czy chodzi o to, że nie trudno to sobie wyobra-

zić, czy też nietrudno to zrealizować. Kończy się zaś Imagine wyznaniem: You 

may say I'm a dreamer, But I'm not the only one. Lennon odpiera zatem ewentual-

ny zarzut, że jest marzycielem, w zadziewający sposób; powiada, że nie on jeden 

to robi; że wielu jest takich, jak on. Czyż nie przypomina to logiki dziecka, które 

miesza marzenia z rzeczywistością, a na zarzut, że robi coś głupiego (na przy-

kład ogryza paznokcie lub wierzy w krasnoludki), odpowiada, że inni też to ro-

bią. Otóż sądzę, że na wyższym, bardziej wyrafinowanym, poziomie stosuje się 

to również do utopii Rifkina. Wydaje się on uważać, że należy mieć długofalowe 

wizje; że należy marzyć, a marzenia są łatwe do spełnienia To zaś prowadzi do 

brania marzeń-życzeń za rzeczywistość i przejawia się w jego swoistej badawczej 

metodzie. Kiedy mianowicie dostrzega jakieś korzystny – ze swojej perspektywy 

– trend, to ekstrapoluje go na całą ludzkość i maksymalizuje siłę jego oddziały-

                                                                 
41 Prawie wszystkie istotne wątki ideologii nowej lewicy i hippisowskiej kontrkultury – któ-

rych spadkobiercą jest ideologia „poprawności politycznej” – zawarte są w wizji Rifkina. Otrzymu-
ją wszakże postać uładzoną i „unaukowioną”. Wymieńmy najważniejsze: antykapitalizm, freu-
dyzm, antyglobalizm i antykorporacjonizm, walka z ociepleniem klimatu, ekologizm, „Nowa Du-
chowość” („New Age”). Nie dostrzegłem natomiast w jego twórczości pochwały feminizmu (waż-
nego elementu w tym zbiorze). 

42 A. Kołakowska, Wojny kultur i inne wojny, wyd. cyt., s. 14. 
43 „Warto też zauważyć, że infantylizm tej utopii – jak pisze Kołakowska o ideologii „poli-

tycznej poprawności” – także od początku był jej częścią, jedną z jej charakterystycznych cech: była 
to ideologia, która nie tylko wymagała ogłupienia, lecz uznawała ogłupienie za coś szlachetnego… 
Widać w tym pewne pokrewieństwo – choć na bardzo prymitywnym poziomie – z idą „szlachet-
nego dzikusa” Rousseau”. Tamże, s. 39. 
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wania (tak jest ze zmniejszaniem się zatrudnienia w przemyśle, co prowadzi do 

wizji końca pracy, tak jest z redukcją kosztów marginalnych, co prowadzi do ich 

wyzerowania, tak jest z dzieleniem się swoją twórczością w Internecie co prowa-

dzi do wizji końca własności, tak jest ze słabnięciem religijności w krajach tech-

nologicznie zaawansowanych, co prowadzi do wizji uwiądu instytucjonalnych 

religii, itp.)44. Kiedy zaś okazuje się, że dany trend słabnie, powiada, że „marze-

nie ma się świetnie, jest kłopot z realizacją”45. Cechuje go zatem nieumiejętność 

myślenia „wbrew sobie” i – w związku z tym – brak naukowego krytycyzmu. 

Wizja Rifkina jest więc wręcz modelowym przykładem koncepcji – w rozumie-

niu Poppera – niefalsyfikowanej. Nie tylko nie sposób znaleźć eksperymentu, 

który – gdyby się nie powiódł – wykazałby jej fałszywość; ale jest ona tak skon-

struowana, że cokolwiek się wydarza, potwierdza jej prawdziwość (podobnie jak 

u antenatów, czyli w marksizmie i psychoanalizie). „Świat Rifkina – jak zauwa-

żył Stephen Jay Gould – jest wymysłem stworzonym, aby potwierdzić jego na-

dzieje”46. 

Rifkin jest więc wizjonerem i marzycielem; i nie byłoby w tym nic złego 

(albowiem wizjonerzy i marzyciele są potrzebni), gdyby nie powoływał się na 

autorytet nauki i nie występował jako naukowy ekspert, a jego prace – powołaj-

my się jeszcze raz na Goulda – nie były, tak naprawdę, „ścieżką antyintelektual-

nej propagandy w przebraniu nauki”47. 

Należy też krytycznie odnieść się do najważniejszych filarów jego wizji-

utopii. Zacznijmy od II zasady termodynamiki i entropii. Rifkin walcząc z ocie-

pleniem klimatu twierdzi – powtórzmy raz jeszcze – że jest to złowrogi, zawi-

                                                                 
44 I odwrotnie, trend – z jego perspektywy niekorzystny – jest pomniejszany, minimalizowa-

ny. Jak – na przykład – w kwestii energetyki atomowej; twierdził, że zasoby uranu wystarczą już 
tylko na 25 lat, a zatem nie ma sensu budować nowych elektrowni atomowych. Okazuje się jed-
nak, że zasoby uranu zgromadzone obecnie w magazynach wystarczą na 25 lat,  natomiast pokłady 
uranu znajdujące się na Ziemi wystarczą – wedle ostrożnych szacunków – na półtora tysiąca lat. 

45 J. Żakowski, wywiad z J. Rifkinem („Polityka”, 22 grudnia 2011), III rewolucja przemysło-
wa receptą na kryzys. Tu trzeba nowej energii.  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/ 
1522243,1,wywiad-iii-rewolucja-przemyslowa-recepta-na-kryzys.read. 

46 Cyt. za: A. Lubowski, Jeremy Rifkin. Mistrz globalnej bredni, http://www.newsweek.pl/  
biznes/wiadomosci-biznesowe/jeremy-rifkin--mistrz-globalnej-bredni,87180,1,1.html. 

47 Tamże. 
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niony przez ludzi, przejaw wzrostu entropii w biosferze. Jego myśl podąża na-

stępującym tropem: na poziomie fizyki panuje entropia, spontaniczny wzrost 

nieuporządkowania, „bałaganu”; na poziomie ewolucji biologicznej panuje ten-

dencja odwrotna, wzrost uporządkowania (biosfera staje się coraz bardziej zło-

żona i harmonijna). Człowiek zaś poprzez swoją egoistyczną, niszczycielską 

działalność wprowadza do biosfery bałagan, czyli entropię. Dwa błędy: nie ma 

sprzeczności między fizyczną tendencją entropijną, a biologiczną tendencją ne-

gentropijną. W całym układzie słonecznym entropia rośnie; Słońce się „wypala” 

i dzięki temu mamy na Ziemi chwilowy i punktowy wzrost negentropii. Po dru-

gie, ocieplenie klimatu (o ile się nie mylę) nie jest przejawem wzrostu entropii, 

ale przeciwnie, wzrostu – w rozumieniu fizycznym – negentropii. 

Rifkin zdaje się pojmować biosferę jako jeden, ściśle powiązany ze sobą, or-

ganizm; w duchu – modnego wśród ekologów i zwolenników „nowej duchowo-

ści” – „mocnego holizmu”, czyli wszechzależności zjawisk. Organizm ten jest 

również wspaniale zharmonizowany (niczym pitagorejski kosmos). To – jak są-

dzę – wizja błędna. Zaiste, biosfera i poszczególne ekosystemy są systemem na-

czyń połączonych, ale, by tak rzec, luźno połączonych, a zatem można do nich 

wprowadzać korzystne – z punktu widzenia ludzkości – zmiany, bez uszkadza-

nia całości. Nie jest więc tak, że zabicie muchy spowoduje na dłuższą metę – 

poprzez swoisty „efekt motyla” – lawinowe, nieodwracalne destrukcyjne skutki. 

Ludzkość wielokrotnie – słusznie i skutecznie – ingerowała (używając również 

przemocy) w ekosystemy. Wszak już pasterstwo i rolnictwo było taką ingeren-

cją. Wymieńmy też – dla przykładu – osuszanie bagien, a poprzez to brutalną li-

kwidację komarów, ale też malarii; opryski i brutalną likwidację stonki i różnych 

grzybów i wirusów powodujących „zarazy ziemniaczane” (zważmy, że niby bez-

konfliktowe, harmonijne współistnienie grzyba Phytophtora infestans i bulw 

ziemniaczanych doprowadziło w 1846 roku w Irlandii do potwornej klęski gło-

du, w wyniku której umarło w męczarniach półtora miliona ludzi). Co więcej, 

biosfera nie jest – jak sądzę – sielankową harmonią, ale jest całością dynamiczną 

i „polemiczną” (niczym heraklitejski świato-ogień). Natura jest więc niebez-

pieczna i drapieżna; jest to – zacytujmy poetę – „dzień i noc czynna rzeźnia dy-
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miąca od krwi”48. Mechanizm ewolucji jest brutalny (słabsi, gorzej dopasowani 

giną i nie ma dla nich litości). Ludzka cywilizacja i kultura stanowi zaś, wobec 

dzikiej natury, kokon ochronny; jest anty-naturą. 

Kwestia empatii i neuronów lustrzanych. Zaiste, ludzie są zdolni do współ-

odczuwania i ma to swój „neuronowy fundament”. Należy jednak odróżnić 

współodczuwanie, umiejętność wnikania w uczucia innego – czyli empatię poję-

tą jako einfuhlung, technikę wglądu – od współczucia, litości. Empatia ma też 

swoją mroczną stronę, w której również biorą udział owe „bazowe” neurony lu-

strzane. Na empatii, czyli wglądzie w uczucia innego, oparte jest również okru-

cieństwo (weźmy, jako przykład, kata wczuwającego się z rozkoszą w cierpienia 

znienawidzonej ofiary) oraz zazdrość i zawiść. Na empatii oparta jest też sku-

teczność w grze w pokera, skuteczność myśliwych oraz dowódców wojskowych. 

Wydaje się nawet, że w porządku ewolucyjnym, wnikanie w uczucia zwierzęcia 

lub wroga, czyli empatia negatywna, była ważniejsza niż empatia pozytywna, 

czyli współczucie i współ-radowanie się. Neurony lustrzanie nie są zatem – niby 

ostatecznym, bo naukowym – argumentem na rzecz dobrej, wspólnotowej i bra-

terskiej, natury ludzkiej. 

Zauważmy na koniec, że – paradoksalnie – optymistyczne antropologie 

prowadziły niejednokrotnie do brutalnych prób dopasowania realnego człowieka 

do sielankowego wyobrażenia o nim i jego naturze; do siłowego przerabiania 

zwykłych zjadaczy chleba w anioły. Przypomnijmy, że słodka antropologia Ro-

usseau przyczyniła się do terroru jakobinów; zaś słodka antropologia Marksa do 

terroru bolszewików. Strach pomyśleć do czego mogłaby przyczynić się – 

w zglobalizowanym i posługującym się nowoczesną techniką świecie – słodka 

antropologia Rifkina. 

Dużo bezpieczniejsze, jeśli idzie o skutki społeczne, wydają się być antro-

pologie pesymistyczne, które głoszą na przykład – zacytujmy Barbarę Skargę – 

że „człowiek to nie jest piękne zwierzę”. Skoro tak, to nie należy się spodziewać, 

że człowiek będzie kiedyś doskonały; należy więc tworzyć mechanizmy zabez-

pieczające, wzajemną kontrolę, podział władzy. Należy „zagospodarować się 
                                                                 

48 Cz. Miłosz, Do pani profesor w obronie honoru kota i nie tylko (Z okazji artykułu „Przeciw 
okrucieństwu” Marii Podrazy-Kwiatkowskiej), [w:] Cz. Miłosz, Wiersze, tom 5, Kraków 2009, s. 60. 



 
 
 

Imagine Lenona oraz The Empathic Civilzation Rifkina... 
 
 

 

355

w niedoskonałości”. Unikać zatem – jako szczególnie niebezpiecznej utopii – 

wizji społeczeństwa i ludzkości jako jedności. 

The world will live as one – oby nie. 
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Summary 

 

In this paper I write about two counterculture utopias: the vision contained in the songs of 

Lennon's Imagine and an extremely extensive synthesis Jeremy Rifkin, in which mirror neurons 

and – based on them – empathy play a leading role. I start with a presentation and a comparative 

analysis of these utopias. The first can be seen as a version of "mini", other than as a version of 

"maxi" similar worldview. This worldview is a synthesis of the hippie counterculture and the "new 

left" and can be described as the ideology of "political correctness". In conclusion, I will add a few 

critical remarks. Above all, I pointed out the serious consequences of the vision of a united huma-

nity, deprived of property, national states and institutional religion. 
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MIRCEA ELIADE I POJĘCIE ARCHETYPU 
 

 

Wstęp: doświadczenia medytacyjne Mircei Eliadego 
 

Celem tego artykułu jest wstępna analiza pojęcia archetyp, którego używał 

Mircea Eliade w swoich analizach wyobrażeń religijnych. Niewątpliwie pojęcie 

to ma swoje korzenie w jego doświadczeniach medytacyjnych uczonego. Pod-

czas pobytu w Himalajach uczony praktykował medytację, z którą poznał od 

strony teoretycznej dużo wcześniej dzięki kontaktom z przyjaciółmi profesora 

Dasgupty i wizytom w Santinikitanie u Tagore1. Opisując stosowane techniki 

medytacyjne nie użył pojęcia archetyp, ale napisał, że są oparte na dogłębnej 

znajomości ludzkiej natury2. Pod koniec swojej kariery stwierdził, że medytacje 

te miały duży wpływ na jego pracę badawczą3. W powieści Majtreji, która jest 

                                                                 
1 M. Eliade, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude- Henri Rocquetem, przeł. Krzysztof Środa, 

Warszawa 1992, s. 47-48, 51-52. 
2 M. Eliade, Zapowiedź równonocy. Pamiętniki 1907–1937, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 

1989, s. 175: „Medytacje i techniki Jogi, których podstawy studiowałem pod kierunkiem Dasgup-
ty i w klasycznych tekstach i które zaczynałem obecnie stosować pod kontrolą Swami Śiwanandy, 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że są one rezultatem głębokiej wiedzy o ludzkim bycie. Tylko 
ktoś, kto rzeczywiście poznał namiętności, pokusy i słabości i w ogóle wszystkie pułapki zastawia-
ne na ludzi przez egzystencję mógł obmyśleć i wypracować techniki psychofizjologiczne, na jakich 
opiera się Joga”. 

3 M. Eliade, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude- Henri Rocquetem, wyd. cyt., s. 49. 
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minimalnie zbeletryzowanym opisem jego pobytu w Indiach, uczony opisuje 
swoje przygotowania do tantrycznej inicjacji4, dlatego należy przyznać, że jego 

znajomość jogi nie jest wyłącznie teoretyczna5. Arthur Avalon, opisując tan-

tryczną medytację nad żeńskim bóstwem pisze; „Po cóż mi zewnętrzna kobieta? 

Mam wewnętrzna kobietę w sobie”6, co potwierdza Angarika Govinda w Zasa-

dach buddyzmu tantrycznego7. Byłaby to więc psychologiczna operacja na sobie 

prowadzona za pomocą archetypu kobiety istniejącego wewnątrz męskiej psyche. 

Zbeletryzowany opis swoich medytacji zamieścił w opowiadaniu Tajemnica dok-

tora Honigbergera, twierdząc, że na Zachodzie nie istnieje odpowiedni język dla 

adekwatnego opisu tych medytacji8. Rzadko który europejski uczony lub wielbi-

ciel indyjskiej duchowości może się poszczycić podobnymi doświadczeniami 

medytacyjnymi9. 

Ostatecznym celem jogi jest doświadeczenie jedności Brahmana i Atma-

na10, ale w tantra-jodze osiąga się je dzięki transformacji energii seksualnej 

w duchową świadomość. Medytacja tantryczna przemienia siłę naszych uczuć 

w wyższy stan świadomości11. Odbywa się to głównie poprzez wizualizację 

bóstw zawartych w ludzkiej psyche. Podobne procesy zachodzą w psychologicz-

                                                                 
4 M. Eliade, Majtreji, przeł. Irena Harasimowicz, Warszawa 1988. Por. M. Eliade, Próba 

labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem, wyd. cyt., s. 183. 
5 M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, przeł. Bolesław Baranowski, oprac. Tomasz Ru-

ciński, Warszawa 1984, s. 273 (przypis 194) - 274 - 275. Por. M. Eliade, Techniki jogi, przeł. Be-
ata Biały, Warszawa 2009, s. 253-255 

6 A. Avalon, Yoga kundalini. Ścieżka poznania siebie, przeł. Marek Friman, Poznań 2001, 
s. 252. Por. Ł. Trzciński, Tantra Śiwaicka, [w:] Filozofia Wschodu, red. B. Szymańska, Kraków 
2001, s. 287. 

7 A. Govinda, Zasady buddyzmu tantrycznego, przeł. Zbigniew Miłunski, Zbigniew Zaga-
jewski, [w:] Buddyzm, wybór tekstów i opracowanie: Jacek Sieradzan, Wit Jaworski, Marian Dzi-
wisz, Pismo Literacko-Artystyczne, Kraków 1987, s. 93. Por. tamże, s. 95-96. 

8 M. Eliade, Tajemnica doktora Honigbergera, przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1983, s. 42-50, 
59, 63-64, 66-69. Por. C. Guggenbuhl, Mircea Eliade and Serendranath Dasgupta, Zurich 2008, 
s. 19-22, 24-25. 

9 C. G. Jung, Psychologia kundalini-jogi. Według notatek z seminariów 1932 opracował Sonu 
Shamdasani, przeł. Robert Reszke, Warszawa 2003, s. 39, 40-41, 58-59, 100. 

10 A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Kraków 1994, s. 235. 
11 A. Tokarczyk, Hinduizm, Warszawa 1986, s. 131-134; Sangharakszita, Wprowadzenie do 

buddyzmu, przeł. Marek Macko, Kraków 2002, s. 455, 458. 
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nie rozumianej alchemii12. Jeżeli tantryczna interioryzacja archetypowych wy-

obrażeń bóstw prowadzi do wyższych stanów świadomości, to musi być również 

odpowiednią metodą poznania mitów, w których dane bóstwo występuje- zdaje 

się twierdzić Eliade. 
 

 

Inspiracje indyjskie a pojęcia zachodniej nauki 
 

Po powrocie do Europy Eliade szuka narzędzi, za pomocą których mógłby 

przekazać zrozumienie mitów uzyskane podczas tantrycznych medytacji. Naj-

ważniejsze z nich to fenomenologia religii i religioznawstwo porównawcze. Jed-

nak charakter jego doświadczeń domaga się powiązania z pojęciem psycholo-

gicznie rozumianej nieświadomości. Badacz miał do dyspozycji dwie szkoły psy-

chologiczne; freudyzm i psychologię jungowską. Freudyzm wydał mu się zbyt 

redukcjonistyczny13, dlatego wybiera jego psychologię jungowską, choć później 

żałuje, że w podtytule pracy W poszukiwaniu historii i znaczenia religii użył poję-

cia archetyp, ponieważ groziło to pomieszaniem z terminologia jungowską14. 

Nic dziwnego, skoro skonstatował, że psychologia jungowska jest redukcjoni-

styczna, choć nie w takim stopniu jak psychoanaliza. Wydaje się jednak, że za-

równo dystans Eliadego do psychologii głębi, jak i wykorzystanie jej opierają się 

na bardzo trafnej intuicji. Tantryczny proces podróży przez nieświadome zazwy-

czaj archetypy w celu zintegrowania ich mocy ze świadomą wolą przypomina 

proces indywiduacji opisany przez Junga15, choć zupełnie inne są rodzaje arche-

typów w zachodniej i wschodniej metodzie. Należy przy okazji przyznać, że 

                                                                 
12 M. Eliade, Alchemia Azjatycka, przeł. Ireneusz Kania, Warszawa 2000, s. 27-28, 37, 4142, 

52, 54-55, 72, 77-78, 83-84, 89. 
13 M. Eliade, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, przeł. Agnieszka Grzybek, Warsza-

wa 1997, s. 35-36, 37-38, 74-75. Por. I. Kania, O pewnej propozycji aksjologicznej Mircei Eliadego, 
„Znak” 1984/11-12, s. 1542-1545.  

14 M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, przeł. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1998, s. 43-44; 
Eliade M. Mefistofeles i androgyn, przeł. Bogdan Kupis, Warszawa 1994, s. 6, 15, 82. Por. 
M. J. Meadow, Archetypes and Patriarchy: Eliade and Jung, [w:] Journal of Religion and Health, 
1992/3, s. 187-195. 

15 C. G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1993. 
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mentalne ożywienie postaci bogów16, posunięte aż do ich integracji z własną 

świadomością nie zostało opisane przez fenomenologię, dlatego Eliade sięga 

również do pojęć psychologii Junga. Archetypy rozumiane w tej psychologii są 

funkcją nieświadomej części psyche, dlatego ich istotę można poznać jedynie 

przez zagłębienie się w siebie, choć częściowo mogą zostać poznanie przez reli-

gijne obrazy bogów, literaturę czy sztukę. Archetypy posiadają własną dynamikę 

psychiczną, które jedynie z trudem poddaje się kontroli sprawnego psychotera-

peuty, dlatego w pewnym stopniu, można je porównać z obrazami bogów, uży-

wanymi w tantrycznej medytacji. 

Nie ma wątpliwości, że bardzo rzadko dochodzi do spontanicznego pozna-

nia psychologicznych składników, jakimi są archetypy w znaczeniu jungowskim. 

Według Junga, niebezpieczeństwo jakie grozi przy ożywianiu obrazu opartego 

o archetyp jest poważne17. Również Eliade pisze o niebezpieczeństwie poddanie 

świadomości archetypowym wyobrażeniom używanym podczas tantrycznych 

medytacji18. Ożywiony podczas medytacji obraz boga19, może zawładnąć świa-

domością i następuje dezintegracja psyche. W praktyce tantrycznej oznacza to 

szaleństwo, w psychologii głębi – inflację ego. 

To porównanie bogów obecnych w tantrycznej medytacji do archetypów 

w rozumieniu Junga, nie jest ostatecznym wyjaśnienie tantrycznych medytacji, 

ale trudno znaleźć lepsze pojęcia dla jego zrozumienia w kategoriach uznanych 

przez zachodnią naukę. Pewną pomocą mogą być uwagi Eliadego o istnieniu 

elementów właściwych tantrze w religiach, których o to nie podejrzewamy. 

W pracy Mity, sny, misteria rumuński uczony pisze: „Tantryzm nie tylko wchło-

nął znaczna część mitologii i obrzędowości Wielkiej Matki, ale tez poddał je 

nowej interpretacji, usystematyzował, co najważniejsze, przeistoczył to niepa-

miętnych czasów sięgające dziedzictwo w mistyczną technikę wyzwolenia. Tan-

                                                                 
16 V. Zotz, Historia filozofii buddyjskiej, przeł. Monika Nowakowska, Kraków 2007, s.164-

166. 
17 C. G. Jung, Archetypy i symbole: Pisma wybrane, wyd. cyt. 
18 M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, wyd. cyt., s. 222-224. Por. Sangharakszita, 

Wprowadzenie do buddyzmu, wyd. cyt., s. 472. 
19 O różnych sposobach ożywiania obrazu bogów podczas tantrycznych medytacji zob. 

J. Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, Wrocław 1997. 
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tryzm usiłował w ciele i psychice odnaleźć siłę kosmiczną, uosobioną w Wielkiej 

Bogini. Proceder par exellence tantryczny polega na rozbudzeniu owej siły, utoż-

samianej z kundalini, i pobudzeniu jej do przesunięcia się z dolnej części tuło-

wia, gdzie pozostaje uśpiona, aż do mózgu, aby tam połączyła się z Siwą”20. Bóg 

Siwa jest jednym z najważniejszych archetypów ludzkiej psyche. Celem ćwiczeń 

medytacyjnych jest połączenie go ze świadomością. Oznacza to uwolnienie 

świadomości medytującego od utożsamiania się z ciałem, a identyfikację ludzkiej 

świadomości z duchem. Hindusi nazywają ten proces wyzwoleniem. Eliade 

używa pojęcia wyzwolenia w pracy Joga. Nieśmiertelność i wolność21 i Techniki jo-

gi22. Za każdym razem oznacza ono maksymalny, dostępny człowiekowi pułap 

duchowej wolności. Wyzwolenie, czyli wychodzenie poza czas i zdroworozsąd-

kową świadomość dokonuje się, według Eliadego, dzięki reaktualizacji Wielkie-

go Świętego Czasu przodków podczas cyklicznych obrzędów renovatio, dzięki 

medytacji tantrycznej oraz dzięki przeżywaniu religijnych symboli23. Religijne 

symbole nie są arbitralnie wymyślonymi obrazami, ale opierają się na wyobraże-

niach archetypowych, dlatego ich badanie jest zabiegiem integrującym dla ludz-

kiej świadomości24. Integracyjny charakter mitycznych symboli akcentują rów-

nież Gilbert Durand25 i Louis Dupré26. Według Eliadego symbole mogą obja-

wić perspektywę, w której to, co różnorodne zostaje połączone w jeden system27 

i ukazać sens i strukturę ostatecznej rzeczywistości, która przekracza zdolności 

naszych zmysłów. Dlatego symbole nadają się do tego, do czego nie mogą słu-

żyć pojęcia28. Stanisław Tokarski uważa wręcz, że „w języku eliadowskim myśl 

filozoficzną przekłada się na język religii, zbliżając nie zjawisko symbolizowania 

                                                                 
20 M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, przeł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1974, 

s. 186. 
21 M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, wyd. cyt., s. 29, 109-110, 115. 
22 M. Eliade, Techniki jogi, wyd. cyt., s. 135-137, 233. 
23 Por. M. Eliade, Obrazy i symbole, przeł. Magda Rodak, Warszawa 2009, s. 86. 
24 M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, wyd. cyt., s. 211. 
25 G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, przeł. Cezary Rowiński, Warszawa 1986, s. 47. 
26 L. Dupré, Inny wymiar, przeł. Sabina Lewandowska, Kraków 1991, s. 209. 
27 M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, wyd. cyt., s. 214. Por. S. Tokarski, Eliade i Orient, 

Wrocław 1984, 50-51. 
28 Tamże, s. 215. Por. M. Eliade, Obrazy i symbole, wyd. cyt., s. 245. 
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do dyskursu, ale koncept do symbolu”29. Wartość symboli dla ludzkiej egzysten-

cji30 bierze się stąd, że są one konkretyzacją struktur archetypowych, czyli wy-

obrażeń pierwotnych, zawartych w strukturze ludzkiej psyche. Według Eliadego, 

dopiero symbole pozwalają zrozumieć wszechświat31, otworzyć się na objawie-

nie32 i transcendencję33. Dzięki symbolowi przeżycie religijne staje się aktem du-

chowym34. Ostatecznie, dla Eliadego, człowiek jest bardziej homo symbolicus niż 

animals rationale35, ponieważ to symbol religijny odsłania przed ludzką świado-

mością rzeczywistości nadprzyrodzoną36 i, jako taki, nadaje sens ludzkiej egzy-

stencji37. Dla człowieka zdolnego do przeżywania symboli kosmos nie jest nie-

my, ale pełen znaczenia38. 

Z rozważań zamieszczonych w pracy Joga. Niesmiertelność i wolność wynika, 

że Eliade docenił symbol jako narzędzie zmiany świadomości. W mistyce indyj-

skiej, tak często operującej symbolami, nie chodzi o to, aby zanalizować rzeczy-

wistość za pomocą pojęć, ale o to, aby wznieść ludzką świadomość do absolutnej 

rzeczywistości. Symbol wyzwala w psyche siłę, której nie mogą wyzwolić pojęcia. 

Potwierdzają to psychoterapeutyczne doświadczenia Junga39. Dla człowieka 

zdolnego do przezywania symboli religijnych każdy obiekt zmysłowej rzeczywi-

                                                                 
29 S. Tokarski, Eliade i Orient, wyd. cyt., s. 51. Por. I. Topp, 1988, Symbol w fenomenologii 

Eliadego, Acta Universitatis Vlatislaviensis, 2893, s. 87-97. 
30 M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, wyd. cyt., s. 217. Por. Tokarski S., Eliade i Orient, wyd. 

cyt., 51. 
31 Tamże, s. 218. 
32 Tamże, s. 217. 
33 Tamże, s. 218. 
34 Tamże, s. 218. 
35 S. Tokarski, Eliade i Orient, wyd. cyt., s. 50. Por. E., H. Handerson, Homo symbolicus, 

Luisiana State Uniwersity, b. d., ProQuest, s.131-150. 
36 M. Eliade, Sacrum i profanum, wyd. cyt., s.136, 137, 168, 176. Por M. Eliade, Obrazy 

i symbole, wyd. cyt., s. 241-246. 
37 M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, wyd. cyt., s. 217. 
38 M. Eliade, Obrazy i symbole, wyd. cyt., s. 135: „(...) już samo istnienie świata «pragnie coś 

powiedzieć». Świat ani nie jest niemy, ani nie przejrzysty, nie jest martwym «czymś», bez celu 
i znaczenia. Dla człowieka religijnego Kosmos jest czymś, co «żyje» i «przemawia»”.  

39 C. G. Jung, Rozmowy, wywiady, spotkania, przeł. Robert Reszke, Warszawa 1999, s. 302-
303. Por. M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, wyd. cyt., s. 239-240. 
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stości jest objawieniem boga, którego moc symbolizuje40. Dlatego uczony twier-

dzi, że symbole religijne, oparte o wyobrażenia archetypowe, są istotą każdej 

kultury41. 

Przeświadczenie o wadze archaicznych wyobrażeń religijnych, Eliade skoja-

rzył z pojęciem indogermańskości Georgesa Dumezila42, przez co w zasadzie za-

łożył jednolitą strukturę wyobrażeń religijnych na znacznym obszarze świata. 

Założenie to jest efektem medytacyjnej interioryzacji wyobrażeń religijnych, 

która, według uczonego, jest najlepszą metodą dochodzenia do prawdy na temat 

wyobrażeń mitycznych. Medytacyjna obserwacja symboli, sięga do rdzenia ludz-

kiej świadomości i odkrywa archetypowe wyobrażenia, których zewnętrzne pro-

jekcje są czczone w religiach jako bogowie. Medytujący może w ten sposób zi-

dentyfikować istotę danego bóstwa jako projekcji takiego lub innego wyobraże-

nia archetypowego. Na tej podstawie sprowadza wiele różnych boskich postaci 

do stosunkowo małej liczby archetypowych wyobrażeń i ma do tego pełne pra-

wo. Takie poznanie jest stwierdzeniem sensu boskich postaci, podobnie jak ma 

to miejsce w fenomenologii. Znajdując typ idealny różnych wyobrażeń, uczony 

odkrywa niuanse poznawanego „przedmiotu”, jak dowodzą różne stwierdzenia 

uczonego43. Dzięki obserwacji przeżywania symboli obecnych w indyjskich reli-

giach, które zakotwiczone są w kulturze neolitycznej, a więc są podobne do reli-

gii istniejących na znacznym obszarze świata, uczony wyciąga wnioski uniwer-

salne. Wydaje się, że Eliade dostrzega podobieństwo pomiędzy wyobrażeniami 
archetypowymi używanymi podczas tantrycznej medytacji, platońskimi ideami, 

typami idealnymi, których używają fenomenolodzy i archetypami jakie opisał 

Jung. Samo pojęcie archetyp wzięło się w pracach Eliadego stąd, że psychologia 

Junga przezwyciężyła redukcjonizm psychoanalizy44. Jednak, jak sam Eliade 

przyznaje, w badaniach Junga pojęcie to ma znaczenie psychologiczne, w jego 

                                                                 
40 Tamże, s. 363. 
41 M. Eliade, Obrazy i symbole, wyd. cyt., s. 239-240. 
42 Tamże, s. 224-235. 
43 M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wyd. cyt. s. s. 175-176. 
44 M. Eliade, W poszukiwaniu znaczenia i historii religii, wyd. cyt., s. 35-36, 37-38, 74-75. 

Por. L. Dupré, Inny wymiar, wyd. cyt., s. 189-190.  
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własnych badaniach metafizyczne45. Mając do dyspozycji psychologiczne pojęcie 

archetypu bardzo łatwo ulec pokusie psychologizmu, której Eliade oparł się, ry-

zykując przyjaźń z Jungiem46. Pojęcie archetyp w znaczeniu jungowskim sugeru-

je sprowadzanie wyobrażeń mitologicznych do warstwy psychologicznej, co 

uniemożliwia pełne uchwycenie metafizycznej warstwy symboli mitycznych. 

Podobnie twierdzi Durand47. 

W ogóle, wykorzystanie psychologii do badań mitoznawczych jest sprawą 

dyskusyjną, zdaje się twierdzić zarówno Eliade, jak i Durand. Badanie danego 

symbolu mitycznego przez sprowadzenie go do archetypu znajdują się w głębi 
psyche, utrudnia odróżnienie tego, co należy jeszcze do psychiki, od tego, co jest 

transcendentnym korelatem naszych przeżyć. Poprawnego rozróżnienia może 

dokonać jedynie ktoś, kto doświadczył oświeceniowego wglądu, niezależnie czy 

za pomocą zachodniej medytacji fenomenologicznej, czy wschodniej medytacji 

mistycznej. Takie wgląd nie zdarza się zbyt często48, dlatego teoretycy, którzy go 

nie doświadczyli zazwyczaj wysnuwają błędne wnioski. Celem Eliade jest iden-

tyfikacja pierwiastka transcendentnego w doświadczeniu religijnym49, dlatego 

broni się przed podejrzeniem o psychologiczny redukcjonizm. 

Ale sprawa nie jest taka prosta jak mogłoby się wydawać, ponieważ, tak czy 

inaczej, źródła religijnego stosunku do bóstwa muszą istnieć w samym człowie-

ku. Zwykle są one nieświadomie projektowane na zewnątrz świadomości w po-

                                                                 
45 M. Eliade, Mit wiecznego powrotu, dz. cyt., s. 43-44; M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, 

wyd. cyt., s. 6, 15, 82. Por. R.T. Ciesielski, Metamorfozy maski. Koncepcja Josepha Campbella, Po-
znań 2006, s. 50-51. Por. C. G. Jung, Psychologia kundalini-jogi. Według notatek z seminariów 1932 
opracował Sonu Shamdasani, wyd. cyt., s. 86. Por. M. J. Meadow, Archetypes and Patriarchy: Eliade 
and Jung, Journal of Religion and Health, 1992/3, s. 187-195. Por. Z. Pawlak, Filozoficzna inter-
pretacja koncepcji religii Mircei Eliadego, Włocławek 1995, s. 93-99. 

46 M. Eliade, W poszukiwaniu historii i znaczenia religii, wyd. cyt., s. 38-39 oraz M. Eliade, 
Mefistofeles i androgyn, wyd. cyt., s. 6, 15, 82, 199. Por. A. Rega, Człowiek w świecie symboli. An-
tropologia filozoficzna Mircei Eliadego, Kraków 2001, s. 40-45.  

47 G. Durand, Wyobraźnia symboliczna, wyd. cyt., s. 128, 130. 
48 A. Lelito, Człowiek – Animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego, Tarnów 2008, s. 302-

303. 
49 M. Eliade, Moje życie. Fragmenty dziennika 1941-1985, przeł. Ireneusz Kania, Warszawa 

2001, s. 379. Por. M. Eliade, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude – Henri Rocquetem, wyd. cyt. 
s. 158-159. 
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staciach bogów danej religii. Medytacyjny zabieg tantry polega na uświadomie-

niu sobie archetypowych podstaw tych projekcji. Jeżeli nawet podczas medytacji 

dochodzi do ożywienia tych archetypowych mocy, odbywa się to wewnątrz 
świadomości medytującego. To wewnętrzne projektowanie bóstw jest koniecz-

ne, ponieważ medytujący musi poczuć ich specyficzny charakter i specyficzną 

moc, którą pragnie zintegrować z własną świadomością. W tradycyjnej religii 

projekcja bóstw następuje na zewnątrz świadomości i prawie nigdy nie dochodzi 

do zintegrowania mocy bóstwa ze świadomością, choć mogą się zdarzyć takie 

spontaniczne przypadki, a w tantrze wszystko odbywa się świadomie. Medytują-

cy nad postaciami bóstw w ich tradycyjnej postaci, czyli jako postaci znajdują-

cych się na zewnątrz świadomości, nie ma szans na dogłębne zbadanie ich istoty, 

ponieważ umyka mu rzecz najważniejsza, bo archetypowe podstawy bóstw, któ-

re znajdują się wewnątrz świadomości. Jedyną możliwością zbadania ich istoty 

jest medytacja tantryczna. Jednak i ona wydaje się zniekształcać przedmiot ba-

dań, ponieważ prowadzi do manipulowania własną psyche, a więc do mistycznej 

magii. Wiedzą o tym, Eliade podkreśla, że w religiach archaicznych obydwa ty-

py doświadczeń przechodzą jedno w drugie. Jedność religii i magii w religii ar-

chaicznej potwierdza charakter obrzędów polegający na utożsamianiu się 

z przodkami. W Próbie labiryntu, pisze; „Często podaje przykład plemienia 

z Nowej Gwinei: jeden mit jest tam wzorcem dla wszystkich czynności (…). 

Rybak, który wykonuje dany gest, nie prosi o nic boga, nie wzywa go na pomoc, 

ale go naśladuje, utożsamia się z nim… (…) Mit łagodzi trwogę, daje poczucie 

bezpieczeństwa. Polinezyjczyk ryzykuje wypływając na ocean, ale robi to bez 

obawy, ponieważ, jeśli tylko będzie powtarzał dokładnie gesty Przodka lub boga, 

może być pewien powodzenia. To zaufanie jest jedną z sił, które pozwoliły 

człowiekowi przetrwać”50. Medytujący w systemie tantrycznym robi coś podob-

nego, tylko stawia sobie cel czysto wewnętrzny. Zaczyna od wyczucia mocy po-

szczególnych bóstw51, którą chce zintegrować ze świadomością, a kończy na 

uzyskaniu doświadczenia jedności wszelkiego bytu, własnej świadomości i dane-

                                                                 
50 M. Eliade, Próba labiryntu. Rozmowy z Claude – Henri Rocquetem, wyd. cyt. s. 169. 
51 Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, wyd. cyt., s. 458. 
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go bóstwa. Jest to możliwe jedynie dzięki archetypowemu wyobrażeniu, które 

jest psychologiczną podstawą danego bóstwa. 

Podobne doświadczenia mają uczestnicy obrzędów renovatio w tradycyj-

nych religiach, a także ci, którzy przeżywają mity coincidentia oppositorum52, 

w formie boskiej53 i ludzkiej androgynii54, czy androgynii obrzędowej55, lub mi-

stycznej56. Potwierdzeniem uniwersalnego charakteru struktury coincidentia 

oppositorum są badania Carla Gustawa Junga57. Oznacza to, iż, według Eliadego, 

w każdej z tych struktur mitycznych obecny jest pewien typ przeżycia, który 

można nazwać przeżyciem archetypowym, czyli pierwotnym, konstytutywnym 

dla ludzkiej psyche. Sens tego pojęcia jest nieodróżnialny od pojęcia typu ideal-

nego, którym operuje fenomenologia. Według uczonego wyobrażenia pierwot-

ne, czyli archetypowe upodabniają do siebie mity pochodzące z odległych epok 

i kultur58. Uważa on, że są one rzeczywiście takie same w tak, wydawałoby się 

odległych tworach religijnych, jak szamanizm i systemy medytacyjne Indii. To 

każe podejrzewać, że posiadają one metafizyczny sens. John Saliba59, Maria 

Adamus60 i Artur Rega61 uważają wprost, że archetypy w rozumieniu Eliadego, 

to platońskie idee. Tu jednak rodzi się pewna wątpliwość- wyobrażenia archety-

                                                                 
52 M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, wyd. cyt., s. 127-128. Por. M. Eliade, Traktat o historii 

religii, przeł. Jan Wierusz-Kowalski, wstęp Leszek Kołakowski, posłowie Stanisław Tokarski, 
Łódź 1993, s. 402-404. 

53 Tamże, s. 84-96, 112-116; M. Eliade, Traktat…, wyd. cyt., s. 404-406. Por. M. Eliade, 
W poszukiwaniu historii I znaczenia religii, wyd. cyt., s. 185-189, 199-202.  

54 Tamże, s. 100-111; M. Eliade, Traktat…, wyd. cyt., s. 400-408. Por. M. Eliade, W po-
szukiwaniu…, wyd. cyt., s. 189-193. 

55 Tamże, s. 116-119. Por. M. Eliade, W poszukiwaniu…, wyd. cyt., s. 194-197. 
56 Tamże, s. 81-82, 106-120, 122-127. Por. M. Eliade, Traktat…, wyd. cyt., s. 403. 
57 C. G. Jung, Siedem nauk dla zmarłych. Napisane przez Bazyliadesa w Aleksandrii, mieście 

gdzie Wschód dotyka Zachodu, [w:] C. G. Jung, Podróż na Wschód, wybór Leszek Kolankiewicz, 
przeł. Wojciech Chełmiński, Jerzy Prokopiuk, Erdmunte i Wacław Sobaszkowie, Warszawa 
1989, s. 28-29. 

58 M. Eliade, Traktat o historii religii, wyd. cyt., s. 99-105; Sacrum i profanum, wyd. cyt., 
s. 112-125. 

59 J.A. Saliba, „Homo religiosus” in Mircea Eliade, Leiden 1976, s. 165-166. 
60 Adamus M., Ontologia archaiczna a ontologia Platona. Na marginesie rozważań nad Mircei 

Eliadego koncepcją wiecznego powrotu, Studia Filozoficzne, 1987/10, s. 183. 
61 A. Rega, Człowiek w świecie symboli…, wyd. cyt., s. 55-61. 
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powe archaicznych mitów, to zwykłe czynności, takie jak: polowanie, prace rol-

nicze, akt seksualny, odżywianie, naprawa sprzętów. Raffaele Pettazoni akcentu-

je ich naturalny rodowód62. Eliade uważa, że wszystkie one są zakotwiczone 

w strukturze ludzkiego ciała, które jest mikrokosmosem, czyli odbiciem struktu-

ry całego kosmosu63, i jako takie, jest konglomeratem archetypów. Ciału soma-

tycznemu odpowiada ciało mistyczne – pisze uczony64. Dlatego akty i czynności 

ludzkiego ciała są symbolami duchowych możliwości człowieka. Według Elia-

dego, analogiczną strukturę mikrokosmos-makrokosmos, zawierają mity bardzo 

różnych kultur65. W tantrycznej medytacji następuje przeżycie tej kosmicznej 

struktury66. Dlatego tantryczna mistyka nie deprecjonuje ciała67, lecz bardzo je 

docenia, co nieraz przybiera niebezpieczne formy68. W świetle tego rozumowa-

nia, wydaje się, że platońskie rozumienie archetypowych wyobrażeń występują-

cych w mitach jest ostatecznym wyjaśnieniem ich ponadczasowego charakteru. 
Ten pogląd, podobnie jak twierdzenie, że mity są oknami transcendencji69, go-

dzi ze sobą platońskie i tantryczne rozumienie. Mityczne wyobrażenia pochodzą 

z uniwersalnej struktury ludzkiej psyche, opisanej przez tantrę. Skoro ludzka psy-

che ma wszędzie zasadniczo taką samą strukturę, archetypowe wyobrażenia mu-

szą być podobne w każdej mitologii– zakłada rumuński uczony. 

                                                                 
62 A. Lelito, Człowiek – Animal mythicum w ujęciu Mircei Eliadego, Tarnów 2008, s. 312-

313: „Dostrzegalny jest sprzeciw, jaki ten religioznawca wykazuje wobec ontologicznie realnej ka-
tegorii sacrum objawiającej się poprzez zjawiska religijne. Człowiek tworzy swój świat, zatem bo-
gowie i mityczni herosi żyją tylko w myśli ludzkiej, która je kreuje. Archetypy, na które tak często 
powołuje się Eliade, zdaniem Pettazzoniego, są wytworem człowieka i nie posiadają rzeczywisto-
ści ontologicznej niezależnej od człowieka, który je wymyślił”.  

63 M. Eliade, Techniki jogi, wyd. cyt., s. 226, 228- 229, 243-245. 
64 Tamże, s. 221-222. 
65 M. Eliade, Kowale i alchemicy, wyd. cyt., s. 33-42, 43-54, 59-61, 152-153; M. Eliade, Sa-

crum i profanum, wyd. cyt., s. 142-144.  
66 M. Eliade, Techniki jogi, wyd. cyt., s. 133-134, 243-245. Por. R. Czyżykowski, Mityczna 

kosmofizjlogia w wisznuizmie sahadźia, Studia Religiologica, 1/2012, s. 21-36.  
67 Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, wyd. cyt.  
68 J. Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły. Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, wyd. cyt., 

s. 77. 
69 M. Eliade, Obrazy i symbole, wyd. cyt., s. 241. 
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O wieloznaczności pojęcia archetyp używanego przez Eliadego, świadczy 

jego twierdzenie, że dzięki mitom świat człowieka archaicznego jest otwarty70 

ku „górze” na świat boskich archetypów, czyli na transcendencję71 i otwarty ku 

„dołowi”, na świat zmarłych72, co można rozumieć jako wierność wobec przod-

ków, ale też jako otwartość na psychologicznie rozumianą nieświadomość. Może 

to również oznaczać wzajemną otwartość i powiązanie ze sobą bardzo różnych 

bytów. W Obrazach i symbolach uczony pisze wprost; „Gdyby Obrazy nie były 

zarazem «oknem» transcendencji, człowiek w końcu zacząłby się dusić w kultu-

rze, obojętnie jakiej, choćby największej i najwspanialszej”73. Pawlak uważa, że 
pojęcie mitycznego obrazu Eliadego jest zbliżone do pojęcia symbol transcenden-

cji Karla Jaspersa74. Tutaj widzimy jaskrawo różnicę pomiędzy jungowskim 

i eliadowskim rozumieniem archetypu. W Wywiadzie dla Uniwersytetu w Huston 

Jung wyraźnie powiedział, że „Archetyp jest biologiczną strukturą naszych funk-

cji psychicznych”75. Często wypowiada twierdzenie, ze archetyp jest formą in-

stynktu76. Nigdy jednak nie powiedział skąd biorą się nasze funkcje psychiczne 

i ich biologiczne instynktowe podłoże, ponieważ to jest zagadnienie metafizycz-

ne, a Jung takich unikał. Eliade mógłby zgodzić się z rozumowaniem Junga, ale 

po uzupełnieniu go twierdzeniem, że w gruncie rzeczy ludzkie ciało posiada du-

chowy wzorzec. Jednak ostatecznie nie mamy wyjaśnia czy archetyp w znacze-

niu jungowskim i elidowskim oznacza zupełnie inne struktury, czy po prostu 

dwie strony tego samego: aspekt biologiczno psychologiczny, w psychologii jun-

gowskiej lub aspekt psychologiczno transcendentny w religioznawstwie Eliade-

go. Nauka dociera tutaj do kresu swoich możliwości i odpowiedź na to pytanie 
zależy od światopoglądu pytającego. Jeśli ktoś uznaje istnienie pierwiastka trans-

cendentnego, będzie skłonny uznać archetyp religijny za łącznik pomiędzy sferą 

                                                                 
70 M. Eliade, Sacrum i profanum, wyd. cyt., s. 29-35, 47, 53, 136, 142-143, 148-149, 152-

155. 
71 Tamże, s. 29-35. 
72 Tamże, s. 29-35. 
73 M. Eliade, Obrazy i symbole, wyd. cyt., s. 241. 
74 Z. Pawlak, Filozoficzna interpretacja koncepcji religii Mircei Eliadego, wyd. cyt., s. 76. 
75 C. G. Jung, Rozmowy, wywiady, spotkania, wyd. cyt., s. 304. Por. tamże, s. 301. 
76 Tamże, s. 224, 299, 350-351, 360, 416. 
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psychiczną i sferą ponad psychiczną, a ten kto nie uznaje istnienia takiego ele-

mentu, będzie uważał, że archetyp, nawet religijny, należy do struktury psy-

chicznie rozumianej nieświadomości i nie kontaktuje psyche z niczym po za nią 

samą. Dodatkowa trudności bierze się stąd, że Jung nigdy do końca nie zdefi-

niował pojęcia archetypu. W rozważaniach na temat procesu indywiduacji opisał 

archetypy, które uważał za najważniejsze dla osiągnięcia pełnej integracji psy-

chologicznej77. Jednocześnie podawał przykłady wielu innych archetypów78, choć 

na zadane mu wprost pytanie o to, czy liczba archetypów jest ograniczona, czy 

też można dowolnie powiększać ich liczbę, nie chciał odpowiedzieć, a wręcz 

przyznał się do niewiedzy w tej dziedzinie79. Eliade, przeciwnie niż Jung, twier-

dzi, że wyobrażeń archetypowych, na których oparte są symbole religijne 

wszystkich religii jest stosunkowo niewiele. Znamienna jest jego notatka 

z Dziennika: „W skromniejszej proporcji i bez popadania w ekstazę, jak Goethe 

przy okazji swego odkrycia, tak i ja doznałem szczególnego przeżycia, kiedy zro-

zumiałem, że formy «historyczno-religijne» są tylko niezliczonymi odmianami 

ekspresji kilku fundamentalnych przeżyć religijnych”80. 

 

 

Zakończenie 
 

Wydaje się, że stanowisk obydwu uczonych nie da się pogodzić inaczej jak 

twierdząc, iż Jung mówi o archetypach w sensie psychologicznym, a Eliade o ar-

chetypach, które służą do sięgania ponad psychikę w rzeczywistość nadprzyro-

dzoną. Szwajcarski uczony opisuje archetypy służące integracji ludzkiej psyche, 

a rumuński uczony opisuje archetypy z zasady służące ludzkiej świadomości do 

wychodzenia poza ludzką psyche ku rzeczywistości nadprzyrodzonej. Mógłbym 

zamknąć te rozważania tą uwagą, gdyby sprawy nie komplikowały sprzeczne 

                                                                 
77 C. G. Jung, Archetypy i symbole: pisma wybrane, wyd. cyt. 
78 C. G. Jung, Rozmowy, wywiady, spotkania, wyd. cyt., s. 301-305. 
79 Tamże, s. 304. 
80 M. Eliade, Religia, literatura, komunizm. Dziennik emigranta, przeł. Adam Zagajewski, 

Londyn 1990, s. 226-227. Por. M. Eliade, Próba labiryntu…, wyd. cyt., s. 152. 
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stwierdzenia Junga i oczywiste fakty, które przeoczył Eliade w swoich bada-

niach. Czasem Jung twierdzi, że jedyny prześwit do świata ponad psychicznego 

jest możliwy po zintegrowaniu ze świadomością archetypu jaźni, a czasem przy-

znaje, że istnieją dowody chwilowych wglądów w rzeczywistość nadprzyrodzo-

ną. Jednocześnie Eliade zdaje się nie zauważać, że tak zwane doświadczenia re-

ligijne nie zawsze wyprowadzają ludzką świadomość poza psyche ku rzeczywisto-

ści nadprzyrodzonej. Gdyby tak było ludzkie życie na Ziemi byłoby rajem. Po-

winniśmy zapytać; czy ludzie źle używają archetypowych wyobrażeń, przetwa-

rzając je w symbole własnych wyznań religijnych, czy te wyobrażenia archety-

powe nie zawsze wynoszą ludzką świadomość ku transcendencji. Jeżeli zachodzi 

ta druga okoliczność, to powinniśmy zapytać; skąd bierze się trwałość takich 

symboli i takich form religijnych, które nie spełniają swojej najistotniejszej roli? 

A może jest tak, że w ludzkiej psyche mieszają się elementy pochodzące i intu-

icyjnego odczucia transcendencji z czysto psychofizycznym przeżyciem tego, co 

ludzkie i tworzą jeden arcyludzki konglomerat? Wtedy nie wyobrażenie arche-

typowe jest odpowiedzialne za zatrzymanie ludzkiej świadomości na poziomie 

psychofizycznym, ale nie pełne i nie czyste jego przeżycie. Rumuński religio-

znawca nigdy nie postawił tego problemu. Z uwag na temat religii archaicznych, 

które posługiwały się, między innymi, ofiarami z ludzi dla osiągnięcia przeżycia 

religijnego wnioskuję, że uczony nie wartościował moralnie symboli religijnych, 

a więc nie dostrzegał problemu zmieszania ludzkiego i zwierzęcego w ludzkiej 

psyche, a szkoda, ponieważ nie mamy podstaw do wyciągania wniosków dla roz-

strzygnięcia postawionego powyżej problemu. Z uwag Eliadego o zaciemnianiu 

pewnych form religijnych, możemy się tylko domyślać, że uczony uważa symbo-

le i formy religijne, które nie wyprowadzają ludzkiej świadomości ponad świat 

zmysłowy za formy niepełne. Tym samym uważa, że archetypy, których konkre-

tyzacją są symbole historycznych religii z zasady są strukturami, które umożli-

wiają ludzkiej świadomości percepcje rzeczywistości nadprzyrodzonej. Zaś te 

konkretyzacje archetypów, które nie spełniają tej roli są błędne i nie mają zna-

czenia dla właściwej oceny archetypów. Takie rozumowanie potwierdza fakt, że 

to jakim symbolem jest dane wyobrażenie rozstrzyga intencjonalne ukierunko-

wanie człowieka przeżywającego dany symbol. Problem ten opisał Jaques Waar-
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denburg. „Naszym punktem wyjścia jest to, że jakość intencji jest zróżnicowana, 

przez co mogą one przechodzić z obszaru zwykłego do religijnego i z religijnego 

do zwykłego. Postawić można hipotezę, że jeżeli intencje mają stać się inten-

cjami religijnymi, muszą nabrać kierunku religijnego i jakości religijnej, dzięki 

czemu powstają religijne percepcje i doświadczenia, interpretacje i sposoby za-

chowania. W życiu codziennym istnieje szereg intencji, które przybrać mogą 

skierowanie duchowe lub nawet religijne i wówczas wyprowadzają poza hory-

zonty codzienności. (…). Możliwa jest też sytuacja odwrotna, że intencje religij-

ne mogą zostać inaczej skierowane i poniekąd «rozładowane». (…) Dotyczy to 

nie tylko postrzegania, ale także ekspresji i zachowania, interpretacji i zastoso-

wania: o ich ewentualnej jakości religijnej decyduje ostatecznie kierunek inten-

cji” 81. Święty Jerzy walczący ze smokiem może być archetypem czysto estetycz-

nym dla artysty, może symbolizować archetyp cienia dla psychologa analityczne-

go i może symbolizować archetyp duchowej walki pomiędzy dobrem a złem dla 

człowieka religijnego. W tej pespektywie, to nie sam archetyp posiada taką a nie 

inną naturę, tylko sposób jego przeżywania sytuuje go w tej a nie innej sferze. 

Czy jednak nie istnieją archetypy, które nadają się tylko do przeżywania psycho-

logicznego? Z całą pewnością istnieją; na przykład postacie z dziecięcych bajek, 

które z zasady chyba nie mogą stać się symbolami religijnymi w pełnym znacze-

niu tego słowa. Jednak wiemy o tym, że pewne symbole ważne dla religii traciły 

swoje religijne znaczenie i stawały się symbolami estetycznymi lub baśniowymi. 

Taki los spotkał bóstwa antycznego panteonu. Wydaje się więc, że musimy 

przyjąć, że istnieją symbole należące do trzech różnych sfer: religijnej, psycholo-

gicznej i estetycznej. Przy czym symbole należące do sfery religijnej mogą tracić 

religijne znaczenie na rzecz estetycznego lub psychologicznego. Trudno podać 

przykłady procesów odwrotnych. Nigdy chyba postacie z baśni lub postacie 

stworzone z intencją czysto estetyczną, nie nabrały znaczenia religijnego, cho-

ciaż matryca wyobraźni, według które są one tworzone pozostaje ta sam, zdaje 

się twierdzić Eliade. Robi to zresztą nie tylko teoretycznie, ale praktycznie po-

przez uwielbienie dobrej literatury i pisanie własnych powieści. Oznaczałoby to, 
                                                                 

81 J. Waardenburg, Religie i religia: systematyczne wprowadzenie do religioznawstwa, przeł. 
Andrzej Bronk, Warszawa 1991, s. 182-183. 
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że istnieje jakaś intymna więź pomiędzy wyobrażeniami wszystkich trzech wy-

mienionych sfer. Ta więź bierze się stąd, że archetypy, którego emanacjami są 

symbole wszystkich sfer, są w istocie te same, a o ich przynależności do tej czy 

innej sfery decyduje ukierunkowanie intencji. 
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Jean-Jacques Wunenburger 
 

 

O narodzinach obrazu:  

obecność czy znikanie bytu? 
 

 

Zdefiniowanie obrazu jako przedstawienia myślowego, tak uświadomione-

go, jak i nieuświadomionego, zakłada przeciwstawienie go spostrzeżeniu realne-

go przedmiotu. Podczas gdy spostrzeżenie stawia nas w relacji wobec przedmio-

tu, obraz – przeciwnie – zastępuje przedmiot, gdy ten nie jest już obecny lub gdy 

nigdy obecny nie był. Obraz, odnoszący się do bytu in absentia, nie jest zatem 

nigdy ujmowany jako to, co pierwotne, lecz jako pochodna innej, uprzedniej 

wobec niego rzeczy i ze względu na ten nadrzędny fakt poddawany jest osądowi. 

Ów byt stanowiący punkt odniesienia lub rzecz w sobie, może być realnością 

daną zmysłom empirycznie, ale może także stanowić jedność z naturą pona-

dempiryczną, z bytem niewidzialnym, dostępnym jedynie umysłowi. Na przy-

kład u Platona, obraz został ujęty jako mimetyczna kopia Odniesienia (un Réfé-

rent), czyli eidos, formy niematerialnej i duchowej1. W dwóch koncepcjach: real-

ności zmysłowej i realności inteligibilnej, obraz jako ikona (eikon) zawsze jawi 

się jako nieobecność, brak, byt pomniejszy. 

Chrześcijańska tradycja teologiczna będzie analizowała różnicę między by-

tem i obrazem zgodnie ze schematem uczestnictwa i pokrewieństwa: obraz-

ikona powstaje w wyniku działania stwarzającego wzorca, tak jak Syn został 

spłodzony przez Ojca a Chrystus przez Boga; status obrazu oparty na jego po-

chodzeniu od stwarzającego wzorca (skąd „posłuszeństwo” Syna wobec Ojca) 

                                                                 
1 Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, księga X. 
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umożliwia odwrotność – pozwala Bogu stać się widzialnym2. Niezależnie od 

użytego języka, obraz nie ma nigdy ani prawdziwej substancjalności, ani własnej 

przyczynowości, zjawia się jedynie „po niewczasie”, gdy coś w pełni realnego 

ustępuje mu miejsca. Pojawienie się obrazu zakłada więc, że to, co istnieje na-

prawdę, czyli to, co realne, nie jest „wszystkim”, lecz wycofuje się, usuwa, by 

móc zostać przedstawionym przez obraz. 

W tym kontekście pytania dotyczące przejścia od tego, co realne do obrazu, 

mnożyły się w toku dziejów. Pod jakimi warunkami to, co realne może powo-

dować zaistnienie obrazu? Czy obraz powstaje jako negacja realności czy jako jej 

pochodna? A jeśli obraz zajmuje miejsce przedmiotu istniejącego, to jak ująć je-

go zdolność „zajęcia miejsca” tego, co realne? Czy obraz scalałby nieistnienie, 

pozostając w ścisłym sensie „irrealnym”? W jaki sposób może on jednak powo-

dować pojawienie się i „efekt” przedmiotu istniejącego? Gdy natomiast przyzna 

się, że istnieje on w pewien sposób, to skąd bierze się jego zdolność do upomi-

nania się o istnienie, czasem wręcz do zjawiania się bardziej realnego, można 

powiedzieć „nadrealnego”, według wyrażenia przejętego przez Gastona Bache-

larda z surrealizmu? 

Wszystkie te pytania dotyczą w równej mierze natury, co funkcji i wartości 

obrazów dla podmiotu. Stoją w centrum wielu współczesnych teorii psycholo-

gicznych i psychoanalitycznych, często są podejmowane w filozoficznych anali-

zach inspirowanych fenomenologią i hermeneutyką. Jednak były one już obecne 

i często podobnie formułowane w tradycyjnych spekulacjach metafizycznych 

oraz teologicznych. Zamiast tworzyć przegląd owych koncepcji, chcielibyśmy 

pokazać w jaki sposób filozoficzne ujęcie obrazu Gastona Bachelarda zbliża się 

do większości motywów interpretacyjnych tego zagadnienia. Nie wikłając się 

w synkretyzm, analizy Gastona Bachelarda zaświadczają wszakże o niewątpliwej 

ambiwalencji pełnej znaczeń i problemów, które można rozjaśnić i wzmocnić 

odnosząc je do innych, niekiedy pokrewnych interpretacji. 

                                                                 
2 Szerzej na temat teologii obrazu w chrześcijaństwie: por. J.-J. Wunenburger, Filozofia 

obrazów, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011. 
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Ramy epistemologiczne i metafizyczne koncepcji obrazu Gastona Bache-

larda w jej pierwszym okresie rozwoju bliskie są magicznemu idealizmowi nie-

mieckich romantyków oraz teorii aktywnej wyobraźni okultystycznych myślicieli 

odrodzenia3, ujmujących obraz jako manifestację bytu a wyobraźnię jako moc 

zjednoczenia z bytem. To dlatego Bachelard może powiedzieć: „Wyobraźnia nie 

zna nie-bytu”4. Według Bachelarda, Ja niespodzianie zapełniają obrazy, czyli 

nieobiektywne przedstawienia rzeczywistości wartościowane przez afektywne 

projekcje świadomego i nieświadomego psychizmu, przedstawienia obdarzone 

znaczeniami symbolicznymi otwierającymi dostęp do danej empirycznej (zna-

czeniami, których treść można w szczególny sposób rozjaśnić alchemiczną for-

mułą czterech żywiołów Natury: wody, powietrza, ziemi i ognia). Bachelard, 

w ślad za Sigmundem Freudem, wiąże owe obrazy z nieświadomymi fantazma-

tami i ich libidalnymi obciążeniami5, jednak do kategorii obrazów zalicza także 

przedstawienia świadome, poprzedzające w większości przypadków akt spo-

strzeżeniowy. Dla Bachelarda obraz zdaje się być zatem pierwszy w sensie chro-

nologicznym i logicznym, wcześniejszy od spostrzeżenia i pojęcia, choć jego ak-

tualizacja psychiczna może następować w tym samym czasie, co percepcja. Ob-

raz organizuje i przygotowuje percepcję, obciążając ją oczekiwaniami oraz war-

tościowaniami. Oto dlaczego może on zostać uznany za przyczynę pierwszych 

błędów osądu intelektualnego i „przeszkód epistemologicznych” opóźniających 

tworzenie wiedzy naukowej; nauka, by zyskać dostęp do prawdziwego poznania 

natury, musi więc ujarzmić obrazy aż do oczyszczenia, aż do prawdziwej psy-

choanalizy poznania obiektywnego6. Dlatego „prawdziwe” przedstawienie 

przedmiotów nie może dokonać się wyłącznie na drodze percepcji, zawsze ska-

żonej obrazami – musi ona ustąpić miejsca abstrakcji naukowej „konstruującej” 

pojęcie zjawiska. 

                                                                 
3 Więcej na temat tych zagadnień: por. A. Faivre, Accès à l’ésotérisme occidental, Paris 1996. 
4 G. Bachelard, Poetyka marzenia, przeł. L. Brogowski, Gdańsk 1998, s. 191. 
5 Wpływ Freuda przejawia się przede wszystkim w jednym z pierwszych dzieł dotyczących 

poetyki: por. G. Bachelard, La Psychanalyse du Feu, Paris 1938; dalsze prace w większym stopniu 
będą podlegały wpływowi Junga. 

6 Por. G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy 
obiektywnej, przeł. D. Leszczyński, Gdańsk 2002. 
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Uczuciowa i symboliczna naddeterminacja pierwotnych obrazów staje się 

jednak procesem uprzywilejowanym w marzeniu poetyckim. Twórcza moc wy-

obraźni przejawia się w jej zdolności do przenikania w głąb obrazów, by je prze-

kształcać i deformować. Wyobraźnia poetycka określa więc siebie przez taki sto-

sunek do świata, który pozwala wzbogacać go dzięki wiązaniu nieświadomych 

obrazów podmiotu z ukrytymi w świecie znaczeniami. Marzenie na jawie zako-

rzenia się w nieświadomych obrazach podmiotu, nie oddzielając się od przed-

miotów i łącząc się z nimi na zasadzie przeciwstawienia (marzenie animus) lub 

tworząc rodzaj zespolonej całości (marzenie anima)7. Wyobraźnia Bachelardow-

ska rysuje się zatem przede wszystkim jako połączenie ze światem, stałe powią-

zanie z rzeczywistymi przedmiotami, udział w bycie rzeczy. Działając, wyobraź-

nia nieustająco przekształca – w relacji przedmiotowej – przedmiot w „nad-

przedmiot”, inaczej mówiąc: w przedmiot śniony. W ten sposób Bachelard od-

różnia dwa nastawienia do świata: jedno, pokrewne poznaniu naukowemu kon-

stytuuje abstrakcyjne poznanie przedmiotów wyłączając uczucia Ja i formując 

zdecydowane oddzielenie podmiot-przedmiot, drugie, bliskie wszechkosmicz-

nemu oniryzmowi ustanawia rodzaj zgodności między Ja i Nie-ja. 

Ta ontologiczna pozytywność jest jednak nie tyle własnością obrazu, co re-

zultatem działania dynamizmu, napędu całego bytu, który ujawnia się u Bache-

larda jako wola mocy, taka jak analizował ją Friedrich Nietzsche. W sferze in-

stynktów, człowieka określa nie tyle libido czy popęd śmierci – które nie są jed-

nak negowane a jedynie relatywizowane – co conatus, impetus, pozytywna siła 

działająca, wyzwalająca wolę8. Obraz okazuje się być u Bachelarda nieodłącznie 

związany z aktualizacją woli życia, co czyni tę koncepcję bliską stanowisku 

Schopenhauera9. Bachelardowski obraz staje się więc rodzajem ekspresji 

                                                                 
7 Terminologia zapożyczona od C.G. Junga. „Animus to projekty i troski, dwa sposoby na 

to, aby nie być obecnym dla samego siebie. Anima to marzenie, które żyje bieżącą szczęśliwością 
obrazów”. G. Bachelard, Poetyka marzenia, dz. cyt., s. 76. 

8 „Nie dziwi zatem, że marzyć o obrazach materii – tak, po prostu marzyć o nich – oznacza 
wzmacniać wolę”. G. Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, Paris 1948, s. 23. 

9 Por. J. Libis, L’ombre de Schopenhauer dans l’oeuvre de Gaston Bachelard, „Le texte et l’idée. 
Cahiers du centre de recherches germaniques de l’Université de Nancy II” 10, 1995, s. 219 i nast. 
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i uprzywilejowaną formą realizacji woli, w której nieświadome siły psychiczne 

łączą się z nieustannie zmieniającą się rzeczywistością. 

Mówiąc językiem psychoanalizy, wydaje się, że u Bachelarda popęd, pro-

wadzący do zniekształcania i przekraczania tego, co realne, bezustannie ogarnia 

Ja, utrudniając mu przystosowanie się do rzeczywistości. Nawet jeśli w pewnym 

stopniu Ja udaje się oddzielić od pierwotnego względem przedmiotowości (pré-

objectal) narcyzmu, jako że świat nieustannie narzuca się podmiotowi, to jednak 

nie udaje mu się ustalić relacji wobec przedmiotu, przyporządkować zasady 

przyjemności zasadzie rzeczywistości. Obraz pełni funkcję formy przejściowej – 

w znaczeniu określonym przez Winnicotta10 – odrywającej ego od fantazmatu, 

ale także przenoszącej Ja poza przedmiot, co wprowadza rodzaj nowego wy-

właszczenia (dépossesion) podmiotu, z zewnątrz niego samego. Oto dlaczego 

w marzeniu w mniejszym stopniu podmiot marzy o świecie, niż Świat marzy 

o sobie w indywidualności podmiotu11. Wyobraźnia psychologiczna staje się ro-

dzajem odbiorczego „sensorium” dla wyobraźniowego zjawiania się Całości 

Świata. 

Nawet bez bezpośrednich odniesień, Bachelardowskie ujęcie wyobraźni po-

zostaje w analogii do starożytnej tradycji myślowej, reprezentowanej przede 

wszystkim przez teozofię silnie inspirowaną neoplatonizmem i filozofią Plotyna. 

W tej perspektywie obraz i wyobraźnia są określane nie z punktu widzenia 

człowieka, ale Podmiotu absolutnego, nieskończonego, nazwanego Bogiem. 

Pryncypium wszystkich rzeczy jest ustanowione jako Jedno w filozofiach, w któ-

rych brak idei osobowości boskiej (Plotyn) lub też jako „boskość” w tych, które 

wychodząc od chrześcijaństwa założyły ideę osobowego boga; Jedno lub „bo-

skość” tworzą tożsamość nierefleksyjną, uprzednią wobec przedmiotowości toż-

samość bytu, która odpowiada stanowi boskości sprzed Stworzenia lub sprzed 

powstania wielości. 

Na przykład u Jacoba Boehmego pierwotnie niezdeterminowana „boskość” 

jest określana jako Abgrund lub Ungrund, czyli tożsamość nieświadoma siebie, 

                                                                 
10 Por. D.W. Winnicott, Jeu et Réalité. L’espace potentiel, trad. C. Monod, J.-B. Pontalis, 

Paris 1975. 
11 Por. G. Bachelard, Poetyka marzenia, dz. cyt., s. 197–242. 
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analogiczna do otchłani symbolicznie nazwanej boską Ciemnością12. Absolut 

osiąga samorozwój jedynie tworząc obraz samego siebie, otwierając się na relację 

przedmiotową z lustrzanym odbiciem. To w zwierciadle, w podwojeniu siebie, 

boskość osiąga pierwszą samoświadomość. Dzięki zwierciadłu Bóg podwaja się 

i osiąga zdolność odniesienia swej istoty do tego, co odeń różne, by stać się dla 

siebie prawdziwym Podmiotem. Moment odbicia zbiega się z wyjściem Boga 

poza Ciemność, z wejściem w Światło, co wprowadza doświadczenie ujrzenia 

siebie w sferze widzialnego. W ujęciu Boehmego, tak jak w teologii dogmatycz-

nej, stworzenie bytów skończonych (co w micie biblijnym zostało połączone 

z widzialnym stworzeniem Światła – fiat lux) musi następnie zostać zinterpre-

towane jako zmaterializowanie się obrazu w formie bytów utworzonych na „po-

dobieństwo” Boga13. Stworzenie to nie tylko dokonanie się procesu, dzięki któ-

remu boska tożsamość tworzy miejsce dla innobytu w przypadkowości człowie-

ka i natury, pod warunkiem że ta przedmiotowa odmienność zachowuje się ni-

czym obraz w rodzaju tego ze zwierciadła. Tworząc obraz inny od siebie, Bóg 

w taki sposób przenika do prawdziwej subiektywności lub Osoby, że człowiek, 

o ile jest Nie-Ja Boga stworzonym na jego obraz, zapewnia wyniesienie bytu ab-

solutnego i uczestniczy w wypełnieniu jego istoty, inaczej mówiąc – jego „chwa-

ły”. 

W ten sposób teozofia Boehmego karmi się metafizyką lustra a opisując 

stawanie się Boga, boskie samorództwo, wyprzedza w pewien sposób scenariusz 

ontogenezy, który odnajdziemy później w wielu teoriach psychologicznych 

i psychoanalitycznych: Podmiot nie może wykroczyć poza stadium narcystyczne 

inaczej, niż utwierdzając siebie w lustrzanym obrazie, w przedmiocie będącym 

jednocześnie Tym Samym i Innym. W ten sposób, realność ustanawia złączenie 

podobieństwa i odmienności, przez które Podmiot osiąga swój byt dokonany lub 

totalny. Jednak u Boehmego, jak u większości teologów monoteistycznych, in-

                                                                 
12 Por. A. Koyré, La Philosophie de Jacob Boehme, Paris 1971. 
13 W Księdze Rodzaju, Bóg mówi: „Uczyńmy ludzi na Nasz obraz, podobnych do nas” 

(1.26). Cyt. za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginal-
nych z komentarzem, przeł. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, 
Częstochowa 2008. 
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ność przedmiotu, czyli Stworzenie, nie mogłoby stać się bytem autonomicznym. 

To bowiem umożliwiałoby narodziny absolutu na zewnątrz niego samego 

i prowadziłoby do dualizmu metafizycznego lub „dyteizmu”. Przeznaczenie lu-

strzanej realności, jaką jest Stworzenie, polega w istocie na odesłaniu do bytu 

boskiego, ostatecznie doprowadzającego odmienność świata do swej własnej, 

skończonej tożsamości. Oto dlaczego, zgodnie z teologią chrześcijańską, prze-

znaczenie świata tkwi w jego przekształcaniu się według planu zwanego Odku-

pieniem lub zbawieniem w eschatologiczną całość usuwającą u kresu czasu roz-

dział między Bogiem a jego stworzeniem. 

Okazuje się więc, że filozoficzne koncepcje obrazu Bachelarda nie odbiega-

ją znacząco od gałęzi teozoficznej o tyle, że podmiot psychologiczny utwierdza 

siebie jedynie w bezpośredniej relacji z zewnętrznym obrazem materialnym ni-

czym z lustrem, w którym zawiązuje się połączenie subiektywności i obiektyw-

ności, wewnętrzności i zewnętrzności. Podobnie można by utrzymywać, że wy-

obraźnia u Bachelarda już w teraźniejszości unieważnia podział Ja/Nie-Ja na 

tych samych zasadach, na których Bóg w czasach apokaliptycznych wciela ze-

wnętrzne i niedoskonałe stworzenie, by odnowić w samym sobie stan uogólnio-

nej doskonałości. 

Niemożliwe jednak, by to podstawowe odczytanie Bachelardowskiej myśli 

było tak proste i jedyne możliwe. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wyobraźnię 

zdaje się określać siła wznosząca, która poszerza sferę Ja i sprawia, że uczestni-

czy ono w przedmiotach przeobrażanych przez rozbudzone w marzeniu wartości 

metafizyczne, ponadzmysłowe, to jednak współtworzy ona także obszary 

w większym stopniu niejasne, gdzie przy jej udziale pojawiają się formy mniej 

żywotne i twórcze. W wielu fragmentach swego dzieła Bachelard zdaje się ana-

lizować obraz w sposób bardziej subtelny i mroczny. Moc obrazu, skierowana ku 

„nad-przedmiotowi”, pobudzająca dynamikę marzenia, odsłania bowiem 

w pewnych doświadczeniach inny wymiar, odmiennie złączony z próżnią, bra-

kiem, negacją. 
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Sam Bachelard przyznaje, że na zawsze naznaczyło go to, czego doznał 

wspinając się po schodach katedry w Strasburgu14. Nagły zawrót głowy odebrał 

mu przytomność, po uderzeniu powietrza, które przeniknęło także do wyobraź-

ni nastąpił upadek w pustkę, zwrot skierowany nie wzwyż, ale ku głębi. W tym 

pouczającym przeżyciu niewątpliwie można dostrzec potwierdzenie prostej pola-

ryzacji obrazu zgodnej ze schematami sensomotorycznymi, nawykowymi wzor-

cami porządkującymi nasze aktywności i ich wyobrażenia zgodnie z podziałem 

na górę i dół. Pozytywnym obrazom, w których rzeczy mają wyraźnie uprzywi-

lejowaną pozycję, zostają w ten sposób przeciwstawione obrazy regresywnego 

zejścia. Skądinąd Gilbert Durand w swej typologii struktur wyobraźni utrzyma 

Bachelardowską lekcję i ustanowi odruch jednym z trzech przeciwstawnych sys-

temów stawania się obrazów15. 

Bezsprzecznie należy jednak pójść dalej. Doświadczenie zawrotu głowy 

i związanego z nim szeregu mrocznych obrazów pokazuje Bachelardowi, że byt 

nie ogranicza się do siły twórczej rozbudzającej pogodny oniryzm, ale że w jego 

wnętrzu, ponad źródłową próżnią mieści się zagłębienie bytu uzasadniające jego 

kruchość, samotność i niepokój. Chodziłoby więc o „zgliszcza bytu, zgliszcza 

Dasein znane także fizycznie, na ile to możliwe…” i dalej: „Nasza nieświado-

mość jest niczym wydrążona przez wyobrażoną czeluść. Wszystko może w nas 

uderzyć, wszystko może nas dosięgnąć, by wywołać samounicestwienie”16. Pod 

pewnymi względami siła napędowa, wola niosąca byt ku światu styka się tu 

z niedomiarem bytu przywodzącym na myśl popęd destrukcyjny, popęd śmierci. 

Należałoby tu zatem utrzymać, że popęd śmierci nie zmierza bezpośrednio ku 

zewnętrznym obiektom by je zniszczyć lub usunąć, ale że kieruje się on przede 

wszystkim przeciwko samemu podmiotowi. 

W ten sposób wyobraźnia oniryczna nabrałaby nowego znaczenia: przez 

swą moc twórczą zmierzałaby do przeciwstawienia się popędowi śmierci, do za-

sypania otwierającej się wewnątrz ontologicznej pustki. Dodatkowy sens, który 

wyobraźnia nadaje rzeczom wykraczając poza ich postrzeganie, ciepło wnoszone 

                                                                 
14 Por. G. Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, dz. cyt., s. 344 i nast.  
15 Por. G. Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris 1984. 
16 G. Bachelard: La Terre et les Rêveries de la volonté, dz. cyt., s. 347 i 351. 
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przez obraz do świata, co tworzy z niego Hiper-podmiot, jest w istocie jedynie 

dążeniem do ukrycia bądź uciszenia ślepej siły działającej w głębi Ja. W marze-

niu na jawie, wyobraźnia stawałaby się zatem zbawienną a nawet podstawową 

(vitale) funkcją psychiczną nie tyle ze względu na pierwotne poczucie szczęścia, 

które podsyca dzięki obrazom, co wskutek zdolności do ukrywania, maskowania 

nicości bytu przez tworzenie jego naddatku: „Marzenie zespala byt wokół swego 

marzyciela. Stwarza złudzenie, że jest czymś więcej, niż jest. W ten sposób na 

owym mniej-byciu, którym jest stan rozluźnienia i gdzie kształtuje się marzenie, 

zarysowuje się relief, który poeta potrafi rozdąć, czyniąc z niego więcej-bycie”17. 

Wytwarzanie obrazów to wytyczanie pierwszej drogi prowadzącej do zniesienia 

pierwotnego lęku, wynikającego z ontologicznego non-sensu. W ten sposób, 

przez pesymizm o niewątpliwej Schopenhauerowskiej inspiracji, Bachelard 

wprowadza do pozornej pozytywności wyobraźni źródłową negatywność. W po-

rządku fenomenologicznym obraz jest bezsprzecznie pierwszy, jednak w szeregu 

ontologicznym zajmuje tylko drugą pozycję. Skoro początek ustanawiają we-

wnętrzne Ciemności zapowiadające brak bytu, to byt wskazuje na to, co pochła-

nia nas w nieokreśloności i śmierci, doświadczanych przez Bachelarda w marze-

niu nocnym: „Marzenie senne rozprasza nasz byt na widma dziwacznych bytów, 

które nie są już nawet naszymi własnymi cieniami […]. W głębiach tych, w in-

tymności, ocieramy się o nicość, o naszą nicość […]. Wszystkie te wygaszenia 

w ciemności nocy zbiegają się w nicości naszego bytu. W ostatecznym rozra-

chunku absolutne sny pogrążają nas w świecie Nicości”18. W ten sposób Bache-

lardowska koncepcja wyobraźni odnajduje jej subtelne dążenia, by – zagęszczając 

przedmioty – nieustannie zaklinać niedomiar podmiotu. 

Poprawka wprowadzona przez Bachelarda do jego aktywnego „imaginary-

zmu” świadczy więc o niepowstrzymanym wymiarze negatywności towarzyszącej 

obrazowi. Jak wobec tego wypowiedzieć połączenie pozytywności i negatywno-

ści, bytu i nicości, pełni marzonego przedmiotu i niedomiaru podmiotu? Jak 

określić stanowisko Bachelarda względem tych ujęć wyobraźni, które odnoszą ją 

do dialektyki życia i śmierci? 
                                                                 

17 G. Bachelard, Poetyka marzenia, dz. cyt., s. 174. 
18 Tamże, s. 166–167. 
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W pewnym sensie Bachelard okazuje się być bliższy pesymistycznej a nawet 

nihilistycznej tradycji myśli niemieckiej (od Schopenhauera do Heideggera), niż 

współczesny mu Francuz – Jean-Paul Sartre. Dla Sartre’a wyobraźnia jest inten-

cją świadomości, która przez neantyzację chce umknąć rzeczywistości, jej ma-

sywnej i alienującej naturze. Powieść Mdłości pokazuje, że rzeczywistość w sa-

mym swym istnieniu przedstawia się jako lepka magma atakująca Ja, opanowu-

jąca je i wykluczająca z samego siebie19. Od tych egzystencjalnych mdłości nie 

można uciec inaczej niż przy pomocy wyobraźni, wyzwalającej nas dzięki świa-

domości odrzeczywistniającej. Według Sartre’a, wyobraźnia jest zatem negacją 

świata obiektywnego. Obraz to tylko quasi-obserwacja, w której zmierzamy do 

danej spostrzeżeniowej jako nieobecnej20. Zachwyt, jaki w Sartrze wywołuje 

zniknięcie świata, ucieczka poza rzeczywistość, powraca w jego fenomenolo-

gicznej analizie emocji. I tak, zachowanie wynikające ze strachu, emocji przeja-

wiającej się tu w usuwaniu niebezpieczeństwa, polega na unicestwianiu świata, 

na magicznym nicościowaniu go. W miejsce zmiany stosunku wobec przedmio-

tu, z czym mamy do czynienia w przypadku wyobraźni, w emocji dokonuje się 

symetryczne zniknięcie Ja21. Obraz i zniknięcie ujawniają zatem tę samą negację 

danej spostrzeżeniowej. Skądinąd ów negatywny stosunek świadomości do świa-

ta znajduje u Sartre’a tym pełniejsze uzasadnienie, że świadomość w swej istocie 

przedstawia się jako czysta nicość. Analizy otwierające Byt i nicość pokazują, że 

o ile w-sobie rzeczy, przedmioty, dają się uchwycić jako pełna, nieprzejrzysta to-

talność, o tyle świadomość zjawia się na zasadzie kontrastu jako to, co nie jest, 

jako nic – niczym otwór powietrzny wewnątrz orbity. „Tak więc nicość jest tą 

dziurą w bycie, tym skokiem bytu-w-sobie w stronę jaźni (soi), skokiem, dzięki 

któremu ustanawia się byt-dla-siebie […]. Nicość jest kwestionowaniem bytu 

przez byt”22. 

                                                                 
19 Por. J.-P. Sartre: Mdłości, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1974; Kraków 2005. 
20 Por. J.-P. Sartre, Wyobrażenie. Fenomenologiczna psychologia wyobraźni, przeł. P. Beylin, 

Warszawa 1970; 2012. 
21 Por. J.-P. Sartre, Szkic o teorii emocji, przeł. R. Abramciów, Kraków 2006. 
22 J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, przeł. J. Kiełbasa, P. Mróz i in., 

Kraków 2007, s. 121–122. 
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Jeśli wyrażone w ostatnim zdaniu przekonanie, które Sartre dzieli ze współ-

czesnym egzystencjalizmem nihilistycznym (w szczególności z Heideggerem), 

częściowo zawiera się w drugiej filozofii obrazu Bachelarda, to idea wyobraźni 

rozumianej jako aktywna neantyzacja przeciwnie – jest mu obca. Wyobraźnia 

u Sartre’a uczestniczy w wolności jedynie przez bezwzględny stosunek do świata, 

w którym neantyzacja nie jest nigdy daleka od destrukcji. U Bachelarda prze-

ciwnie, obraz nie niszczy a raczej jest tym, co musi ukryć śmierć, kres bytu, który 

zostaje wyparty w głąb nieświadomości. Krótko mówiąc, obraz chroni nas przed 

zgubnymi siłami. Bachelardowska wyobraźnia pozostaje przede wszystkim oni-

ryczną mocą złączenia z przedmiotami, umiłowaniem rzeczy, podczas gdy 

u Sartre’a odsuwa nas ona od rzeczywistości i zamyka w masochistycznej subiek-

tywności. Jeśli zatem Sartre ujął stosunek obrazu do nicości w sposób bardziej 

zamknięty i usystematyzowany niż Bachelard, to jednak nie wydaje się, by mógł 

zdawać sobie sprawę z wyzwalającej dynamiki obrazów i z mocy twórczej wyni-

kającej z samej ich obecności w świecie. 

W tym kontekście sugestywne psychoanalityczne rozjaśnienie daje inter-

pretacja Massimo Fagioli, pozwalająca wejrzeć głębiej w zagadnienie pustki jako 

warunku pojawienia się obrazu23. W sposób bliski Sartre’owi, zastępując jednak 

fenomenologię filozoficzną metodą psychogenetyczną, Fagioli rozważa obraz 

jako pierwotną „zanikającą fantazję”, towarzyszącą przejściu płodu z matczynej 

nocy ku światłu widzialności24. Wyobraźnia niemowlęcia z początku przejawia 

się jako popęd destrukcyjny, unieważniający istnienie przedmiotu jako możliwe-

go do ujrzenia w pełnym świetle a następnie cofa się do stadium płodowego, 

w którym relacja z przedmiotem nawiązuje się wciąż na ślepo, pozbawionym 

wzroku aparatem zmysłowym. Proces „zanikającej fantazji” nie ogranicza się 

jednak do tego regresywnego stadium. Zaszczepia się on w nieświadomości na 

popędzie miłości, na libido, przekształcającym się odtąd w twórczą moc nowego 

wyobrażenia, które towarzyszy rozwojowi podmiotu. Wyobraźnia jest więc ujęta 

jako proces dialektyczny jednoczący popęd destrukcji i popęd miłości, Tanatos 

                                                                 
23 Por. M. Fagioli, Instinto di morte e Conoscenza, Roma 1991. 
24 Stąd istotne miejsce Freudowskiej analizy dziecięcej zabawy. Por. S. Freud, Poza zasadą 

przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1975; 1976; 1994; 1997; 2000; 2005. 
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i Eros. W tej wysublimowanej analizie przejawia się troska o połączenie w wy-

obraźni negacji i afirmacji, unieważniania i tworzenia, dzięki czemu znaczenie 

jednego bądź drugiego nie jest w niej jednostronnie wyolbrzymiane, co ma miej-

sce w przypadku Bachelarda lub Sartre’a. 

Wracając do intuicji Bachelardowskich można jednak spytać, czy tak Sar-

tre, jak i Fagioli nie przeszacowują popędu lub dążenia do anihilacji przedmiotu 

dla świadomości, by stała się ona empiryczna bądź transcendentalna. Z pewno-

ścią za ich zasługę należy uznać przypomnienie, że rzeczywistość w swej wi-

dzialności, w tej mierze, w której jest warunkiem inności podmiotu, narzuca 

przemoc i ukazuje się jako zagrożenie, a także że obraz może pojawić się tylko 

tam, gdzie rzeczywistość przestaje być ujmowana jako totalność, jako substan-

cjalność. Podmiot całkowicie ujarzmiony przez rzeczywistość, czyli zupełnie do 

niej dostosowany, dla którego rzeczywistość stanowiłaby całość świadomości, 

zostałby pozbawiony tak obrazów, jak i wyobraźni. Obraz ustanawia różnicujący 

uskok, wyzwalające przesunięcie, które równoważy bezduszność rzeczywistości 

i łagodzi jej ciężar. Czy jednak koniecznie trzeba zawsze docierać aż do stadium 

zaniku? I jeszcze, jeśli rzeczywistość zostanie definitywnie zanegowana, to jak 

przywrócić obrazowi moc twórczą, pozwalającą mu, jak to pokazuje Bachelard, 

otworzyć nam drogę do „surrealnego”? 

Przede wszystkim, na ile rzeczywiście zniknięcie przedmiotu z pola widze-

nia jest potrzebne, by obraz mógł się pojawić? Lub przynajmniej, co to znaczy: 

„zniknąć”? Można tu podążyć za dwiema interpretacjami: w pierwszej wystarczy, 

by przedmiot opuścił obszar widzialności, tak by podmiot zastąpił go swym ob-

razem-wspomnieniem, jednak bez zanegowania samego przedmiotu, bez znean-

tyzowania go, skoro wciąż jest on obecny, choć dla mnie niewidoczny25. Co wię-

cej, zniknięcie nawet nie przekształciło przedmiotu, obraz powinien więc przy-

wrócić go takim, jakim uchwyciło go spojrzenie. W drugiej interpretacji prze-

ciwnie, należałoby założyć, że sam przedmiot, taki jak dany jest spojrzeniu, 

przedstawia się jako niedokończony, niedoskonały, niestały – pojawiający się 

                                                                 
25 Por. L. Couloubaritsis, Dire invisible, [w:] tegoż: La part de l’oeil, Bruxelles 1987, s. 53 i nast. 

oraz tenże: L’art comme mode d’accès à l’invisible, [w:] tegoż: La part de l’oeil, dz. cyt., s. 127 i nast. 
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i znikający jednocześnie. Nawet w swym istnieniu zjawiskowym przedmiot uwi-

daczniałby, że nie jest prawdziwie w-sobie, że nie jest absolutnie rzeczywisty, że 

zachowuje w sobie grę form, pojawień, zmiennych własności. Obraz powstawał-

by więc nie jako unieważnienie bytu, lecz jako jego uzewnętrznienie w zjawianiu 

się, nawet poza jego pojawieniami. Obraz nie musiałby zastępować przedmiotu, 

ale prowadziłby przedmiot konkretny, przypadkowy, niestały ku przedmiotowi 

zobrazowanemu – wzorcowemu, eidetycznemu, stałemu. 

Na tym ostatecznie polega proces założony przez Bachelarda, według któ-

rego obraz wzbogaca, dopełnia realności empiryczne dane w spostrzeżeniu. 

Przedmiot nie znika w wyobraźni, jest ona raczej tym, co staje na drodze owemu 

zniknięciu, co sprzeciwia się rozproszonej płynności przedmiotów, co wstrzy-

muje erozję czasu. W tej perspektywie należałoby więc powiedzieć, że obraz 

może pojawić się tylko tam, gdzie jego punkt odniesienia traci samowystarczal-

ność i umiera dla samego siebie, by odrodzić się w obrazie stanowiącym jego 

kontynuację. Antycypację takiego ujęcia można odnaleźć już w chrześcijańskiej 

teologii wcielenia, którą swobodnie odczytujemy, podporządkowując ją kwestii 

związków między rzeczywistością a obrazem26. Przed nadejściem Syna Bożego, 

czyli wydarzeniem fundującym chrześcijaństwo, Bóg tworzy rzeczywistość w so-

bie i przez siebie, bez tego, co inne oraz widzialne. By się uzewnętrznić, by po-

jawić się dla świadomości, musi – jako Bóg-Ojciec – zrodzić obraz samego sie-

bie, gdyż jedynie obraz pozwala człowiekowi prawdziwie ujrzeć Boga w sobie 

niewidzialnego. Święty Paweł dostrzegł – co zostało potem podjęte przez Lutra 

i współczesną teologię „kenotyczną”, odróżniających się w ten sposób od teolo-

gów spekulatywnych – że uobecnienie się Boga w rzeczy innej niż on sam, 

przemiana Ojca w Syna, przemiana Boga w Człowieka-Boga, wymaga od Boga 

„usunięcia” samego siebie, by zrobić miejsce dla tego, co inne niż on sam27. Na 

tym polega teoria „kenozy”, w której Ojciec obrazu umiera dla siebie, by w rze-

czy różnej od siebie zrodzić swój obraz, czyli ludzkość. Zostać przekształconym 

w obraz znaczyłoby więc, że przedmiot w sobie (Bóg) może wejść w światło wi-

                                                                 
26 Szerzej na ten temat: Por. J.-J. Wunenburger, L’image au-delà de l’être et du néant, [w:] 

Image et Valeur. Cahiers du Groupe d’études spirituelles comparées, Milano 1994, s. 27–38. 
27 Tę analizę odnajdziemy także w rdzeniu dialektyki Heglowskiej. 
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dzialności i pozostać w nim tylko wtedy, gdy zrezygnuje ze swej czystej istoto-

wości i uwidoczni się w obrazie. To zatem odniesienie, absolutna realność, toż-

samość bez inności, jeszcze-nie obrazu byłoby przestrzenią znikania, unice-

stwiania, dzięki któremu obraz mógłby się wyłonić. Negatywność tkwi więc nie 

tyle w obrazie, co w rzeczywistości. Jedynie bowiem realność, która opróżnia się 

z siebie samej nie będąc samowystarczalną, nie utrzymując się w swym bezpo-

średnim „byciu-tu”, lecz dążąc do bycia w pełni widzialną, może dać początek 

swemu obrazowi. Obraz istnieje zatem tylko dlatego, że rzeczywistość nie daje 

się bez niego zobaczyć w pełni. W tej perspektywie geneza obrazu odsłania wię-

cej z teorii bytu a więc z ontologii, niż z teorii podmiotu czyli psychologii. 

Jednak symboliczna logika wcielenia teologicznego zmierza dalej. Według 

założycielskiej historii, w dalszej kolejności obraz powinien zniknąć, by zaistnieć 

mogła realność absolutna, w pełni dokonana. Stąd przeznaczenie Syna Bożego 

by doświadczyć Pasji, przekroczyć śmierć ku zmartwychwstaniu i ponownie złą-

czyć się z Ojcem. W ten sposób w poranek wielkanocny, po zniknięciu z opusz-

czonego grobu, Chrystus zmartwychwstaje przed swym przeobrażeniem i wej-

ściem na prawicę Ojca28. Cóż można dodać jeśli nie to, że obraz nigdy nie może 

zostać zastąpiony przez swe odniesienie, nie może sam stać się w pełni rzeczywi-

stością, lecz że istnieje jedynie w tej mierze, w której doprowadza do swego źró-

dła. Stąd obraz – nie będący negacją rzeczywistości, jej przeciwieństwem – sta-

nowi jej zapośredniczenie. Wyobraźnia byłaby zatem złożonym procesem 

śmierci-odrodzenia: rzeczywistość umiera dla siebie, co pozwala ukazać się jej 

obrazowi wizualnemu, który sam, zamiast zostać uchwycony jako rzeczywistość 

musi z kolei umrzeć, by podmiot uchwycił całkowitą realność. Znikanie w czasie 

teraźniejszym dotyczy obrazu a nie przedmiotu i dokonuje się nie po to, by 

ustanowić przedstawienie, ale by zyskało ono zakończenie, kres. Każdy obraz 

musi ustąpić miejsca innemu obrazowi lub nie-obrazowi, jeśli nie chce się prze-

kształcić w obraz zobiektywizowany, czyli w idola. W tej perspektywie teolo-

giczno-metafizycznej, śmierć obrazu nigdy nie jest definitywną utratą, zniknię-

                                                                 
28 Por. jako ilustrację obraz Fra Angelico przedstawiający zmartwychwstanie Chrystusa, 

który znajduje się w klasztorze San Marco we Florencji. Kobiety spoglądają na nim do pustego 
grobu, co stanowi symbol przeobrażenia obrazu w rzeczywistość w sobie. 
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ciem na zawsze, powrotem w ciemności. Dla bytu w obrazie śmierć to jedynie 

sposób, by zniknąć przed ponownym narodzeniem. Śmierć i życie następują za-

tem po sobie w nieustannej, nieskończonej grze, w której rzeczywistość prze-

chodzi w obraz a obraz w rzeczywistość. Jedynie w tej dialektycznej wymianie 

obraz może być prawdziwie twórczy i pozwolić podmiotowi, by nigdy nie żył 

jednostronnie: tylko w obrazie, bądź tylko w rzeczywistości, co w każdym przy-

padku skazywałoby go na szaleństwo. 

Konkludując: ze względu na sam fakt niejednoznaczności i zmienności po-

glądów Bachelard ostatecznie zdaje się przybliżać do tajemnicy obrazu: ani nie 

rodzi się on, ani nie trwa wyłącznie w obecności rzeczy, bądź jedynie w jej cał-

kowitej nieobecności, ale w swobodnej grze obecności-nieobecności, widzialne-

go-niewidzialnego. Analizy Bachelarda, rozjaśnione przez tło teozoficzne i teo-

logiczne wyprzedzające wiele współczesnych debat na temat obrazu, skłaniają do 

uznania, że rzeczywistość nie wystarcza samej sobie, ale musi być w pełni po-

strzegana przez zobrazowane przedstawienie. W sferze obrazu nie można roz-

dzielać aspektu negatywnego i aspektu pozytywnego – obydwa, pozostając we 

wzajemnej relacji, kształtują bowiem przestrzeń gry umożliwiającej powstanie 

obrazu. 
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