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PROBLEM SYSTEMU

*

THE PROBLEM OF A SYSTEM
Abstract
Problem with understanding the system is subject to analysis, with particular emphasis on
position presented by Franz Kröner. The article is an attempt to show that Kröner's work is in
line with started in the beggining of 20th century tradition of critical thinking towards philosophical system.
Key words: Franz Kröner, Wilhelm Dilthey, system
Słowa kluczowe: Franz Kröner, Wilhelm Dilthey, system

W latach 1907–1908 Max Frischeisen-Köhler (1878–1923) publikuje na
łamach czasopisma „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik”
dwuczęściowy artykuł poświęcony zagadnieniu anarchii systemów filozoficznych1, który następnie zostaje włączony do książki Moderne Philosophie, jako
Wprowadzenie2. Tekst stanowi jedno z pierwszych krytycznych odniesień do
problemu systemu filozoficznego, co zresztą nie dziwi również z tego powodu,
że autor pozostaje pod wpływem myśli Wilhelma Diltheya. Widać to wyraźnie,
Artykuł jest próbą kontynuacji rozważań zawartych w mojej książce poświęconej temu
zagadnieniu. Zob. A.J. Noras: Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej. Katowice 2016.
1
M. Frischeisen-Köhler: Die historische Anarchie der philosophischen Systeme und das Problem der Philosophie als Wissenschaft. „Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik” 1907,
Bd. 131, S. 64–84 oraz 1908, Bd. 132, S. 4–27.
2
M. Frischeisen-Köhler: Einleitung (Die historische Anarchie der philosophischen Systeme
und das Ideal einer wissenschaftlichen Philosophie). In: Moderne Philosophie. Ein Lesebuch zur Einführung in ihre Standpunkte und Probleme. Hrsg. von M. Frischeisen–Köhler. Stuttgart 1907, s. 3–48.
*
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kiedy pisze: „Historia myślenia filozoficznego nie ukazuje żadnego związku,
żadnej kontynuacji, żadnego postępu. Panuje chaos mniemań, anarchia poglądów i teorii, spośród których żadna nie jest możliwa do udowodnienia, a przecież każda występuje z takim samym roszczeniem do powszechnej ważności”3.
Chronologia tekstów poświęconych zagadnieniu systemu, choć z konieczności
ograniczona do najważniejszych pozycji, jest tu zresztą bardzo zawiła, ale w istocie rzeczy odnosi się do tekstów późniejszych. Dopiero – z perspektywy Frischeisena-Köhlera – w roku 1924 Karl Groos (1861–1946), publikuje książkę Der
Aufbau der Systeme4. Książka ukazuje się z datą 1924, ale Przedmowa do niej sygnowana jest datą „jesień 1923”. Dzieło stanowi próbę zrozumienia dziejów filozofii w świetle systemów filozoficznych. Z kolei w roku 1929 Franz Kröner
(1889–1958), uczeń Roberta Reiningera (1869–1958), wydaje książkę zatytułowaną Die Anarchie der philosophischen Systeme5, a wśród tych, którym dziękuje są
zarówno Karl Groos, jak i Heinrich Gomperz (1873–1942). W literaturze angielskojęzycznej warto wskazać na książkę, której autorem jest Wilmon Henry
Sheldon (1875–1980), opublikowaną już w roku 1918 i w tym sensie będącą
najwcześniejszym dziełem podejmującym ten temat, a mianowicie na dzieło
Strife of Systems and productive Duality6. I wreszcie w czasach zdecydowanie nam
bliższych, bo w roku 1985, inny amerykański filozof pochodzenia niemieckiego,
Nicholas Rescher (ur. 1928) wydaje dzieło zatytułowane The Strife of Systems7.
Książka dedykowana jest Lorenzowi Brunonowi Puntelowi (ur. 1935), innemu
niemieckiemu filozofowi, przyjacielowi autora.
Elementem łączącym wymienione teksty jest próba zrozumienia filozofii
w świetle systemu, co implikuje pytanie o jego konieczność. Pytanie o to, czy filozofia rzeczywiście musi przybrać postać systemu, pojawiało się już w dziejach
myśli filozoficznej, a jednym z myślicieli podejmujących ten problem jest Nicolai Hartmann, autor rozróżnienia między filozofią systemową a filozofią systematyczną. Hartmann jest oczywiście rzecznikiem filozofii systematycznej, ale
dodać należy, jego sprzeciwu nie budzi system jako taki, a jedynie próba zbudowania systemu za wszelką cenę. Z kolei konieczność ujęcia myśli w system podkreśla Stephan Nachtsheim, który analizując myśl Emila Laska, wybitnego neoTamże, s. 4–5.
K. Groos: Der Aufbau der Systeme. Eine formale Einführung in die Philosophie. Leipzig 1924.
5
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme. Leipzig 1929. Nachdruck – Graz 1970.
6
W. H. Sheldon: Strife of Systems and productive Duality. An Essay in Philosophy. Cambridge 1918.
7
N. Rescher: The Strife of Systems. An Essay on the Grounds and Implications of Philosophical
Diversity. Pittsburgh 1985.
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kantysty reprezentującego szkołę badeńską, pisze: „Natomiast naukowe filozofowanie musi dążyć do obejmującego wszystko systemu, do jedności struktury
teoretycznej, która obejmuje całość filozoficznych prawd jednostkowych, i w odniesieniu do każdego z tych szczegółów może i musi jednoznacznie określić jego
miejsce i jego stosunek do wszystkich pozostałych elementów. Filozofia naukowa musi dążyć do sprowadzenia wiedzy filozoficznej w jej całości do w najwyższym stopniu możliwej systematycznej jedności”8. W świetle analizy Nachtsheima ujawnia się zatem wyraźnie, że problem systemu nie polega na odpowiedzi
na pytanie o „że” systemu, tylko o jego „jak”.
Frischeisen-Köhler zadaje pytanie, czy na początku dwudziestego wieku filozofia wkroczyła na „[…] pewną drogę ogólnego postępu”?9. I w zasadzie autor
nie musi odpowiadać, ponieważ każdy bez trudu odpowie sobie sam, że tak się
nie stało. On sam wskazuje Wilhelma Diltheya jako tego, który mówi o zasadzie wielostronności pisząc: „Dilthey zasadę, która określa wzajemny stosunek
wielkich filozoficznych myślicieli, nazywa zasadą wielostronności, która określa
w systemie zawarte konsekwencje”10. Termin wielostronność – Mehrseitigkeit –
pojawia się w tekście Diltheya Der entwicklungsgeschichtliche Pantheismus nach
seinem geschichtlichen Zusammenhang mit den älteren pantheistischen Systemen,
opublikowanym po raz pierwszy na łamach „Archiv für Geschichte der Philosophie”11. Dilthey pisze tam w odniesieniu do Spinozy: „W kwestii stosunku jednego myśliciela do drugiego można ustanowić zasadę, którą można określić zasadą wielostronności zawartych w systemie konsekwencji”12. Natomiast w tekście z roku 1907 zatytułowanym O istocie filozofii Dilthey wiąże światopogląd
z akcentowaną wielostronnością: „Ostatnim słowem ducha nie jest względność
każdego światopoglądu, w którym się on wyraził, lecz jest nim jego suwerenność
w stosunku do każdego z nich, przy jednoczesnej świadomości faktu, iż różne
odmiany postaw umysłowych mają do czynienia z jedną i tą samą rzeczywistoS. Nachtsheim: Emil Lasks Grundlehre. Tübingen 1992, s. 46.
M. Frischeisen-Köhler: Einleitung…, s. 14.
10
Tamże, s. 31.
11
W. Dilthey: Der entwicklungsgeschichtliche Pantheismus nach seinem geschichtlichen Zusammenhang mit den älteren pantheistischen Systemen. „Archiv für Geschichte der Philosophie”
1900, Bd. 13, s. 307–360 oraz 445–482. Przedrukowane w: Tenże: Gesammelte Schriften. Bd. 2:
Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation. Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie und Religion. 2. Aufl. Leipzig–Berlin 1921, s. 312–390 (cytowane według
tego wydania).
12
„Man kann in bezug auf das Verhältnis eines großen Denkers zum anderen ein Prinzip
aufstellen, das als das der Mehrseitigkeit der in einem System enthaltenen Konsequenzen bezeichnet werden mag”. W. Dilthey: Der entwicklungsgeschichtliche Pantheismus…, s. 356.
8
9
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ścią świata”13. Niestety w tym skądinąd bardzo dobrym tłumaczeniu gubi się
kluczowy dla rozważań termin „Mehrseitigkeit”. Można odnieść wrażenie, jakoby zagubiła się część zdania, która brzmi: „[…] a trwałe typy światopoglądu są
wyrazem wielostronności świata”14. Wreszcie w roku 1911 publikuje Dilthey
tekst Das geschichtliche Bewusstsein und die Weltanschauungen15, którego ostatni,
piąty rozdział traktuje o przywoływanej tu wielostronności: Auflösung des Widerstreites zwischen jeder Form von Lebens- und Weltanschauung und dem geschichtlichen Bewußtsein16. Czytamy tam między innymi: „Życie jest wielostronnością,
przejściem do realnych przeciwieństw, sporem sił”17. Nie wolno zresztą, analizując filozofię Diltheya, zapominać o tym, że – jak każdy myśliciel tamtych czasów
i rzec można w każdej epoce – zmagać się on musi nie tylko z przeciwnościami
dotykającymi samej filozofii, ale też tymi myślicielami, którzy podobnie jak on
na różne sposoby próbują im zaradzić18. Filozofia bowiem w dużej mierze powstaje w dyskusji, jaką myśliciel toczy ze swymi współczesnymi.
Idea systemu nawiązuje do filozofii Kanta, aczkolwiek myślicielem, który
jako pierwszy podjął temat jest Johann Heinrich Lambert (1728–1777)19. Kant
w Krytyce czystego rozumu pisze: „Zdaje się, że systemy – jak robaki – zostały wytworzone przez pewnego rodzaju generatio aequivoca z samego tylko spływu nagromadzonych pojęć. Początkowo zniekształcone [stają się] z biegiem czasu zupełne, choć wszystkie w ogóle miały swój schemat za pierwotną zaródź w jedynie rozwijającym się rozumie. Dlatego to nie tylko każdy [system] z osobna jest
uczłonowany według pewnej idei, lecz nadto wszystkie razem są jako nowego
rodzaju człony jednej całości celowo powiązane z sobą w systemie poznania
ludzkiego i umożliwiają architektonikę wszelkiej wiedzy ludzkiej. W chwili
13
W. Dilthey: O istocie filozofii. W: Tenże: O istocie filozofii i inne pisma. Przeł. E. Paczkowska-Łagowska. Warszawa 1987, s. 98.
14
„Nicht die Relativität jeder Weltanschauung ist das letzte Wort des Geistes, der sie alle
durchlaufen hat, sondern die Souveränität des Geistes gegenüber einer jeden einzelnen von ihnen
und zugleich das positive Bewusstsein davon, wie in den verschiedenen Verhaltungsweisen des
Geistes die Eine Realität der Welt für uns da ist, und die dauernden Typen der Weltanschauung
sind der Ausdruck der Mehrseitigkeit der Welt”. W. Dilthey: Gesammelte Schriften. Bd. 5: Die
geistige Welt. Einführung in die Philosophie des Lebens. Hrsg. von G. Misch. 8. Aufl. StuttgartGöttingen 1990, s. 406.
15
W. Dilthey: Das geschichtliche Bewusstsein und die Weltanschauungen. In: Idem: Gesammelte Schriften. Bd. 8: Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie. Hrsg.
von B. Groethuysen. Leipzig–Berlin 1931, s. 1–71.
16
Tamże, s. 68–71.
17
Tamże, s. 69.
18
Zob. J. Stenzel: Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart. Berlin 1934.
19
Zob. A. Nuzzo: System. Bielefeld 2003, s. 11.
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obecnej, gdy już tak wiele materiału zostało nagromadzone lub może być zebrane z zapadłych ruin starych budowli, architektonika ta byłaby nie tylko możliwa,
lecz nawet nie tak trudna [do zbudowania]”20. Słusznie zatem wiążę się ideę systemu z filozofią Kanta oraz wysiłkami tych, którzy doktrynę myśliciela z Królewca biorą za punkt wyjścia21. Sprawa jednak komplikuje się dalej, ponieważ
Angelica Nuzzo charakteryzując problem zwraca uwagę na Johanna Gottlieba
Fichtego22, natomiast z dzisiejszej perspektywy sytuacja jest o tyle złożona, że
w Przedmowie do Fenomenologii ducha Hegel wiąże prawdę z ideą systemu, kiedy stwierdza: „Prawdziwą postacią istnienia prawdy może być tylko jej naukowy
system”23. Naturalną więc sprawą jest, że Kurt Sternberg wiąże pojęcie systemu
z krytycyzmem rozumianym w duchu Kanta i neokantystów i pisze: „Krytycyzm
może rozwiązać problem filozofii jako nauki tylko w ten sposób, że nie trzyma
się całości nauk, lecz systemu nauki”24.
Idea systemu budzi wiele kontrowersji dotyczących tego, dlaczego filozofia
musi przyjąć postać systemu oraz tego, jak system filozofii winien być zbudowany. Kiedy więc Karl Groos podejmuje problem systemu, charakteryzuje go
w następujący sposób: „Tak jak na przykład w dziełach architektury można wyróżnić i porównać różnorodne formy budowlane, żeby uzyskać jednolity obraz
dotyczący różnorodnych m o ż l i w o ś c i k o n s t r u k c j i, tak też chodzi
tutaj o to, aby charakterystyczne (stilbildenden) czynniki przedstawić w myślowej
strukturze »idealnych przedmiotów«, które określa się jako systemy filozoficzI. Kant: Krytyka czystego rozumu. T. 2. Przeł. R. Ingarden. Warszawa 1957, s. 580
(B 863). W oryginale czytamy: „Die Systeme scheinen, wie Gewürme, durch eine generatio
aequivoca, aus dem bloßen Zusammenfluß von aufgesammelten Begriffen, anfangs verstümmelt,
mit der Zeit vollständig, gebildet worden zu sein, ob sie gleich alle insgesamt ihr Schema, als den
ursprünglichen Keim, in der sich bloß auswickelnden Vernunft hatten, und darum, nicht allein
ein jedes für sich nach einer Idee gegliedert, sondern noch dazu alle untereinander in einem System menschlicher Erkenntnis wiederum als Glieder eines Ganzen zweckmäßig vereinigt sind, und
eine Architektonik alles menschlichen Wissens erlauben, die jetziger Zeit, da schon so viel Stoff
gesammelt ist, oder aus Ruinen eingefallener alter Gebäude genommen werden kann, nicht allein
möglich, sondern nicht einmal sogar schwer sein würde”. I. Kant: Gesammelte Schriften. Bd. 3:
Kritik der reinen Vernunft. Zweite Auflage 1787. Berlin 1911, s. 540.
21
Zob. na ten temat A.J. Noras: Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej…, s. 9–64.
22
Zob. A. Nuzzo: System…, s. 6.
23
G.W.F. Hegel: Fenomenologia ducha. T. 1. Przeł. A. Landman. Warszawa 1963, s. 11.
W oryginale czytamy: „Die wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein”. Tenże: Werke in 20 Bänden. Bd. 3: Phänomenologie des Geistes. Hrsg. von E. Moldenhauer, K.M. Michel. 2. Aufl. Frankfurt am Main 1989, s. 14.
24
„Der Kritizismus kann das Problem der Philosophie nur dadurch lösen, daß er sich
nicht an das Ganze der Wissenschaften, sondern an das System der Wissenschaft.” K. Sternberg:
Einführung in die Philosophie vom Standpunkt des Kritizismus. Leipzig 1919, s. 56–57.
20
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ne”25. Z perspektywy odwołującego się do Groosa Krönera sprawa przedstawia
się jeszcze inaczej, ponieważ Groos nie tyle odnosi się krytycznie do problemu
systemu, ile raczej próbuje uporządkować istniejącą ich wielość. „Karl Groos –
zauważa Kröner – skierował uwagę na to, że pewne typy rozwiązań się powtarzają”26. Natomiast termin „anarchia” nie tylko nie pojawia się w rozważaniach
Groosa, ile nawet nie może się pojawić, ponieważ jego celem jest jedynie uporządkowanie istniejących systemów27, a nie ich ocena, a tym bardziej krytyka.
Co więcej, wydaje się, że stanowisko Krönera jest całkowitym zaprzeczeniem
punktu wyjścia Groosa.
„Właściwy skandal filozofii polega po prostu i jedynie na anarchii systemów filozoficznych: na niemożliwej do zredukowania wielości i rażącej sprzeczności między sobą poglądów filozoficznych”28. Podkreśla Kröner, że wielość systemów, jaka występuje w filozofii, jest niemożliwa do zredukowania (in der unreduzierbaren Vielheit), podczas gdy Groos próbuje ową wielość zredukować do
trzech zasadniczych typów systemów, którymi są: systemy radykalne, pośrednie
i monistyczne. Jednocześnie podkreśla Groos to, co powoduje, że jego nastawienie jest odmienne niż to, które później prezentuje Kröner. Groos stwierdza:
„Spośród charakterystycznych (stilbildenden) motywów przy budowie systemów
szczególne znaczenie zdaje mi się mieć więc p r a c a z p r z e c i w i e ń s t w a m i, a później znowu potrzeba, aby t a k i e p r z e c i w i e ń s t w a
j a k o ś p r z e z w y c i ę ż y ć”29. Kröner tymczasem uważa, że sprzeczności,
przeciwieństw istniejących miedzy systemami nie da się przezwyciężyć i odwołuje się do Frischeisena-Köhlera, Diltheya i Ernsta Troeltscha. Wydaje się, że
kluczowe jest tu stanowisko Diltheya, do którego następnie nawiązują Frischeisen-Köhler i Troeltsch. Dilthey odnosząc się do problemu wskazuje na Hegla
i pisze: „Metoda Hegla zakłada w gruncie rzeczy niemożliwość uchwycenia życia za pomocą pojęcia”30. W tym sensie Kröner idzie drogą wyznaczoną przez
Diltheya niż tą, którą kreśli Groos, a jednocześnie swoje stanowisko postrzega
jako bardziej radykalne i podkreśla, że w rezultacie analiz może się pojawić możliwość „[…] aby za sprawą rewolucji doprowadzić do zniknięcia fenomenu anarK. Groos: Der Aufbau der Systeme…, s. VII.
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 174.
27
Zob. A.J. Noras: Niedocenieni myśliciele – zapomniane historie filozofii. W druku.
28
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 1.
29
K. Groos: Der Aufbau der Systeme…, s. XI.
30
W. Dilthey: Das geschichtliche Bewusstsein und die Weltanschauungen. In: Tenże: Gesammelte Schriften. Bd. 8: Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie. Hrsg.
von B. Groethuysen. Leipzig–Berlin 1931, s. 69.
25
26
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chii systemów, którym nie można było sterować przy założeniu możliwości absolutnej filozofii, a w jego miejsce ustanowić konieczny rzeczowy związek, wielowymiarowy porządek stopni, a jednocześnie z filozofii w ogóle zdjąć odium
bezowocności, które przylgnęło do niej za sprawą niewłaściwego porównania
z naukami szczegółowymi”31. Warto przywołać wspomnianego już Jaspersa, akcentującego fakt odmienności filozofii od nauki: „Dla wyznawcy nauki najgorsze
jest to, że filozofia nie dochodzi do jakichś powszechnie wiążących wyników,
które można by poznać, a tym samym posiąść”32.
Założeniem poczynionym przez Krönera jest uznanie, że nie powiodły się
podejmowane próby wykazania naukowego charakteru filozofii. „Wprawdzie od
Kartezjusza i Kanta do Husserla poczyniono wiele prób, uczynienia z filozofii
nauki ścisłej. Jednakże wszystkie się nie powiodły!”33. Takie założenie jest rezultatem uznania wyjątkowości filozofii, co naturalnie nie jest niczym nowym, gdyż
ze współczesnych takie założenie czyni przecież Karl Jaspers. Ten jednak zakłada, że z jednej strony filozofia jest nauka, z drugiej – jest czymś więcej niż nauka. Z kolei założenie, że filozofia jest nauką wymaga uświadomienia sobie
trudności z przeprowadzeniem dowodu, które dotykają wspomnianych przez
Krönera myślicieli (Kartezjusz, Kant i Husserl – by wymienić tylko tych najważniejszych w czasach nowożytnych). Autor ma jednak tego pełną świadomości i stwierdza: „Jeśli wszystkie próby ugruntowania filozofii jako nauki spełzły
na niczym, żadnego z nich nie można było przeforsować, żaden nie mógł sobie
zjednać uniwersalnego uznania, jeśli dotychczas wszystkie systemy wcześniej czy
później podpadają historyzacji, to dlaczego musi więc leżeć w tym dowód bezprzedmiotowości całej filozofii?”34. innymi słowy, z faktu, że filozofia nie może
sobie poradzić z dowodem swojej naukowości nie wynika jej nienaukowość.
Istotnym elementem jest tutaj, zdaniem Krönera, historyczność filozofii, która
każe ponownie odwołać się do Diltheya.
Rozwiązanie Krönera polegać ma na sprowadzeniu wszystkich systemów
do jednego systemu w ramach nauki, którą określa mianem systematologii. „Jeśli
więc – pisze autor – badanie systematologiczne chce niejako położyć »torpedę
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 4.
K. Jaspers: Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów radiowych. Przeł. A. Wołkowicz.
Wrocław 1995, s. 5. W oryginale czytamy: „Für einen wissenschaftsgläubigen Menschen ist das
Schlimmste, daß die Philosophie gar keine allgemeingültigen Ergebnisse hat, etwas, das man wissen und damit besitzen kann”. K. Jaspers: Einführung in die Philosophie. Zwölf Radiovorträge.
28. Aufl. München–Zürich 1989, s. 9.
33
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 2.
34
Tamże, s. 3.
31
32
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pod arche« absolutnego systemu, to dzieje się to nie z negatywnym zamiarem,
aby tylko zrelatywizować i zburzyć, ale z najwyższą pozytywną myślą, żeby tam,
gdzie przedtem wydawał się panować chaos i bezsensowność, i gdzie leżą gruzy
minionej świetności, wykazać rozum i porządek, i pokazać, jak wszystkie kamienie mogą zostać użyte do budowy nowej świątyni”35. Użycie „wszystkich kamieni
do budowy nowej świątyni” zdaje się mieć jednak swoją cenę, a cenę tę stanowi
wspólny mianownik, jaki należy w tym wypadku znaleźć. Pytanie bowiem, czy
da się go znaleźć bez uszczerbku dla określonego systemu, czy też wtłoczenie
danego systemu w ogólny schemat nie pociąga za sobą rezygnacji z pełnej prezentacji owego systemu. Sytuacja jest analogiczna do tej, jaką ujawnia filozofia
pokantowska, która wprawdzie odnosi się do Kanta, ale czyni to z zamiarem odstąpienia od tego, co stanowi istotę myśli filozofa z Królewca, a mianowicie od
krytycznego charakteru filozofii. Nicolai Hartmann odnosi się w pierwszym
rzędzie do Karla Leonarda Reinholda, w odniesieniu do którego zauważa: „Reinhold jako pierwszy występuje z pretensją przeformułowania »krytyki« w system”36. Przeformułowanie to następuje kosztem krytycyzmu, który się tu gubi,
a filozofia bezpośrednich następców jest – paradoksalnie rzecz ujmując – zwrotem od krytycyzmu do przedkantowskiego dogmatyzmu. Kröner ma świadomość przedstawionych tu trudności, kiedy w odniesieniu do swego projektu zauważa: „Naturalnie w odniesieniu do takiego przedsięwzięcia nie może się obyć
bez przemocy”37.
Kröner – jak podkreśla jego uczeń Georg Jánoska (1924–1990) – nie chce,
aby systematologia zmieniła filozofowanie38. W tym celu można przywołać kilka
fragmentów książki. „Systematologia chce usprawiedliwić to, co istniejące, nie
chce wprowadzać nowej rewolucji”39. W innym miejscu pisze: „Systematologia
nie jest więc sama systemem, który ze swej strony miałby »całość«, której wszyscy bezskutecznie poszukują i ze stanowiska której transcendentno-krytycznie
oceniałaby inne filozofie, ani nie jest ona »filozofią wstępną«, jako rodzaj prolegomena do wszelkiej możliwej filozofii, ani »ponad-filozofią«, która na podstaTamże, s. 4–5.
N. Hartmann: Die Philosophie des deutschen Idealismus. 3. Aufl. Berlin–New York 1974,
s. 10. Na ten temat zob. szerzej A.J. Noras: Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego
i dziewiętnastego wieku. Katowice 2007, s. 41–53.
37
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 5.
38
Zob. G. Jánoska: Über die Systematologie. W: F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen
Systeme…, s. 351.
39
„Die Systematologie will ein schon Bestehendes rechtfertigen, nicht eine neue Revolution einleiten”. Ibidem, s. 66.
35
36
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wie »niepowodzenia« wszelkich możliwych filozofii wyciągałaby jakiekolwiek
wnioski o »rzeczywistości«, »wieloznaczności świata« i tak dalej”40.
Kröner jest przekonany, że proces poszukiwania elementów wspólnych musi się wiązać z ofiarami i notuje: „Takiej wojny wszystkich ze wszystkimi można
uniknąć tylko wtedy, gdy dzięki rewolucji w sposobie myślenia – która nie może
uniknąć rozlewu krwi – zostaną obalone wszystkie absolutne królestwa: ale nie
na korzyść jednego, rządzonego przez absolutnego władcę imperium, lecz […]
na korzyść nieustannie się zmieniającej »struktury« państw, która – jak się okaże
– charakteryzuje się paradoksem by tak rzec bycia organizmem organizmów:
istotnym, wielowymiarowym związkiem »niesamodzielnych samodzielności« (to
znaczy poszczególnych systemów)”41. Dla Krönera oznacza to rezygnację systemów filozoficznych z absolutnej ważności, zarazem jednak wiąże się ściśle
z określonym rozumieniem filozofii. „Nawet jeśli filozofia – pisze autor – nie
może się równać z jednostkowymi naukami ścisłymi, na przykład z matematyką,
to przecież musi się prezentować w ścisłej, systematycznej formie”42. To oczywiście jeden z wymogów stawianych filozofii klasycznej, ale niewątpliwie autor nie
dopuszcza innej filozofii, a psychologizm postrzega jako „intermezzo między
śmiercią przestarzałej postaci filozofii a nadejściem nowej”43. Wreszcie odwołuje
się Kröner do Friescheisena-Köhlera, który pisze: „Przynajmniej zasadnicza
niemożność powszechnie ważnej filozofii nie została nigdy udowodniona w sposób powszechnie ważny. Nie można nawet zagwarantować niemożliwości metafizyki jako nauki”44. Z tego zdania wynika też program badawczy systematologii,
„Die Systematologie ist also weder selbst ein System, das seinerseits das »Ganze« im Besitze hätte, das die anderen vergeblich suchen und von welchem aus sie die anderen Philosophien
transeunt-kritisch beurteilte, noch ist sie »Vorphilosophie«, als eine Art Prolegomenon zu jeder
möglichen Philosophie, noch »Überphilosophie«, die aus dem »Versagen« aller möglichen Philosophien irgendwelche Schlüsse auf die »Wirklichkeit«, die »Mehrdeutigkeit der Welt« usw. zöge”.
Ibidem, s. 279.
41
„Ein solcher Krieg aller gegen alle kann nur vermieden werden, wenn in einer Revolution der Denkart, die ohne Blutvergießen nicht abgehen wird, alle diese absoluten Königreiche gestürzt werden: aber nicht zugunsten eines einzigen, von einem absoluten Herrscher regierten
Weltreiches, sondern […] zugunsten eines sich fortwährend verändernden »Gefüges« von Staaten, welches – wie sich zeigen wird – das Paradoxe an sich hätte, sozusagen ein Organismus von
Organismen zu sein: ein wesentlicher, polydimensionaler Zusammenhang »unselbstämdiger Selbständiger« (d. h. der einzelnen Systeme)”. Ibidem. Zwrot „Revolution der Denkart” pochodzi od
Kanta, który użył go w Przedmowie do drugiego wydania Krytyki czystego rozumu. Zob. I. Kant:
Krytyka czystego rozumu. T. 1. Tłum. R. Ingarden. Warszawa 1957, s. 24 (B XI).
42
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 6.
43
Tamże.
44
„Wenigstens ist die prinzipielle Unmöglichkeit einer allgemeingültigen Philosophie
noch niemals allgemeingültig erwiesen worden. Nicht einmal die Unmöglichkeit der Metaphysik
als Wissenschaft kann als gesichert werden”. M. Frischeisen-Köhler: Einleitung (Die historische
40
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która musi rozpocząć od pytania, „czy pojęcie absolutnego systemu jest możliwe
i sensowne”45. W nawiązaniu do tego pytania Kröner odpowiada, ukazując zarazem fundamentalne złożenie swej pracy: „W niniejszej pracy zadanie to zostaje
rozwiązane przez to, że podejmuje się udowodnienia, że pojęcie absolutnego
systemu nie ma sensu”46.
Niemożliwość i bezsensowność absolutnego systemu nie może być powodem rezygnacji z systemu, co ujawnia analiza Stephana Nachtsheima, który
w odniesieniu do systemu stworzonego przez Emila Laska skłania do refleksji,
że problem systemu nie polega na odpowiedzi na pytanie o „że” systemu, tylko
o jego „jak”. Podkreśla to Franz Kröner, który ostatnią część swej rozprawy poświęca kwestii „złagodzenia problemu anarchii systemów”47 i odwołuje się do
trzech myślicieli, którymi są Wilhelm Dilthey, Georg Simmel (1858–1918) oraz
Erich Rothacker (1888–1965). Kröner podkreśla konieczność systemu i jego ścisły związek z filozofią. Pisze: „Każdy system filozoficzny zachowuje w pewnym
sensie nieuniknioną faktyczność”48, a w przypisie dodaje: „Filozof musi być odpowiedzialny za wszystkie możliwe do uniknięcia wady tworzenia systemu; także za to, że system został w ogóle stworzony. Jednakże nie z powodu jego ograniczeń, które mogą być systematologicznie uzasadnione. Bez ustalenia określonego stanowiska, które przecina węzeł gordyjski, nie można ustanowić systemu;
z drugiej strony, filozofia, o ile zdaje sprawę ze swych ustaleń, musi być systematyczna”49. Kröner jest przekonany, że wymienieni filozofowie nie ustrzegają
się relatywizmu, aczkolwiek podkreśla, że ich koncepcje można oceniać negatywnie i pozytywnie. Negatywnym osiągnięciem jest wykazanie niemożliwości
istnienia „absolutnego, wszechobejmującego systemu”50. Natomiast pozytywne
osiągnięcie postrzega Kröner w następujący sposób: „Pozytywnym osiągnięciem
poprzednich badań jest to, że rozwiązali oni pozory kompletności i zwartości
Anarchie der philosophischen Systeme und das Ideal einer wissenschaftlichen Philosophie)…, s. 18.
45
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 8.
46
„Diese Aufgabe wird im vorliegenden Werk mitgelöst, indem es den Nachweis zu führen unternimmt, dass der Begriff eines absoluten Systems kein sinnvoller ist”. Tamże.
47
F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 303.
48
Tamże, s. 305.
49
„Der Philosophierende muß für alle vermeidbaren Mängel einer Systembildung verantwortlich gemacht werden; auch dafür, daß überhaupt das System aufgestellt wurde. Nicht hingegen für dessen Beschränktheit überhaupt, die systematologisch gerechtfertigt werden kann. Ohne
Festlegung auf einem bestimmten Standpunkt, durch welche der gordische Knoten durchhaut
wird, kann eben ein System nicht aufgebaut werden; andererseits muß Philosophie, solange sie
Rechenschaft über ihre Aufstellungen gibt, systematisch sein”. Ibidem, s. 346.
50
Tamże, s. 317.
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systemów filozoficznych, niszcząc w ten sposób ich mocną, izolowaną, samowystarczalną jedność, otwierając i rozszerzając systemy w ważnych miejscach,
z których każdy jako człon i stopień prezentuje się w najbardziej różnorodnych
relacjach poprzecznych i podłużnych z innymi”51.
Warto jeszcze wyjaśnić znaczenie terminów „Ektoantinomik” oraz „Endoantinomik”, które swoje znaczenie posiadają na gruncie systematologii. Kröner
pisze tak: „Zjawisko ektoantynomizmu opiera się na fakcie, że, gdy konkretny
system A – patrząc makroskopowo – jest analizowany przede wszystkim w świetle charakterystycznych twierdzeń, te ostatnie zaś są dość wyraźnie skonfrontowane z całkowicie jednoznacznie określonymi kontrtwierdzeniami, charakterystycznymi dla innych historycznie danych lub przynajmniej możliwych do zrealizowania systemów, z którymi system A znajduje się na tym samym poziomie
w tych punktach: w taki sposób, że teza i antyteza przedstawiają odpowiednie
względem siebie ekstremalne twory, które wprawdzie nie dadzą się pogodzić, ale
mimo to jednoznacznie na siebie wskazują”52. Jeśli natomiast idzie o endoproblematykę, to Kröner charakteryzuje rzecz w następujący sposób: „Teza, która
powinna być udowodniona w tym badaniu, jest krótką tezą, że żaden system nie
może rozwiązać całkowicie i definitywnie wszystkich problemów, które słusznie
pojawiają się na jego stanowisku”53.
Georg Jánoska pisze: „Najważniejsze wyniki systematologii dadzą się zebrać cztery tezy:
1. Wszechobejmujący system jedności nie jest możliwy z powodu ektoantynomicznej konstytucji (ektoantinomischen Konstitution).
2. W każdym filozoficznym systemie pojawiają się problemy, których nie
można rozwiązać środkami tego systemu. Z tego nie wynika, że byłyby dane
z a s a d n i c z o nierozwiązywalne problemy filozoficzne, ponieważ do rozwią„Die positive Leistung der vorhergehenden Untersuchungen besteht darin, daß sie den
Schein der gänzlichen Abgedichtetheit und Kompaktheit der philosophischen Systeme aufgelöst
und so ihre harte, isolierte, selbstgenugsame Einheit zerstört, die Systeme an wichtigen Stellen
geöffnet und ausgeweitet haben, sodaß sich jedes als Glied und Stufe in den mannigfachsten
Quer- und Längszusammenhängen mit anderen darstellt”. Tamże, s. 319.
52
„Das Phänomen des Ektoantinomismus beruht darauf, daß, wenn ein bestimmtes System A auf die für es – makroskopisch gesehen – in erster Linie charakteristischen Behauptungen
analysiert werden, diesen letzteren ganz eindeutig bestimmte Gegenbehauptungen gegenübertreten, die für andere historische gegebene oder wenigstens realisierbare Systeme charakteristisch
sind, mit denen das System A in diesen Punkten auf gleichem Niveau steht: und zwar so, daß
These und Antithese einander entsprechende Extrembildungen darstellen, die zwar unverträglich
sind, aber doch aus sich selbst eindeutig aufeinander hinweisen”. F. Kröner: Die Anarchie der philosophischen Systeme…, s. 94–95.
53
Tamże, s. 158.
51
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zania otwartego problemu może zostać nakreślony nowy system, w którym
oczywiście znowu pozostaną nierozwiązywalne inne pytania.
3. Każdy problem jest uwarunkowany stanowiskowo; nie istnieją problemy,
które pojawiają się »z natury«, z samej rzeczy.
4. Uzasadnienie każdego systemu może zostać sproblematyzowane już
przez to, że ektoantynomie (Ektoantinomie) konieczne dla konstytucji systemu
mogą zostać przetworzone w nowym systemie w endoantynomie (Endoantinomie)”54.
Rozważania ukazują problem systemu jako jeden z najbardziej złożonych
problemów filozoficznych, co wynika z jego natury. W pierwszych zdaniach
swych rozważań na ten temat podkreśla to Angelica Nuzzo, kiedy stwierdza:
„Pytanie o system jest pytaniem o wewnętrzną konstytucję, o strukturę i zadanie
jak też o określenie i samookreślenie filozofii. Pojęcie systemu zawiera konstelację problemów, które bezpośrednio dotyczą istoty filozoficznego myślenia i filozoficznego dyskursu w jego formalnej i treściowej artykulacji”55. Zatem historię
systemu filozoficznego można w zasadzie rozpocząć od zarania dziejów filozofii,
skoro problem jest złożony wielopiętrowo i nie można go w żaden sposób uprościć. Niekoniecznie można też z tej perspektywy postrzegać głoszonej przez Nicolaia Hartmanna ponadstanowiskowości, gdyż Kröner stwierdza: „Może być
całkiem dobrze, że N. Hartmann w określony sposób »przezwyciężył« przeciwieństwo idealizmu i realizmu. Jednakże nie powiedziano przez to, że teraz system »w ogóle« jest ponadstanowiskowy”56. Tym samym akcentuje Kröner
w jeszcze większym stopniu złożoność problemu.
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JÓZEF MARIA BOCHEŃSKI
IN THE FACE OF INDEPENDENCE (AFTER 1989)
Abstract
After 1989, Bocheński published three texts (two articles and a book) devoted to the direction in which Poland should move. In the first he criticized Miłosz's article "Denominational
state?". He claimed that Polish tradition is closer to the medieval rather than the ancient settlement of the relationship between the state and the Church. And so it is the "religious state". In
the second article he specified his views on nationality and the denominational state, admitting to
the federalist tradition, but also appreciating Dmowski's tradition. In turn, the last publication is
"Sketches collected" from 1932-38, which is an attempt to synthesize nationalism and Catholicism (the author emphasizes in the introduction that although he rejects many old views today,
many others still preach).
The case of Bocheński (hesitation between pluralism, liberal democracy and unity and nationalism in close connection with Catholicism) is an early example of the dilemma faced by the
Polish rightist political and philosophical thought after 1989.
Keywords: Józef Maria Bocheński, Czesław Miłosz, denominational state, nationalism,
Polishness, catholism, totalism, democracy
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Odsłona pierwsza
Historia ta zaczyna się od artykułu Czesława Miłosza pt. „Państwo wyznaniowe?”, który został opublikowany w „Gazecie Wyborczej” w roku 1991, a następnie przedrukowany w „Kulturze” paryskiej1. Oto główne jego tezy. Zarówno
Europa zachodnia, jak i Europa wschodnia są w znacznej mierze zlaicyzowane
(czego najgłębszą przyczyną jest „erozja wyobraźni religijnej” spowodowana
przez – obecnie anachroniczne – XIX-wieczne naukowe wyobrażenia o kosmosie i przyrodzie). Polska jawi się tutaj jako wyjątek: kościoły są pełne. Przyczynił
się do tego splot okoliczności historycznych; okres rozbiorów, a szczególnie lata
okupacji i cztery dekady „władzy komunistycznej”, głoszącej kłamliwą ideologię,
której Kościół przeciwstawiał fundamentalne rozróżnienie dobra i zła oraz
prawdy i fałszu, zwiększając swój autorytet.
Komunizm wszakże upadł i z dnia na dzień sytuacja Kościoła w Polsce radykalnie się zmieniała (niczym w Rzymie czasach Konstantyna). Z instytucji,
mniej lub bardziej, zwalczanej stał się instytucją – nie tylko przez społeczeństwo,
ale i przez państwo – szanowaną i niezwykle wpływową. Kościół w tej sytuacji –
jak sugeruje Miłosz – miał dwie możliwości. Skoro komunizm upadł, traktowanie religii jako tarczy obronnej nie miało już sensu. Kościół mógł więc zrezygnować ze wzmacniania religijności obrzędowej i ludowej i dążyć do pogłębienia
religijności indywidualnej („wertykalnej”), do formowania religijnych elit. Wiązałoby się to z pewnym samoograniczeniem Kościoła, z akceptacją separacji,
rozdziału państwa i religii. Kościół wszakże wybrał inną możliwość; wzmacnianie „religii horyzontalnej”, masowej oraz wpływ na państwo i prawo. Kościół
uległ być może „pokusie triumfalizmu” i zapragnął sięgnąć po „środki bogate”,
czyli „dążyć do użycia państwa jako swego narzędzia tam, gdzie w grę wchodzą
najwyższe wartości etyczne”; tak zatem zorganizować państwo i prawo, aby społeczeństwo „jak najmniej oddalało się od religijnych przykazań?”2. Przejawem
tego było błyskawiczne wprowadzenie religii do szkół oraz dążenie do całkowitego zakazu aborcji. Miłosz obawiał się zatem, że Polska zamieni się w państwo
wyznaniowe.
Ze smutkiem konstatuje też, że „środowisko maritainowców”, skupione
wokół „Tygodnika Powszechnego” – utrzymujące w minionej epoce „najlepiej
łączność z myślą i twórczością Zachodu, zarówno w ich religijnej, jak i niereli1
2

Cz. Miłosz, Państwo wyznaniowe?, „Kultura” 7/1991, s. 3–11.
Tamże, s. 5.
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gijnej odmianie” – zostało przez ogół wierzących potraktowane jako „obce ciało”
i uznane za „Żydów i masonów”3. Tak oto nastąpiło wpadnięcie w stare koleiny,
czyli – jak przed wojną – do sojuszu polskiego katolicyzmu z nacjonalizmem.
„Dawny układ – powiada Miłosz – powrócił ze zdumiewającą siłą, jakby społeczeństwa ludzkie były poddane zasadzie homeostatu”4.
Miłosz wymienia kilka zagrożeń związanych z tym powrotem do „dawnego
układu”.
Polski Kościół może stać się Kościołem upolitycznionym i zarazem „endeckim”; i ewentualna klęska tego obozu, stałaby się również klęską Kościoła (czego
Miłosz nie pragnie). Próba zaś stosowania nie tylko „środków ubogich”, związanych ze zwyczajną pracą duszpasterską, ale też „środków bogatych”, czyli wprowadzania katolickich zasad moralnych do prawa z pozoru tylko „wygląda logicznie, jednak szkody, które niesie… znacznie przewyższają korzyści”5.
Może być więc tak, że „kler będzie celebrować obrzęd narodowy, kropiąc,
święcąc, egzorcyzmując, ośmieszając się zarazem swoim tępieniem seksu, a tymczasem będzie postępowało wydrążanie się religii od wewnątrz i za parę dziesiątków lat Polska stanie się krajem równie mało chrześcijańskim jak Anglia czy
Francja, z dodatkiem antyklerykalizmu, którego zaciekłość będzie proporcjonalna do władzy kleru i jego programu państwa wyznaniowego”6.
Nie tylko los religii wydaje się tu ważny, również przyszłość Polski. Miłosza zdaje się nurtować następująca obawa; ludowy katolicyzm pomógł przetrwać
rozbiory, okupację i władzę komunistyczną, ale „coś za coś”, Kościół nie samoograniczający się, ale triumfujący, może utrudnić modernizację Polski, wkroczenie jej w świat liberalnej demokracji, której aksjomatem jest separacja państwa
i religii oraz wolność religijna („wyznawania dowolnej religii lub nie wyznawania
żadnej”).
Odsłona druga
Artykuł ten wywołał natychmiastową reakcję Józefa Marii Bocheńskiego7.
Przedstawił on swoje stanowisko w sposób dosadny i bezceremonialny, w siedmiu punktach. Najważniejsze jednak wydają się następujące twierdzenia.
3
4
5
6
7

Tamże, s. 10.
Tamże.
Tamże, s. 5.
Tamże, s. 10.
J.M. Bocheński, Mój komentarz, „Kultura” 7/1991, s. 11–13.

Józef Maria Bocheński wobec niepodległości...

21

W dziejach chrześcijaństwa są dwa stanowiska w sprawie relacji państwa
i religii. Antyczna: państwo powinno być „neutralnym dachem” pod którym
chrześcijanie mogą współżyć z poganami (w „ewangelizacji” stosuje się w tym
wariancie tylko „środki ubogie”). Średniowieczna: państwo powinno być chrześcijańskie, czyli wyznaniowe z ewentualną tolerancją wobec niektórych innowierców; państwo powinno uznać, krzewić i chronić, najważniejsze wartości religijne i moralne chrześcijaństwa („środki bogate” powinny zatem zostać użyte
w ewangelizacji i nakłanianiu do przestrzegania przykazań).
I teraz, po 1989 roku, musimy rozstrzygnąć, czy chcemy mieć w Polsce
chrześcijaństwo typu starożytnego, czy średniowiecznego?
Po drugie, pojawia się kwestia „narodowego odcienia katolicyzmu”. „Kościół katolicki… – pisze Bocheński – nie jest jednolitą partią totalitarną i być katolikiem nie znaczy koniecznie być katolikiem typu francuskiego, choć wielu naszym intelektualistom tak się wydaje”8. Nawiązuje tutaj – z ironicznym przekąsem – do owego środowiska „maritainowców”, które Miłosz, przypomnijmy,
uznawał za środowisko niezwykle cenne w kulturowym pejzażu PRL-u. I dalej:
„Polacy nie gęsi, mają nie tylko własną mowę, ale i własne rozumienie chrześcijaństwa. Katolicyzm polski istnieje, znowu czy on się komuś podoba czy nie. Pytanie, czy chcemy w Polsce mieć ten polski odcień katolicyzmu, czy raczej inny”9.
Jeśli zaś – rozumuje dalej – wybierzemy katolicyzm polski (co wydaje się
oczywiste), to powinniśmy wybrać średniowieczny wariant relacji państwo i religia, czyli wybrać państwo wyznaniowe, albowiem taka jest opcja katolicyzmu
polskiego. Quod erat demonstrandum.

Odsłona trzecia
Po półtorej roku Bocheński publikuje w „Kulturze” zasadniczy – będący
niejako polityczno-patriotyczną „deklarację wiary” – artykuł „Co to znaczy być
Polakiem?”10. Jednym z motywów napisania tego tekstu była być może chęć
uniknięcia zarzutu, że popierając państwo wyznaniowe – w polemice z Miłoszem – powrócił do swoich przedwojennych, endeckich korzeni i zdradził „piłsudczykowską” opcję Giedroycia i Mieroszewskiego.
8
9
10

Tamże, s. 12.
Tamże.
J.M. Bocheński, Co to znaczy być Polakiem?, „Kultura” 4/1993, s. 3–18.
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Przyjrzyjmy się pokrótce jego treści. Przyznanie się do polskości oznacza
przyznanie się do narodu. Należy zatem najpierw rozważyć (w duchu filozofii
analitycznej), czym jest naród. Bocheński wyróżnia podstawowe pojęcie narodu i
pełne pojęcie. To pierwsze to po prostu grupa ludzi (a nie jakaś abstrakcyjna
idea11) przywiązanych do pewnego kraju, języka12, obyczaju (ewentualnie swoistego „odcienia moralności”). To drugie to podzbiór tego pierwszego zbioru;
mianowicie ci, którzy poza owym prostym przywiązaniem do kraju, języka
i obyczaju posiadają jeszcze znajomość historii i kultury narodu (niekoniecznie
wszystko w niej akceptując) oraz – uwaga, rzecz kluczowa w tym wywodzie –
przyznają się do pewnej ideologii narodowej. Bocheński tego nie precyzuje; powiada tylko, że owa ideologię pojmuje – nawiązując do Karla Lehmanna – jako
wizję roli danego narodu w dziejach. Później jednak – z kontekstu – można wywnioskować, że chodzi mu po prostu o rodzaj wyznawanego światopoglądu powiązanego z poglądami politycznymi. Otóż owo „pełne” pojęcie narodu można
przypisać tylko inteligencji, czy też tylko elicie, bo tylko ona zna historię, kulturę
oraz posiada ową ideologię.
Warto w tym miejscu uczynić pewną dygresję. Bocheński pomija (milczeniem) najbardziej fundamentalny podział w rozumieniu narodu; naród pojmowany etnicznie jako „ród”, w którym kluczowe są „więzy krwi”, „łańcuch pokoleń” (Herderowski Volk), oraz naród w ujęciu państwowo-kulturowym (tradycja
francuska). W tym drugim przypadku Anglik może zostać Francuzem, o ile
przyjmie obywatelstwo francuskie i „zanurzy się” w języku i kulturze francuskiej.
To – w znacznej mierze – kwestia osobistej decyzji. Natomiast w tym pierwszym przypadku Anglik nie może stać się Francuzem13. To pierwsze rozumienie
narodu jest zatem zarazem bardziej fatalistyczne oraz ekskluzywne; człowiek jest
na narodowość skazany z racji urodzenia i nie może do innego narodu dołączyć
na zasadzie aktu woli (z narodu wyklucza się wszystkich, którzy posiadają „obce
korzenie”).
Bocheński nie mówi nic o więzach krwi, o etniczności, o narodzie-rodzie
(chce być może uniknąć skojarzenia z ksenofobią i z rasizmem); jego „podstawowe pojęcie narodu zasadza się na – raczej bezrefleksyjnym – przywiązaniu do

Na przykład – wolno się domyślać – jakaś „polskość” bytująca odwiecznie w platońskim
niebie idei.
12
Z wyjątkiem narodów wielojęzycznych (jak Szwajcarzy lub Belgowie) lub mających
wspólny język z innym narodem (jak Irlandczycy).
13
Chyba że miał rodziców Francuzów i został adoptowany przez Anglików.
11
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krainy, krajobrazu, języka i obyczaju. Można by więc uznać, że jest on zwolennikiem – bardziej otwartej – kulturowej koncepcji narodu14.
Możemy teraz przejść do najbardziej oryginalnej – i zarazem zdumiewającej
– jego tezy. Najważniejszym, niejako wieńczącym, składnikiem pojęcia narodowości, jest – powtórzmy – ideologia. Okazuje się jednak, że nie każda, nie dowolna. A przeto za Polaków „w sensie pełnym” mogą uważać się zwolennicy
tylko niektórych i – jak się za chwilę okaże – bardzo nielicznych ideologii. Tak
oto nieoczekiwanie inkluzywizm koncepcji kulturowej zamienia się w skrajny
ekskluzywizm.
A oto zbiór ideologii, które Bocheński bierze pod uwagę.
Zaczyna od ideologii (nie wiem, gdzie Bocheński znalazł jej zwolenników)
zdecydowanego zerwania z tradycją, postawienia grubej kulturowej kreski i radykalnego „uzachodnienia” Polski, czy też – jak pisze – podporządkowania jej
„wierzeniom amerykańskim” (byłby to zatem – jak rozumiem – okcydentalny
rewers „sowietyzacji”). Konkluduje: zwolennicy takiego radykalnego zerwania
z polskością nie mogą słusznie uważać się za Polaków w owym pełnym sensie.
Do rozważenia pozostają zatem Ci, których ideologie nawiązują do tradycji. A jakie ideologie „polskości” znajdujemy w tradycji? Otóż – wedle Bocheńskiego – tylko trzy15. Każda z nich odpowiada zresztą pewnemu okresowi w dziejach Polski. Mamy więc ideologię „klasyczną” (jagiellońską, federalistyczną),
która panuje – jak uważa – aż do końca XVII wieku, do Sobieskiego włącznie.
Następnie mamy ideologię „saską” (rzec można „sarmacką”, choć nie pada to
słowo); jej przedłużeniem jest ideologia międzywojennych „narodowców”. Mamy wreszcie ideologię „porozbiorową” (wiek XIX), czyli mesjanizm.
Mesjanizm należy zdecydowanie odrzucić („ideologia mesjanistyczna musi
być wyeliminowana”). Po pierwsze, osłabia ona wolę czynnego, a nie tylko cier14
Sprawa nie jest zresztą taka prosta. Należałoby na przykład rozważyć, czy Wietnamczyk,
który polubił polską krainę, krajobraz, obyczaje, kuchnie i nauczył się języka – nie zna natomiast
historii i kultury polskiej oraz nie ma wyklarowanej ideologii – może słusznie uważać się za Polaka
w „podstawowym sensie”. Bocheński – być może – odwołałby się do innego rozróżnienia, który
w jego tekście jest przywoływane, mianowicie dwupiętrowego pojęcia narodu (które występowało
w dawnej Polsce i obecnie występuje w Wielkiej Brytanii). Mógłby zatem stwierdzić, że owszem,
Wietnamczyk może być w sensie podstawowym Polakiem; musiałby wtedy myśleć o sobie, że jest
rodu wietnamskiego – narodowości polskiej (niczym gente lituanus natione polonus lub gente
ruthenus, natione polonus. To jednak rodzi kolejną trudność; albowiem owa narodowość wyższego
piętra zakłada nie podstawowe, ale pełne pojęcie polskości (a tego ów modelowy Wietnamczyk
byłby pozbawiony).
15
Odnotujmy, że owa wizja historii „ideologii polskości” przypomina – poprzez swój schematyzm i uproszczenia – bryk dla gimnazjalistów.
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piętniczego, udziału w historii, po drugie, to herezja i bałwochwalstwo, a głoszą
ją chrześcijanie, co prowadzi do światopoglądowej niespójności, po trzecie
wreszcie, jest on nacechowany fałszywym mitologizmem, albowiem w historii
różne narody cierpiały, historia ludzkości jest wręcz „rzeźnią”, „nieprzerwanym
szeregiem mordów na narodach”. Mesjanizm jest więc „prostym wymysłem”16.
Krótko mówiąc „mesjanista” nie może być w pełni Polakiem.
Pozostają więc tylko dwie opcje. „Narodowo nacjonalistyczna” (sasko-endecka)
oraz „narodowo federacyjna” (klasyczna, jagiellońska).
Wobec tej pierwszej Bocheński ma ambiwalentną postawę. Jest gorsza od
federacyjnej, ale dopuszczalna. Dlaczego? Jej przedłużeniem była ideologia „narodowców” w XX wieku. „Otóż ideologię tych narodowców można lubić, albo
jej nie lubić, ale niepodobna przeoczyć, że odegrała znaczną rolę w II Rzplitej.
Toteż musi być wzięta pod uwagę, gdy chodzi o nasz wybór”17. Co odróżnia
ideologię „narodowo nacjonalistyczną” od „narodowo federacyjnej”. Brak tolerancji i ksenofobia (szczególnie niechęć do Żydów); absolutyzacja narodu (naród
jest traktowany jako dobro najwyższe, nie może być zatem podporządkowany
niczemu innemu, w szczególności dobru wspólnoty europejskiej); jednopiętrowe
pojęcie narodu (ograniczenie pojęcia polskości do „lechickości”, do dawnej „Korony”); zerwanie przeto uczuciowej więzi z innymi narodami dawnej Rzeczypospolitej i – w związku z tym – pragnienie odzyskania Wilna i Lwowa.
A co łączy te dwie ideologie? Co może być pewnym spoiwem? Podstawą
jakiegoś porozumienia?
Po pierwsze, jak twierdzi Bocheński, Polska jest częścią Zachodu, a nie jakimś pomostem między Zachodem i Wschodem, między Europą a Rosją. Jest
to – jak się zdaje – polemika (nie wprost, nie expressis verbis) z jednym z głównym założeń geopolitycznych Giedroycia i Mieroszewskiego. Giedroyc mówił
tak: „Jesteśmy – i powtarzam to do znudzenia – sprzęgłem między Wschodem
i Zachodem. I tę rolę, bardzo wielką rolę, możemy i powinniśmy odegrać”18.
Mieroszewski zaś dowodził, że albo Niemcy będą przedmurzem, albo Polska
będzie pomostem. Przy czym Polska nie miała być pomostem do katolicyzacji
Tamże, s. 10.
Tamże. Kluczowa okazuje się więc siła oddziaływania i liczba zwolenników danej ideologii, a nie jest wartość – mówiąc najogólniej – etyczna i poznawcza. Należy więc przypuszczać,
że gdyby mesjaniści mieli więcej zwolenników, merytoryczne zarzuty i argumenty, wypowiedziane
wcześniej, należałoby odłożyć na bok.
18
J. Giedroyc, Nie wyprowadzam się z Polski. Z J. Giedroyciem rozmawia A. Garlicki, „Polityka” nr 48, 26 XI 1994, s. 17.
16
17
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Rosji (jak to bywało w różnych koncepcja XVII i XIX wiecznych), ale do jej
zdemokratyzowania, uzachodnienia.
Po drugie, obydwie ideologie akceptują religię katolicką w jej polskiej odmianie19 oraz moralne przywództwo papiestwa (Bocheński przywołuje kazus św.
Stanisława, który traktuje jako kamień węgielny i azymut polskiego stanowiska
w sporze papiestwa z władzą świecką). Polska odmiana katolicyzmu – jak sam
przyznaje, mało intelektualna, bez głębszej teologii – zakłada, powtórzmy, państwo wyznaniowe. Ostrze polemiczne – jeśli trafnie czytam „między wierszami”
– jest tym razem skierowane w Miłosza oraz w polskich maritainowców, będących zwolennikami separacji państwa i Kościoła20.
Bocheński załatwia w ten sposób jeszcze jedną sprawę. Skoro obydwie ideologie zawierają w sobie polską odmianę katolicyzmu, poza nawias zostaje wyrzucony „wtórny typ religijności, względnie światopoglądu, reprezentowany w okresie
klasycznym przez protestantyzm, później przez Oświecenie itp.”21. Cóż to znaczy? Za jednym zamachem, Bocheński rozprawia się z szeroko rozumianym
„obozem reform”. Za Polaków w pełnym sensie nie mogą być uważani XVI
i XVII-wieczni protestanci, oświeceniowi reformatorzy, masoni, agnostycy i ateusze, pozytywiści, socjaliści, PPS-owcy frakcji rewolucyjnej oraz wszyscy ich
współcześni spadkobiercy i kontynuatorzy.
Wydaje się – uprawiając nadal czytanie „między wierszami” – że Bocheński
w tym tekście nie tylko kontynuuje polemikę z Miłoszem na temat „państwa
wyznaniowego” (wprowadzając je do ideologii i światopoglądu „jagiellońskiego”,
federalistycznego), ale też koi pewne niepokoje emigranta. Powiada tak: „O nowej ideologii i kulturze Polski pod ponownym jarzmem moskiewskim (1945–89)
i współczesnej trudno mówić”22. No cóż, jego tam nie było, ale to nie szkodzi,
bo tam nic ważnego się nie działo. Całe dzieje PRL – a nie tylko dojrzały stalinizm – to jarzmo moskiewskie: czarna dziura, luka w dziejach kultury Polskiej
(nawet pierwsze lata po 1989 niewiele tu zmieniły)23.
Początkowo negatywny stosunek ideologii nacjonalistycznej do katolicyzmu przemienił
się – powiada Bocheński – „w kategoryczną afirmację katolickości Polski”. Z tendencją wszakże
do „re-interpretacji religijności polskiej w sensie nacjonalistycznym i nietolerancyjnym”. J.M. Bocheński, Co to znaczy być Polakiem?, dz. cyt., s. 16.
20
„Istnieniu specyficznego katolicyzmu polskiego jako wartościowego odcienia wspólnej
wiary przeczy wielu polskich inteligentów zapatrzonych w wierzenia i praktyki kościoła francuskiego. Piszący te słowa należał do nich w młodości: chciał zastąpić «grubiański zabobon polski»
przez cywilizowaną religijność Gallów”. Tamże, s. 14.
21
Tamże.
22
Tamże, s. 9.
23
Jakże inny był na ten temat pogląd Miłosza. Wielokrotnie powtarzał coś takiego: „My19
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Bocheński zdaje się więc marzyć o powrocie do tego co realne, do międzywojnia, do „prawdziwej Polski”, czyli do odtworzenia „mapy politycznej” i ideowej końcówki lat trzydziestych. Późniejsze lata to bowiem czas – jak pisał –
rządów „agentów moskiewskich”, dzieje zdrady, kolaboracji, hańby domowej i nic
wartościowego wnieść nie mogły. A jaka to była mapa?
W istocie dwuelementowa, z jednej strony endecja, zwolennicy Dmowskiego (nie posiadający władzy państwowej, ale dzierżący władzę moralną), z drugiej
strony obóz Piłsudczykowski, zdecydowanie – po śmierci marszałka – skręcający
w prawo, szukający poparcia w kręgach narodowo-katolickich. Obóz endecki też
się radykalizował; tak zwana „młoda endecja” i jej forpoczta ONR-Falanga –
skłaniała się do totalizmu powiązanego z idą Katolickiego Państwa Narodu Polskiego (pod przywództwem „wodza” Bolesława Piaseckiego). Wszystkie inne
opcje – chłopska (Witos na emigracji), liberalna i demokratyczna (symptomatyczne było tu rozwiązanie masonerii) oraz komunistyczna (po rozstrzelaniu
KPP) – były zmarginalizowane. I tak oto, co było największą obawą (wręcz
snem koszmarnym) Miłosza – że mianowicie ten przedwojenny układ odtworzy
się spontanicznie w wolnej Polsce, czyli że Polska to w istocie „gigantyczna endecja” – było marzeniem Bocheńskiego.

Odsłona czwarta
W okresie międzywojennym Bocheński był monarchistą, zwolennikiem narodowców (podobnie też jak młody Dmowski traktował Kościół i katolicyzm
instrumentalnie, wstąpił do seminarium duchownego jako agnostyk; uważał
bowiem, że Kościół jest ostatnią zaporą przed „zarazą demokracji”, która może
doprowadzić Europę do katastrofy24). Jerzy Giedroyc wspomina, że „po zamaślę, że ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – jak mówił w roku 1981– w Polsce dokonała się głęboka
ewolucja, której elementy trudno zliczyć. Wymienię niektóre z nich: oficjalny marksizm wykładany w szkołach, a przy tym zrozumienie, że jest on jedynie martwą retoryką; „awangardowość” zarówno polskiej, jak i tłumaczonej literatury; spotkanie intelektualistów z katolicyzmem dzięki
szczególnej roli Kościoła; wynikająca z konieczności zdolność zrozumienia aluzji i często karkołomnych konstrukcji intelektualnych, nawyk stosowania wielu odcieni ironii; powrót zainteresowania „trudnymi” poetami z przeszłości, a na przykład Cyprianem Norwidem. W każdym razie
polska inteligencja, która w 1939 roku znalazła się na emigracji, w żaden sposób nie mogła zrozumieć mojej poezji. Tymczasem młodsze pokolenia tę samą poezję uważają „za swoją”. Cz. Miłosz, Rozmowy zagraniczne. Część druga 1980-1994, Kraków 2017, s. 20.
24
Por. J.M. Bocheński, Między Logiką a Wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan
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chu majowym przyjeżdżał do Warszawy z ogromnym kijem, żeby zwalczać Piłsudskiego”. W ówczesnym zaś piśmie Giedroycia „ogłosił artykuł, który wywołał ogromne poruszenie: apoteozę «Rycerza Niepokalanej»”25. Po wojnie Bocheński zbliżył się do opcji federacyjnej, piłsudczykowskiej, jednak raczej jej
konserwatywnego – narodowego i katolickiego – skrzydła. Wolno podejrzewać,
że zachował pewien sentyment do swojego młodzieńczego zaangażowania.
Ostatnią pozycją książkową, nad którą pracował i która okazała się wkrótce po
jego śmierci, były Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim26. Był to uporządkowany tematycznie zbiór tekstów, które powstały w latach trzydziestych i – jak
pisze we wstępie – dotyczyły „nacjonalizmu konsekwentnie przemyślanego ze
stanowiska tomistycznego”. I dodaje, „że choć odrzucam dziś wiele dawnych
poglądów, to jednak wiele innych głoszę dalej”27. Zaznacza też, że „między
wcześniejszymi i późniejszymi moimi pracami można dostrzec różnice w terminologii” (np. „katolicki nacjonalizm” został zastąpiony przez „patriotyzm”, „szowinizm” przez „nacjonalizm”); podkreśla jednak, że „mamy tu różnice słownictwa, a nie postawy”28. Jaka więc jest to postawa i jakie przedwojenne poglądy
głosi nadal? Otóż interpretacja tomizmu w duchu nacjonalizmu, podkreślająca
potrzebę istnienia państwa wyznaniowego i prymatu papiestwa w kwestiach moralności (Bocheński powołuje się na Piusa X i jego „Sylabus”) jest odwrotnością
„uniwersalistycznej”, „demokratycznej” i „tolerancyjnej” interpretacji tomizmu
dokonanej przez Jacquesa Maritaina. Niechęć do Maritaina i jego polskich zwolenników (zarówno przedwojennych, jak i powojennych) – zasygnalizowana powyżej – wydaje się należeć do zbioru owych „dawnych poglądów”, które głosił
do końca; co więcej, niechęć ta była wręcz kręgosłupem jego „niezmiennej postawy”. Zacytujmy kilka akapitów z owej książki redagowanej pod koniec życia
i zawierającej teksty z lat trzydziestych.
Jest źle, trzeba bić na alarm. Myśl katolicka w osobach najwybitniejszych
swoich reprezentantów zdaje się iść na manowce, zdradza wielowiekową tradycję, próbuje zaprzeczyć dorobkowi wieków, od św. Augustyna do Piusa X…
Niezrozumienie nauki Kościoła, które może się stać początkiem nowej herezji
dotyczy głównie relacji między Państwem, Kościołem, Narodem, ich wzajemnych
Parys, Warszawa 1995, s. 276. Należy jednak podkreślić, że wkrótce potem – jak wspomina – nawrócił się w seminarium „pod wpływem znakomitych i świętobliwych ludzi”. Tamże.
25
J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1999, s. 146.
26
J. M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów 1995.
27
Tamże, s. 7.
28
Tamże, s. 125.
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powiązań i zależności… Chciałbym podkreślić, że mówiąc „Państwo totalne”,
mam na myśli państwo, jeśli wolno się tak wyrazić „jednokierunkowe”. Ze stanowiska katolickiego państwo nie może regulować wszystkich funkcji kulturowych społeczeństwa, gdyż niektóre podpadają pod wyłączną kompetencję Kościoła. Nie mniej jednak jednokierunkowość musi być postulowana.
Reasumuję: według tradycyjnej koncepcji chrześcijańskiej liberalizm polityczny jest błędem i pacyfizm jest błędem. Nie waham się twierdzić, że takim
samym błędem jest teoria „ubogich środków” w imię której niektórzy myśliciele
francuscy chcieliby odmówić społeczeństwu katolickiemu prawa używania siły
dla zapewnienia sobie normalnych warunków rozwoju. Teoria „ubogich środków”, antymilitaryzm, antyracjonalizm, skrajny „antytotalizm” – to jest odmawianie katolickiemu państwu prawa ograniczania wolności swoich wrogów –
rozrosły się szeroko na gruncie francuskim…
Stamtąd przyjechał jeden z najsławniejszych obecnie myślicieli katolickich
Maritain, aby uczyć, nas Polaków, że przyszłe państwo katolickie da nie tolerancję, – uważajcie! – ale równouprawnienie wszystkim heretykom, komunistom,
wszystkim wrogom wiary i moralności, że zapomni o celu nadprzyrodzonym
człowieka i będzie państwem w pełni laickim. Stamtąd, poprzez najlepsze nasze
pisma katolickie, poprzez pióra najlepszych naszych pisarzy, idzie do nas ten
nowy rodzaj modernizmu… Katolicyzm francuski jest katolicyzmem defetystycznym29.
Defetyzm ten – o ile dobrze rozumiem – polegał na rezygnacji z ofensywnej wizji państwa katolickiego, państwa wyznaniowego stosującego „środki bogate” (czyli przymus prawny i przemoc, w imię propagowania słusznej wiary
i moralności), na rzecz wizji państwa liberalnego i demokratycznego, w którym
panuje wolność religijna oraz separacja państwa i Kościoła.

Odsłona piąta (podsumowanie i puenta)
Spróbujmy preferencje polityczne i ideowe Józefa Marii Bocheńskiego przedstawić w sposób bardziej plastyczny. Posłużę się wykresem, na którym uwzględnione zostaną główne opcje ideowe, o których w swoich tekstach wspomina.
Umieszczę je na „planie parlamentu”, pomijając wielkość reprezentacji. Na wykresie uwzględnię również dwie zmienne, które były w tej pracy akcentowane:
29

Tamże, s. 22–27.
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poglądy na temat państwa wyznaniowego oraz podział na Polaków w „pełnym
sensie” i Polaków w „podstawowym sensie” (proszę wybaczyć skojarzenie: lepszy
i gorszy „sort”).

Jaki z tego można wyciągnąć – zasadniczy, filozoficzny – wniosek? Otóż jeśli parlament miałby się składać z Polaków „w pełnym sensie” – czyli, powiedzmy wprost, z „prawdziwych Polaków” – powinien składać się z dwóch tylko
ugrupowań i owe ugrupowania miałyby, wedle Bocheńskiego, w programie państwo wyznaniowe; państwo które byłoby – używając jego przedwojennego eufemizmu – „jednokierunkowe”. Co – rzecz jasna – takie państwo pozwoliłoby
stworzyć.
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Zwróćmy też uwagę, że te dwa ugrupowania „prawdziwych Polaków”, pokrywają się z obecną koalicją rządzącą, która próbuje łączyć w swoich szeregach
zarówno spadkobierców Piłsudskiego, jak i Dmowskiego (a mówiąc precyzyjniej
prawicowych piłsudczyków i umiarkowanych endeków).
Czas na puentę. Przez ostanie dekady – od przełomu roku 1989 – głównym
patronem ideowym polskiej polityki i geopolityki był Jerzy Giedroyc, natomiast
swoistym „wieszczem” – choć robił co mógł, aby tej funkcji nie pełnić – Czesław
Miłosz.
Wydaje się, że wraz ze zdecydowaną polityczną zmianą, której jesteśmy
świadkami, nastąpiła nie tylko zmiana „wieszcza” (Herbert zajął bodaj miejsce
Miłosza), ale też zmiana głównego ideowego patrona. Warto rozważyć, czy tym
nowym patronem nie stał się właśnie Józef Maria Bocheński. Można bowiem
odnotować zadziwiającą zbieżność jego poglądów oraz nowych głównych „wektorów” politycznych, aksjologicznych i ideowych obozu rządzącego30.
Wymieńmy kilka. Po pierwsze i najważniejsze: próba łączenia „tradycji Piłsudskiego”
i „tradycji Dmowskiego”. Co zresztą prowadzi do pewnych politycznych osobliwości (zwłaszcza
w polityce zagranicznej). Piłsudski grałby z Niemcami i Ukraińcami przeciwko Rosji; Dmowski
grałby z Rosją przeciwko Niemcom i Ukraińcom. Obóz rządzący jest w pewnej konfuzji i przyjmuje tylko negatywną część obydwu tradycji, czyli gra równocześnie przeciwko Niemcom, Rosji
i Ukrainie, licząc na sojusz Anglosasami (podobnie jak Beck w 1939 roku). Po drugie, niechęć do
liberalnej demokracji i skłonność do koncentracji i centralizacji władzy, pod hasłem walki z „imposybilizmem”, starymi układami, korporacjonizmem i korupcją. Przychylny – podobnie jak
w przedwojennych kręgach sanacyjnych i endeckich – stosunek do nacjonalizacji i etatyzacji różnych obszarów życia społecznego, a przeto niechętny do samorządności (Bocheński przed wojną
pragnął tę tendencję wzmocnić i pisał przychylnie o „państwie totalnym”). Po trzecie, dążenie –
wbrew zasadzie rozdziału religii i państwa – do ścisłego związku z Kościołem katolickim, a szczególnie z jego narodową i „niepacyfistyczną” częścią (w kręgach obecnej władzy mówi się coraz częściej nie o „wartościach chrześcijańskich”, ale o „wartościach katolickich”). Bocheński posługiwał
się w tym przypadku, powtórzmy, pojęciem „państwa kierunkowego” (promującego zarazem wartości narodowe i katolickie). Po czwarte, perspektywa sienkiewiczowska w postrzeganiu polskiej
historii: byliśmy zawsze szlachetni i powinniśmy porzucić „pedagogikę wstydu”, podkreślać nasze
zasługi i przewagi, wzmacniać dumę narodową i walczyć zdecydowanie z „antypolonizmem”. Łączy się to ze stereotypowym, stronniczym i wybiórczym podejściem do historii Polski, tak aby
podkreślać jasne tylko strony oraz zasługi tych, których się uważa za swoich poprzedników („polityka historyczna”). Świetnym przykładem takiego podejścia do historii są teksty Bocheńskiego
analizowane w „odsłonie” drugiej i trzeciej. Po piąte, uznanie, że PRL nie był Polską, że było to
„jarzmo moskiewskie” i kraina rządzona przez agentów, zdrajców i kolaborantów. Co wskazuje, że
na cześć i szacunek zasługuje tylko bezkompromisowe antykomunistyczne podziemie (tak zwani
„żołnierze niezłomni” lub „wyklęci”), niezłomni emigranci (jak sam Bocheński) oraz ta część opozycji lat 80., która nie przystąpiła do Okrągłego Stołu, który z kolei – w tej perspektywie – okazał
się zdradą („Magdalenka”) i doprowadził do tego, że moskiewscy agenci pozostali w istocie przy
władzy. Podobny pogląd głosił Bocheński:. „Zbyt wielu – pisał w roku 1992 – moskiewskich
agentów zachowało w Polsce część władzy. Zbyt wielu ludzi korzących się niedawno przed cudzoziemskimi bredniami zajmuje wysokie stanowiska. Co gorsze, duch kompromisu najgorszego ro30
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Być może ta zbieżność jest przypadkowa, być może nie (odnotujmy, że jedną z bardziej prominentnych, choć raczej przechadzających się w cieniu, postaci
obecnej ekipy rządzącej jest Jan Parys, wielki znawca i apologeta filozofii Bocheńskiego)31.
Jedno wydaje się pewne: „po owocach ich poznacie”. Warto więc – jeśli mój
domysł jest trafny – zerkać na owoce. Owoce ideowego patronatu Giedroycia
(i Mieroszewskiego) były okazałe i dorodne (ostatnie ćwierćwiecze, po roku
1990, to był najlepszy być może okres w historii Polski od XVI wieku). Poczekajmy zatem – zachowując filozoficzny dystans – na owoce patronatu Bocheńskiego (o ile – rzecz jasna – jego myśl okaże się zaiste być inspiracją dla obecnych elit rządzących, a szczególnie ich jednoosobowego wierzchołka).
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Obecna władza cechuje się – delikatnie rzecz ujmując – pewną skrytością. Można jednak
podejrzewać, że z czasem ta kurtyna zostanie uchylona i nie tylko przyziemne i taktyczne sprawy
ujrzą światło dzienne, ale również owe ogólne, ideowe, filozoficzne. Albowiem – jak wieszczy
poeta – „spisane będą czyny i rozmowy”.
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PAWEŁ Z TARSU W OCZACH
ALAINA BADIOU I SLAVOJA ŽIŽKA

PAUL OF TARSUS IN THE EYES OF ALAIN BADIOU AND SLAVOJ ŻIŻEK
Abstract
The present text “Paul of Tarsus in the eyes of Alain Badiou and Slavoj Žižek” presents opinions of two philosophers, Alain Badiou and Slavoj Žižek, concerning founder of Christianity Paul
of Tarsus. For Badiou Paul was theologian of universalism, for Žižek apostle of exclusion. But
when their views are analyzed carefully, one can see that both skipped fragments of Paul’s letters
which deny assumptions of their own theories. Badiou see in Paul spokesman of one and only
truth. He does not want to see that such attitude leads to exclusion of those who reject his truth.
At the same time Badiou sees in him precursor of modern society which guarantee laws to minorities, though Paul himself excluded it. Paul’s vision excludes voluntary choose and leads to coercion in religion. Žižek who stigmatize Paul’s intolerance, did not mention his tolerance concerning vegetarians (he himself ate meat) and sexual life of clergy (he lived in celibate).
Key words: Christianity, fanaticism, truth, ideology, violence
Słowa kluczowe: chrześcijaństwo, fanatyzm, prawda, ideologia, przemoc

Różne opinie na temat Pawła
Do Pawła z Tarsu można podejść na sześć sposobów:
(1) Paweł to twórca chrześcijaństwa i założyciel jego Kościoła (consensus
głównego nurtu chrześcijaństwa);
(2) Paweł to wtajemniczony (przez człowieka Jezusa bądź niebiańskiego
Chrystusa) gnostyk-mag (tu: całe spektrum badaczy od starożytnych
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gnostyków do nowożytnych antropozofów i uczonych takich, jak Morton Smith)1;
(3) Paweł to człowiek, który wypaczył zarówno naukę Jezusa, jak i prawo
Mojżeszowe i w ich miejsce zaproponował własne, heretyckie nauki, będące syntezą judaizmu z filozofią grecką i wschodnimi kultami misteryjnymi (tutaj sytuuje się cały szereg historyków judaizmu i pierwotnego
chrześcijaństwa, głównie pochodzenia żydowskiego)2.
Ponadto, z perspektywy końca XX i początku XXI wieku, można w nim dostrzec:
(4) prekursora współczesnych, charyzmatycznych twórców nowych ruchów religijnych3;
(5) rewolucjonistę, prekursora przemian, jakie zaszły na Zachodzie w II połowie XX wieku, oraz radykalnego, fanatycznego obrońcę prawdy w epoce relatywizmu4;
(6) akwizytora sprzedającego nowy produkt na rynku idei5.
Kimkolwiek Paweł był, w jego listach oraz w Dziejach apostolskich można znaleźć poparcie dla każdej z tych tez.
W niniejszym artykule prześledzimy poglądy dwóch filozofów współczesnych,
których poglądy można zaliczyć do dwóch ostatnich z wyżej wymienionych.

E. Pagels, The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of the Pauline Letters, Trinity Press International, Philadelphia 1992; J. Prokopiuk, Gnoza, gnostycyzm i manicheizm: Apologia pro domo sua, w:
tenże, Labirynty herezji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 1999, s. 9, 11,
13; J. Sieradzan, Jezus Magus: Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2005, s. 157–158, 166–167.
2
Wśród nich są m.in. M. Simon (Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I–IV w., PIW,
Warszawa 1979, s. 108), Hugh Schonfield (Those Incredible Christians: A New Look at the Early
Church, Element Books, Shaftesbury 1985, s. 56), Hyam Maccoby (The Mythmaker: Paul and the
Invention of Christianity, Weidenfeld & Nicolson, London 1986, s. 204), Gerd Lüdemann (Heresies: The Other Side of Christianity, SCM Press, London 1996, s. 61–103) i Johannes Lehmann
(Tajemnica rabbiego Jezusa, Uraeus, Gdynia 2000, s. 215).
3
Por. J. Sieradzan, Psychosocjologia osobowości charyzmatycznej: Paweł z Tarsu jako twórca
chrześcijaństwa i Ole Nydahl jako twórca buddyzmu zachodniego, w: tenże (red.), Charyzma: Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 145–184.
4
Na ten temat zob. blok materiałów w „Krytyce Politycznej”, 2007/2008, nr 14.
5
B. Ballardini, Jezus: i biel stanie się jeszcze bielsza – jak Kościół wymyślił marketing. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008; R. Wright, Ewolucja boga, Prószyński i S-ka, Warszawa
2010, s. 292–296, 316; J. Sieradzan, Na początku był rachunek: Ekonomia a religia od Pawła z Tarsu
do konsumpcjonizmu, książka gotowa do druku (tamże bogata bibliografia zagadnienia).
1
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Paweł z Tarsu na tle epoki
Paweł żył w I wieku n.e., czasach kryzysu żydostwa. Państwo żydowskie nie
istniało, gdyż Palestyna od 37 roku p.n.e. była okupowaną przez Rzymian prowincją. Zarządzał nią namiestnik rzymski oraz król Herod, a potem jego następcy.
Rządy były skorumpowane, rabinat kolaborował z okupantem. Żydzi żyli wspomnieniami o świetlanej przeszłości i nadziejami eschatologicznymi rozbudzanymi
przez kolejnych kandydatów na mesjaszy (czyli władców zarazem świeckich i duchownych). Trwał kryzys wiary: w I wieku n.e. nie przestrzegano już tak szabatu,
jak jeszcze 100 lat wcześniej. Żydzi studiowali na uczelniach zachodnich (np.
w Aleksandrii i Rzymie), przez co nasiąkali ideami greckimi. Biblię przełożono na
grecki. Powstała filozofia żydowska (Filon), choć większy wpływ wywarła ona na
chrześcijaństwo (koncepcja logosu) niż na judaizm.
Oryginalność Pawła polegała na tym, że udało mu się przekonać Żydów,
aby porzucili religię, która obiecuje im dobrobyt materialny na rzecz wiary obiecującej tylko dobra duchowe. Udało mu się dostrzec dwie rzeczy: (1) że dla wielu ludzi dobrobyt materialny stracił atrakcyjność; (2) że dla wszystkich ludzi nie
wystarczy dóbr materialnych. Jeśli przesłanie ma mieć charakter uniwersalny
i jednoczący, musi obiecywać ludziom coś, co jest niezależne od urodzenia, rasy,
narodowości, płci i wykształcenia. Dlatego w odróżnieniu od boga Żydów Jahwe, który w zamian za posłuszeństwo obiecywał ludowi wybranemu dobrobyt
materialny (Kpł 26.2–10; Pwt 7.12-24; 11.8–32; 28.1–4), Paweł obiecuje towar
duchowy.
Fundamentalne różnice
między greckim a żydowskim obrazem świata
Paweł próbował dokonać rzeczy niemożliwej: połączyć z sobą ogień i wodę,
czyli grecką i żydowską wizję świata.
Antropologia żydowska była całkowicie odmienna od greckiej. Żydom obcy
był występujący u Greków kontrast między duchem a zmysłami; nie roztrząsali
platońskiej idei sprawiedliwości, stoickiego hartu ducha, helleńskiej idei ascezy,
osiąganej w kolejnych fazach edukacji naukowej, filozoficznej czy muzycznej. Brak
u nich idei edukacji jako takiej. W szkole żydowskiej (podobnie jak w Indii) uczeń
pytał nauczyciela o jego poglądy i poglądy jego nauczycieli oraz innych autorytetów
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i starał się je zapamiętać, ale z nimi nie polemizował. Żydzi nie uznawali człowieka
za „dzieło sztuki ukształtowane na wzór ideału”6.
Żydom nieznane były: grecki ideał człowieka „pięknego i dobrego”, ideał cnoty, technicznej biegłości, erosa, potrzeby dążenia do doskonałości, życia jako zmagania, oraz dialogu filozoficznego jako metody edukacji. Nieznana była wiara
w ciało jako więzienie duszy, czy ideału oczyszczenia duszy ze splamień zmysłów
np. poprzez sakrament czy ekstazę mistyczną. Brak było doskonałych „ludzi bożych” (theíoi andres), a w związku z tym brak ideału osobowości i koncepcji osoby,
czyli doskonałości człowieka. Etyka żydowska mówiła tylko o tym, jak zadowolić
potrzeby narodu poprzez odpowiednie postępowanie. W sztukach plastycznych nie
przedstawiano postaci ludzkiej, a w literaturze nie było czegoś takiego jak biografia,
dramat, komedia czy romans. Uprawiano tylko lirykę religijną: psalmy, hymny, lamentacje i modlitwy7.
Zatem, o ile Grecy stworzyli podstawy życia obywatelskiego człowieka świeckiego, to Żydzi skupiali się na życiu religijnym.

Chrześcijaństwo jako szaleństwo
Próbę „pogodzenia tego, co stare i nowe”, czyli judaizmu i chrześcijaństwa
(z powołaniem się na Mk 2.21–22) teolog protestancki Charles Harold Dodd
określił jako „szaleństwo”8. Skutek tego był taki, że Grekom i Rzymianom chrześcijanie jawili się jako głupcy lub szaleńcy, a ortodoksyjnym Żydom jako heretycy9.
Chrześcijanie, zwłaszcza męczennicy, mogli uchodzić za „szalonych”, ponieważ
gardzili życiem światowym, pełnym cierpienia, ale rzeczywistym, na rzecz niepewnego wprawdzie – ale mającego być niezmąconym szczęściem – wirtualnego życia
wiecznego. Dlatego reprezentujący ówczesną normę Grecy oraz Rzymianie uznawali chrześcijaństwo za „szaleństwo”10. W szczególności dotyczyło to, w teorii,
6
R. Bultmann, Primitive Christianity in its Contemporary Setting, Thames & Hudson,
London 1956, s. 47.
7
Tamże, s. 48–49.
8
C. H. Dodd, Przypowieści o królestwie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1981, s. 88.
9
Paweł sam się o to prosił, gwałtownie atakując judaizm: pisał o przekleństwie Tory (Ga
3.13) i oskarżał Żydów o zabicie proroków, samego Jezusa i prześladowania chrześcijan. Ta gwałtowna krytyka stała się powodem, dla którego ortodoksi chcieli go zabić (Dz 23.12).
10
Wzajemne uprzedzenia i oskarżenia o szaleństwo znane z polemik autorów chrześcijańskich oraz greckich i rzymskich analizuję w: J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata: Szamanizm, religia starogrecka, judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, islam, Inter-esse, Wydaw-
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Pawłowej doktryny o zmartwychwstaniu ciała, a w praktyce – kompulsywnego
szukania męczeństwa przez chrześcijan11.
Sam Paweł był świadomy kontrowersyjności swojej doktryny: „My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan
głupstwo” (1Kor 1.23)12. Głosił, że ten mistyczny Chrystus, który mu się objawił
w wizji, niweluje wszelkie zróżnicowania i podziały, istniejące między narodami
i klasami społecznymi (Kol 3.11).
Interesujące, że o chrześcijaństwie jako szaleństwie piszą nie tylko przekonani
ateiści, w tym Richard Dawkins13 i Michel Onfray14, czy postmodernistyczny,
marksizujący lacanista Slavoj Žižek15, ale także ortodoksyjni chrześcijanie (np. Fabio Ruggiero)16. Niektórzy wywodzą osobliwość religii Pawłowej z jego dolegliwości psychosomatycznych o niejasnej proweniencji17.

Paweł jako rewolucjonista i polityk
Zdaniem Harolda Blooma: „Paweł jest bardziej agitatorem niż teologiem mistycznym”18. Czynił on ogromne wysiłki, aby zapewnić przetrwanie swoim ideom.
Jak polityk-populista używał prostych, czytelnych haseł, jak np.: „Jeden Pan, jedna
wiara, jeden chrzest” (Ef 4.5). Nie krył, że wśród Żydów zachowywał się jak Żyd,
nictwo Wanda, Kraków 2005, s. 301–309. O roli szaleństwa i głupoty w doktrynie Pawła zob.
tamże, s. 252–256.
11
To ostatnie za szaleństwo uznawali nawet niektórzy chrześcijanie, w tym K.S.F. Tertulian. W Lekarstwie na ukłucie skorpiona (1) ironicznie konstatował: „to już nie zwykła głupota, ale
tępota i szaleństwo umierać dla Boga, gdy ten chce mnie ratować” (tenże, Wybór pism, t. 2, ATK,
Warszawa 1983, s. 119, podkr. J.S.).
12
Wszystkie cytaty z Biblii podaję za: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975.
13
Dawkins za szaleństwo uznał pogląd Pawła, który miał się stać centralną doktryną
chrześcijaństwa: że śmierć Jezusa na krzyżu powoduje odkupienie wszystkich – popełnionych
i niedopełnionych – grzechów ludzi, a zwłaszcza grzechu pierworodnego, popełnionego przez mitycznego Adama. Por. wypowiedź w filmie Źródło wszelkiego zła?, cz. 2, film dokumentalny, reżyseria Russell Barnes, Wielka Brytania, 2006.
14
M. Onfray, Traktat ateologiczny: Fizyka metafizyki, PIW, Warszawa 2008, s. 76–77.
15
O boskim samoograniczeniu i rewolucyjnej miłości: Ze Slawojem Žižkiem rozmawia Joshua
Delpech-Ramey, „Krytyka Polityczna”, 2007/2008, nr 14, s. 333.
16
F. Ruggiero, Szaleństwo chrześcijan: Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu
wiekach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 43.
17
Por. J. Sieradzan, J. Sieradzan, Szaleństwo w religiach świata, s. 255–256; M. Onfray,
Traktat ateologiczny, s. 76–77, 139–145.
18
H. Bloom, Jesus and Yahweh: The Names Divine, Riverhead Books, New York 2005, s. 54.
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a wśród Greków chciał uchodzić za Greka (1Kor 9.20). Nie szanował jednak ani
Greków, ani Żydów. Ateńczycy wyśmiali go, gdy okazało się, że nie rozumie ich
religijności. Paweł próbował przekonać ich, że „Nieznany Bóg”, któremu postawili
ołtarz, to Jezus Chrystus. W rzeczywistości pojęcie to oznaczało każdego boga nieznanego jeszcze Grekom, któremu cześć oddają inne narody, a któremu Grecy,
stawiając ołtarz, dawali do zrozumienia, że nie chcą go obrazić (por. Dz 17.22–24).
Jakubowi, bratu Jezusa, w polemice odnośnie znaczenia Tory, nie ustąpił „ani na
chwilę” (Ga 2.5).
To, co nie licowało z etyką stoika Epikteta, który za niemoralne uważał
podawanie się za członka innej nacji19, dla Pawła było istotną częścią programu
działania. O ile Pawłowi wydawało się naturalne, ze można się przedstawiać
jednym jako Grek, a innym jako Żyd, to dla żyjącego półtora wieku później
Tertuliana było już niemożliwe do zaakceptowania, gdyż pytał: „Cóż jednak
mają wspólnego Ateny z Jerozolimą”20.
Na polityczny charakter działalności Pawła zwracali uwagę nie tylko jego
przeciwnik Žižek, który uznał Pawła za „militarystycznego protoleninistę
zwalczającego różne ‘dewiacje’”21, ale także jego zwolennik Alain Badiou22. Listy
Pawła Badiou uznał za pełne pasji „wystąpienia”, a nie traktaty teoretyczne czy
teologiczne23. Z taką tezą z pewnością zgodziłby się także Morton Smith,
według którego zarówno Jezus jak i Paweł byli magami, a magia w I wieku była
ściśle związana z polityczną rebelią24.

19
W Diatrybach (II 9) Epiktet pytał: „dlaczego udajesz Żyda, choć jesteś Hellenem?”
(Diatryby, Encheiridion, z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologicum Epiktetowego, PWN, Warszawa 1961, s. 132).
20
K.S.F. Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom 7, w: tenże, Wybór pism, t. 1, ATK,
Warszawa 1970, s. 47.
21
S. Žižek, Przekleństwo fantazji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2001, s. 99.
22
Odwołując się do Ga 2, 1–10, A. Badiou podkreślił polityczną motywację Pawła (Święty
Paweł: Ustanowienie uniwersalizmu, Korporacja Ha!art, Kraków 2007, s. 34–35).
23
Tamże, s. 41. Przykładem zainteresowania lewicy działalnością Pawła jest też nigdy nie
zrealizowany scenariusz filmowy P.P. Pasoliniego Święty Paweł. Jego akcję Pasolini osadził m.in.
we współczesnym Nowym Jorku. Wśród słuchaczy Pawła pojawiają się Afroamerykanie, hippisi,
homoseksualiści, prostytutki, pijacy, bezdomni, nastoletni uciekinierzy z domu, oraz intelektualiści („Krytyka Polityczna”, 2007, nr 13, s. 170).
24
Por. J. Sieradzan, Jezus Magus, s. 17.
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Paweł – teolog uniwersalizmu czy apostoł wykluczenia?
Według Badiou Paweł był teologiem uniwersalizmu. Jego teologia została
zbudowana na przeżyciu mistycznym na drodze do Damaszku. To ono sprawiło,
że Paweł uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa jako mistycznego Chrystusa. Badiou nazwał to centralnym wydarzeniem w życiu Pawła, które ukonstytuowało go
jako podmiot25.
Stosowana przez Pawła technika polegała na wtórnej symetryzacji. Jej istotą
było kwestionowanie obyczajów epoki, z jednoczesnym tworzeniem pozorów
zgody z nimi26. Paweł wierzył, że przyjęcie głoszonej przez niego wiary w Chrystusa automatycznie niweluje wszystkie podziały społeczne: „Nie masz Żyda, ani
Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety”
(Ga 3.28)27.
W innym liście pisał: „nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż”, co
potwierdza władzę mężczyzny nad kobietą w świecie starożytnym, ale zaraz dodaje: „podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona” (1Kor 7.4). Dalej zakazuje kobiecie porzucać męża, a mężowi rozwodzić się z żoną (ww. 10–11).
Nie pozwala kobietom modlić się lub prorokować z odkrytą głową, ale zakazuje
także mężczyznom modlić się lub prorokować z zakrytą głową (1 Kor 11.4–5).
W ten sposób, zdaniem Badiou, Paweł akcentował konieczność przekraczania
zróżnicowania ze względu na płeć28.
Taka interpretacja jest jednak całkowicie błędna. Badiou nie chce zauważyć, że tekst Pawła nie tylko nie zrównuje pozycji obu płci, lecz w wyraźny sposób podporządkowuje kobietę mężczyźnie. Uzasadniając nakaz noszenia przez
kobiet nakryć głowy, Paweł stwierdza: „Mężczyzna (…) nie powinien nakrywać
głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej; lecz kobieta jest odbiciem
chwały mężczyzny” (1Kor 11.7). Co więcej, według Pawła, o ile „głową każdego
męża jest Chrystus”, to „głową żony [jest] mąż” (w. 3). Te stwierdzenia, a także
fragmenty pochodzące z nieautentycznych listów Pawła, które podporządkowują
kobiety mężczyznom (Kol 3.18; Ef 5.22-23) sprawiły, że brytyjski antropolog
David Gilmore uznał Pawła za mizogina29.
A. Badiou, Święty Paweł, s. 28. Por. tamże, s. 56, 70, 74, 78.
Tamże, s. 110.
27
Także w nieautentycznym Kol 3, 11 czytamy: „W odnowieniu tym nie ma Greka ani
Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego”.
28
A. Badiou, Święty Paweł, s. 110–111.
29
D.D. Gilmore, Mizoginia czyli męska choroba, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003,
s. 292.
25
26
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Z punktu widzenia uniwersalizmu Badiou także obrzezanie, które dla Żydów
było znakiem przynależności do wspólnoty żydowskiej (choć było i jest praktykowane wśród wielu ludów na całym świecie), jest ceremonią nieistotną, gdyż dzieli
ludzi na Żydów i nie-Żydów. Według Pawła w Chrystusie wszyscy są jednością:
„Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia”
(1Kor 7.19).
Entuzjastycznie nastawiona do książki Badiou Kinga Dunin utrzymuje, że:
(…) powinniśmy za nim powtarzać: niczym jest płeć, orientacja seksualna, religia, narodowość… W istocie bowiem jesteśmy takimi samymi ludźmi. W myśl tak rozumianego uniwersalizmu Badiou piętnuje rozmaite współczesne partykularyzmy: rasowe, płciowe czy religijne, próbujące tworzyć oddzielne wspólnoty w oparciu o „rzekome kulturowe osobliwości”30.

Badiou faktycznie pisze w tym duchu, ale, można zapytać, co to ma wspólnego z Pawłem? Czyżby Paweł był zwolennikiem równouprawnienia nie tylko
ze względu na narodowość, ale także na religię, płeć czy orientację seksualną?
Badiou traktuje postać Pawła instrumentalnie: jest on dla niego tylko punktem wyjścia do rozważań nad problemami współczesności. Nie może uznać
Pawła za zwolennika trzech form równouprawnienia (ze względu na religię, płeć
czy orientację seksualną), gdyż byłoby to absurdem. Bardzo chciałby, żeby Paweł był jednocześnie teologiem uniwersalizmu i prekursorem współczesnego
społeczeństwa gwarantującego prawa mniejszościom. To jednak nie jest możliwe. Przykładowo, nie sposób widzieć w Pawle zwolennika zniesienia niewolnictwa i dlatego też Badiou wstydliwie pomija to zagadnienie milczeniem. Gdyby
Paweł faktycznie wystąpił przeciw niewolnictwu, byłby autentycznym rewolucjonistą starożytności, gdyż największe autorytety tych czasów, Platon i Arystoteles, uznawali niewolnictwo za coś najzupełniej normalnego, a ci, którzy je
kwestionowali – jak Alkidamas z Elei, Hippiasz czy Lykofron – nie mieli takiej
siły przebicia jak Platon i Arystoteles.
Przez siedemnaście stuleci dominacji chrześcijaństwa osobą był tylko człowiek wolny, natomiast niewolnik, nawet jeśli był chrześcijaninem, według prawa
nie był człowiekiem, tylko rzeczą (res)31. Chrześcijaństwo nic dla wyzwolenia
niewolników nie zrobiło. Jak pisze ks. Wincenty Myszor:
K. Dunin, Łaska przekraczania granic, w: A. Badiou, Święty Paweł, s. 7.
M. Mauss, Pojęcie osoby, w: tenże, Socjologia i antropologia, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, s. 377–381.
30
31
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Chrześcijaństwo pierwszych wieków nie zniosło niewolnictwa. (…) Posłuszeństwo
niewolnika wobec pana służyło za przykład stosunku wiernego wobec Boga. (…)
Chrześcijanie (…) [n]ie zmieniali żadnych struktur społecznych związanych z niewolnictwem. Przeciwnie, niektóre z nich zaakceptowali i przejęli32.

Choć w jednym z autentycznych listów Pawła (Ga 3.28) mowa jest o zniesieniu różnic między wolnymi a niewolnikami, to jednak tylko w metafizycznym
ciele Chrystusa, a nie w rzeczywistości społecznej. Paweł uważał niewolnictwo
za wolę bożą: „Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany”
(1Kor 7.20). Zdaniem Carla-Heinza Deschnera w chrześcijańskiej nauce społecznej niewolnictwo z czasem stało się wręcz obowiązkiem etycznym33. W analogiczny sposób dla chrześcijan podbój pogan z czasem stał się „obowiązkiem
religijnym”34.
Stanowisko Badiou zostało poddane krytyce przez Giorgio Agambena
i Slavoja Žižka. Według Agambena:
(…) nie ma większego sensu mówić o uniwersalizmie w odniesieniu do Pawła – przynajmniej wtedy, gdy o uniwersalności myśli się w kategoriach nadrzędnej zasady ucinającej wszelkie podziały, a indywidualność ujmuje się jako ostateczną granicę każdego
podziału. U Pawła nie ma zasady, ani celu35.

Badiou jako prorok uniwersalizmu a zarazem głosiciel jedynie słusznej
prawdy36, jego własnej, wydaje się Žižkowi podobny do „naiwnego, marksistowskiego liberała-optymist[y] z początku XX wieku”37. Podejście Pawła uznał za
jednostronne i określił mianem leninizmu: prawda Pawła – podobnie jak prawda
Lenina – jest jednostronna. Według Žižka stanowisko Pawła nie polega na
uniwersalizmie, lecz na sekciarskim podziale na wtajemniczonych (tych, którzy
są wewnątrz) i niewtajemniczonych (tych, którzy są na zewnątrz), bo nie otrzymali łaski wiary chrześcijańskiej czy – w przypadku zwolenników Lenina – bol32
W. Myszor, Europa: Pierwotne chrześcijaństwo. Idee i życie społeczne chrześcijan (II i III
wiek), Studium Generale Europa, Warszawa 1999/2000, s. 125.
33
C.-H. Deschner, Opus diaboli, Uraeus, Gdynia 1995, s. 109.
34
R. Gaj, Udział filozofii w kształtowaniu kultur amerykańskich, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii, Warszawa 1997, s. 26.
35
G. Agamben, Aphorismenos, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 13, s. 222.
36
A. Badiou stwierdził: „Czytam Pawła jako ludzkie dzieło z dziedziny zapytywania o prawdę” (Uniwersalizm prawdy i kwestia religii: Z Alainem Badiou rozmawia Adam S. Miller, „Krytyka
Polityczna”, 2007/2008, nr 14, s. 323).
37
O boskim samoograniczeniu i rewolucyjnej miłości, s. 329.
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szewickiej.38 Uwadze Žižka nie sposób odmówić celności, skoro także wybitny
mediewista Jacques Le Goff wyraził opinię: „Jezus był tylko Marksem chrześcijaństwa, ale jego Leninem był święty Paweł”.39 Także Bloom nie ma wątpliwości,
(…) że dziś rozmaici niewydarzeni rewolucjoniści, którym już znudził się Lenin albo
przewodniczący Mao, powracają do Pawła, by tam uzyskać przyzwolenie na swe brutalne
praktyki. W imię abstrakcyjnej miłości bliźniego rzeczywiście można wyeliminować całe
klasy społeczne, wymordować kułaków, zniszczyć dogłębnie kulturę. Dokładnie tak: robimy, co chcemy, bo kochamy i wierzymy.40

Dla Žižka chrześcijaństwo Pawła i Badiou jest religią wykluczenia
(…) tych, którzy nie akceptują włączenia do wspólnoty chrześcijańskiej. W innych partykularystycznych religiach (a nawet w islamie, mimo jego globalnego ekspansjonizmu)
jest miejsce dla innych: są tolerowani, nawet jeśli traktowani protekcjonalnie. Chrześcijańskie motto: „Wszyscy ludzie są braćmi” znaczy także, że ci, którzy nie zgadzają się
być naszymi braćmi, nie są ludźmi. (…) Chrześcijanie często się chwalą, że przezwyciężyli żydowskie ekskluzywistyczne pojęcie ludu wybranego i ogarniają całą ludzką
wspólnotę. Sęk w tym, że Żydzi upierając się, iż są ludem wybranym z uprzywilejowanym, bezpośrednim połączeniem z Bogiem, akceptują ludzką naturę innych, którzy
czczą fałszywych bogów. Tymczasem chrześcijański uniwersalizm tendencyjnie wyklucza niewierzących z uniwersalnej ludzkości41.

Powołując się na Freuda (który uważał, że człowiek ma „więcej powodów”,
dla których bliźniego powinien nienawidzić niż kochać42) i Lacana, Žižek przekonuje, że chrześcijański nakaz miłości bliźniego „pociąga za sobą ukryte wykluczenie”, a „koncepcja miłości bliźniego jest niezgodna z prawdziwym wymiarem
uniwersalności”43. Jego zdaniem:
(…) istnienie Bliźniego całkowicie wyklucza funkcjonowanie jakichkolwiek powszechnych zasad. Opór stawia im bezwzględnie nieludzki wymiar Bliźniego. Dlatego cudza
Tamże, s. 333.
Europejczycy są dziś pacyfistami: Z Jacquesem Le Goffem rozmawia Robert Sołtyk, „Krytyka
Polityczna”, 2005, nr 7/8, s. 242.
40
Judeochrześcijaństwo to mit. [Z Haroldem Bloomem rozmawia Agata Bielik-Robson], „Europa”, 2006, nr 30, dodatek do „Dziennika” z 26.07.2006, s. 14.
41
S. Žižek, Lękaj się bliźniego swego, jak siebie samego, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 13,
s. 134, podkr. S.Ż.
42
Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, w: tenże, Kultura jako źródło cierpień, Wydawnictwo KR, Warszawa 1992, s. 92–93.
43
S. Žižek, Lękaj się bliźniego swego, jak siebie samego, s. 135.
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miłość do nas jest dla nas tak okrutna, wręcz traumatyczna. (…) Lacanowską definicję
miłości – „Miłość to dawanie czegoś, czego się nie ma…” – należy uzupełnić frazą:
„…komuś, kto tego nie chce”44.

Bruno Ballardini przypomniał, że pojęcie miłości chrześcijańskiej jest fikcją, wymyśloną przez marketing Kościoła katolickiego45. Miłość, jeśli się już
komuś przydarza, nie poddaje się jakimkolwiek próbom racjonalizacji, czy instytucjonalizacji, gdyż jest szaleństwem. Ani miłości, ani wybaczania będących
chrześcijańskimi cnotami, nie można nauczyć na rozkaz. Jak pisał Max Stirner:
„kocham, gdyż miłość Mnie uszczęśliwia, gdyż kochać to rzecz naturalna; kocham, bo tak mi się podoba. Jednak ‘nakazu miłości’ nie uznaję”46. „Miłość jest
opętaniem nie jako me uczucie (jako takie traktuję ją raczej jako własność), lecz
wskutek obcości obiektu”47. Jego zdaniem miłość do Boga, miłość rodzinna, miłość romantyczna i miłość do ojczyzny – to formy obłudy, skrywającej egoizm48.
Uniwersalność Pawła wyklucza dobrowolny wybór. Zakłada on bowiem
przymus, wyrażający się alternatywą: albo się nawrócisz na moją prawdę i zostaniesz zbawiony, albo nie – a wtedy będziesz potępiony. Wyrażają to jego słowa:
„Jeśli ktoś nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty!” (1Kor 16.22). Konsekwencją
wiary w posiadanie monopolu na prawdę jest próba standaryzacji chrześcijańskiego rytuału na wzór zaaprobowany w Rzymie49.
Chrześcijaństwo zainicjowało instytucjonalną „Boską Przemoc” (by użyć
określenia Waltera Benjamina, stosowanego też przez Žižka), którą kontynuowali rewolucjoniści francuscy i rosyjscy, oraz twórcy XX-wiecznych religii totalitarnych. Obok niej istnieje też spontaniczna Boska Przemoc, przejawiająca się
w zbiorowych linczach czy pogromów (w Polsce Żydów i Cyganów), oraz zniszczeniach podczas demonstracji i zamieszek50. Czynnymi uczestnikami obu byli
nierzadko nominalni chrześcijanie.
44
S. Žižek, Przemoc: Sześć spojrzeń z ukosa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza,
Warszawa 2010, s. 59, podkr. S.Ž.
45
B. Ballardini, Jezus, s. 199.
46
M. Stirner, Jedyny i jego własność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 349,
podkr. M.S.
47
Tamże, s. 351.
48
Tamże, s. 352.
49
Pierwszą próbę narzucenia Kościołom wschodnim rzymskiego modelu pory obchodów
Wielkanocy, podjął w latach 190–192 biskup Rzymu Wiktor.
50
S. Žižek, Robespierre, czyli „boska przemoc” terroru, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 13, s. 247.
Zdaniem Eugena Drewermana przemoc jest wpisana w naturę chrześcijaństwa: „wydało [ono] na
świat i wychowało pewien typ człowieka, który tak jest wewnętrznie ukształtowany, że nawet
wówczas, gdy pragnie pokoju, potrafi wzniecać wokół siebie jedynie wojnę – oto prawdziwa wina
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Dla chrześcijan osobami nie byli nie tylko niewolnicy, ale także tubylcy innych ras i nacji, których usiłowali nawrócić. Biali chrześcijanie nie uważali
Czarnych za ludzi ani w XVI51, ani w XX wieku52. Za ludzi nie uważają też
Czarnych biali Amerykanie w XXI wieku53.
Chrześcijanie zapoczątkowali infrahumanizację, czyli subtelne odczłowieczanie obcych. Mogli się w tym powoływać na samego Jezusa, który powiedział,
że dzieci są tylko w Izraelu, a poza nim są szczenięta (Mk 7.26–28).54
Wracając do Badiou, należy podkreślić, że chcąc udowodnić swoje tezy, pomija niewygodne dla niej fragmenty listów Pawła. Teksty czyta bez świadomości
dokonywania w nich interpolacji, oraz historycznego rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Pisze np., że „Chrystus nie jest pośrednikiem”55. Tymczasem w teologii
Pawła i jego zwolennika Łukasza Jezus jest adoptowanym synem bożym czyli właśnie pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem: „Panem i Chrystusem uczynił go
Bóg” (Dz 2.36, podkr. J.S.). W jednym liście Paweł pisze, że Jezus „został ustanowiony Synem Bożym” (Rz 1.4), a w innym stwierdza, że został wywyższony jako
Pan i jako Chrystus (Flp 2.6–11). W końcu, po śmierci został wskrzeszony przez
Boga (Rz 8,11; 10.9; 1Kor 6.14). Jest to formuła adopcjanistyczna, zgodnie z którą

chrześcijaństwa” (Chrześcijaństwo i przemoc, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1996, s. 238).
„Jakobini z okresu Terroru byli w zasadzie nie mniej religijni niż katolicy z czasów inkwizycji,
a ich okrutny zapał miał to samo źródło” (G. Le Bon, Psychologia tłumu, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1994, s. 49). Cezary Michalski dostrzegł ten sam wykluczający innych zelotyzm
u pierwszych chrześcijan i amerykańskich New-born Christians, do których należy m.in. były prezydent George W. Bush (Liberalizm zmęczenia: Z Cezarym Michalskim rozmawia Sławomir Sierakowski, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 13, s. 63).
51
Podczas dysputy w Valladolid pomiędzy dominikaninem Juanem Ginésem de Sepúlvedą, uznanym później za „Ojca Współczesnego Rasizmu” a Bartolomé de las Casasem, biskupem
Chiapas, która z inicjatywy cesarza Karola V odbywała się w latach 1550–1551, „uznano, że Indianom można przypisać ludzki status, na co jednak nie zasługują czarni. W efekcie Afroamerykanie
zyskali w pełni ludzki status w Stanach Zjednoczonych dopiero w latach 60. XX w., gdy prawnie
zniesiono segregację rasową” (E. Bendyk, Jej krowość, moja ludzkość, „Polityka”, 2008, nr 7, s. 76).
52
Jak pisał Norman Davies: „w roku 1904 w mieście Hamburgu pokazywano grupkę samoańskich kobiet na wybiegu w miejscowym zoo” (Europa: Rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 906).
53
„Naukowcy z uniwersytetów Stanford, Pennsylvania State i California-Berkeley dowiedli, że Amerykanie podświadomie kojarzą Murzynów z małpami człekokształtnymi i nie uważają
ich za w pełni ludzi” (M. Hartman, Szok: Amerykanie uważają Murzynów… za małpy, 15.02.2008,
http://www.pardon.pl/artykul/3990/szok_amerykanie_uwazaja_murzynow_za_malpy/5, podkr. J.S.).
54
W oparciu o książkę R. Dawkinsa Bóg urojony można dojść do wniosku, że Jezus nie był
przypadkiem odosobnionym, i że tego typu poglądy były także obecne w głównym nurcie judaizmu (Wydawnictwo CiS, Warszawa 2007, s. 346).
55
A. Badiou, Święty Paweł, s. 56.
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Jezus nie był od początku synem bożym, ale stał się nim dzięki określonemu aktowi Boga.
Badiou pisze też, że Paweł nie obarczył Żydów winą o „zabicie Boga”56. Tymczasem już w najstarszym liście Pawła (1Tes 2.15) czytamy o Żydach: „Którzy
i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają
i wszystkim ludziom są przeciwni”57. Gdyby Paweł wiedział, że te słowa zostaną
w przyszłości wykorzystane do pogromów Żydów, to prawdopodobnie by się powstrzymał z ich napisaniem58. W ten sposób Paweł stworzył podstawy tożsamości
chrześcijańskiej, na którą składały się: nienawiść wobec ludzi innych wyznań (Żydów i tzw. sekciarzy), nienawiść do mających odmienne poglądy doktrynalne (tzw.
heretyków) i nienawiść do osób zajmujących się tradycyjnymi metodami leczniczymi (tzw. czarownic).
Obaj, Badiou i Žižek, pominęli też milczeniem kwestię wegetarianizmu, która pokazuje Pawła w korzystnym świetle, zwłaszcza w świetle obowiązujących na
przełomie XX i XXI wieku standardów. Dla chrześcijan, którzy jedzą mięso, dużym zaskoczeniem może być fakt, że ten na ogół nietolerancyjny teolog uniwersalizmu, wykazał się tutaj bardzo daleko posuniętą tolerancją. Choć sam prawdopodobnie jadł mięso (por. Rz 14.14–17), w jednym z listów pisał: „jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył”
(1Kor 8.13). W innym zaś stwierdzał: „Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina
ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek” (Rz 14.21).

Chrześcijańska rewolucja i chrześcijański populizm
W momencie wyłaniania się chrześcijaństwa, na śródziemnomorskim rynku religijnym dominował hellenizm. Każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie,
Tamże, s. 108.
Fragment ten A. Robertson uznaje za interpolację, dokonaną po upadku powstania Bar
Kochby w 135 roku. Wg niego po tym trzecim, nieudanym powstaniu żydowskim, jakie wybuchło
w ciągu 65 lat, chrześcijanie zaczęli Żydów uważać za naród przeklęty przez Boga (Pochodzenie
chrześcijaństwa, Książka i Wiedza, Warszawa 1960, s. 152, 268).
58
Biograf Hitlera pisał, iż był on przekonany, „że Żydzi ponoszą winę za zabicie Boga. Ich
eksterminacja nie była zatem dla niego czynem sprzecznym z sumieniem, on bowiem w sumieniu
swoim działał jako karząca ręka boskiej sprawiedliwości” (J. Toland, Adolf Hitler: The Definitive
Biography, Anchor Books, New York 1991, cyt. w: R. Dawkins, Bóg urojony, s. 371). Nie inny był
pogląd papieża Piusa XII, który nigdy nie potępił oficjalnie holocaustu, a podczas tajnego spotkania kolegium kardynalskiego mówił o Żydach jako „mordercach Boga” (cyt. w: Milczenie było
zbrodnią [Z Rolfem Hochhuthem rozmawiają M. Matuszek i A. Smoltczyk], „Forum”, 2007, nr 24, s. 42).
56
57
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gdyż podaż starych i nowych tradycji duchowych była znaczna. Jeśli religie typu
misteryjnego komuś nie odpowiadały, mógł wybrać judaizm z jego kultem jednego i jedynego boga. W istniejącym podówczas systemie dla chrześcijaństwa
nie było miejsca, ani możliwości na zaistnienie. Stało się to możliwe dopiero
wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, w czym zresztą chrześcijaństwo miało
swój znaczący udział.
Chrześcijaństwo drastycznie zmieniło widzenie świata i człowieka. Podstawą
grecko-rzymskiego obrazu człowieka było pojęcie megalopsychii. Nie pozwalała ona
Grekowi ani Rzymianinowi uważać się za lepszego, ani za gorszego od miejsca,
które zajmował w społecznej hierarchii. U Arystotelesa megalopsychia to „poczucie własnej wartości”. Ta „uzasadniona duma” oznacza, „że słusznie dumny jest,
kto uważając siebie za godnego rzeczy wielkich, istotnie na nie zasługuje; bo kto
bezpodstawnie tak czyni, ten jest głupi, a nikt, kto postępuje w myśl nakazów
dzielności etycznej, nie jest głupi ani pozbawiony rozumu”. Odnosząc to do polemiki Greków i Rzymian z chrześcijanami, Grek czy Rzymianin to „Człowiek
(...) słusznie dumny (...) ‘wielko-duszny’ (...) dzięki temu, że jest taki, jaki być
powinien (bo uważa, że zasługuje na to, czego istotnie był godzien)”, natomiast
chrześcijanie „przesadzają lub pozostają poniżej właściwej miary”, chrześcijanin
zaś „uważa się za godnego czegoś mniej aniżeli to, na co zasługuje”59.
Chrześcijaństwo zastąpiło megalopsychię koncepcją pokory. Ta jednak jest
tylko skrywanym poczuciem wyższości. Zmuszając chrześcijanina do pokory,
robi się z niego hipokrytę, bo nie wszyscy ludzie chcą zaakceptować niski status,
jaki oferuje im ta religia i na jakie, w swoim mniemaniu, zasługują60. Z drugiej
strony chrześcijanin przez sam fakt bycia chrześcijaninem czuje przynależność
do ludu wybranego i jest przekonany o wyższości nad tymi, którzy chrześcijanami nie są, a więc do wybranych nie należą (jako pierwsi pisali o tym Paweł
i cytowany poniżej Tertulian). Nie dość, że jest skażony grzechem pierworodnym, to jeszcze jest hipokrytą z kompleksem niższości łagodzonym poczuciem
wyższości wynikającym z przynależności do wybranych.
Pojęcie pokory wiąże się z koncepcją osoby. Osoba to maska, jaką nakłada
się w życiu, wchodząc w określone role. Pierwotnie maska (gr. prosopon; łac. persona) oznaczała rekwizyt wyróżniający aktorów grających na scenie. W Grecji
hipokrytą był aktor (gr. hypokrites) ukrywający swą twarz za sceniczną maską.
59
Arystoteles, Etyka nikomachejska IV 3, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, PWN, Warszawa
2000, s. 154.
60
T. Zieliński, Chrześcijaństwo starożytne a filozofia rzymska, Zamość 1921, s. 29.
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Jednak aktorzy zakładali maski tylko na czas przedstawień, a chrześcijanie maskę pokory mają obowiązek nosić przez cały czas. To, co dla greckich było grą,
dla chrześcijan stało się rzeczywistością. Maska, jak w filmie Maska, przyrosła
im do twarzy, i wypaczyła ich percepcję świata. Widać to choćby na przykładzie
Krzysztofa Piesiewicza, który przyłapany na zażywaniu białego proszku, stwierdził, że zażywał (przez nos!) sproszkowane leki, a nie – jak utrzymywali jego
oskarżyciele – kokainę. Nie zrezygnował jednak z immunitetu, gdyż nie chciał
się poddać werdyktowi sądu. Piesiewicz to klasyczny przykład chrześcijańskiego
hipokryty, którego życie prywatne całkowicie oderwało się od głoszonych w teorii wartości. W swoich scenariuszach rozpatrywał moralne konsekwencje wymyślonych czynów innych ludzi, ale sam nie chce przyjąć odpowiedzialności za
konsekwencje swoich rzeczywistych czynów.
Odrzucenie megalopsychii przez chrześcijaństwo odwróciło istniejącą dotąd
hierarchię wartości i uczoności. W absurdalnej logice Tertuliana każdy chrześcijanin, choćby nawet nieuczony, przewyższa nawet największego mędrca „pogańskiego”, takiego jak Arystoteles tylko z tej racji, że jest chrześcijaninem: „U chrześcijan każdy pierwszy lepszy rzemieślnik Boga już znalazł”.61 Dla Tertuliana filozof to „goniący za sławą (…) fałszerz prawdy”, a każdy chrześcijanin – jako
wybraniec Boga – to „uczeń nieba”, „błędu (…) nieprzyjaciel” i „prawdy (…)
stróż”62. Według niego: „Filozofia (…) jest źródłem wszystkich herezji”. Skoro
prawda została raz na zawsze objawiona, to samodzielne jej dociekanie jest bezsensowne:
Biedny Arystotelesie! Tyś to wymyślił dialektykę dla heretyków (…) mówiącą o wszystkim w ten sposób, by nic nie powiedzieć. (…) Po Chrystusie Jezusie nie potrzebujemy
już żadnych badań, a po jego Ewangelii żadnych dociekań! Skoro wierzymy, to nie życzymy sobie poza wiarą niczego więcej63.

Nowa wiara jest lekiem na całe zło. Dzisiaj tego typu poglądy nazywamy
populizmem.
Rewolucja, jaka była związana z początkami chrześcijaństwo, obaliła obowiązujące w świecie starożytnym normy etyczne, tworzące etykę ludów „pogań61
K. S. F. Tertulian, Apologetyk, Księgarnia Akademicka, Poznań 1947, s. 181, rozdz.
XLVI 9. Podobne, co Tertulian, poglądy głosili w tej kwestii inni Ojcowie Kościoła: Cyprian
i Ambroży. Por. A. Kasia, Wiara i rozum: Szkice o Ojcach Kościoła, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999, s. 46–50, 64.
62
K.S.F. Tertulian, Apologetyk, s. 185, rozdz. XLVI 18.
63
K.S.F. Tertulian, Preskrypcja przeciw heretykom 7, s. 45–47.
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skich”. Dominikanin J.S. Bojarski podkreślił destrukcyjny wpływ chrześcijaństwa na „barbarzyńskich” neofitów nawracanych siłą od IV wieku, którzy
„w miarę odchodzenia od swoich plemiennych tradycji, stawali się jeszcze bardziej okrutni”. Chrześcijaństwu udało się zniszczyć nie tylko klanowe prawo
zemsty, co należy uznać za sukces, ale także „pogańskie cnoty lojalności i honoru”, co w początkowym okresie spowodowało całkowitą demoralizację chrystianizowanych ludów.64 Wikingowie nie zmienili się na korzyść po przyjęciu chrześcijaństwa. Wcześniej zabijali chrześcijan, bo to lubili. Po nawróceniu zabijali
pogan dlatego, że tak kazała logika jedynej prawdy. Jared Diamond zauważył, że
w zetknięciu z tubylcami w Winlandii i Grenlandii: „Jako przykładni chrześcijanie odczuwali pogardę wobec pogan – uczucia te wynieśli ze średniowiecznej
Europy”65.
Edwin Hatch pokazał ogromny wpływ, jaki autorzy greccy, w tym także
tradycja misteryjna, wywarli na chrześcijańską egzegezę, retorykę, filozofię, etykę i teologię: „Podstawa społeczeństwa chrześcijańskiego nie jest chrześcijańska,
ale rzymska i stoicka”66. Gdy autorzy chrześcijańscy – tacy jak Ambroży z Mediolanu – dla celów pedagogicznych zaczęli tworzyć podręczniki etyki chrześcijańskiej, chętnie korzystali z dzieł „pogańskich” autorów greckich i rzymskich,
gdyż własnych nie mieli67. Zdaniem Hatcha pod wpływem etyki stoickiej chrześcijaństwo przekształciło się w system doktrynalny, zaś Kazanie na Górze przekształciło się w etykę prawa rzymskiego. Tych, którzy dosłownie traktowali zasady znane z Kazania na Górze i próbowali wprowadzać je do życia społecznego, prześladowano jako „heretyków”68. W praktyce prawo talionu („oko za oko,
ząb za ząb”), wprowadzone przez babilońskiego władcę Hammurabiego i przejęte przez Żydów (Kpł 24.20), choć zostało zakwestionowane przez Jezusa w nauce o wybaczaniu (Mt 5.38–39), jest do dzisiaj wyznawane przez większość dotkniętych przez los katolików69.
J. S. Bojarski, Wstęp, w: Grzegorz Wielki, Dialogi, ATK, Warszawa 1969, s. 16–17.
J. Diamond, Upadek: Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły a innym się udało, Prószyński
i S-ka, Warszawa 2007, s. 234. O łupieżczych wyprawach Wikingów w IX wieku, zob, tamże, s. 171.
66
E. Hatch, The Influence of Greek Ideas on Christianity, Peter Smith, Gloucester 1970, s. 170.
67
A. Kasia pokazał ile zawdzięcza Cyceronowi Ambroży jako autor O obowiązkach duchownych, pierwszego podręcznika etyki chrześcijańskiej (Wiara i rozum, s. 65–69).
68
E. Hatch, The Influence of Greek Ideas on Christianity, s. 169–170.
69
Dowodem na to są choćby znane mi telewizyjne wypowiedzi rodzin ofiar morderstw.
Tylko jedna z tych, których wypowiedzi w ostatnich latach ukazały się na antenie, wybaczyła
mordercy to, że zamordował jej dziecko. Pozostałe mówiły, że nigdy nie wybaczą mordercy. Tym
wyjątkiem jest Eleni, piosenkarka pochodzenia greckiego, ale ona jest prawosławna. Wg E. Worthingtona, psychologa z Uniwersytetu Wirginia Commonwealth, wybaczanie to „wielka łaska od
64
65
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Chrześcijaństwo nie dokonało transformacji ludzkich serc i umysłów. Sadhu
Sundar Singh (1889–1929?), sikh nawrócony na ewangeliczne chrześcijaństwo,
porównał katolików i protestantów do kamieni, które leżały bardzo długo obmywane wodami chrześcijaństwa, ale woda nie przeniknęła do ich wnętrz i nie
przemieniła70. Winą za to Wilhelm Reich obarczył wywodzącą się od Pawła
chrześcijańską doktrynę grzechu, która opancerza człowieka, separując go od natury i jego własnej cielesności71.
Gdy jezuici postanowili eksperymentalnie dowieść możliwości stworzenia
w Paragwaju królestwa bożego na ziemi (nauki, którą od Soboru w Efezie w 431
roku uznawano na heretycką), stworzona przez nich dla Indian Guarani republika okazała się „zbyt komunistyczna” dla chrześcijan i „zbyt chrześcijańska dla
komunistów”72. Zdaniem Ryszarda Gaja nie była to żadna republika, tylko zwyczajny obóz koncentracyjny. Żyjący w nim nie posiadali żadnej własności, byli
przypisani do ziemi i surowo karani za najdrobniejsze wykroczenie73.
Czy Paweł miał świadomość tego, że wizje uniwersalistyczne niemal zawsze
prowadzą do nietolerancji, przemocy i rozlewu krwi, i że choć w założeniu mają likwidować cierpienie, to tylko je pomnażają? Stosy inkwizycji, wojny religijne, terror rewolucji, obozy koncentracyjne – wszystkie one są skutkami walki o prawdę
i wprowadzenia w praktykę uniwersalistycznych wizji. Eks-franciszkanin Leonardo Boff wywodzi nietolerancję Kościoła z dogmatyzmu: „Posiadacz prawdy absolutnej nie może tolerować żadnej innej prawdy”, gdyż „każdy posiadacz prawdy jest
zbawiony”. Prawda jest najważniejsza, gdyż „jest bardziej stanowcza od dobra”74.
Takie pojęcia znane z Corpus Paulinum jak stworzenie „nowego człowieka”
(Ef 2.15), czy hasło „Kto nie chce pracować, niechaj też nie je” (2Tes 3.10) – by-

Boga”, a skuteczne wybaczanie sprawcy wyrządzonych nam krzywd wymaga wieloletniej, intensywnej pracy nad sobą (cyt. w: M. Healy, Ja ci wszystko wybaczę, „Forum”, 2008, nr 11, s. 51). Zatem wiara tych wszystkich, którzy domagają się krwawej odpłaty dla zabójców, jest martwa.
O wybaczaniu zabójcom i zemście na nich zob. Oko za oko czy twarzą w twarz [Z Jaredem Diamondem rozmawiają Jörg Blech i Johann Grolle], „Forum”, 2008, nr 32, s. 4–6.
70
Opowieść cyt. w: D. Yallop, W imieniu Boga? Śledztwo w sprawie zamordowania Jana
Pawła I, Wydawnictwo Da Capo, Warszawa 1993, s. 92.
71
W. Reich, Mordercy Chrystusa, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa 1995,
s. 131.
72
C. Lugon, Chrześcijańska komunistyczna republika Guaranów 1610-1768, Wydawnictwo
PAX, Warszawa 1956, s. 11.
73
R. Gaj, Udział filozofii w kształtowaniu kultur amerykańskich, s. 73.
74
L. Boff, Church, Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional Church,
Crossroad Publishing Company, Belleville 1986, s. 42.
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ły wykorzystywane przez komunistycznych inżynierów dusz i przez twórców
nowych ruchów religijnych75.
Nowego człowieka chciał stworzyć Herbert Marcuse, teoretyk studenckiej
rewolty lat 60. XX wieku76 Rewolucjoniści wszystkich czasów przejęli też od
Pawła ścisły podział na swoich, uważanych za synów światłości, członków jednego, mistycznego ciała Chrystusa i całą resztę, czyli synów ciemności, nie należących do wspólnoty wybrańców (Rz 12.4–5; 1Tes 5.5).
Nowoczesne odmiany Pawłowej koncepcji grzechu pierworodnego dziedziczonego przez wszystkich ludzi widać w socjotechnice Mao Tse-tunga, wedle
którego tajemnica panowania nad ludzkimi umysłami sprowadza się do tego,
żeby przekonać pacjenta, iż jest chory i że dysponuje się lekiem na tę chorobę77.
Widać ją także w działalności koncernów medycznych, zapewniających, że posiadają leki na pewne dolegliwości, które dla jednych są chorobami, a dla innych
naturalną konsekwencją procesu starzenia się78.
Ci wszyscy, którzy dzisiaj, w czasach dominujących ideologii postmodernizmu i konsumpcjonizmu, bronią chrześcijaństwa, postępują podobnie jak intelektualiści pogańscy w III wieku. Jak wówczas Celsus i Porfiriusz stając w obronie wartości „pogańskich” atakowali chrześcijaństwo, wykazując sprzeczności
i absurdy jego doktryny, tak dzisiaj Žižek bierze w obronę chrześcijaństwo79,
wykazując sprzeczności i absurdy postmodernizmu czy konsumeryzmu. Jednak
podobnie jak w III wieku duch czasów sprzyjał chrześcijaństwu, tak obecnie czas
pracuje dla liberalnej religii konsumpcji, która powoli, ale nieuchronnie, staje się
jedyną, uniwersalistyczną, światową denominacją. Wydaje się, że chrześcijaństwo „rozpuści się” w konsumpcjonizmie, tak jak poganizm „rozpuścił się”
w chrześcijaństwie. Zaskakujące może się wydać to, że prekursorem tego konsumpcjonizmu był nie kto inny, jak właśnie Paweł80.
75
Pojęcie homo novus pojawiło się w nauczaniu Ośo Radżniśa. Por. J. Sieradzan, Od kultu do
zbrodni: Ekscentryzm i szaleństwo w religiach XX wieku, Wydawnictwo KOS, Katowice 2006, s.
179–180.
76
Lao, W służbie Erosa, „Forum”, 2008, nr 15, s. 41.
77
Por. P. Morantz, The Devil and John Walker: Sympathy for the Disciple?, 2002,
www.rickross.com/reference/brainwashing/brainwashing35.html.
78
Chodzi o chorobę Alzheimera.
79
Por. np. S. Žižek, The Fragile Absolute: Or, Why is the Christian Legacy Worth Fighting
For?, Verso Books, London 2001; tenże, O wierze, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008,
s. 27–35, 166–169, 236–240. Žižek, redukując chrześcijaństwo do Kierkegaardowskiego „skoku
w wiarę” (s. 186), zapomina wszelako, że duński filozof odrzucał instytucję Kościoła, którego fundamenty postawił Paweł.
80
Na temat przejścia od Pawłowej ekonomii łaski do współczesnego konsumeryzmu piszę

50

Jacek Sieradzan

Paweł jako akwizytor nowego produktu na rynku idei
Niektórzy widzą w Pawle geniusza, inni akwizytora nowego produktu na rynku idei. Jego geniusz widać w umiejętnym połączeniu judaizmu z hellenizmem.
Hyam Maccobi uważa go za „twórcę imaginatywnej syntezy, która, na dobre czy
na złe, stała się podstawą kultury zachodniej”81. Dał teologiczne podstawy chrześcijaństwu, które okazało się siłą napędową religijnych i świeckich nurtów cywilizacji
zachodniej. Tropem Pawła szli zarówno konkwistadorzy, którzy podbijali Amerykę dla Kościoła, jak i Napoleon Bonaparte, który chciał podbić Europę dla
własnej chwały. Rewolucjonista, który koronował się na cesarza, traktował religie jako środki do osiągnięcia własnych celów politycznych:
Zostałem katolikiem, aby ukończyć wojnę w Wandei, jako muzułmanin podbiłem
Egipt, a jako ultramontanin pozyskałem duchowieństwo we Włoszech. Gdybym był
królem żydowskim, to przede wszystkim odbudowałbym świątynię Salomona82.

Jako akwizytor nowej wiary Paweł okazał się sprawnym menedżerem, pokazał
jak wprowadzić w praktykę ową imaginatywną syntezę. Korzystając z korzystnej
koniunktury – rozpad Cesarstwa Rzymskiego pod wpływem ataków plemion „barbarzyńskich” doprowadził też do spadku popularności dominującej ideologii stoickiej – kontynuatorzy jego wizji po dziś dzień sprzedają wszystkim zainteresowanym jego produkt jako uniwersalistyczną wizję. Wśród kupujących go są nawet
ateiści, tacy jak Badiou.
Przekonanie o posiadaniu prawdy na wyłączność doprowadziło do powstania nietolerancji, wojen religijnych, inkwizycji itp. Dlatego dla Agambena i Žižka
Paweł nie był geniuszem, ale ojcem utopii totalitarnych i destrukcji świata, który
– jak zapewniał autor biblijny: „tkwi w złem” (1J 5.19).

Wnioski
Nie dziwi nas zainteresowanie listami Pawła, jakie okazują mu artyści i myśliciele kojarzeni z lewicą (Pasolini, Badiou, Agamben, Žižek). Zbudowana na
w przygotowywanej do druku książce Na początku był rachunek: Ekonomia a religia od Pawła z Tarsu do konsumpcjonizmu.
81
H. Maccoby, The Mythmaker, s. 205.
82
Cyt. w: G. Le Bon, Psychologia tłumu, s. 46.
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bazie listów Pawła ideologia chrześcijańska okazała się skuteczna, bo obaliła
niezwyciężone, jak sądzono, cesarstwo rzymskie. Paweł znalazł skuteczny klucz
do ludzkiej psychiki. Teologiczna część jego nauczania zawierała taki obraz Boga, w którym każdy – bez względu na poglądy – mógł znaleźć coś dla siebie.
Niemniej ważnym elementem jego wizji była ekonomia. Ludziom obiecywał po
śmierci wszystko za nic. Jedynym warunkiem było dochowanie wierności jego
programowi teologicznemu, wykluczającemu jakikolwiek dialog ze zwolennikami innych ideologii. Zwolennicy jego programu już za życia mogli czerpać radość z wiary w poczucie wyższości nad tymi, którzy ich wizji nie podzielają i –
choć mogli być inteligentniejsi, bogatsi czy piękniejsi – to i tak przez sam fakt
odrzucenia programu Pawła zasługiwali na pośmiertne cierpienie. Wiara w wieczne
szczęście swoje i wieczne cierpienie innych – to dwie strony tej samej, wybitej
przez Pawła, monety. Umiejętne połączenie elementów psychologii, teologii
i ekonomii pozwoliło mu stworzyć spójny (choć z punktu widzenia logiki owych
czasów absurdalny) system. Dał on początek chrześcijańskiej rewolucji, którą zaczęto następnie importować na inne tereny. W ten sposób chrystianizm stał się
prekursorem współczesnego globalizmu.
Współczesna dyskusja nad politycznymi implikacjami myśli Pawła objawiła
istnienie paradoksu. Okazuje się, że jeśli chodzi o wyłączność prawdy, po tej
samej stronie stoją ortodoksyjni teolodzy różnych wyznań chrześcijańskich,
rozmaici rewolucjoniści oraz filozofowie, tacy jak Badiou. Po drugiej stronie
znajdują się niekościelni historycy chrześcijaństwa, religioznawcy i krytycy cywilizacji zachodniej, wśród nich Žižek.
Wydaje się, że jedyną chrześcijańską rewolucją, która nie prowadzi do zwiększenia cierpienia innych, jest rewolucja wewnętrzna, czyli metanoia. Gdyby chrześcijaństwo poprzestało na tym, „aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym
z dwóch jednego nowego człowieka”, o którym czytamy w jednym z niepaulińskich
listów (Ef 2.15), mogłoby się stać taką rzeczywistą rewolucją wewnętrzną.
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PROBLEM WOLNOŚCI JEDNOSTKI
W KONTEKŚCIE IDEI DOBRA
W FILOZOFII POLITYCZNEJ PLATONA

THE PROBLEM OF INDIVIDUAL LIBERTY
IN THE CONTEXT OF THE PROBLEMATIC OF GOODNESS
IN PLATO’S POLITICAL PHILOSOPHY
Abstract
This article is a short presentation of the problem of individual liberty – as we understand it
today – in the context of the problematic of Goodness in Plato’s philosophy of politics as presented in his two main political dialogues: the Republic and the Laws. The crucial distinction is for me
dichotomy: negative vs. positive liberty as defined by Isaiah Berlin following Benjamin Constant.
In this article I also consider to what extent justifiable is liberal critique of Plato as a totalitarian.
At the end of the text I| suggest that the best interpretation of Plato’s vision would be its treatment not so much as a strictly political one but rather as a program of education of the soul based
on specific understanding of politics derived from Plato’s anthropology.
Key words: Plato, political philosophy, totalitarianism, liberalism, individualism, civil society, freedom.
Słowa kluczowe: Platon, filozofia polityczna, totalitaryzm, liberalizm, indywidualizm, społeczeństwo obywatelskie, wolność.

1. Uwagi wstępne
Celem niniejszego artykułu jest krótki zarys problemu wolności jednostki –
tak jak pojmujemy ją dzisiaj, a więc wolności negatywnej – w kontekście idei
Dobra tak jak rozumie je Platon w swej filozofii polityki oraz filozofii prawa,
przedstawionych w dwóch swoich dziełach: w Państwie oraz w Prawach. Poniżej
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zamierzam najpierw zarysować Platońskie rozumienie Dobra w sferze prawnopolitycznej, a następnie pokrótce skonfrontować dwa modele wolności: Platoński z obecnie rozpowszechnionym, wywodzącym się w znacznej mierze z tradycji liberalnej. Kluczowym rozróżnieniem będzie dla mnie dychotomia wolność
negatywna – wolność pozytywna, które to pojęcia w swej znanej pracy precyzyjnie definiuje Isaiah Berlin, idąc za Benjaminem Constantem1: „Wolność mierzy
się zazwyczaj zakresem, w jakim nikt nie ingeruje w nasza działalność. W tym
sensie wolność polityczna [negatywna] jest po prostu sferą, w której człowiek
może działać bez przeszkód ze strony innych ludzi”. Wolność pozytywna z kolei
wynika według Berlina „z pragnień jednostki chcącej być panem swego losu”,
z faktu, iż „nie jestem niczyim niewolnikiem”2, w tym również – dopowiedzmy,
co nader istotne w perspektywie rozważań nad koncepcjami Platona – niewolnikiem własnych namiętności.
W kontekście tego właśnie rozróżnienia spróbuję przyjrzeć się wybranym
aspektom Platońskiej filozofii politycznej.
W przypadku Platona z koncepcjami prawnymi we właściwym sensie mamy do czynienia dopiero w Prawach; w Państwie są one traktowane marginalnie:
schemat prawny zarysowanego tutaj ustroju występuje w formie szczątkowej,
główny nacisk położony jest w omawianym kontekście na kontemplujących Dobro władców-filozofów. Jednak wyraźna ciągłość myślenia politycznego, zauważalna w obu tych dialogach, każe je traktować łącznie, jako dwie fazy rozwojowe
spójnej doktryny politycznej Platona3. Wydają się one szczególnie wdzięcznym
kontekstem naszej analizy również z uwagi na fakt, że Platon jest ojcem refleksji
politycznej w naszym kręgu kulturowych, zaś tytułowa problematyka Dobra
i umacniania go zarówno w duszy jednostki, jak i w państwie, stanowi centralny
i nadrzędny wątek Platońskiej filozofii, nie tylko politycznej.
Zresztą sam ów podział – na filozofię polityczną i nie-polityczną – jest
w tym przypadku wysoce wątpliwy. Dla Platona filozofia polityczna jest bowiem
tylko pewnym aspektem rozważań nad dobrem ogółu oraz duszy indywidualnej;
innym, równorzędnym aspektem jest problematyka edukacyjna, o czym warto
wspomnieć już na wstępie4.
I. Berlin, Dwie koncepcje wolności w: tegoż, Cztery eseje o wolności, przeł. H. Bartoszewicz, D. Grinberg, D. Lachowska, A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1994.
2
Tamże, s. 182, 192, por. s. 224.
3
Por. D. Zygmuntowicz, Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona, Warszawa 2011.
4
W niniejszym tekście podejmuję wybrane wątki pochodzące z mojego artykułu Koncepcja państwa zawarta w Państwie Platona oraz koncepcja ustroju opisanego w Prawach opublikowanego w „Zeszyty Naukowe. Folia Oeconomica Bocheniensia” 2010, nr 8.
1
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2. Problematyka Dobra a rola dialektyki
Problematyka Dobra od samego początku wpisuje się w samo serce Platońskiego projektu politycznego, i to zarówno w płaszczyźnie jednostkowej, jak
i wspólnotowej5. Dobro jest u Platona ekwiwalentem Sprawiedliwości6, tak więc
dobre/szczęśliwe życie to życie sprawiedliwe: wszystkie rozważania filozofa poświęcone sprawiedliwości, o której tak wiele się mówi w Państwie, sytuują się na
tle problematyki dobra, i to właśnie ona pozostaje dla Platona ostatecznym
punktem odniesienia. Jak czytamy w Prawach, „Działalność polityczna niczym
innym nie jest dla nas (…), jak wprowadzaniem w życie zasad sprawiedliwości
(…)”7.
Również na płaszczyźnie poznawczej najwyższym celem jest osiągnięcie
wyżyn świata idei, którego zwieńczenie stanowi Idea Dobra. To jej kontemplacji
powinno być poświęcone życie jednostki i funkcjonowanie całego państwa8. Metodą służącą zgłębianiu jego natury jest dialektyka, stąd jej szczególne miejsce
w programie edukacyjnym młodych ludzi trudniących się filozofią. Na ćwiczenie
się w arkanach dialektyki nastawieni będą zwłaszcza władcy-prawodawcy Platońskiego idealnego państwa; to właśnie jej podporządkowane zostaną w Platońskim państwie wszystkie rozwiązania ustrojowe, których celem będzie umożliwienie jednostkom należytego zharmonizowania własnego życia i nadania mu
właściwego kształtu.
Ponieważ nadrzędnym celem dążenia zarówno jednostki, jak i państwa jest
kontemplacja Idei Dobra, rodzi to problem wiedzy niezbędnej do osiągnięcia
owego Dobra, a mówiąc inaczej, rodzi to problem edukacji intelektualnej władców, którymi w Państwie są filozofowie, umożliwiającej im poznanie owej nadrzędnej idei, niezbędne dla jej wdrożenia zarówno w dusze jednostek, jak i w struktury całego ustroju politycznego. Program studiów przyszłych władców obejmuje astronomię, muzykę, matematykę oraz – co najważniejsze – wspomnianą już
dialektykę9. To właśnie dzięki niej poznanie Idei Dobra w ogóle jest możliwe.
5
Dobro jest tutaj zarazem refleksem Dobra kosmicznego, owego rządzącego wszechświatem Nous Anaksagorasa. Por. W Jaeger, Paideia, przeł. M. Plezia, Warszawa 1964, t. 2, s. 267.
6
Por. Platon, Faidros, przeł. L. Regner, Warszawa 1993, 247 d-e [wszystkie cytaty z Faidrosa, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z tego wydania].
7
Platon, Prawa, 757c. [Wyd. pol. Prawa, przeł. M. Maykowska, Warszawa 1960;
wszystkie cytaty z Praw, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z tego wydania]. Stąd też zakaz
bogacenia się, a nawet zarobkowania.
8
Por. Platon, Państwo, ks. VII, zwł. 534c i nast.
9
Por. Platon, Państwo, 525–535.
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Jak stwierdza Platoński Sokrates, „(…) kto by nie potrafił odgrodzić myślą (…)
idei Dobra (…) o tym powiesz, że on wobec tego ani Dobra samego nie zna, ani
innego Dobra żadnego, a jeśli się gdzieś natknie na jakieś odbicie Dobra, to go
mniemaniem dotyka, a nie wiedzą, i całe obecne życie nic, tylko marzenia senne
przeżywa i śpi (…)10.
Czym zatem jest owa dialektyka, dzięki której Platoński władca zdolny jest
poznać Dobro?
Na bardzo skrótowy jej opis natrafiamy w księgach VI i VII Państwa. Dialektyka wychodzi tutaj od założeń, na których bazuje matematyka11, lecz w niesprecyzowany bliżej sposób wznosi się ponad te założenia12, osiągając to, co niehipotetyczne i nieuwarunkowane: pierwszą zasadę (arche), którą przypuszczalnie
należy utożsamiać z Dobrem samym. Tak więc dialektyka proceduje „poprzez
nie same [idee] i do nich samych dochodząc i na nich kończąc”13. Polega ona na
dokonywaniu podziałów analizowanych pojęć, „zgodnych z istotą rzeczy [tzn.
danego pojęcia], a następnie na przeprowadzaniu właściwych uogólnień: jeśli
ktoś potrafi „w jednym i mnogości dostrzegać istotę rzeczy (…) to ja nazywam
go dialektykiem”, czytamy w Państwie14. W księdze VII tego dialogu natrafiamy
z kolei „na gruntowne ujęcie wstępnego programu edukacyjnego, lecz nie samej
dialektyki, której naturę uchwycić może jedynie ktoś, kto jest do tego należycie
przygotowany”15.
Zasadnicza skrótowość Platońskiego ujęcia dialektyki wynika z faktu, iż
pełna jej charakterystyka, na gruncie teorii samego Platona, nie jest osiągalna.
Byłoby to sprzeczne ze wstępnym założeniem Platońskiej filozofii: taki opis
w ogóle nie jest możliwy. Ponieważ – o czym Platon pisze szerzej w Fajdrosie –
pismo skazane jest na nieuchronne ograniczenia z samej swej istoty, co przejawia się głównie w tym, że jest ono niezdolne ustosunkować się do pytań i wąt10
Tamże, 534b-c. (wyd. pol. Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Kęty 2003; wszystkie
cytaty z Państwa, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzą z tego wydania).
10
Ch. Kahn, Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form, Cambridge University Press 1996.
11
Por. J.C.B. Gosling, Plato, Routledge & Kegan Paul, London 1983, s. 100–105.
12
Pewne doprecyzowanie tego procesu byłoby możliwe dzięki interpretacji zaproponowanej przez Crombiego: ćwiczenie się w matematyce umożliwiałoby jej adeptom dochodzenie do
pojęć abstrakcyjnych; pojęć w stanie czystym, wolnych od przymieszki empirycznej. Tym sposobem matematyka dostarczałaby czegoś w rodzaju obrazów idei. Zob. I.M. Crombie, An Examination of Plato’s Doctrines (t. 1–2), London 1963; t. 1: Plato on Man and Society, s. 110, s. 126.)
13
Platon, Państwo, 511c1.
14
Platon, Faidros, 265e, 266b.
15
Ch. Kahn, Plato and the Socratic dialogue… Por. też Państwo, 533a.
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pliwości czytelnika, nie należy mu zatem powierzać tego, co najważniejsze,
a więc również nauki o poznawaniu Idei. W tym samym dialogu czytamy: „gdy
się ją raz napisało, cała mowa zwraca się wszędzie, zarówno do tych, którzy są
z tym obeznani, jak – tak samo – do tych, którym nic nie pomoże, i ona nie wie,
do kogo warto przemówić, do kogo zaś nie”16. W podobnym duchu wyraża się
Platon w znanym passusie z Listu VII, gdzie pisze wprost o niemożności utrwalenia na piśmie czegokolwiek, co dotyczyłoby nauki o ideach, a zatem dialektyki:
„Nie są to bowiem rzeczy dające się ująć w słowa, tak jak wiadomości z zakresu
innych nauk, ale z długotrwałego obcowania z przedmiotem, na mocy zżycia się
z nim, nagle, jakby pod wpływem przebiegającej iskry, zapala się w duszy światło i płonie już odtąd samo siebie podsycając”17.

3. Platońskie Dobro a problem totalitaryzmu
Karl R. Popper18 w znanej książce Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie interpretuje ukazany w Państwie19 idealny ustrój jako przykład „społeczeństwa zamkniętego”, stanowiącego ucieleśnienie wszelkich wartości, będących w istocie
antywartościami – a w każdym razie było tak z punktu widzenia liberalizmu,
którego polityczna esencja streszczała się w Popperowskim haśle „społeczeństwa
otwartego”, do którego przedstawicieli autor książki obok samego siebie zaliczył
również przedstawicieli tzw. ateńskiego oświecenia, z Sokratesem i sofistami na
czele. Owej grupie oświeconych umysłów przeciwstawił Popper samego Platona, nie odmawiając mu wprawdzie geniuszu20, lecz uznając go zarazem za uosobienie ducha reakcji i obskurantyzmu21.
16
Platon, Faidros, 275e. Por. też. G. Vlastos, On Plato’s oral doctrine [w:] tegoż, Platonic
Studies..., s. 381–383.
17
Platon, List VII, 341c-b [w:] tegoż, Platon, Listy, przeł. M. Maykowska, Warszawa
1987.
18
K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. H. Krahelska, Warszawa
1993 (por. zwł. s. 109–140).
19
Uwagi Poppera w równym stopniu odnosiły się do Platońskich Praw, choć ostrze jego
krytyki wymierzone zostało przede wszystkim w pierwszy z tych dwóch dialogów.
20
Popper, Społeczeństwo otwarte…, s. 366. Por też. M. Filipczuk, Koncepcja państwa…, s. 92.
21
Wśród specjalistów panuje na ogół zgodność co do tego, że dychotomia ta jest błędna
i dość uproszczona (por. R. Legutko, Spór o Platona [w:] tegoż, Etyka absolutna i społeczeństwo
otwarte, Kraków 1994.). Być może niezwykły sukces książki Poppera wynikał po części z faktu, że
sprzyjały mu okoliczności historyczne (książka wydana została w roku 1945, bezpośrednio po
wojnie rozpętanej przez totalitarne państwo), sprzyjające podobnym przerysowaniom interpretacyjnym.
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Przenosząc (i nieco upraszczając) argumentację Poppera na interesującą nas
płaszczyznę, podniesione zarzuty można zilustrować następującą dychotomią:
z jednej strony mamy do czynienia z olśniewającą wizją Dobra, w służbie którego – gdyż Platon z tej wizji nigdy nie zrezygnuje – grecki filozof konstruuje idealne państwo, w którym władzę sprawują władcy-filozofowie (Państwo). Z drugiej wszelako strony mamy do czynienia z dość restrykcyjnie rozumianą i na
modłę racjonalistyczną22 pojętą władzą (rządami filozofów) niewiele miejsca pozostawiającą na wolność i swobody jednostki, do których tak bardzo jesteśmy
przyzwyczajeni i które tak dalece stały się jednym z fundamentów naszej kultury, że nie potrafimy sobie wyobrazić politycznej rzeczywistości, w której wspomniana wolność by nie istniała. Fakt, że taką rzeczywistość kreuje właśnie Platon, jeden z założycieli filozofii Zachodu, a więc zrębów naszej tradycji intelektualnej, wydaje się dla wysuwających omawiany zarzut wysoce deprymujący;
deprymujący również z uwagi na fakt, iż ów duch swobód i wolności był dość
silnie obecny w sporach i dyskusjach Aten owych czasów, choć inspiracji dostarczał tutaj już nie Platon – postawa Sokratesa w tym względzie jest przedmiotem
niekończących się kontrowersji – lecz sofiści (omówienie ich roli w sporze domaga się odrębnego tekstu)23.
Jak można odpowiedzieć na taki zarzut?
Kwestią kluczową jest tutaj pojęciowa konfuzja polegająca na zarzucie,
w ramach którego wolność negatywna w sensie liberalnym przeciwstawiona zostaje Platońskiej wolności pozytywnej, która takiemu myśleniu jest gruntu obca
i w której dobro, z ową wolnością skorelowane, pojmowane jest nie na sposób
negatywny, tzn. jako swoboda robienia tego, co się chce, lecz jako proton philon,
tzn. jako najwyższy cel dążenia każdej jednostki24. Przejęte przez Platona z myśli
22
Por. Zarzut inżynierii społecznej, jaki pod adresem Platona wysuwa Popper (Społeczeństwo otwarte…, t. 1, s. 181–190).
23
Sprawa ta nie przestaje budzić kontrowersji (por. I. Berlin, Cztery eseje…, s. 37). Por. też
G.B. Kerferd, The Sophistic Movement, Cambridge University Press 1981, s. 139–163. Por. też reakcyjny, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, stosunek Platona do instytucji niewolnictwa, którą nazywa
on w Prawach „nieuniknioną” (Prawa, 777b). Nieco dalej w tym samym dialogu czytamy: „Słowa,
z którymi zwracamy się do niewolników, powinny właściwie być tylko rozkazem” (tamże, 778a).
Zdecydowanie bardziej postępowy był w tej kwestii pogląd niektórych sofistów, np. Lykofrona i
Alkidamasa, którzy – o czym pisze Popper – „domagali się zniesienia niewolnictwa w ogóle” (K.
Popper, Społeczeństwo otwarte…, t. 2, s. 295).
24
Por. Platon, Lizys, 219 c-d, gdzie o łańcuchu dóbr niesamoistnych, z których każde jest
dobrem przez wzgląd na jakieś inne dobro, powiada się: “Czyż nie musimy utracić tchu po drodze,
kiedy się tak będziemy cofali wstecz, albo dojść do jakiegoś początku, który już nas nie odeśle do
czego innego miłego (philon)? To będzie to pierwsze miłe (proton philon); ze względu na nie
wszystkie inne rzeczy są i uchodzą u nas za miłe” (Platon, Lizys, przeł. W. Witwicki, Kęty 1999).
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Sokratesa założenie głosi, że człowiek nie może pragnąć rozmyślnie zła – że zatem wszelkie dążenia niemające na celu dobra, a w ostatecznym rozrachunku
Dobra najwyższego, wynikają wyłącznie z błędu intelektualnego25. Nieuchronny
intelektualizm tej koncepcji wiąże się przede wszystkim z faktem, że o tym, czy
coś jest dobre, rozstrzyga rozum. W ostatecznym rozrachunku dobro polega na
racjonalnym, a więc zgodnym z rozumem, ustrukturyzowani całej rzeczywistości26.
To właśnie dlatego Idea Dobra zajmuje najwyższe miejsce hierarchii idei, będąc
ideą naczelną Platońskiego świata. Z tego zaś niedwuznacznie zaś wynika –
i jest to założenie kluczowe dla całej antropologii Platona – że nie można nie
dążyć do dobra, gdy już raz się je pozna dzięki wglądowi intelektualnemu i dzięki wyzwoleniu z władzy namiętności27.
Tak więc na wedle Platona istnieje: 1) Dobro autentyczne, owo proton philon, oraz 2) dobra pozorne, będące dobrami warunkowymi i instrumentalnymi,
a więc takimi, które mogą stać się czymś złym. Jedynie wiedza o tym, jak robić
należyty użytek z danej rzeczy, czyni tę rzecz dobrą: jest tak ze zdrowiem, bogactwem i sławą: wszystkie one, źle użyte, zamieniają się we własne przeciwieństwo28.
Ale skoro tak rzecz się przedstawia – i skoro słuszny jest tak rozumiany intelektualizm etyczny Sokratesa (jako nieuchronne dążenie tego, kto ma należytą
wiedzę, ku autentycznemu Dobru) – to w koncepcji Platona nie ma miejsca na
negatywną wolność „liberalną” w sensie Berlina, rozumianą jako swoboda czynienia tego, czego się zapragnie w oderwaniu od takiej wiedzy. A w każdym razie w Platonie taka koncepcja wolności wzbudziłaby jedynie odrazę. Radykalizm
Por. Protagoras, 330d-333e.. Por też M. Filipczuk, Sokrates i Polos. Analiza fragmentu
Platońskiego Gorgiasza [w:] Przegląd filozoficzny, nr 2 (70), Warszawa 2009.
26
I. M. Crombie, An Examination of Plato’s doctrines…, t. 1, s. 123.
27
I tak na przykład w Państwie czytamy, iż „wszyscy pragną tego co dobre” (Państwo,
438a). W przywołanym już tekście, wychodząc ze skrajnie przeciwnych względem Platońskich założeń teoretycznych, Berlin pisze: „Pojęcie zniewolenia przez namiętności jest czymś więcej niż
metaforą. Pozbycie się strachu, miłości czy też pragnienia (…) oznacza, że wyzwoliłem się spod
despotyzmu czegoś, nad czym nie sprawuję kontroli (…) Psychologiczne doświadczenie obserwowania siebie, gdy poddaję się „niższym” impulsom (…) ujawnia ten sam styl myślenia” (I. Berlin,
Cztery eseje…, s. 199). Cechą charakterystyczną owego „stylu” jest rozróżnienie na „ja prawdziwe”,
tzn. podmiotowość oświeconą dzięki poznaniu, oraz „ja nieprawdziwe”, a więc podmiotowość
tkwiącą w mrokach niewiedzy i pozbawioną należytych kompetencji w zakresie samopoznania, co
przy pewnej interpretacji takiej diagnozy może implikować zewnątrzsterowność jednostki – to zaś
musi wydać się wysoce niepokojące każdemu liberałowi (por. tamże, s. 41).
28
W najlepszym zaś razie dobra te mają charakter neutralny. Por. Platon, Eutydem, 292b,
gdzie czytamy: „(…) bogacenie się obywateli i wolność (…) – to wszystko okazało się ani dobrem,
ani złem (…)”. Por też. Ch. Kahn, Plato and the Socratic dialogue…, s. 209.
25
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zaś Platońskich sformułowań i pewne, trzeba przyznać, dość osobliwe cechy jego
koncepcji nadają jej – w kontekście politycznym – pewien rys totalistyczny.
Spór ten – spór liberałów spod znaku Poppera z ich adwersarzami –
w ostatecznej instancji wydaje się zatem wynikać z wzajemnej nieprzystawalności dwóch koncepcji dobra: 1) koncepcji słabej, tak rozcieńczonej, że niemal pozbawionej treści substancjalnej, a więc negatywnej koncepcji dobra, obecnie wydającej nam się niemal politycznym truizmem; oraz 2) koncepcji Dobra w rozumieniu Platońskim, a więc bardzo mocnej i pełnej treści, której eksplikacji
poświęcone są Platońskie dialogi. Nasz wybór któregoś z wymienionych powyżej antagonistycznych stanowisk zależeć będzie od tego, której z tych koncepcji
przyznamy pierwszeństwo29. Warto jednak wyraźnie podkreślić, że koncepcje te
wzajemnie się wykluczają na poziomie źródeł uzasadniania wartości. Pierwsza
ma charakter obiektywistyczny i racjonalistyczny: to rozum w ostatecznej instancji
określa, co tak naprawdę jest dla mnie dobre, zaś moje emocje i odczucia powinny temu rozstrzygnięciu być podporządkowane (stąd tak kluczowa u Platona
rola odpowiedniego kształtowania emocji oraz metod temu celowi służących).
Dobro jest tutaj przedmiotem opisu faktualnego, wnioskiem nieuchronnie wypływającym z przesłanek stanowiących deskrypcją określonego stanu rzeczy30,
przy czym istotne jest to, że opis jest tutaj zmieszany z wartościowaniem (czy raczej: opis ów implikuje wartościowanie), nie zaś odeń odrębny31.
Koncepcja druga – wolność negatywna – to koncepcja woluntarystyczna: to
nie rozum dyktuje nam, co jest dobre, lecz dobro podlega subiektywizacji, będąc
niejako rezultatem współgry jednostkowych celów – z konieczności zmiennycha także pragnień i pożądań32. W skrajnej wersji, by ująć rzecz nieco radykalnie,
Por. R. Legutko, Społeczeństwo jako dom towarowy w: tegoż, Etyka absolutna…, s. 51–56.
Por. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, przeł. A. Chmielewski, Warszawa 1996, s. 294–296.
31
Innymi słowy, nie znajduje tutaj zastosowania Weberowskie rozróżnienie na fakty i wartości.
32
W przywoływany już eseju, stanowiącym dobre streszczenie współczesnej doktryny liberalnej, tym razem w kontekście J.S. Milla Berlin pisze: „Mill był, jak się zdaje, przekonany, że
w domenie sądów wartościujących istnieje coś takiego jak uchwytna, komunikowalna, obiektywna
prawda (…) nie jest to moje stanowisko; jestem przekonany, że (…) sama idea, że w zasadzie
można odkryć wzór, w którym wszystkie one są harmonijnie powiązane, opiera się na fałszywej
apriorycznej wizji świata (…) samo pojęcie idealnego życia, w którym żadna wartość nie musi być
zapomniana czy poświęcona, a wszelkie racjonalne (…) pragnienia są rzeczywiście zaspokajane,
(…) jest nie tylko utopijna, lecz i niespójna” (I. Berlin, Cztery eseje…, s. 47). A zatem wartości nie
tylko nie podlegają, jak chciał Platon, pełnej obiektywizacji, konstytuując racjonalistyczną, wewnętrznie niesprzeczną strukturę rzeczywistości, lecz również mogą być we wzajemnym konflikcie. Wizja Platońska jest rzecz jasna ostro sprzeczna z powyższym: zdaje się ona zakładać harmo29
30
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za to obrazowo, rozum staje się tutaj – jak chciał Hume – niewolnikiem uczuć
i przekonań niekoniecznie w pełni racjonalnych33. Warunki brzegowe trak rozumianej wolności w przestrzeni publicznej określa prawo – w tym mianowicie
sensie, że dozwolone jest wszystko to, co nie jest prawnie zabronione.
Nic więc dziwnego, że na gruncie filozofii Platońskiej państwo jest przede
wszystkim strukturą edukacyjną34, której celem jest wychowywanie jednostek.
Skoro bowiem służy ono umacnianiu – i to zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i państwowym – tego, co obiektywnie Dobre, i skoro zakłada się tutaj,
że koncepcje Dobra nie mają charakteru subiektywnego, lecz podlegają korekcie,
oznacza to, że państwo musi pełnić przede wszystkim funkcje wychowawcze35,
co w pełni koresponduje z figurą tegoż państwa jako rodzica z jednej oraz obywatela – dziecka z drugiej strony, o czym mowa m.in. w dialogu Kriton36. To
odsyła nas do kolejnego wątku, który zarysujemy poniżej.
3.1 Platoński paternalizm
W świetle powyższych uwag bardziej adekwatne aniżeli „totalitaryzm” byłoby, jak sądzę, uznanie Platońskiego projektu politycznego za egzemplifikację
paternalizmu: w przeciwieństwie do totalitaryzmu (w rozumieniu Popperowskim), w ramach którego na pierwszym miejscu stawia się Dobro państwa i wszystnijną, choć niełatwą do urzeczywistnienia, współgrę ostatecznych wartości, jak również – w ostatecznym rozrachunku – ich wzajemną porównywalność. I tak natrafiamy w Państwie na żartobliwe
wprawdzie, lecz znaczące stwierdzenie, że król żyje 729 razy szczęśliwiej niż tyran (Państwo,
587e), co wspomnianą współmierność zdaje się suponować (por. S. Pawlicki, Historya filozofii
greckiej, t. 2, Kraków 1903, s. 679). [Polemikę z przywoływanym stanowiskiem Berlina podejmuje
R. Legutko w tekście „Sir Isaiah, liberał naiwny” zamieszczonym w zbiorze O czasach chytrych
i prawdach pozornych, Kraków 1999, s. 73–76].
33
Por. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963,
t. 2, s. 188–190.
34
Por. W. Jaeger, Paideia…, s. 247.
35
Nie zaś przede wszystkim ekonomiczną, z którą mamy do czynienia w przypadku państwa współczesnego. Dlatego też czytamy w Prawach: „(…) celem, do którego dąży rozumny mąż
stanu, nie jest wcale to, co zdaniem większości ludzi powinno być celem dobrego prawodawcy.
Powiada się bowiem, że prawodawca (…) powinien dążyć do tego, by [państwo] stało się jak największe i jak najbogatsze, żeby opływało w złoto i srebro i władało najszerzej na lądzie i morzu
(…) Nasz budowniczy państwa (…) dążyć będzie do tego, by żeby obywatele byli sprawiedliwi
i szczęśliwi zarazem (…)” (741d–742e). Stąd też zakaz bogacenia się, a nawet zarobkowania (tamże, 743d–e).
36
Por. Platon, Kriton (50e2 i 51a7), gdzie upersonifikowane Prawa mówią do Sokratesa:
„Czy wobec tego zaprzeczyłbyś, że w pierwszym rzędzie poprzez urodzenie, wychowanie i wykształcenie stałeś się naszym dzieckiem (…) – ty sam i twoi przodkowie?” (Platon, Kriton, przeł.
R. Legutko, Kraków-Warszawa 2017). Problem ten obszernie analizuje R. Kraut w książce Sokrates i państwo, przeł. M. Filipczuk, Warszawa 2018.
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ko inne temu dobru podporządkowuje, system paternalistyczny ma na celu
przede wszystkim dobro jednostki37, w czym akurat jest on niesprzeczny z liberalizmem. Inaczej jednak niż liberalizm paternalizm postuluje, że sama owa jednostka niekoniecznie jest w kwestii owego dobra najlepszym sędzią. Takim
obiektywnym sędzią odnośnie tego, co dla mnie najlepsze – głosi paternalizm –
mogę być jedynie pod warunkiem, że dysponuję stosowną wiedzą, wiedzą o Dobru, które – o czym już była mowa – zgłębia dialektyka. Niezbędne mi są zatem
określone kompetencje w tym zakresie: moje własne dobro jest rzeczą problematyczną lecz obiektywną i rozstrzygalną. Jeśli nie posiadam wiedzy umożliwiającą
jego poznanie, muszę zdać się w tej kwestii na innych, w szczególności na dobrego platońskiego władcę, który taką niezbędną wiedzę posiadł i który wobec
tego wie lepiej ode mnie, co dla mnie naprawdę dobre. Tak więc Platon nieuchronnie przeciwny jest pozostawieniu każdej jednostce swobody w zakresie
wyboru jej modelu życia itd. Jest to nieuniknione na gruncie jego własnej teorii.
Warto na marginesie odnotować, że do poznania najwyższego Dobra,
a więc Idei Dobra pojętej w sensie normatywnym, jako pewna nienegocjowana38,
obiektywna wartość, wyznaczana przez treść idealną dostępną na drodze wglądu
dokonanego dzięki dialektyce – do takiego poznania w idealnym ustroju, opisanym w Platońskim Państwie, mają dostęp również przedstawiciele stanu trzeciego (rzemieślnicy). Także i dla nich stoi otworem ów oświecony racjonalizm,
przekładający się na możliwość „awansu społecznego”, dzięki któremu mogą oni
uwolnić się od obciążeń niskiego urodzenia i własnej klasy społecznej, by zasilić
grono wyższych, bardziej elitarnych klas społecznych39. Choć bowiem koncepcja
Platona jest elitarystyczna i arystokratyczna, nie należy zapominać, że jest to
arystokratyzm ducha, niezważający na uwarunkowania socjologiczne. A chociaż
wymagania etyczne oraz intelektualne, jakie stawia Platon adeptom dialektyki,
są niezwykle wysokie i rygorystyczne, nikt z klasy władców nie zostaje wykluczony a priori.
3.2. Organicyzm i holizm
Z powyższym – obiektywną i racjonalną strukturą Dobra łączy się jeszcze
jedna cecha koncepcji Platońskiej, która musi wydawać się niepokojąca każdemu
Por. Prawa, 743c. Por też. M. Filipczuk, Koncepcja państwa…, s. 93.
Por. uwaga Auguste’a Comte’a: „Jeśli nie dopuszczamy swobodnego myślenia w chemii
lub biologii, to dlaczego mielibyśmy zezwolić na nie w moralności czy polityce?” (cyt. za: I. Berlin,
Czetery eseje…, s. 212).
39
Por. Platon, Państwo, ks. III, 415a–c.
37
38
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liberałowi: w ramach koncepcji tej główny nacisk (i to zarówno w Państwie, jak
i w Prawach) położony zostaje na funkcjonalną, organicznie rozumianą całość bytu państwowego, którego konstytutywne elementy – a więc klasy społeczne –
przypominają raczej członki wielkiego organizmu aniżeli grupy społeczne posiadające własny odrębny byt i tożsamość40. Wpisywałoby się to w metaforę państwa – wielkiego organizmu o własnej osobowości, nieredukowalnego do tożsamości konstytuujących go elementów. Metafora ta, powracająca np. w znanej
metaforze państwa-lewiatana, bierze początek właśnie w Państwie Platona41.
Przy takim ujęciu Platońskiego Dobra w ostatecznym rozrachunku to nie
szczęście jednostek się liczy, lecz szczęście i dobro całego państwa, które to założenie jest dla współczesnego czytelnika tak trudne do przyjęcia42.
Wspomniany organicyzm – koncepcja państwa jako samoistnej całości nieredukowalnej do sumy tworzących go komponentów – może ulec pewnemu
osłabieniu, gdy założymy, że dobro ogółu nie musi być wcale sprzeczne z dobrem
jednostki, tzn. to drugie nie musi być ceną tego pierwszego. Platon wyraźnie
stwierdza, że zasadą spajającą idealne państwo jest przyjaźń43, z czego należy
wnioskować, że stosunki między klasami powinny rozwijać się w duchu współpracy – w trosce o dobro całości ustroju44. Do tego w istocie sprowadzałaby się
główna zasada strukturalna całego państwa, polegająca na tym, aby każda część
zharmonizowanej wewnętrznie duszy robiła to co do niej należy, co streszcza się
w znanej formule „robić swoje”, będącej jedną z formuł Platońskiej definicji
sprawiedliwości45. Jednak sam ten postulat – dobro i szczęście całego państwa –
współczesny czytelnik postrzega z pewnością jako wysoce dziwaczny.

40
Por. Platon, Państwo, 428a–e, gdzie to o całym państwie kilkakrotnie stwierdza się na
przykład, że jest mądre (428c, d, e), tchórzliwe albo mężne (429b). Por. M. Filipczuk, Koncepcja
państwa…, dz. cyt., s. 94.
41
Najważniejszym z myślicieli pozostających w obrębie owej tradycji będzie Thomas
Hobbes, autor słynnego Lewiatana.
42
I przejawia się to w każdym aspekcie życia: na przykład przy zawieraniu małżeństwa
najważniejszy jest dla Platona pożytek, jaki będzie miało z tego państwo, a nie jednostka (por.
Prawa, 773b). Por. też M. Filipczuk, Koncepcja państwa…, s. 94.
43
Por. Platon, Państwo, 471c–d; Prawa, 739c-d; 743c.
44
Stąd też troska o to, by poszczególne grupy społeczne kooperowały ze sobą w duchu poszanowania zasad równości i sprawiedliwości i by nie miały powodów do niezadowolenia. W tym
celu – również w Prawach – Platon dokłada starań, by prawo zapewniało równy podział ziemi pośród kolonistów opisanego w tym dialogu ustroju politycznego (Magnezji), co ma zapobiec zamieszkom i niepokojom społecznym na tle różnic majątkowych między obywatelami (zob. Prawa,
757e).
45
Por. Platon, Państwo, 374b9–c2).
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4. Dobro i wolność w Prawach
A zatem to nie wolność, lecz racjonalne dążenie ku Dobru, możliwe dzięki
określonej wiedzy, któremu dążenie to jest podporządkowane, stanowi największą wartość, jaką postuluje Platon w swej filozofii politycznej. Nie inaczej, jak
już widzieliśmy, rzecz ma się w Prawach
I tak w dziele tym czytamy: „Ten (…) kto posiada pewne doświadczenie,
zrozumie, że w państwie daje się naprawdę wprowadzić taki tylko ustrój, który
w porównaniu z najlepszym [a więc z tym ukazanym w Państwie – MF] drugie
zajmuje miejsce” (Prawa, 739). Nieco dalej Platon niedwuznacznie stwierdza, że
rezygnuje z zasady elitarystycznego komunizmu, w imię którego klasy wyższe
idealnego państwa wyzbywają się prawa własności (739c–d). Bynajmniej nie
oznacza to jednak, że Platon zrezygnował ze wszystkich swych wcześniejszych
pomysłów politycznych, nawet jeśli znacząco je zmodyfikował: na przykład
mieszkańcy Magnezji dysponują bardzo ograniczonym prawem własności;
skromny stan posiadania każdej z rodzin podlega ścisłej kontroli państwa, stojącego na straży zasady bezwzględnej równości, obejmującej również liczbę potomstwa, która w każdej rodzinie powinna być taka sama (por. Prawa, 740–741).
Wynika to z faktu, że w owym ustroju swój rygoryzm etyczny rozciągnie Platon
na wszystkie klasy społeczne, również te niższe, które w Państwie mu nie podlegały, nie widać też, by ów rygoryzm miał ulec większemu złagodzeniu46.
Dlatego też mieszkaniec Magnezji posiada niewiele więcej wolności niż ma
to miejsce w Państwie. I nic w tym dziwnego: Platon nigdy nie porzucił swojej
koncepcji Dobra, której wszystko inne – jak chcą jego przeciwnicy – na sposób
totalistyczny zostaje podporządkowane i która taką wolność, o czym była mowa,
w znacznym stopniu wyklucza47.
46
Por. Platon, Prawa, ks. VI–VIII, a zwł. ks. VII, 807d–e, 808a–c. Czytamy tam m.in.:
„(…) żadne uboczne zajęcie nie może przeszkadzać [obywatelom] by zaprawiali ciało w trudach
(…), a dusze wzbogacali w wiedzę i wyposażali w zbawienne przyzwyczajenia. (…). Dlatego też
wszyscy wolni musza mieć dokładnie rozłożone w czasie zajęcia od świtu do następnego świtu
i wschodu słońca (…). Każdy obywatel, który pozwala sobie spać całą noc i wśród służby nie cieszy się sławą, że budzi się zawsze pierwszy i przed innymi zrywa się z łóżka, spotkać się powinien
z ogólną wzgardą” (Prawa, 807, d–e). Por. też. Ch. Bobonich, Plato’s politics..., s. 329–330.
47
„Przypuśćmy, że [prawodawca] (…) w prywatnych sprawach nie uznawałby konieczności stosowania przymusu, lecz sądził, że trzeba każdemu swobodę przepędzania dnia tak, jak mu
się podoba (…) [ktoś taki] myliłby się najzupełniej” (Prawa, 780a). Nieco dalej natrafiamy na
stwierdzenie: „To wszystko, co w państwie ujęte jest w ramy porządku i prawa, przynosi zawsze
dobre owoce, podczas gdy rzeczy nie uporządkowane należycie psują często również i to, co wykazuje właściwy porządek” (tamże, 780d).
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Tu musimy uczynić istotne zastrzeżenie terminologiczne. Jak zauważa
T. Irwin, „Prawo stanowione” (law), nie oddaje w adekwatny sposób tego, co
kryło się pod pojęciem greckiego pojęcia nomos, obejmującego wszelkiego rodzaju przepisy regulujące również kwestie prawa obyczajowego48. Wszystkie te treści kryły się pod pojęciem nomos, które wobec powyższego należy rozumieć bardzo szeroko. W Prawach Platon zaleca prawodawcy uczynienie z owych nomoi
regulacji prawa stanowionego, tzn. nadanie im sensu mocnego, wiążącego się
z ich skodyfikowaniem (jako przepisów prawa stanowionego). A ponieważ Platon – co przejawia się również w niewątpliwe rewolucyjnych pierwiastkach jego
myśli społecznej, takich jak wspólnota żon i dzieci oraz zniesienie własności
prywatnej – był komunitarystą, takie regulacje życia całej wspólnoty w sensie
mocnym, mającym moc prawa pozytywnego, choć trudne do przyjęcia zarówno
dla nas dzisiaj, jak i dla sporej części jego współczesnych (głównie sofistów),
wydają się mieć uzasadnienie w obrębie jego własnej koncepcji49. Choć więc
dowartościowuje on w Prawach szeroko pojętą instytucję praw, co zdawałoby się
zdecydowanie osłabiać potencjalne zarzuty kierowane pod jego adresem z perspektywy wolnościowej, to jednak rozumie on prawo w sposób bardzo odległy
od tego, jak my je rozumiemy, wzbogacając swoje ujęcie dodatkowymi elementami własnej osobliwej wizji politycznej. W rezultacie Platońska koncepcja –
również i w Prawach – prowokuje omówiony wcześniej, odnoszący się głownie
do Państwa, zarzut totalitaryzmu, ponieważ drobiazgowe regulacje, na jakie natrafiamy w Prawach, wkraczają również w sferę obyczajową, co najlepiej widać
w ks. VI, VII i VIII tego dialogu, gdzie mowa np. o penalizacji starokawalerstwa [774], czy o drobiazgowych zakazach i nakazach dotyczących zawierania
małżeństw i płodzenia potomstwa [784, b–c], a wreszcie w kontekście spraw
związanych z edukacją, której poświęcona jest księga VII Praw.
Czytamy w niej, że wszystkie dzieci stanowią własność państwa (804d–e),
które dlatego też musi dołożyć starań by zapewnić im odpowiednie wychowanie,
oparte głównie na zasadzie warunkowania dzieci – już od najmłodszego wieku –
w taki sposób, by wytwarzać w nich pożądane postawy i nawyki. Celowi temu
ma służyć zaprawa w rozmaitych trudach fizycznych, mająca uczynić z przyszłych obywateli nieulękłych na polu walki wojowników, a także mająca zapew48

s. 287.

T. Irwin, Plato's Moral Theory: The Early and Middle Dialogues, Clarendon Press, 1977,

49
Stąd tak duże znaczenie przywiązuje Platon do wspólnotowych czy kolektywnych form
życia, podlegających drobiazgowym regulacjom prawnym i zupełnie obcych naszej wrażliwości
(por. Prawa, 806).
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nić trwały ład w ich duszach edukacja muzyczna50. Tak oto pojawia się problem
użyteczności sztuki poetyckiej, szczegółowo omówiony w Państwie (ks. X) oraz
znany problem cenzury sztuki, zarówno w Państwie, jak i w Prawach podporządkowanej nadrzędnemu celowi, jakim jest wypracowanie należytej harmonii
duszy i jej pielęgnacja51. Również w tym punkcie Platon nie zmieni swego rygorystycznego nastawienia, jakie napotykamy w jego wcześniejszym dialogu52.
Jak już wspomniano, na etapie pisania Praw Platon zmienił bez wątpienia
swoje podejście do świata polityki, chyba bezpowrotnie tracąc nadzieję na możliwość urzeczywistnienia utopii zarysowanej w Państwie53, gdzie ideałem są rządy klasy oświeconych władców, którzy posiedli wgląd w ideę Dobra i to z wyżyn
owego wglądu zarządzają polityczną rzeczywistością w taki sposób, by była ona
jak najbardziej zgodna z ową wizją. Nie zmienił się jednak przyświecający mu
ideał: krzewienie dobra i cnoty w duszy obywateli projektowanego ustroju. I tak
w passusie 473e–744a Praw czytamy: „Jeśli okaże się, że któreś z ustanowionych
praw przykłada większą wagę do fizycznego zdrowia niż do cnoty zdrowego
umiaru (…) to będzie jasne, że to nie jest dobre prawo. Prawodawca musi więc
raz po raz zadawać sobie pytanie: ‘Do czego zmierzam?’”.
Być może to właśnie podporządkowaniu owemu nadrzędnemu celowi zawdzięczają opisane w tym dialogu prawa swój statyczny charakter: od samego
początku uderza nas zasadnicza niezmienność raz ustanowionego porządku
prawnego (ibid., 772, c–d). Wiąże się to również z mocno konserwatywnym stosunkiem Platona do wszelkiej zmiany, nie tylko społecznej. Jak czytamy w Prawach, „jest [ona] zawsze, wyjąwszy przypadki, gdy mamy do czynienia z czymś
złym, rzeczą ogromnie niebezpieczną (Prawa, 797d10 i nast.). Nieco dalej czytamy: „(…) gdy zmieniają się raz po raz poglądy na to, jakie obyczaje są godne
pochwały, a jakie zasługują na naganę, to mamy wtedy do czynienia ze zmianą
najgroźniejszą ze wszystkich (…)” (ibid., 798d). Tym samym Platoński ustrój
nabiera charakteru statycznego i niepozostawiającego miejsca na jakąkolwiek
dynamikę społeczną, nieodłączną, jak mogłoby się wydawać od porządku poli-

Por. Platon, Prawa, 802.
Tamże, 801, 817.
52
Por. W. Jaeger, Paideia…, s. 261, 162, 264.
53
Zapewne nie bez wpływu na ową utratę nadziei na ziszczenie się ustroju idealnego pozostały dwie zakończone fiaskiem wyprawy Platona do Syrakuz, gdzie – jak można się domyślać
zamierzał on przetestować swoje plany i polityczne ambicje jako doradca polityczny tamtejszego
władcy Dionizjusza II. Swych ambicji Platon o mało nie przypłacić wówczas życiem (por. Jaeger,
Paideia, dz. cyt., s. 316).
50
51
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tycznego jako takiego. Jest to jak sądzę poważny defekt Platońskiego modelu
ustrojowego, którego szczegółową strukturę przedstawia ks. V i VI54.

5. Podsumowanie
Platońska koncepcja dobra jest niewątpliwie trudna do pogodzenia z naszym dzisiejszym, w duchu liberalizmu rozumianym dobrem, pojętym głównie
jako dobro jednostki, interpretowanym na sposób subiektywistyczny i relatywistyczny (wzajemna niewspółmierność dóbr). Podobnie rzecz ma się z naszym
dzisiejszym – potocznym – rozumieniem wolności55. Wynika to z faktu, iż
w świecie zachodnim ostatecznie zatryumfował liberalizm, nie tylko w porządku
polityczno-prawnym, lecz również intelektualnym. W efekcie dość arbitralnie,
jak można sądzić, wyeksponowany aspekt problematyki wolności – a więc na
sposób liberalny pojęta negatywna wolność jednostki w sferze prywatnej wyznaczana w granicach prawa – stało się jej sensem dominującym, sprawiając, że
treść kategorii wolności uległa znacznemu zubożeniu56, czemu towarzyszył jednoczesny proces absolutyzacji tak pojętej wolności liberalnej, pojętej odtąd jako
pewna niekwestionowana autoteliczna wartość, niesłużąca żadnym innym dobrom, lecz stanowiąca dobro najwyższe i niepodważalne. Z ową absolutyzacją
szło w parze stopniowe rozcieńczanie treści pojęcia dobra, wskutek czego ich
wzajemny stosunek – wolności i dobra – uległ odwróceniu: inaczej niż w myśli
Platona, gdzie wolność pojęta jako wolność pozytywna pełniła instrumentalną
funkcję nakierowaną na pozyskiwanie Dobra, wolność liberalna stała się stopniowo dobrem i wartością samą w sobie, nieodsyłającą ku żadnemu wykraczającemu poza nią transcendentnemu Dobru pojętemu na sposób racjonalistyczny.
Koncepcje Platona, nawet jeśli są one sprzeczne z naszymi nawykami myślowymi, warto jednak mieć na uwadze choćby po to, by nie zapominać, że
możliwe są jeszcze inne sensy pojęcia wolności oraz wzajemnej relacji wolnośćdobro, które choć wydają się nam trudne do przyjęcia57 – w ramach innych sysPor. K. Popper, Społeczeństwo otwarte…, t. 1, s. 59–60.
Por. R. Legutko, Traktat o wolności, Gdańsk 2007, s. 23 i nast.
56
W rezultacie ogólnokulturowych tendencji w sferze zarówno filozoficznej, prawnej, jak
i obyczajowej kategoria wolności negatywnej stopniowo zdominowała wolność pozytywną, w rezultacie stając się tożsama z wolnością jako taką. O trywializacji takiego pojęcia wolności pisał
m.in. R. Legutko (por. tegoż, Traktat o wolności…).
57
Por. I.M. Crombie, An Examination of Plato’s doctrines…, s. 201, gdzie autor stwierdza,
że „mamy dobre racje by uznać, że Platon mylił się w kwestiach polityki, w kwestiach sztuki, jak
54
55
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temów pojęciowych oraz innych niż liberalna koncepcji filozoficznych wydają
się jak najbardziej możliwe do zaakceptowania, nawet jeśli trudno nam pogodzić
się z tym, że nasze niezbyt treściwe pojęcie wolności negatywnej Platon uznałby
zapewne za niedorzeczność.
Dlatego też, pomimo swych licznych osobliwości i słabych punktów, lekcja
Platona wydaje się więc szczególnie cenna w epoce, która otrąbiwszy tryumf Zachodu i zachodniego liberalizmu, za zupełnie oczywiste i niebudzące kontrowersji uważa wartości stanowiące w istocie – mimo że dla nas bezcenny – dość
w istocie partykularny wytwór tradycji intelektualnej, leżącej u podstaw dzisiejszego ładu politycznego w świecie zachodnim i będącej dziedzictwem oświecenia58. Jest to istotne i skłaniające do przemyśleń memento, albowiem fakt, że
właśnie Platon, ten tak kluczowy dla całej naszej kultury filozof, miał zgoła odmienny od dziś tak rozpowszechnionego pogląd na omawiane kwestie, skądinąd
zupełnie dla nas kluczowe, jest wielce wymowny. Dowodzi to również tego, jak
problematyczne i możliwe do zakwestionowania jest coś, co wydaje nam się dzisiaj politycznym banałem.
Miarą żywotności Platońskiej myśli są spory i kontrowersje, jakich myśl ta
nie przestaje wywoływać. Z uwagi na nie trudno jednoznacznie oceniać wymowę Platońskiego projektu – zwłaszcza w kontekście interesującego nas problemu
Dobra. Z racji owych kontrowersji niektórzy komentatorzy Platona odmawiają
jego koncepcjom charakteru politycznego w ścisłym sensie59, próbując uprawomocnić zasadność Platońskiej wizji na płaszczyźnie nie tyle politycznej, ile raczej, o czym już wspomniano, edukacyjnej60. O ile bowiem trudno jest nam się
dzisiaj oswoić z Platońską wizją państwa jako struktury, której celem jest wychowywanie jednostek, o tyle taki postulat, postulat edukacji w Dobru, bardziej
bylibyśmy skłonni zaakceptować61.
A wówczas otwiera się przed nami nowy horyzont w interpretacji Platona,
którego koncepcję zaczynamy odtąd traktować jako projekt przede wszystkim
wychowawczy, będący punktem wyjścia i niewyczerpanym źródłem inspiracji dla
również kwestiach edukacji – lecz możemy to stwierdzić jedynie patrząc nań z odległej perspektywy długiego okresu rozwoju cywilizacji. Grecy tę cywilizację dopiero tworzyli, zatem nie mieli naszych doświadczeń [w tym zakresie]. Platon jako jeden z pierwszych Greków zadawał sobie pytanie, na czym zasadza się cywilizacja, w jaki sposób można ją utrwalić i ugruntować”.
58
Por. I. Berlin, Cztery eseje…, s. 84.
59
Np. W. Leys, Was Plato Non-political w: Plato. A collection of Critical Essays, t. 2, red.
G. Vlastos, New York 1971, s. 167–173.
60
Por. M. Filipczuk, Koncepcja państwa…, s. 95–96.
61
Por. W. Jaeger, Humanizm i teologia, przeł. M. Plezia, Warszawa 1957.
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wspaniałej tradycji kształcenia w ramach formuły artes liberales62. To właśnie
tutaj Platoński program – troska o dobro duszy – nabierze nowego sensu i nowego wymiaru. W takim ujęciu właściwym medium urzeczywistnienia Platońskich ideałów, zwieńczonych kontemplacją Dobra, będzie nie tyle sfera polityki,
sfera państwowa, ile raczej przestrzeń kształcenia ducha, którego ostoją stanie
się uniwersytet i toczone w nim debaty intelektualne, których nieskrępowany
charakter i niczym nieograniczone dążenia do Prawdy będą odtąd ucieleśnieniem prawdziwego ducha sokratyzmu. Być może dopiero w takim kontekście
Platońska wizja nabiera najgłębszego sensu i siły wyrazu.
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PODMIOTOWOŚĆ PAŃSTWA
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.
GLOBALIZACJA A STEROWNOŚĆ

STATE SUBJECTIVITY IN MODERN WORLD.
GLOBALIZATION AND NAVIGABILITY
Abstract
Paper examines place and role of states in the modern world. Firstly the concept of globalization will be shortly analyzed. It is a notion that, especially in the social sciences, has a lot of
meanings, because it has many aspects and levels. Author will try to localize the main issues that
makes globalization a complex notion. Secondly, problem of paradigm crisis in political science
will be presented. Classic meanings of politics and power has been outdated, because of new
phenomenons that are consequences of globalization. That means that we should try to look for
notions and methods that will help us to understand surrounding world and socio-political
sphere, especially when it comes to state, power, politics and international relations. Then the
concept of “the art of rule” invented by Jadwiga Staniszkis will be presented. Author will emphasize that this theoretical concept will be helpful in analyzing subjectivity of states in the age of
globalization. Then author, basing on this concept, will try to examine the subjectivity of state in
modern world. An attempt will be also made to show what is network power and its consequences, point out the subjects that will replace state that is losing its position and think about the future of the states.
Key words: globalization, navigability, world, state, society
Słowa kluczowe: globalizacja, sterowność, świat, państwo, społeczeństwo
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1. Wstęp
Globalizacja jest to proces, zjawisko, którego początki datuje się na koniec
XIX wieku, a okres intensywnego rozwoju na ostatnie dekady XX wieku1.
Wskazuje się również, że początków globalizacji należy doszukiwać się już
w końcu XV wieku lub XVII wieku2. Pojęcie to budzi jednak pewne wątpliwości. Jest ono tak pojemne, że wypracowanie jednej definicji jest bardzo trudne3.
Wydaje się, że jest tak z paru powodów:
a) Wieloparadygmatyczność – nasze założenia ontologiczne i epistemologiczne narzucają aspekty procesów i zjawisk, które interesują badacza. Jeśli nie
ma zgody co do tak fundamentalnych pojęć, jak np. polityka, komplikacje będą
się pojawiać również na gruncie analizy globalizacji.
b) Wieloaspektowość – globalizacja wpływa na wiele aspektów życia publicznego i prywatnego. Definicje i analizy często skupiają się na jednym aspekcie zjawiska.
c) Sieciowość, rozmycie – Deleuze i Guattari, podejmując próbę wyjaśnienia postmodernizmu, użyli metafory rhizomy. Wydaje się, że zastosowanie takiego wyjaśnienia cieszyłoby się powodzeniem przy wyjaśnianiu procesów globalizacyjnych. Ze względu na brak możliwości wyodrębnienia centrum, jasnego
wskazania przepływu procesów i zjawisk, ciężko zdefiniować jest globalizację.
W istocie globalizację możemy opisywać głównie przez jej skutki, które i tak są
różne. Za tym wszystkim stoi jednak sieć (działania, często jednoczesne, różnych aktorów, w różnych częściach świata), którą ciężko zidentyfikować.
Piotr Borowiec oraz Barbara Krauz-Mozer przyjmują, że globalizacja to
„(...) wzrost powiązań i zależności między różnymi, wyodrębnionymi przez nas
elementami składowymi systemów, w których żyje człowiek, a w rezultacie – to
nowa jakość życia dostępna człowiekowi”4. Można zatem intuicyjnie stwierdzić,
że są to procesy unifikacyjne charakteryzujące się przenikaniem różnych sfer życia społeczno-politycznego oraz zjawisko pogłębiania się zależności między tymi
obszarami. Wydaje się jednak, że wszelkie próby wyjaśnienia globalizacji są skaZob. A. Rzepka, Globalizacja w teorii i w praktyce, Poznań 2014, s. 9.
Zob. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii wraz z Aneksem o: reformie samorządowej, wyborach do sejmu, prezydenckich oraz gabinetach rządowych, Wrocław 2004, s. 113–114.
3
Zob. P. Borowiec, B. Krauz-Mozer, Globalizacja, globalilzm, globalność – wprowadzenie,
w: P. Borowiec, B. Krauz-Mozer (red.), Globalizacja – nieznośne podobieństwo?, Kraków 2008,
s. 7–8; Z. Baumann, Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 5–6.
4
Tenże, Teorie globalizacji jako przykład braku jednoznaczności współczesnych procesów
zmiany, w: P. Borowiec, B. Krauz-Mozer (red.), dz. cyt., s. 21–22.
1
2

Podmiotowość państwa we współczesnym świecie...

75

zane na porażkę, intuicyjność, względnie na aspektowość. Globalizacji nie można skonceptualizować. Widzimy głównie jej efekty, nie jesteśmy w stanie dojrzeć jej istoty.
Podmiotowość państwa rozumie się jako sprawstwo, zdolność do niezależnego kształtowania siebie, swego losu, swych działań oraz wpływu na otoczenie5.
Wydaje się, że pojęcie to, w przypadku państwa, można łączyć z suwerennością.
W istocie takie rozumowanie byłoby słuszne, gdyby samo pojęcie suwerenności
nie uległoby przemianom (m.in. ze względu na przemiany globalizacyjne). Klasycznie ujęcia rozpatrywały suwerenność jako możliwość podejmowania niezależnych działań, zgodnych z państwa. Według Leksykonu Politologii pojęcie
suwerenności zaczęło przyjmować znaczenie przystosowane do warunków
współczesnych stosunków międzynarodowych, uwzględniając ograniczenia pochodzące, np. z traktatów UE i innych międzynarodowych aktów prawnych, czy
umów6.
Sterowność dotyczy osiągania założonych celów przez państwo. Należy
przez to rozumieć, że jest to możliwość do kształtowania rzeczywistości według
swej woli. Pojęcie to dopełnia się z podmiotowością, przy czym ta oznacza zdolność, natomiast sterowność jest możliwością.
Celem niniejszego referatu będzie rozważenie kwestii podmiotowości państwa we współczesnym świecie w świetle dzieł Jadwigi Staniszkis ze szczególnym naciskiem na zagadnienie sterowności. Pojawia się tutaj fundamentalne pytanie – czy współczesne państwa cechują się podmiotowością, a może ulegają
strukturom? Jakie są zatem perspektywy dla państwa?
Autor posługiwać się będzie metodą hermeneutyki filozoficznej związaną
z paradygmatem interpretacjonistycznym. Polega ona, w pewnym uproszczeniu,
na interpretacji treści. Wynika to z założenia, że człowiek nie jest w stanie odkryć obiektywnej prawdy; jest stale zagłębiony w „przedsądach”, czyli w kulturze, swych własnych doświadczeniach, poglądach oraz wiedzy.

2. Kryzys paradygmatu
Globalizacja nie tylko przyniosła zmiany w zakresie pojęcia suwerenności,
dokonała o wiele głębszych zmian w naukach politycznych. Bohdan Kaczmarek
5
6

Zob. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, s. 273.
Zob. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), dz. cyt., s. 433–436.
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w swoim artykule pt. „Polityka a władza. Kryzys paradygmatu?” wskazuje, że
nowe procesy i zjawiska skłaniają do redefinicji pojęć zakorzenionych w naukach
o polityce. Jak pisze „wielu badaczy zauważa współcześnie wiele zasadniczych
przeobrażeń zachodzących w sferze polityki świadczących o wyczerpywaniu się
eksplanacyjnych możliwości dotychczasowego jej pojmowania”7. Klasyczne definicje polityki w centrum stawiały administrowanie państwem8. Szczególną rolę
tutaj miała władza jako swego rodzaju decyzyjne centrum. Była ona autonomiczna, zdolna do podejmowania wszelkich decyzji. Te ustalenia w naturalny
sposób przekładały się na postrzeganie państwa, również w stosunkach międzynarodowych. Współczesność jednak nie tylko narzuca potrzebę redefinicji pojęć,
lecz poszukiwania nowego paradygmatu w naukach o polityce. Stare pojęcia nie
są w stanie wyjaśniać rzeczywistości politycznej. „Zdawałoby się coraz bardziej
racjonalnie, przynajmniej z fragmentarycznej perspektywy, urządzany świat
w intencjonalnych założeniach oparty na rozumie, staje się coraz bardziej niezrozumiały, ujawnia swoją niekiedy pozorną być może irracjonalność, przypomina splot wielu także nieciągłych zjawisk, z którego porządek wyłania się niezwykle powoli i sam w sobie trudny jest do odgadnięcia”9. Pojawiła się zatem
potrzeba poszukiwania nowych podejść oraz teorii, które pozwolą na uchwycenie rzeczywistości. Jak zauważa Barbara Krauz-Mozer „odmienny świat wymaga
ponownego, możliwie wszechstronnego rozpoznania na poziomie opisowym
i teoretycznym; odmiennego sposobu myślenia i nowego język wyrażającego to
rozumowanie; wymaga odrębnych definicji, terminów i pojęć na określenie codziennych zdarzeń, zachowań i praktyk”10.
Globalizacja ożywiła problemy na linii relacji podmiotowości i struktury.
Sprowadzają się one do kwestii sprawczości i sterowności. Z jednej strony
twierdzi się, że człowiek jest świadomym sprawcą swych działań i w pełni je
kontroluje, z drugiej stwierdza się, że na człowieka wpływ ma otoczenie i ono
determinuje jego działanie. Alvin Toffler w dziele „Zmiana władzy” zauważa, że
procesy globalizacyjne przyczyniają się zarówno do utraty podmiotowości, jak

B. Kaczmarek, Polityka a władza. Kryzys Paradygmatu?, Studia Politologiczne, 8, 2004,
s. 195. Wątek ten porusza także Barbara Krauz-Mozer, Zob. B. Krauz-Mozer, Globalizacja – metodologiczny problem politologii, w: P. Borowiec, B. Krauz-Mozer (red.), dz. cyt., s. 68–70.
8
Zob. T. Bodio, Polityka w życiu społecznym, w: W. Jakubowski, K. A. Wojtaszczyk
(red.), Społeczeństwo i Polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2003, s. 36–37.
9
B. Kaczmarek, dz. cyt., s. 196.
10
B. Krauz-Mozer, Globalizacja – metodologiczny problem politologii, w: P. Borowiec, B. Krauz-Mozer (red.), dz. cyt., s. 69.
7
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i jej uzyskania11. Pierwsza sytuacja dotyczy państw. Współczesna polityka postawiła pod znakiem zapytania istniejące od stuleci przekonanie, że państwo jest
w pełni suwerenne i może działać niezależnie od innych podmiotów.

3. Sztuka panowania
Przedmiot niniejszego artykułu dotyczy podmiotowości państwa we współczesnym świecie. Należy zatem zastanowić się nad tym, jakie elementy umożliwiają, po pierwsze, analizę państwa, po drugie, wskazanie współczesnego miejsca państwa. Warto wskazać tutaj na pożyteczność koncepcji sztuki panowania
Jadwigi Staniszkis. Autorka wyróżniła cztery elementy, w ramach których odbywa się „ukryty spektakl panowania”:
a) Władzy – zdolności stania się przyczyną.
b) Sterowności – zdolności osiągania założonych celów, władzy systemu
nad sobą.
c) Zarządzania – egzekwowania zachowań zgodnych z danymi regułami
gry. Tutaj istotna jest wewnętrzna racjonalność danej struktury.
d) Rządzenia – ustalania reguł egzekwowanych w toku zarządzania oraz
formułowania celów, którym te reguły mają służyć12.
Tę koncepcję z powodzeniem można zastosować do rozważań na temat
podmiotowości państwa. Wydaje się, że mogłaby być również użyta do analizy
innych sfer życia społeczno-politycznego, w szczególności tam, gdzie występują
relacje między jednostką a grupą.
Suma wszystkich tych elementów oznaczać będzie naturalnie podmiotowość. Ich brak wskazuje na dominacje struktury. Oczywiście elementy te są ze
sobą powiązanie. Taką sytuację opisuje J. Staniszkis: „Relacje między czterema
wymienionymi wyżej aspektami panowania są zawsze złożone, a niekiedy wręcz
dramatyczne. Tak dzieje się na przykład, gdy «władza» (...) związana z globalną
logiką narzuca rządzeniu w skali poszczególnych krajów standardy, procedury
i instytucje, które utrudniają realizowanie celów, za jakie owo «rządzenie» odpowiada. «Rządzenie» staje się wtedy zasłoną dymną dla realnej władzy (wewnętrznej lub zewnętrznej) a zarządzanie – egzekutorem tej ostatniej”13. SzczeZob. A. Toffler, Zmiana władzy: wiedza, bogactwo, przemoc u progu XXI stulecia, Poznań
2003, s. 22–30, 334–351.
12
J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006, s. 17–18.
13
Tamże, s. 18.
11
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gólnie należy zwrócić uwagę na trzy ostatnie. Reguły wewnątrz systemu mogą
ułatwiać lub utrudniać osiąganie celów i przyczyniać się do sterowności lub niesterowności systemu.
Należy także podkreślić, że sama władza nie jest jeszcze przesłanką podmiotowości. Zdolność stania się przyczyną jest wtórna wobec innego elementu –
rządzenia. Ustalanie reguł jest najmocniejszą przesłanką podmiotowości, ponieważ władza jest tu definiowania na poziomie zachowania – A ma wpływ na B,
więc A ma zdolność stać się przyczyną działań B. Władza wobec reguł jest zazwyczaj wtórna, szczególnie z perspektywy współczesnych procesów globalizacyjnych. Ustalanie reguł dla innych podmiotów zawęża ich możliwości zachowań.
Sterowność oraz zarządzanie to elementy, które mają charakter wykonawczy. Sterowność dotyczy, np. posiadanie pewnych zasobów, zarówno ekonomicznych, jak i wiedzy, siły, argumentów do osiągnięcia danego celu. Zarządzanie z kolei pełni swego rodzaju funkcję kontrolną – pilnuje, aby reguły były
przestrzegane.
Wydaje się, że w przypadku połączenia rządzenia i władzy można mówić
już o podmiotowości. Ustanawiają one to, jak inne podmioty mają się zachowywać, np. w wymiarze wartości, czy instytucji oraz dają narzędzia, aby mieć
wpływ na inne podmioty.

4. Podmiotowość państwa we współczesnym świecie
Sama Jadwiga Staniszkis przyznaje, że tradycyjne sposoby postrzegania
władzy i polityki są współcześnie nieaktualne: „Władzę suwerenną tradycyjnie
kojarzono ze zdolnością (mocą) pozwalającą na arbitralną zmianę reguł gry. (...)
Takiej władzy we współczesnym świecie – w wymiarze publicznym już prawie
nie ma”14. Procesy globalizacyjne spowodowały, że zjawisko władzy z poziomu
państwowego przeniosło się wyżej, na szczebel globalny. To tam odbywa się
ustalania reguł, ich egzekwowanie oraz władza. Celów nie wyznaczają już państwa, lecz cała struktura świata. Rozproszenie na poziom globalny uczyniło władzę „bardziej bezosobową, niewidzialną i trudną do wtłoczenia w schemat jednoznacznej hierarchii”15. Państwa zatem przekazały elementy związane z koncepcją sztuki panowania bliżej nieokreślonemu podmiotowi lub strukturze.
Jadwiga Staniszkis wspomina w tym zakresie o braku rządności i chaosie.
14
15

Tamże, s. 13.
Tamże, s. 15.
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Jednym z przejawów uprzedmiotowienia państwa jest przemoc strukturalna. Dotyczy to sytuacji, w której globalizacja dąży do uniformizacji i narzuca reguły gry, instytucje wszystkim, którzy w niej uczestniczą. Jest to „(...) ekstremalna forma władzy strukturalnej, przeorientowująca aktywność, zasoby i rynek
jednego systemu na rzecz pracy dla systemu innego”16. Z powodu tego zjawiska
państwa utraciły też rządzenie, gdyż reguły nie pochodzą od nich, tylko dostosowują się do tego, co narzuci im globalizacja, władzę, ponieważ to nie one są
przyczyną zmian, lecz struktura oraz sterowność, która zanika ze względu na to,
że systemu już sobą nie rządzi.
Utrata podmiotowości państw spowodowała jej transfer na poziom globalizacji, a więc na szczebel pewnej abstrakcji. Tworzy się swego rodzaju paradoks –
podmiotowość przeniesiona zostaje nie na inny podmiot, lecz na zjawisko, proces, którego istotny nie da sie w pełni dojrzeć, które nie ma centrum, jest nieokreślone. Ponadto struktura światowa się spłaszcza – państwo zaczyna istnieć
na równi z innymi podmiotami, np. korporacjami, które często mają o wiele
większe znaczenie we wpływie na decyzje. „Władza ulega rozproszeniu, przekształca się w dynamiczne sieci, w których pojawia się zupełnie nowy mechanizm inteligentnej samoregulacji, gdzie nie tyle kontrola należy do jakiegoś
ośrodka, co do struktury oddziaływań wielu podmiotów jednocześnie”17. Tworzy
się władza sieci, swoista pajęczyna powiązań, władza bez podmiotów. „W systemach sieciowych rządzi się poprzez próby modyfikowania (metodą negocjacji)
założeń wyznaczających logikę działania poszczególnych pajęczyn, które nie
podlegają już wprost ośrodkom władzy administracyjnej i politycznej”18. Każde
działanie w jednym punkcie porusza całą siecią, wpływając na państwa jako ich
struktura.
5. Wnioski
W stosunku do powyższych rozważań pojawia się jednak pewna wątpliwość. Władzą sieci, mimo iż nie ma ona centrum, coś musi poruszać. Wydaje
się, że nie jest tak, że funkcjonuje autonomiczne, nie sterują nią mechanizmy
samoregulacji, jak zostało to wspomniane powyżej. Można o tym wnioskować,
chociażby po fakcie, że żyjemy w świecie ciągłych zmian, których nie powoduje
abstrakcyjny podmiot łączący w sobie elementy „sztuki panowania”. Sytuację tą
16
17
18

Tamże, s. 17.
B. Kaczmarek, dz. cyt., s. 203.
J. Staniszkis, dz. cyt., s. 13.
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porównać z przestrzenią wirtualną, jaką jest Internet. Wydaje się, że działa on
bez ingerencji, funkcjonuje sam w sobie, natomiast na to, aby jednostki mogły
korzystać z szybkiego przesyłania danych, pracują serwery. Te z kolei nie działają niezależnie od człowieka. Należy zatem postawić pytanie, czym jest podmiot
lub podmioty, które są przyczyną ruchu sieci? Odpowiedź, która przyznaje przyczynowość całej sieci, wydaje się niesatysfakcjonująca, choć można uznać, że rezultaty działań są wynikiem akcji i reakcji, które miały miejsce w całej sieci,
w różnych jej punktach. Powinien jednak istnieć podmiot, który inicjuje działania odbywające się wewnątrz sieci. Alvin Toffler pisał, że „ponieważ polityka
w coraz większym stopniu traci masowy charakter, przywódcy, którzy niegdyś
mieli do czynienia z kilkoma wielkimi, mniej lub bardziej przewidywalnymi
ugrupowaniami politycznymi, teraz muszą liczyć się z niezliczonymi małymi,
tymczasowymi grupkami, zainteresowanymi na przykład jednym tylko zagadnieniem (...) Każde z tych ugrupowań, jeśli znajdzie się na strategicznym politycznie skrzyżowaniu w odpowiedniej chwili, może bardzo zyskać na znaczeniu”19. Powyższy cytat nie tylko wskazuje na przemianę w obrębie polityki, daje
także wskazówkę, gdzie powinno szukać się podmiotów poruszających całą sieć.
Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na małe grupy lobbingowe lub korporacje, które często mają argumenty, by wpłynąć na całą sieć, szczególnie współcześnie, gdzie centralne miejsce zajmuje zysk i pieniądz. Mają one zdolność zarówno stania się przyczyną, wpływu na reguły wewnętrzne systemów, jak i ich
egzekwowanie poprzez pewne sankcje. Trzeba zatem uciec od powierzchni polityki i starać się wydobywać porządek ukryty i głęboko ukryty20.
Niektóre państwa oczywiście próbują walczyć ze stopniową utratą podmiotowości, jednakże bezskutecznie. Nieuczestniczenie w procesach globalizacyjnych oznaczałoby straconą pozycję w światowej grze polityczno-ekonomicznej,
szczególnie że zmiany, przepływ odbywają się w sieci bez przerwy.
Wydaje się, że stan ten będzie się pogłębiał. Jak pisał Z. Bauman „światowe
finanse, handel i przemysł informacyjny ze względu na swobodę ruchu i nieskrępowaną wolność w dążeniu do osiągnięcia własnych celów są uzależnione od
politycznego rozdrobnienia, «rozparcelowania» światowej sceny politycznej.
Można powiedzieć, że wszystkie one zainteresowane są istnieniem słabych
państw, innymi słowy, chodzi im o organizmy słabe, które jednak pozostają
państwami”21. Pozycja państw, tak jak zauważył Bauman, będzie uzależniona od
19
20
21

A. Toffler, dz. cyt., s. 346–347.
Zob. B. Kaczmarek, Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2001, s. 370–373.
Z. Bauman, dz. cyt., s. 81–82.
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globalizacji, od sieci. Rola państw będzie prawdopodobnie stale malała, po czym
staną się jedynie jednostkami administracyjnymi i organizacyjnym dla mieszkających na ich terenie ludzi.
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WSPÓLNOTA NAGIEGO ŻYCIA I POSTAWA BIOETYCZNA
W REQUIEM DLA SADDAMA HUSAJNA I INNYCH WIERSZACH
DLA UBOGICH DUCHEM KONRADA GÓRY

COMMUNITY OF BARE LIFE AND BIOETHICAL ATTITUDE
IN “REQUIEM DLA SADDAMA HUSAJNA I INNE WIERSZE
DLA UBOGICH DUCHEM” BY KONRAD GÓRA
Abstract
This article explores book of poems entitled Requiem for Saddam Hussein and Other Poems for
the Poor in Spirit by Konrad Góra in the light of animal studies. Looking at the poetic and beyond
poetic activity of its author, this work reffers to Joanna Żylińska's question about ethical living
founded on understandig of life both as zoe and bios. Think of the special opposition of village and
city is trying to read this book in connection with mentioned vision of life. These both areas
shows presentifications and redefinings of persona in poems from Requiem and beyond poetic activity. By concentrating on poems specific for „nature” and „civilization this research will show
how the mechanism of subordinating bare life (la nuda vita) works and how it concerns to both
sides of the opposition of village and city. This article ask also for non-victims community, position and power of modern literature and involvment.
Key words: animal studies, bioethics, involvement, Polish contemporary poetry
Słowa kluczowe: animal studies, bioetyka, zaangażowanie, współczesna poezja polska

1.
Szkic ten pomyślany został na przecięciu dwóch dyscyplin: humanistycznego literaturoznawstwa i dążących do odwrócenia antropocentrycznej perspektywy animal studies. Takie zderzenie odsłonić może problematyczność podstawowych kategorii tradycyjnego myślenia o literaturze. Aby się tak jednak stało,
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analiza dotyczyć będzie obu płaszczyzn: „nie tylko na poziomie treści, tematyki
i przedmiotu badań [...], ale także na poziomie podejścia metodologicznego
i teoretycznego [...]”1. Podobne założenie przyjmuje Carry Wolfe, sygnalizując
potrzebę przyjrzenia się perspektywie humanistycznej, która „z definicji jest antropocentryczna”2. W przypadku analizy literackiej, analogiczne zastrzeżenie
dotyczyć musi pola metodologii badań literackich. W związku z charakterem tej
pracy, najwięcej miejsca poświęcę podmiotowości. Chciałbym tutaj postawić tezę, że perspektywa antropocentryczna, na którą wskazuje Wolfe w przypadku
animal studies, odkształca dyscyplinę literaturoznawczą w analogiczny sposób.
Jednym z najważniejszych pytań tutaj zdanych będzie to dotyczące zaangażowania literatury, które w przypadku Góry związane jest, jak postaram się wykazać, ze stosunkiem do zwierząt i zwierzęcości. Przestrzenią tak zorientowanych badań będzie analiza reprezentacji zwierzęcych w Requiem, sprzężonych
z konstrukcją podmiotu. Prześledzenie narracji o jego konstytuowaniu się, równoznacznej z etyczną transformacją, otworzy sferę bioetyki. Charakterystyczną
dla Góry postawę, opartą na etyce życia w jego organizacji materialnej (zoe) i politycznej (bios)3, przyjdzie bowiem definiować właśnie w jej polu.
Przyjęta tu perspektywa badawcza wynika z fundamentalnego dla animal
stuides pragnienia zakwestionowania i odwrócenia typowych dla antropocentryzmu opozycji, których niesymetryczność wynika z dowartościowania humanistyczną podmiotowością. W tak zakrojonym przedsięwzięciu „nie chodzi tylko
o to, by przy pomocy zwierząt opowiadać o nas samych, ale by mówić o nich,
gdyż beneficjentami [tych studiów] mają być przede wszystkim one same”4.
Trzeba zauważyć, że podnoszone przeze mnie pragnienie odwrócenia perspektywy antropocentrycznej, pierwotnie obecne jest w Requiem Góry. Co więcej,
dopiero zrozumienie jego konsekwencji pozwala na właściwe oświetlenie poruszanych przez poetę problemów.
Konsekwencją podobnego odwrócenia w badaniach nad zwierzętami będzie
przyjęcie perspektywy posthumanistycznej. Wolfe pisze, że jego warunkiem jest
zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna dyscyplinarność zrywająca z humanizmem. „Tylko na takiej podstawie [podmiot] staje się otwarty […] na inność
C. Wolfe, Animal studies, dyscyplinarność i post(humanizm), przeł. K. Krasuska, „Teksty
Drugie”, 1–2, 2013 s. 125.
2
Tamże.
3
Takie rozumienie „etyki życia” podaję za J. Żylińską, Bioetyka w epoce nowych mediów,
przeł. P. Poniatowska, Warszawa 2013, s. 17.
4
M. Bakke, Studia nad zwierzętami: od aktywizm do akademii i z powrotem, „Teksty
Drugie”, 3, 2011 s. 194.
1
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innego; nie przez «wczuwanie się» bądź życzliwą refleksję, ale za sprawą samych
warunków poznania i komunikacji – warunków […] które generują konieczność
innego”5.
Specjalność animal studies wynika więc z nie-ludzkiego ujęcia problemu
podmiotu i próby zastąpienia go „wspólnotą życia”, gdzie „dowartościowuje [się]
kulturotwórczą rolę postaci innych niż człowiek, zazwyczaj nieistniejących
w świecie podmiotowo”6. Anna Barcz pokazuje za Wolfe'em, że potencjał krytyczny ma pytanie o nie-ludzkie w człowieku, poddane uogólnieniu wraz z innymi nie-ludzkimi zwierzętami po to, by służyły interesom antropocentrycznym,
które stawiają je „na pozycji nagiego życia [la nuda vita]7, surowca czy kozła ofiarnego”8. Zakwestionowany zostaje tu paradygmat humanistyczny odpowiedzialny za
podtrzymywanie podobnej wykluczającej perspektywy, która stara się ukryć, że
„człowiek […] wyłonił się z różnych nie-ludzkich i niepoddających się zhumanizowaniu tworów [a] komponent nie-ludzkiej obcości jest w nim stale obecny”9.
O nowej perspektywie takich badań wspomina Monika Bakke, kiedy jako
jedno ze źródeł „zwrotu zwierzęcego” rozpoznaje potrzebę ponownego przemyślenia człowieka-podmiotu10. Zauważa też podnoszoną przez Wolfe'a konieczność performatywności, zaangażowania tego rodzaju studiów. Istotne stają się tu
związki badań z aktywizmem społecznym.
W tym miejscu chciałbym zaznaczyć pewną zbieżność łączenia działań teoretycznych i praktyki społecznej ze zjawiskiem specyficznym dla postawy Góry,
nazwanym przez Jakuba Skurtysa parezją. Miałby to być taki tryb poetyckiego
mówienia, w którym podmiot próbuje uwiarygodnić samego siebie poprzez strategię wejścia w sferę publiczną, zrównanie swojego życia politycznego i fizjologicznego11, a w efekcie „przywrócenie połączenia między poetą i uczestnikiem
życia politycznego w imię nieprzejednanego protestu [który rozumieć można]
jako zaangażowanie literatury”12.
Tamże, s. 149.
A. Barcz, Posthumanizm i jego zwierzęce odgłosy w literaturze, „Teksty Drugie”, 1–2,
2013, s. 62.
7
Przywołuję tutaj pojęcie nagiego życia w języku włoskim. Dalej posługiwał będę się za
Joanną Żylińską jego angielskim odpowiednikiem.
8
Tamże, s. 64.
9
Tamże.
10
M. Bakke, art. cyt.
11
J. Skurtys, Poezja, retoryka, parezja. Próba lektury wierszy Tomka Pułki, w: Tajne bankiety,
(red.), P. Kaczmarskiego, M. Koronkiewicz, P. Mackiewicza, J. Orskiej, J. Skurtysa, Poznań
2014, s. 108.
12
Tamże, s. 114.
5
6
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W miarę dookreślania problematyki pojawia się jednak pewna wątpliwość,
dotycząca nieusuwalnego punktu odniesienia animal studies, społeczeństwa.
W jaki sposób możemy mówić o jego spójnym obrazie, do którego odwoływać
się mają wymienione praktyki i czy mówić możemy w ogóle? W cytowanym już
artykule Wolfe za Foucaultem stwierdza, że domyślna „całość nie istnieje, gdyż
idea «całego i uniwersalnego społeczeństwa» uległa «rozproszeniu» na szereg
praktyk, dyskursów i dyscyplin”13.
Odnosząc te uwagi do praktyk poetyckich, trzeba zauważyć, że podobna
sytuacja tyczy się języka, który jednocześnie prezentuje i wytwarza techniki różnicowania i utożsamiania. Chciałbym traktować język Requiem jako przecięcie
właśnie rzemiosła i sztuki. Taką optykę przyjmuję za Joanną Żylińską, która
technikę rozumie „jako konstytutywną i twórczą sieć oddziaływań, dzięki której
człowiek odróżnia się od swego środowiska”14. Jeżeli taką praktykę językową
uznać za pole, w którym występuje i rozgrywa się „różnicująca relacja między
człowiekiem i tym co nie-ludzkie”15, zasadne będą pytania o zaangażowanie
i postawę etyczną poprzez zastanowienie się nad jego poetyckimi trybami. Istotne jest jeszcze jedno językowe przesunięcie znaczeń. Współcześnie ciało zaczyna
być utożsamiane z „odbijającą taflą” i „jako kanał komunikacji dołącza do innych
mediów, takich jak telewizja, radio i Internet, w których przemieszczają się informacje”16. Zaburzenie relacji, poddanie w wątpliwość oczywistości granicy języka i ciała, umożliwia powrót do wspomnianej przeze mnie wcześniej etyki życia. Żylińska definiuje ją zarówno poprzez fizyczną, materialną egzystencję
(zoe), jak i ich polityczną organizację (bios)17. Operację taką umożliwia zaś rozumienie technologii i natury jako procesów poeisis (tworzenia)18.

2.
Jednym z kluczy przyjętych przeze mnie w proponowanym odczytaniu
Requiem, jest opozycja wsi i miasta, rozwijana przez Górę jako dzikość i miejskość. Z planem tym łączy się motyw „dorastania” i dziecka (ludzkiego i nie13
14
15
16
17
18

C. Wolfe, art. cyt., s. 135.
J. Żylińska, dz. cyt., s. 15.
Tamże.
Tamże, s. 16.
Tamże, s. 17.
Tamże.
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ludzkiego – jak liczne w tym tomie szczenięta, kocięta, młode). Przyjdzie skupić
się teraz na pierwszej części powołanej opozycji.
Przestrzeń wiejska kojarzona jest potocznie z familiarnością, wspólnotą stołu i ziemi. Pozytywne jej przedstawienia dominują także w licznych konwencjach literackich. Dla Góry zagadnienie to ma charakter generalny. W Requiem
bowiem skupia się on na pytaniu o bardziej otwartą wspólnotę umożliwioną nie
przez refleksję o inności, ale zwierzęcości i związanej z nią kategorii nagiego życia. Co więcej, konstruuje on taką technikę poetyckiego mówienia, która pozwala w Requiem złączyć jedną klamrą wiele głosów nie dowartościowując żadnego
z nich.
Mówiłem już o posthumanizmie Wolfe'a. Jeszcze jedna znacząca dla mnie
uwaga tego autora wiąże się z przeniesieniem kategorii traumy i tragedii poza
ramy antropocentryczne. Właśnie w tym momencie zauważyć można, że cały
projekt Wolfe'a budowany jest w cieniu doświadczenia wojennego, a także
w pamięci o tym, że człowiek mechanizm dominacji międzygatunkowej przenosi na relacje rasowe19. Istotna wydaje się konsekwencja tych działań, utrata poczucia realności, jedno ze źródeł zwrotu posthumanistycznego w nauce, które
przyczyniło się do współczesnego wyobcowania. Bierze ono swój początek
w „technologicznym i nie-ludzkim charakterze języka [w którym] pojęcia, konstrukcje, narracje […] które traktujemy jako «nasze», istotnie nie są nasze”20.
Przywrócić poczucie zakorzenienia mogą liczne w kulturze antropomorfizacje
zwierząt, dzięki którym te „wydają się najbardziej nam bliskimi […] pośrednikami pomiędzy ludźmi a nieosobowym światem przyrody”21. Skądinąd, to właśnie odrzucenie dzikości pozwoliło na dominację technologii.
Ten szeroki rys pozwala zauważyć współistnienie dwóch pozornie wykluczających się strategii poetyckich Góry, poświadczonych także na poziomie konstruowania generalnej opozycji wsi i miasta. Z jednej strony widać działanie
zwracającego się ku sobie podmiotu, technikę konsolidującą go, narracyjną biografię, z drugiej próbę oddania głosu innym, pominiętym. Przyglądając się temu
aspektowi Requiem, okazuje się, że „przywrócenia realności” szukać można
gdzieś jeszcze.
Obok poczucia zagrożenia ze strony nowych mediów, należałoby podkreślić za Jackiem Kuberą znaczenie zmian klimatycznych i perspektywy nadchodzącej katastrofy ekologicznej, kryzysu finansowego i dominacji kapitału czy ter19
20
21

A. Barcz, art. cyt., s. 63.
Tamże, s. 67.
Tamże, s. 67–68.
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roryzmu wreszcie22. Nie tylko zapośredniczenie w świecie poprzez zwierzę, ale
także umiejscowienie się w centrum wymienionych doświadczeń, umożliwiałoby
przywrócenie podmiotowi siły sprawczej w świecie nastawionym na zmiany,
dzięki której tworzy się on na nowo w działaniu decydującym o wartości jednostki i wspólnoty23. Wspólnota ta w świecie po postmodernizmie musiałaby
jednak zwalczyć charakterystyczną dla modernizmu opozycję ofiary i sprawcy,
wynikłą z przepracowania Holocaustu. Pobrzmiewa tu echo ujęcia i obrony
w sobie i innym nagiego życia, i nasuwa niepokojące aluzje do odpowiedzialności humanizmu za umożliwienie działania ubiegłowiecznych mechanizmów wykluczenia. Takiemu światu, w którym powyższa relacja zastąpiona zostaje dialogiem nie-ofiar, opartym na zaufaniu i przebaczeniu, nie sposób odmówić utopijności. Jak twierdzi Eric Gans, na którego powołuje się Kubera, trzeba ją
jednak afirmować24. Podobny mechanizm zdaje się stać za przywołaną strategią
poetycką Góry. Poprzez konstruowanie „biografii narracyjnej” sięga on do skrajnych doświadczeń zwierzęcości skojarzonych z przestrzenią wiejską i przenosi je
w obręb miasta. Nie chodzi tu jednak o uwolnienie podmiotu i podporządkowanie mu zwierzęcości we wspólnym poczuciu zagrożenia, ale o znalezienie
w sobie i innych nie-ludzkiego nagiego życia. Sposobem mówienia o nim, unikającym ponownego uprzedmiotowienia, jest konstrukcja poetycka.
Jeżeli roboczo przyjmiemy, że motyw miasta i poboczne wątki wokół niego
osnute, odpowiadają w tym planie światu, gdzie wspomniane poczucie realności
zostało zaburzone, na zasadzie przeciwwagi poszukać można by źródeł w opozycyjnej przestrzeni motywu wsi. W ostatnim, zamykającym tom, wierszu Początek
(70)25., odnaleźć można, poza konceptem drogi, przeświadczenie o specjalnym
związaniu początku i końca. „Idzie lasem, przekłada gałąź spod stóp,/ dostrzega
jej ostrzejszy koniec,/ dostrzega koniec” - czytamy. W perspektywie drogi wiersza, podróż tę rozpoczyna otwierający książkę cykl Szklarscy (8-10) Monika
Glosowitz w swoim szkicu krytycznym, poświęconym debiutowi Góry, „początek dostrzegający koniec” wiąże z „próbą niemożliwego powrotu do dziecięcości
pozbawionej automatyzmów poznawczych, do widzenia momentami, realizującego się w poruszających epifaniach”26.
J. Kubera, Modernistyczna oscylacja lub podmiot i tożsamość po modernizmie, „Teksty
Drugie”, 1–2, 2013, s. 295.
23
Tamże, s. 296.
24
Tamże, s. 297.
25
Przyjmuję ten sposób na oznaczenie numerów stron cytowanych wierszy pochodzących
z Requiem.
26
M. Glosowitz, Konrad w krainie martwych saren, „FA-art”, 1-2, 2009, s. 68.
22
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Pisząc o dziecięcym poznaniu, odrębnym poprzez inaczej daną percepcję,
nie można zapomnieć o jeszcze jednej widocznej funkcji „podmiotu kinderystycznego”, jak nazywa go Michał Kasprzak27, czyli wnoszenia przestrzeni buntu. „Dzikie dziecko” skłania się ku skrajnemu idealizmowi, który obrazuje jego
przekonanie o możliwości odcięcia władzy tak, jak zamyka się oczy28. To rozumienie wolności ukrywa chęć zaspokajania popędów i niczym nieograniczonego
pragnienia posiadania – jest więc prostym przeniesieniem domeny kapitalistycznej władzy29. Drugą uzurpacją takiego podmiotu jest przekonanie o „możliwości
unieruchomienia władzy w ściśle określonym nurcie” i zwrócenia się przeciwko
niemu w akcie wartościowego czynu, jak bunt przeciwko kapitałom czy rządom30. Kasprzak nie poprzestaje na krytyce negatywnej tak rozumianego anarchizmu, podaje kontrpropozycję i rozpoznaje ją jako typową dla postawy Góry,
który miałby konstruować „podmiot raczej anarcho-kolektywny” i stanowiącą
jego przedłużenie „socjalistyczną utopię wolnościową”31. Kasprzak zdaje się proponować jednak grupę zbyt ekskluzywną, aby mogła być nazwaną wspólnotą
(życia). Krótko mówiąc, mimo trafnego, jak uważam, przeciwstawienia postawie
Góry buntu idealistycznego, Kasprzak nie dostrzega, że właściwy mu anarchizm
sięga do poprzedzających podziały społeczne różnic rzędu ludzkie/ nie-ludzkie.
Taki błąd może wynikać z niedostrzeżenia podstawowej dla Requiem obecności
„podmiotów szczenięcych”, nie-ludzkich dzieci, które nawiedzają to uniwersum
poetyckie.
Jako momenty manifestacji nieobecnych czy wręcz niemożliwych, widmowych podmiotów/ pomiotów, przytoczyć można relację dwóch wierszy: Wrocław
(7) i Szklarscy 2 (9). W pierwszym z nich czytamy:
Jak trumienny krawiec, cmentarny geodeta, widzę, że zewsząd otacza mnie
Morze przykryte sierścią zgniłych koni, tłuste i połyskliwe jak kauczuk;
Odra, która podchodzi do gardła krwią ziemi, Sowietów i Niemców,
Zastygła w nim […]

Relację tę umożliwia powtórzenie obrazu:
M. Kasprzak, Gdzie jest władza, kiedy z(g)aśnie. O udziale sił niższych w wierszach
Konrada Góry, <http://wakat.sdk.pl/gdzie-jest-wladza-kiedy-zgasnie-o-udziale-sil-nizszych-wwierszach-konrada-gory/>, [dostęp: 23 stycznia 2018 r.].
28
Tamże.
29
Tamże.
30
Tamże.
31
Tamże.
27
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[…] Bo największy szczaw i
pokrzywy do lania dziewczyn
rosły na cmentarzu. Przy
grobach z tamtej podobno
udanej wyprawy […]

Oba wiersze pozorują związek poprzez oddalenie w czasie dwóch perspektyw. Zdaje się, że tę z wiersza Wrocław można by nazwać nieznośnym przypominaniem, zjawianiem się obrazów zakorzenionych, wrośniętych w „drugą ziemię” świata przed czasem z wiersza Szklarscy 2. Ta relacja pokrywa się zaś
w pewnych momentach z opozycją wsi i miasta, co uwyraźnić można przytoczeniem analogicznego obrazu z wiersza zatytułowanego 1985 (45).
Te defilady przez krzaki, kiedy
Oko roi cel, zamęczanie żab,
Ich charkot do mózgu po zgoła
20 latach. I kawałek drewna
Za karabin […]

W cytowanych fragmentach wierszy widać wyraźnie nierozstrzygalne związanie doświadczeń, których echo brzmi „po obu końcach” historii. Tak jak, pozorowany na współczesny, obraz zgniłych koni pobrzmiewa w „grobach z tamtej
wyprawy” i „defiladach przez krzaki”, tak rechot żab, zdający się dobiegać sprzed
„20 lat”, może być współcześnie „charkotem” (sielankowy zgoła dźwięk uruchamiający autorefleksje, zamienia się w pośmiertne, widmowe rzężenie).
Tak jak w wierszu Wrocław (7), gdzie czytamy „Skoro już wszyscy uparliśmy się oniemieć, przysłano mnie/ unaocznić to państwu”, rozchwianie to rzeczywiście tematyzowane jest przez Górę, który powody „nieobecności”, stara się
ujawniać na styku dwóch płaszczyzn, z których w wymienionych przypadkach
jedna „należy” do dziecka. Przetworzenie tego mechanizmu widać na przykład
w wierszu Ujdą w cielesność (32).
[…] Las gaśnie od wapna
pod językiem i widać dom. Więzienie po horyzont. Jakby były strony,
których odwrócenie gwarantuje ucieczkę, zamazanie win i śladów.
Ale nic nie pozbawi cię zapachu, stajesz się swoim gończym, psem
warującym u gardła, niebo żółknie i jest nie do odróżnienia od naskórka, a
z sieci dobiega głos, kamienny śmiech, którego nie sposób obrócić w żart.
Dobiega echo i dławi głos. Jest jeszcze pamięć i zwierzęcy strach, niewiele
więcej, niż martwi, aż zmyje je jawa […]
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Tym samym w środku opozycji wsi i miasta, która momentami, jak widzieliśmy, pokrywa się z punktami zawiązywania autorefleksji, zjawia się przestrzeń
lasu i dzikości, pojawia się topika tropu, pogoni i ucieczki. Opowieść przybiera
charakter już nie tylko podróży, ale popędzanej nagonką walki o przetrwanie.
Wojna ta (jak w wierszu Wojna. Pieśń lisów, 21) rozgrywa się na wielu płaszczyznach: pamięci, historii, tożsamości, pytania o rolę i możliwości literatury
wreszcie. Wydaje się jednak, że jej szczególnym beneficjentem staje się zwierzęcość – dzika, naga, zmuszona do ucieczki, a także odczuta w samym sobie. Ponownie wybrzmiewa więc pytanie o bare life.
Warto powrócić jeszcze na chwilę do cytowanych wcześniej fragmentów
Wrocławia, Szklarskich 2 i 1985 by zderzyć je z dwoma innymi, pochodzącymi
z wierszy Pierwszy i 6 gr kg (Requiem 33, 37), a potem, biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, jeszcze raz zapytać o „szczenięcy podmiot”.
W pierwszym z nich czytamy:
To nie lot, on nawiguje jak gołąb,
Zwykły szczur ze skrzydłami, może spętany
Reklamówką wyglądałby dramatycznie,
Ale to tylko człowiek pchający wózek
Z dzieckiem albo śmieciami, z tej odległości
To bez znaczenia […]

W drugim:
[…] Jak te stare kobiety,
Bawiące się z powrotem w lalkowy
Świat, popychając wózki pełne
Kartonów po ok. 6gr. kg

Wyraźne staje się związanie cmentarza i wysypiska, które ulegają przestrzennej tabuizacji. Oczywiste jest także zepchnięcie reprezentacji resztek organicznych poza dopuszczalny dyskurs społeczny. Siła ta napędza choćby takie
zwroty jak „wyrzutek społeczny”.
Interesuje mnie tu resztkowy odrzut – człowiek z wózkiem (śmieci?
z dzieckiem?) – i umożliwiająca tę perspektywę „odległość”. Należałoby zapytać
czy nie jest ona przypadkiem tę samą, o której mówi w tryptyku Szklarscy Góra,
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posądzając się/ nas o „nieobecność”/ „oniemienie”. (Jak w Szklarskich 3: „To
później stałem się nieobecny”, 10)
Podstawowe pytanie, jakie chciałbym w tym momencie zadać brzmi: w jaki
sposób udaje się mówić o ludziach „bawiących się w lalkowy świat” jako o „pasożytach społecznych”32? Kobieta z wózkiem makulatury, łączona jest w potocznych wyobrażeniach z zależnością od innych ludzi, doświadcza deformacji ciała,
która upośledza jej zdolności motoryczne i sensoryczne. Wydaje się, że podobnie jak w przypadku zwierząt, pozwala się tego typu wykluczonym pozostać
w społeczności na specjalnych zasadach, a całą relację porównać można do czerpania przez żywiciela korzyści z obecności pasożyta. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o ekonomię i finanse.
Aby dookreślić sugerowaną przeze mnie korzyść owego „partnerstwa”,
weźmy te wersy: „Szczur […] spętany/ Reklamówką wyglądałby dramatycznie,/
Ale to tylko człowiek pchający wózek”. Ciała zdeformowane, o których mówi
się w tym wierszu (a także w wielu innych), nie są uwzględnione przez żaden język – nie dotyczy ich na przykład dyskurs ekologiczny, w nieetyczny sposób pomija wręcz związek, w jakim mógłby takie ciała (ludzkie i nie-ludzkie) ujmować.
„Partnerstwo” to jawi się więc jako relacja ciemnej, abiektalnej symbiozy,
podtrzymywania sterylnego kręgu wyprowadzonych poza to, co społeczne, cech
niechcianych. Z tym, co nie-ludzkie w człowieku, można bowiem zrobić to samo, co z udomowionymi, utowarowionymi zwierzętami – zabić, gdy stają się
niepotrzebne, bić, głodzić.
Omawiana relacja wykluczenia jest tutaj potencjalną siłą, pozwalającą na
utożsamienie pozbawionych głosu we wspólnej przestrzeni dzikiego żeru chóralnie złączonych głosów – którego przestrzenią jest analogiczny do planu lasu –
wielki śmietnik miejski.
Tutaj rozpoczyna się anarcho-kolektywny bunt w ujęciu Kasprzaka, w którym bierze udział nie podmiot kinderystyczny, ale raczej „szczenięcy”, doszczekujący się swojego głosu poprzez wywołanie go silną, inkluzywną strategią poetycką, nie tyle starającą się mówić w czyimś imieniu, co udzielać głosu poprzez
swoje radykalne, izomorficzne otwarcie.
32
Myślę tutaj o użyciu związku frazeologicznego „pasożyt społeczny” w języku potocznym,
a jego znaczenie przywołuje zgodnie z potoczną wiedzą. Dla zobrazowania zjawiska por. zapytanie
w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (dane do 2010 r.): „pasożyt.* społeczny.*” <www.nkjp.pl>.
O zasadności łączenia pasożytnictwa zwierzęcego z osobami usuwanymi poza ramy społeczne przekonuje także kwerenda językowa wyników wyszukiwania w Google dla hasła „pasożyt społeczny”
(na dzień 24.05.2018 r.).
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Podsumowując, najważniejszym poczynionym tu spostrzeżeniem jest podobieństwo gestu „zamknięcia oczu” buntującego się dziecka jako pozóru odcięcia władzy i „oniemienie” nas wszystkich, przed którym bohater Góry próbuje
się chronić. Nie jest to jednak wyłącznie wycofanie w wykreowany świat dzieciństwa, utopii czy sprzeciwu. Bohater ten nie pozostaje w przestrzeni lasu,
gdzie odbywa się pogoń, ale powraca, by aktem poetyckiego mówienia dać świadectwo za tych, którzy sami nie mogą tego zrobić. Można więc powiedzieć, że
projektem Góry jest stworzenie takiego trybu poetyckiego, który mógłbym jednocześnie ochraniać jako nagie życie nie-ludzkie zwierzęta i nie-ludzkie w ludziach, przynależąc do dialogu nie-ofiar.

3.
Warto wytłumaczyć dlaczego poetyckie praktyki Góry traktuję na równi
z pozapoetyckimi, uznając jego głos za narzędzie zaangażowania (czy narzędzie
immanentnie zaangażowane), bezpośrednio wyznaczające równoprawną z innymi aktywnościami społecznymi, postawę etyczną.
Za Pawłem Kaczmarskim wypada na początek przypomnieć, że „to, co
wiersz «mówi» o świecie […] wpływa na uważnego czytelnika na poziomie najbardziej podstawowym – fundamentalnych skojarzeń, podstawowych sposobów
myślenia, odruchów ciała”33. Jak dalej zauważa krytyk, czytanie takie musi być
holistyczne, skupione na całości sytuacji komunikacyjnej, musi rekonstruować
„światopoglądowy wektor” poznany w „łączności z wywiadami, publicznymi
wypowiedziami, obecnością na spotkaniach autorskich [Wtedy] «zaangażowany» wymiar […] wierszy da się odczytać i zrozumieć […] w szerszej, bardziej
całościowej perspektywie”34.
Również Marta Koronkiewicz, mówiąc o Górze, zauważa, że antagonizując
klasyczną formę wiersza i jego awangardową treść, sugeruje on dwa nierozdzielne tryby czytania: estetyczny i polityczny35. Jeżeli „społeczeństwo to continuum
formalnej organizacji”, to życie „nieświadome swoich form” nie może zostać

P. Kaczmarski, Zaangażowanie i długie przebiegi: kilka uwag o nowej poezji, „Odra”,5,
2016, s. 49.
34
Tamże, s. 51.
35
M. Koronkiewicz, Konrad Góra: życie i forma, „ArtPapier”, 17, 2015, <http://artpapier.com/
index.php?page=artykul&wydanie=278&artykul=5138>, [dostęp 23 stycznia 2018 r.].
33
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odmienione. „Świadomość formy – to na poziomie indywidualnym – możliwość
autokreacji. Na poziomie zbiorowym – rewolucji”36.
Interesujące mnie zagadnienie najbardziej kompleksowo ujmuje jednak Jakub Skurtys, sugerując, że parezja „jako połączenie performatywności podmiotu
i języka” pozwala przekroczyć opozycję estetyczności i polityczności ku kategoriom „świadectwa i autentyczności”37. Pytanie o „człowieka za wierszem”38 jest
tak naprawdę pytaniem o strategię „uwiarygodnienia podmiotu jako samego siebie”39, co więcej, jest manifestacją bios, „politycznym życiem zrównanym z życiem fizjologicznym”40 (zoe), gdzie zrównanie to następuje jako:
Przywrócenie połączenia między poetą i uczestnikiem życia publicznego w imię nieprzejednanego protestu. Właśnie takie zaangażowanie ich bios może być postrzegane
jako zaangażowanie literatury41.

Walka ta, zrównująca życie i sztukę, toczy się więc przede wszystkim
o uznanie aktu mówienia wierszem jako prawdy42. Bios uczestnika życia publicznego, ulega w poezji Góry wyraźnemu rozszerzeniu i okazuje się źródłowo związane z doświadczeniem nagości życia. W tym miejscu chciałbym przyjrzeć się
takim „zakopanym” przed (i pod) progiem miasta (i domu), odrzuconym pomiotom, stanowiącym część „podmiotu szczenięcego”.
Żeby jeszcze raz wykazać przydatność opozycji wieś-miasto dla odczytania
Requiem w założonym trybie, chciałbym skupić się na Podwójnym requiem (25),
gdzie czytamy: „Psie,/ Który nigdy nie chwycisz/ Po coś przekraczał próg legendy, asfaltową mapę”.
W jego kontekście trzeba zapytać o pewne novum. Nie jest nim wyłącznie
odmienna sytuacja bohatera, który „na YouTube, bez żadnej pasji/ [Czuwa]
przy nim do wgrania się bez cofnięć” (25), ale też ujawnienie martwego „zwierzęcia”: „Zebrany w sobie, jest mniejszy o wszystko. O/ Tyle, ile można wydrzeć
ze zwierzęcia w sobie”. To właśnie w tym wierszu najwięcej wątpliwości rodzi
pytanie o przekraczanie progu/ granicy. Jeszcze raz wybrzmiewa postulat wspólTamże.
J. Skurtys, art. cyt., s. 101–102.
38
P. Kaczmarski, Człowiek za wierszem, „Odra”,10, 2011, s. 122-124.
39
J. Skurtys, art. cyt., s. 103.
40
Tamże, s. 106.
41
Tamże, s. 114.
42
Tamże, s. 112. O podobnym „tworzeniu się podmiotu w działaniu” mówi wspomniany
na początku pracy Kubera; por.: tenże, art. cyt., s. 296.
36
37
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noty opartej na dialogu nie-ofiar, niemożliwość i jednocześnie konieczność utopii, schizofreniczny język równoczesnego pesymizmu i optymizmu43.
Do tej pory przedstawiałem motyw pogoni tylko w perspektywie przywołanego przeze mnie „podmiotu szczenięcego”. Wydaje się, że i oczywistym, i najbardziej problematycznym pominięciem tego tomu jest – sugerowany tytułem –
Saddam Husajn. Świat, o którym wiersz chce mówić, dotknięty ma być równoważnością żałoby. Warto zastanowić się, co powoduje, że jego bohatera przedstawia i traktuje się jako bestię, zezwierzęca i naznacza jako kozła ofiarnego.
Wydaje się, że odpowiedzialny jest za to proces, który Derrida opisuje jako
strategię obrony (zbiorowej i indywidualnej) poprzez autobiografię, polegający
na ujmowaniu zwierząt w ogólności i pomijaniu ich jednostkowości44, a który
powtórzony zostaje po 11 września w utworzeniu zbiorowego nieokreślnika
„terroryści” (a idąc dalej: „uchodźcy”) Głównym zaś odpowiedzialnym staje się
dyskurs powszechnej militaryzacji stworzony przez biopolityczną relację władzy.
W przywoływanym na początku wierszu Wrocław i tryptyku Szklarscy, pamięć dotycząca zdarzeń wojennych także ulega zniekształceniu. O takim wyparciu pewnych treści świadczą tutaj fizjologiczne reakcje „podchodzenia do gardła”
(„Odra, która podchodzi do gardła krwią ziemi”).
Góra znajduje dla tego obrazu odpowiadający ton w Podwójnym requiem,
gdzie z reakcją na śmierć Hussajna wiąże się podobny odruch wymiotny, fizjologiczna „cofka”. Tym razem próbuje się ją przezwyciężyć, tak, jak próbuje się
unieruchomić powodujący ją język.
[…] Jego
Ofiara złożona na YouTube, bez żadnej pasji
Czuwam przy nim do wgrania się bez cofnięć.

Biopolityczny proces, polegający na odłączaniu od demokratycznej przestrzeni społeczeństwa nieprawomocnych, widoczny jest także w przypadku niepełnosprawnych, wspólnie oddaje go zaś angielskie słowo invalid. Figurami wy-

Podobnie mówi o granicy Jakub Skurtys. Jest ona dla niego w kontekście wierszy Góry
„zarazem podziałem i uczestnictwem, wydzieleniem i partycypacją, które zawsze wyprzedzają
podmiot”. Por. J. Skurtys, Wyrzekanie (się) granic. Kilka uwag na temat bioPolski, <http://wakat.sdk.pl/
wyrzekanie-sie-granic-kilka-uwag-na-temat-biopolski/>, [dostęp: 23 stycznia 2018 r.].
44
J. Derrida, Zwierzę, którym więc jestem (dalej idać śladem), przeł. M. Koza, <http://www.academia.edu/3316323/Jacques_Derrida_-_Zwierzę_którym_więc_jestem_dalej_idąc_śladem_>,
[dostęp 11 maja 2018 r.], s. 15.
43
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łączonych są choroby, infekcje i pasożytnictwo 45 – jak widzieliśmy w wierszach
6 gr kg i Pierwszy.
Wspomniany zaś „porządek militarny”, to „paradoksalny stan rzeczy, w którym prawo zostaje zawieszone na mocy prawa, zezwalając na działanie «mocyprawa bez prawa»”46. Jak mówi Agamben, kondycję jeńców i więźniów, bytów
„nienazywalnych i nieklasyfikowalnych”
można porównać jedynie ze statusem prawnym Żydów więzionych w nazistowskich
obozach, którzy wraz z obywatelstwem tracili wszelką tożsamość prawną, zachowując
jednak przynajmniej tożsamość żydowską […] w więźniach obozu Guantanamo nagie
życie […] osiągnęło najwyższy stopień nieokreśloności47.

Tę część rozważań można podsumować innym fragmentem z Agambena
dotyczącym współczesnych państw demokratycznych, w których
przestrzeń nagiego życia, pierwotnie ulokowana na marginesie ustroju coraz bardziej –
krok w krok z procesem, w wyniku którego wyjątek staje się regułą obowiązującą wszędzie – zbiega się z przestrzenią polityczną, a wyłączenie i włączenie, to, co zewnętrzne,
i to, co wewnętrzne, bios i zoe, prawo i fakt wkraczają w obszar niedającej się wyeliminować nierozróżnialności48.

4.
Tym samym powracam do rozważań Anny Barcz, w których wykazywała
ona, że pytanie o nie-ludzkie w człowieku ulega uogólnieniu wraz z innymi nieludzkimi zwierzętami i zostaje wprzęgnięte w interesy antropocentryczne poprzez ustawienie ich w pozycji nagiego życia (bare life), surowca czy kozła ofiarnego49.
Starałem się pokazać, że założenie leżące u podstaw animal studies może
być odnalezione w wierszach z Requiem dla Saddama Husajna i innych wierszach
dla ubogich duchem. Ująłem motyw podróży w nich zawarty jako lustrzany dla
przebiegu mojej pracy. Poprowadził mnie on po osi wieś-miasto, ujawniając, że
„w podobnej drodze” ujmuje siebie bohater-narrator Requiem, co stało się wi45
46
47
48
49

J. Żylińska, dz. cyt., s. 105.
Tamże., s. 112.
Cyt. za: J. Żylińska, dz. cyt., s. 112–113.
Tamże, s. 111.
A. Barcz, art. cyt., s. 64.

96

Jakub Sęczyk

doczne dzięki uwagom o biografii narracyjnej. W tak wyznaczonym trybie, „idąc
po śladach/ tropach”, udało się pokazać, że nadrzędną figurą w debiucie Góry
jest motyw pogoni i lasu, co pozwoliło wyodrębnić szczególny „podmiot szczenięcy”. W końcowej części referatu ukazałem, że oba ujawnione na podstawie
wspomnianych wierszy mechanizmy podporządkowania nagiego życia są ze sobą
tożsame i mają wspólną podstawę.
Jednocześnie starałem się prezentować to, co umożliwia Górze „działanie
wierszem”, w myśl wspomnianej przez Skurtysa parezji, uprawomocniać jego siłę jako mówienie prawdy poprzez odniesienie do „człowieka za wierszem” i jego
praktyki społecznej.
Tym samym starałem się uczynić swoją pracę użyteczną, nie przeglądową
jedynie. Taką, która łączyłaby autora badań z jego przedmiotem i relacją tą powielała związek Konrada Góry z jego Requiem.
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Abstract
The aim of presented article is the discussion with several theses of Witold Płotka's book
Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy
[Studies in the Phenomenology of Cognition. Transcendental Philosophy of Edmund Husserl and the
Problem of Knowledge]. After a short presentation of its main theses, the article subjects them to
criticism. It starts with a observation that Husserl's theory of cognition, as reconstructed by
Płotka, assumes the primacy of theoretical reason, which results in two major problems: ignoring
the ontological assumptions of cognition as such and its life-world context. The introduction of
the latter element into the discussion implies radical reconstruction of the phenomenology of
cognition in the direction of the phenomenology of life.
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Celem transcendentalnej fenomenologii poznania, którą prezentuje nowa
praca Witolda Płotki, jest ustalenie – na gruncie fenomenologicznej metodologii
i z perspektywy pierwszoosobowej – ejdetyczno-apriorycznych warunków możliwości poznania, rozumianego jako podmiotowo-przedmiotowa (noetycznonoematyczna) relacja1. Wynikiem jej realizacji jest wiedza. Fenomenologia poznania jest wstępną teorią wiedzy i szczegółową dziedziną fenomenologii, której
1
Witold Płotka, Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda
Husserla a problem wiedzy, Gdańsk 2015, ss. 291. W dalszej części artykułu numery stron pochodzące z niniejszej pracy umieszczał będę w tekście głównym zarazem po cytowanym fragmencie.
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– według Płotki – najpełniejszą realizację przedstawiają prace Edmunda Husserla. Zamiarem Płotki nie jest rekonstrukcja fenomenologii poznania u Husserla, lecz jej systematyzacja i rozwinięcie. Te ostatnie pozwalają dojść do głosu
także współcześnie dyskutowanym zagadnieniom teoriopoznawczym, których
Husserl nie mógł znać i uwzględnić w swoich badaniach. Książka Płotki prezentuje więc bardzo zgrabnie przemyślane i poprowadzone badania o charakterze
historyczno-problemowym. Nie jest to – podkreślmy to raz jeszcze – książka
o Husserlu, lecz książka dotycząca podstawowych problemów teorii poznania,
podjętych w nawiązaniu do filozoficznych rozstrzygnięć autora Badań logicznych.
Fenomenologię poznania odróżnia Autor od klasycznej teorii poznania
oraz teorii wiedzy. Tę ostatnią określa on jako teorię „wyników procesu uzasadniania”, która abstrahuje od procesu nabywania tej wiedzy, jako „teorię uzasadniania epistemicznego”. Fenomenologia poznania jest natomiast działem epistemologii i odróżnia się od współczesnych teorii wiedzy „charakterem analiz, co
w rezultacie determinuje sam przedmiot badania. Rzecz w tym, że teoria wiedzy
nie jest fenomenologią poznania” (s. 23). Chociaż ani Husserl, ani Płotka nie
przestrzegają konsekwentnie tego rozróżnienia (przynajmniej na poziomie języka), ten ostatni stwierdza, iż teoria wiedzy postępuje „od góry”, zaczynając od
przyjęcia gotowego systemu dedukcyjnie powiązanych twierdzeń, fenomenologia poznania zaś – „od dołu”, badając powstawanie wiedzy w procesie realizacji
poznawczej relacji noetyczno-noematycznej. Różnica jest tu taka, jak między
wyjaśnianiem a opisem.
Zdaniem Płotki, dzięki temu, że fenomenologia po dokonaniu serii redukcji, pozostaje wolna od wszelkiej, opartej o wnioskowanie, teoretyzacji oraz zobowiązań teoretycznych płynących z ustaleń innych nauk, wypełnia ona umiarkowanie pojętą zasadę bezzałożeniowości i jako taka ma ona zupełnie autonomiczny charakter. Dążąc do eksplikacji treści istoty poznania, fenomenolog bada
relację poznawczą oraz jej człony (podmiot-przedmiot) jako coś z góry danego
i tylko w tych granicach, w jakich to jest dane.
Poznanie jest jedną z fundamentalnych relacji, „jaka wiąże człowieka ze
światem”. Ma ona charakter zupełnie spontaniczny, bezpośredni i naturalny.
Tego samego nie da się z pewnością powiedzieć o fenomenologii, która jest
szczególną postacią nastawienia filozoficznego. Przyjmując to nastawienie, czemu służy przede wszystkim metoda redukcji, naturalna relacja poznawcza jawi
się jako problem. Wyraża go pytanie: jak poznanie może w ogóle utrafić w rzeczy i dotrzeć do tego, co obiektywne? Jest to problem transcendencji poznania.
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Żeby móc rozjaśnić ów problem, fenomenologia musi najpierw rozliczyć się
z zarzutów, które stawia się pod jej adresem (czemu poświęcony jest rozdział
drugi pracy). Po pierwsze, zarzuca się fenomenologii (np. Ingarden, Rorty) że
zakłada ona wyraźne stanowisko metafizyczne (platonizm, kartezjanizm, kantyzm itp.). Po drugie, mówi się (np. D. Dennett), iż subiektywny charakter badania uniemożliwia badanie obiektywnych warunków wiedzy. Po trzecie, stosowany przez fenomenologię opis nie jest w stanie określić normatywnych podstaw poznania. Po czwarte, jak każda filozofia poznania, fenomenologia
poznania nie może uniknąć problemu trylematu, tzn. ostatecznie albo popada
w regres w nieskończoność, albo opiera się na błędnym kole, albo jest dogmatyczna. Odrzucając po kolei powyższe zarzuty, Płotka stwierdza, iż fenomenologia jest umiarkowanym fundacjonizmem.
Ponieważ fenomenologia jest poznaniem transcendentalnym, należy określić, co to jest właściwie poznanie transcendentalne (rozdział trzeci pracy).
W poszukiwaniu źródeł teoriopoznawczego rozumienia tego określenia Płotka
sięga do filozofii Kanta. W dalszej kolejności Autor skupia się na tym, co określa się mianem dedukcji transcendentalnej, a co filozofowie analityczni określają
argumentacją transcendentalną, i na jej zasługach w dyskusji ze sceptycyzmem.
Odwołuje się on w tej materii do rozważań R.M. Chisholma oraz P.F. Strawsona. Mimo stosowania różnych technik argumentacji – zdaniem Autora – fenomenologia poznania realizuje się raczej poprzez opis ejdetyczny, niż przez argumentację transcendentalną. „Postuluje się w jej ramach pierwszeństwo intuicji
nad argumentem” (s. 90).
Uzyskanie możliwości realizacji poznania intuicyjnego, które uchwytuje
przedmiot „we własnej osobie” dokonuje się przez redukcję (rozdział czwarty).
Jest to jedno z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień fenomenologii. Zdaniem Płotki, błędna, bo ontologiczna, interpretacja redukcji
prowadzi do oskarżeń Husserla o metafizyczny idealizm transcendentalny (Ingarden). Płotka widzi w redukcji przede wszystkim metodę odsłaniania świadomości transcendentalnej jako noetyczno-noematycznej struktury, tj. jako czystą immanencję. Płotka zaznacza, iż redukcja nie jest procedurą zamkniętą, lecz
pozostaje nieustannym pytaniem, problematyzowaniem, które jest w stanie
sprostać jedynie umiarkowanym warunkom analizy teoriopoznawczej. Tę interesującą tezę Płotka przedstawia i rozwija w innym artykule, wskazując w niniejszej książce jedynie pewien trop (niestety). Tak czy owak, dzięki redukcji transcendentalna fenomenologia wchodzi na drogę badań czystej świadomości, która
ujęta jest jako noetyczno-noematyczna korelacja. Transcendentalna fenomeno-
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logia jest neotyką rozumu, badaniem konstytucji sensu przedmiotów danych
w poznaniu.
Rozdział piąty pracy przedstawia „elementy ogólnej fenomenologii poznania”: co składa się na relację poznawczą i jaki jest jej charakter? Czy obok podmiotu i przedmiotu Husserl dopuszcza jeszcze konieczność udziału w poznaniu
jakiś mentalnych reprezentacji? Wielu interpretatorów wykłada Husserlowską
teorię intencjonalności, wychodząc od Fregego i jego ujęcia aktu, sensu i znaczenia. Mówi się, iż dla Husserla noemat odgrywa tę samą rolę, co Fregowski
sens, a zatem jest „bytem zasadniczo językowym”, podlegającym regułom syntaktyczno-formalnym (s. 162). Na pośredni charakter poznania wskazuje też pojęcie treści aktu. Wydaje się więc, że poznanie ma w ujęciu fenomenologicznym
charakter reprezentacji. Płotka bada to podejrzenie, rekonstruując i krytykując
twierdzenie H.L. Dreyfusa, iż „fenomenologiczna koncepcja intencjonalności
odpowiada temu, co J. Fodor określa mianem reprezentacyjnej teorii umysłu”
(s. 125). Dyskutując z tezą Dreyfusa, Płotka odrzuca w kontekście myśli Husserla zarówno „obrazkową” teorię umysłu, jak i konieczność przyjmowania reprezentacji w postrzeganiu. Wskazuje przy tym na wieloznaczność pojęcia reprezentacji w myśli Husserla. Ponadto stwierdza niewystarczalność psychologii
potocznej, z której model reprezentacji się wywodzi. W oczach fenomenologii
poznający nie ma do czynienia najpierw ze swoimi stanami mentalnymi, żeby
później za ich pośrednictwem móc dotrzeć do przedmiotu, lecz od samego początku poznanie pozostaje przy przedmiocie. „Przedstawiona krytyka dodatkowo wydaje się wspierać przekonanie o realizmie poznawczym w fenomenologii”
(s. 147).
O ile w Badaniach logicznych trudno Husserlowi pozbyć się pewnych ekwiwokacji związanych z pojęciem reprezentacji, o tyle udaje się to w Ideach I,
a więc po tzw. „zwrocie transcendentalnym”, gdzie relacja poznawcza jest wyjaśniana przez Husserla jako korelacja noetyczno-noematyczna. Teoria konstytucji zastępuje teorię ujęcia, która dominowała jeszcze w Badaniach. Z powyższych
względów należy – zdaniem Płotki – odrzucić tezę Dreyfusa. Jeśli pozostać przy
pojęciu reprezentacji u Husserla, należałoby mówić o słabej jej wersji, tj. „jako
ogólnie pojętego przedstawiania przedmiotów w poznaniu” (s. 171).
Po przedstawieniu ogólnych elementów relacji poznawczej Płotka przechodzi do elementów szczegółowej fenomenologii poznania. Pojawiające się tu pytania są uszczegółowieniem kwestii z poprzednich rozdziałów. Szczegółowa fenomenologia poznania realizuje się jako analiza podstawowych (rozdział siódmy) i zawodnych źródeł poznania (rozdział ósmy). Do tych pierwszych należą
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sposoby poznania, które stanowią podstawę poznania o charakterze teoretycznym i naukowym: percepcja zmysłowa, naoczność kategorialna, wiedza aprioryczna, pamięć i poznanie refleksyjne. To, że analizę szczegółowej fenomenologii poznania zaczyna Płotka od przedstawienia źródeł naukowotwórczych nie
jest kwestią przypadku. Chociaż bowiem – o czym przypomina Autor – Husserl
uważał, iż krytyka rozumu winna uwzględniać wszelkie, także irracjonalne aktywności człowieka (np. popędy), to jednak projekt fenomenologii Husserla wyraźnie ciąży – co potwierdza książka Płotki – ku fenomenologii poznania naukowego.
Najciekawsze analizy zawiera rozdział ósmy, który poświęcony został tzw.
wiedzy zawodnej. Fenomenologia tego rodzaju wiedzy bada zawodność jako
osobny fenomen. Zawodne źródła poznania to przedrefleksyjna świadomość
ciała, wiedza o innych podmiotach, wiedza potoczna i wiedza fenomenalna. Od
razu można zapytać, dlaczego ta wiedza określona jest mianem zawodnej? Czy
kryterium prawdziwości tej wiedzy nie został wzięty z obcego jej słownika wiedzy naukowej? Pytanie o związek wiedzy zawodnej i niezawodnej przybiera jeszcze bardziej na sile, gdy okazuje się, że wiedza naukowa jest ufundowana na
wiedzy zawodnej i przez nią konstytuowana i korygowana (s. 228, 232).
Ostatni rozdział pracy poświęcony jest fenomenologii prawdy i oczywistości. Płotka broni w nim fenomenologii jako „umiarkowanej epistemologii, która
odrzuca absolutyzm w teorii prawdy na rzecz tezy o usytuowaniu oczywistości”
(s. 249). Dla fenomenologii prawda nie ma nigdy charakteru „prawdy w sobie”,
a to dlatego że każdy przedmiot otoczony jest horyzontem doświadczeniowym,
z którego wyłaniają się coraz to nowe wyglądy, potwierdzając lub kwestionując
wcześniejsze doświadczenie. Poznanie jest stale otwarte: „fenomen »otwarcia«
nie tyle nie niweczy możliwości poznania, co raczej leży u jego podstaw” (s. 279).
Badania rodzajów wiedzy zawodnej poszerzają dotychczasowe pojęcie intencjonalności. Świadomość nie tyle jest nakierowana na przedmiot, co pozostaje raczej „otwarciem na to, co się prezentuje” (s. 248).
Aby jeszcze lepiej ująć horyzontalność wszelkiego poznania Husserl wprowadza pojecie sytuacji. Oczywistość jest zawsze usytuowana. Dotyczy to zwłaszcza sądów okazjonalnych. Nie tylko jednak prawdy życia codziennego mają to
znamię. „Husserl sugeruje nawet, że usytuowanie oczywistości i prawd dotyczy
także nauki, ponieważ naukowiec rozpoznaje takie prawdy z odpowiednim indeksem, czyli w określony sposób, a mianowicie jako obowiązujące intersubiektywnie i jako możliwe do określenia dla każdego podmiotu w danej sytuacji. (…)
Sytuacja konstytuuje konkretne możliwości, na podstawie których dopiero można
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poznać to, co niezmienne i nieuwariowane” (s. 272). Oznacza to wszak, że jedno
poznanie ejdetyczne, które jest apodyktyczne, może zostać zastąpione przez inne.
Zakończenie pracy, poza podsumowaniem, przynosi ważne pytania, które
otwierają dalsze perspektywy badawcze. Są to pytania o inne formy wiedzy (poznanie moralne, religijne itp.), w tym także tzw. patologiczne poznanie, o dalsze
ufundowanie poznania naukowego w aktach wolitywnych i aksjologicznych oraz
o stosunek fenomenologii do nauk szczegółowych. Praca zostaje zamknięta.
Z perspektywy końca czytelnik widzi porządnie zaprojektowaną, zwartą całość,
gruntownie uargumentowany system, wokół którego toczy się kompetentnie
przedstawiona dyskusja dotycząca zarówno historycznego rozwoju fenomenologii Husserla, jak i współczesnych problemów teorii poznania. Praca robi bardzo
pozytywne wrażenie.
A jednak w tym doskonale zaprojektowanym organizmie znać pewną niewielką rysę, pewien niepokój, który narasta wraz upływem czasu i otwieraniem
kolejnych rozdziałów, i który – ostatecznie – nie pozwala zakończyć lektury bez
postawienia kilku – zdaje się – nie tak znowu błahych pytań. Pytania te zostają
przez Płotkę jakby muśnięte i przeczute, można powiedzieć, że doprowadza on
do nich, wskazuje na nie między słowami, ale do ich postawienia w toku pracy
ostatecznie nie dochodzi. Jakby w ostatniej chwili nie pozwolił na to immunologiczny system fenomenologicznego organizmu.
Przedstawiając w Zakończeniu dalsze perspektywy fenomenologii poznania,
Płotka zdaje się sugerować, że otwarcie nowych obszarów fenomenologii poznania (doświadczenie religijne, artystyczne, moralne itd.) pozostaje niejako tylko kwestią dalszego rozwinięcia i systematyzacji tego, co udało się do tej pory
ustalić w ramach ogólnej i szczegółowej fenomenologii poznania. Tymczasem
wydaje się, iż kierunek, w którym zmierzały rozważania w omawianej tu książce,
wskazuje na problematykę, która jest w stanie doprowadzić przedstawiony powyżej, a budowany w oparciu o prymat rozumu teoretycznego model fenomenologii poznania, do niebezpiecznych pęknięć, a nawet, być może, ruiny niektórych fundamentalnych jej założeń.
Mówię o prymacie rozumu teoretycznego – jako że mimo zapewnień Płotki – który powołuje się w tym względzie na nie tak znów częste wypowiedzi
Husserla – w projekcie fenomenologii Husserla rozum teoretyczny odgrywa
pierwszorzędną rolę, stanowi, by tak rzecz, jasny wzór i probierz tego, czym
w ogóle jest poznanie. I zarówno w tym, co i jak prezentuje Płotka, zdaje się on
potwierdzać ów prymat. To, że zaczyna on od przedstawienia ogólnej fenomenologii poznania, która ewidentnie skrojona jest na modłę poznania naukowego,
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i kończy na analizie zawodnych źródeł poznania – zawodnych, przypomnijmy ze
względu na ideał poznania naukowego – nie pozostawia złudzeń, które poznanie
ma dla Płotki pierwszorzędne znaczenie. Zresztą pośrednio wskazuje na to sposób prowadzenia analiz, który określiłbym mianem niefenomenologicznego.
Przedstawione Studia na pewno nie są studiami z, lecz raczej studiami o fenomenologii poznania, albowiem prawdziwie fenomenologiczne analizy spotykane
są na kartach tej książki wyjątkowo sporadycznie. W całej książce dominuje
element polemiczny, eksplanacyjny, argumentacyjny, rzadko natomiast mamy
do czynienia z fenomenologicznym opisem. W kontrze do tego natomiast –
przypomnijmy – sam Płotka postuluje w ramach fenomenologii „pierwszeństwo
intuicji nad argumentem”. Jeśli więc charakter analiz – jak powiada – determinuje sam przedmiot badania, to nie może dziwić, że rozum teoretyczny ma
w przedstawionym przez Płotkę projekcie fenomenologii poznania absolutny
prym. Tymczasem – biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w fenomenologii
poznania za sprawą Heideggera, Merleau-Ponty’ego czy Derridy – można wątpić, czy rzeczywiście fenomenologia poznania winna być budowana w oparciu
o ideał poznania naukowego. Czy nie jest raczej tak – co również od czasu do
czasu pobrzmiewa w wypowiedziach Płotki, zwłaszcza w dwóch ostatnich rozdziałach poświęconych wiedzy zawodnej oraz fenomenologii prawdy – że poznanie naukowe stanowi jedynie graniczny przypadek poznania doksalnego,
w którym to poznaniu nauka znajduje swoje ufundowanie oraz życiowe siły
i którego ostatecznie nie może ona tak po prostu zostawić – i to właśnie to poznanie winno być brane w pierwszej kolejności pod uwagę, gdy mowa o fenomenologii poznania? Gdyby więc odwrócić przyjęty w książce porządek i zacząć
od fenomenologii poznania potocznego oraz zbliżonych doń poznań natury religijnej, artystycznej, moralnej itp., czy wówczas nie okazałoby się, że przyjęte na
gruncie prymatu rozumu teoretycznego podstawowe metody (zwłaszcza redukcja) oraz elementy fenomenologii poznania, takie jak proponowany model intencjonalności, pojęcie relacji noetyczno-noematycznej, pojęcie świadomości,
transcendentalnego ego itd. są czymś absolutnie nieadekwatnym, sztucznym,
schematycznym i niszczącym wobec tego, czym poznanie jest zunächst und zumeist? Z tej zmiany porządku – która nie oznacza tylko przestawienia rozdziałów, lecz inaugurację zupełnie nowej fenomenologii poznania – wynikają co
najmniej dwie poważne konsekwencje.
Po pierwsze, jeśli koniec końców fenomenologia poznania jest w pierwszej
kolejności fenomenologią „otwartości”, wobec której fenomen poznania naukowego oznacza nic innego, jak właśnie „zamknięcie”, to czy nie powinno się
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wziąć pod uwagę przede wszystkim tych sposobów wyrażania poznania w języku, które realizują ową otwartość in specie? Jeśli tak, wówczas nie sąd byłby najlepszym przedstawieniem poznania – ten bowiem pojawia się wtedy, gdy poznanie już było się wydarzyło, gdy jest skończone – lecz np. pytanie. To ostatnie
uwidacznia poznanie w ruchu, a więc tak, jak ono, jako proces, rzeczywiście
przebiega: od niewiedzy do wiedzy i z powrotem. I nie chodzi o jakieś określone
pytanie natury teoretycznej, lecz o to, co pytanie jako takie czyni, wyraża, prezentuje. Tak, poznanie jest zapytywaniem, a fenomenologia poznania, zarówno
odnośnie do aktów teoretycznych wyższego rzędu, jak i sytuacji poznawczych
bliskich codzienności, winna być rozumiana w pierwszej kolejności jako fenomenologia zapytywania.
Druga sprawa, związana z pierwszą, dotyczy postulowanej w książce „ontologicznej neutralności”, którą rzekomo prezentuje sobą fenomenologia poznania
u Husserla. Nawet bez wspomnianego odwracania porządków fenomenologia
poznania nie jest – także w oczach samego Husserla – zupełnie wolna od rozstrzygnięć natury ontologicznej (por. Badanie trzecie Badań logicznych; rozdział
pierwszy części I księgi I Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii;
dział I B Logiki formalnej i transcendentalnej). Sam Płotka wskazuje na ontologię
jako tło badań teoriopoznawczych kilkakrotnie (s. 133, 164, 182). Mocne rozstrzygnięcia natury ontologicznej, jakimi są wyniki badań mereologicznych,
z jednej strony, oraz klasyczne, metafizyczne przeciwstawienie istoty i istnienia,
istoty i faktu, świadomości i świata, z drugiej strony, stanowią horyzont nastawionej na eksplorację rozumu teoretycznego, prezentowanej przez Płotkę fenomenologii poznania. Odwrócenie porządku, o którym wcześniej wspomniałem,
prowadzi do uświadomienia sobie powagi i konieczności stawiania pytań „ontologicznych” przed i wraz z każdą fenomenologią poznania. W świetle tych pytań, przyjęte przez Płotkę założenia ontologiczne muszą się jawić – czego świadectwem jest dalszy rozwój fenomenologii – jako wyraz oddziaływania filozoficznych przesądów. Zwłaszcza gdy fundamenty poznania okazują się leżeć
w świecie codziennej praxis. Jeśli bowiem fenomenologia poznania ufundowana
jest – jak interpretuje to Płotka – w obszarze Lebenswelt, który jest obszarem
wyróżnionym, charakteryzującym się między innymi obowiązywaniem tzw. tezy
naturalnego nastawienia, to badanie podstaw poznania nie może traktować redukcji fenomenologicznej jako aktu zapomnienia o tej tezie i zabiegać o ontologiczną indyferencję, jeśli chce w ogóle uchwycić swój temat. Zdaje się ponadto,
że zejście na poziom świata życia, który ma ateoretyczny charakter, w ogóle
podważa sensowność dziedzinowych, teoretycznych rozróżnień, których efek-
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tem jest między innymi wyróżnienie czegoś takiego, jak fenomenologia poznania jako taka – tak że pytania o naturę tego świata nie mogą mieć już ani ontologicznego, ani epistemologicznego, ani nawet aksjologicznego charakteru.
Co więc pozostaje? Jakie możliwości badawcze tu się otwierają? Wydaje mi
się – co czynię w odwołaniu do najwcześniejszych wykładów Heideggera – że
o wiele właściwszym wobec „rzeczy samych” sposobem podejścia byłoby powołanie do życia czegoś na kształt prafenomenologii, rozumianej jako wiedza prymordialna o „życiu w sobie i dla siebie”. Tak rozumiana fenomenologia powstaje
niejako wraz ze swoim „tematem”, wyłania się wraz nim. Nie oddziela się od
niego jakąś sztuczną epoché, lecz raczej stanowi jego przedłużenie, wychylenie,
rozwinięcie. Poznanie jest tutaj zapytywaniem, które przestrzega otwartości samego życia. Jego najbardziej pierwotnymi (nie: prymitywnymi) sposobami realizacji są np. uczucia, które – biorąc pod uwagę tradycyjne rozumienie relacji poznawczej – wymykają się noetyczno-noematycznej kategoryzacji. Tak rozumiana
fenomenologia nie ma już dziedzin czy metod, lecz polega na przytomnym towarzyszeniu życiu we wszystkich jego realizacjach. Jest tożsama z filozofią jako
taką – poza jej szkolnymi systematyzacjami. Oczywiście wskazuję tylko kierunek, w jakim można by pójść, gdyby krytyczne uwagi wobec rozważań zawartych w pracy Płotki okazały się mieć choć odrobinę słuszności…
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SMUTEK I PUSTE MIEJSCE ONTOLOGII

SADNESS AND AN EMPTY SPACE OF ONTOLOGY
Abstract
Sadness is one of the most important philosophical issues. However, it was not often
a problem that philosophers devoted a lot of time to. What does sadness involve? What are its
consequences? What is its meaning? Sadness is a part of existence. How does philosophical reflection interpret this problem?
Key words: sadness, time, pain, problem, meaning, death
Słowa kluczowe: smutek, czas, problem, sens, śmierć

Życie jest procesem z punktu wiedzenia ogólnego oglądu raczej pozytywnym i pożytecznym, o ile nic tragicznego czy bardzo dramatycznego się nie wydarzy. Zatem radość, przyjemność, pozytywność (jakkolwiek pojęte) są w bilansie życiowych zysków i strat wartościami dodatnimi. Jednak warto się zastanowić, czy ten standardowy bilans jest niepowątpiewalny w większości przypadków.
Czy istotnie jesteśmy skazani per saldo na radość, a egzystencjalne zgrzyty są zaledwie nieuniknionym (aczkolwiek przykrym) objawem życiowej perturbacji?
Czy to nie jest zbyt optymistyczna wizja naszego bytowania?
Problemem jest smutek, egzystencjalny smutek, który nieczęsto stawał się
przedmiotem syntetycznych analiz, a przecież wydaje się on integralnym składnikiem (stygmatem?) ludzkiego istnienia1. Większość myślicieli (z wyjątkiem
może kilku starożytnych) zagadnienie to omijała z daleka. Czym jest smutek?
Zob. George Steiner, Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli, przeł. Ola i Wojciech
Kubińscy, Gdańsk 2007, s. 7.
1
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Odpowiedź nie jest łatwa, o ile w ogóle jest możliwa do sformułowania w geometrycznej formule. Wszak smutek nie jest zjawiskiem ogólnym, zawsze rozparcelowuje się bowiem na poszczególne losy jednostkowe; stąd wyrasta chyba jego
niesprowadzalność do ogólnych twierdzeń. Istnienie jest, by tak rzec, pozytywnym byciem, które nie chce być czymś, czego określenie odwołuje się do pojęcia
braku. A zatem nie wiemy, jak to istnienie zagospodarować, jak je zorganizować, jak je uporządkować w konkretne treści, którym odpowiadają realne wydarzenia. A jednak wiemy, że smutek bywa, a może zawsze jest, destrukcją, bo
przecież nie bez powodu zaledwie dwa stulecia temu uznawano, że smutek jest
chorobą, ba, jest przyczyną śmierci2. Jeśli jednak postawimy znak równości między smutkiem i melancholią, równanie to stanie się efemeryczne. Zaryzykujmy
jednak. Gdybyśmy tak postąpili, trzeba by było dowieść, że skutki smutku są
negatywne, a to okazać się może, jak mam nadzieję, zadaniem nie do (pomyślnego) przeprowadzenia. Bo oto wielcy myśliciele naszego od dawna istniejącego
świata gotowi są twierdzić, że ponury nastrój mentalny jest, wprost przeciwnie,
warunkiem adekwatnego uchwycenia esencji istnienia. Jawić się więc musi jako
konieczna danina jednostkowej niepowtarzalności czy wyjątkowości. Może więc
jest tak, że nasza śródziemnomorska cywilizacja jest naznaczona melancholią,
albowiem taka jest sama struktura istnienia; nie warto zatem lamentować ani się
buntować. Jak pisze w przejmującej enuncjacji człowiek wchodzący w rejestry
redukującej się aktywności egzystencjalnej, czyli po prostu starości: „Ten egzystencjalny smutek dopada chyba każdego, choćby raz w życiu, nawet wówczas,
kiedy człowiek intensywnie pracuje nad – jak pisze Emil Cioran – «przegnaniem
ze swego umysłu objawienia bezsensu». Młodość na ogół umyka tej zgrozie,
chociaż nie stanowi to reguły. Na starość atakuje ona umysł od rana do wieczora, a czasem, co prawda, za pomocą nie tyle pojęć, ile symbolicznych obrazów,
od wieczora do rana”3.
Jeśli smutek można by utożsamić z melancholią, problem nie byłby tak dotkliwy, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, wiedzielibyśmy przynajmniej, jak
smutek rozumieć, a może nawet, jak go diagnozować, a co za tym idzie, jak nań
reagować, jakie środki zaradcze organizować. Od dawna bowiem pisze się, że
sam wielki Arystoteles w Zagadnieniu przyrodniczym XXX (wiemy już dzisiaj, że
to nie jest autentyczne dzieło Stagiryty) sugerował, że bycie wybitnym musi być
Zob. Louis Vincent Thomas, Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, przeł. Stanisław Cichowicz, Jakub M. Godzimirski, Warszawa 1993,
s. 188.
3
Ryszard Przybylski Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 2008, s. 103.
2
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okupione mentalnością cokolwiek bolesną, postrzegającą świat jako miejsce niepiękne. Platon także inspirował domniemanie, że bez „boskiego szału” nie da się
zrozumieć świata jako całości. Tak więc zrozumienie wymaga poświęcenia. Zatem od melancholii nie ma ucieczki. To przekonanie zaakceptował Marsilio Ficino. Jak piszą znawcy tematu: „Melancholia ma pochodzić od Saturna, lecz jest
darem «niepowtarzalnym i boskim», Saturn zaś jest nie tylko najpotężniejszą, ale
i najszlachetniejszą spośród planet. Zgodnie z naszą wiedzą Ficino był pierwszym autorem, który dostrzegł tożsamość tego, co «Arystoteles» zwał boskim
darem melancholii, z Platońskim «boskim szałem»”4. Innymi słowy, Ficino był
przekonany, że wybitni myśliciele są instrumentami Boskiego Absolutu, że zatem muszą zapłacić psychologiczną daninę wynagradzającą wybitność – muszą
odczuwać smutek istnienia. Jednak ten dolegliwy smutek, przeżywany przez
najwybitniejsze jednostki, może być apatyczny, może więc nieść ze sobą obezwładniającą rezygnację, twórczy paraliż, ale może być także inspiracją, ponieważ
w XV wieku, w tym stuleciu saturnijskiej melancholii jesieni średniowiecza5,
rozróżniano melancholię czarną i melancholię białą, czyli w ostatecznym rozumieniu smutek patologiczny, paraliżujący, i smutek uwznioślający, generujący filozoficzną refleksję6, otwierający na rozumienie świata. Ten ostatni był zatem
postrzegany jako konieczny trybut intelektualistów (epoka romantyzmu, nobilitująca melancholię, zaledwie dopełniła ten obraz reakcji na smutek), rodzaj zapłaty za przypadkowe wskazanie natury.
Ale smutek miał w tym czasie wpływowych przeciwników. Jednym z nich
był Martin Luter. Zresztą smutek jako zagadnienie filozoficzne był także wcześniej przedmiotem wielu religijnych batalii. W kręgach teologicznych często sądzono, że smutek jest wynalazkiem szatańskim, bądź (w wersji neutralistycznej)
skutkiem egzystencjalnego oddalenia od Boga, jak twierdziła św. Hildegarda
z Bingen, a dużo później Kierkegaard. W dawniejszym judaizmie smutek jawił
się jako coś podejrzanego. Izaak Luria Boga sytuował w doświadczeniu szczęścia
i radości, smutek zaś postrzegał jako rezerwuar antypodyczny. Smutek pochodzi
od mocy piekielnych, radość zaś jawić się musi jako naturalna podstawa ludzkiej
aprobaty Stwórcy7. Ten styl argumentacyjny znajdziemy u Lutra, chociaż proRaymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl. Saturn i melancholia. Studia z historii,
filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. Anna Kryczyńska, Kraków 2009, s. 287.
5
Zob. Jacques Le Goff, Nicolas Truong, Historia ciała w średniowieczu, przeł. Ireneusz
Kania, Warszawa 2018, s. 171.
6
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia, wyd. cyt., s. 267.
7
Zob. Karen Armstrong, Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, przeł. Barbara Cendrowska, Warszawa 2010, s. 287.
4
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blem prosty nie jest. W Rozmowach przy stole („Tischreden”) Luter sugeruje diabelskość smutku: „«A kogo prześladuje zmora smutku, powinien mieć się wielce
na baczności (...). Smutek, zaraza i przygnębienie pochodzą od szatana», bo «on
jest spiritus tristitiae»”8. Jednakże młody Luter miał inny pogląd. Jednak później
zmienił nieco swoje zapatrywania, aczkolwiek demonizacja smutku pozostała
punktem odniesienia jego rozważań teologicznych9.
*
Smutek posiada swoje liczne rozgałęzienia; żywi się, by tak rzec, różnymi
rodzajami dań egzystencjalnych. Jedną z perspektyw wzmagania smutku jest starość, a wraz z nią śmierć. To prawda, że to perspektywa powszechna, uniwersalna jak uśmiech czy grymas goryczy. Wszak życie łączy się nieodłącznie z cierpieniem10. Jednak trudno pocieszać się uniwersalnością dolegliwego despektu,
wbrew Schopenhauerowi. Do umierania, do śmierci trudno się przyzwyczaić,
nie sposób okiełznać to zjawisko czytając statystyki umieralności. Śmierć bliskich zawsze jest gigantyczną traumą, nie mówiąc o własnej śmierci. „I rzeczywiście – przekonuje Vladimir Jankélévitch – jest tak, jak mówi Jonesco, że «każdy umiera pierwszy»”11. I ta śmierć własna jest nie do ogarnięcia, nie do pojęcia,
albowiem jest nam niedostępna. Jest końcem wszystkiego – dla jednostki, ale nie
dla świata, dla świata bowiem śmierć jednostki jest wydarzeniem przygodnym,
zgoła nieistotnym12.
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia, wyd. cyt., s. 437.
Zob. John M. Todd, Marcin Luter, przeł. Tadeusz Szafrański, Warszawa 1983, s. 32.
Todd sugeruje, że Luter podzielał pogląd św. Tomasz w tej akurat kwestii: „W każdym razie Luter sam pisze, że jego ówczesny nastrój wynikał z tego, co nazywa tentatio tristitiae, pokusa smutku. Św. Tomasz z Akwinu mówi, że tristitia jest najbardziej szkodliwa ze wszystkich ludzkich
namiętności; najwyraźniej w pojęciu tym jest coś z rozpaczy; smutek, który prowadzi do rozczulania się nad sobą, beznadziejności i załamania. Takie depresje, głęboko egocentryczne, nie są czymś
niezwykłym u ludzi myślących, którzy wkraczają w wiek męski. Luter, mając większość studiów
poza sobą, osiągnął właśnie ten wiek. Jego horyzontu nie mógł już ograniczać egzamin, który należy zdać”; tamże, s. 32. Podobne twierdzenie Lutra przytacza Alfonso M. di Nola, włoski badacz
demonologii i demonolatrii: „Chrystus nie jest Bogiem smutku i śmierci, jest nim natomiast diabeł”; Alfonso M. di Nola, Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość, przeł.
Ireneusz Kania, Kraków 1997, s. 206.
10
Jedna z aforystycznych konstatacji F.-R. Chateaubrianda brzmi: „Żyjesz, więc cierpisz –
oto człowiek”; cyt. za Stanisław Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp, w; Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyd. cyt., s. 22.
11
Vladimir Jankélévitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, w: Antropologia śmierci. Myśl
francuska, wyd. cyt., s. 46.
12
Zob. tamże, s. 64. Zob. też na temat pustki semantycznej idei śmierci: Jean Améry,
8
9
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Śmierć zatem jest źródłem lęku, a w dalszej kolejności smutku, z tym że ten
rodzaj smutku jest ukierunkowany wyraźnie, ma odpowiedniego adresata. Nie
znaczy to bynajmniej, że lęk przed śmiercią jest stanem dającym się ująć racjonalnie. Cały czas pozostajemy w kontekście niedopowiedzenia. „Idea śmierci,
w ścisłym sensie tego słowa, jest ideą beztreściową – twierdzi Edgar Morin – czyli, jak kto chce, taką, której treść jest nieskończoną pustką. Jest to najbardziej pusta ze wszystkich pustych idei, skoro jej treść jest czymś nie do pomyślenia, nie do
zgłębienia, jakimś pojęciowym «nie wiadomo czym», któremu odpowiada trupie
«nie wiadomo co». Jest to idea traumatyczna w pełnym rozumieniu tego słowa”13.
W tym kontekście śmierć musi jawić się jako źródło emocji smutku. Ale
śmierć, tak jak to sobie wyobrażamy, jest poprzedzana, na ogół, procesem starości. Starość zaś jest procesem rozciągniętym w czasie, zazwyczaj zindywidualizowanym, zatem jej ekspansja przebiega bardzo często niezauważalnie, zaś ostateczny efekt (starość) może budzić zdumienie14. Można (a nawet warto) poszukiwać jakichś metod terapeutycznych, z pewnością jednak nie należy do nich słynny
terapeutyczny schemat Epikura (Gdy my jesteśmy, nie ma jeszcze śmierci... itd.).
W tym kontekście można dostrzegać skuteczności pocieszeń religijnych...
Jednak tym, co najbardziej dolegliwe egzystencjalnie, jest strach, rozumiany
jako wzmożony smutek i rezygnacja. Taki strach nie musi uniemożliwiać podejmowanie przedsięwzięć codziennych (rodzinnych, zawodowych), nie jest on
bowiem całkowitym paralizatorem naszych ruchów, jednakże jego destrukcyjny
wpływ na życie jednostki jest przemożny. Jak to adekwatnie a dramatycznie ujmuje Jean Améry, że słabnąca nadzieja potęguje strach: „Ontyczna gęstość mojej
egzystencji rozrzedza się, a pustą przestrzeń wypełnia strach przed śmiercią jako
czysta negatywność. Powolne nadciąganie tego, co w końcu stanie się moim
umieraniem, nadało mojemu życiu szczególny, nader wstrętny i wcześniej nieznany mi odcień”15. U Améry’ego widać nieubłąganą konieczność tej perspektywy końca, która musi generować przy takiej diagnozie smutek. Starzenie się
i śmierć jest bowiem dla niego najjaskrawszym stygmatem negatywności ludzkiej egzystencji, skoro punktem dojścia jest pustka pozbawiona jakichkolwiek
O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, w: tenże, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja. Podnieść na siebie rękę.
Dyskurs o dobrowolnej śmierci, przeł. Bogdan Baran, Warszawa 2007, s. 112, 117.
13
Edgar Morin, Antropologia śmierci, w; Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyd. cyt., s. 86.
14
Vladimir Jankélévitch problem ujmuje tak oto: „Pewnego pięknego dnia [człowiek]
uzmysławia sobie coś, o czym wiedział już od dawna: to uświadomienie jest najczęściej jakąś nagłą
intuicją, odkryciem tak niespodziewanym, jak uświadomienie sobie tego, że się starzeje: człowiek
bowiem starzeje się po trochu, z dnia na dzień, lecz świadomość starzenia przychodzi nagle, w jednej
chwili... Jakiegoś poranka, przy goleniu!”; V. Jankélévitch, dz. cyt., s. 54.
15
Jean Améry, O starzeniu się, wyd. cyt., s. 124.
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złudzeń, jakiejkolwiek rozumnej pociechy; starość wydobywa z egzystencji te jej
ontyczne składniki, które wcześniej maskowały swoją utajoną obecność. Na starość świat oglądany przez odwróconą lornetkę teatralną (dość często stosowana
metafora starości) implikuje obcość, a zatem i niepewność, „ta zaś obiektywizuje
się jako resentyment i bezsilne odrzucenie”16.
Starzenie się nie musi być postępującą destrukcją, chociaż czasami staje się
takim procesem. Dlaczego raz jest, a innym razem nie jest ontycznym balastem?
Właśnie ten problem, absolutnie fundamentalny, nie miał wielu akolitów pośród
wybitnych filozofów. Udręka być może nie jest najlepszym tematem do konstruowania spekulatywnych fug. Dawny model (klasyczny) wiekowego mędrca,
który chcąc nie chcąc wie, gdzie rzeczywistość ujawnia swoje tajemnice, przeszedł chyba do lamusa. A przecież szczególnie w greckim i rzymskim antyku
(wyłączając może ostatnie stulecie Imperium Romanum) starość często łącząc
się z zaawansowanym wiekiem olśniewała intelektualną finezją porywczą młodość i dojrzałość17. Spoglądając na współczesną kulturę trudno odnaleźć choćby
zatarte ślady tego starożytnego poglądu i uciec od przekonania, że młodość całkowicie zdetronizowała sędziwość. Człowiek zaawansowany metrykalnie jest
synonimem starca, zagubionego osobnika w sieci nowych relacji komunikacyjnych. Starzec już nic nie powie, co miałoby jakiś sens. Ciało i masa starego już
nic nie znaczą, chyba że są przedmiotem odrazy. Starzec musi stać się niewidzialny, albowiem jego ciało jest coraz bardziej masą, a coraz mniej energią;
a „jeśli istnieje coś w rodzaju dominującego nastroju podczas starzenia się, to
skupia się on w słowach typu «znużenie» i «udręka»”18. Inaczej mówiąc, Jean
Améry, ten wrażliwy myśliciel, który dał najboleśniejsze świadectwo zbieżności
refleksji i czynu (popełnił wszak samobójstwo), był przekonany, że w większości
przypadków osób starzejących się konkluzją, niejako punktem dojścia, musi być
„narcystyczna melancholia”, czyli retrospektywne (i bolesne) poszukiwanie siebie
16
Tamże, s. 93. Jeszcze taki fragment dotyczący obcości starzejącego się człowieka: „Już
od kilku lat A niepokoi ochłodzenie jego uczucia, które kiedyś nazwał umiłowaniem krajobrazu.
Góra, dolina, las, które kiedyś kochał, są teraz dla niego klubem, do którego nie został przyjęty”;
tamże, s. 53.
17
„Taka była starość Platona – pisze Cyceron – o którym wiemy, że śmierć zastała go przy
pisaniu – a miał już wtedy lat osiemdziesiąt jeden. Taka starość Izokratesa, który powiada, że
dzieło pt. Panathenaicus napisał jako starzec dziewięćdziesięcioczteroletni, a żył potem jeszcze lat
pięć. Jego nauczyciel, Gorigiasz z Leontinoj, żył lat sto siedem i nigdy nie przestał tworzyć i zajmować się nauką. A gdy go pytano, skąd czerpie ochotę do tak długiego życia, odpowiedział: «Nie
mam o co oskarżać starości» - Wspaniała i godna filozofa odpowiedź! Bo tylko ludzie niemądrzy
przypisują starości winy i wady własnego charakteru”; Cyceron, O starości, przeł. Zofia Cierniakowa, w: Marcus Tulius Cicero, Pisma filozoficzne, t. IV, Warszawa 1963, s. 18–19.
18
Jean Améry, O starzeniu się, wyd. cyt., s. 55.
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w perspektywie własnych wspomnień. Że jest to jednak przedsięwzięcie skazane
na niepowodzenie, sugeruje tylko pozornie w innym kontekście Jorge Luis Borges: „Żyć znaczy tracić czas: możemy coś odzyskać lub ocalić tylko w formie
wieczności – czytam u zemersonizowanego Hiszpana, Jorge Santayany”19.
*
Wydaje się, że smutek jest nie tylko uczuciem, ale czymś zasadniczo obszerniejszym i ontycznie donioślejszym. Tak iż można zaryzykować konstatację,
że stanowi on pewien stan egzystencjalny, nieusuwalny z refleksji świadomej
ludzkiego jestestwa, zatem także integralny składnik samego istnienia. Wyraźnie
przeczuwał to Heidegger, jednak zastosowane przez niego środki ekspresji nie
okazały się przekonujące20. Smutek jako zjawisko wielopostaciowe łączy się (nie
przesądzam tu struktury przyczynowej) z innymi elementami egzystencji, na
ogół postrzeganymi jako dolegliwości: lęk, starość, śmierć, niepewność, nietrwałość; i łączy się oczywiście z pojemnym tradycyjnym pojęciem melancholii...
Zrozumienie tego fenomenu i (ewentualnie) rozłożenie go na części w ramach
diagnozy jest jednym z najważniejszych zadań ontologii – a w konsekwencji innych dyscyplin mających za przedmiot tę kwestię. Jednak ostatecznych, wyczerpujących odpowiedzi nie możemy oczekiwać, albowiem smutek wsysający się we
wszystkie szczeliny istnienia pozostaje nieuchwytny. Jak pisze Clive Staples Lewis: „A smutek nadal przypomina strach. A może raczej uczucie niepewności.
Lub oczekiwania – oczekiwania, że coś się wydarzy. Nadaje to życiu stałe piętno
tymczasowości. Wydaje się, że nie watro nic zaczynać. Nie potrafię zabrać się
poważnie do niczego. Ziewam, nie mogę sobie znaleźć miejsca, za dużo palę.
Do tej pory zawsze brakowało mi czasu. Teraz pozostał tylko czas. Niemal sam
czas, puste, mijające jedna po drugiej godziny”21.
Jorge Luis Borges, Historia wieczności, przeł. Adam Elbanowski, Warszawa b.d.w., s. 30.
Niemiecki filozof szkicuje na przykład problem troski w taki oto sposób: „Ontologiczna
interpretacja jestestwa jako troski jest, jak każda analiza ontologiczna wraz z tym, co osiąga, odległa od tego, co pozostaje dostępne przedontologicznemu zrozumieniu bycia, a nawet ontycznej
znajomości bytu. Nie powinno dziwić, że coś poznanego ontologicznie wydaje się zwykłemu rozsądkowi obce w porównaniu z tym, co znane mu wyłącznie ontycznie. Mimo to nawet ontyczne
zapoczątkowanie poszukiwanej tu ontologicznej interpretacji jestestwa jako troski może się już
okazać sztuczne i wymyślone teoretycznie, pomijając zupełnie gwałt, jakiego można się dopatrywać w odrzuceniu tradycyjnej i uznanej definicji człowieka. Dlatego potrzebne jest ontologiczne
potwierdzenie egzystencjalnej interpretacji jestestwa jako troski. Polega ono na wykazaniu, że jestestwo już od chwili, gdy zaczęło się o sobie wypowiadać, wyłożyło siebie, choć tylko przedontologicznie, jako troskę (cura)”; Martin Heidegger, Bycie i czas, przeł. Bogdan Baran, Warszawa
1994, s. 259. Niestety te interesujące intuicje nie znalazły później rozwinięcia.
21
C. S. Lewis, Smutek, przeł. Jadwiga Olędzka, Kraków 2009, s. 62.
19
20
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W ten sposób możemy jedynie stwierdzić, że smutek jest jednym z najistotniejszych problemów antropologicznych i zarazem, że jesteśmy wobec niego
(na razie) zupełnie bezradni.

Bibliografia
Jean Améry, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja. Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci,
przeł. Bogdan Baran, Warszawa 2007.
Karen Armstrong, Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie,
przeł. Barbara Cendrowska, Warszawa 2010.
Jorge Luis Borges, Historia wieczności, przeł. Adam Elbanowski, Warszawa b.d.w.
Stanisław Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp, w: Antropologia śmierci. Myśl
francuska, Warszawa 1993.
Cyceron, O starości, przeł. Zofia Cierniakowa, w: Marcus Tulius Cicero, Pisma filozoficzne, t. IV,
Warszawa 1963.
Martin Heidegger, Bycie i czas, przeł. Bogdan Baran, Warszawa 1994.
Vladimir Jankélévitch, Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska,
Warszawa 1993.
Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl. Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii,
przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. Anna Kryczyńska, Kraków 2009.
Jacques Le Goff, Nicolas Truong, Historia ciała w średniowieczu, przeł. Ireneusz Kania, Warszawa
2018.
C. S. Lewis, Smutek, przeł. Jadwiga Olędzka, Kraków 2009.
Edgar Morin, Antropologia śmierci, w; Antropologia śmierci. Myśl francuska, Warszawa 1993.
Alfonso M. di Nola, Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej
a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość,
przeł. Ireneusz Kania, Kraków 1997.
Ryszard Przybylski Baśń zimowa Esej o starości, Warszawa 2008.
George Steiner, Dziesięć (możliwych) przyczyn smutku myśli, przeł. Ola i Wojciech Kubińscy,
Gdańsk 2007.
Louis Vincent Thomas, Doświadczenie śmierci: jego granice i rzeczywistość, w: Antropologia śmierci.
Myśl francuska, przeł. Stanisław Cichowicz, Jakub M. Godzimirski, Warszawa 1993.
John M. Todd, Marcin Luter, przeł. Tadeusz Szafrański, Warszawa 1983.

dr hab. Sławomir Raube, prof. UwB – Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXX/2
Białystok 2018

Katarzyna Popek
(Łódź)

DIALECTICS OF THE GENIUS

Abstract
A man tirelessly looks for answers to numerous questions about deep ontological problems
concerning the meaning of life, fundamental reasons or the last things. The aim of the article is to
build a theoretical base, on the basis of which one will have opportunity to ask yet further questions, which are relevant in relation to human existence especially for philosophers. The genius
requires a huge commitment to get to it. It also involves an internal declaration of continuous
self-improvement. Contrary to the philosophers of the era of modernism, I believe that to a greater or lesser extent, every person can potentially be genuine and great. After all in the mechanism
and in the specific rhythm of tape improvement of the product as well as in the fiery ideas contemplated by the people of philosophy and art we can find passion for life and creativity
People as such do not live in strictly defined internal boundaries and therefore they can constantly develop. If a wider group of philosophers can be interested in the concept of philosophy
which is open to current human problems, interested primarily in other people (also in the sense
of their huge diversity), then the goal of this essay will eventually be achieved. From the perspective of the possibility of a sense of job satisfaction it does not matter whether someone cooks well
or paints beautifully. Everybody can equally develop in the essential sense of self-improvement.
The scientific aspirations of the approach to this philosophical problem are fortunately unable to hide the values of human work in general, and especially the work done on oneself, overcoming one's own prejudices and going beyond the previously established conventions. It is only
the acquisition of the ability to play freely with what is given to an existence that gives a man the
chance to free himself from the shackles of restrictions existing on many levels of culture, religion
or art.
Keywords: the genius, creativity, human possibilities, meaning of life.
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Ab ovo usque ad mala.
Horacy

my illustration: The Circle of Life – Dialectics of the Genius

There are unanswered questions in the life of every human being. These
are usually deep ontological problems concerning the meaning of life, fundamental reasons or the eschatology of existence. The aim of this article is to build
a theoretical base, on the basis of which one will have opportunity to ask yet
further questions, which are relevant in relation to human existence especially
for philosophers. Avoiding the situation of suspension of similar dilemmas is an
opportunity not only to preserve the species weight of human, who takes the
problems in their reflection, but also it creates the new opportunity to think
thoroughly about the problems generated by the present. For such issues I consider, for example, the necessity of appreciation of human effort put into work,
which even barely reaches the art, as well as the necessary skill of self-discipline,
especially in a social environment that does not expect much from individuals.
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The genius requires a huge commitment to get to it. It also involves an internal
declaration of continuous self-improvement. Contrary to the philosophers of
the era of modernism, I believe that to a greater or lesser extent, every person
can potentially be genuine and great, although the realization of this potential is
associated with the huge responsibility of rejecting one’s subjective claims for
the objective sense (such an unusual opportunity – although only in the case of
outstanding people – was indicated, for example, by Arthur Schopenhauer,
1788–1860), hidden – in my opinion – in the mechanism and in the specific
rhythm of tape improvement of the product as well as in the fiery ideas contemplated by the people of philosophy and art. The true genius seems to depend on
cooperation with the inspiration, taking the beginning from work at base to get
to the top of human skills, which are devoted to discovering and tireless exploring the truth we are asking for.
The goal of this reflection will be achieved if people who are particularly
interested in philosophical problems can be inspired by the openness to multifaceted recognition of human problems as such in more or less conscious pursuit
of developing. The process of this inevitable emancipation is necessarily connected with suffering. The awareness of the severity of crises that must be
crossed to reach agreement with one's own individual nature is a key issue in the
understanding of the essence of individual existence and its unique potential,
which, however, can only be developed through arduous work in the spirit of
the mission gradually discovered in life. The scientific aspirations of the approach to this philosophical problem are fortunately unable to hide the values of
human work in general, and especially the work done on oneself, overcoming
one's own prejudices and going beyond the previously established conventions.
It is only the acquisition of the ability to play freely with what is given to an existence that gives a man the chance to free himself from the shackles of restrictions existing on many levels of culture, religion or art.
In searching for one's own way, human must give up his trends many
times; they must also constantly learn to use various tools in their work on
themselves. When they experience the insufficiency of matter, he or she opens
themselves to spiritual sources of creativity. When, however, the power of the
spirit, which can no longer be more spiritual, is exhausted, subtle matter can become a way of expressing it, like a glorious body or transformed grain (see the
Bible). The impulse to think about genius dynamics comes with the understanding that all significant changes begin within the concrete being and originates from it, like waves from the interior of the ocean. Of course, the winds al-
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so have their courses, but the tectonic movements are responsible for the current
continental system, and the causes are responsible for them even deeper. The
external is in harmony with the internal as the latter one is the ultimate answer
to the former one. Here, however, where the road reaches its final, it inevitably
ends what has started somewhere before. The seed that yields the crop is not
the same seed it had been before it died (see the Bible).
As present in the temporal world, we are predominantly guided by the
light of an eyes, but – realizing our extraterrestrial origin, by anchoring in what
is eternal – we are also able to anticipate the future. We know the history, and
when we touch its spirit, this one penetrates us. The works of art can be considered as special representations of the world, which, while grasping a given
space-time, are at the same time something much more than just a frame from
life, because they already contain a story. They tell us, for example, about their
author and their moods; they also say something about us, concrete recipients of
art, about our moods and longings which find their embodiment everywhere.
Talking about moving from some effort to more and fuller realization of
our potential results from the conviction that in human individual life it is impossible to realize the fullness of humanity. Only in the relations, especially these intergenerational, in which it is possible to inspire each other with a passion
for life and a particular way of its implementation, that what is essential shows
its true character. Just as a teacher is necessary for a child, an adult needs the
child's ability to be amazed, what in turn inspires creativity in a more and more
mature expression of the idea, as well as the specialization of tools necessary in
this matter. After all, real creativity requires a frame and strict discipline. If
there were no boundaries, a man would aimlessly seek ways to express his spiritual nature. For example, how could a painter paint without a tool which has a
specific efficiency, but also resists? How could a person live without a body?
They would not have had any opportunities for development if they had not
been condemned to suffering, if they had not been restricted by the conventions
they were working on, which they were biting or otherwise trying to cross.
Raising the mind to the Infinite requires a lot of rigor and hard school, but
ultimately it is something very simple, because it only needs our declaration.
From this perspective, however, it turns out that in fact a human deserves much
more than what comes into their strict possession, and that all our concerns are
only shadows of our true internal afflictions which we have to deal with. Only
then we rule over nature, which we are a part of, when we courageously face
ourselves in truth. We are free when we have a strict law in ourselves and this is
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only possible because of the love of good and truth, thanks to the passion for
promoting in the world of faith in true value of the soul. We are really free only
when we are able to reject all prostheses to which we are accustomed and to face
the world. I intend to explore how aware we are, aware as people of these biblical truths in our real life and in our actions.
I would like to treat the genius as a particularly understood spirituality, in
which individuals participate, or in which they can just participate, because this
possibility is available to everyone, although of course not everyone is aware of
it. The overtone of this text is therefore optimistic. I also do not think that we
can talk about better and worse talents. There are various talents (culinary talent
or talent for art). When the low cooperates with the high, without the auction
of the ultimate low and high value, harmony prevails in nature and also human
development proceeds harmoniously. It must be taken into account that if not
matter, no idea could be embodied (as Max Scheler, 1874–1928, points out in
his philosophical anthropology).
Discovering spirituality in art (and through it also in oneself – after all, the
producer/artist, as well as the viewer are looking through the work as in the
mirror) can bring human closer to God and to the truth. In this context, a postulate of internal overcoming of the border between elitist and egalitarian creativity may also be important. Perhaps this delimiting principle should be abolished on the basis of the Hegelian Aufhebung (while maintaining its external
weight) to prevent any suppression of the creative spirit in people. Rigor is
needed for every creativity, but within the real possibilities of every human. The
case concerns the development of individuality, which is a gift of every human
being, not just the products they made, because the value of artefacts is only relative.

1. Research methodology
The subject which I take is one of the philosophical issues. In addition I
chose areas of philosophy which, despite the efforts of many thinkers, are still
quite mysterious. Whoever asks about the meaning of life, must prepare themselves for difficult and committed research. The method used by me at the first
moment may seem quite unobvious. The talk about the phenomenology of existence. This problem was indicated by William A. Luijpen (1922–1980) in the
book entitled Existential phenomenology. He pointed out that existential featured
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texts are intertwined with an analytical approach in the works of philosophers.
Though a man is a life-endowed being who simultaneously touches the meaning of the contemplated truth. The similar message is given to a psychiatrist,
Kazimierz Dąbrowski (1902–1980), from Kierkegaard's Diary, in which he discovers and sustains a deep thought for us that if a human being lives in his or
her existence in truth, it means that they live the essence of their beings. However, it is not easy, because sacrificing of life for the truth is associated with the
inevitable suffering which is a consequence of this courage. This particular phenomenology will be a method of analyzing and developing results.
2. The concept of the genius
The closer to the present day, the more the attitude of philosophers to art
and its creators seems to be more and more favorable, and over time it even begins to be subject to the primacy of something unfinished in this issue. Of
course, we cannot generalize. However, it is worth noting that from the time of
Aristotle (384BC–322BC), who included art to merely productive activities
(poiesis), a lot of things has changed and is still changing. Since the nimbus of
art has achieved gigantic proportions, it seems to even replace what it originally
floated on. Thus, the measurement of genius began to depend on such subtle
factors that, in essence, they remain unverifiable. Perhaps it is time and place to
start research to determine what we are really looking for in art, in philosophy
or in science, in people who make them prosper and in ourselves, regardless of
who we are and what we do. I think that we should try to answer the question
about it, thanks to what aspects of reality, which we can also generate ourselves,
we can become the center of our lives and live in a full way. I will present now
selected examples of philosophical thought developing the concept of the genius.
Immanuel Kant (1724–1804) is the author of a significant thesis that concepts and sensual impressions only make sense when they go hand in hand1.
The role of experience in deepening the truth turns out to be significant. However, it should be taken into account that the aesthetic judgments described by
Kant in The Critique of Judgement are not cognitive judgments, but are characterized by a certain disinterestedness. According to Kant, the genius is a work of
nature. Explaining the concept of the genius in the context of domain it refers
I. Kant, Critique of Pure Reason, trans. P. Guyer and A. W. Wood, Cambridge 1998,
A51/ B75.
1
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to, the thinker said only about art. In his opinion, a genius man has not only a
sense of taste, but also a gift for creating art. Alexander Gerard (1728–1725),
who responded to Kant's philosophy, perceived the problem of the genius a bit
differently. Most of all, he did not limit genius to the artistic spheres, but he
saw for it wider fields of influence in various areas of human outstanding activity.
In On the Aesthetic Education of Man, F. Schiller (1759–1805) presented his
position, the interpretation of which seems to be expressed in the maxim that
"the path to freedom leads only through beauty"2. In the thought of this philosopher one can see a significant inspiration of the Kantian Critique of Judgement,
but all possible references to that philosophy find a second bottom and lead to
completely new interpretations. Schiller in his letters criticized contemporary
culture and even before Marxism was born, he pointed to the fact that modern
life leads to alienation. He assumed that human does not fully develop their various abilities and therefore they can be alienated by themselves. The structural
process of socialization, which in his opinion hides the true human nature, has
been opposed to the myth of ancient Greece. In this ancient world, human lived
in harmony with themselves, they did not omit the needs of the body or the
spirit. Schiller opposes two drives (the sensual impulse and the drive of form),
between which there is sparking in a world derived from Antiquity. He notes
that beautiful life is the result of aesthetic education and it is possible only by
overcoming both indicated opposing forces in the drive of the game, which will
be connecting them, opens a new dimension for human. This ideal world is not
to be modeled on the Greek one anymore, but it should be the result of the development which a person takes in his or her life.
Writing about naive and sentimental poetry, Schiller points out to the
amazing simplicity of the former and the idealism and infinity of the latter. He
speaks of the genius and inspiration, which are especially manifested in the way
of being in attitudes of men and women. An interesting issue in his work is the
theme of poetry as the essence or the afterlife of human nature. Schiller's look
finds an intriguing reflection in the Romantic Manifesto by Friedrich Schlegel
(1772–1829), who calls artists specific works of art and instructs them to "go
their own way" in order to be able to find themselves by drawing from a deep of
spirit full of individuality.

F. Schiller, On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters: Parallel-text Edition,
Oxford 2000, Letter II.
2
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The language of Schlegel is pure poetry, it seems to play with itself, with
the subject of freedom and beauty. When one reads about the need to move
chaos through love, one gets the impression that in the depths of every, even the
most broken human being, there is a spark of splendor and some sublimity that
simply suffices. An amazing aspect is a responsibility which Schlegel imposes on
all kinds of artists and touched by the mark of the true genius in order not to
give up their ideals and to realize their untapped talents fully. In order to save
the myth, they have to find it in themselves and create it as if again on their
own terms.
Georg W. F. Hegel (1770–1831) in his dialectics, in the foreground, put
the spirit forward, the spirit as a hero, as the consciousness developing in subsequent phases, making use of errors and experiences, then returns to himself
fuller and closer to the truth (see The Phenomenology of Spirit). This thinker
seems to abstract from concreteness and individuality in his approach, but on
the other hand introduces the concept of heroes of history, individuals who –
thanks to their particular passions, which correspond with the spirit of history –
perform a historical role (eg Napoleon).
Fryderyk Nietzsche (1844–1900) puts in the mouth of Zarathustra a message to a solitary creator who encourages fidelity to his own light, to an invincible effort to overcome his own weaknesses, and above all to freedom, understood as a voluntary agreement to serve values. It may turn out that each of us
will eventually have to choose whether to serve life or death. As servants of life,
we can make dreams come true.
The dreams are our aspirations inherent in our nature, resulting from the
potential inherent in us. The eternal need for a myth, a meeting of safe limitations with infinite fantasies in oneself and in other people, remain something
elusive and enthusiastically awaited. Just as a joke can be an attribute of the
truth, so full its pretense is what we are actually looking for. We need humor,
for example in the fight against fear. The Genius permeates from depth and to
depth, becoming a general truth in a single person. Every time I hear how
young people (students) discover the greatest wisdom in the discussion, when in
older people’s balancing their lives I see a youthful glint in their eyes and steadfast faith in the future, I discover how exceptional and beautiful gift is in people
their genius. An additional ally is the awareness of one's own opportunities, as
long as it does not deprive human of the aura of trust, and it gives freedom in
the sphere of imagination to something what is hidden. It concerns especially
the conviction that we can do aesthetic welfare without making any efforts to
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please to someone. We must still shape our lives; regardless of our subjective
limitations, we should remain free and faithful to the truth.
However, it is extremely difficult to "touch the spirit", the Spirit which –
dispersed in units – is at the same time indivisible. We can talk in this way
about the spirit of human fate, “the spirit of history" or – why not the simplest?
– about the Spirit of God. What can no longer be more spiritual becomes material (and vice versa). The Good also uses its own “opposite” (see Scheler), but in
the context of God's permission, is best seen in the crisis of human development. However, as Emil Cioran (1911–1995) admitted, only a man who have
experienced suffering can deeply appreciate the value of life. I would like to
point out that every person should have the right to a better life, even if they are
not innocent. The present, although it is elusive in its essence, is, therefore,
a unique chance for us whenever, as long as we live.

3. Accomplishing the mission
As a recipe for the feeling of being entangled in the clamor of existence,
one can present a unique ethical philosophy of humility, love and contemplation
of wisdom which, in a straight line, constitute: the road, spiritual confirmation
and sense of finding the purpose, and meaning of life. In the treatise The
Twelve Degrees of Humility and Pride Bernard of Clairvaux depicts Christ as the
Way, the Truth and the Life, according to the biblical interpretation. He proclaims the sense of biblical lessons of humility and points to Jesus' words:
“I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these
things from the wise and learned, and revealed them to little children” (Mt
11:25). We are therefore to develop talents and serve God without falling into
pride. The foundation of true greatness is humility.
Only because of this, maintaining the cause of improvement, the genius
who knows his or her potential is also extremely modest. Only reasonable approach to building everything what presents value for us (on the rock, not on
the sand) can ensure the success of the ventures. However, it's all about building
up as such, so as not to be discouraged by difficulties, to keep loving the truth.
Just the perseverance in the field of adversity makes a man the winner (see Augustine of Hippo). What is the end of our effort? After all, even a ruin can
found a new life. Our knowledge is limited. Respect for true, unfathomable
knowledge is also humility. The question arises in connection with the human
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aspiration for huge successes without proper preparation and without sensitivity
to other people. For example, the biblical tower of Babel, which is a symbol of
human pride, illustrates it perfectly. God's retaliation in the form of the confusion of languages made a man gain his disloyal participation in the “creation” of
nations. How effective was this action? Is not there one lesson for everyone: try
to hear God's voice and do not jam It at any price?
A loving attitude, assuming the presence of divine mediation in relationships among people unquestionably broadens human horizons and makes people set themselves to the highest values3. One needs to follow the trail of S.
Kierkegaard (1813–1855), who also asked in his Diary about the sense of coexistence of predestination and freedom, so as not to ignore the dictate of basic
questions about our sense on earth. The pioneer of Protestantism was Jan Hus
(1369–1415), the author of, among others work entitled The Church. He played
a significant role in the Czech Republic and then – thanks to Marcin Luther –
in the world. He died a martyr's death. It seems that the real mission is always
beyond human. Nevertheless, a man endowed with a mission becomes capable
of fulfilling it, when he is ready to deny even himself, to overcome his own limits, following the inspiration of the Spirit.

4. Value of work
The Protestant philosophy is interesting for us especially because of the
particular perception of the ethos of work, which is described as one of the fundamental virtues. Max Weber (1864–1920) wrote many significant remarks on
this topic. This thinker presents the internal, spiritual relationship between capitalism and Protestantism. According to Weber, it is the evangelical confession
together with the rational approach to life which determines the attitude of the
spiritual capitalist, manifested in the apotheosis of work and in the deep pursuit
of asceticism despite the real possibilities of living in abundance from the fruits
of his work. Weber also explains why – in his opinion – the renewal of life in
the Protestant spirit may be more durable than in confessions full of pathos,
which include Catholicism, but also Chinese Confucianism.
Various philosophers recognize the most important human values in different aspects of reality. Let us remind that for example for F. Schiller such values
3

See in: S. Kierkegaard, Works of Love, Harper Perennial Modern Classics 2009.
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were play and fun. In M. Weber's view apart from the specific rationalism such
a significant value is undoubtedly the work and this work constituting a kind of
vocation even a mission. Stanisław Brzozowski (1878–1911) was a Polish thinker who paid a special homage to the ethos of work. He perceived work as the
chief value, constitutive of man. He believed that without this inner gesture
which consumes the soft matter of our effort, man has no chance to truly emerge
from the world of soulless nature. That is why, by devoting themselves to work
without the promise of being appreciated humans sacrifice themselves for generations and sees that what is truly human cannot be forgotten. A different attitude, albeit in the subjective spirit, is presented by John Paul II (1920–2005),
who in the Encyclica Laborem Exercens refers to the "seven-day" creation of the
world by God, which finds its reflection in the man's week of work. The seventh day is to be devoted to rest, which guarantees the necessary renewal, the
chance to conceive itself again as a new one. It is good to believe that there is
one Great Creator. As Wladyslaw Tatarkiewicz (1886–1980) noticed people
can follow God, although they are not able to create anything from nothing4;
Humans can also try to renew the image of God in themselves through sincere
commitment to work and the ability to rest.
Georg Simmel (1858–1918) drew attention to the idea that people need to
cultivate themselves, which seems much more valuable than for example cultivating a pear tree to its fruitfulness. In the cultivation of the own self lies the
whole of humanity and development. As a philosopher of culture Simmel also
emphasized that by grassroot work or by engaging in art we are all involved in
an endless process of production whose ultimate purpose is not revealed to us.
Leonard E. Read mentions a similar problem in a neat text titled I, pencil. He
points out that in order to produce something seemingly as obvious as a small
pencil, it takes engagement of wide variety of competences and activities of
a huge number of people, and even then nobody is able to precisely explain how
this object arises. Only so-called "the great of this world" seem not to take part
in the constant process of creating and constituting human culture; they are also
the phenomena of their era (eg the direction in art).

4

302.

W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć (History of six concepts), Warsaw 1975, pp. 300–
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5. Passion
However, I must defend the sense of this unconsciousness, the nonknowledge of tomorrow, because I believe that the sense of temporality is important for a human being, even in somehow incomprehensible work, which
still fills life with content. Therefore, work is a kind of blessing. Particularly
noteworthy in this research is also Mihaly Csikszentmihalyi’s flow theory. It
leads us to the realization that only one step separates us from the most severe
one-sided exhaustion (eg physical or intellectual) to the true spiritual upward, to
happy forgetfulness, to losing ourselves completely at work even if we have still
to continue our monotonous effort. To gain a sense of contentment and selffulfillment it is enough to change the way of thinking. After all, it is the sense of
purpose of self and the world, in which one lives, that makes us think about
ourselves as happy and fulfilled people. One can distinguish several forms of activity in the type of the game depending on the experience that they cause: agon
(games related to competition, as most sports), alea (games of chance, for example, dice or bingo), ilinx (activities that change consciousness through deformation of normal perception, eg carousel ride or free parachute jumps) and mimicry
(creation of alternative realities, eg theater, dance) (see M. Csikszentmihalyi). As
we can see, a man needs game and play very much (we are returning to Schiller),
which fulfill an extremely important function in adult life too. Let us assume
that little Johnnie was playing the wizard. As he grew older, Johnny learned the
art of illusion. Now, adult John is among the best illusionists in the world, because he does not forget about the joy that only creative, that is, passionate,
work really brings. We could say that he learned it from a little boy whom he
never forgets. He learned how to take pleasure in small things, without which it
would be impossible to play any special scene. An example of a book inspiring
to a variety of creative games is set the exciting position of Stephen Bowkett entitled Imagine That…. The games described in it may be interested not only for
primary school pupils as part of activating classes, but basically for people of all
ages. It can be said that a man itself is ultimately nothing more than a mixture
of blood and sweat and unused possibilities. However, when he gives himself
a chance to make contact with the spirit of time and generations or simply with
another human being, he becomes a concrete individual and suddenly begins to
believe that he lives a life of purpose.
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6. Extraordinary opportunities of ordinary people
According to Aborigines people have “three brains”: the smallest is responsible for the logical thinking; middle one is heart and emotions, but the biggest
one is instinct5. Without some "fourth" area of brain which would collect and
process information from those three to establish more holistic decisions, and
without internal cooperation between “the three brains", how could we talk
about becoming oneself at all? For example, does a man who as his scout chooses the "smartest" instinct must remain only at the animal level and cannot integrate the benefits of the other "brains"? It seems quite absurd. If we really want
to be human, then – in my opinion – we should not only refer to some primary
nature, but also let ourselves be guided by the heart and keep thinking. Eventually, we are not internally contradictory entities, because if we were, then we
would not even exist. A man should therefore be able to seek to find something.
He should also be able to take breaks to be able to receive what he is looking
for. It is worth noting that usually we do not find the answers we need when we
stubbornly try to reach them, but when we stop our efforts momentarily. We
have to be able to look to see what we really want to see. Another noticeable
regularity can be expressed in the statement that we only get what we are setting
ourselves on. We do not even notice anything else, we do not notice opportunities that we do not consider.
However, we need a lot of forbearance, also for ourselves. It is only when
we are patient for ourselves that we can also let great changes in our lives,
changes for the better. The moment when we forget about our limitations is the
most important moment of human creativity. It decides about new human existence, and at the same time it ignites millions of new lives, all these people,
which it inspires. When we lose ourselves in dancing, in singing, in writing, in
sport... or in others, even ordinary everyday activities, such as cooking or cleaning, we open ourselves to extraordinary possibilities. By keeping only conscious
attention, we would not be able to see them, let alone use them to the zenith,
i.e. as it happens when we gain a real jump into the Infinite – when we agree to
be a spark which is able to set fire to the whole world...
Animism (contact with nature) and life in the present moment, so obvious
to an animal, can be a great art for a man. While rational thinking is the first
5
See in: M. Dudzik (about Ed Stafford), Król dżungli: Na wyprawie przesuwam granice
(King of the jungle: On the expedition I'm moving the boundaries), “Dziennik Łódzki”, August 23,
2013.
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step to start for example to create technically correct sentences, it is only letting
go of the limitations particular for this kind of creativity, that is able to open our
eyes to a significant dimension of humanity. For example, when we speak of
heroism, we mean truly great deeds, escaping the ethical correctness, thrilling to
similar gestures, described in poems. Appreciating the contribution of Ernst
Cassirer (1874–1945) in breaking the man from "the functional circle of the animal" and the introduction of the concept of "animal symbolicum", it can be
noted that at the same time it is high time – according to the adopted dialectic –
to reverse this idea in some sense. The task for people, who – in the limits permissible for themselves – have developed enormously in the sphere of rational
thinking, may now be just a deeper discovery of passion in themselves, which
from the current perspective will be able to gain a subtle but also expressive
meaning.
Therefore it is not a matter of letting us free ourselves from all kinds of
magical thinking. We would rather choose the interesting paths for our
thoughts. Philosophical thinking is not completely free from animal thinking or
from the irrational myth of irrationality. Eventually, philosophy draws from
myth. Plato (427BC–347BC) already focused on it. On the other hand, despite
appreciating the ideal world he was very ambivalent about myths. The difference between mythological thinking and myth thinking seems to rely on the occurrence or absence of the ability to consciously assume an attitude toward the
inconceivable and also on honest agreement for the presence of something unverifiable in human life. This ability is apparently present in the case of mythological thinking, and absent in the case of thinking with a myth, which, in turn,
unknowingly places eg thinking about self on the side of random events, untranslatable to logical language. Does true wisdom lie in an ability to admit
non-knowledge to oneself? Is there not wisdom in a skill to meet the Invincible
but without complete doom? An interesting illustration of the age-old conflict
between spiritual aspirations of reason and an emotional world of senses can be
Hermann Hesse's book Narcissus and Goldmund.
In addition, it turns out that our human world is not only twodimensional, but woven from many interpenetrating planes. Here friendship
with one’s own shadow comes out for good. In turn identifying oneself with the
role fulfilled in given circumstances marginalizes spiritual life6. Here, the only
chance for development is the consent to the course of life, as well as the conse6

See in: C. G. Jung (conceiver and editor), Man and his Symbols, New York 1964.
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quences of the choices made. Looking for meaning in life, one can try to treat
the existing reality as a picture painted by humanity from the beginning of time.
If we began to rip away the visible layers of what is, then we would not easily
get to what it was. There is no free passage from cause to effect in the world and
the present rarely becomes a direct consequence of the past. It is much easier to
point to the jumps that have taken place in our history or in the history of every
single human being. In order to understand history, one should therefore be
zealously directed to the source of what is, and not try to guess the invented
puzzles that only divert our attention from the essence of all things.

7. What is important
For example, in painting a picture it is important to properly "leave", which
should be understood as the ability to distance yourself from your own work by
looking at it from a greater distance from the easel, through a guarantee of success in trying to see everything you need to understand. Although there are different schools, the science itself, especially philosophical, will always focus on
what is important. In accordance with the principles of dialectics, it will lead the
student's mind from the general to the specific, not compelling him to acquire
absolute knowledge (it is important to know that a man cannot have it), but will
encourage to constant exercise of mindfulness, never to miss the opportunity to
step closer to the truth again. It can be understood as the meaning of existence,
because it is expressed in the essence of a given thing or phenomenon. It is not
dependent on what we can actually believe; we rather depend on it, but only if
we live in harmony with ourselves, with our true self. The amateur of truth may
turn out to be the creator of tomorrow, because he is a man whom history inspires to express the unique life on his own. It is this life that we have been gifted with, and nowhere else will we find ourselves, only here and now.
It can be said that every age has its own children; it also has its great heroes. However, distinctive regularity, which seems to apply to significant heroes,
as well as to silent saints, almost in every age is the current inability to recognize
and appreciate true innovators and predictors of tomorrow7. However, the development of mankind probably does not end yet. New generations will come.
In this matter, a lot depends on education of youth, because even spoiled fruit
See in: W. Kandinsky W., Concerning the Spirituality in Art, trans. M. T. H. Sadler,
Unites States 1977.
7
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can have healthy seeds8. Perhaps each of us has the ability to honestly anticipate
events, but not everybody realizes it. Not everyone can afford to give up the ballast of their unbelief. "The darkest is just before dawn", when one is already
deeply aware that he or she cannot see the real world, when they cannot see it
yet. Soon the night will rapidly change into a day. This unique moment was poetically presented by Wassily Kandinsky (1866–1944), who described it as penultimate level of the mysterious Pyramid.

8. Types of light
The role of light cannot be overestimated in life and in art. There is, however, a profound difference between the blinding sun of "knowledge" which was
described by Georges Bataille (1897–1962) in Inner Experience and the radiance
of the Sun of Ideas described earlier by Plato in The Republic. When our world
knowledge reveals something to us, it also hides something else. On the other
hand, in the case of the fundamental type of light (ideas), we are not blinded
but clearly instructed about the truth we are looking for. This light radiates with
particular clarity, only if of course it can be invoked, thanks to anamnesis, beyond the incarnation of the soul directly from the world of ideas. The deep difference is also between the Light of God and the light of the eyes. Do we see
well only with our hearts? – would ask the Little Prince from the book of A. de
S. Exupery (1900–1944). However, Augustine of Hippo (Saint Augustine, 354–
430) could answer him (beyond time) that both, a bad and a good heart, can be
full of abyss, including doubts and some kind of unbelief9. A man turns out to
be inconceivable even in the ways of manifesting his individuality among other
beings. However, if we put the Good in the center, on the altar of our lives,
what power above us can have a shadow over that power which is a part of nature? The unique mystery of man was emphasized by Abraham J. Heschel
(1907–1972). According to him the search to answer the questions about God
by human, at most allows us better understand our own being. On the other
hand, when we ask for ourselves, the answers we discover can point us to God,
that is, to our true heritage. Anyone who is able to believe it, believes also that
See in: J. Bilczewski (archbishop of Lviv), Młodości! Ty nad poziomy wylatuj! List
pasterski do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich, 20 stycznia 1905 r. (Youth! Fly above
the levels! Shepherd letter to students of high school and teacher seminars, January 20, 1905).
9
H. Arendt, Wola (Willing), trans. R. Piłat, Warsaw 2002, p. 125.
8
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everyone (without exception) is the heir of the kingdom. Every human being is
a free individual who has an unusual ability (though they are not compelled) to
follow the subtle calls of the Spirit, inviting people to participate in the great
work of creation.

9. Inner light
The most powerful creation engine is love (like in Empedocles’ philosophy). That is why generosity in the upbringing of a creative man turns out to be
so important. The love which creates through awakening aspirations, and does
not weaken by neglecting talents or even the very people who are endowed with
them, is a guarantee of development of potential in people. Thanks to this power, a man has a chance to become his entelechy, the best version of himself (like
in Thomas Aquinas’ lecture). At the same time, everyone can be one’s own
teacher, taking self-education in time. If a man knew that he would stumble, he
would not go forward, and thus would not make a groundbreaking mistake on
which he could learn something new. Like a small child, when he or she learns
to walk and they can still experience their failings, so adults should not forget,
that every first step requires a lot of commitment and faith. It is a metaphor for
the development of humanity as such.
If the presentation of the world and the image of one's own person (creation of the representations of the world and building knowledge, feeding convictions about oneself) does not differ significantly from the truth, human cares
for the need for further development towards perfection. Although people will
never be perfect, as long as they last they have a unique opportunity to work on
themselves. For example, it seems to a man that he is walking on a rope. However, he walk neither on a rope nor along an usual path, but he moves almost
entirely on the inner path marked by personal effort, which depends on the
strength of human conviction that he does not have to be a grating and can be a
way (for himself) at the same time.
The aspects described above are components of my approach to the indicated research problems and are the specific overcoming of the well-established
in the tradition ways of understanding human reality.
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10. The Philosophical experiment
“Universal Interpersonal Creativity Training”
In response to modern dilemmas deeply rooted in society and above all in
people who do not want to be only cogs in the machine, who want to be like
live sparks, I would like to propose a specific thought experiment under the slogan “Universal Interpersonal Creativity Training”, inspired by philosophy of
man, the need to improve interpersonal relations, socio-cultural animation and
drama.
The themes of these abstract trainings can oscillate in the circle of "I" –
"We". In this way, the intuitive dynamics of the transition from self-discovery
to integration with other people would be captured. The basic trust that – as
Socrates taught – a good man is especially protected by Providence, whereas evil
results only from human ignorance10, on a mental level may help us to work out
bridges of understanding with other people and with the world, leading to undermining and eventually demolishing the walls of possible mutual prejudices.
It can in turn promote the revival of the spirit of global cooperation and great
fun, even at work and during work, thanks to play of work. The key to success
lies in good cooperation, not in competition.
This philosophical experiment may turn out to be interesting in the light of
raised issues. It is a special proposition of Universal Interpersonal Creativity
Training as a response to the needs of very different people, which the Reader
individually discovers in himself. It is important for me to search for an intuitive
common link in pursuit of personal development by participants of this "virtual
fun". As a part of realization of this special game, everybody can personally analyze the possibility of cooperation between people at a varied level of intellectual, artistic and social development. By describing the structure of such a specific
training, it will be possible to explain the idea of indefinitely (self)shaping. After
the initial reconnaissance I can point to its following components:
– the development of mankind, a human being in history;
– the development of human individuality, due to the inability to define
the end of man as an entity;
– no rigor of segregation of people (everyone can take part in this thought
experiment).
10
See in: A. Kazimierczak-Kucharska, Chrześcijaństwo jako filozofia. Postać Sokratesa jako
jedno ze źródeł nauczenia św. Justyna Męczennika (Christianity as a philosophy. The figure of Socrates
as one of the sources of the teaching of Saint Justin Martyr), 2010, [in:]: www.katedra.uksw.edu.pl.
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This particular proposition of intra-personal training is to be focused on defining the importance of self-understanding and in order to direct attention to
the need for development of competences of living in a community. The goal of
people at various levels of life development is/should be mutual paying attention
to their strengths, which are the share of each one of them. If these people start
to form a group or create larger communities, they will probably also have greater or lesser need for social affiliation, although they will not always be aware of
how they can achieve better results of cooperation in a team with which they
would really like to integrate. Very often, not being aware of our own competences and before we discover our talents, we do not fulfill enough interesting
functions and in addition we also feel then inefficient, and even we have a sense
of personal maladjustment. I think, therefore, that it is worth to find out in advance whether such situations can be remedied. Can any team member perform
their tasks with the passion of a person genuinely involved in their work, while
inspiring other people, often very different? Let us think about it for a moment!

11. Connections between philosophy, religion and art
(multi-dimensional approach to the problem)
The particular issue is also from the beginning felt aspect of human spirituality. It is worth noting that our spirituality is connected not only with the religious ritual, but also very often with rituals centered around art, although the
role of sacred works is differently understood in different religions; as having or
not their contribution to the Salvation. The problem concerning the sacral significance of images is not particularly important for these considerations. I am
much more interested in a man himself, with his dilemmas and lofty dreams,
a man – as a living picture of the Sacrum. According to the Latin sentence –
"ars longa, vita brevis”. However, it seems that on the way of life a man may let
himself be sanctified by the power of Grace. Therefore when people follow
Christ, taking their own crosses, they also receive their participation in the great
uninterrupted work of creation.
I think it is worth to make an attempt to develop the problem of inevitable
ambivalence present in the creativity, therefore it seems to be inseparably connected with create process. An artist and an amateur work with their sensitivity,
going through spiritual cataracts, including existential crises. One of the few
sources clearly pointing to the existence of such an unresolved (or unsolvable?)
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problem are the writings of Brother Albert. Before he devoted himself to the
poor, he had become an outstanding painter, for example the author of the work
Ecce Homo11. The life of Adam Chmielowski (his previous name) can also be
a valuable inspiration for people interested in the problem of spirituality in art.
I consider the need for the diagnosis of a deeply rooted in human aspiration to
verbalize the tension in the soul between the pursuit of perfection in the temporal world (art) and the sense of vocation to sanctify one's life through inner
simplicity.
I also think that in this matter, it is impossible to limit oneself to attempts
to answer the question whether art stands in the way of sanctity, because it implies further questions in the following way: is sanctity (understood as a deep
spirituality) a condition for a real art? In search of the sense of sacrifice for art,
you can also ask other types of questions. For example, if a work of art seizes the
entire world, can it be seen only as a product of an artist who receives a spiritual
invitation to creativity? It is not so important to complete the work, for example
to paint a picture, but the spiritual development of a human being. According to
the biblical teaching, every man is called to holiness; it's like a call to genius, to
the maximum of life in the truth. Nobody is released from the obligation of
self-improvement.
Similar themes can also be found in the sphere of "philosophical faith".
The treatment of art as a signpost in considering the hidden meanings of reality
is related to the lecture by Karl Jaspers (1883–1969) on the “ciphers of transcendence”. Already Schopenhauer thought that art creates an opportunity of
detachment from temporal subjective afflictions and – as a form of pretense of
the will – it was for him something the best that could happen to a man. Nietzsche, who searched the truth alone, saw in art the inexhaustible possibilities of
manifesting the Spirit.
The broadening consciousness concerning the subtlety of human spirituality based on the study of the process of human creativity, broadly understood in
the sense of undertaking of various ambitious projects, can contribute to a more
complete realization of the liberating idea presented as a way to realize the need
for the actual sanctification of life.
There is some risk in marked by human subjective adversity the necessity of
confronting with danger of assessment and measurement all people by one
11

print/.

https://www.catholictothemax.com/catholic-art/ecce-homo-by-st-albert-chmielowski-
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measure. It is necessary to remember that every human has their own standards,
with which they play in their constant struggles.

Bibliography
Arendt H., Wola (Willing), trans. R. Piłat, Warsaw 2002.
Bataille G., Inner Experience, trans. S. Kendall, New York 2014
Bernard of Clairvaux, The Twelve Degrees of Humility and Pride (Cistercian Fathers), Cistercian
Publications 1989.
Bilczewski J. (archbishop of Lviv), Młodości! Ty nad poziomy wylatuj! List pasterski do uczniów szkół
średnich i seminariów nauczycielskich, 20 stycznia 1905 r. (Youth! Fly above the levels! Shepherd
letter to students of high school and teacher seminars, January 20, 1905).
Bowkett S., Imagine That…, Stafford 1997.
Brzozowski S., Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Ideas: An introduction to the philosophy of
historical maturity), Lviv 1910.
Cassirer E., An Essay on Man: an introduction to a philosophy of human culture, London 1944.
Csikszentmihalyi M., Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper Perennial Modern Classics 2008.
Dąbrowski K., Elementy filozofii rozwoju (Elements of the development philosophy), Warsaw1989.
De Saint-Exupéry A., The Little Prince, Ware (Hertfordshire) 2018.
Dudzik M. (about Ed Stafford), Król dżungli: Na wyprawie przesuwam granice (King of the jungle:
On the expedition I'm moving the boundaries), Dziennik Łódzki, August 23, 2013.
Ericson Eric H., Childhood and society, New York 1993.
Hegel G. W. F., The Phenomenology of Spirit, trans. T. Pinkard, Cambridge 2018.
Hesse H, Narcissus and Goldmund, trans. U. Molinaro, Bantam USA 1984.
Heschel A. J., Who is Man, Stanford 1965.
Huss J., The Church: De Ecclesia, trans. D. S. Schaff, Whitefish 2010.
John Paul II, Encyklika Laborem Exercens, Vatican 1981.
Jaspers K., Philosophical Faith and Revelation, Glasgow 1971.
Jung C. G. (conceiver and editor), Man and his Symbols, New York 1964.
Kandinsky W., Concerning the Spirituality in Art, trans. M. T. H. Sadler, Unites States 1977.
Kant I. Critique of Pure Reason, trans. P. Guyer and A. W. Wood, Cambridge 1998.
Kant I. The Critique of Judgement, trans. by J.H. Bernard, London 1914.
Kierkegaard S., Works of Love, Harper Perennial Modern Classics 2009.
Kierkegaard S., The Diary Of Søren Kierkegaard, New York 2000.
Kazimierczak-Kucharska A., Chrześcijaństwo jako filozofia. Postać Sokratesa jako jedno ze źródeł
nauczenia św. Justyna Męczennika (Christianity as a philosophy. The figure of Socrates as one of
the sources of the teaching of Saint Justin Martyr), 2010, [in:]: www.katedra.uksw.edu.pl.
Luijpen W. A., Existential phenomenology, Pittsburgh 1963.
Nietzsche F., Thus Spake Zarathustra (Dover Thrift Editions), trans. T. Common, United States
1999.
Plato, The Republic, trans. B. Jowett, Overland Park 2008.

136

Katarzyna Popek

Read L. E., I, pencil, FEE (1958).
Saint Augustine, The Confessions, trans. H. Chadwick, Oxford 2008.
Scheler M., The Human Place in the Cosmos (Studies in Phenomenology and Existential Philosophy),
trans. M. S. Frings, Evanston 2009.
Schiller F., On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters: Parallel-text Edition, Oxford
2000.
Schlegel F., The Romantic Manifesto.
Schopenhauer A., The World as Will and Idea, trans. R. B. Haldane and J. Kemp, London 1909
(release date of vol. 3 of 3).
Simmel G., Philosophische Kultur, Leipzig 1919 (second edition).
Słownik terminów Arystotelesowych (Dictionary of Aristotelian Terms) [in:] Arystoteles, Dzieła
Wszystkie, t. 7, Warsaw 1994.
St. Albert Chmielowski’s image: https://www.catholictothemax.com/catholic-art/ecce-homo-byst-albert-chmielowski-print/.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć (History of six concepts), Warsaw 1975.
The Holy Bible, https://biblehub.com/.
Wawrzonkowski K., Smak, geniusz, sztuka. Filozofia piękna Alexandra Gerarda w świetle estetyki
Kantowskiej (Taste, genius, art. The philosophy of beauty of Alexander Gerard in the light of
Kant's aesthetics), Torun 2009.
Weber M., Drogi zbawienia i ich wpływ na sposób życia (The Ways of Salvation and their Influence
on the Conduct of Life) [in:] the same author, Szkice z socjologii religii (Sketches from the sociology of religion), from the original trans. J. Prokopiuk, H. Wandowski, Warsaw 1984.

dr n. hum. Katarzyna Popek – Ph.D, a graduate of University of Lodz

IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
XXX/2
Białystok 2018

Ewelina Feldman-Kołodziejuk
(Białystok)

ON FREEDOM IN THE TIMES OF ECONOMIC CRISIS –
A CLOSE READING OF MARGARET ATWOOD'S
THE HEART GOES LAST

Abstract
In her fifth dystopian novel, The Heart Goes Last, Margaret Atwood portrays North America in the not so far future, in the wake of a global economic crisis. Parts of the country are in the
state of complete chaos, subjected to a ruthless gang rule. The solution to the system's breakdown
comes in the form of the socio-economic experiment that requires from its participants relinquishing their freedom as every other month they will spend in prison. The seemingly preposterous experimental project enables Atwood to explore principal questions about the limits of our
freedom in the times of an economic crisis or a neoliberal model of economy. The satirical form
the novel takes, especially towards its end, helps the writer to decry people's over-willingness to
give away their freedom and civil liberties in exchange for happy, uninterrupted consumption.
The following article aims to demonstrate that the notion of freedom and free will permeate The
Heart Goes Last, which is, in that respect, a politically and socially engaged satire.
Key words: freedom, free will, dystopia, economic crisis, pornography, Margaret Atwood.

Thirty years after a spectacular success of The Handmaid's Tale (1985),
Margaret Atwood published her fifth dystopian novel The Heart Goes Last.
Though it did not necessarily overshadow her well-deserved and long-standing
reputation of a primarily feminist writer, it did foreground her double status of a
mainstream and speculative fiction writer. The latter genre more than any other
enables the writer, who is a fervent activist, to voice her objections against the
intolerable condition of today's world with regard to the violation of human
rights, rampant technology, ecology, unbridled consumption or ubiquitous sur-
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veillance. Speculative fiction, the term Atwood prefers over science fiction, scrutinizes the interdependence of scientific research, economy, exploitation of nature and social justice, to name but just a few. Sketching highly plausible and
equally horrifying visions of possible futures, the author invites self-reflection
that is of the essence if a change of attitudes is to occur. Coral Ann Howells
elucidates the employed technique in the following terms:
Atwood pushes her narratives to the verge of collapse and disaster or even over the
edge, and then she shifts the perspective to a wider historical context which holds out
an ambiguous hope for the future. Her narratives open up space for the transformation
of attitudes and policies before it is too late. Her two futuristic dystopias sweep back to
the past, only to land readers squarely in the present at the end: “As I've said, I have no
answers. But I've indicated some of the possibilities, some of the dangers that may lurk;
some of the conundrums” (Negotiating, p. 108).1

Both the masterly Maddaddam trilogy and the latest novel The Heart Goes
Last draw bleak pictures of the possible futures for North America and are
multi-layered critiques of the current state of affairs, to use Erich Fromm's categories, they both demonstrate the consequences for the society in which the
having mode has almost entirely substituted the being mode. However, while
the Maddaddam trilogy primarily dwells upon genetic engineering and ecological issues, The Heart Goes Last explores the issue of economy, governmental control and civil liberties above all. The following article aims to demonstrate that
the concept of rejected freedom and discarded civil liberties permeate Atwood's
latest novel, which, though set either in the not so far future or parallel present
moment, is a bitter commentary on today's neoliberal society and its citizens.
In her collection of lectures Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth,
Atwood expands the idea of debt as an omnipresent, deep-seated life scenario
few people even bother to question. Referring to Eric Berne's 1964 bestseller
Games People Play, Atwood points to the ubiquity of the Debtor game scenario.
Berne says, “'Debtor' is more than a game. In America it tends to become a script, a
plan for a whole lifetime, just as it does in some of the jungles of Africa and New
Guinea. There the relatives of a young man buy him a bride at an enormous price, putting him in their debt for years to come.” In North America, says Berne, “the big expense is not a bride but a house, and the enormous debt is a mortgage; the role of the
C. A. Howells, Margaret Atwood. Houndmills and New York: Palgrave Macmillan,
2005, 187–188.
1
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relatives is taken by the bank. Paying off the mortgage gives an individual a purpose in
life.”2

For decades people of many affluent countries, The United States of America, however, topping the league, took out lifelong mortgages to buy a house or
a flat. On top of that, they succumbed to the loans of all types, including credit
cards, to acquire a variety of luxurious consumer goods. They could finance their
life through debt. Nevertheless, when the housing bubble burst and the global
financial crisis followed in its wake, the Debtor scenario was no longer a possibility. Thousands of people lost either their jobs or houses, or, in the case of the
most unfortunate ones, both.
This very theme lies at the core of The Heart Goes Last. The action of this
dystopia is set in the not so far future in North America, following a major economic crisis that converted the north eastern part of the country into a battlefield. The jobless, the homeless, the have-nots roam the cities in search for a job
or food, trying to survive yet another day and escape the gangs of thieves and
rapists. The life of main characters – Stan and Charmaine, once the representatives of the middle class, after the repossession of their house forced to live in
their car, has literally been reduced to survival. Their world is the pre-flood
world of the Maddaddam trilogy: pleeblands versus Compounds, the poor versus
the rich. The have-nots have virtually nothing but few private possessions and
freedom.
Therefore, when Charmaine discovers an advertisement for volunteers to
participate in the social experiment in return for employment and accommodation in the city of Consilience, she is desperate for her and Stan to be selected
and to retrieve their old comfortable middle-class life that comes with clean
bedsheets and fluffy towels. Even at the cost of life-time imprisonment within
the walls of the Positron Project, she cannot ignore the voice that exhorts:
Remember what your life used to be like?” says the man's voice, during the tour of the
sheets and pillows. “Before the dependable world we used to know was disrupted? At
the Positron Project in the town of Consilience, it can be like that again. We offer not
only full employment but also protection from the dangerous elements that afflict so
many at this time. Work with like-minded others! Help solve the nation's problems of
joblessness and crime while solving your own! Accentuate the positive!3
2
M. Atwood, Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth. London and New York:
Bloomsbury, 2008, 83–84.
3
M. Atwood, The Heart Goes Last. London and New York: Bloomsbury, 2015, 26.
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The experiment is supposedly to serve as a model solution to an economic
crisis and high crime for other communities to follow in its footsteps. It is
“a recipe for systems breakdown, right there: for anarchy, for chaos, for the
senseless destruction of property, for so-called revolution, which means looting
and gang rule and warlords and mass rape, and the terrorization of the weak and
helpless.”4 The cities have turned into a battlefront, some areas controlled by
gangs, others fenced off from the general public. There are too few law enforcement officers and too little money to keep the dangerous element behind
bars. Hence, the Positron Project which rests upon the idea that every other
month the citizens of Consilience that are provided with all bare essentials, jobs
included, swap places with the prisoners of Positron corrective facility. It relies
on the assumption that given a chance to lead a respectable life outside prison,
but in a controlled environment of the project, inmates would rehabilitate
themselves and transform into better, law-abiding citizens. Not surprisingly, the
utopian plan for the integration of convicts falls through, and the worst troublemakers vanish one by one following various riots. As time goes by, both Stan
and Charmaine come to realize that there is much more to that experiment than
it seems. Daily propaganda delivered by Ed, the leader, instead of boosting
Stan's morale and faith in the project, appears to alert him and, as a result, he
commences to question the sincerity of the experiment.
The Town meeting today skips the preliminary shots of happy workers and pie charts
and focuses right in on Ed, who's in full pep-talk mode. How well they are all doing
with the Project tasks – beyond Ed's highest expectations! They must be so proud of
their efforts and achievements, history is being made, they are a model for future towns
just like theirs; indeed, there are now nine other towns that are being reconstructed according to the Consilience/Positron model5.

Hearing that, Stan slowly begins to dissect their model reality. Selfreflection and critical thought allow him to see cracks in the system.
Hold on, thinks Stan. What's underneath all the horn-tooting? Some folks must be
making a shitload of cash out of this thing. But who, but where? Since not much of it
is trickling down inside the Consilience wall. Everyone's got a place to live, true, but no
one's richer than anyone else.6
4
5
6

Ibid., 38.
Ibid., 81.
Ibid., 81.
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He seems to be shaking off lethargy and his scales tip a little more to the
side of being than having. This is the moment Stan realizes the spuriousness of
Positron reality and feels that he has been lied to. Painful realization though it
is, it eventually sets him free, he has a choice to either comply with the rules of
the deceitful Positron project or to try to ascertain the truth. His route towards
awareness echoes Fromm's description of knowing:
knowing begins with the awareness of the deceptiveness of our common sense perceptions, in the sense that our picture of physical reality does not correspond to what is
“really real” and, mainly, in the sense that most people are half-awake, half-dreaming,
and are unaware that most of what they hold to be true and self-evident is illusion produced by the suggestive influence of the social world in which they live. Knowing,
then, begins with the shattering of illusions, with disillusionment.7

The disillusionment seems to lie at the very heart of The Heart Goes Last.
In the Guardian article published at the time of the novel's release, under a lucid
title “We are double-plus unfree”, Atwood elucidates that the novel's aim is to
shatter readers' illusions about the world we live in8 and as usual she does so by
“radical questioning of contemporary social myths and fashionable ideologies”.9
The Positron project is a microcosmic version of western reality in which citizens blindly follow the rules of rampant neoliberalism in exchange for the
promise of a mortgage. Craving for safety, that is, for freedom from the dangerous element, may it be terrorists, hackers, poverty, or others, citizens have given
away a multitude of their civil liberties. In one of the interviews, Atwood confirms that the total surveillance in the town of Consilience has a direct link to
Bill-C-51, which she actively opposed and protested against, and which facilitated the exchange of the information about individuals by the Canadian government agencies.10
Expecting the governments to provide protection from all possible dangers
and threats, citizens have granted them the right to control everyone and almost
every activity, leaving little scope for privacy, let alone independent thinking. By
trading civil rights for the right to consume happily, they have enslaved themselves to the system, or perhaps a number of systems they all function in simulE. Fromm, To Have or to Be? New York and London: Continuum, 2008, 33.
M. Atwood, “Margaret Atwood: we are double-plus unfree.” The Guardian (18 Sept.
2015). Web.
9
C.A. Howells, op. cit., 185.
10
M. Atwood, “What Leadership Looks Like.” Canadian Business 88.10/11 (2015): 22.
7
8
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taneously, they have traded freedom to, the active mode, for freedom from, the
passive mode.
In the aforementioned article, Atwood observes:
Minus our freedom, we may find ourselves no safer; indeed we may be double-plus unfree, having handed the keys to those who promised to be our defenders but who have
become, perforce, our jailers. A prison might be defined as any place you’ve been put
into against your will and can’t get out of, and where you are entirely at the mercy of
the authorities, whoever they may be. Are we turning our entire society into a prison?
If so, who are the inmates and who are the guards? And who decides?11

One does not necessarily need to be a volunteer of the Positron project like
Stan and Charmaine in order to be a prisoner. Every area of responsibility and
power that has been ceded to politicians or public institutions deprives people of
their power to influence and shape reality, consequently, their role of active participants in the society is slowly superseded by the role of passive observers. In
the course of the novel, Stan comes to realize that the chances that the government will ever cater for an individual are none. Though masked as a humanitarian solution to the economic crisis, the Positron prison is a cover-up for illegal
practices and a condoned exploration of the underprivileged.
Needless to say, those who come to the aforementioned realisation in the
novel are few and far between. While Stan is pondering upon the fallacy of the
whole experiment, the rest of the participants seem to be satisfied and happy
with their choice. They occupy themselves by doing the jobs allocated, meekly
swapping their civilian clothes into prison outfits on the first day of an alternate
month. They do some repair work around the co-owned house and do some
potting in their co-owned garden while listening to “string quartets, Bing
Crosby, Doris Day, the Mills Brothers, or show tunes from vintage Hollywood
musicals”12 since rock and hip-hop are not allowed “to avoid overexcitement”.13
They are provided with the perfect work and life balance, the goal of many corporate workers at present. Their basic needs are met, so what else could they
want? Yet, with ever page it is difficult to shake off the impression that the residents of Consilience are the walking dead. Nothing depends on them since they
perform the preassigned roles.
11
12
13

M. Atwood, We are double-plus unfree, op. cit.
M. Atwood, The Heart Goes Last, op. cit., 43.
Ibid., 43.
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The predominant mode of the Positron residents is that of having, of gathering possessions and looking after them. It excludes the being mode since the
residents lack freedom to and everything that comes with it. They have been
granted freedom from but deprived of freedom to, they are safe but they are powerless. As Czesław Miłosz reflects in his seminal work on a communist rule, The
Captive Mind, “Freedom from something is a great deal, yet not enough. It is
much less than freedom for something.”14 The impossibility of stepping out of a
predesignated role even for a moment, accompanied by total hi-tech surveillance
as well as scrutiny of other project participants, slowly but steadily turns the city
of Consilience into a totalitarian state. The project subverts the notion of
American individualism, which many Americans still claim to cherish dearly,
and substitutes it with the ideal of collectivism, whose primary aim is to boost
economy and cater to the physical needs of participants but which leaves little or
no space for free choice, critical thought or self-reflection. Peculiarly, though
almost any struggle has been entirely eliminated from the residents' life, it seems
to have backfired. Having had their material needs satisfied, the residents of
Consilience are not necessarily happy. Like in Kurt Vonnegut's dystopian short
story 2BR02B, under the veneer of a perfect, successful and blissful society that
is exempt from prisons, slums, insane asylums, cripples, poverty, wars, diseases,
old age or death, there is the air of boredom, listlessness, and longing. This is
exactly the same concoction of emotions like in Witkacy's Insatiability, the
dystopia in which Poland is conquered by a Chinese leader Murti-Bing who
controls people through pills that block independent thinking and thus the ability to resist. Miłosz describes the ambience of this novel in the following words:
The one thing that seems to deny the perfection of Murti-Bing is the apathy that is
born in people, and that lives on in spite of their feverish activity. It is hard to define,
and at times one might suppose it to be a mere optical illusion. After all, people bestir
themselves, work, go to the theater, applaud speakers, take excursions, fall in love, and
have children. Yet there is something impalpable and unpleasant in the human climate
of such cities as Warsaw or Prague. The collective atmosphere, resulting from an exchange and a re-combination of individual fluids, is bad. It is an aura of strength and
unhappiness, of internal paralysis and external mobility. Whatever we may call it, this
much is certain: if Hell should guarantee its lodgers magnificent quarters, beautiful
clothes, the tastiest food, and all possible amusements, but condemn them to breathe
in this aura forever, that would be punishment enough.15
14
15

C. Miłosz, The Captive Mind. New York: Vintage Books, 1955, 34.
Ibid., 22–23.
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This is exactly what befalls the city of Consilience, the collective fluid appears to be perky but individual fluids are low. If people know beforehand what
their days and months to come will look like and have no control over them, despite all the activity their life seems event-less. They fall into a deep slumber,
even though their personas are capable of performing daily duties. However, not
all people concede to the role of passive extras in their own life and would rather
do anything, including criminal acts, than experience their life through the
looking glass. As Atwood observes:
Scientists tell us that rats, if deprived of toys and fellow rats, will give themselves painful electric shocks rather than endure prolonged boredom. Even this electric shock selftorture can provide some pleasure, it seems: the anticipation of torment is exciting in
itself, and then there’s the thrill that accompanies risky behaviour. But more importantly, rats will do almost anything to create events for themselves in an otherwise
eventless time-space. So will people.16

Lacking any challenge, some residents, Stan and Charmaine inclusive, engage in sexual fantasies about their alternates, people that occupy their houses
when they serve their month in prison and vice versa. An attempt at meeting
your alternate, which is strictly forbidden, is the most extreme activity some project participants dare to get involved in. The face-to-face encounter with your alternate, apart from giving one a thrill, becomes a form of civil disobedience.
Notwithstanding, Consilience is not a place for the dissatisfied ones who
may threaten the success of the scheme. Everything is under strict control and
surveillance. Those who do not comply with the rules and regulations are
branded as the incorrigibles and are furtively eliminated through lethal injection
at the hands of Charmaine, who works in the Medications Administration.
Though at some point she has misgivings about her job, after all she takes people's lives, she comforts herself by observing that “from all she's observed, the experience appears to be an ecstatic one. The bad part happens to her, because she's
the one who has to worry about whether what she's doing is right. It's a big responsibility, and worse because she isn't supposed to tell anyone what she's actually doing, not even Stan.”17 She is constantly reassured by the authorities about
the indispensability of her services for, naturally, they perfectly know that it is
much easier to blame it on the system than take responsibility for your actions.
16
17

M. Atwood, Payback: Debt and the Shadow Side of Wealth, op. cit., 83.
M. Atwood, The Heart Goes Last, op. cit., 69.
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To borrow Miłosz's line of thought from The Captive Mind, it is much easier to delegate responsibility for your actions to historical fault and necessity
rather than accept their consequences as your individual fault. By condoning the
death of so called reactionaries, Charmaine discards her moral values and ideals
she cherished before signing in for the Positron experiment. Instead, she adopts
a new faith, Ed's vision of a better organised and happy society. The mechanism
of betraying your ideals for the sake of a new dogma is universal, one needs to
renounce their old self and be ready to eliminate potential threats to the brave
new world. Charmaine justifies the executions she carries out, neatly coined
procedures, in the name of a better, more prosperous future. “I was just eliminating reactionaries that threaten the new order,” she appears to be saying to
herself. However, when the rumour spreads that the Consilience/Positron project is being scrutinized from the outside and that its future might be jeopardized, for a short moment Charmaine seems to be fully aware of the moral dubiousness of the system.
What if some reporter happened to find out about the Procedure? Not everyone would
understand about that; they wouldn't understand the reasons for it, the good reasons.
You could put a really unpleasant headline on such a story. She has a flash of herself, in
a front-page photo, in her green smock, smiling eerily and holding a needle: DEATH
ANGEL CLAIMS SHE SENT MEN TO HEAVEN. That would be horrible.
She'd be the target of a lot of hate. But Ed won't let the reporters get in here, and
thank goodness for that18.

The extent to which Charmaine is corrupted by the system becomes evident when after an initial shock and a moment of hesitation she administers the
procedure to Stan, her husband. Though at first she contemplates renouncing
her complicity in killing her husband and thus rebelling against the orders, soon
she coldly calculates that he will be killed anyway so, all in all, she would only
risk her own position and possibly even her life. In her world, free will and freedom are the luxuries that have come to be perceived as a burden. What rules
Charmaine's life is fear, the apprehension of being forced to leave the safe walls
of Consilience and resume her struggle to survive in the merciless outside world.
The fear of prospective personal persecution, in general, prevents people from
espousing the cause of the underprivileged. The sources of oppression and discrimination, however, are still numerous: gender, race, ethnicity, sexual orienta18

Ibid., 120.
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tion are just a few. Prejudices die hard and, as Atwood bitterly observes, all too
often the system itself benefits from them:
In the US, young black men are disproportionately represented in the prison population; in Canada, it’s young First Nations men. Are we incapable of thinking up anything more effective and at the same time less costly, such as better education and better job creation? But maybe it serves the powers that be to foster the conditions that
create scary people and have them running around, so we ourselves will see the logic of
paying to lock them up.19

Once the extensive development of penitentiary system provided thousands
of work places, not to mention other thousands employed in legal professions
and law enforcement, it is impossible to break the vicious cycle of unnecessary
detention. As costly as prisons are, especially from taxpayers' point of view, they
help to sustain the job market and keep unemployment rates low. And though it
is generally agreed that prison is “no longer a reformatory where criminals are to
be reformed, no longer a penitentiary where they are to repent – it has become
a warehouse where people are stashed,”20 little is done to change it. This is the
sacrifice the system is ready to make in order to make taxpayers' world a safe
place. However, in the era of neoliberal economy, where everything should be
regulated by the free market, more sacrifices are demanded. The unemployed,
the sick, the poor should all cater for themselves outside the system for they do
not contribute to it in any way. These reactionaries, for after all they pose a threat
to the well-being of the system through their claims for benefits, are neoliberal
society's offerings to the god of the free market. Meanwhile, the majority go on
with their lives without a wink of remorse. In Atwood's view, our lack of protest, let alone outrage it should cause, stems from fear, “And fear can come in
many forms: sometimes it comes down to the fear of not having a paycheck. As
long as the trains run on time and you yourself are employed, why make a fuss if
a few people here and there are being strung up by their thumbs?”21 Therefore,
perhaps a reader should not be too hard on Charmaine for giving a lethal injection to her husband, for just like the vast majority, she was trying to keep her
head above water.
Charmaine's administration of a deadly drug to her husband, apart from
moral questions, raises naturally another issue, namely, that of love. For what is
19
20
21

M. Atwood, We are double-plus unfree, op. cit.
Ibid.
Ibid.
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love in the era of sexual freedom, disposability and omnipresent pornography?
The three epigraphs that precede the novel are: an excerpt depicting Pygmalion's creation of Galatea from Ovid's Metamorphoses, a newspaper clipping
from a science fiction website, Gizmodo, that describes a sex doll, and a fragment of Shakespeare's A Midsummer Night's Dream about the parallel between
lovers and madmen, respectively. Such a concoction of quotations successfully
encompasses the complex notion of love in the contemporary world that frequently boils down to the commodification of another person. Lovers like
madmen engage in fantasies that have little to do with reality and real people,
like Pygmalion, they imagine their Galateas to be someone else, even though it
is not always a conscious mechanism. Bringing in past and all past selves into
a relationship, people are incapable of seeing their partner for who they really
are. In order to fulfil their deepest psychological needs, people seek for partners
that will help them act out prescribed scenarios. Such is the case of Stan and
Charmaine, who, despite their reassurances of mutual love, seem to be if not
unhappy than at least completely bored with each other. Charmaine, who had
a troubled family background, strives to keep up appearances of marital bliss and
Stan being the best choice she could have made. Unlike Max, her lover and alternate at Conscilience, with whom she has a passionate and “dirty” kind of sex,
Stan provides her with the sense of stability and security.
She did love Stan, but it was different. A different kind of love. Trusting, sedate. It
went with pet fish, in fishbowls–not that they had one of those–and with cats, perhaps.
And with eggs for breakfast, poached, snuggled inside their individual poachers. And
with babies.
Once Grandma Win had died, Charmaine had to make her own way; it had been thin
ice with the cracks showing and disaster always waiting just beneath her, but the trick
was to keep gliding. She loved Stan because she liked solid ground under her feet, nonreflective surfaces, movies with neat endings.22

When with Stan, Charmaine acts out the script of a decent and slightly uptight wife who dreams of a perfect home and family and does not allow herself
to let go in her marital bedroom. She is fond of her husband and their past but
she is not passionate with him; Charmaine has settled for Stan. The reasons for
her choice may be manifold, she could have done so in order to survive in the
dog-eat-dog world but perhaps also to avoid the risk of getting involved in
22

M. Atwood, The Heart Goes Last, op. cit., 53.
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a toxic relation in which she could easily be exploited or taken advantage of due
to her childhood experiences. The fact that she is drawn to a domineering type
of a lover is revealed through her lascivious affair with Max, who forces her to
step in the role of a slut, with which she meekly complies. On the other hand,
the unsatisfactory condition of her marriage may simply result from a much
more common cause of a marital break-down, namely, ceasing to care for each
other and taking each other for granted. Love, which is always an active mode,
over time is frequently superseded by ownership, which, for a contrast, always
implies a passive mode. Fromm recounts this process in the following terms:
The marriage contract gives each partner the exclusive possession of the other's body,
feelings, and care. Nobody has to be won over any more, because love has become
something one has, a property. The two cease to make the effort to be lovable and to
produce love, hence they become boring, and hence their beauty disappears. They are
disappointed and puzzled. … Now, instead of loving each other, they settle for owning
together what they have: money, social standing, a home, children. Thus, in some
cases, the marriage initiated on the basis of love becomes transformed into a friendly
ownership, a corporation in which the two egotisms are pooled into one: that of the
“family.”23

Though Charmaine seems to lack this realisation, Stan seems to be perfectly aware of this mechanism. When watching the sex tapes of Charmaine and
her lover, he ponders, “How long will it take for the two of them to get bored,
then fed up with each other?”24 He thinks of metaphoric “dirty socks” and “hairs
in the sink,” which apparently, in his view, are an inevitable future of every romantic relationship that goes on for too long.
The Heart Goes Last, however, has a remedy to this imminent boredom,
namely, a brain operation that allows you to attach to someone permanently,
with your love never waning. Naturally, since the operation is in its experimental phase, some women from the Positron project are subjected to it as guinea
pigs against their will. As mistakes are bound to take place, one of the characters falls in love with her teddy bear, which is so Atwoodian a trait. The nature
of that experiment and its rationale is elucidated in the following dialogue between Stan and Budge, who is an expert in sex robots:

23
24

E. Fromm, op. cit., 38.
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“Let me put it to you,” says Budge. “Suppose you could customize a human being
through a brain procedure.”
“How do you mean?” says Stan.
“They use lasers,” says Budge. “They can wipe your attachment to anyone previous.
When the subject wakes up she imprints on whoever's there. It's like ducklings.”
“Holy crap,” says Stan.
“So, shorthand: choose a babe, give her the operation, stick yourself in front of her
when she's waking up, and she's yours forever, always compliant, always ready, no matter what you do. That way nobody feels exploited.”25

Putting aside the moral issues such an enslavement raises, another question
that emerges here is people's willingness to be in such a relationship. The
aforementioned scenario is the most extreme version of the having mode in
a relationship one can imagine since the actual partner does not exceed the role
of a sex doll or a sexbot; it is based on the total commodification of a human being. But then, on the other hand, perhaps it should not cause such an outrage in
the society in which sexual freedom often verges on violation of others.
Just as one of the epigraphs to the novel announces it, pornography business is taken under scrutiny, but in a typical Atwoodian style. Elvis and Marilyn
sexbots that cater to the needs of the masses and occasionally get jammed or go
awry are produced at the premises of Conscilience along with kiddybots that are
“dressed in the white nighties or the flannel pjs” and are “boxed in flannelette
sheets, and each one has a bear tucked into the package for extra-realistic effect.”26 Few writers have such a satirical talent that despite provoking choking
laughter they manage to raise true terror in the reader who begins to wonder if
kiddybots fit into the category of our right to sexual freedom or if they are an egregious violation. When outraged Stan protests against the notion of kiddybots, he is
told that they are in high demand and, in the times of economic crisis, the possibility of making big money cannot be discarded. Moreover, the producers believe
“these bots are sparing real kids a whole lot of pain and suffering.”27
Child pornography as well as underage prostitution is the issue which Atwood previously explored in Oryx and Crake through the character of Oryx, an
Asian woman that was sold by her mother to work as a child sex slave. The
questions this subplot posed, and that are eerily echoed in The Heart Goes Last,
force the reader to reconsider the notion of freedom. Obviously, sexual exploita25
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tion of minors is a blatant violation of their freedom but pornography viewers
are far from being free, too. In the era of ubiquitous pornography and ever increasing sexualization of advertising industry, it is virtually impossible to determine whether the industries cater to customers' needs or whether they actually
create the demand themselves. Once more, the free market has the upper hand,
the amount of money pumped into and out of pornography is too great for the
industry to curb its practices regardless of moral objections. “Jobs are stake,” says
one of the kiddybots manufacturers, “Folks out there have bills to pay.”28 In neoliberalism, it seems, a financial argument tips all the scales. Radical hedonism
appears to have prevailed and stayed put, which is most regrettable in the face of
other philosophical options humanity has been offered:
Many ethical theories have been developed since the eighteenth century–some were
more respectable forms of hedonism, such as Utilitarianism; others were strictly antihedonistic systems, such as those of Kant, Marx, Thoreau, and Schweitzer. Yet the
present era, by and large since the end of the First World War, has returned to the
practice and theory of radical hedonism.29

The pursuit for happiness ranks so high that some would rather live a lie
than be unhappy. This is the case of Charmaine upon her reunion with Stan,
who, in the course of comedy of errors that the novel turns into at a certain
point, was not administered the lethal injection, all in all. In order to help boost
their relationship and overcome her obsession with Max, her lover, Charmaine
undergoes the aforementioned brain adjustment. Things appear euphoric between her and Stan, as if they were in the honeymoon phase again. However, as
a wedding gift (for they marry again) she receives the peculiar gift of truth,
namely, she learns that she was never subjected to any brain surgery. Strangely,
it does not come as good news to her because once again she is forced to take
responsibility for her own choices. She is more free but she is not any happier,
to the contrary. Her initial protest is expressed in the following terms: “This isn't fair. Everything was all settled!”30 to which Jocelyn, the character that breaks
this sensational news to Charmaine, responds:
“Nothing is ever settled,” … “Every day is different. Isn't it better to do something because you've decided to? Rather than because you have to?”...
28
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“You prefer compulsion? Gun to the head, so to speak?” … “You want your decisions
taken away from you so you won't be responsible for your own actions? That can be seductive, as you know.”31

As this is the very last scene, it reiterates the underlying tone of the whole
novel, namely, that of freedom and free will. Charmaine seems to be terrified by
the notion of free will and the consequences of one's choices. She wants “to be
free of the prickling sensation in her gut that tells her she’ll never be completely
satisfied” because “human urges will forever be governed by a more incalculable
rule: The allure of the new, or of the semblance of the new” and “may well be
irresistible.”32 Therefore, once the honeymoon phase passes again, Charmaine
will have to make a conscious effort to sustain that relationship on a daily basis
despite dirty socks and hairs in the sink, she will be forced to choose Stan every
time “a shadow of Max. A Max-like person”33 crosses her way. The prospects of
that happening terrify her for she would prefer to be bound to Stan for good
through the brain procedure, without the necessity to practice her freedom of
choice. Charmaine's reluctance to take responsibility for her actions and her
unwillingness to draw a lesson from her stay in the Positron project are the elements which give this otherwise truly hilarious novel a depressing undertone.
For if, as Paul De Man coins it, “freedom is man's will to change,”34 than
Charmaine is definitely unfree.
Thankfully, the novel features also some more uplifting characters than
Charmaine, one of them being Jocelyn, presumingly Charmaine's doppelgänger.
Working as the high ranking officer in the upper echelons of power and being
the actual founding mother of the experiment, Jocelyn is forced to hide her misgivings about the Positron project at work. Seeing their utopian plan going
awry, she is one of few characters that take responsibility for their mistakes and
try to fix it. Unlike the vast majority of the characters featured in the novel, she
seems to value freedom and civil liberties above all and, therefore, intends to reveal the true corrupt face of the Positron project. “Do you believe in free will?”35
she asks Stan, who is completely taken aback by her inquiry and suspects it
might be a trap. Posing that question, Jocelyn challenges the notion most people take for granted. Though people claim to cherish freedom and free will
31
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dearly, their way of life frequently seems to contradict this view. As Lawrence
M. Friedman notes in The Horizontal Society:
choice is often an illusion. People are firm believers in free will. But they choose their
politics, their dress, their manners, their very identity, from a menu they had no hand
in writing. They are constrained by forces they do not understand and are not even
conscious of. But even the illusion of choice is of enormous social significance.36

Inviting reflection on the notion of choice, Atwood prompts the reader to
ask themselves if they truly have access to all the information, choices and options available or perhaps these have already been narrowed down by external
forces. The Heart Goes Last encourages the reader to stop and think to what extent citizens let different institutions, corporations, or politicians make decisions
for them and free themselves from decision making.
At some point in the story, Stan repents his signing in to the prison experiment in the words that echo Friedman's observations:
He shouldn't have let himself be caged in here, walled off from freedom. But what
does freedom mean any more? And who had caged him and walled him off? He'd done
it himself. So many small choices. The reduction of himself to a series of numbers,
stored by others, controlled by others. He should have left the disintegrating cities, fled
the pinched, cramped life on offer there. Broken out of the electronic net, thrown away
all the passwords, gone forth to range over the land, a gaunt wolf howling at midnight.
But there isn't any land to range over any more. There isn't any place without fences,
roadways, networks. Or is there?37

Through imagining himself living in the wilderness, on the margin of the
society, Stan evokes the spirit of great American transcendentalist Henry David
Thoreau and his Walden with the memorable line: “I went to the woods because
I wished to live deliberately.”38 According to transcendentalists, the road to
greater self-awareness and mindfulness leads through contact with nature and
recognition that human beings are just one more element of the intricate ecosystem and their lives are entirely dependent on many of the ecosystem's features. In the Maddaddam trilogy, the only way to survive was through restoring
the link with nature and learning its ways anew, which was the aim of God's
36
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Gardeners, the equivalent of a modern day grassroots movement. Per chance
Stan's future will not be as dramatic as those that survived the Waterless Flood
nor does he have to build a cabin in the woods to restore his freedom, nonetheless, he needs to practice his rights as a citizen more often, especially his right to
object to unfair and exploitative laws that lead to the commodification of human beings and other species, too.
Four decades ago, in To Have or to Be, Erich Fromm diagnosed the pivotal
problem of the discussed novel, that is, as citizens we are subjected to manipulations beyond our recognition. “The dream of being independent masters of our
lives ended when we began awakening to the fact that we have all become cogs
in the bureaucratic machine, with our thoughts, feelings, and tastes manipulated
by government and industry and the mass communications that they control.”39
If that was an issue forty years ago, how much more advanced that manipulation
and control are nowadays with the worldwide web, satellite communication and
voracious advertising machine.
To conclude, apart from pillorying the economic situation and system, Atwood as usual denigrates people's willingness to give away their personal freedom without a wink of remorse. The promise of prosperity that neoliberalism
makes is exclusive of so many classes of people that it should hardly be seen as a
fair economic system. Focused on paying off mortgages and acquiring consumer
goods, people forget the essence of life that, according to Ruth Nanda Anshen,
“consists in the tension which connects spirit with the realm of matter, symbiotically joined.”40 The acquisition of goods seems to have superseded basic needs
and led people to believe that they are what they have. Personal growth and development are only welcome if they enable individuals to climb up a career ladder, and thus, obtain even more goods. Ignorant of the price that they pay in
order to consume happily, namely, restricted freedom and increased surveillance, citizens enable the systems – political, economic, social to continue without a change, without taking into account a human factor. For as Charmaine
notes, “citizens were always a bit like inmates and inmates were always a bit like
citizens”.41 The struggle that the residents of North America should be truly
concerned about is the broadening gap between the rich and the poor, the
prevalence of the having mode over being mode, as Fromm would phrase it.
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In the final lines of the novel, having revealed the truth to Charmaine
about not subjecting her to brain adjustment operation, Jocelyn exhorts, “Take
it or leave it. I'm only the messenger. As they say in court, you're free to go. The
world is all before you, where to choose.”42 It is difficult to shake off the feeling
that this is in fact Atwood releasing her reader from the novel, having forced
them to face the thinly disguised intolerable condition of today's world. Though
like Jocelyn she does not impose anything, as a writer representing engaged
humanities Atwood felt compelled to deliver this despondent message to her
readers. The choice is up to them whether to start to live more consciously or do
nothing but put the novel aside.
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Abstract
The article entitled “(Im)Perfect Memories in Jacqueline Woodson’s Another Brooklyn” explores the fallibility of memory as presented in Another Brooklyn, a novel by an African American
author Jacqueline Woodson. The text presents the idea that personal memories change due to the
passage of time along with the new experiences of an individual, and relates it to the studied novel. Special attention is given to different dimensions of grief and loss presented in the analyzed
story. The mourning after the loss of loved ones is explored through the use of concepts such as
Elizabeth Kübler-Ross’ five stages of grief, the selective amnesia and the idea of continuing
bonds. The process of growing up is also briefly considered as a mourning process over losing the
innocence and safety provided by childhood. Further, the article presents the hardships of growing up without a mother in an unsafe neighbourhood, the loss of vital friendships and the search
of a better life - all introduced through the recollections which occurred after a significant passage
of time and the accumulation of experiences which lend themselves to the change of the mindset
of the main character.
Key words: memory, childhood, grief, death, loss, African American literature

Memories are stored and recalled due to the working of our brains, and
although the brain is wonderful and mysterious, as it allows for so many actions,
from the simple movements to abstract thinking, it is not infallible when th e
storing and recalling memories is concerned. Our memories are shaped and reshaped under the influence of many factors, for instance, the passage of time
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and one’s personal experiences, and thus they are never truly what one witnessed. Jacqueline Woodson is an African-American author best known for her
children and adolescent books such as Miracle Boys and Brown Girl Dreaming.
Recently, however, she published Another Brooklyn, which is classified as an
adult novel that deals with the topic of growing up as a girl in Brooklyn of the
1970s. In her new novel Jacqueline Woodson engages the topic of memory and
its many aspects. “This is memory” is the chorus which accompanies the reader
throughout the story of the tumultuous period in the life of the main character
August. The series of memories which present August’s time spent in Brooklyn
paints the picture of the fallacy of memory and its nostalgic undertone, which
together with the portrayal of death and loss are examined in this article
through the use of such concepts as five stages of grief, idea of continuing bonds
and selective amnesia.
The presentation of the events in the story through the use of memories
may prompt the readers into assuming the position where they question the reliability of the narrator and the offered visions of the past. However, the author
seems to attempt to counter the dubious reliability of memories by the incorporation of historical events, such as the New York City blackout of 1977, into the
backdrop of the story, but because their inclusion is achieved through their remembrance it diminishes the influence they should have.
One can never recall the exact situation they were in, as in order to keep
the memory alive in some way "[our] past experiences have been dismantled,
analyzed, recollated, and then made ready for imagistic recall."2 The further into
the past we want to venture with our recollections, the harder it is to remember
the seemingly insignificant details which constitute the scene and sometimes
even the important elements which stood out at the time the event was taking
place may prove difficult to bring back from the depths of memory. "While
memory requires time to become what it is – no memory without time, no time
without memory – time also hinders memory, veiling its specificities, blurring
its details, accentuating too selectively and, in so doing, uncannily rendering the
familiar strange."3 People and things one thought to have known completely become more and more foreign the further they are removed from the present, as
our memories are modified throughout life. With the passage of time one also
D. Shields, Memory. “A Journal of Literature and Art”. No. 46. 2009. p. 34
G. Richter, Acts of Memory and Mourning: Derrida and the Fictions of Anteriority, in:
Memory: Histories, Theories, Debate, Eds. Susannah Radstone, Bill Schwarz. New York: Fordham
University Press. 2010. p. 150.
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possesses more experiences which influence the recollection of the past events.
The light shed by the compilation of our experiences may mould the memory of
something we thought of as utterly familiar into something we might not even
recognize. Attempting to create a story presenting the autobiographical history
one always creates a narrative with all the entanglements of the present time,
which did not previously exist.4 With time the memory is altered: it is no longer
the recollection of what was but what it came to mean to the person who remembers it. Although the memory is not truly reliable then, as it becomes too
subjective, it becomes an amazing tool for the reexamination of one's life, as
Mark Freeman puts it: "the storyteller … has the opportunity to make sense of
things anew."5 In Another Brooklyn the character seems to exploit the opportunity to make sense of her past which presents itself once she returns to Brooklyn
after years of absence.
August returns to Brooklyn because her father is dying: “I had been home a
month watching my father die. Death didn’t frighten me. Not now. Not anymore. But Brooklyn felt like a stone in my throat.”6 In the part of the novel that
transpires in the present readers are introduced to the main character on the day
of her father’s funeral. We do not see August despair over her father’s passing,
in fact if we consider Elizabeth Kübler-Ross’ five stages of grief which include
denial, anger, bargaining, depression and acceptance,7 it seems that August has
reached the fifth stage: acceptance. What is more, she seems to acknowledge
that death for her father who has been battling cancer, was his final reprieve. “I
tried not to think about the return to my father’s apartment alone, the deep relief and fear that came with death.”8 This contrast between being able to bear
the death of her father and having difficulty with enduring the stay in Brooklyn
seems to show the readers that for August reliving the past brings more torment
than going through the pain of grief in the present. This is one of the first signals that August’s time spent in Brooklyn while growing up must have been truly traumatic for her. It can also suggest that the act of remembering is difficult
because it reminds her that she used to be a member of something that no longer exists – a complete and loving family and a dependable and trustworthy group
M. Freeman, Telling Stories: Memory and Narrative. in: Memory: Histories, Theories, Debate, Eds. Susannah Radstone, Bill Schwarz. New York: Fordham University Press. 2010. p. 267.
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of friends. Remembering means that for the brief instance the person may feel
as they did in the moment they are recalling, however, when one stops reminiscing they can either become nostalgic (if the memory was positive) or relieved that
the experience is behind them (if it was a negative recollection), as we rarely reminisce about moments which have no emotional entanglement for us.
The death of August's father was not sudden, on the contrary, it was something that both she and her brother had been anticipating for a long time. Her
mother's death decades earlier, however, was an unexpected event that no one
foresaw. In fact, her death was such a traumatic experience for August that it
seems she simply erased it from her memory, at least for some time. Dissociative amnesia caused by a traumatic event is a possible explanation of her missing
memories, as the American Psychiatric Association in their fifth edition of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders distinguishes a selective amnesia in which a person is not able to recall only parts of the certain period in
their life that are associated with the traumatic event, which in August's situation would be the death of her mother.9 August seemed to have not been able to
remember what happened to her mother, she kept telling everyone "She's coming.
I'd say. Tomorrow and tomorrow and tomorrow.”10 Although her amnesia, pertaining to the absence of her mother after the family has moved to Brooklyn,
significantly affected her development, the denial she persisted in was also an
essential element of her growing up. August, to some degree, seems to be frozen
in time - dwelling on the memories of the happy past when all the members of
the family were together. She keeps planning for the return of those joyous
times: "At night I spoke to my mother, apologized for the lies my father told,
[telling people the mother was dead] promised her there'd come a day when
he'd be less afraid. He'd take us back to Tennessee then, back to SweetGrove."11
August’s plans are impossible to realize, yet she continues to devise them.
“[Harvey A.] Kaplan … called nostalgic personalities ‘memory collectors’ who
long for a past forever lost or a past that never was.”12 To some extent, August
can be considered to exhibit some signs of being a ‘memory collector’, as before
she accepts that her mother and the happiness she experienced in SweetGrove
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Fifth Edition (DSM V). Arlington: American Psychiatric Association, 2013, 298.
10
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are irrevocably lost, she continues to yearn for the perfect past which no longer
exists and persists in denying that it is gone forever.
Without her mother she appears to feel separated from the rest of her
family. "When I watched my brother and father bending toward each other to
speak, I'd see their fluid connection, a something I was on the outside of. Maybe
this was how my mother and I bent into each other. When she returned, we'd
bend this way again."13 The bond between a parent and a child visible between
August’s father and brother is missing from her life. She disconnects herself
from her blood relatives and continues to live in partial isolation on account of
her conviction that her mother will return. As her father and brother find their
way to cope with the mother's death through their newly found religion, August
persists in her false convictions and finds refuge outside her family. "Somehow,
my brother and I grew up motherless yet halfway whole. My brother had the
faith my father brought him to, and for a long time, I had Sylvia, Angela and
Gigi, the four of us sharing the weight of growing up Girl in Brooklyn, as
though it was a bag of stones we passed among ourselves saying, Here. Help me
carry this."14 The void created by the mother’s death and loss of her love is filled
by other kind of love: love of God or love of friends. The burden of growing up
in a place where one’s morality and safety are in constant jeopardy, which would
be lighter with the mother’s helpful guidance, is also alleviated by faith in God
or sharing it with close friends.
Although the friendships August managed to build after the family has
moved to New York helped her navigate the difficulties of becoming an adult
without her mother to do so, the friends did not aid her in accepting that the
mother will not return. Other people trying to nudge her towards remembering
the painful elements of the past with questions "When did you first realize your
mother had actually died?"15 did not help her to remember, she would either ignore the question or ask "Why do you think my mother has died?"16 Only after a
mother of one of her friends dies, some of the memories come back. "In the
near darkness, I saw the roof, Angela's mother curled fetal against the cold. I
saw the water. I saw Angela crumbling to the snow-covered ground. I saw my
father kissing my mother goodbye, the satin lining her bed, the Bible against
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her chest, the thin gold band on her too-still finger."17 Her friend quickly accepts that her mother is dead, although August attempts to draw her into her
own denial "She's not dead, Angela, I whispered again and again. Don't believe
them. But Angela wasn't me."18 Despite the fact that some of the memories
came back August persisted in her belief that her mother would return. The
complete realization that her mother was gone seemed to have come only when
she returned to SweetGrove – the place where the family used to live."Our land
moved in grassy waves toward the water. The land ended at the water. Maybe
my mother had forgotten this. And kept on walking."19 The same way Brooklyn
evoked certain memories once August returned to say her final goodbye to her
father, coming back to SweetGrove brought the hidden memories to the surface
and shattered her denial, so that she finally could bid farewell to her mother and
begin to create real plans for the future.
The abruptness of the mother’s death seems not to be the only issue concerning her passing that August and the rest of the family had to face. What
made the loss even more traumatic was the fact that she had committed suicide.
The circumstances surrounding the mother's death are not fully explored, however the statements such as "When you're fifteen, the world collapses in a moment, different from when you're eight and you learn that your mother walked
into water – and kept on walking."20 coupled with the picture of the mother's
mental state painted through August's memories, allow the reader to assume
that she had killed herself.
The mother, just like August, could not deal with losing someone close to
her and she persisted in the denial stage of her grief over her brother's
death."My mother said Clyde hadn't died in Vietnam. They had the wrong
man. So many brown and black men, who could know? my mother said. It could
have been anybody. He told me. …. Clyde is fine, my mother said. He'll be home
soon."21 One may feel the continuous connection after a person's death, as the
idea of continuing bonds puts forward. “This idea represents recognition that
death ends a life, not necessarily a relationship. Rather than ‘saying goodbye’ or
seeking closure, there exists the possibility of the deceased being both present
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and absent.”22 Nonetheless, the dead person is present only through our memories and emotions. However, grief and denial experienced by August’s mother
were so intense that she begun to lose touch with reality and hear her brother
talking to her: "Clyde told me about you being with that woman last night, my
mother said. My uncle Clyde had been dead for almost two years by then."23
The death of a close person always leaves an emptiness within those who loved
them. In "Mourning and Melancholia" Sigmund Freud claimed that “[i]n
mourning it is the world which has become poor and empty; in melancholia it is
the ego itself.”24 August's mother's grief seemed to have surpassed the usual
grieving process and pushed her into a place where the memories could not fill
the void left by her brother. Sometimes people may find reprieve from their
grief in other aspects of their life, such as religion, work or carrying for one’s
family, therefore the emptiness they experience is not so overwhelming. At other times, however, the shock and grief that come with death may become too
difficult to manage and a person either erases the memory of the death of the
loved one, and with it the awareness of that what hurt them, or takes up even
more dramatic measures in order to alleviate the pain of grief, for instance suicide. It seems that to some extent the inability to let go of those that are forever
gone is passed down through generations in the story, because just as August
could not let go of her mother, she in turn could not reconcile herself with her
brother’s death.
The absence of the mother in August's life prompted her to seek female
companionship outside her family. From August’s memories readers learn that
she found friends who, at least temporarily, became everything to her. Although
she remembered how her mother cautioned against putting trust in other women, ("Don't trust women, my mother said to me. Even the ugly ones will take what
you thought was yours."25) she was so desperate for companionship, that she disregarded those warnings.
For a time, the friendship allowed August to feel safe and loved outside the
memories of her early childhood. However, when she and her friends reached
C. Hall, Beyond Kübler-Ross: Recent developments in our understanding of grief and bereavement. “InPsych” 33.6, 2011, www.psychology.org.au/publications/inpsych/2011/december/ hall/
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24
S. Freud, 1917. Mourning and Melancholia. in: The Complete Edition of the Psychological
Works of Sigmund Freud 14. Ed. and trans. James Strachey. 1957 Rpt. in On Freud's “Mourning and
Melancholia”. 2009. p. 22.
25
J. Woodson, Another Brooklyn. p. 41. italics in original.
22
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puberty people began to treat them differently and their attitude towards each
other also altered. "Summer came again and men and boys were everywhere,
feathery hands on our backsides in crowds, eyes falling too long at our chests,
whispers into our ears as we passed strangers. Promises – of things they could
do to us, with us, for us. "26 The girls had to face dangerous situations that
seemed to have been lurking everywhere: "There were men inside darkened
hallways, around street corners, behind draped windows, waiting to grab us, feel
us, unzip their pants to offer us a glimpse"27 but they helped one another to
avoid the unsafe locations and the unwanted advances. However, as the time
passed and as some of them began to show interest in those advances, the
friendship and the other girls became unimportant. Hurting your friend became
something you do in order to be with a popular boy: "It's crazy, Sylvia said. The
way this me-and-Jerome thing happened. Don't be mad. You guys broke up. I was
gonna tell you. What about law? I wanted to ask. What about your father? The
question vast as the silence between us: What about me?"28 The want for popularity and the peer pressure change the girls and they forget about wanting to
escape Brooklyn, giving up on the dream of living in a different place, a place
where there is no fear of tomorrow, a place where young girls can walk the
streets safely without the fear of being hurt, a place which was everyone's dream:
"Everywhere we looked, we saw the people trying to dream themselves out. As
though there was someplace other than this place. As though there was another
Brooklyn."29 One could imagine that the way August was treated by her friends
and their betrayal of their joined dream of escaping Brooklyn coupled with all
the injustice life has put her through might have not only hurt her, but also
might have angered her. Paul Ekman writes when discussing emotions that
“[a]nger motivates us to try to change the world, to bring about social justice, to
fight for human rights.”30 It might be that August experienced at least a spark of
anger, which fueled the need of changing her life and her pursuit of a better existence that Brooklyn had to offer, which happened subsequently.
One could consider the described process of growing up to be a kind of
mourning narrative. The girls mourn their loss of innocence caused by the sexuIbidem, pp. 114–115.
Ibidem, p. 74.
28
Ibidem, p. 150. italics in original.
29
Ibidem, p. 77.
30
P. Ekman, Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication
and Emotional Life, New York: Holt Paperbacks, 2003, p. 42.
26
27
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al awakening and their ruined friendships, through experiencing different stages
of grief beginning with denial (when they help each other to repel the unwanted
advances and attempt to keep their relations unchanged, not acknowledging
that they have already been altered) and ending with acceptance, which for each
comes at different point in their lives.
Growing up in Brooklyn changed the girls, as all of them dealt differently
with losing their innocence and the security that the childhood had provided
them. Some of them never achieved their dream of yearning for a different life
that the place they grew up in had to offer – they lost sight of what might be.
Those girls gave in to the ever-present peer pressure, settled for what they had
within reach at the time and became adolescent mothers, which cemented their
previous life choices and lead to an existence which they previously believed to
be beneath them. Some, like August, managed not to be weighed down by their
surroundings or the strain of the past, persisted in their pursuit of the dream of
a better future and succeeded in creating their own Another Brooklyn. One of
them, however, did not manage to go through the process of growing up in
Brooklyn victorious and did not have an opportunity to create any kind of life
for herself. Due to the sexual assaults and the mounting continuous disappointments of life Gigi committed suicide. It seems that she did not want to
consent to further violations and acts of disrespect, and the only escape out of
Brooklyn she could find was death. Although death ended Gigi’s pain it
brought more of it for her friends.
The events in the novel are told through the memories which withstood
the test of time and still remain. The memories that August allows the readers
to glimpse into reveal the hardships of growing up and failed relationships.
They tell us that the current associations do not stand a chance against the
haunting presence of past failures and betrayals. Even though one might attempt to start over, just as August seemed to have rebuilt her life after her
friends' betrayals tand disappointments – the process that readers are not given
to witness, but are just made aware of – the past leaves a mark on one's psyche,
the memories of the traumas of the past cast shadows on you while you try to
stand in the sun and be happy. Although August succeeded in creating a good
life for herself: being Ivy League educated and travelling the world, she would
not create new lasting relationships after the failures of the past friendships and
the experienced pain of losing loved ones. Dealing with deaths at an early age
and during adolescence (suicides of her mother and her friend Gigi) strongly affected August. Even though she managed to escape Brooklyn, where everything
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evoked memories of different kinds of loss, it seems that death became a fixture
in her life: she dedicated herself to exploring its meaning, something she could
not grasp while growing up. “When I stepped off the bus in Providence, Rhode
Island, I was alone. I had wanted this – to step outside of Brooklyn on my own,
no past, just the now and the future. … My name is Auggie. I’m here because even
when I was a kid, I wanted a deeper understanding of death and dying.”31 With
time, death which used to be strange and scary became familiar to her.
As a child, … I had not known that you could spend your days on planes,
moving through the world, studying death, your whole life before this life an
unanswered question … finally answered. I had seen death in Indonesia and
Korea. Death in Mauritania and Mongolia. … Death didn’t frighten me. Not
now. Not anymore.32
The experiences of dissecting death in order to unlock its mysteries and exploring how different cultures approach death allowed August to let go of the
fear and pain connected with it. However, she could not overcome other painful
ordeals of her past in the same manner.
The chorus “This is memory.” seems to reappear throughout the novel to
remind the character, as well as the readers, that the presented events are memories – both perfect and imperfect at the same time. They are imperfect because
they are coloured by all the events that followed them thus they do not present
the events as they were. They present an imperfect life: full of fear, pain and
disappointment. They are also perfect, in the sense that they are clear visions of
what the past events mean to the person right now, what they became once certain point in the past and all that is between then and now came together. Past
is a place where everything is possible by way of reinterpretation, therefore the
imperfect moments may become perfect through the elapse of time and the alteration of our remembrance of them, or perfect moments may be warped by
the information and experiences one acquires afterwards.
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Abstract
The various aspects of Christian Liberty and of the life of the Christian in the world are
linked in a singular way in Paul’s pronouncements on marriage, as is found in 1 Cor 7:1–7 ff. Our
choice of St. Augustine in the numerous contemporary scholarly attempted hermeneutics of 1 Cor
7:1–7 is that he adopts and elaborated an already existing tradition on sex and marriage. Moreover, this text in the New Testament is the only one that speaks explicitly of the significance of
conjugal intercourse. The interpretation of this text or passage has to an extent determined the
development of the church’s tradition. Thus, the importance of the passage has to be considered.
In Cor 7:1, Paul starts answering the questions the Corinthians put to him. Verse 1 reads: “Now
concerning the matters about which you wrote”. The first of these questions concerns marriage. According to the superscription of this work, Augustine’s interpretation of 1 Cor 7:1–7 has implications for Christians in the contemporary world. In as much as it raises numerous problems to our
contemporary understanding of marriage and sexuality, the problem of sexuality characterized our
society today.
Key words: liberty, Christianity, tradition, marriage, sexuality

Introduction
Daily, we hear of rape cases, sexual harassment. There are problems of homosexuality, lesbianism, contraceptives and bestiality, and the issues of abortion
facing the modern Christian.
Likewise, the social background of the text reveals that Corinth was
a highly religious city with several temples dedicated to different gods. It had
more than three temples to the Greek goddess Aphrodites, whose worshippers
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practiced religious prostitution. These numbered up to a 1000 prostitutes that
were connected with the temple of Aphrodite. Corinth had a reputation for
sexual license. According to Morris1 the Greek verb “Korinthiazein: to live like
a Corinthian – came to mean living a promiscuous life. In other words, the
practice of sexual immorality or “go to the devil.
Little is known about Paul’s sexual experience. However, if Rom 7:7–25 is
read as Pauline autobiography that will mean that his sexual desire awoke at the
onset of puberty. All we know and are sure of is that Paul was single (1 Cor
7:7–8), but weather as a widower (1 Cor 9:5) or as one who never married or
whose wife left him to remain single without suffering from inordinate sexual
desire (1 Cor 7:8). It seems that the greater reference to sexual issue by Paul
more than the gospels shows somehow the laxer sexual moves of Hellenistic societies.2 He shows the incompatibility between a life of sexual license and the
kingdom of God for no immoral, impure person has inheritance in God’s Kingdom (Eph 5:5).
Since Corinth from the foregoing had a reputation for sexual license, Paul
had to prevent the Christian community at Corinth from giving in to the debauchery existing there. On the other, as the commentators on the epistle affirm, Paul reacts against the Gnostics and in our text especially against the extreme right current of the ascetics (the Encratites) who condemned marriage as
such. In their letter to Paul the Corinthians gave a summary of an encratist position: “it is well for a man not to touch a woman” (vs. 1). Paul does not reject
this assertion in as much as it proclaims the dignity of virginity: “To the unmarried and widows I say that it is well for them to remain single as I do” (vs. 8).
Nevertheless, he reacts against the condemnation of marriage. He advises people to marry in order to avoid promiscuity (porneia): “But because of the temptation to immorality, each man should have his own wife and each woman her
own husband” (vs. 2). Concerning sexual intercourse in marriage, Paul emphasizes a real mutuality in the sense that husband and wife have the same right. In
other words, he stresses the equality of both in this respect: “The husband
should give to his wife her conjugal rights and likewise the wife to her husband.
For the wife does not rule over her own body, but the husband does; likewise
the husband does not rule over his own body but the wife does” (vs. 3–4). Paul
Maris, L., The first Epistle of Paul to the Corinthians Leicester: Intervarsity Press,
1983), p. 102.
2
Marsh, P. W, The International Bible Commentary (Grand Rapids: Zondervan Publishing
Company, 1986), p. 71.
1

Ukaga Jude Chiedo, Valentine A. Inagbor

168

uses a juridical language to suggest that the husband is to give his wife what she
has the right to expect and vice-versa, he uses the expression “ten opheilen
apodidonai” (Vulgate: debitum redder) which he also uses in Rom 13:7 to enounce
juridical relations “ Pay all of them their dues apodote tas opheilas taxes to whom
taxes are due”.
The fundamental idea of Paul here is clear: the reciprocity and equality of
husband and wife in the matter of marital intercourse. Concerning sexual life in
marriage, Paul is not opting for abstinence, on the contrary, he cautions against
the dangers of a prolonged continence. As he writes in V. 5: Do not refuse one
another except by (1) mutual consent (2) for an agreed time (3) to devote yourselves to prayer; but then come together again lest satan tempt you through lack
of self control. The basic reasons for Paul’s opinion seems to be that they (husband/wife) might individually identify their union with Christ and exercise their
right and privileges in communion with God3: Our investigation is enhanced
and of great importance by the following sentence (V 6–7) a false interpretation
bore heavily on the theological tradition: “I say this (touto) by way of concession
(kata sungnomen) which means concession; permission in the Vulgate: Secundum
indulgentiam) not of command (kat’epitagen) which means precept, command,
rute vulgate: secundum imperium). I should like everyone to be like me, but everybody has his special gift (charisma) from God, one of one kind; and one of
another”. This (touto) relates to Paul’s exhortation to marriage and to regular intercourse in it the content of his answer to the question of the Corinthians).
This idea that he wihed all men be like him is probably that he wished the parousia will be at once and time is too shot to allow any physical or earthly thing,
no matter how pleasurable, to distract one’s attention, even sexual activities4.
That this is a suggestion, not a rule appears firstly, from the fact that Paul
wishes that all were virgins as he himself is and secondly, from his preference of
virginity expressed in the following part of 1 Cor 7, in the context of his eschatology: “the appointed time has grown very short (1cor 7:229).
Paul’s answer to the Corinthians with reference to 1 Cor 7:1; tells us that
in general marriage is the best solution because the bodies of believers as members belong to the body of Christ and a believing man cannot at the same time
be one body and one flesh with a prostitute5. As such, one evades the temptaGaebelein, F. E. and Douglas, J. D.: „1 Corinthians” in Expositors Bible Commentary
(Grand, Rapids: Zondervan Publishing Company, 1973) p.
4
Barclay, W., The Letter to the Corinthians (Edinburgh: Saint Andrew Press, 1956) p. 65.
5
Herman Ridderbos, Paul: An outline of the Theology trans by John Richard De Witt,
(Grand Rapids, Michigan: Wm.B Eeramans Publishing Company, 1975) p. 307.
3
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tion of immorality (v. 2) secondly relation to sexual intercourse husband and
wife have equal rights and duties. Thirdly, that because of the lack of selfcontrol prolonged abstinence is dangerous (vs. 5).
Disturbing procreation as a purpose of intercourse, which latter traditions
in theological circles consider as the “end of marriage” as we shall see with St.
Augustine. Paul is silent as to sexual pleasure, contraception, intercourse during
menstruation; pregnancy and in old age. These are issues confronting us today
in the contemporary era. It is with these and other concrete questions that the
tradition of the first centuries was concerned. To answer them, the Christians
incorporated what they considered the best elements of moral doctrine in their
historical and cultural situation. From the writers and theirwritings, they quote
implicitly or explicitly, it appears they were especially influenced by the stoics
and Neo-Pythagoreans6 regarded here as pagan sources and by Jewish heritage.
In concluding this lengthy introductory section, we can say that from the
above explanations, it could be noted that Paul understood the natural sexual instinct in man so well that he would not advice anyone to remain unmarried.
Marriage is permitted by concession though he wishes all men were like him –
an itinerant evangelist; missionary who could not probably carry a woman along
in such a rough and rigorous work; moreover as someone who has the gift (charisma) or continence. To him, both marriage and celibacy are gifts from God.
One can have this or that, that is, either of the two. Factually, there might be
some married couples in Corinth who abstained from intercourse on the ground
of mistaken asceticism. To those involved, he wrote that only limited preplanned and agreed period of abstinence is permissible. Clearly then, procreation is not the sole of intercourse. Actually, seasons of deep humiliation require
abstinence from lawful pleasures. Couples are only exposing themselves to danger by either defrauding one another or abstaining for too long attempting to
perform what is above their strength, and at the same time not bound on them
by any law or by God.

6
These generally considered the purpose for sexual intercourse in its biological functions:
sexual intercourse is only for the sake of procreation Distrusting bodily pleasure, they suspected
passion in marriage, as love was considered as passion and emotions. For them as vividly
expressed by Seneca and Musonius Rufus in his work Reliquiae, ed by O. Hense (Leipzig, 1905),
teaches that marital intercourse is morally right only if its purpose is procreative and that
intercourse for pleasure within the limits of marriage is reprehensible.
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Augustine’s interpretation of I COR 7:1–6
We shall expose Augustine’s interpretation of this text in the context of his
reactions to Julian of Elcanum7. According to Augustine, Julian does not admit
concupiscence as an evil and a disease as consequence of the fall. Furthermore,
Julian permitted married persons to have intercourse performed for the sake of
pleasure. According to him, the desire for sexual lust is only sinful when is
sought in adultery or outside of marriage or when in marriage carnal lust is immoderate or obtained in an unnatural act like contraception8. But as such, desiring and seeking sexual pleasure in marriage is legitimate, since Paul in 1 Cor
7:1–6 proposes marriage as a remedy for sexual desire9. It is worthy to note that
Augustine’s own interpretation of our text is as a result of Julian’s recourse to
the text of 1 Cor 7:1–6 as a basis for his teaching concerning marital intercourse. Augustine affirms on the contrary that procreation, not pleasure, has to
be the purpose of intercourse10 sexual intercourse within marriage for other than
procreative reasons is “indulgence beyond what suffices for generating offspring”
Augustine concluded.
How did Augustine interprets the same text 1 Cor 7:1–6 which Julian of
Elcanum invoked to show that within the limits of marriage the pursuit of
moderate sexual pleasure is not sinful, since the text proclaims marriage to be a
remedy for sexual desire; chrysostom’s interpretation of the passage was of the
same kind. However, as earlier mentioned, it is, indeed evident that the text
does not even mention the purpose of procreation, but considers marriage as the
obvious way to avoid immorality and promiscuity and warns against the danger
of a prolonged continence.
In vs. 2 Paul advises marriage to prevent immorality. Augustine recognizes
that this assertion calls marriage a remedy for concupiscence11. However, in his
Judgment this function does in no way prevent the procreative purpose from being the only admissible in intercourse. What is conceded to in continence when
one marries, is compensated by the generation of children, the only legitimate

7

See, Augustine’s Against Julian, 11, 7 PL 44, 687.
Against Julian, 111,14, PL 44, 716.
9
Against Julian, 111, 13 PL 44; 715; Against Julian 111, 15, PL, 44, 717.
10
“Quod sine Libidine fiery non potest, sic tamen fiat ut non propter Libidinem fiat”. Ibid,
V,9,35; PL 44, 805.
11
“infirmitatis remedium” in De bono Viduitatis, 8, 11, PL 40, 437, “aegrotis remedium” in De
Genesi ad Litteram ix, 7, 12, PL 34, 397.
8
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purpose of intercourse12. In other words, the natural finality of marriage is procreation, but the values (bona) of marriage are manifold and among them we
may reckon its aptitude to be a remedy for concupiscence in as much as the service of the only procreative purpose13.
In v 3-4 Paul uses a legal or juridical language “to give to the partner his or
her right’’ (ten opheilen apedidote) to emphasize the mutual and equal right of
both spouses concerning intercourse. The translation of this verse in Latin uses
the expression “ redder debitum” – to redder the conjugal debt. Stretching the
meaning of the expression, Augustine makes the distinction between “rendering” the conjugal debt and “exaction”, “demanding” it beyond the need for generation. He declared that by virtue of the duty of fidelity, a married person
ought to join in intercourse redder debitum, when the partner demands it, in order to protect him against the dander of adultery14. For him, this obligation of
faithfulness is imperative to such an extent as to render illicit a promise of complete continent without the agreement of the partner15 But this is not the negation of the only procreative purpose of intercourse, for he adds that the spouse
who demands or exacts intercourse beyond the need for generation commits a
venial sin16. Therefore he blames the wives who force their husbands to render
the carnal debt, even when the husbands prefer to be continent, not out of a desire of children, but using their right immoderately out of ardent concupiscence,
as much as the husbands who are incontinent to such an extent as not even to
spare their pregnant wives17. Nevertheless, when spouses demand intercourse
beyond the need for procreation, although exceeding the limits of the conjugal
pact (egredientur metas matriousnii pacti) as it is described in the marriage tablets,
they sin only verily, since they do not exceed the limits of fidelity (non
egridianturmetae coniugalis thori) as it is done in adultery18, so he maintains that
only intercourse for the sake of procreation is without sin. Beyond this limit, at
least one of both spouses commits a venial sin, that is, the partner demanding
intercourse.

12

De Coriugiis adulterinis, 11, 12, 12, PL 40, 478–479.
De bono coniugali, 10, 11 and 11, 12, PL 40, 387–382.
14
De nuptiis et concupiscentia, 11, 32, 34, PL 44,468.
15
De bono coniugali, 6,6, PL 40, 377–378.
16
De bono coniugali, 7,6, PL 40, 378 reads “Reddere debitum coniugala nullius est criminis,
exigere autem ultra generandi necessitate, cupae venialis”.
17
De bono coniugali, 3 and 6, PL 40, 377.
18
Sermo 51, 13, 22, PL 38, 345.
13
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In verse 5, Paul manifestly speaks of regular intercourse and of the danger
of prolonged continence, without mentioning procreation. St. Augustine admits
that this is the real meaning of the sentence. But he says that we have only to
read what follows in V.6: Paul calls this non-procreative intercourse sinful. In
fact, Paul opposes concession (secundum indulgentiam) to command (secundum
imperium), another way of saying to marry and to have intercourse in it is not an
order (he wishes that all could be as himself celibates), but only an advice or a
suggestion. Augustine read in his Latin translation not “secundum indidgentiam”,
but “secundum veniam” (which can be synonymous with indulgentia) and he understood venia as pardon, forgiveness and concludes that having intercourse
without the purpose of procreation must be a sin, otherwise it would not require
pardon, not by commandment. And now who will deny this be a sin, when admittedly those who do this have only a concession made an apostolic authority to excuse
them?” 19 In some other texts Augustine writes
since copulation with the intention of generation is not culpable, as it is proper to marriage, what does the apostle concede by way of pardon, except this: that married persons, not containing themselves, demand the debt of the flesh from the partner, not
from a wish of progeny, but from the pleasure of lust20.

In a simplified formula, Augustine concludes: No one could doubt that it is
greatly absurd to say that those who receive forgiveness would not have sinned21.
Augustine concedes that the married Christians his acquaintance fails to observe
the rules
Never in friendly conversation have I heard anyone who is or who has been married say
that he never had intercourse with his wife except when hoping for procreation22.

Augustine seems not to regard the experience of the faithful as a relevant
datum, and he grants that complete continence in marriage is easier than limiting marital intercourse to the need for procreation. To put it quite plainly, by
St. Augustine’s interpretation of 1 Cor 7:1–6 as we have seen above, Paul is effectively turned against himself to establish the stoic rule: that marital inter-

19
20
21
22

Enchiridion, 78, 21, PL 40, 269.
De nuptiis et concupiscerntia, 1, 14, 16, SCEL 42, 229, PL 44, 421–423.
De bono coniugali 10, 11, PL 40, 381; Sermo 51, 13, 22, PL 38, 345.
De bono coniugali, 13, 15.
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course is morally right only if its purpose is procreative and that intercourse for
pleasure within the limits of marriage is reprehensible.
The early 1960s’ and 1970s’ witnessed the advocates of the “new sexuality”
which reproached the Judeo-Christian western tradition, influenced by Augustine’s conceptions. He maintained that the views of the early centuries of Christian teachings were negative and repressive attitude to sexuality23. However, the
personalistic view of the 2nd Vatican council document is no. 51 can be used to
answer their oppositions since therein there is reaction against the biological view of
natural view from Augustine’s interpretation of 1 Cor 7: 1-5, and by general reflections n marriage and sexuality, we can play safe to say that Augustine had a
dualistic conception, as he juxtaposes two definitions of marriage, which he did
not succeed in unifying them. On the one hand, marriage as it is founded on the
sex difference is an institution for procreation. Sexual intercourse for the sake of
its biological finality, that is, the generation of children. This is natural law –
the order established by God’s eternal law or creating will. That Augustine considers sexual intercourse only as a biological act for the sake of procreation is apparent from his affirmation that children are not the fruit of the conjugal communion, but of sexual intercourse 24, In a different text Augustine asserts that a
child is the fruit of the flesh, and that the spouses do not have the obligation to
produce it (non quaerentes ab invecem fructum carnis), since marriage as a community of conjugal charity is real and genuine without carnal intercourse and
this spiritual union becomes the more vigorous the more sexual desire is kept
down25 yet elsewhere Augustine notes that children are a good (bonum, value)
not of marriage, but of nature (hoc non coniugii bonum est, sed naturae), for God
made nature in such a way that procreation can be the result of whatever canal
intercourse, conjugal as well as adulterous; licit as well as immoral.26 On the
other hand, Augustine teaches that marriage as a spiritual community of husband and wife is the first manifestation of man’s social nature. He writes in the
introduction of De Bono Conjugali that:

23

See for instance, W. Young; Eros Denied: sex in Western Society, (New York: Grove Press,
1964); H.A. OHO (ed) The New Sexuality (Polo AHO; Califonia; science and Behaviour Book,
1971). E. Kennedy The New Sexuality. Nyths; tables and Hang-ups (Grand Rapids: Eerdinans,
1972).
24
De bono coniugali, 1, 1, PL 40, 373.
25
Sermo 51, 13, 21, PL 38, 344.
26
De sancta Virginitate 10, 10, PL 40, 401.
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Since every man is part of the human race and human nature is something social and
possesses the capacity for friendship as a great and natural good (magnum et natural
bonum), God for this reason willed to create all men from one, so that they might be
tied together in their society, not only by the similarity of race, but also by the bond of
blood (cognationis vinculo). In fact the first link of the natural human society is husband and wife…27.

From this text, (though not quoted in full) it appears Augustine connects
marriage as a natural human society, or according to a formula of Roman law
adopted by him, as a community for man and woman with man’s social nature.
As a community of souls in friendship, marriage is for him the first realization
of our social character. This spiritual community has its own value and is essential for marriage to such an extent that the spouses are not bound to intend procreation. He maintains that the spouses may abstain from all sexual intercourse.
(Sine corporum commixtione possunt esse coniuges”) 28 Hence, for him marriage has
a dual value of being honest, not only as an institution for procreation, but also
as a natural society of husband and wife, with their children, who are not the
fruit of the community of conjugal charity, which is only a spiritual reality, but
only of a biological act (Intercourse).

Evaluation
From our exposition of Augustine’s interpretation of 1 Cor 7:1–6, It is obvious that his teachings on sexuality and marriage are based on a static Natural
Law theory. That is a reasoning anchored on a philosophical and theological
analysis of the nature of the human person not adequately considered. It attempts to isolate one of man’s dimensions, for instance, human sexuality by itself apart from the rest of the body. According to Gaudium et spes, nos 51, “human sexuality is specific to man and woman. As such cannot be reduced to
merely the physical as in animals. Hence, a biological norm is not enough. Furthermore, Guadium et Spes (no 49) considered as the first official document of
the Magistenum (under the influence of the married members of the sub commission) affirms that sexual intercourse is an expression and promotin of conjugal love, up to and including the joy the spouses give to one another and receive
27
28

De bono coniugali 11, 1, PL 40, 373.
Contra Julianum, V, 16, 62, PL 44, 818.
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from one another. The implication of this is that sexual intercourse in marriage
goes beyond the procreative objective that Augustine ascribes to it. Given the
fact that ovulation does not occur all the time in the month in the life of a woman, the suggestion of abstinence is a dangerous suggestion. Unless one is not
married, the person would not understand the place of sexual intercourse in
marriage. It is not just pleasure. Thus, it is only in the context of a personalistic
view of conjugal love and sexuality that is possible to justify pleasure in the sexual act as being part of giving and taking in mutual love. Hence, there is a strong
connection between marital love and sexual intercourse. St John Chrysostom
(350–407) a contemporary of Augustine had earlier canvassed similar idea.
Making reference to 1 Cor 7:1–5. He writes:
This is confirmed by Paul when he says that every man should have his own wife because of the temptation to immorality (porneia) and further Paul advises husband and
wife to come together, not in order to have many children, but why? Lest satan tempt
them through lack of self continence29.

Consequently, marital intercourse is lawful, even procreation is not intended or not possible.
Conclusion
I conclude this expository study of Augustine’s interpretation of 1 Cor 7:1–
6 by making this suggestion. An anthropological basis for sexuality and marriage is required. A sexual revolution has taken place. New concepts have been
presented and yet a correct understanding is necessary. It is proper to say that
sexual does not mean “genital” alone as Augustine tends to suggest. Human beings are sexual even if they never exercise their genital capacities. In sexual ethics, considered from the view of natural law, there is no parvity of matter. Acts
are always seriously against the “essential order of creation”. Intrinsic finality of
sexual acts is procreation, why is procreation not realized most of the time?

De Virgitate, 19, PG, 48; 547.See also his Word of the Apostle: On account of Fornication,
PG, 62;426 and his Homily 5 on 1 Thes, PG, 62:426.
29
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Aleksandra Kondrat

Dmitry Leontiev

O określonych aspektach „kultury i osobowości”2
Istnieją rozprawy, w których w sposób zróżnicowany analizowany jest aspekt
kulturowy kształtowania się psychologicznych cech człowieka i są one dość szczególnie niejednolite. Jeśli początkowo p s y c h o l o g i a r o z w o j u k u l t u r o w e g o była marginalizowana jako jeden z kierunków w psychologii, to obecnie
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W swej pierwotnej formie tekst ukazał się w 2013 roku. Zob. D. Leontiev, O nekotoryh
aspektah problemy «kulʹtura i ličnostʹ», „Kulʹturno-istoričeskaâ psihologiâ”, nr 1, 2013, s. 22–30.
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stanowi ona jeden z nurtów i źródło p s y c h o l o g i i r o z w o j u . Równocześnie należy wyróżnić ich wspólny rdzeń, gdyż kultura ma znaczący i decydujący
wpływ na powstanie różnorodnych cech psychicznych człowieka. Zrozumienie
natury i mechanizmów tego oddziaływania dalekie jest od jednoznacznej definicji. Autorzy mają implicite całkowicie różne i nieporównywalne ze sobą poglądy
dotyczące analitycznego ujęcia jakości zmiennych niezależnych (kultura jako
specyficzne środowisko istnienia i rozwoju człowieka) oraz jakości zmiennych
zależnych, dotyczących tych cech psychologicznych, dzięki którym rozwój staje
się istotą analizy, ważne są również mechanizmy tego wpływu.
Treść niniejszego artykułu nie domaga się dominującej roli w złożonej,
ważnej i interdyscyplinarnej dziedzinie nauk o człowieku i społeczeństwie. Nie
stanowi również głównego usystematyzowania kluczowych problemów i perspektyw badawczych. Podstawowy cel artykułu jest o wiele skromniejszy: jest to
próba wskazania zróżnicowanego, określonego poglądu na zarysowaną w tytule
problematykę, wyodrębniając podstawowe punkty i heurystyki, których wyszczególnienie pozwoli na precyzyjne postawianie pytań oraz rozwiązanie zagadnień konkretnych badań.

Paradygmaty psychologii kulturowej
Kultura jest obecnie istotnym czynnikiem rozwoju osobowości, co uznano
w psychologii stosunkowo niedawno. W rzeczywistości aż do lat siedemdziesiątych w psychologii zachodniej dominował p a r a d y g m a t a s o c j a l n o ś c i :
wszelkie informacje, płynące z otoczenia społecznego rozważano w kontekście
nacisku sprzecznego z głębokimi dążeniami osobowości, do których w najlepszym wypadku udaje się (mniej lub bardziej skutecznie) adaptować na podstawie
z a s a d y r z e c z y w i s t o ś c i (o czym wspominał Sigmund Freud). W gorszym przypadku mogły one stać się źródłem stałych, zewnętrznych i wewnętrznych konfliktów, prowadzących w ostateczności do zakłócenia „prawdziwej”
wewnętrznej natury osobowości. Z podobną sytuacją miała do czynienia większość szkół i kierunków, z innymi natomiast dochodziło do gwałtownej sprzeczności światopoglądowej, zwłaszcza: z psychoanalizą (Sigmunda Freuda), behawioryzmem (Johna Watsona, Burrhusa Frederica Skinnera), psychologią humanistyczną (Carla Rogersa, Abrahama Maslowa). W Związku Radzieckim w tym
samym okresie panowała inna forma skrajności: p o z y c j a p a n s p o ł e c z n a ,
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zgodnie z którą całkowite i odpowiednie przyswojenie matryc socjokulturowych
stanowi jedyną pozytywną podstawę rozwoju osobowościowego.
Wyjątkiem były poglądy kulturowo-historyczne zaproponowane przez Lwa
Wygotskiego3, który dostrzegał w interakcji jednostki ze społeczeństwem nie tyle relację konfliktogenną, a proces, poprzez który kształtuje się fundament człowieczeństwa w jednostce. Wygotski zdążył wystarczająco rozwinąć swoje stanowisko teoretyczne i znaleźć eksperymentalne potwierdzenie na podstawie materiału rozwoju procesów poznawczych. W odniesieniu do psychologii osobowości
sformułował jedynie niepełne idee, przykładowo: aspekt relacji między asymilacją doświadczenia społecznego a opanowaniem własnego zachowania, w którym
dostrzegał istotę osobowości. Zarówno idee Wygotskiego, jak i późniejszy ich
rozkwit dzięki uczniom i zwolennikom (Aleksiej Nikolajewicz Leontiev (1903–
1979), Lidija Iljiniczna Bożowicz (1908–1981), Bluma Zeigarnik (1900–1988),
Aleksandr Asmołow, Wíktor Słobodczikow, Jewgienij Subbotskij) są wystarczająco dobrze znane, jednak nie będziemy się na nich zatrzymywać, chociaż dalsza
analiza sytuacji, definiowana w tym artykule stanowi w moim przekonywaniu
proste rozwinięcie tych idei.
Pierwszą ważną teorią osobowości, odzwierciedlającą istotne właściwości
współdziałania indywidualno-osobistego i społecznego oraz która unika obu
oznaczonych wyżej skrajności, jest teoria charakteru społecznego Ericha Fromma, oparta na oryginalnej syntezie poglądów historyczno-socjologicznych Karola Marksa i psychoanalizy Sigmunda Freuda. Ujmuje on formę ludzkiej energii,
jaka pojawia się w trakcie dynamicznej adaptacji ludzkich potrzeb do określonego trybu życia w konkretnym typie społeczeństwa i określa społeczny charakter
jako „całokształt cech charakteru, który obecny jest u większości członków danej
grupy społecznej i który powstał w wyniku ogólnych dla niej przeżyć i powszechnego trybu życia”4. Innymi słowy, „charakter społeczny tworzony jest
przez sposób życia społeczeństwa”5. Odnosząc się do funkcji charakteru społecznego dla człowieka, Fromm stwierdza, że: „dostosowując się do warunków
społecznych, człowiek rozwija w sobie te cechy charakteru, które skłaniają go to
tego, by chcieć działać właśnie w ten sposób, w jaki przychodzi mu funkcjonować. W związku z czym, charakter społeczny interioryzuje potrzebę zewnętrzną
L. S. Vygotskij, Istoriâ razvitiâ vysših psihičeskih funkcij [Historia rozwoju wyższych
funkcji psychicznych], Vygotskij L. S. Sobr. soč.: V 6 t. T. 3, Moskva 1983.
4
È. Fromm, Čelovečeskij harakter i socialʹnyj process [Charakter ludzki i proces społeczny],
Fromm È, Begstvo ot svobody, Moskva 1990, s. 230.
5
Tamże, s. 246.
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i tym samym mobilizuje energię ludzką do wykonania zadań określonego systemu społeczno-ekonomicznego”6. Internalizacja ma zapewniać praktyki wychowania, które „powinny ukształtować ludzki charakter w taki sposób, żeby zbliżał
się do charakteru społecznego, by jego własne dążenia zgadzały się z wymaganiami roli społecznej”7. Chociaż już na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych pojawiły się poglądy, które wskazują na rolę kultury w rozwoju człowieka
(psychologia analityczna Carla Gustava Junga, psychologia kulturowo-historyczna
Wygotskiego, interakcjonizm symboliczny George'a Meada), jednak prawdziwa
konwergencja ujawniła się w latach siedemdziesiątych. Zachód otworzył się na
dotąd nieznanego Wygotskiego oraz dotychczas zapomnianego Meada, zwracając uwagę na ich podobieństwo8. Uproszczone poglądy na społeczność i osobowość w środowisku rosyjskim zmieniły się na bardziej wielowymiarowe i wieloczynnikowe9. Aktywnie rozwijane w latach trzydziestych badania opisowe konkretnych kultur w paradygmacie antropologii kulturalnej (Bronisław Malinowski,
Leslie White, Alfred Kroeber, Margaret Mead, Ruth Benedict, Clyde Kluckhohn i inni) dały impuls do rozwoju badań porównawczo-kulturowych w psychologii. Okres krystalizowania się tego kierunku w latach czterdziestych i pięćdziesiątych stopniowo wywołał ostrą krytykę metodologiczną: w szczególności,
narzucone zostało uproszczone pojęcie o kulturze jako formie homogenicznej,
ignorowanie struktury społecznej społeczeństw i wykorzystywanie nieścisłych
metod zbierania danych. Krytyka ta spowodowała wygaśnięcie tego kierunku na
początku lat sześćdziesiątych10.
W latach dziewięćdziesiątych powstawać zaczęła regularna praktyka międzykulturowych badań porównawczych dotyczących różnych objawów psychologicznych. Kierunek ten odróżniał się od przeciwnej i skrajnej antropologii kulturowej: która „zafiksowana” jest na poszczególnych wyraźnie pomiarowych wskaźnikach straty dla zrozumienia ogólnej struktury właściwości psychologicznych
i cech osobowości oraz ontologii rzeczywistości psychologicznej, która stoi za
wskaźnikami pomiarowymi. W największym stopniu braki te ujawnione zostały
w nauce osobowości w kontekście paradygmatu cech osobowości. Odkrywcze
w tym zakresie są przede wszystkim dwie sfery. Pierwsza przejawia się w zestaTamże, s. 235, 236.
Tamże, s. 237.
8
J. Shotter, Social accountability and selfhood, Oxford 1984.
9
I. S. Kon, Sociologiâ ličnosti [Socjologia osobowości], Moskva 1969; A. N. Leontʹev,
Deâtelʹnostʹ. Soznanie. Ličnostʹ [Działanie. Świadomość. Osobowość], Moskva 1975.
10
Zob. D. Winter, N. Barenbaum, History of modern personality theory and research, Pervin
L. A., John O. P. (eds.) Handbook of Personality Theory and Research, New York 1999, s. 18.
6
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wieniu kolektywizmu i indywidualizmu jako dwóch biegunów skali stosowanej
w dwóch ostatnich dekadach w relatywnie kulturowych badaniach dla charakterystyki tych bądź innych kultur11 i na podstawie tej skali w alternatywnych modelach „odrębnej podmiotowości” (disjoint agency) i „wspólnej podmiotowości”12.
Ostatnimi czasy uświadomiono sobie, że przeciwstawiono je sobie w sposób niesłuszny i niekonstruktywny, że indywidualizm i kolektywizm nie stanowią przeciwnych biegunów jednej binarnej skali, a przede wszystkim niezależne ustawienia, które mogą być ze sobą łączone. Nowozelandzcy naukowcy opracowali nowy
kwestionariusz do budowania jedności i indywidualizmu jako dwóch niezależnych
pomiarów, przy czym każdy z nich jest niejednorodny: indywidualizm dzieli się
na odpowiedzialność osobistą, osobliwość i współzawodnictwo, zaś kolektywizm
na poszukiwanie rad przy podejmowaniu decyzji i dążenie do międzyludzkiej
harmonii13. Najnowsze badania międzykulturowe za pomocą kwestionariusza
(Boaz Shulruf, raport z 14 Europejskiej Konferencji na temat psychologii osobowości, Tartu, Estonia, lipiec 2008) wykazały, że te dwa pomiary są w pełni
niezależne od siebie i że kultury, którym tradycyjnie przypisywano jedność (na
przykład chińska), charakteryzują się niskimi wartościami w dwóch skalach. Innymi słowy, za tymi objawami psychologicznymi, które nazywamy: k o l e k t y w i z m e m i i n d y w i d u a l i z m e m może stać inna rzeczywistość psychiczna,
która nie ujawnia się przy psychometrycznym, w tym międzykulturowym ujęciu.
Drugi temat związany jest z historią badania uniwersalnej, podstawowej
struktury osobowości. Pierwszym naukowcem, który postawił i rozwiązał tę kwestię był amerykański psycholog Raymond Bernard Cattell (1905–1998). Odrzucił on całą bazę słów z języka angielskiego, oznaczających cechy indywidualnopsychologiczne, dzięki czemu powstał słynny kwestionariusz szesnastoczynnikowy. Właśnie z powodu własnej konstrukcji i zachowania swojej ważności,
kwestionariusz nie jest przekładalny na inne języki. Jest on odpowiedni jedynie
dla osób anglojęzycznych, biorąc pod uwagę wariant okresu sześćdziesięcioletniego. O wiele wygodniejsze okazały się kwestionariusze, opracowane na podstawie 5-czynnikowej struktury osobowości w latach siedemdziesiątych i osiemN. Lebedeva, Vvedenie v ètničeskuû i krosskulʹturnuû psihologiû [Wprowadzenie do psychologii
etnicznej i międzykulturowej], Moskva 1999, s. 45–57. G. Triandis, Kulʹtura i socialʹnoe povedenie
[Kultura i zachowanie społeczne], Moskva 2007, s. 209–227.
12
Zob. H. R. Markus, S. Kitayama, Models of agency: Sociocultural diversity in the construction of action, Nebraska Symposium on Motivation, Vol. 49, CrossCultural Diﬀerences in Perspectives on the Self, Lincoln (NB), 2003.
13
B. Shulruf, J. Hattie, R. Dixon, Development of a new measurement tool for individualism
and collectivism, Journal of Psychoeducational Assessment, V. 25. № 4. 2007.
11
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dziesiątych. Jest to tak zwana „wielka piątka” cech osobowościowych, które dowodzą stabilności i uniwersalności tej struktury. Nic dziwnego, że duży zakres
pracy został skierowany na uzasadnienie międzykulturowej stabilności tych charakterystyk14. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie pięć podstawowych cech są dobrze
mierzalne w różnych kulturach, stwierdzono również, że odzwierciedlają one
perspektywiczne właściwości Homo Sapiens. Międzykulturowe różnice są niezbyt
wielkie, jednak przekraczają indywidualną wewnątrzkulturową skalę i są tym
większe, im większa jest geograficzna odległość między odpowiednimi krajami.
Dane te nie dają podstaw do stwierdzenia, że badanie charakterystyki zachowania dla przedstawicieli różnych kultur ma ten sam sens15. Zgodnie z teoretycznymi modelami16, w kulturach odnoszących się do indywidualizmu, cechy osobowości określają zachowanie w większej mierze, niż w kulturach, odwołujących
się do kolektywizmu. Takie ujęcie kwestii, wyprowadza oczywiście analizę poza
ramy paradygmatu psychometrycznego. Szerszą syntezę proponuje psychologia
kulturowa, zwracająca uwagę na ciągłość z poglądami różnych myślicieli, poczynając od Johanna Herdera i Giambattista Vico, a z drugiej strony zaś, wskazując
na własne różnice. Psychologia międzykulturowa wyróżnia się uwagą bogatą w
treść, jakościowym aspektem zjawisk i ich wzajemnego oddziaływania oraz wzajemnego uwarunkowania. Dlatego psychologia kulturowa stanowi nie tyle nową,
co uaktualnioną dziedzinę17.
W odniesieniu do problemu osobowości w centrum badań stawiane są nie
tyle mierzalne właściwości indywidualne (personality traits), ile „sposób bycia
podmiotu w świecie społecznym” (self-functioning)18. Osobowość (self) kształtuje
się jako „wieloaspektowy system dynamiczny, regulujący i wyrażający zachowanie ludzkie w sposób pośredni”19. Pojęcie s e l f różni się od pojęcia p e r s o n a l i t y treściorodnym sensem, obecnością świata wewnętrznego.
14
R. R. McCrae, A. Terracciano, a.o. Universal features of personality traits from the observer's perspective: Data from 50 cultures, „Journal of Personality and Social Psychology”, V. 88, № 3,
2005.
15
J. Weekley, C. Ehlers, A. Creglow, Global assessment: The impact of culture on personality
measurement (© 2009). http://www.kenexa.com/getattachment/5d21e5e5b78a458b840404
edfaa3e7b9/GlobalAssessmentTh eImpactofCultureonPerson.aspx.
16
A. T. Church, Culture and personality: Towards an integrated cultural trait psychology,
„Journal of Personality”, V. 69, 2000.
17
R. A. Shweder, J. J. Goodnow, G. Hatano et al. Th e cultural psychology of development:
one mind, many mentalities, Handbook of Child Psychology / Еd. By W. Damon, R. Lerner. 6th
ed. V. 1: Theoretical models of human development, New York 2006, s. 716.
18
Tamże, s. 749.
19
Tamże, s. 750.
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„Z perspektywy psychologii kulturowej, osobowość (self) zakorzeniona jest
w mentalności i praktykach (kompleks zwyczajów) ujmowanych z tym, jak stać
się „ja” (czyli podmiotem) w konkretnej wspólnocie. Kultura określa projekty tego, „w jaki sposób być” i w jaki brać udział (w charakterze godnego członka)
w kulturowej społeczności i konkretnych kontekstach społecznych. Jednocześnie
psychologowie kulturowi uznają, że dzieci i dorośli aktywnie kształtują swoje
kultury, inicjując zmiany we własnych relacjach z innymi i we własnym bezpośrednim kulturowym otoczeniu”20.
Pojęcie praktyk społecznych bycia osobowością (selfways) okazuje się jednym z głównych pojęć wyjaśniających. Ludzie nie żyją w sposób abstrakcyjny,
lecz zgodnie z określonymi strukturami, zapewniającymi porozumienie w kulturze, wzajemne zrozumienie (celów, wartości, obrazów świata).
„Drogi bycia osobowością nie są natomiast kwestią przekonań, doktryny albo ideologii, one przejawiają się także w codziennym zachowaniu, praktykach
językowych, wzorcach wychowania, w nauce, religii, pracy, masowych komunikacjach i sytuacjach społecznych, zarówno formalnych, jak i nieformalnych”21.
Psychologia kulturowa ujmowana jest zatem w istoc i e j a k o p s y c h o l o g i a d z i a ł a l n o ś c i . N a pierwszy plan wysuwa ona
konkretne kulturowo-uwarunkowane p r a k t y k i b y c i a w ś w i e c i e jako
kluczową rzeczywistość wyjaśniającą. Zrealizowana przez nią nowa synteza jest
szczególnie produktywna. Sądzimy, że istotne wydaje się uzupełnienie jej nową
analizą, skierowaną na zróżnicowanie takich pojęć ogólnych, jak kultura i osobowość.
Zmienna zależna: osobowość
Ograniczmy pole analizy zmiennych zależnych dzięki dziedzinie psychologii osobowości, odnosząc się do tego, że psychologiczny termin osobowość, stanowiący kalkę z angielskiego personality, nie odpowiada filozoficznemu znaczeniu tego pojęcia (zob. tamże)22. Precyzyjniej należałoby odwołać się do pojęcia
i n d y w i d u a l n o ś c i , gdyż to, co zazwyczaj wiąże się z tym słowem sprzężone
jest z problemem różnic indywidualnych i tożsamości indywidualnej. Do pojęcia
Tamże.
R. A. Shweder, J. J. Goodnow, G. Hatano et al. Th e cultural psychology of development:
one mind, many mentalities, Handbook of Child Psychology / Еd. By W. Damon, R. Lerner. 6th
ed. V. 1: Theoretical models of human development, New York 2006, s. 754.
22
V. P. Zinčenko, Myslʹ i slovo Gustava Špeta [Myśl i słowo Gustava Shpeta], Moskva 2000.
20
21
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osobowości wprowadzono o wiele istotniejszą i zasadniczą treść: pojęcie the Self,
które nie sprowadza się do problemu różnic indywidualnych, zaś ujęte zostało
w literaturze anglojęzycznej i przełożone na język rosyjski. Różnica między tymi
dwoma ujęciami ma zasadniczy charakter. Niejednokrotnie wracaliśmy do kwestii rozróżniania osobowości i psychiki jako dwóch odrębnych w swojej naturze
obiektów analizy psychologicznej23. Na innej płaszczyźnie znajduje się rozróżnienie osobowości i indywidualności24. Obiektem analizy jest mianowicie człowiek jako jednolita jednostka analizy, ale przedmiot okazuje się zasadniczo różny. Analizujemy indywidualność jako uporządkowany system atrybutów mierzalnych (zmiennych), jeżeli analizujemy obiekt z perspektywy metodologii klasycznej
(wiedzy naukowo-przyrodniczej), tzn. z perspektywy podmiotowo-przedmiotowej.
By dostrzec nie tyle indywidualność, lecz osobowość, powinniśmy brać pod
uwagę metodologię humanistyczną, wychodzącą poza ramy przyczynowości naturalnej i mającej do czynienia z obiektami posiadającymi nie tylko zewnętrzne
mierzalne przejawy, ale również wewnętrzną treść, która może być ujawniona
w rozumiejącej relacji dialogicznej, sens której nie jest rozkodowywany a interpretowany25. Ważny krok w kierunku rozumienia specyfiki osobowości poczynił
Aleksandr Asmołow26, który starał się pokonać podział jednolitego ujęcia procesu rozwoju na b i o g e n e t y c z n y , s o c j o g e n e t y c z n y i p e r s o n o g e n e t y c z n y . Zestawił oraz rozróżnił trzy punkty schematu systemowej determinacji tego rozwoju: Indywidualne właściwości człowieka jako podstawy rozwoju
osobowości, społeczno-historyczny tryb życia jako źródło rozwoju i wspólna
działalność jako podstawa realizacji życia osobowości w systemie stosunków
społecznych. W innej pracy27 spróbowaliśmy maksymalnie zróżnicować te trzy
punkty bądź pomiar ludzkiego rozwoju w celu zestawienia ich ze sobą zgodnie
23
D. A. Leontʹev, Ličnostʹ: čelovek v mire i mir v čeloveke [Osobowość: człowiek w świecie i świat
w człowieku], „Voprosy psihologii”, nr 3 1989; D. A. Leontʹev, Psihologiâ smysla [Psychologia
sensu], Moskva 1999. D. A. Leontʹev, Ličnostnoe izmerenie čelovečeskogo razvitiâ [Osobowościowy
pomiar rozwoju ludzkiego], „Voprosy psihologii” 2013 (v pečati).
24
D. A. Leontʹev, Ličnostʹ kak preodolenie individualʹnosti:osnovy neklassičeskoj psihologii ličnosti [Osobowość jako przezwyciężenie indywidualności: podstawy nieklasycznej psychologii osobowości], Psihologičeskaâ teoriâ deâtelʹnosti: včera, segodnâ, zavtra / Под ред. А. А. Леонтьева.
Moskva 2006. D. A. Leontʹev, Novye orientiry ponimaniâ ličnosti v psihologii: ot neobhodimogo k
vozmožnomu [Nowe punkty orientacyjne rozumienia osobowości w psychologii: od konieczności
do możliwości], „Voprosy psihologii”, nr 1, 2011.
25
M. M. Bahtin, Rabočie zapisi 60h – načala 70h godov [Robocze zapiski lat sześćdziesiątych i początku lat siedemdziesiątych], Bahtin M. M. Sobr. soč.: T. 6, Moskva 2002, s. 430.
26
A. G. Asmolov, Psihologiâ ličnosti [Psychologia osobowości], Moskva 1990.
27
D. A. Leontʹev, Ličnostnoe izmerenie čelovečeskogo razvitiâ [Osobowościowy pomiar rozwoju ludzkiego], „Voprosy psihologii” 2013 (v pečati).
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z ich specyfiką i konkretnością. W pierwszym wymiarze, który nazwaliśmy w dalszej części: R o z w ó j 1 , człowiek występuje jako jednostka biologiczna, wykonująca te zadania, które wykonują wszystkie istoty żywe. Wszystkie jednostki
biologiczne wychodzą początkowo z nie w pełni ukończonego i niedojrzałego
stanu własnych narządów i funkcji, by osiągnąć stan bardziej dojrzały i kompletny, dzięki czemu mogą urzeczywistniać wrodzone potencje. Rezultatem tego
rozwoju jest dojrzewanie morfologiczne i funkcjonalne, pozwalające w sposób
optymalny przystosowywać się do otaczającej rzeczywistości. Ruch od formy zalążkowej, czyli stanu nieukończonego, do formy dojrzałej, która uważana jest za
kompletną i holistyczną, uważany jest za szczyt naturalnych możliwości, które
każda istota żywa może osiągnąć w postaci dojrzałości. R o z w ó j 1 jest uniwersalny dla wszystkich istot żywych.
R o z w ó j 2 to przede wszystkim socjalizacja, prowadzona przez imperatywną potrzebę maksymalnego i harmonijnego dostosowywania się do organizmu społecznego, który w tym wymiarze rozwoju wyraża pośrednio wszystkie
relacje człowieka ze światem. Zadania R o z w o j u 2 charakterystyczne są wyłącznie dla człowieka, wszyscy ludzie zmuszeni są do pewnego ich wypełniania.
U innych istot żywych taka sytuacja nie występuje, ich s p o ł e c z n o ś ć posiada
odmienną naturę, chociaż na zewnątrz może być czasem podobna. Ważne jest,
by człowiek z powodzeniem wypełniał wszelkie zadania socjalizacji. Jeśli w procesie rozwojowym dobrze zapamiętał istotne doświadczenia jego grup społecznych i społeczności, to wszystkie podstawowe sposoby działania są potrzebne,
by zgodnie funkcjonować jako część tego organizmu społecznego. Każdy człowiek podobny jest do innych ludzi, nie upodabnia się natomiast do przedstawicieli innych gatunków. Oprócz socjalizacji, R o z w ó j 2 zawiera w sobie określony stopień rozwoju samoregulacji, bez którego normy społeczne i wartości
nigdy nie mogą stać się regulatorami ludzkiego zachowania. Rozwój ten prowadzi do kształtowania się tego, co zarysowane zostało przez popularne w pewnym
okresie w antropologii kulturowej pojęcia o s o b o w o ś c i p o d s t a w o w e j
bądź o s o b o w o ś c i m o d a l n e j 28. Jeżeli scharakteryzujemy człowieka jako
indywiduum społeczne (ze strony bogatego w treść ukierunkowania na normy
i typy określonej kultury), to analizując go ze strony mechanizmów psychologicznych, za pomocą których te normy i typy definiują jego zachowanie, mamy
wówczas do czynienia z osobowością podstawową.
28
N. Lebedeva, Vvedenie v ètničeskuû i krosskulʹturnuû psihologiû [Wprowadzenie do psychologii
etnicznej i międzykulturowej], Moskva 1999, s. 97–101. N. M. Lebedeva, Ètničeskaâ i krosskulʹturnaâ
psihologiâ [Psychologia etniczna i międzykulturowa], Moskva 2011, s. 133–137.
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W trzecim wymiarze, czyli w R o z w o j u 3 , człowiek jest podmiotem autarkicznym, osobowością, która wypełnia zadania związane z wyborem i samodeterminacją własnego życia. Celem rozwoju człowieka w trzecim wymiarze jest
jego własna droga życiowa, odnalezienie i budowanie trajektorii egzystencjalnej.
Zadania te są stawiane przez człowieka w sposób indywidualny, odnosząc się do
kontekstu własnego życia, własnych życiowych celów. Osobowość kontynuuje
drogę rozwoju, przechodząc przez warstwę ochronną o s o b o w o ś c i p o d s t a w o w e j , samostanowiąc o sobie i dystansując się od grup społecznych
i wspólnot, w które jest wpleciona, rozwijając nowe, wyższe formy samoregulacji
i samodeterminacji. Samoregulacyjna podstawa rozwoju osobowościowego podkreślana jest w koncepcji rozwoju osobowościowego Kevina Rathunde i Mihály
Csikszentmihalyi29. Autorzy ci stwierdzili, że w odróżnieniu od innych gatunków, człowiek praktycznie nie posiada twardych zaprogramowanych reakcji,
a wszelkie typy i struktury zachowania kształtowane są przez naukę, która nie
ustaje w ciągu całej egzystencji. Wektor rozwoju samoregulacji, wektor rozwoju
osobowościowego skierowany jest w kierunku powiększenia złożoności i elastyczności psychologicznej, która pozwala urzeczywistniać wybór odpowiednich
elementów z „repertuaru” określonych form zachowania bądź też tworzyć nowe
formy i być ściśle przywiązanym do jednych z ich.
W R o z w o j u 3 należy wyróżnić dwie fazy, 3 A oraz 3 B.
Na pierwszym etapie (3A) rozwój osobowościowy ma bardziej pomocniczy
charakter w stosunku do socjalizacji. Zadanie normalnego (naturalnego) rozwoju osobowości ma doprowadzić do powstania samodzielnej osobowości w sensie
psychologicznym i prawnym. Emancypacja osobowościowa i rozwój mechanizmów samoregulacji zapewniają podstawę do przyjmowania przez człowieka
norm społecznych i wartości jako wytycznych i kryteriów dla własnego działania
i podporządkowywania się tym zasadom. Jest to proces uniwersalny, odpowiednie żądania i oczekiwania dotyczą każdego a ich naruszenie pozostawia człowieka samego bądź na marginesie społeczeństwa. R o z w ó j 3 zostaje zakończony
wówczas, gdy ukształtowana zostanie osobowość podstawowa dla danego społeczeństwa, a formalnie zaś dojrzewanie i dorosłość. Osobowościowy R o z w ó j
3 , personogeneza poza granicami osobowości podstawowej stanowi proces fakultatywny. Nie występują w nim żądania o charakterze normatywnym i każdy,
kto wykracza poza ramy żądań społecznych, stawia sobie w indywidualny sposób
29
K. Rathunde, M. Csikszentmihalyi, The developing person: An experiential perspective,
Handbook of Child Psychology / Еd. by W. Damon, R. Lerner. 6th ed. Vol. 1: Theoretical models of human development, New York 2006.
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cele i wytyczne osobowościowego rozwoju. R o z w ó j 3 przewiduje obecność
„indywidualnej sytuacji rozwoju” i osobistych zadań rozwoju. W R o z w o j u 3
człowiek ujmowany jest jako autonomiczny podmiot, jako osobowość, wykonująca zadania wyboru i samodeterminacji własnego życia.

Zmienna niezależna: kultura
Spójrzmy więc na kulturę jako źródło kształtujących się oddziaływań na
osobowość. Każda kultura stanowi system ponadindywidualnych regulacji praktyk społecznych, dotyczących współdziałania między ludźmi, którym przysługuje ta sama społeczna (i kulturowa) tożsamość. Jedynie poprzez przyswojenie tych
regulacji, człowiek, który początkowo nie należał do grupy społecznej, może stać
się jej członkiem, jeśli oczywiście grupa ta wyrazi aprobatę. Mimo zmienności
poszczególnych zasad i warunków życia, tkwi w tych różnych kulturach jednak
coś wspólnego, przede wszystkim zdolność do dobrowolnego podporządkowania się normom ponadindywidualnym, ograniczając tym samym własne bezpośrednie impulsy. Społeczny sposób życia ludzi zakłada rozwój szczególnej formy
samoregulacji ich zachowania30, które można ujmować jako pierwotną niezmienną podstawę dowolnych form społeczności, zdolnych rozwijać się na niej,
a co nie jest to możliwe bez niej (a jest podstawą dla rozwoju b, które może
rozwijać się na mocy a). Należy utożsamić tę podstawową i kulturowoniespecyficzną formę samoregulacji z tym, co w socjologii nosi nazwę ucywilizowania. „W cywilizowanym społeczeństwie każdy dojrzewający człowiek zmuszony jest z większym bądź mniejszym powodzeniem oraz w większym bądź
mniejszym stopniu powtarzać drogę, którą w ciągu stuleci w procesie ucywilizowania przechodziło społeczeństwo”31. Ucywilizowanie przeciwstawiane jest kulturze jako forma niespecyficzna specyficznej, ogólne temu, co związane jest
z konkretnym wariantem, czyli wyborem. „Pojęcie cywilizacji do pewnego stopnia eliminuje różnice narodowe, uwydatnia generalizacje dla wszystkich ludzi,

D. A. Leontʹev, Stanovlenie samoregulâcii kak osnova psihologičeskogo razvitiâ: èvolûcionnyj
aspekt, [Kształtowanie się samoregulacji jako podstawy rozwoju psychologicznego: aspekt ewolucyjny], Subʺekt i ličnostʹ v psihologii samoregulâcii / Pod red. V. I. Morosanovoj. Moskva, Stavropolʹ
2007.
31
N. Èlias, O processe civilizacii: sociogenetičeskie i psihogenetičeskie issledovaniâ [O procesie
cywilizacji: badania socjogenetyczne i psychogenetyczne], V 2 t. T. 1. Moskva,, Sankt Petersburg
2011, s. 51.
30

Dmitry Leontiev

188

bądź to, co winno stać się ogólne”32. Odpowiedni proces przyswojenia norm
i regulatorów zachowania cywilizacyjnego nosi nazwę ukulturowienia człowieka33. Norbert Elias charakteryzuje ten proces jako wytwór wewnętrzny, który nie
istnieje w naturalnych mechanizmach psychiki odrębnie od świata zewnętrznego. Jedynie w trakcie socjogenezy człowiek kształtuje to, co metaforycznie należy ująć w postaci k a p s u ł y p s y c h o l o g i c z n e j , w której zawiera się wydzielona od pozostałej części treść.
„W jakości kapsułki, w jej niewidocznej ścianie zawarte są środki powstrzymania afektów, wzmocnienia mechanizmów samoprzymusu. Nieprzerwanie
utrudniają one samorzutne przechodzenie impulsów w działania motoryczne,
„wbija się” między nimi aparat kontroli. Są one postrzegane jako kapsułki bądź
niewidzialna ściana, oddzielająca osoby od „świata zewnętrznego”. W kapsułkach
mieszczą się powściągliwe chęci i afektywne impulsy, nie otrzymujące bezpośredniego dostępu do napędzanego aparatu. W „doświadczeniu samego siebie” występują one bądź jako coś ukrytego lub jako własne „ja”, rdzeń właściwej indywidualności”34.
W taki sposób zachodzi, jak zaznacza Elias, przejście od przymusowej formy relacji panującej między ludźmi do indywidualnego samoprzymusu35. Opis
ten powtarza się zgodnie z analizą przejścia od interpsychiczności do intrapsychiczności oraz wytworu wewnętrznego planu świadomości w teorii Wygotskiego36. Z pojęcia kultywowania zaczęto korzystać w psychologii w kontekście badania rozwoju osobowości stosunkowo niedawno. „Integralny rozwój osobowości zakłada wolną organizację (ordering) energii psychicznej na poziomie
indywiduum, obszerniejszą od wspólnoty ludzkiej, instytutów społecznych czy
otoczenia. Człowiek zdolny jest do kultywowania własnych pragnień, celów
społeczności i praw przyrody oraz uzgadniania ich między sobą, z powodzeniem
tworząc porządek czasowy z potencjalnego przypadku”37. Pojęcie to zawiera
przede wszystkim dwa sensy: pierwszy wiąże się ze zmieniającymi się wysiłkami
(wymaganiami), które społeczeństwo odnosi do indywiduum (lub człowiek sam
do siebie), drugi sens to znaczenia kulturowe, które prowadzą ten proces. Za
Tamże, s. 61.
Tamże, s. 60.
34
Tamże, s. 40.
35
Tamże, s. 39.
36
L. S. Vygotskij, Istoriâ razvitiâ vysših psihičeskih funkcij [Historia rozwoju wyższych
funkcji psychicznych], Vygotskij L. S. Sobr. soč.: V 6 t. T. 3, Moskva 1983.
37
M. Csikszentmihalyi, E. RochbergHalton, The meaning of things: domestic symbols and
the self, Cambridge 1981, s. 13.
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prekursora podobnego podejścia do rozwoju należy uznać Pierre'a Janeta, który
stwierdził, że to społeczeństwo tworzy indywiduum zanim indywiduum zacznie
kształtować same siebie38. Ważne wydaje się rozróżnienie między często mieszanymi pojęciami kultury i społeczeństwa. Uważane są one często za synonimiczne, zwłaszcza, jeśli chodzi o przymiotniki „społeczny”, „kulturowy”, czy
„społeczno-kulturowy”. Społeczne splecione jest z kulturowym tak samo, jak
biologiczne z organicznym w rozumieniu Petera Halperina, który w latach siedemdziesiątych wysunął paradoksalną tezę: „U człowieka nie ma niczego „biologicznego” (w tym sensie, w jakim ono jest i funkcjonuje dla świata zwierząt).
Należy to zmienić i postawić pytanie: nie o fakt „biologiczny i społeczny”, lecz
o „organiczny i społeczny” w rozwoju człowieka. „Organiczny” nie zawiera
wskazówki do tego, czy istnieje „zwierzę w człowieku”, nie porusza problemów
moralności i odpowiedzialności. „Organiczne” wskazuje jedynie na granice możliwości anatomiczno-fizjologicznych człowieka i rolę rozwoju fizycznego w jego
rozwoju ogólnym. Funkcja ta jest całkowicie bezsporna, nawet bardzo ważna,
a w określonych sytuacjach decydująca, jednak zawsze pozostaje niespecyficzna
i względna. Anatomiczno-fizjologiczne właściwości ludzkiego organizmu nie
decydują ani o rodzaju ani charakterze, ani również o ostatecznych możliwościach człowieka i dlatego zestawiane są już nie tyle biologiczne, co organiczne
jego właściwości. Nie stanowią przyczyny, a tylko condition sine qua non rozwoju
człowieka39. Można rzec, że jeśli to, co biologiczne u zwierząt definiuje sferę tego, co jawi się jako niezbędne w ich zdolności do życia, to organiczne u człowieka koreluje ze sferą możliwości, nie określając sposobów życia, a osadzając
się na tych trybach życia, które określane są przez inne prawidłowości. Analogicznie należy stwierdzić, że to, co społeczne określa formę istnienia w taki sam
sposób, jak biologiczność określa biologiczne formy funkcjonowania. Przeciwnie, to, co kulturowe, na kształt organicznego jest tym, co może być kształtowane dzięki wyższym prawidłowościom, które mogą być ujmowane w formie samookreślania osobowości w kontekście egzystencjalnego problemu istnienia.
W osobowości rozwiniętej społecznie jest to przezwyciężane. Jeżeli aspekt społeczny (jak i biologiczny) koreluje ze sferą konieczności, czyli „twardych” praw,
to aspekt kulturowy (jak i organiczny) ze sferą możliwości, czyli sferą praw relatywnych, w zakresie działania których człowiek mógłby pozostać, w rozmaity
sposób samookreślając się w relacji do nich. Jeżeli to, co społeczne i biologiczne
P. Žane, Psihologičeskaâ èvolûciâ ličnosti [Psychologiczna ewolucja osobowości], Moskva 2010.
P. Â. Galʹperin, Psihologiâ kak obʺektivnaâ nauka: Izbrannye psihologičeskie trudy [Psychologia jako nauka obiektywna: wybrane prace psychologiczne], Moskva, Voronež 1998, s. 412, 414.
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kierują nas wzdłuż linii konieczności (imperatywna forma aspektu społecznego
opiera się w bardzo dużym stopniu na przyzwyczajeniu i autosugestii), to kulturowe i organiczne zaopatrują nas w olbrzymi świat możliwości, który ujawnia się
przed osobowością40. Ludzka osobowość określa to, dzięki którym drogom możliwości te zostaną wpisane w jej egzystencję.

Inwarianty i warianty
W badaniach miedzykulturowych istnieje silna tendencja interpretowania
biologicznie określanych indywidualnych właściwości, które nie wykazują istotnych różnic międzykulturowych. Tym bardziej kultura postrzegana jest jako
źródło z m i e n n y c h cech psychologicznych człowieka, a jego biologia stanowi
źródło n i e z m i e n n o ś c i . Taka tendencja nie ma w odniesienia do rozwoju
poznawczego. W kulturze trafnie upatruje się źródła nie tylko zmienności, ale
też niezmienności. Jerome Bruner zaznaczył, że: „wiele uniwersalnych cech rozwoju może stanowić cenę jednorodności rzędu cech różnych kultur. Kultura
człowieka stwarza nie tylko właściwie różnice kulturowe. Rozwój poznawczy,
szczególny bądź podobny w warunkach różnych kultur jest nie do pomyślenia
bez udziału człowieka w określonej kulturze i w odpowiedniej wspólnocie językowej”41. Jednak w odniesieniu do osobowości kwestia o podobnych niezmiennościach przekształcona została w gorszy sposób. Częściowo należy problem ten
przeanalizować w kontekście psychologii osobowości. Mogą w tym pomóc rozważania, zgodnie z którymi system międzykulturowych niezmienników wyraża
się poprzez pojęcie „cywilizacji”. Za jedną z ilustracji podobnych niezmienników
służą uniwersalne cnoty międzykulturowe, wyróżnione przez Christophera Petersona i Martina Seligmana42 w ramach projektu „Wartości w działaniu”, co
wiąże się z klasyfikacją cnót i sił charakteru. Za jakości cnót uważane są te wartości, które uznawane są za fundamentalne i bezwarunkowe we wszystkich albo
prawie we wszystkich kulturach oraz społeczeństwach. W celu ich wyodrębnieG. V. Ivančenko, Sociokulʹturnoe prostranstvo kak prostranstvo vozmožnostej: obʺektivnoe
i subʺektiv [Przestrzeń socjokulturowa jako przestrzeń możliwości: pomiar obiektywny i subiektywny], Ot massovoj kulʹtury k kulʹture individualʹnyh mirov: novaâ paradigma civilizacii: Sb. Statej.
Otv. red. E. V. Dukov, N. I. Kuznecova, Moskva 1998.
41
Dž. S. Bruner, O poznavatelʹnom razvitii: I [O rozwoju poznawczym: I], Issledovaniâ razvitiâ
poznavatelʹnoj deâtelʹnosti / Pod red. Dž. Brunera, R. Olvera, P. Grinfild, Moskva 1971, s. 26.
42
C. Peterson, M. E. P. Seligman (eds.), Character Strengths and Virtues: A Handbook and
Classification, New York 2004.
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nia przeanalizowano czołowe i podstawowe teksty moralne oraz filozoficzne pochodzące z różnych kultur: Biblia, Koran, Bhagawadgita, Talmud, kodeks Bushido, teksty konfucjańskie, teksty Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. W rezultacie wskazano na sześć uniwersalnych cnót międzykulturowych: m ą d r o ś ć ,
śmiałość, humanitaryzm, społeczność, umiarkowanie i duc h o w o ś ć . Być może, zaznacza Seligman, są one w pewnym stopniu zakorzenione w biologii człowieka, ale dokładnie nie można tego udowodnić.
O międzykulturowej niezmienności podstawowych cnót oraz ich pochodnych, osobistych sił charakteru decydują efekty wypełnionego kwestionariusza
„Wartości w działaniu”, co zostało zamieszczone na stronie internetowej University of Pennsylvania. Badanie przeprowadzono na próbie ponad 100 000 osób
z dziesiątków krajów, których łączyła wyłącznie znajomość języka angielskiego
(w języku tym wypełniano kwestionariusz). Zdumiewająco duże podobieństwo
widoczne było pod względem nasilenia różnych cech charakteru i cnót u osób
odwiedzających witrynę z innych krajów (korelacja to średnio ok. 0,8), dzięki
którym eksponowane są różnice kulturowe, etniczne, rasowe, religijne, ekonomiczne i inne. Zakres danych przypadkowo wybranych ludzi, reprezentujących
jeden kraj, nie przekraczał zakresu danych przypadkowo wybranych jednostek,
które reprezentowały inne kraje i kontynenty. Postulat autorów projektu do
utworzenia uniwersalnej, międzykulturowej klasyfikacji cnót i sił charakteru
uzyskał poważne wzmocnienie. Między osobami zamieszkującymi różne stany
USA również nie istnieją szczególne różnice, a przede wszystkim zmienne dotyczące płci, wieku, wykształcenia oraz nie odgrywa tak istotnej roli fakt, na kogo
dana osoba głosowała w ostatnich wyborach (na republikanów bądź demokratów). Jedyną zmienną, w której dostrzegalne są różnice to religijność, która manifestowana jest silniej w stanach południowych. W rzeczywistości powstaje
wrażenie, że wyniki te dotyczą głównie uniwersalnych cech natury ludzkiej43.
W związku z czym, cnoty jawią się jako międzykulturowe, wartościowe niezmienniki, jednak natura ich, o ile można to stwierdzić, nie jest biologiczna, lecz
ogólnocywilizacyjna, gdyż to w nich wyrażane są kulturowo niezmienne mechanizmy przezwyciężenia ludzkiej, biologicznej natury.
Istnieją powody do przypuszczenia, że istnieją oddziaływania społecznokulturowe na kształtowanie się osobowości, które podzielone są na dwa procesy.
Pierwszy z nich wiąże się z kultywowaniem osobowości, reprezentuje on nie43
N. Park, C. Peterson, M.E.P. Seligman, Character strengths in ﬁftyfour nations and the
fifty US states, Journal of Positive Psychology. 2006. V. 1. № 3. C. Peterson, A Primer in Positive
Psychology, New York 2006.
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zmienny dla różnych kultur rozwój psychologicznych mechanizmów samoregulacji, tworzących zasadniczą możliwość organizacji społecznego życia ludzi (poprzez kontrolę własnych, bezpośrednich impulsów i podporządkowywaniu ich
ponadindywidualnym, wspólnie wypracowanym regulatorom). Człowiek rozpoznaje je jako najwyższe imperatywy, o ile integracja ze społeczeństwem ma dla
niego istotne znaczenie, gdyż w momencie odtrącenia, może on nie przetrwać.
Drugi proces to właściwa socjalizacja, czyli przyswojenie znaczeń, praktyk społecznych, wartości, mitów, narracji oraz innych struktur symbolicznych, wypracowanych przez dane społeczeństwo w jego rozwoju historycznym. Elementy te
stanowią podstawę psychologicznej organizacji członków społeczeństwa, tworząc jednolity system socjokulturowy, oddzielony od innych analogicznych systemów. Ważne jest uwzględnienie, że człowiek nie jest tak po prostu uspołeczniony, a poliuspołeczniony, istnieje nie w jednolitym środowisku społecznym
a przechodzi z jednej grupy społecznej w drugą, grupy te mogą różnić się wartościami, doświadczeniem, które w tych grupach jest nagromadzone44. Istnieją ludzie, którzy niemal całe życie spędzają w jednym środowisku społecznym.
Wcześniej, w społeczeństwach tradycyjnych stanowiło to typowy sposób życia
dla absolutnej większości ludności, prowadziła ona niezmienny tryb życia, co
stwarzało niezmienne warunki pracy. Dzięki urbanizacji, gdy warstwy i grupy
społeczne zaczęły mieszkać w miastach, to w jednych warstwach zachowana została pełna wierność sztywnym zasadom i przepisom społecznym, w innych natomiast w dynamiczny sposób przyswajano nowe zasady. Czasami w ramach
grup społecznych, w które wchodzi człowiek, powstają wzajemnie się wykluczające żądania. Jednym z najbardziej typowych przykładów jest uniwersalny podział na role, konflikt pracującej kobiety. Dlatego problem determinacji socjokulturowej rozwarstwia się oraz może być rozpatrywany niezależnie od kultur
i subkultur, do których przynależy podmiot.
Niezgodność norm i wartości ludzi różnego pochodzenia etnokulturowego
służy często jako źródło najbardziej wzorcowych przykładów. Jest to jedynie poszczególny przypadek bardziej uniwersalnych prawidłowości. Świadczy o tym
doświadczenie zawodowe twórcy psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana (1933–2010), Persa z pochodzenia, który wyemigrował do RFN w okresie studiów45. Po uzyskaniu przez niego wykształcenia zawodowego, rozpoczął
D. A. Leontʹev, Kto â? Strategii identičnosti, tupiki socialʹnosti i razvâzki ličnosti [Kim jestem? Strategie identyczności, bezdroża społeczności i rozwiązania osobowości], „Filosofskie nauki”, nr 11, 2012.
45
N. Pezeškian, Pozitivnaâ semejnaâ psihoterapiâ [Pozytywna rodzinna psychoterapia],
Moskva 1992.
44
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pracę konsultanta (terapeuty) rodzinnego w etnicznie różnorodnych rodzinach
i szybko utworzył własne, oryginalne podejście: stwierdził, że wiele problemów
i wzajemnego niezrozumienia w takich rodzinach powstaje z powodu niepokrywania się wartości i norm, typowych dla kultury każdego z małżonków. Odniósł
sukces dzięki uświadomieniu sobie braku tego pokrycia oraz przekształceniu go
ze źródła konfliktów w źródło twórczego rozwoju. Stopniowo klientela jego zaczęła się poszerzać i podjął współpracę z najróżniejszymi rodzinami, również
tymi etnicznie jednorodnymi. W nich dostrzegł to samo. Konteksty kulturowe,
służące za źródło różnych wartości i norm są „brzemienne” w konflikty przy ich
niepokrywaniu się, nie sprowadzają się do tych etnokulturowych: jak stwierdził
Peseschkian, w każdej rodzinie ujawnia się swoista kultura, uwarunkowana przez
wykształcenie, historię rodzinną, pochodzenie geograficzne, orientację zawodową. Wzajemne nieporozumienia między osobami z rodzin finansistów, psychologów, pracowników teatru, złodziejów i oficerów mogą okazać się nie mniejsze
niż nieporozumienie powstałe między Niemcem a Chinką, Włoszką a Ukraińcem, Egipcjaninem a Estonką. Kulturę wspólnoty społecznej można określić jako system uogólnionych i zobiektywizowanych w artefakty oraz symboliczne
systemy grupowe niezmienniki zbiorowej psychiki przedstawicieli danej wspólnoty. W postaci niezmienników występują one w relacji do członków danej
wspólnoty; przy porównaniu odpowiednich struktur różnych grup społecznych
pojawiają się one w inny sposób, rozbieżnie46. Najmniejszą grupę takiego rodzaju stanowi stała diada (przykładowo rodzina nuklearna), w której obecna jest
zawsze generowana w trakcie wspólnego życia ogólna historia rodzinna, mitologia, system wartości i norm itp., które stają się wspólną własnością tej mikrogrupy jako całości, nie zaś jej indywidualnych członków. W dalszej części przeanalizować można mniej stałe, w rzeczywistości małe grupy, każda z których jest nosicielem własnej subkultury, a także duże grupy (należy powołać się na klasyczną
analizę podstaw symbolicznych subkultury brytyjskich kibiców piłkarskich filozofa i psychologa Roma Harré47. Własne kulturowe albo subkulturowe właściwości mają, oprócz grup etnicznych, językowych i religijnych (podział tych
trzech podstaw może się ze sobą nie zgadzać) również takie mniej zbadane grupy, jak stowarzyszenia zawodowe, społeczności absolwentów szkół i wyższych
D. A. Leontʹev, Psihologiâ smysla [Psychologia sensu], Moskva 1999.
R. Harre, D. Clarke, N. DeCarlo, Motives and mechanisms: an introduction to the psychology of action. L. New York 1985. Û. A. Vasilʹeva, D. A. Leontʹev, Ètogeničeskij podhod k izučeniû
socialʹnyh otklonenij [Etogeniczeskie podejście do badania społecznych odchyleń], „Inostrannaâ
psihologiâ”, t. 2, nr 2 (4), 1994.
46
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uczelni (liczebność takich społeczności jest wprost proporcjonalna do stopnia
indywidualnej określoności i ekspresji ich podstaw symbolicznych oraz wartościowo-mitologicznych). Wreszcie, wspólnotę kulturową tworzy ludność określonego regionu. Na przykład, różnice między moskiewskim a petersburskim
charakterem regionalnym zawarte są nie tylko w dowcipach, ale też w monografiach kulturowych48. W przedstawieniach o charakterze regionalnym, jak i tych
o charakterze narodowym, bardziej odzwierciedlane są historycznie uznane mity
i stereotypy, niż realnie występujące różnice. Nieliczne badania empiryczne na
ten temat (1) zmuszają do ostrożnego ustosunkowania się do możliwości oddzielenia stałych regionalno-specyficznych właściwości charakteru, chociaż nie
przeczy to możliwości zaistnienia tego zjawiska. Szczególne zainteresowanie
budzą subkultury wieku, powiązane dzięki powszechnym interesom oraz grupom, które połączone są wspólną przeszłością. Aspekty dotyczące wieku i grupy
niełatwo można rozgraniczyć, jednak są one całkowicie widoczne, podobnie jak
różnice psychologiczne między ludźmi, dzieciństwo i młodość, które przypadły
na okres radziecki, w trakcie pierestrojki, jak również po niej, co w większym
stopniu sprzężone jest z intensywnie zamieniającymi się zewnętrznymi kontekstami ich socjalizacji, niż z wiekiem.

Zakończenie
Analizując początkowo główne problemy wpływu kulturowego na kształtowanie się osobowości, można dojść do znaczącego wniosku, biorąc pod uwagę
określone różnice. Po pierwsze, zauważalny wpływ kultury przejawia się w co
najmniej dwóch aspektach: (1) w kultywowaniu ogólnocywilizacyjnych mechanizmów życia w społeczeństwie, ograniczaniu wpływu naturalnych imperatywów i kształtowaniu podstawowych mechanizmów samoregulacji oraz (2)
w przyswojeniu charakterystycznych dla danej specyficznej kultury struktur
symbolicznych i regulatorów wartościowo-pojęciowych (te dwa aspekty można
oznaczyć jako nomokultura i idiokultura). Po drugie, zagadnienie wpływu koniecznie należy ujmować w sposób różnicujący z opisem specyfiki tych struktur
osobowościowych, które znajdują się w centrum uwagi. Po trzecie, samo środowisko kulturowe jest niejednolite, rozwarstwia się ono na różne warstwy kultuV. V. Vančugov, Moskvosofiâ & Peterburgologiâ, Filosofiâ goroda [Moskwosofija &
Peterburgologia, Filozofia miasta], Moskva 1997.
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rowe i subkulturowe, związane z grupami społecznymi różnej skali, w które
wchodzi człowiek, każda z których określa swój unikatowy system socjokulturowych regulatorów. W ogólności istotna funkcja powinna być analizowana nie
tylko w sposób tradycyjny, ale z uwzględnieniem różnic wynikających z języka
i etnicznej przynależności oraz innych podstaw strukturalizacji społeczeństwa.
Każda z tych podstaw określa własne wymagania stawiane trybowi życia i praktykom udziału człowieka w społeczeństwie. Wypadkowa jest „wyrabiana” w sposób indywidualny pod naciskiem regulatorów, jak również styl życia osobowości49.
W tekście zaproponowany został model relacji pojęć „społeczeństwo”, „kultura” i „cywilizacja” w kontekście rozwoju indywidualno-psychologicznego. Cywilizacja przedstawiana jest jako źródło niezmiennych wymagań stawianych mechanizmom samoregulacji osobowości, niezbędnych do jej życia w społeczeństwie. Kompleks charakterystyk osobowości, odpowiadający tym żądaniom należy nazwać ucywilizowaniem, zaś nieucywilizowanie stanowi niezdolność człowieka do społecznego trybu życia (jest to rozumowanie konkretno-historyczne).
Społeczeństwo służy jako źródło konkretnych norm i wartości, które są punktami odniesienia i regulatorami indywidualnego zachowania członków danego
społeczeństwa. Społecznością nazywa się odpowiedni stopień asymilacji poszczególnych norm i wartości, które prowadzą do tego, że na ogół skutecznie są
one kierowane w ich zachowaniu. Kwestie antyspołeczne odnoszą się do braku
oczekiwanej orientacji tych norm. Kultura stanowi możliwość dalszej socjalizacji
i rozwoju poza normami społecznymi, opierając się na różnorodnych możliwościach ujawnionych w procesie asymilacji. Doświadczenie kulturowe jest indywidualną skłonnością do takiego rozwoju, natomiast brak tej kultury zakłada
również fakt niegotowości na taki rozwój.
Przełożyła i opracowała: Aleksandra Kondrat
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska
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D. A. Leontʹev, Individualʹnyj stilʹ i individualʹnye stili – vzglâd iz 1990h [Indywidualny
styl i indywidualne style – pogląd z lat dziewięćdziesiątych], Stilʹ čeloveka: psihologičeskij analiz /
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