FILOZOFIA
CHRZECIJAÑSKA


CHRISTIAN PHILOSOPHY


PERSON AND SOLITUDE.
BETWEEN EVERYDAY LIFE
AND MYSTICISM
EDITED BY KRZYSZTOF STACHEWICZ

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAÑ
FACULTY OF THEOLOGY
Poznañ 2015

FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA


OSOBA I SAMOTNOÆ.
MIÊDZY CODZIENNOCI¥
A MISTYK¥
POD REDAKCJ¥ KRZYSZTOFA STACHEWICZA

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
WYDZIA£ TEOLOGICZNY
Poznañ 2015

RADA WYDAWNICZA

JACEK HADRY, BOGUS£AW KOCHANIEWICZ, MIECZYS£AWA MAKAROWICZ
ADAM PRZYBECKI, JAN SZPET  PRZEWODNICZ¥CY, PAWE£ WYGRALAK
RADA REDAKCYJNA
PAVOL DANCÁK, TADEUSZ BIESAGA, TADEUSZ GADACZ, MAREK JÊDRASZEWSKI (PRZEWODNICZ¥CY),
DARIUSZ £UKASIEWICZ, MARIAN MACHINEK, EWA PODREZ, MAREK REMBIERZ,
ANTONI SIEMIANOWSKI, KRZYSZTOF WIECZOREK, ALFRED MAREK WIERZBICKI, WIES£AW WÓJCIK
REDAKCJA
Redaktor naczelny: KRZYSZTOF STACHEWICZ
Zastêpca redaktora naczelnego: JAN GRZESZCZAK
Sekretarz redakcji: RAFA£ S. NIZIÑSKI
Adres pocztowy: Redakcja Filozofii Chrzecijañskiej
Wydzia³ Teologiczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wie¿owa 2/4
61-111 Poznañ
Adres mailowy: zsfch@amu.edu.pl
Adres internetowy: www.filozofiachrzescijanska.amu.edu.pl
WERSJ¥ PIERWOTN¥ CZASOPISMA FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA JEST WERSJA DRUKOWANA

RECENZENCI TOMU 12
DR HAB. MACIEJ WONICZKA (AJD)
KS. DR HAB. RYSZARD KOZ£OWSKI (AP)
DR HAB. WALDEMAR KMIECIKOWSKI
DR HAB. DARIUSZ BARBASZYÑSKI (UWM)
DR HAB. RYSZARD WINIEWSKI (UMK)
PROF. DR HAB. W£ODZIMIERZ TYBURSKI (UMK)
KS. DR HAB. ANDRZEJ KOBYLIÑSKI (UKSW)
DR HAB. EWA PODREZ (UKSW)
KS. PROF. DR HAB. RYSZARD MOÑ (UKSW)
KS. PROF. DR HAB. JAN SOCHOÑ (UKSW)
KS. DR HAB. ALFRED WIERZBICKI (KUL)
PROF. DR HAB. MIECZYS£AW JAGLOWSKI (UWM)
Redaktor jêzykowy  jêzyk angielski: RENATA STACHEWICZ SPNJO UMK,
dr MARK D. WALSH University of Manchester
Projekt graficzny serii: PAWE£ P¥K
Opracowanie redakcyjne i korekta: MIECZYS£AWA MAKAROWICZ
PUBLIKACJA FINANSOWANA Z FUNDUSZU WYDZIA£U TEOLOGICZNEGO
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ISSN 1734-4530
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
WYDZIA£ TEOLOGICZNY
61-111 POZNAÑ, ul. WIE¯OWA 2/4
e-mail: thfacwyd@amu.edu.pl
tel./fax (61) 851-97-43
http://www.teologia.amu.edu.pl
DRUK: ZAK£AD GRAFICZNY UAM, 61-712 POZNAÑ, ul. H. WIENIAWSKIEGO 1

Spis treci
Contents

JUBILEUSZ ARCYBISKUPA
PROFESORA
MARKA JÊDRASZEWSKIEGO

JUBILEE OF THE ARCHBISHOP PROFESSOR MAREK JÊDRASZEWSKI

JAN GRZESZCZAK
Jego Ekscelencja Ksi¹dz Arcybiskup Marek Jêdraszewski
Cz³owiek  Biskup  Filozof 

His Excellency Archbishop Marek Jêdraszewski. Man  Bishop  Philosopher

KRZYSZTOF STACHEWICZ
Naukowa droga Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego %
Academic Path of the Archbishop Marek Jêdraszewski

MAREK JÊDRASZEWSKI
Moje dydaktyczne i publikowane inspiracje
My Teaching and Published Inspirations

PAWE£ LATUSEK
Wspomnienia i podziêkowania

%

ANNA GRZEGORCZYK
Wspomnienia i podziêkowania

'

Memories and Thanks

Memories and Thanks

!

OSOBA I SAMOTNOÆ.
MIÊDZY CODZIENNOCI¥ A MISTYK¥
PERSON AND SOLITUDE.
BETWEEN EVERYDAY LIFE AND MYSTICISM

PIOTR DOMERACKI
Paradygmatyczne konceptualizacje samotnoci i wspólnotowoci
w dyskursie monoseologicznym !!

The Paradigmatic Conceptualizations of Loneliness and Communitiveness
in a Monoseological Discourse

KRZYSZTOF WIECZOREK
Samotnoæ racjonalisty #%
Solitude of a Rationalist

6

RYSZARD
SPIS TRECI
WINIEWSKI

MAGDALENA BIZIOR-DOMBROWSKA
Samotnoæ i dowiadczenie mistyczne %#
Solitude and Mystical Experience

JAKUB £OBOCKI
Projektowanie egzystencji. Samotnoæ. W³aciwe bycie sob¹? &'
Project of Existence. Solitude. Authentic Being-ones-self?

MACIEJ L. REWAKOWICZ
Samotnoæ pacjenta i lekarza wobec decyzji o leczeniu inwazyjnym
w chirurgii #

Loneliness of the Patient and Doctor in the Face of the Decision about Undertaking
a Surgery

MAREK JÊDRASZEWSKI
Hipostaza, ateista i S³uga Jahwe, czyli trzy koncepcje samotnoci
w filozofii Emmanuela Levinasa  '

Hypostasis, Atheist and the Servant of Yahweh, or Three Concepts of Solitude
in the Philosophy of Emmanuel Levinas

DAWID KOLASA
O mo¿liwoci komunikacji egzystencjalnej w filozofii Karla Jaspersa "%

About the Possibility of Existential Communication in the Philosophy of Karl Jaspers

KRZYSZTOF POLIT
Kategorie samotnoci i wspólnotowoci w filozofii Miguela de Unamuno #'
The Loneliness and the Communitiveness Cathegory
in the Miguel Unamunos Philosophy

STEFAN KONSTAÑCZAK
Samotnoæ z perspektywy niemiertelnoci. Refleksje Henryka Elzenberga $'
Solitude from the Perspective of Immortality. Reflections of Henryk Elzenberg

NATALIA ROSOSIÑSKA-KOZUB
Samotnik w Miêdzyludzkim, czyli o ¿yciu i twórczoci Emila Ciorana &#
A Loner in the Interpersonal or about Emil Ciorans Life and Works

MACIEJ KOPYCIÑSKI
Jednostka a wspólnota w filozofii Charlesa Taylora ''
Individual and Community in the Philosophy of Charles Taylor

INTERESY I WARTOCI, U¯YTECZNOÆ I GODNOÆ

JUBILEUSZ ARCYBISKUPA
PROFESORA
MARKA JÊDRASZEWSKIEGO

7

8

JAN GRZESZCZAK

JEGO EKSCELENCJA KSI¥DZ ARCYBISKUP MAREK JÊDRASZEWSKI

9

Ksi¹dz Arcybiskup Metropolita £ódzki Profesor Marek Jêdraszewski, znakomity filozof
i wybitny znawca filozofii, zw³aszcza wspó³czesnej, ceniony wyk³adowca na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i autor licznych publikacji z zakresu antropologii filozoficznej i etyki, ukoñczy³ 65 lat i przeszed³ na uczelnian¹ emeryturê. W zwi¹zku z tym Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej, który Jubilat stworzy³
i którym przez wiele lat kierowa³, przygotowa³ ksiêgê pami¹tkow¹: Deum et animam
scire. Teksty filozoficzne dedykowane Ksiêdzu Arcybiskupowi Profesorowi Markowi Jêdraszewskiemu, poprzez któr¹ pragnie ukazaæ dorobek Jubilata, a tak¿e wyraziæ
Mu wdziêcznoæ za owocn¹ pracê na rzecz rozwoju polskiej filozofii. Dnia 24 czerwca
2015 roku w sali dawnej Akademii Lubrañskiego w Poznaniu odby³o siê uroczyste
posiedzenie Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej WT UAM, w którym uczestniczy³ Dostojny Jubilat, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Pan Profesor Bronis³aw Marciniak, Jego Ekscelencja Ksi¹dz Biskup Zdzis³aw Fortuniak, Dziekan Wydzia³u Teologicznego Ksi¹dz Profesor Jan Szpet oraz autorzy
tekstów ofiarowanych do ksiêgi pami¹tkowej, filozofowie reprezentuj¹cy wiele orodków akademickich w Polsce. Po wyg³oszonych laudacjach, krel¹cych drogê naukow¹
Jubilata oraz Jego naukowe osi¹gniêcia nast¹pi³o uroczyste wrêczenie ksiêgi Arcybiskupowi Profesorowi Markowi Jêdraszewskiemu. Poni¿ej publikujemy teksty laudacji,
wyst¹pienie Jubilata oraz dwa krótkie wiadectwa. W ten sposób chcemy uczciæ i upamiêtniæ uroczystoæ ku czci Za³o¿yciela i pierwszego Redaktora Naczelnego Filozofii
Chrzecijañskiej.
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Jego Ekscelencja Ksi¹dz Arcybiskup Marek Jêdraszewski
Cz³owiek  Biskup  Filozof
Ekscelencje,
Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,
Szanowni Pañstwo,
Deum et animam scire cupio. Nihilne plus. Nihil omnino (Chcê poznaæ Boga
i duszê. Czy nic wiêcej? Nic zgo³a)1  prosi m³ody Augustyn w Solilokwiach,
powsta³ych w zaciszu willi w Cassiciacum jako owoc samotnych rozwa¿añ o zagadnieniach, które przysz³y biskup Hippony najbardziej pragn¹³ zg³êbiæ.
Wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na wieloæ podejmowanych spraw, du¿ych i ma³ych, takie samotne rozwa¿ania s¹ dla biskupa swego rodzaju luksusem. Jest to jednak luksus konieczny, który chroni go w sprawowanej pos³udze przed wieloma
niebezpieczeñstwami oraz pomaga w osobistym uwiêceniu i skutecznym przekazywaniu innym prawd wiary. St¹d te¿ tak modli siê w. Augustyn na pocz¹tku
przywo³anych wy¿ej Solilokwiów: Deus per quem nos res minutae non minuunt.
Deus per quem melius nostrum deteriori subjectum non est (Dziêki Tobie, Bo¿e,
nie umniejszaj¹ nas rzeczy ma³e, a to, co w nas jest lepsze, nie podlega temu, co
gorsze”)2. Wydaje siê wiêc, ¿e bycie biskupem-filozofem s³u¿yæ mo¿e zarówno
cz³owieczeñstwu, jak i biskupstwu, a tak¿e i samej filozofii. W swoim licie, przygotowanym równie¿ na dzisiejsz¹ okolicznoæ, obecny tutaj Ksi¹dz Arcybiskup
Metropolita Poznañski formu³uje z tego zwi¹zku pomiêdzy filozofi¹ i biskupi¹
pos³ug¹ bardzo konkretny postulat: Choæ jedynie nieliczni zajmuj¹ siê filozofi¹
profesjonalnie, to filozofi¹ szczególnie zajmowaæ siê winni biskupi.
Po tych uwagach wstêpnych proszê mi pozwoliæ na przejcie do zasadniczej
czêci, czyli prezentacji sylwetki naszego Dostojnego Jubilata.
Ksi¹dz Arcybiskup prof. Marek Jêdraszewski jest poznaniakiem, urodzi³ siê
dnia 24 lipca 1949 roku. Tutaj ukoñczy³ Szko³ê Podstawow¹ nr 38 na Winogradach, a nastêpnie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Karola Marcinkowskiego, gdzie
w 1967 roku uzyska³ wiadectwo dojrza³oci. W latach 1967-1973 odby³ studia
filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. wiêcenia
kap³añskie przyj¹³ dnia 24 maja 1973 roku z r¹k ksiêdza arcybiskupa Antoniego
Augustyn, Solilokwia, t³um. A. widerkówna, w: ten¿e, Dialogi filozoficzne, Kraków 1999,
s. 244.
2
S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Soliloquiorum libri duo, I, 3, PL 32, 871; w.
Augustyn, Solilokwia, dz. cyt., s. 241.
1
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Baraniaka i zosta³ skierowany jako wikariusz do parafii pw. w. Marcina w Odolanowie, obecnie na terenie diecezji kaliskiej.
Ta garæ faktów z ¿ycia Dostojnego Jubilata domaga siê jednak krótkiego
przywo³ania tego, co ukszta³towa³o m³odoæ, a zatem równie¿ ca³e Jego dotychczasowe ¿ycie. Sam Jubilat wspomina z uznaniem swoich nauczycieli, a zw³aszcza pani¹ Mariê Bieniaszewsk¹, nauczycielkê jêzyka polskiego i historii w podstawówce na Winogradach  osobê odwa¿n¹ i zatroskan¹ o prawdê o naszej
historii, i to w czasach, kiedy k³amstwo uros³o do rangi oficjalnej wyk³adni, ws¹czanej do umys³ów dzieci i m³odzie¿y na lekcjach i za pomoc¹ podrêczników
szkolnych. Wspomina tych, którzy wprowadzili go w tajniki filozofii, zw³aszcza
pana prof. Lecha S³owiñskiego, który na lekcjach filozofii w poznañskim Marcinku zadawa³ m³odzie¿y lekturê Historii filozofii W³adys³awa Tatarkiewicza,
a nastêpnie omawia³ z ni¹ zawarte tam kwestie, chroni¹c w ten sposób m³ode
umys³y przed iluzjami marksistowskiej ideologii”. W seminarium poznañskim
dokona³o siê systematyczne ju¿ wprowadzenie Jubilata w arkana filozofii. Zajêli
siê nim dwaj ksiê¿a profesorowie: Marian Kowalewski oraz niekwestionowany
Mistrz, jakim by³ zmar³y w 2000 roku Ludwik Wciórka  wybitny znawca i popularyzator na gruncie polskim myli francuskiego jezuity, filozofa, geologa
i paleontologa Pierre’a Teilharda de Chardina.
A jak wspominaj¹ tamten czas osoby, które zna³y Dostojnego Jubilata? Poznañskie Seminarium Duchowne z prze³omu lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku nie ró¿ni³o siê zapewne od pozosta³ych tego typu kocielnych uczelni w naszym kraju, o czym wiadcz¹ wypowiedzi bliskich
kolegów Jubilata z seminaryjnej ³awy. Oprócz obowi¹zków, jakie wyznacza³ codzienny i roczny rytm ¿ycia kleryckiej wspólnoty, by³ te¿ czas na rekreacjê
i wakacyjne wyjazdy. By³ pi³karzem „zadziornym, ale nie fauluj¹cym  wspominaj¹ Dostojnego Jubilata koledzy; kocha³ góry3. Odwiedza³ kolegów, którzy
 w myl panuj¹cej wówczas linii ówczesnych w³adz pañstwowych  odbywali
s³u¿bê w kleryckich jednostkach wojskowych.
O rodz¹cej siê wówczas wielkiej pasji filozoficznej Jubilata i ogromnym
wp³ywie ks. prof. Wciórki na umys³y m³odych adeptów filozofii wiadczy zabawny epizod z czasów Jego pobytu na wikariacie w Odolanowie, który pozwolê sobie w tym miejscu przywo³aæ. Jak wspomina jeden z przyjació³ Jubilata,
ks. Tadeusz Neumann, ówczesny proboszcz parafii w. Marcina w Odolanowie, by³
bardzo o nas zatroskany. Jedzilimy wieczorami do Poznania, ale nie chc¹c martwiæ
proboszcza, mówilimy mu, ¿e jedziemy do Gorzyc [nieobeznanym z terenem wyjaniam, ¿e Gorzyce to miejscowoæ pod Ostrowem Wlkp., oddalona nieca³e 10 km od
Odolanowa]. Aby jednak nie sk³amaæ, wykrêcalimy po drodze do Gorzyc, tam machalimy z samochodu wikariuszowi ks. wierkowskiemu, a nastêpnie kontynuowalimy nasz¹ podró¿ do Poznania. Jedzilimy tam na nocne rozmowy z ks. prof.
3

Wspomnienie ks. pra³ata Tomasza Ilskiego.
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Wciórk¹, przeci¹gaj¹ce siê grubo po pó³nocy; wracalimy z nich nad ranem i aby
przypadkiem nie zbudziæ proboszcza, gasilimy silnik i po cichu wpychalimy samochód na teren plebanii4.

W 1975 roku Jubilat zosta³ skierowany na studia specjalistyczne na Wydziale
Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriañskiego w Rzymie. O ich przebiegu
i charakterze us³yszymy za chwilê od Pana prof. Krzysztofa Stachewicza, wspomnê jednak, ¿e zarówno praca licencjacka Dostojnego Jubilata, powiêcona hermeneutyce Paula Ricoeura, jak i doktorska na temat etyki Emmanuela Levinasa,
zosta³y w szczególny sposób wyró¿nione: pierwsza z³otym medalem Uniwersytetu
Gregoriañskiego, a druga z³otym medalem Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
Po powrocie do Polski Dostojny Jubilat pracowa³ jako prefekt w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, a tak¿e jako adiunkt na Papieskim
Wydziale Teologicznym. W 1990 roku obj¹³ funkcjê redaktora naczelnego Przewodnika Katolickiego.
By³y to czasy, których duchowy rytm w polskim Kociele wyznacza³y niezapomniane pielgrzymki Ojca wiêtego Jana Paw³a II do Ojczyzny. Poprzez nie Koció³
powszechny niejako zbli¿y³ siê do ka¿dego z nas, a Rzym sta³ siê miejscem znanym
i umi³owanym przez Polaków. Dostojny Jubilat czynnie w³¹czy³ siê w ten piêkny
i potrzebny proces zapoznawania nas z powszechnoci¹ Kocio³a katolickiego. Na
tym odcinku wiele mielimy i nadal mamy do zrobienia po d³ugich dziesiêcioleciach
powojennej wymuszonej izolacji naszego kraju. W 1996 roku nak³adem wydawnictwa Pallottinum ukaza³y siê Pejza¿e rzymskie  ksi¹¿ka wyj¹tkowa, bêd¹ca zarazem prezentacj¹ i namys³em nad Wiecznym Miastem, bez którego  jak stwierdza jej autor  niepodobna zrozumieæ w³asnego chrzecijañstwa5.
Proszê mi w tym miejscu pozwoliæ na osobiste wspomnienie ze spotkania
z Dostojnym Jubilatem w Rzymie. By³o to w roku akademickim 2004/2005,
przebywa³em wtedy na rocznym urlopie habilitacyjnym, szukaj¹c w rzymskich
bibliotekach materia³ów do rozprawy habilitacyjnej. Mieszka³em w Papieskim
Instytucie Polskim i którego dnia dowiedzia³em siê, ¿e ks. biskup Marek przylecia³ z Polski i jest okazja do spotkania z tym, który by³ wówczas moim prze³o¿onym jako kierownik Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej. By³o nas kilku, z przyjemnoci¹ przemierzalimy wieczorem uliczki rzymskiego centrum od Piazza
Navona do Panteonu. Wydawa³o mi siê, ¿e w miarê dobrze znam ten rejon, przecie¿ dos³ownie obok, przy placu SantApollinare znajdowa³a siê moja uczelnia,
w której wczeniej spêdzi³em prawie cztery lata. Pod¹¿aj¹c za ks. biskupem, znalelimy siê na Piazza SantEustachio, gdzie w tamtejszym barze przekona³em
siê, co to znaczy dobra w³oska kawa. Mój promotor, prof. Javier Villanueva, na
inne rzeczy zwraca³ moj¹ uwagê. Zwyk³ mawiaæ: Ucz siê i pisz pracê, bo tam
w diecezji le anime ti aspettano  wierni na ciebie czekaj¹!
4
5

Tam¿e.
M. Jêdraszewski, Pejza¿e rzymskie, Poznañ 1996, s. 9.
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Poprzez papieskie pielgrzymki, w osobie Ojca wiêtego Rzym przybli¿y³ siê
do Poznania, wrêcz stan¹³ na placu przy poznañskich Krzy¿ach, na £êgach
Dêbiñskich czy w poznañskiej katedrze. Dostojny Jubilat czynnie w³¹czy³ siê
w upowszechnianie papieskiej refleksji, jak¹ moglimy us³yszeæ w³anie tutaj,
w Poznaniu. S³u¿y³y temu zw³aszcza kolejne publikacje powiêcone pobytowi
i przes³aniu, jakie Ojciec wiêty skierowa³ do rodaków w tym miecie: rok 1986
przyniós³ ksi¹¿kê: Jan Pawe³ II w Poznaniu oraz publikacjê Tekstów poznañskich
Karola Wojty³y. Obydwie pozycje ukaza³y siê 11 lat póniej w kolejnym, poszerzonym wydaniu6.
Dnia 20 czerwca 1983 roku podczas drugiej pielgrzymki do Polski papie¿
Jan Pawe³ II beatyfikowa³ w Poznaniu matkê Urszulê Ledóchowsk¹, bardzo
zwi¹zan¹ z Pniewami. W 1992 roku Jubilat powiêci³ B³ogos³awionej refleksje
zawarte w ksi¹¿ce Obrazki z Pniew7. Spojrzenie Jubilata w stronê tego niewielkiego wielkopolskiego miasta nie by³o wtedy dzie³em przypadku. We wprowadzeniu, zatytu³owanym po prostu Pniewy, stawia sobie i czytelnikowi ca³y szereg pytañ:
Niekiedy jestemy uczestnikami wyj¹tkowych zdarzeñ, czasami mamy szczêcie spotykaæ siê z Wielkimi. Co w nas z tego pozostaje? Jakie to w nas wypala piêtno?
Z baga¿em jakich dowiadczeñ wyruszamy na spotkanie jutra?
Od jakiego czasu s¹ to pytania, które stawiam sobie pod adresem Pniew. Mieszka³ w nich, przebywa³ i pracowa³ Wielki Cz³owiek. Cz³owiek wiêty. Dziêki niemu
Pniewy wesz³y do historii uniwersalnej. Czy Pniewy s¹ wiadome tego faktu? Czy
potrafi¹ byæ z tego dumne? Asy¿ ma swych Franciszka i Klarê, Ars swego Jana, Lisieux sw¹ Teresê. Maleñkie miejscowoci, które dziêki nim sta³y siê s³ynne na ca³y
wiat. Pniewy maj¹ swoj¹ Urszulê. Czy rzeczywicie swoj¹?8

Te pytania, dotycz¹ce spraw prowincjonalnych, prowadz¹ Dostojnego Jubilata ku refleksji o charakterze uniwersalnym, obejmuj¹cej nasz¹ Ojczyznê. Jak
wspomina, te myli i pytania towarzyszy³y mu, kiedy 27 padziernika 1991 roku
przyjecha³ po raz kolejny do Pniew. By³ to  jak wspomina  dzieñ pierwszych
prawdziwie wolnych wyborów do sejmu i senatu. Tak pisze o panuj¹cej wówczas atmosferze w naszym kraju:
U ludzi zmêczenie nie³atw¹ sytuacj¹, brakiem jasnych perspektyw na przysz³oæ, g³upot¹, a niekiedy i arogancj¹ tych, którzy wziêli na siebie odpowiedzialnoæ za losy
Kraju dochodzi  zda siê  do granic wytrzyma³oci [ ] Szum informacyjny, zagubienie, poczucie w³asnej s³aboci i b³êdów zniechêca wielu. Czy warto siê jeszcze
Zob. ten¿e, Jan Pawe³ II w Poznaniu, Poznañ 1986; wyd. 2 poszerzone i uzupe³nione, Poznañ 1997; K. Wojty³a, Teksty poznañskie, wprowadzenie i wybór, M. Jêdraszewski, Poznañ 1986;
wyd. 2 poszerzone, Poznañ 1997.
7
Zob. M. Jêdraszewski, Obrazki z Pniew, Poznañ 1992.
8
Tam¿e, s. 10.
6
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raz wysiliæ? Czy to ci¹g³e nawo³ywanie do ofiar i powiêceñ nie powinno siê wreszcie skoñczyæ? Wszêdzie tylko s³owa, s³owa, s³owa 9.

W sierpniu 1920 roku b³. Urszula Ledóchowska przyby³a na sta³e do Pniew.
Wtedy równie¿  jak zaznacza autor  przera¿a³y poselskie spory w Warszawie,
podczas gdy od Wschodu narasta³o straszliwe zagro¿enie dla dopiero co odzyskanej niepodleg³oci10.
Tê ogromn¹ wra¿liwoæ Dostojnego Jubilata na sprawy zwi¹zane z nasz¹
Ojczyzn¹ dostrzec mo¿na równie¿ kilkanacie lat póniej, podczas obchodów 50.
rocznicy Powstania Poznañskiego 1956 roku. Wtedy to Dostojny Jubilat napisa³
rozwa¿ania drogi krzy¿owej, która w Wielki Wtorek, 11 kwietnia 2006 roku
wyruszy³a od bramy Zak³adów Hipolita Cegielskiego. Jej tekst ukaza³ siê w tym
samym roku nak³adem Ksiêgarni w. Wojciecha jako Pasja wed³ug Czerwca ’56.
Wspó³czesny patriotyzm to tak¿e ochrona pamiêci o tych, którzy oddali swoje
¿ycie i zdrowie dla istnienia i pomylnoci Ojczyzny. Jednym z nich by³ ks.
arcybiskup metropolita poznañski Antoni Baraniak. Aresztowany przez komunistyczny re¿im równolegle z ks. prymasem Stefanem Wyszyñskim, osadzony zosta³ w Areszcie ledczym na Mokotowie, gdzie ca³e lata poddawano go szykanom oraz brutalnym i wyrafinowanym torturom. Temu niez³omnemu bliskiemu
wspó³pracownikowi ksiêdza prymasa Dostojny Jubilat powiêci³ dwa monumentalne tomy pod wspólnym tytu³em Teczki na Baraniaka. W pierwszym z nich,
nosz¹cym podtytu³ wiadek, przeanalizowa³ na podstawie róde³ aresztowanie
i uwiêzienie ksiêdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka oraz jego 20-letnie rz¹dy
w archidiecezji poznañskiej. Tom drugi, Kalendarium dzia³añ SB, jest zapisem
dzia³añ komunistycznego aparatu terroru, wymierzonych w metropolitê poznañskiego. Jak stwierdza we wprowadzeniu Dostojny Jubilat, Z fragmentarycznie zachowanych dokumentów wy³ania siê szczególne wiadectwo, jakie o arcybiskupie
Baraniaku dali  niejako wbrew sobie  funkcjonariusze SB.
Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec wiêty Jan Pawe³ II mianowa³ Dostojnego
Jubilata biskupem pomocniczym archidiecezji poznañskiej z tytularn¹ stolic¹
Forlimpopoli. wiêcenia biskupie otrzyma³ dnia 29 czerwca 1997 roku w katedrze poznañskiej. Rok póniej otrzyma³ nominacjê na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM i kierownika Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej na Wydziale
Teologicznym UAM, a dnia 2 stycznia 2002 roku otrzyma³ tytu³ naukowy profesora nauk teologicznych. W tym samym roku obj¹³ funkcjê delegata Konferencji
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
Trwaj¹ca przesz³o 10 lat wspó³praca naukowa z Dostojnym Jubilatem w ramach Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej by³a prawdziw¹ przyjemnoci¹, a jako
kierownik da³ siê On poznaæ jako osoba ¿yczliwa, systematyczna, niezwykle sta9
10

Tam¿e, s. 10-11.
Zob. tam¿e.
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ranna i wymagaj¹ca, przyk³ad autentycznej fascynacji filozofi¹. Z przyjemnoci¹
przyje¿d¿alimy z obecnym tutaj ks. pra³atem Andrzejem Latoniem, wówczas
adiunktem na Wydziale Teologicznym, do Poznania na comiesiêczne zebrania
Zak³adu. Pocz¹tkowo odbywa³y siê one w Zak³adzie Filozoficznym w budynku
B, a nastêpnie w gocinnych progach domu Dostojnego Jubilata na Ostrowie
Tumskim. Czasami koledzy z innych zak³adów zazdrocili nam tych czêstych
i systematycznych spotkañ, panuj¹cej na nich atmosfery i … samego kierownika. Warunki mielimy rzeczywicie wymarzone i wkrótce w Zak³adzie zaczê³y
siê pojawiaæ rozmaite inicjatywy badawcze, które zaowocowa³y publikacjami,
wród których wymieni³bym zw³aszcza Transcendencjê i odpowiedzialnoæ.
W stulecie urodzin Emmanuela Levinasa, która ukaza³a siê w 2006 roku jako
trzeci tom zainicjowanego dwa lata wczeniej rocznika Filozofii Chrzecijañskiej. Piêæ lat wczeniej, jako pierwsi na Wydziale, doprowadzilimy pod kierunkiem Dostojnego Jubilata do wydania antologii Filozofia. Materia³y do æwiczeñ dla studentów teologii (Poznañ 2001), która doczeka³a siê, jak dotychczas,
dwóch wydañ (mylimy o trzecim) i jest po dzi dzieñ cenn¹ pomoc¹ w dydaktyce filozofii. Przyk³ady innych ciekawych inicjatyw mo¿na by mno¿yæ.
Dnia 11 lipca 2012 roku Ojciec wiêty Benedykt XVI mianowa³ ksiêdza biskupa arcybiskupem metropolit¹ ³ódzkim. Ingres do katedry ³ódzkiej odby³ Dostojny Jubilat dnia 8 wrzenia 2012 roku. Jest cz³onkiem Rady Sta³ej Konferencji Episkopatu Polski i zastêpc¹ jej przewodnicz¹cego. Jest cz³onkiem Kongregacji
Edukacji Katolickiej, a tak¿e sprawuje funkcjê cz³onka Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, jest delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego, cz³onkiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050.
Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r., cz³onkiem Rady ds. Duszpasterstwa M³odzie¿y, cz³onkiem Zespo³u KEP ds. Wizyty Ojca wiêtego w Polsce 2016 r.
Nowy metropolita ³ódzki da³ siê poznaæ na forum Kocio³a w Polsce przede
wszystkim jako promotor szczególnej inicjatywy, któr¹ s¹ comiesiêczne Dialogi
w katedrze. W konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym
Sobór Watykañski II skierowa³ do pasterzy Kocio³a nastêpuj¹c¹ zachêtê: Niech
dziêki wytrwa³ym studiom stan¹ siê tak przygotowani, aby mogli nawi¹zywaæ
dialog ze wiatem i ludmi wszelkich przekonañ11. Tych, którzy znaj¹ bli¿ej
Dostojnego Jubilata i mieli zaszczyt z Nim wspó³pracowaæ, nie dziwi ta decyzja,
by regularnie spotykaæ siê z wiernymi w katedrze biskupa diecezji. Omieli³bym
siê stwierdziæ, ¿e Dialogi w katedrze s¹ swego rodzaju ukoronowaniem intelektualnej drogi Dostojnego Jubilata. Ex abundantia enim cordis os loquitur (Albowiem z obfitoci serca mówi¹ usta)  wiemy o tym dobrze i dziêkujemy Ci, Ksiê¿e Arcybiskupie, za ten piêkny przyk³ad intelektu wprzêgniêtego w biskupi¹
pos³ugê wobec tych, którzy s¹ blisko, i tych, którzy s¹ daleko12.
11
12

KDK, 43.
Por. Dz 2,39.
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Naukowa droga Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego
Ekscelencjo, Ksiê¿e Arcybiskupie,
Ekscelencjo, Ksiê¿e Biskupie,
Magnificencjo, Panie Rektorze,
Szanowni Pañstwo,
W roku 387, krótko po przyjêciu chrztu, 33-letni Aurelius Augustinus pisa³ swe
s³ynne dialogi z w³asn¹ dusz¹, przekazane potomnoci jako Soliloquia. Tu w³anie zawar³ znane s³owa: Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino1. Bóg i dusza/cz³owiek jako dwa jedyne przedmioty zainteresowania, ale wzajemnie ze sob¹ powi¹zane, niejako koniunkcj¹. Stanowisko w. Augustyna okreli³o w du¿ej mierze paradygmat filozofii chrzecijañskiej, jej poznawczy cel.
Odmiennie widzia³ to zagadnienie Immanuel Kant, gdy sprowadza³ wszystkie
najwa¿niejsze pytania filozofii do jednego, fundamentalnego  czym jest cz³owiek? Ca³a naukowa twórczoæ Arcybiskupa Profesora Marka Jêdraszewskiego
wpisuje siê w tradycjê Augustyñsk¹ i jest poredni¹ polemik¹ z Kantowskim rozerwaniem wiêzi pomiêdzy  niemo¿liwym zreszt¹ na gruncie czystego rozumu
u Kanta  poznaniem Boga i poznaniem cz³owieka. W swej autoprezentacji naukowej, któr¹ napisa³ do ksiêgi pami¹tkowej, w³anie w duchu w. Biskupa
z Hippony, mówi o pasji, jak¹ by³o i jest dla niego odkrywanie i przekazywanie
prawdy dotycz¹cej cz³owieka i Boga2. Pomiêdzy prawd¹ o osobie ludzkiej
i prawd¹ o Bogu zachodzi w jego myleniu organiczna jednoæ, jest ona na wiele
sposobów ukazywana i uzasadniana. Poszukuje on tej prawdy na wielu drogach,
niemniej jednak najwa¿niejsz¹ jest dla niego, jak siê wydaje, droga badañ filozoficznych. Droga, któr¹ Jan Pawe³ II w Fides et ratio nazwa³ wyró¿nion¹ drog¹
do prawdy (nr 3). Droga twórczych poszukiwañ Marka Jêdraszewskiego to droga odkrywania wa¿nych tekstów filozoficznych, podejmowania pytañ w nich
zawartych, wspó³mylenie z ich autorami, nierzadko sprzeciw wobec uznanych
i cenionych mylicieli w myl zasady: amicus Plato, sed magis amica veritas.
Generalnie mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e mylenie filozoficzne, a szczególnie religijne Marka Jêdraszewskiego lokuje siê w paradygmacie augustyñskim, a nie tomistycznym, co stawia go w doborowym towarzystwie, by ze wspó³czesnych teologów wspomnieæ Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.
S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Soliloquiorum libri duo, I, 2, 7.
Por. M. Jêdraszewski, Moja filozoficzna droga, w: Deum et animam scire. Teksty filozoficzne
dedykowane Ksiêdzu Arcybiskupowi Profesorowi Markowi Jêdraszewskiemu, red. J. Grzeszczak,
K. Stachewicz, Poznañ 2015, s. 21.
1
2
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Pocz¹tkowy odcinek drogi filozoficznych poszukiwañ Marka Jêdraszewskiego to odkrywanie myli wspó³czesnej. Na seminarium naukowym ks. prof.
Ludwika Wciórki odkrywa³ m.in. pisma Pierrea Teilharda de Chardina, na
rzymskim Uniwersytecie Gregoriañskim, gdzie zetkn¹³ siê z wybitnymi filozofami i s³ucha³ ich wyk³adów, g³ównie pod kierunkiem o. prof. Simona Decloux
zag³êbia³ siê w teksty Heideggera, w myl Feuerbacha i Nietzschego, hermeneutykê Ricoeura, by odkryæ chyba najwiêksz¹ pasjê swego filozoficznego
¿ycia  Levinasa. Póniej s¹ kolejne odkrycia: Sartre, Marcel, Marion, Wojty³a, Stein, a zupe³nie niedawno Balthasar i Kierkegaard. To chyba najwa¿niejsi
myliciele istotni dla naszego Jubilata, których dzie³a odcisnê³y szczególny lad
na jego w³asnej myli, którzy ukierunkowali jego poszukiwania i wp³ynêli na
ukonkretnienie dróg wskazywanych odpowiedzi. Warto podkreliæ szczególn¹
pozycjê na powy¿szej licie Karola Wojty³y/ Jana Paw³a II  zarówno jego myl
filozoficzna, jak i osobowoæ to niew¹tpliwie ród³o g³êbokiej fascynacji Arcybiskupa Jêdraszewskiego. To zreszt¹ temat na osobne opracowanie. Narzuca
siê zatem wniosek, ¿e ¿ywio³em jego mylenia jest przede wszystkim filozofia
wspó³czesna, g³ównie fenomenologia, choæ bardziej w swej francuskiej ni¿ klasycznej, niemieckiej postaci. Poprzez myl wspó³czesn¹ odkrywa³ filozofiê
dawniejsz¹, klasyczn¹, nierzadko z fascynacj¹ zatrzymuj¹c siê przy autorach
staro¿ytnych i redniowiecznych, by wspomnieæ przede wszystkim w. Augustyna, ale i obecnego w ró¿nych formach w myleniu Jêdraszewskiego w.
Tomasza z Akwinu. Wielka erudycja w dziedzinie historii filozofii oraz wietna intuicja pozwalaj¹ mu w sposób oryginalny dryfowaæ w g¹szczu tekstów
filozoficznych, które powstaj¹ od ponad 2,5 tysi¹ca lat. Arcybiskup Jêdraszewski nie jest jednak historykiem filozofii, nawet jeli czêæ jego prac wpisuje siê
w tê dziedzinê. Jest filozofem, mylicielem podejmuj¹cym trud krytycznego
wspó³mylenia z odkrywanymi przez siebie tekstami i ich autorami. Wchodzi
w dialog z dzie³ami, mylami i ideami nie przede wszystkim po to, by je zrekonstruowaæ, opisaæ, poddaæ krytyce i wpisaæ w szersze konteksty historyczne, lecz ten dialog ma bardziej fundamentalny sens  poszukiwanie prawdy
o Bogu i cz³owieku oraz poszukiwanie adekwatnych rodków wyrazu tej¿e
prawdy. Kim jest cz³owiek? Kim jest Bóg? Jak mówiæ wspó³czesnemu cz³owiekowi o Bogu i jak odkrywaæ przed nim prawdê o samym sobie? Jak pomóc
mu w odzyskaniu samego siebie, by pos³u¿yæ siê tu sformu³owaniem z tytu³u
jednej z ksi¹¿ek Jubilata3. Zdaje siê, ¿e te pytania wyznaczaj¹ ca³y szlak naukowej drogi Arcybiskupa Jêdraszewskiego. Etymologicznie filozofia to umi³owanie m¹droci, ale greckie s³owo óïößá oznacza tak¿e wiedzê prawdziw¹,
a zatem filozofiê mo¿emy rozumieæ jako umi³owanie prawdy. Droga badañ
i poszukiwañ filozoficznych Profesora Marka Jêdraszewskiego wpisuje siê w oba
3

Por. M. Jêdraszewski, Odzyskaæ samych siebie, Poznañ 1993.

NAUKOWA DROGA ARCYBISKUPA MARKA JÊDRASZEWSKIEGO

19

etymologiczne sensy  poznaæ prawdê o Bogu i cz³owieku, by na tej drodze
zbli¿yæ siê do m¹droci, zjednoczyæ siê z ni¹.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ ksi¹¿ki i artyku³y powiêcone Levinasowi.
O nim ks. M. Jêdraszewski pisa³ doktorat obroniony i nagrodzony na Gregorianum w 1980 roku  by³a to pionierska praca powiêcona Levinasowi, pierwsza,
która wysz³a spod pióra Polaka. W 1987 roku przygotowa³ do druku jej wersjê
polskojêzyczn¹, zreszt¹ mocno przepracowan¹ i zmienion¹ w stosunku do w³oskiego pierwowzoru, która zosta³a wydana trzy lata póniej przez Ksiêgarniê w.
Wojciecha pt. Wobec Innego. Relacje miêdzypodmiotowe w filozofii Emmanuela
Levinasa4. Pamiêtam do dzi emocje  wybacz¹ mi Pañstwo osobiste wspomnienie  które towarzyszy³y mi przy lekturze tej ksi¹¿ki, i podziw, jaki budzi³ we
mnie jej nieznany mi wtedy osobicie Autor. Kiedy po kilku latach zosta³ recenzentem mojej pracy magisterskiej, z lêkiem oczekiwa³em na Jego ocenê rozprawy i dzieñ obrony. Tym wiêksza by³a radoæ z recenzji i noty, któr¹ otrzyma³em.
Po doktoracie w 1999 roku zacz¹³em pracê na Wydziale Teologicznym jako adiunkt w Zak³adzie Filozofii Chrzecijañskiej, którym kierowa³ Biskup Marek Jêdraszewski, dziêki czemu mog³em systematycznie spotykaæ siê z Nim i czerpaæ
inspiracjê z wielu spotkañ. Powróæmy jednak do ksi¹¿ki o Levinasie. By³a to
pierwsza monografia powiêcona myli autora Ca³oci i nieskoñczonoci na polskim rynku wydawniczym. Wczeniej opublikowano jedynie przyczynkarskie
i prezentuj¹ce filozofiê Levinasa artyku³y, m.in. pamiêtne teksty autorstwa Józefa Tischnera. Rodzi³o to niema³e wyzwania przed Jêdraszewskim, zwi¹zane choæby z zaproponowaniem terminologii, polskich odpowiedników s³ów kluczowych
dla mylenia Levinasa. Nie istnia³y wszak ¿adne przek³ady jego dzie³ na jêzyk
polski, poza drobnymi fragmentami tekstów, zreszt¹ bêd¹cymi t³umaczeniami
o bardzo ró¿nej jakoci. Ksi¹¿ka Jêdraszewskiego w interesuj¹cy sposób przedstawi³a sam nerw myli Levinasa, porz¹dkuj¹c materia³ wed³ug podejmowanych
w rozprawie problemów oraz proponuj¹c podzia³ jego filozofii na trzy etapy,
okresy. Traktowanie myli Levinasa jako monolitu  co nadal zdarza siê w literaturze przedmiotu  prowadzi czêsto do sformu³owania kuriozalnych tez i wniosków. Jakoæ monografii ks. Marka Jêdraszewskiego, nieustannie cytowanej, jak
równie¿ póniejsza rozprawa habilitacyjna powiêcona zagadnieniu humanizmu
u Sartrea i Levinasa5, a tak¿e szereg bardzo interesuj¹cych artyku³ów, które wysz³y spod pióra Jubilata, spowodowa³a, ¿e znalaz³ siê On w gronie najwybitniejszych znawców filozofii Levinasa, i to nie tylko w Polsce. Trudno ten aspekt jego
twórczoci naukowej przeceniæ. To wa¿ny i powa¿ny wk³ad do kultury filozoficznej i humanistycznej w Polsce. Jednoczenie studium pism Levinasa i wieloPor. M. Jêdraszewski, Wobec Innego. Relacje miêdzypodmiotowe w filozofii Emmanuela
Levinasa, Poznañ 1987.
5
Por. M. Jêdraszewski, W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre i E. Levinas, Kraków 1994.
4
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letnie z nimi obcowanie wp³ynê³o silnie na Jego w³asn¹ drogê filozofowania
i twórczego mylenia. Pisze o tym z perspektywy lat w nastêpuj¹cych s³owach:
dane mi by³o zmierzyæ siê z myl¹ jednego z najbardziej oryginalnych i najbardziej znacz¹cych filozofów drugiej po³owy dwudziestego wieku. Naprawdê wiele jej zawdziêczam. Levinas najg³êbiej chyba wyrazi³ prawdê o tym, ¿e miar¹
cz³owieczeñstwa danego cz³owieka jest jego odpowiedzialnoæ za ¿ycie drugiego cz³owieka6.
Z kilku wzglêdów ksi¹¿k¹ niezwyk³¹ w dorobku Jubilata jest Filozofia
i modlitwa7. To kapitalne eseje, napisane jêzykiem wysokiej literackiej próby, stanowi¹ce z jednej strony przyczynki do biografii wybitnych filozofów i mylicieli, uzupe³niaj¹cych ich podrêcznikowe ¿yciorysy o rys duchowy, w swej, powiedzieæ mo¿na, intymnej ods³onie, jak¹ jest modlitewne odniesienie do Boga.
Ca³oæ tworzy zarys swoistej filozofii modlitwy oraz w szerszej perspektywie filozofii duchowoci. Swoistym dope³nieniem omawianej ksi¹¿ki by³ póniejszy
Modlitewnik filozofów8. Za bardzo interesuj¹cy i inspiruj¹cy nale¿y uznaæ spór
z epok¹ owiecenia, któr¹ Jêdraszewski wiedzie  wprost i nie wprost  od wielu
lat. Spór o koncepcjê racjonalnoci i samej filozofii, spór o wizjê Boga i Jego
opatrznoci, spór o cz³owieka, jego naturê, istotê cierpienia, sensu egzystencji.
W du¿ej mierze tej problematyce powiêci³ sw¹ ksi¹¿kê wydan¹ w 2011 roku,
a zatytu³owan¹ w duchu Pascala Bóg filozofów i Bóg Jezusa Chrystusa9.
Warto jeszcze na kilka chwil zatrzymaæ siê przy dziele osobliwym w dorobku uczonego zajmuj¹cego siê filozofi¹, gdy¿ sytuuj¹cym siê w dziedzinie nauk
historycznych. Chodzi oczywicie o monumentalne, dwutomowe opracowanie
Marka Jêdraszewskiego pt. Teczki na Baraniaka (ponad 1200 stron!)10. To udana
próba ukazania postaci wielkiego pasterza Kocio³a poznañskiego przez pryzmat
dokumentów UB i SB tak z okresu jego uwiêzienia (1953-1955; 145 przes³uchañ!), jak i pasterzowania w Poznaniu (1956-1977), a przechowywanych w IPN-ie.
Arcybiskup Jêdraszewski podj¹³ ogromny trud kwerendy i wysi³ek krytyki róde³, by wydobyæ portret Antoniego Baraniaka wy³aniaj¹cy siê z tych dokumentów. Zamys³ mo¿e w pierwszym odruchu budziæ sprzeciw  co interesuj¹cego,
prawdziwego mo¿e powiedzieæ o arcybiskupie dokumentacja stworzona na u¿ytek walki z Kocio³em? Lektura tego dzie³a rozwiewa jednak w¹tpliwoci, Autor
potrafi³ uzasadniæ sw¹ pierwotn¹ intuicjê badawcz¹ i w sposób bardzo interesuj¹cy j¹ zrealizowaæ. Teczki na Baraniaka to wci¹gaj¹ca opowieæ o wielkiej postaci polskiego Kocio³a, napisana piêknym jêzykiem i ze znakomit¹ znajomoM. Jêdraszewski, Moja filozoficzna droga, dz. cyt., s. 26.
Por. ten¿e, Filozofia i modlitwa, Poznañ 1986; wyd. poszerzone, Poznañ 2001.
8
Por. ten¿e, Modlitewnik filozofów, Poznañ 1997.
9
Por. ten¿e, Bóg filozofów i Bóg Jezusa Chrystusa, Poznañ 2011.
10
Por. ten¿e, Teczki na Baraniaka. wiadek, Poznañ 2009 i ten¿e, Teczki na Baraniaka. Kalendarium dzia³añ SB, Poznañ 2009.
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ci¹ historycznych realiów epoki powojennej. To wietny przyczynek nie tylko
do biografii arcybiskupa Baraniaka, ale i do dziejów Kocio³a, funkcjonuj¹cego
w realiach tzw. Polski Ludowej. Dzie³o to wpisuje siê w ¿ycie Kocio³a poznañskiego Ksiêdza, a póniej Biskupa Marka Jêdraszewskiego, przek³ada siê wielokrotnie na badania naukowe i twórczoæ pisarsk¹. Wczeniej by³y tomy o Janie
Pawle II w Poznaniu11, redakcja ksi¹¿ki historycznej o Kociele poznañskim
u jego pocz¹tków i w dwudziestowiecznej teraniejszoci12; wspomnieæ wypada
tu ksi¹¿kê o Urszuli Ledóchowskiej13 oraz rozwa¿ania Pasja wed³ug Czerwca5614. Pasje i talenty historyczne Jubilata zapewne zaowocuj¹ w odniesieniu do
Kocio³a ³ódzkiego, do którego zosta³ pos³any w 2012 roku.
Dorobek naukowy Marka Jêdraszewskiego to 22 ksi¹¿ki i ok. 160 artyku³ów
i rozpraw15. Podzieliæ je mo¿na na kilka bloków tematycznych i dziedzinowych.
Myl filozoficzna Levinasa, teksty antropologiczne, podrêczniki i pomoce dydaktyczne, szkice religijne, historia Kocio³a poznañskiego, filozofia a duchowoæ,
filozofia Boga, problem wolnoci, moralnoæ Nie sposób by³oby, nawet szkicowo, dotkn¹æ najwa¿niejszych tematów, przedstawiæ g³ówne tezy, zreferowaæ
wnioski. Zainteresowanie ksi¹¿kami i artyku³ami Arcybiskupa Jêdraszewskiego
wskazuje na ich wagê i aktualnoæ podejmowanej problematyki. On sam pisa³:
Zrozumieæ swój czas  to stawiaæ brzemienne pytania charakterystyczne dla swego
czasu. Mo¿na je formu³owaæ samemu i samemu te¿ staraæ siê znaleæ na nie odpowied. To jedna z mo¿liwych dróg zrozumienia. Ale jest tak¿e inna droga. Mo¿na
uchwyciæ specyfikê swego czasu poprzez analizê tego, co powiedzieli wybitni wiadkowie tego czasu. Ci, których refleksja w szczególny sposób ten czas rozwietla 
a przez to przybli¿a16.

Profesor Marek Jêdraszewski swymi tekstami idzie obiema drogami: analizuje to,
co powiedzieli wielcy wiadkowie naszego czasu, ale i proponuje w³asne odpowiedzi na osiowe pytania wspó³czesnoci.
We wstêpie do ksi¹¿ki habilitacyjnej M. Jêdraszewskiego ks. prof. Józef Tischner napisa³ s³owa, które mo¿na odnieæ do ca³ej twórczoci Jubilata: Praca
11
Por. M. Jêdraszewski, Jan Pawe³ II w Poznaniu, Poznañ 1986, wyd. II poszerzone, Poznañ
1997; K. Wojty³a, Teksty poznañskie, wprowadzenie i wybór M. Jêdraszewski, Poznañ 1986, wyd. II
poszerzone, Poznañ 1997.
12
Por. Koció³ w Poznaniu: czasy biskupa Jordana i kardyna³a Augusta Hlonda, red. M. Jêdraszewski, Poznañ 2011.
13
Por. M. Jêdraszewski, Obrazki z Pniew, Poznañ 1992.
14
Por. ten¿e, Pasja wed³ug Czerwca56: droga krzy¿owa upamiêtniaj¹ca 50. rocznicê Powstania Poznañskiego 1956, Poznañ 2006.
15
Pe³en wykaz bibliograficzny: Spis publikacji, oprac. M. Jêdraszewski, w: Deum et animam
scire, dz. cyt., s. 37-46.
16
M. Jêdraszewski, Homo: capax alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa mylenie o cz³owieku i Bogu, Poznañ 1999, s. 175.

22

KRZYSZTOF STACHEWICZ

jest napisana jasno, piêknym i prostym jêzykiem. Myl biegnie logicznie, autor
nie popada w zawi³oci stylistyczne, które nierzadko s¹ udzia³em omawianych
mylicieli. Mo¿e j¹ czytaæ nie tylko filozof, ale równie¿ ka¿dy humanista.
Osobn¹ kwesti¹ jest dzia³alnoæ organizacyjna Jubilata. Stworzenie Zak³adu
Filozofii Chrzecijañskiej i kierowanie nim przez 14 lat, powo³anie do istnienia
periodyku naukowego pt. Filozofia Chrzecijañska, serii ksi¹¿kowej Biblioteka Filozofii Chrzecijañskiej, inicjowanie tematycznych konferencji naukowych etc., etc. W Zak³adzie Filozofii Chrzecijañskiej Arcybiskup Marek zara¿a³ nas swymi pasjami, stwarza³ przestrzeñ wolnoci, stymulowa³ rozwój
naukowy (czterech z nas uzyska³o stopieñ doktora habilitowanego, jeden tytu³
profesorski), wyci¹ga³ pomocn¹ d³oñ w sytuacjach trudnych, interesowa³ siê naszym ¿yciem pozanaukowym, duchowo towarzyszy³ na wielu zakrêtach. Mówi¹cy te s³owa dowiadcza³ jego czynnej ¿yczliwoci niezliczon¹ iloæ razy, przynajmniej kilka z nich zachowuj¹c w nieustannie wdziêcznej pamiêci.
Reasumuj¹c, nale¿y podkreliæ powa¿ny wk³ad Arcybiskupa Jêdraszewskiego w polsk¹ humanistykê, filozofiê wspó³czesn¹, filozofiê chrzecijañsk¹ (nie
mnie oceniaæ teologiczne badania Jubilata). St¹d obecnoæ na tej sali Rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkiego Kanclerza Wydzia³u Teologicznego, Ksiêdza Dziekana, oraz Wielce Szanownych Pañ i Panów,
którzy ofiarowali swe teksty naukowe do ksiêgi pami¹tkowej dedykowanej Arcybiskupowi Profesorowi Markowi Jêdraszewskiemu. Chcemy w ten sposób
symbolicznie podziêkowaæ i prosiæ o dalsz¹ pracê na niwie filozofii polskiej. A my,
wspó³pracownicy z Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej, chcemy prosiæ o dalsz¹,
choæ z koniecznoci  dodam: niestety  w zmienionej formie, wspó³pracê.
Ksi¹dz Arcybiskup pozostaje w naszych sercach nie tylko Honorowym Cz³onkiem naszego Zak³adu, ale i jego Honorowym Kierownikiem.
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Moje dydaktyczne i publikowane inspiracje
Przyznam, ¿e doæ dziwnie brzmia³ w moich uszach odnoszony przed chwil¹ do
mnie tytu³ Jubilat, a jeszcze bardziej Dostojny. Ca³y czas mia³em wra¿enie,
¿e chodzi tu o kogo zupe³nie innego. St¹d wyp³ywaj¹ce z tego faktu moje za¿enowanie, czego bynajmniej nie mam zamiaru ukrywaæ.
Z drugiej strony dzisiejsza uroczystoæ brutalnie obna¿a dwa fakty: to, ¿e
doszed³em do pewnej okrelonej granicy wieku, a tak¿e i to, ¿e ostatecznie zakoñczy³a siê moja etatowa, trwaj¹ca dok³adnie 35 lat, praca najpierw na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a nastêpnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I z tymi faktami trzeba
siê po prostu pogodziæ.
W zwi¹zku z tym pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy tê dzisiejsz¹ uroczystoæ przygotowali, na czele z panem profesorem Krzysztofem Stachewiczem, który obj¹³ po mnie kierownictwo Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej
Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dziêkujê równie¿ zarówno jemu, jak i ks. profesorowi Janowi Grzeszczakowi za
wyg³oszone przed chwil¹ laudacje. Bardzo dziêkujê za opublikowane okolicznociowe dzie³o Deum et animam scire, dedykowane mojej osobie przez wielu znakomitych mylicieli z ró¿nych orodków akademickich naszego kraju zajmuj¹cych siê filozofi¹. Ich udzia³ w tym dziele jest dla mnie ogromnym zaszczytem.
Pragnê tak¿e wyraziæ moj¹ wdziêcznoæ wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystoci, Jego Ekscelencji Ksiêdzu Biskupowi Zdzis³awowi Fortuniakowi, Jego
Magnificencji Panu Rektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bronis³awowi Marciniakowi, ksiêdzu profesorowi Janowi Szpetowi, Dziekanowi Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Paniom i Panom profesorom i nauczycielom akademickim, zw³aszcza tym,
którzy swoimi rozprawami przyczynili siê do tak wspania³ego kszta³tu ksiêgi
Deum et anima scire, a tak¿e moim Wspó³pracownikom w Zak³adzie Filozofii
Chrzecijañskiej oraz moim dawnym Studentom, których z wielk¹ radoci¹ tutaj
dostrzegam.
Pan profesor Krzysztof Stachewicz wskazywa³ w swoim referacie na moj¹
Augustyñsk¹ drogê filozoficzn¹, wspominaj¹c tak¿e postaæ kardyna³a Josepha
Ratzingera. Pad³y równie¿ nazwiska moich mistrzów filozofii: ks. profesora
Ludwika Wciórki i ojca profesora Simona Decloux SJ. By³a mowa tak¿e o tym,
¿e w swoich wyk³adach i publikacjach czêsto wraca³em do twórczoci kardyna³a
Karola Wojty³y  Jana Paw³a II. Wydaje mi siê, ¿e dzisiejsza okolicznoæ jest
dobr¹ okazj¹, aby wspomnieæ co, o czym zazwyczaj milcza³em i o czym w ogó-
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le ma³o kto wiedzia³  o mojej osobistej korespondencji z Janem Paw³em II.
Korespondencja ta trwa³a a¿ do koñca jego ¿ycia. Wystarczy powiedzieæ, ¿e
ostatni jego list otrzyma³em ju¿ po jego mierci, gdy¿ zosta³ wys³any wczeniej,
na Wielkanoc 2005 roku. W sumie tych listów i kartek jest ponad 60. Po raz
pierwszy o tej korespondencji wspomnia³em publicznie w zamieszczonym
w ksi¹¿ce Deum et animam scire tekcie zatytu³owanym Moja filozoficzna droga. Dzisiaj chcia³bym nawi¹zaæ do dwóch fragmentów jego listów z 1995 i 1996
roku, a wiêc z lat, na które przypada³a niemal dok³adnie po³owa mojej pracy
naukowo-dydaktycznej.
Pierwszy fragment zawiera siê w ¿yczeniach, jakie papie¿ przes³a³ mi na
Bo¿e Narodzenie 1995 roku. Pisa³ w nich miêdzy innymi: Moje ¿yczenia wk³adam w bia³y op³atek i dzielê go z Drogim Ksiêdzem Markiem, który dobrze odczyta myli w nim zawarte, jak odczytuje je w swych artyku³ach i rozwa¿aniach.
Jestem Mu za nie wdziêczny i ¿yczê, by nadal przybli¿a³ ludziom myli Papie¿a,
to, co Koció³ przez nie chce powiedzieæ wiatu. Nie muszê chyba dodawaæ, ¿e
te papieskie s³owa stanowi³y dla mnie ogromne zobowi¹zanie i równoczenie
serdeczne przynaglenie, abym w swoich wyk³adach i publikacjach nawi¹zywa³
do nauczania Karola Wojty³y  Jana Paw³a II i komentowa³ je.
Drugi fragment z listów Jana Paw³a II odnosi siê do tego, co napisa³ mi on
na pocz¹tku lata 1996 roku. Aby dobrze zrozumieæ kontekst jego listu z dnia
5 lipca 1996 roku, trzeba najpierw wspomnieæ krótki, ale bardzo znacz¹cy pobyt
Ojca wiêtego w Skoczowie, w Bielsku i w ¯ywcu w dniu 22 maja 1995 roku,
podczas którego krytycznie odniós³ siê on do ówczesnej sytuacji politycznej
i medialnej panuj¹cej w naszym kraju, wzywaj¹c do tego, aby Polacy stali siê
ludmi prawego sumienia. Rok póniej przybyli do Rzymu liczni pielgrzymi
diecezji bielsko-¿ywieckiej, aby podziêkowaæ Ojcu wiêtemu za jego wizytê
na ich ziemi. Jan Pawe³ II przyj¹³ ich na osobnej audiencji w dniu 23 maja 1996
roku. Podczas niej wyg³osi³ niezwykle wa¿ne przemówienie, które w istocie
by³o skierowane do ca³ej Polski, chocia¿ w g³ównych mediach zosta³o ono niemal ca³kowicie przemilczane. Zacytujê z niego obszerny fragment. Po prawie
20 latach brzmi on dzisiaj ci¹gle jeszcze jak najbardziej aktualnie. Oto s³owa
Jana Paw³a II:
W Skoczowie mówi³em: wiadectwo mêczenników jest dla nas zawsze wyzwaniem
 ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Kto, kto woli raczej oddaæ ¿ycie, ni¿
sprzeniewierzyæ siê g³osowi w³asnego sumienia, mo¿e budziæ podziw albo nienawiæ,
ale z pewnoci¹ nie mo¿na wobec niego przejæ obojêtnie. Mêczennicy pytaj¹ nas
przede wszystkim o nasz¹ wiernoæ sumieniu. Dzi powtarzam te s³owa, bo to jest
pierwszy warunek trwania í rozwoju wspólnoty Kocio³a. Jeli dzieci Kocio³a nosz¹
w sumieniu ¿yw¹ wiadomoæ w³asnej to¿samoci, to wspólnota Kocio³a nie musi
wówczas lêkaæ siê ¿adnych zagro¿eñ. Obserwujemy dzi w Polsce próby omieszania religii i podwa¿ania autorytetu Kocio³a przez manipulacje informacj¹ albo celo-
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w¹ dezinformacjê spo³eczeñstwa na temat kontaktów Kocio³a i Pañstwa. Niebezpieczne s¹ próby deprawacji m³odego pokolenia poprzez promowanie stylu ¿ycia
pozbawionego poczucia odpowiedzialnoci za godnoæ i kszta³t ¿ycia w³asnego i innych osób. Zasada panuj¹ca za czasów Jana Sarkandra: cuius regio eius religio (czyja w³adza, tego religia)  zdaje siê dzi przybieraæ formê zaplanowanej ateizacji ¿ycia. Wobec takiej rzeczywistoci szczególnie aktualne staje siê wezwanie w. Leona
Wielkiego Papie¿a: Chrzecijaninie, poznaj swoj¹ godnoæ!. Uczeñ Chrystusa winien wiedzieæ, ¿e jest wezwany, by nosiæ imiê chrzecijanina z godnoci¹. To poczucie w³asnej godnoci zobowi¹zuje. Ono domaga siê prawego sumienia. Przypomnê,
co mówi³em w Skoczowie: byæ cz³owiekiem sumienia, to w ka¿dej sytuacji swojego sumienia s³uchaæ i jego g³osu w sobie nie zag³uszaæ; anga¿owaæ siê w dobro
i pomna¿aæ je w sobie i wokó³ siebie, a tak¿e nie godziæ siê nigdy na z³o; wymagaæ od siebie, podnosiæ siê z w³asnych upadków; zaanga¿owaæ siê w budowanie
królestwa Bo¿ego: królestwa prawdy i ¿ycia, sprawiedliwoci í pokoju1.

W licie z dnia 25 czerwca 1996 roku, a zatem miesi¹c póniej, pisa³em do
Ojca wiêtego miêdzy innymi:
Bylimy wiadkami  i uczestnikami  Jej [Matki Najwiêtszej  dop. MJ] przemo¿nej pomocy w walce z niema³ymi resztkami komunizmu, który pozostawi³ swe lady
w umys³ach i sercach wielu. Dowiadczalimy znowu Jej wielkiej mi³oci do Kocio³a. Dziêki Niej  ufamy w to g³êboko!  zostaniemy te¿ uchronieni przed fal¹
zaplanowanej ateizacji, która dotyka nasz Kraj i o której z takim bólem mówi³e niedawno podczas spotkania z pielgrzymk¹ Diecezji bielsko-¿ywieckiej. Jak zapewne
dobrze wiesz, Umi³owany Ojcze wiêty, te s³owa nie spodoba³y siê wielu mo¿nym
tego wiata u nas. Zabrzmia³y dla nich zbyt ostro. Nie zaciera³y  a zapewne,
w ich przekonaniu, powinny to czyniæ!  wyranych konturów rzeczywistoci, w jakiej przysz³o nam aktualnie ¿yæ. Dziêkujemy Ci, Ukochany Ojcze wiêty, za te s³owa. Swoj¹ moc¹ prawdy przypominaj¹ one nieustraszone wyst¹pienie patrona wczorajszego dnia, w. Jana Chrzciciela.

W odpowiedzi, w licie z dnia 5 lipca 1996 roku, Jan Pawe³ II napisa³ do mnie:
Dziêkujê [ ] Ksiêdzu Markowi i Jego Przyjacio³om z Politechniki Poznañskiej za
pamiêæ o mnie 18 maja na Jasnej Górze. Ca³a nasza nadzieja w modlitwach Czcicieli
Matki Najw[iêtszej], któr¹ b³agamy o czuwanie nad Polsk¹, aby g³osy wiata nie
zag³usza³y twardej mowy Chrystusowej prawdy. Zaczynamy za kilka dni wakacje.
Niech i Ksi¹dz Marek wykorzysta je dla nabrania si³ i nowej energii do stawiania
oporu falom ateizmu i bronienia przed nim naszej Ojczyzny. Z pozdrowieniami ³¹czê
serdeczne b³ogos³awieñstwo  Jan Pawe³ II.

W ten sposób Ojciec wiêty osobicie niejako nakreli³ mi, co mam czyniæ
jako wyk³adowca, a rok póniej  to znaczy od 1997 roku  tak¿e jako biskup:
1
Jan Pawe³ II, Sprawa Bo¿a winna jednoczyæ wspólnotê Kocio³a, LOsservatore Romano,
wyd. polskie, 17(1996), n. 7-8, s. 53-54.
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przeciwstawiaæ siê ateizacji, która w sposób zaplanowany zalewa nasz kraj.
Z tego te¿ wynika³o i nadal wynika w mojej biskupiej pos³udze owo Augustyñskie, w jakiej mierze naprawdê charakterystyczne równie¿ dla mnie Deum et
animam scire: kiedy mówi³em i pisa³em o cz³owieku, zawsze stara³em siê uchwyciæ prawdê o nim w wietle Boga-Stwórcy, kiedy pisa³em o Bogu, zawsze stara³em siê ukazywaæ Go w Jego pe³nym mi³oci nachyleniu do cz³owieka.
Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci, ¿e jednym z g³ównych inspiratorów takiego,
a nie innego kszta³tu zarówno mojej dydaktyki, jak i pisarstwa, jest w³anie On 
w. Jan Pawe³ II. O tym pragnê dzisiaj z ca³¹ moc¹ i ogromn¹ wdziêcznoci¹
wobec Niego zawiadczyæ.
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PAWE£ LATUSEK
Poznañ, na 24 czerwca 2015 roku
Przewielebny Ksiê¿e Arcybiskupie Metropolito,
Czcigodny Ksiê¿e Profesorze,
Kochany Marku!
Ju¿ ponad miesi¹c temu Pan profesor Krzysztof Stachewicz przekaza³ mi zaproszenie na uroczyste spotkanie z Tob¹, organizowane z okazji wrêczenia Ci Ksiêgi
Pami¹tkowej: Deum et animam scire. Cieszy³em siê na to spotkanie i wierzy³em,
¿e wezmê w nim udzia³. Niestety, w tym czasie (22-24.06) Sekretariat Konferencji Wy¿szych Prze³o¿onych zorganizowa³ w Kielcach szkolenie dla sekretarzy
prowincjalnych, prowadzone przez przedstawicieli Biura Prawnego Episkopatu,
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych oraz Zespo³u ks. Adama ¯aka SJ. Ze wzglêdu na moje obowi¹zki muszê byæ na tym spotkaniu.
Czas biegnie niczym tkackie czó³enko Jubilacie drogi, minê³y d³ugie lata,
a wydaje siê, ¿e to tak niedawno spotkalimy siê w auli Papieskiego Uniwersytetu Gregoriañskiego (pozna³em Ciê przez le¿¹cy przed Tob¹ s³ownik w³osko-polski). Zbli¿y³ nas Rzym, uniwersytet, wyk³ady, nasz profesor-promotor  o. Simon Decloux SJ, a nawet szlifierz jêzykowy naszych dysertacji  pan profesor
Vincenzo del Pinto. Dzisiaj Bogu dziêkujê za tamto rzymskie spotkanie, które
zrodzi³o wzajemn¹ ¿yczliwoæ i przyjañ, a za wiernoæ tej wzajemnej relacji
dziêkujê równie¿ Tobie.
Na temat Twojej drogi naukowej i jak¿e licznych owoców Twojego naukowego zaanga¿owania padnie dzi wiele s³usznych s³ów. Pozwól, ¿e w tym krótkim adresie przywo³am ci¹gle mi drogi obraz, który zachowujê w pamiêci od
czasu mojego dwuletniego sta¿u misyjnego w Kamerunie: obraz ogniska. W tamtym czasie, na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, ognisko by³o czym niesamowicie wa¿nym w ka¿dej zagrodzie: emanowa³o wiat³o, przy nim mo¿na by³o siê
ogrzaæ w ch³odn¹ noc, ale przede wszystkim nad nim kobiety gotowa³y posi³ek.
Poniewa¿ w wielu zagrodach nie by³o zapa³ek, wiêc zazwyczaj o zmierzchu
mog³em widzieæ kobiety, które w jakiej glinianej skorupie nios³y roz¿arzone
wêgle podebrane z ogniska s¹siadki, aby nimi rozpaliæ ognisko we w³asnej zagrodzie.
Carissime, patrz¹c na lata naszej znajomoci, dostrzegam, ¿e jeste panem
dwóch ognisk: filozoficznego i kap³añskiego. Na pierwsze ognisko sk³ada siê
twoja praca naukowo-dydaktyczna: wyk³ady, seminaria, publikacje, kongresy,
sympozja Sam Bóg wie, jak liczni s¹ ci, którzy zabieraj¹c roz¿arzone wêgle
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z tego ogniska, rozpalili w³asne. Drugie ognisko to Twoja pos³uga kap³añska
i biskupia. Wiem, jak bardzo dbasz o nie. I s³usznie, bo o ile w pierwszym musi
starczyæ wêgli dla zainteresowanych m¹droci¹, o tyle w drugim musi ich wystarczyæ dla wszystkich. Scire Christum  oto jego paliwo. Augustyñskie Deum
et animam scire piêknie ³¹czy te dwa ogniska, a jest to mo¿liwe dlatego, ¿e ³¹czy
je Twoje ¿ycie. Tobie, Marku ¿yczê, a Boga w modlitwie proszê, aby te dwa
ogniska jeszcze d³ugo siê pali³y i aby wêgle z nich podbierane by³y zarzewiem
wielu nowych ognisk, tak w wymiarze przyrodzonym, jak i przede wszystkim
w wymiarze nadprzyrodzonym.
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Jego Ekscelencjo, Drogi Jubilacie!
W imieniu Rady Centrum Badañ im. E. Stein chcia³abym Arcybiskupowi Markowi serdecznie podziêkowaæ za wieloletni¹ i owocn¹ wspó³pracê, wynikaj¹c¹
z afiliacji uniwersyteckiej i zainteresowañ naukowych, wszechstronnych, nie tylko filozofi¹ chrzecijañsk¹. Pozwalam sobie w tym miejscu wyraziæ nadziejê, ¿e
owa wieloletnia relacja rozkwitnie w nowych ³ódzkich kontekstach i przyczyni
do rozszerzenia dzia³alnoci naszego centrum; centrum stworzonego w 2003 roku
jako jednostka uniwersytecka UAM, ³¹cz¹ca wiele wydzia³ów i dyscyplin, równie¿ z innych orodków akademickich w Polsce.
Aby ta nadzieja nie by³a tylko okazjonalnie, jubileuszowo wyra¿ona, pragnê
zaznaczyæ, ¿e nasze kontakty z Jego Ekscelencj¹ owocowa³y od pocz¹tku za³o¿enia centrum licznymi dzie³ami, i to na polu naukowym  licznymi sesjami,
publikacjami, wyk³adami, a nawet filmem powiêcony E. Stein (ze znacz¹cym
udzia³em Arcybiskupa), ale i towarzyskim  przyjacielskim; by³y to spotkania
Rady, które przekszta³ca³y siê w merytoryczne dyskusje dotycz¹ce wa¿nych
spraw uczelni, chrzecijañstwa i wiata; by³y to te¿ konkretne dzia³ania na rzecz
kultu patronki naszego centrum  Edyty Stein; znalezienie dla niego konkretnego miejsca w kociele Karmelitów Bosych, pomoc w ufundowaniu relikwiarza
wiêtej, liczne msze w. sprawowane przez Arcybiskupa w naszych intencjach.
Tych zas³ug wyliczyæ mo¿na znacznie wiêcej. Najwa¿niejsza jednak by³a i jest
obecnoæ Arcybiskupa wród nas, dobra, ¿yczliwa i m¹dra obecnoæ. I za ni¹
bardzo Arcybiskupowi dziêkujemy i nadal na ni¹ bardzo liczymy.
Do tych centrowych podziêkowañ pragnê dodaæ swoje, osobiste; s¹ one
zwi¹zane z drog¹, moj¹ drog¹ filozoficzn¹ i egzystencjaln¹, na któr¹ wyrany
wp³yw wywar³y spotkania z Arcybiskupem, szczególnie to pierwsze, przemierowskie, upamiêtnione dedykacj¹ do ksi¹¿ki Filozofia i modlitwa w roku 1987:
by wêdrówki w poszukiwaniu m¹droci prowadzi³y do chwalby Pana. Te s³owa zapewne mia³y wp³yw na moj¹ dalsz¹ naukow¹ drogê, na pamiêtanie w filozofii o Bogu. Mi³oæ do poznawania wiata, cz³owieka i siebie samej oraz pragnienie Boga, które odnalaz³am w E. Stein, swój pocz¹tek bra³y zapewne
w tamtych odleg³ych przemierowskich czasach. Potem by³y ju¿ tylko wzmacniane podobnymi wyborami filozoficznych i wiêtych postaci.
I za te wszystkie wybory i liczne b³ogos³awieñstwa dla centrum, mojej rodziny i dla mnie, Arcybiskupie Marku, bardzo dziêkujê.
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PIOTR DOMERACKI
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu

Paradygmatyczne konceptualizacje samotnoci i wspólnotowoci
w dyskursie monoseologicznym
The Paradigmatic Conceptualizations of Loneliness and Communitiveness in a Monoseological Discourse
Musimy jednak mieszaæ i wzajemnie przeplataæ dwie rzeczy:
samotnoæ i obcowanie z ludmi*.
Samotnoæ zawsze zak³ada potrzebê wspólnoty,
têsknotê za wspólnot¹**.

I. VITA SEPARATA: DYSONANS SAMOTNOCI I WSPÓLNOTOWOCI
W ramach rozmaitych szkó³, nurtów, kierunków, koncepcji i stanowisk, w ci¹gu
dziejów trwania i rozwoju filozofii zachodniej ukszta³towa³ siê, choæ stosunkowo
póno wyodrêbni³ dyskurs, który z grecka nazywam monoseologicznym1, a który
sk³ada siê na filozofiê samotnoci i j¹ tworzy. Okrelona tak zosta³a dopiero w wieku XX, niezale¿nie od siebie, przez Miko³aja Bierdiajewa i Emmanuela Levinasa
(którzy jako pierwsi pos³u¿yli siê tym wyra¿eniem). Differentia specifica dyskursu
monoseologicznego jest, jak wskazuje nazwa, tematyzacja i artykulacja fenomenu
* L.A. Seneka, O pokoju ducha, w: ten¿e, Dialogi, t³um. L. Joachimowicz, Warszawa 1989,
XVII 3, s. 661-662; wyd. z 1963, s. 541.
** M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji. Filozofia samotnoci i wspólnoty, t³um. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 54.
1
Termin monoseologia wywodzê z jêzyka starogreckiego od s³ów monosé – samotnoæ
i logos  nauka. Nazw¹ t¹ oznaczam w ogólnoci wszystkie dyscypliny naukowe zainteresowane
analizowaniem oraz prowadzeniem systematycznych badañ nad samotnoci¹ w trybie interdyscyplinarnym. Wêziej przez monoseologiê rozumiem sam¹ tylko filozofiê samotnoci, a oba wyra¿enia traktujê jako synonimy.
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samotnoci w aspekcie ontologicznej, funkcjonalnej i znaczeniowej „gêstoci”
(mówi¹c po Ricoeurowsku2) rzeczywistoci, jak¹ stanowi.
Problematyka monoseologiczna rozci¹ga siê, rzecz jasna, poza obszar samej
tylko filozofii na wielorakie dyscypliny wiedzy3. W ostatnich latach, tak¿e poza
nauk¹, prze¿ywa ona dynamiczny rozkwit. wiadczy o tym chocia¿by znaczna
i stale rosn¹ca liczba wydawnictw, od periodyków4 (szczególnie popularnonaukowych i opiniotwórczych) poczynaj¹c, na powa¿nych rozprawach naukowych
koñcz¹c5.
W³asnym torem niejako, w ostatnich latach coraz bardziej ekspansywnie,
rozwija siê myl problematyzuj¹ca zagadnienie wspólnoty i d¹¿eñ wspólnototwórczych, które okrelam mianem wspólnotowoci. W wieku XX mo¿na
wrêcz mówiæ o eksplozji zainteresowania tymi fenomenami. Doæ wspomnieæ
ca³e kierunki mylenia, takie jak: socjalizm, komunitaryzm, dyskursywizm, filozofiê dialogu czy personalizm. Tak¿e w minionych latach obecnego wieku
utrzymuje siê tendencja do naukowego opracowywania zagadnienia wspólnotowoci i wspólnoty6, coraz czêciej manifestuj¹c siê w pojedynczych, acz znacz¹cych stanowiskach. Jako przyk³ad przywo³aæ tu nale¿y co najmniej prace: Helmutha Plessnera7 (Granice wspólnoty) oraz Zygmunta Baumana8 (Wspólnota).
Jeli chodzi o rangê wa¿noci, to choæ problematyka samotnociowa, poczynaj¹c od drugiej po³owy XX stulecia, zaczyna³a zyskiwaæ na znaczeniu, stopniowo siê autonomizuj¹c, mimo to jednak, co zrozumia³e, nie zdo³a³a osi¹gn¹æ po2
P. Ricoeur, Hermeneutyczna funkcja dystansu, w: ten¿e, Jêzyk, tekst, interpretacja. Wybór
pism, t³um. P. Graff i K. Rosner, Warszawa 1989, s. 224.
3
Wród nich przede wszystkim nale¿y wymieniæ: psychologiê, socjologiê, pedagogikê, etnologiê oraz teologiê.
4
Tytu³em przyk³adu mo¿na tu wspomnieæ chocia¿by: Charaktery, Przegl¹d, Wysokie
Obcasy Extra”, jezuicki „Szum z Nieba”.
5
Por. B.L. Mijuskovic, Loneliness in Philosophy, Psychology, and Literature, Bloomington
2012; Z. Do³êga, Samotnoæ m³odzie¿y  analiza teoretyczna i studia empiryczne, Katowice 2003;
E. Dubas, Edukacja doros³ych w sytuacji samotnoci i osamotnienia, £ód 2000; Przeciw samotnoci, red. J. Twardowska-Rajewska, Poznañ 2005; Zrozumieæ samotnoæ. Studium interdyscyplinarne,
red. P. Domeracki, W. Tyburski, Toruñ 2006; K. Dybe³, Samotnoæ w literaturze redniowiecznej
Francji. Literatura narracyjna XII-XIII wieku, Kraków 2009; Motywy samotnoci i wspólnoty
w dawnych literaturach romañskich (redniowiecze  Owiecenie), red. D. Szeliga i E.D. ¯ó³kiewska, Warszawa 2010; Samotnoæ i osamotnienie, „Horyzonty Wychowania” 11, 2012 (22), Akademia Ignatianum w Krakowie; K. Sobstyl, Samotnoæ i jej obrazy w jêzyku, Lublin 2013; Singlizm.
Nowy styl ¿ycia w ponowoczesnym wiecie, red. K.L. Kukliñska, Warszawa 2013; S. Turkle, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy wiêcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, t³um.
M. Cierpisz, Kraków 2013.
6
Zob. Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, red. B. Sierocka, Wroc³aw 2007.
7
Por. H. Plessner, Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu spo³ecznego, t³um. J. Merecki,
Warszawa 2008.
8
Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeñstwa w niepewnym wiecie, t³um. J. Margañski, Kraków 2008.
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ziomu zainteresowania ani stopnia zaawansowania badañ nad fenomenem wspólnotowoci, a tym bardziej go pod tym wzglêdem przecign¹æ. Wielu autorów
wskazuje i podkrela centraln¹, dominuj¹c¹ pozycjê tego zagadnienia nie tylko
na terenie filozofii, ale ca³ej w ogóle humanistyki i nauk spo³ecznych. Niektórzy
mówi¹ wrêcz o obsesji wspólnotowoci. Tak, na przyk³ad, Plessner bezceremonialnie stwierdza, ¿e wspólnota sta³a siê Bo¿kiem naszego czasu9. Jak pisze:
Bo¿ek wspólnoty umacnia swoj¹ si³ê przyci¹gania s³abych tego wiata  zrozumia³y
jako ideologia wykluczonych, rozczarowanych i oczekuj¹cych, jako ideologia proletariatu, ludzi zubo¿a³ych i czuj¹cej nadal kajdany m³odzie¿y, usprawiedliwiony jako
protest ludzi cierpi¹cych z powodu wielkomiejskiego, zmechanizowanego i wykorzenionego ¿ycia. Pod jego has³em powsta³y ca³e armie, a tysi¹ce ludzi by³o gotowych
na mieræ10.

Jak dalej, nieco ironicznie, zauwa¿a Plessner:
Niejako dla zrównowa¿enia twardoci i p³ytkoci naszego ¿ycia idea ta [wspólnoty 
przyp. P.D.] zebra³a w sobie wszystk¹ s³odycz a¿ do ckliwoci, wszelk¹ tkliwoæ do
bezsilnoci, wszelk¹ ustêpliwoæ a¿ do braku godnoci. [ ] Ogromne och³odzenie
ludzkich relacji przez maszynowe, handlowe, polityczne abstrakcje prowadzi do pojawienia siê jego przeciwieñstwa w ideale rozpalonej, ¿arz¹cej siê we wszystkich
swych cz³onkach wspólnoty. Wyrachowaniu, brutalnemu robieniu interesów przeciwstawia siê obraz szczêcia p³yn¹cego ze spontanicznego dawania siebie, pe³nemu nieufnoci rozbiciu na opancerzone pañstwa  wiatowe przymierze narodów w celu
ustanowienia wiecznego pokoju11.

Plessner wyprowadza st¹d niezmiernie wa¿ny dla naszych rozwa¿añ wniosek. Stwierdza mianowicie, ¿e „Dlatego nie obowi¹zuje ju¿ prawo dystansu, osamotnienie utraci³o swój czar”12.
Kongenialnie do Plessnera, na przechodz¹c¹ w ckliwoæ s³odycz wspólnoty zwraca uwagê tak¿e Zygmunt Bauman, powiadaj¹c: „«Wspólnota» brzmi
dobrze: cokolwiek ono znaczy, dobrze jest «mieæ wspólnotê», «byæ we wspólnocie». […] Towarzystwo czy spo³eczeñstwo bywaj¹ z³e; ale nie wspólnota. Czujemy, ¿e wspólnota zawsze jest czym dobrym”13.
Nie¿yj¹cy ju¿, niestety, (zmar³ w roku 2001) Anthony Storr, angielski psychiatra i pisarz, wielokrotnie na kartach swojej znakomitej ksi¹¿ki z roku 1988
pod tytu³em Samotnoæ: powrót do Jani14, w Polsce dopiero co wydanej, wskaH. Plessner, Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu spo³ecznego, dz. cyt., s. 27.
Tam¿e, s. 28.
11
Tam¿e, s. 27.
12
Tam¿e.
13
Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeñstwa w niepewnym wiecie, dz. cyt., s. 5.
14
Por. A. Storr, Samotnoæ: powrót do jani, t³um. J. Prokopiuk i P.J. Sieradzan, Warszawa
2010.
9

10
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zuje, ¿e w powszechnej wiadomoci ludzi zadomowi³o siê wcale nowe  dodam
od siebie  przekonanie, którego najznakomitszym wyrazicielem na polu bliskiej
profesji Storra psychoanalizy jest John Bowlby, czyni¹cy to w trzytomowej rozprawie Attachement and Loss (Wiê i strata), zgodnie z którym „[…] zasadnicz¹
potrzeb¹ ludzi  od niemowlêctwa poczynaj¹c  jest wchodzenie w relacje z innymi. Relacje te s¹ ród³em wsparcia i satysfakcji, a uniwersalna potrzeba wiêzi wykracza daleko poza potrzebê spe³nienia seksualnego”15.
Temat wspólnoty i wspólnotowoci, mimo swojej eksponowanej pozycji, ten
tak  jak zauwa¿a Storr:
Typowy dla dzisiejszych czasów nacisk na intymne relacje miêdzyludzkie, które
uwa¿ane s¹ za probierz zdrowia i szczêcia, to zjawisko stosunkowo nowe. Wczeniejsze pokolenia nie przywi¹zywa³y do tej kwestii tak du¿ej wagi, wierz¹c zapewne,
¿e codzienna rutyna, zwyk³e zadania, powinny daæ nam wszystko, czego nam potrzeba. Byæ mo¿e ludzie byli tak zajêci zdobywaniem rodków na ¿ycie i walk¹
o przetrwanie, i¿ nie starcza³o im czasu, by powiêcaæ siê subtelnociom i niuansom
kontaktów z innymi16.

Wed³ug Ernesta Gellnera, na którego autorytet powo³uje siê Storr,
[ ] nasze zainteresowanie i zatroskanie sfer¹ stosunków miêdzyludzkich zast¹pi³o
niegdysiejsze niepokoje zwi¹zane z nieprzewidywalnoci¹ i niebezpieczeñstwami
wiata natury. [ ] W dzisiejszych zamo¿nych spo³eczeñstwach  jak twierdzi Gellner  wiêkszoæ z nas nie musi obawiaæ siê chorób, nêdzy, g³odu i kataklizmów.
Wczeniejsze pokolenia nawet o tym nie marzy³y17.

Analogicznie rzecz siê przedstawia w nauce. Beata Sierocka, na przyk³ad,
przypomina, ¿e „Filozofia, a wraz z ni¹ humanistyka i nauki spo³eczne potrzebowa³y zadziwiaj¹co du¿o czasu, by w swe struktury kategorialne w³¹czyæ pojêcie
wspólnoty”18.
Mo¿na dodaæ od siebie, ¿e w tym zakresie obydwa fenomeny, samotnoci
i wspólnotowoci, podzieli³y ten sam los. Jeli zgodziæ siê z Sierock¹,
Po epokê klasyki niemieckiej (przede wszystkim po system Heglowski) nie by³o
w zasadzie ¿adnych projektów, w których uda³oby siê chocia¿by antycypowaæ problematykê wspólnotowoci. Nie mówi¹c ju¿ o mo¿liwoci oszacowania jej znaczenia  zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Jeszcze wiêcej czasu
potrzebowali filozofowie na skonceptualizowanie sfery jêzykowych procesów komu-

15
Cyt. za: tam¿e, s. 27. Por. J. Bowlby, Attachement and Loss, vol. 1: Attachement, New York
1969, 1982.
16
A. Storr, Samotnoæ: powrót do jani, dz. cyt., s. 17.
17
Tam¿e.
18
B. Sierocka, S³owo wstêpne, w: Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce, red. ta¿, dz.
cyt., s. 5.
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nikacyjnych, a zw³aszcza na dostrze¿enie, ¿e to na jej w³anie obszarze konstytuuje
siê specyfika ludzkiego bytu i ludzkiej wiedzy19.

To zafiksowanie na wspólnocie, jeli wolno siê tak wyraziæ, bywa przez wielu autorów poczytywane za niebezpieczne. Plessner mówi wprost: „W wiadomej rezygnacji z prawa do dystansu miêdzy ludmi w ideale wspólnotowego rozp³yniêcia siê w poszerzaj¹cej siê sieci organicznych wiêzi zagro¿ony zostaje
cz³owiek”20.
II. VITA MIXTA: KONSONANS SAMOTNOCI I WSPÓLNOTOWOCI
Charakterystyczna od zarania dla filozofii cz³owieka, filozofii spo³ecznej czy
filozofii politycznej tendencja do antagonizowania ze sob¹ ujêæ samotnoci ze
wspólnotowoci¹ okaza³a siê ja³owa, nieadekwatna, a nierzadko szkodliwa. W czasach najnowszych od¿ywa quattrocentowa idea vita mixta, która godz¹c siê
z antagonizmem samotnoci i wspólnotowoci, równoczenie wskazuje, ¿e istniej¹ one na zasadzie coincidentia oppositorum. Zasadnicze przes³anie pracy
Plessnera, sygnalizowane zreszt¹ samym jej tytu³em, sugeruj¹cym koniecznoæ
przyjêcia istnienia i respektowania „granic wspólnoty”, streszcza siê w nader wymownej obserwacji: „Nie chodzi o odrzucenie prawa wspólnoty ¿ycia, jej szlachetnoci i jej piêkna. Chodzi o odrzucenie jej uznania za jedynie godn¹ cz³owieka formê wspó³istnienia; nie chodzi o odrzucenie communio, lecz odrzucenie
communio jako jedynej zasady, odrzucenie komunizmu jako sposobu ¿ycia, odrzucenie radykalizmu wspólnoty”21.
Plessnerowi, tyle ¿e na terenie psychoanalizy, wtóruje wspominany Anthony
Storr. On tak¿e myl¹ przewodni¹ swojej rozprawy czyni uwagê, ¿e na fenomeny samotnoci i wspólnotowoci nale¿y spojrzeæ jako na komplementarne, mimo
i¿ przeciwstawne sobie, nie za  jak to dotychczas funkcjonowa³o  jako na alternatywne opcje22. Tego rodzaju posuniêcie ma, w przekonaniu Storra, zrehabilitowaæ i dowartociowaæ samotnoæ jako miejsce twórczego i osobowociowego, pog³êbionego rozwoju jednostki, a mo¿e tak¿e nawet jako wa¿n¹ i u¿yteczn¹
metodê procesu psychoterapeutycznego. Jak stwierdza on:
Mi³oæ i przyjañ s¹ oczywicie istotn¹ czêci¹ wszystkiego tego, co nadaje ¿yciu
sens. Nie s¹ jednak jedynymi ród³ami szczêcia. [ ] Wiele zwyczajnych zainteresowañ i wiêkszoæ prawdziwie nowatorskich d¹¿eñ twórczych trwa i rozwija siê bez
udzia³u relacji interpersonalnych. Wydaje mi siê, ¿e to, co dzieje siê z cz³owiekiem,
19
20
21
22

Tam¿e.
H. Plessner, Granice wspólnoty. Krytyka radykalizmu spo³ecznego, dz. cyt., s. 27.
Tam¿e, s. 45.
A. Storr, Samotnoæ: powrót do jani, dz. cyt., s. 13.
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gdy przebywa on sam ze sob¹, nie jest wcale mniej wa¿ne ni¿ to, jak uk³adaj¹ siê
jego stosunki z innymi23.

I wreszcie, nieomal wypowiadaj¹c credo tezy o dialektycznym napiêciu miêdzy samotnoci¹ a wspólnotowoci¹, Storr konkluduje: „Naszym ¿yciem kieruj¹
dwa sprzeczne d¹¿enia  d¹¿enie do posiadania towarzystwa, do mi³oci i wszystkiego innego, co zbli¿a nas do ludzi, i d¹¿enie do niezale¿noci, odrêbnoci
i autonomii”24.
III. VITA PARADOXA: NIETOWARZYSKA TOWARZYSKOÆ
Uwaga Storra eksplikuje, w istocie, donios³¹ treæ towarzysz¹cej filozofii
samotnoci od samych jej pocz¹tków, aczkolwiek przez wiele stuleci nierozwijanej, idei, która, w s³awetnym sformu³owaniu Kanta, stwierdza „nietowarzysk¹
towarzyskoæ ludzi” [die ungesellige Geselligkeit der Menschen]25. W idei tej
wyra¿a siê, w sposób najokazalszy, naturalnie dialektyczne sprzê¿enie, jakie zachodzi miêdzy fenomenami samotnoci i wspólnotowoci, tu okrelonymi jako
nietowarzyskoæ i towarzyskoæ”. W Metafizycznych podstawach nauki
o cnocie królewiecki filozof, precyzuj¹c swój koncept, lakonicznie stwierdza, ¿e
Cz³owiek jest istot¹ przeznaczon¹ do ¿ycia spo³ecznego (chocia¿ zarazem mimo
to nietowarzysk¹) [ ]26. W³odzimierz Galewicz tê  jak j¹ nazywa  paradoksaln¹ w³aciwoæ ludzi27 objania – za Kantem – okolicznoci¹, w której poci¹g do tego, aby nawi¹zywaæ stosunki spo³eczne28, równowa¿ony jest oporem,
który grozi ich zerwaniem29. Autor Metafizyki moralnoci ilustruje to napiêcie
przyk³adem powoduj¹cej ludmi silnej „potrzeby z w i e r z a n i a s i ê innym
(nawet bez ¿adnego dalszego celu)30 zderzonej ze strachem, jaki inni mogliby
uczyniæ z tych wyjawionych im myli31. Ów strach ma charakter ograniczaj¹cy
i prewencyjny. Jest on na tyle przemo¿ny, ¿e ka¿e nam u k r y w a æ znaczn¹
czêæ swoich s¹dów (zw³aszcza o innych ludziach)32. Jak pisze Kant:
Tam¿e, s. 14.
Tam¿e.
25
I. Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym, t³um. M. ¯elazny, w: ten¿e,
Rozprawy z filozofii historii, przek³ad zbiorowy, Kêty 2005, s. 34. Por. Aspo³eczna towarzyskoæ.
Uwagi do pewnego pojêcia Kanta, t³um. Z. Krasnodêbski, w: H. Plessner, Pytanie o conditio humana. Wybór pism, wybra³, oprac. i wstêpem opatrzy³ Z. Krasnodêbski, t³um. M. £ukasiewicz,
Z. Krasnodêbski, A. Za³uska, Warszawa 1988, s. 286-298.
26
I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, t³um. W. Galewicz, Kêty 2005, § 47, s. 151.
27
Zob. tam¿e, § 47, s. 151, przyp. 360.
28
Tam¿e.
29
Tam¿e
30
Tam¿e, s. 152.
31
Tam¿e.
32
Tam¿e.
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[Cz³owiek  uzup. P.D.] Chêtnie by z kim porozmawia³ o tym, co s¹dzi o osobach,
z którymi obcuje, o rz¹dzie, o religii itd., ale nie mo¿e tego ryzykowaæ: w czêci dlatego, ¿e ten drugi, który ostro¿nie zachowuje swój s¹d dla siebie, móg³by u¿yæ jego
zwierzeñ ze szkod¹ dla niego, w czêci za dlatego, ¿e gdy chodzi o wyjawianie w³asnych b³êdów, drugi móg³by zachowaæ swoje w tajemnicy, tak i¿ on sam straci³by jego
szacunek, gdyby zupe³nie szczerze przed nim siê ods³oni³33.

Ten jak¿e czytelny, choæ jednostkowy i prozaiczny, przyk³ad wystêpowania
nietowarzyskiej towarzyskoci pozwala uchwyciæ jeden z wa¿nych aspektów
dialektyki samotnoci i wspólnotowoci, a w szerszym planie dialektycznego
charakteru ludzkiej egzystencji. Jest nim, mianowicie, ontologicznie none sprzê¿enie zwrotne zachodz¹ce miêdzy pragnieniem otwartoci (bycia otwartym wobec innych) a koniecznoci¹ czêciowego lub ca³kowitego zamykania siê przed
innymi. Z drugiej strony casus nietowarzyskiej towarzyskoci obrazuje donios³¹ etycznie koincydencjê szczeroci w postêpowaniu i odnoszeniu siê do innych,
która jednak – o paradoksie, z uwagi na nich w³anie, a tylko porednio ze wzglêdu na siebie  domaga siê stosowania rozlicznych hamulców i kamufla¿y, gdy
tymczasem chcia³oby siê z nich zrezygnowaæ zupe³nie lub co najmniej czêciowo. Niejako przy okazji mamy tu do czynienia z ciekawym moralnym paradoksem  by pos³u¿yæ siê okreleniem Saula Smilanskyego34. Jest to paradoks czêciowej lub ca³kowitej nieprzystawalnoci naszych oczekiwañ (roszczeñ) moralnych
wobec okolicznoci, z którymi przychodzi nam siê konfrontowaæ. Z jednej strony
bowiem gotowimy okazywaæ innym szczeroæ, z drugiej strony jednak  obawiaj¹c siê (niestety nierzadko w sposób wysoce uzasadniony) nieszczeroci, jak¹
ci mogliby wobec nas uzewnêtrzniæ  powci¹gamy samych siebie przed porywem szczeroci, wbrew sobie  lecz dla w³asnego po¿ytku  staj¹c siê jawnym
lub skrytym ob³udnikiem. Na ogó³ jednak nasze dzia³anie zaprawione jest mieszanin¹ ich obydwu – to jest wspólnototwórczej szczeroci i skazuj¹cego na tak¹
lub inn¹ samotnoæ, chroni¹cego przed negatywnymi jej konsekwencjami wycofania w milczenie, pozorowanie, k³amliwoæ czy przewrotnoæ. Przystajemy na
to – jak to odnotowuje, na przyk³ad, Leszek Ko³akowski35 – ¿e w relacjach miêdzyludzkich, mimo dosyæ powszechnej akceptacji dla wymogu prawdomównoci, istnieje daleko id¹ce przyzwolenie dla zachowañ mniej lub bardziej z nim
sprzecznych. Paradoksalnoci omawianej sytuacji dodaje fakt, ¿e obustronne
roszczenie szczeroci zderza siê ponadto ze wzajemnym podejrzewaniem siê
o nieszczeroæ. Dzia³anie moralne czêsto wiêc sprowadza siê do poszukiwania
znonego dla stron balansu miêdzy wskazanymi postawami, jakkolwiek zdarzaj¹
siê osoby, które nie honoruj¹ takich lub ¿adnych kompromisów moralnych, opoTam¿e.
Zob. S. Smilansky, 10 moralnych paradoksów, t³um. W. Kostrzewski, Kraków 2009.
35
Zob. L. Ko³akowski, Mini wyk³ady o maxi sprawach, Seria pierwsza, O k³amstwie, Kraków
2005, s. 29-35.
33
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wiadaj¹c siê za maksymaln¹ szczeroci¹ b¹d ca³kowit¹ fasadowoci¹ w relacjach z innymi. W kontekcie przewodniego zagadnienia artyku³u warto zauwa¿yæ prost¹, acz znamienn¹ zale¿noæ, zachodz¹c¹ miêdzy samotnoci¹ i wspólnotowoci¹ z jednej strony a szczeroci¹ i pozoranctwem z drugiej. Szczeroæ
bowiem (co najmniej na poziomie intencji) sprzyja budowaniu wspólnoty poprzez pozyskiwanie jednego z najistotniejszych jej budulców, mianowicie zaufania; zarazem jednak (na poziomie faktycznych interakcji spo³ecznych) jej nadmiar postrzega siê jako szkodliwy dla trwa³oci tej wspólnoty. Wówczas
szczeroæ, ustêpuj¹c miejsca nieszczeroci, staje siê przyczyn¹ samotnoci (poczucia odosobnienia, wyobcowania lub osamotnienia), gdy z kolei nieszczeroæ
zyskuje jako budulec wspólnoty. W rezultacie, jak o tym wiadcz¹ tak¿e ju¿
pierwsze staro¿ytne teksty filozofów, zainteresowanych problemem samotnoci,
to samotnoæ zyskuje jako sojuszniczka i enklawa szczeroci, podczas gdy ¿ycie
spo³eczne in genere daje wiêcej przyzwolenia i zachêty dla zachowañ fasadowych, opartych na nieszczeroci.
Uogólnienie tej obserwacji ³¹czy siê z trzecim aspektem nietowarzyskiej
towarzyskoci, maj¹cym antropologiczn¹ rangê, którym jest przemaganie siê
z sob¹ autentycznoci z nieautentycznoci¹ ludzkiego ¿ycia. To niezwykle frapuj¹cy i rozleg³y temat, zas³uguj¹cy na osobne potraktowanie. Tu poprzestajemy jedynie na konstatacji jego wa¿noci dla filozofii samotnoci, zaznaczaj¹c równoczenie, ¿e na ogó³  szczególnie w przypadku jej indywidualistycznej orientacji, skupiaj¹cej w sobie ontoegzystencjaln¹, kontemplatywn¹ i libertaln¹ wyk³adniê samotnoci – autentycznoæ kojarzy siê w niej z samotnoci¹, we wspólnotowoci, dla
odmiany, upatruj¹c moralnie podejrzanej (respective dwuznacznej) tendencji, bêd¹cej wyrazem ludzkiej przeciêtnoci, niedojrza³oci, niesamodzielnoci, nieoryginalnoci (wtórnoci), szablonowoci, bezkrytycznego naladownictwa, konformistycznej s³u¿alczoci, asekuranctwa, gry pozorów, a w koñcu prymitywnie
pojêtej towarzyskoci, motywowanej nieumiejêtnoci¹ sprostania wyzwaniu, jakim jest samotnoæ i zwi¹zane z ni¹ odosobnienie, milczenie i g³êboko penetruj¹ca nasz¹ samowiadomoæ oraz „dobre” (choæ na ogó³ zafa³szowane) samopoczucie, autorefleksja.
Z dialektyk¹ samotnoci i wspólnotowoci w przestrzeni odniesieñ moralnych znacz¹co wspó³brzmi Kantowska dialektyka mi³oci i szacunku, dla których
filozof ten poszukuje – jak sam rzecz okrela  harmonijnej proporcji równowagi36. T³umaczy j¹ mo¿liwoci¹ traktowania mi³oci jako przyci¹gania, szacunku za jako odpychania miêdzy wchodz¹cymi w relacjê stronami, i podczas gdy zasada mi³oci ka¿e [przyjacio³om] zbli¿aæ siê do siebie, zasada
szacunku ka¿e im zachowywaæ wobec siebie nale¿yty dystans”37, a wszystko po
36
37

I. Kant, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, dz. cyt., § 46, s. 149.
Tam¿e, s. 150.
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to, by unikn¹æ, nawet w najwiêkszej przyjani, takiego stopnia spoufalenia ze
sob¹, które nadwerê¿a zasadê szacunku lub jej uchybia, czyni¹c ca³¹ tê relacjê –
w najlepszym razie – raptem towarzysk¹ form¹38. Wynika wiêc z tego, ¿e
wspólnototwórcza zasada mi³oci – wbrew potocznym, zestereotypizowanym
mniemaniom – wymaga zrównowa¿enia jej przez proporcjonalne  gwoli osi¹gniêcia miêdzy nimi po¿¹danej harmonii  stosowanie tak¿e zasady szacunku, koreluj¹cego z samotnoci¹ – nie w tym jednak sensie, i¿by chodzi³o o szacunek
okazywany wy³¹cznie samemu sobie w separacji od innych i pogardzie dla nich,
lecz w tym, ¿e dopiero samotnoæ  ot, choæby tak prozaiczna, jak zwyk³e, tymczasowe odosobnienie (powsta³e, na przyk³ad, w wyniku roz³¹ki) – stwarza warunki sprzyjaj¹ce nabraniu odpowiedniego dystansu do osoby lub osób, którym
winnimy, prócz mi³oci, okazywaæ szacunek.
IV. DWUMIAN LECZNICZY SENEKI FILOZOFA
Tym, który jako pierwszy wyeksponowa³ dialektyczn¹ biegunowoæ ludzkiej
egzystencji, by³ Seneka Filozof. W dialogu O pokoju ducha poczyni³ on zalecenie, które – na wzór znanego Epikurowskiego czwórmianu – nazywam dwumianem leczniczym Seneki. G³osi on, ¿e „Musimy jednak mieszaæ i wzajemnie przeplataæ dwie rzeczy: samotnoæ i obcowanie z ludmi. Samotnoæ bêdzie w nas
budziæ têsknotê za ludmi, ludzie  za nami. I w ten sposób jedno stanie siê dla
drugiego lekarstwem  niechêæ do ludzi uleczy samotnoæ, niechêæ do samotnoci  przebywanie pomiêdzy ludmi”39.
Wypowied Seneki ma charakter i przeznaczenie wyranie praktyczne. Nie
siêga ona jeszcze ontologicznej warstwy humanum, lecz zatrzymuje siê na
prakseologicznej powierzchni bytu. Rozpoznaj¹c mechanizmy funkcjonowania
jednostki w spo³eczeñstwie oraz konsekwencje ich wzajemnego oddzia³ywania
na siebie, neostoik rzymski zmierza do ich zharmonizowania i usprawnienia ich
wspó³dzia³ania poprzez eliminacjê zagro¿eñ, jakie wynikaj¹ z uprzywilejowania
b¹d wybijaj¹cej siê na niepodleg³oæ respective odcinaj¹cej siê od spo³eczeñstwa jednostki, b¹d d¹¿¹cego do hegemonii respective podporz¹dkowuj¹cego
sobie jednostki spo³eczeñstwa.
Wa¿nym  a kto wie, czy nie najwa¿niejszym  punktem filozoficznego panaceum Seneki na egzystencjalne bol¹czki cz³owieka jest czas. Z niestrudzonym
uporem, ilekroæ dyskutuje problem samotnoci – podobnie zreszt¹, jak to czyni
i w innych przypadkach – odwo³uje siê do kryterium temporalnego, na co wskazuje chocia¿by nagminne pos³ugiwanie siê przez niego to przys³ówkami frekwen38
39

Tam¿e.
L.A. Seneka, O pokoju ducha, dz. cyt., XVII 3, s. 661-662 (wyd. z 1963, s. 541).
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tatywnymi (czêsto, rzadko, z rzadka), to przys³ówkami duratywnymi (stale, ci¹gle, wci¹¿, zawsze, nigdy, zwykle, zazwyczaj, nadal, na ogó³, przewa¿nie). Demonstrowane przez Senekê lecznicze w³aciwoci samotnoci z jednej strony
i obcowania z ludmi z drugiej wyranie wi¹¿¹ siê z temporalnym ich okreleniem,
a cilej z periodycznoci¹ oraz cykliczn¹ powtarzalnoci¹ ka¿dego z nich. Senekowska dialektyka samotnoci i wspólnotowoci operuje wiêc na jednostkach
czasu – i to rozwi¹zanie wydaje siê co najmniej optymalne, jeli nie najw³aciwsze. Zbyt d³uga samotnoæ to  by pos³u¿yæ siê jak¿e adekwatnie brzmi¹cym,
w tym kontekcie, sformu³owaniem Bohumila Hrabala  zbyt g³ona samotnoæ40. Analogicznie do tego, nazbyt przeci¹g³e otaczanie siê ludmi i przebywanie wród nich i z nimi skutkuje trudnym do opanowania zamêtem i rozstrojeniem. Staj¹ siê one z czasem tak intensywne i rozleg³e, ¿e w³aciwie nale¿a³oby
powiedzieæ, i¿ to one przejmuj¹ zwierzchnoæ nad tymi, którzy im ulegaj¹.
Tê g³êbok¹, filozoficzn¹ intuicjê autora s³ynnych Dialogów potwierdzaj¹
i rozwijaj¹  choæ nie miejsce na to, by je tu wszystkie uwypuklaæ i detalicznie
omawiaæ41 – prowadzone ju¿ od koñca lat piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku badania przedstawicieli takich dyscyplin, jak psychiatria, psychologia, psychoanaliza, a tak¿e filozoficzna psychologia, ukierunkowanych na naukow¹ eksploracjê,
diagnostykê i terapiê samotnoci. Naukowym standardem jest dzi twierdzenie, ¿e
samotnoæ, jej charakter, natê¿enie, przebieg i konsekwencje, do jakich prowadzi, s¹ funkcj¹ oddzia³ywania czynnika temporalnego i ró¿nicuj¹ siê w zale¿noci od d³ugoci jej trwania. Oznacza to, ¿e czas nie tylko nie pozostaje bez zwi¹zku z samotnoci¹, lecz ¿e stanowi on jeden z najbardziej podstawowych
i wa¿nych jej stymulatorów. Pisze o tym, na przyk³ad, wiatowej klasy znawca
problematyki, dzi ju¿ emerytowany profesor filozofii i filozoficznej psychologii
w montrealskim Concordia University, John G. McGraw42, w ksi¹¿ce Samotnoæ:
studium psychologiczne i filozoficzne, gdzie czytamy:
[ ] samotnoæ mo¿e zmieniaæ siê w swojej intensywnoci prze¿ywania od ³agodnie
dra¿ni¹cej do dotkliwie wyniszczaj¹cej. W kategoriach ilociowych samotnoæ mo¿e
wahaæ siê od pojedynczego, przelotnego incydentu do czêsto wystêpuj¹cych, przed³u¿aj¹cych siê okresów. Samotnoæ, która trwa d³u¿ej ni¿ dwa lub wiêcej nastêpuj¹cych
po sobie lat mo¿e byæ okrelona jako chroniczna. [ ] Samotnoæ, która trwa krótko
B. Hrabal, Zbyt g³ona samotnoæ, t³um. P. Godlewski, Izabelin 2003, s. 53, 65-66.
Czêciowo czyniê to w osobnym artykule, do którego lektury niniejszym zachêcam i odsy³am. Por. P. Domeracki, Cierpienie w samotnoci  samotnoæ w cierpieniu, w: Dowiadczanie
choroby w perspektywie badañ interdyscyplinarnych, red. B. P³onka-Syroka i M. Skrzypek, Wroc³aw 2010, s. 199-208.
42
Zob. szczeg. ostatnie prace tego autora: J.G. McGraw, Intimacy and Aloneness. A Multivolume Study in Philosophical Psychology, v. 1: Intimacy and Isolation, Value Inquiry Book Series, v. 221, Amsterdam 2010; ten¿e, Intimacy and Aloneness. A Multi-Volume Study in Philosophical Psychology, vol. 2: Personality Disorders and States of Aloneness, Amsterdam–New York 2012.
40
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i ma charakter incydentalny mo¿e zostaæ okrelona mianem przejciowej. [ ] Innymi s³owy, im d³u¿ej trwa samotnoæ, tym bardziej jest ona dotkliwa i niszcz¹ca43.

Podobnymi kategoriami, na gruncie psychologii, operuj¹ Zofia Do³êga, pos³uguj¹ca siê okreleniami samotnoæ krótkotrwa³a i d³ugotrwa³a44, oraz Carolyn Cutrona, która od strony temporalnej charakteryzuje samotnoæ jako epizodyczn¹ lub chroniczn¹45.
Z Senekowskiego dictum wy³ania siê zatem niebanalna zachêta, by periody
wspólnotowoci mieszaæ i przeplataæ periodami samotnoci i na odwrót. Przed³u¿anie siê w czasie któregokolwiek z nich grozi niechybnie katastrofaln¹ w skutkach chronicznoci¹. Dotyczy to, jak z tego wynika, nie tylko samotnoci, lecz
tak¿e jej przeciwieñstwa. Na ogó³ zwraca siê uwagê wy³¹cznie na negatywne
aspekty jedynie samotnoci. Tymczasem Seneka, podobnie jak wielu póniejszych filozofów (choæ ka¿dy z nich czyni³ to w ró¿nych ods³onach i proporcjach,
a przy tym ka¿dy na swój w³asny sposób i rachunek)  z wyj¹tkiem poprzedzaj¹cego go w tym pogl¹dzie Epikura  takich chocia¿by jak: Franciszek Petrarka,
Michel de Montaigne (inspiruj¹cy siê zreszt¹, w tym wzglêdzie, stanowiskami
zajmowanymi przez Epikura i Senekê46), Pierre Charron (przyjani¹cy siê de facto z Montaigne’em i wzoruj¹cy, w znacznej mierze, na nim47), Thomas Hobbes,
Blaise Pascal, Bernard Mandeville, Jan Jakub Rousseau, Arthur Schopenhauer,
Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche czy Jean-Paul Sartre – uczula tak¿e na
negatywne aspekty ¿ycia spo³ecznego i taki¿ jego wp³yw na poszczególnych jego
uczestników, gdy ca³kowicie ich ono poch³onie, bior¹c nad nimi górê, co zachodzi z regu³y wówczas, gdy pok³adaj¹ w nim przesadn¹ nadziejê, upatruj¹c dla
siebie samej tylko szczêliwoci. W dialogu O gniewie Seneka wyznaje ku przestrodze:
O wszystkim winiene myleæ, wszystkiego masz siê spodziewaæ. Wszak nawet
w dobrych charakterach znajdzie siê co przykrego. Rodzi natura ludzka usposobienia podstêpne, rodzi niewdziêczne, rodzi chciwe, rodzi bezbo¿ne. [ ] Z czego siê
najbardziej radujesz, tego musisz siê najbardziej obawiaæ. Gdzie wszystko wydaje ci
43
J.G. McGraw, Samotnoæ. Studium psychologiczne i filozoficzne, t³um. A. Hanka³a, Warszawa
2000, s. 16. Zob. te¿: J.E. Young, Loneliness: Depression and Cognitive Therapy. Theory and Application, in: Loneliness. A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy, eds. L.A. Peplau,
D. Perlman, New York 1982, s. 379-405; szczeg. s. 382.
44
Z. Do³êga, Samotnoæ m³odzie¿y, dz. cyt., s. 18.
45
C. Cutrona, Transition to College. Loneliness and the Process of Social Adjustment, in:
Loneliness. A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy, s. 291-309.
46
Por. M. de Montaigne, Próby, ks. 2, t³um. T. ¯eleñski (Boy); oprac., wstêpem i koment.
opatrzy³ Z. Gierczyñski; [cytaty ³ac. i grec. t³um. T. Sinko i E. Ciêglewicz], Warszawa 1985, s. 344-345.
47
Zob. na ten temat: B. Suchodolski, Rozwój nowo¿ytnej filozofii cz³owieka, Warszawa 1967,
s. 280.
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siê bezpieczne, tam nie brak rzeczy, które ci szkodê wyrz¹dz¹, choæ chwilowo znajduj¹ siê w stanie spoczynku. Pamiêtaj, ¿e zawsze co przyjdzie, co w ciebie ugodzi48.

Samotnoæ leczy wiêc niedostatki ustroju spo³ecznego i spo³ecznych praktyk, te z kolei stanowi¹ antidotum na niedomogi samotnoci. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e do jej powstania przyczyniaj¹ siê nie tylko wzglêdy natury podmiotowej (a wród nich w szczególnoci: temperament, osobowoæ, charakter,
emocjonalnoæ, wra¿liwoæ, predyspozycje, inklinacje, wiatopogl¹d, przekonania, wierzenia, cele), ale te¿  i to w nie mniejszym zakresie i stopniu  czynniki
pochodzenia spo³ecznego. Tote¿ nie tylko introwertyk, z racji swojej przyrodzonej sk³onnoci do zamykania siê w sobie, wiêcej od innych nara¿ony jest na samotnoæ, ale te¿ spodziewaæ siê jej musi oporny na ni¹ ekstrawertyk, któremu
kontakty z innymi – co bywa trudne do unikniêcia, gdy do nich dochodzi  przynios¹ ju¿ to rozczarowanie, ju¿ to: utrapienie, zawód, rozgoryczenie, obawê (niepewnoæ, poczucie zagro¿enia lub osaczenia), gniew, frustracjê, dezorientacjê,
k³amstwo, zdradê, oszustwo, nieufnoæ, niesmak, odrazê, ¿al, smutek, znu¿enie,
wypalenie, odrêtwienie, marazm, strapienie, rozdra¿nienie, zniechêcenie, rozstanie, têsknotê, rozpacz, ch³odne zdystansowanie, demoralizacjê, obmowê, pos¹dzenia, niewdziêcznoæ, zlekcewa¿enie, obrazê, upokorzenie, pogardê, wrogoæ,
nienawiæ, wyszydzenie, marginalizacjê, napiêtnowanie, dezaprobatê, odrzucenie,
wykluczenie, przemoc i wiele innych, tym podobnych.
V. ZACISZE ODOSOBNIENIA
Senekowska pochwa³a samotnoci, definiowanej jako o d o s o b n i e n i e
pojête w kategoriach: oderwania ducha od rzeczy zewnêtrznych49, zamkniêcia siê
w zaciszu w³asnego domostwa50, ukrycia domowego51, schronienia siê w ustronie przed dzia³alnoci¹ publiczn¹52, wejcia w siebie53 i przestawania z samym
sob¹ (z w³asnym duchem)54, jest w gruncie rzeczy pochwa³¹ wolnoci, m¹droci
i szlachetnoci. Te za mo¿liwe s¹ do osi¹gniêcia jedynie w wymiarze indywidualnym jako wolnoæ, m¹droæ i szlachetnoæ konkretnych jednostek. Triumwirat
tych cnót symbolizuje zespolenie trzech domen: obywatelskiej (wolnoæ), intelektualnej (m¹droæ) i moralnej (szlachetnoæ). Spo³eczeñstwo, jako organizm
L.A. Seneka, O gniewie, w: ten¿e, Dialogi, t³um. L. Joachimowicz, Warszawa 1963, XXXI
5, s. 233.
49
Ten¿e, O pokoju ducha, dz. cyt., XIV 2, wyd. z 1963, s. 534.
50
Tam¿e, I 11, wyd. z 1989, s. 616 (wyd. z 1963, s. 500).
51
Tam¿e, III 2, s. 625-626 (wyd. z 1963, s. 509).
52
Tam¿e, III 3, s. 626 (wyd. z 1963, s. 509).
53
Tam¿e, XIV 2, wyd. z 1963, s. 534.
54
Tam¿e, I 11, wyd. z 1989, s. 616 (wyd. z 1963, s. 500).
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tworzony przez jednostki, mo¿e siê rozwin¹æ w kierunku tych wartoci, wy³¹cznie jeli powci¹gnie anihiluj¹c¹ wszelkie przejawy indywidualnoci sk³onnoæ
do totalizacji. Autorowi Listów moralnych do Lucyliusza idzie zatem o zachowanie w³aciwych proporcji miêdzy tym, co indywidualne, a tym, co zbiorowe.
Owszem, zbiorowoæ mo¿e skutecznie t³umiæ inicjatywê jednostek, czyni to jednak z pozycji si³y, lecz nie jest to si³a ducha. Ta bowiem nale¿y do samych jednostek. Dopiero silne – w znaczeniu wielkie duchem – jednostki gwarantuj¹ ³ad
prawdziwie silnego spo³eczeñstwa.
Nacisk, jaki Seneka k³adzie na jednostkowoæ, nale¿y t³umaczyæ wp³ywem
wywodz¹cej siê od Sokratesa tradycji psychoantropologicznej. Stwierdza siê
w niej to¿samoæ cz³owieka i jego duszy55, upatruj¹c w niej jego istotowy wyró¿nik. Skoro tak, to naczelnym imperatywem etyki, a zarazem moraln¹ powinnoci¹ ka¿dego cz³owieka staje siê troska o w³asny rozwój duchowy. Wymaga ona,
jako warunku dla dokonywania siê tego rozwoju, samotnoci wyra¿aj¹cej siê
w odosobnieniu, nie za spo³ecznej wrzawy, krz¹taniny i systemu zale¿noci,
w których upodobanie znajduj¹ szczególnie pospolite umys³y56. Nie chodzi tu
jednak o realizacjê Epikurowskiego ekstremum apatrydycznoci. ¯ycie w ukryciu, wycofanie siê z ¿ycia publicznego do domowego zacisza57, nie oznacza mizantropijnej ucieczki przed ludmi i tworzonymi przez nich instytucjami w daremn¹ bezczynnoæ i gnunoæ. Jego sens wyra¿a siê w woli s³u¿enia
zdolnociami umys³u, s³owem, rad¹ poszczególnym ludziom i w ogóle wszystkim58. Seneka by³ niezbicie przekonany, ¿e bycie po¿ytecznym dla pañstwa nie
sprowadza siê wy³¹cznie do wystawionego na widok publiczny zaanga¿owania
w politykê, administracjê, s¹downictwo czy militaria, lecz obejmuje ono tak¿e 
jeli nie przede wszystkim  dba³oæ o moraln¹ formacjê cz³onków spo³eczeñstwa, w tym za szczególnie m³odzie¿y59. Unikanie dzia³alnoci publicznej nie
jest wiêc uchylaniem siê od odpowiedzialnoci za dobro wspólne, lecz stanowi
alternatywn¹ formê jego budowania i pomna¿ania. Jedynie bowiem w odosobnieniu, jak twierdzi Seneka, kszta³tuje siê prawdziwa m¹droæ, hart ducha i cnota. Ten
za, kto je posi¹dzie, zdobywa autorytet dobrego nauczyciela obyczajnoci60, który daje mu tytu³ do zaszczepiania cnoty w duszach i powstrzymywania tych, którzy na olep goni¹ za pieniêdzmi i u¿yciem zmys³owym61. Nauczyciel moralno55
Por. Platon, Alkibiades I i inne dialogi oraz definicje, t³um. L. Regner, Warszawa 1973, 128
d  130 e. Zob. te¿: G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. 1, t³um. E.I. Zieliñski, Lublin 1999,
s. 316.
56
L.A. Seneka, O pokoju ducha, dz. cyt., II 11, wyd. z 1963, s. 506, XII wyd. z 1963, s. 531-532.
57
Tam¿e, II 9, wyd. z 1963, s. 505.
58
Tam¿e, III 3, wyd. z 1963, s. 509.
59
Tam¿e, III 3-5, wyd. z 1963, s. 509-510.
60
Tam¿e, III 3, wyd. z 1963, s. 510.
61
Tam¿e.
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ci, pomimo lub raczej w³anie dlatego, ¿e zewnêtrznie wycofany z wartkiego
nurtu ¿ycia spo³ecznego, we w³asnym domu sprawuje urz¹d publiczny”62, tworz¹c od wewn¹trz jego duchowe zrêby.
VI. KRYJÓWKA WYOBCOWANIA
Myli³by siê jednak ten, kto by s¹dzi³, ¿e doskonalenie moralne wymaga posuniêtego do skrajnoci radykalizmu, jak to sobie wielu fanatycznie wyobra¿a.
Jakkolwiek samotnoæ w formie odosobnienia stanowi konieczny warunek mo¿liwoci i naturalne rodowisko kszta³towania siê i wzrostu wiadomoci moralnej, to jednak nie stanowi ona celu i wartoci samej w sobie. Warto pamiêtaæ, ¿e
nie tylko w opinii Seneki, ale w ogóle ka¿dego filozofa antyku grecko-rzymskiego, s³awi¹cego przymioty samotnoci, uchodzi ona, przy ca³ej swojej krasie, li
tylko za narzêdzie, s³u¿¹ce nobliwszym od niej, ponadpartykularnym celom. Mechanizm dzia³ania moralnego funkcjonuje prawid³owo jedynie w sprzê¿eniu
zwrotnym, zachodz¹cym miêdzy sfer¹ prywatn¹ a domen¹ publiczn¹. Eksterioryzacja, hegemonizacja i kolonizacja jednej przez drug¹ uruchamia ³añcuch reakcji (zachodz¹cych czasem procesualnie, czasem gwa³townie, czasem skokowo), przebiegaj¹cy od postêpuj¹cej p a t o l o g i z a c j i, przez o b s t r u k c j ê
i nastêpuj¹c¹ po niej d e g e n e r a c j ê, na ostatecznej d e s t r u k c j i dziedziny
moralnej koñcz¹c. Maj¹c to na uwadze, kierowany szlachetnym zmys³em adekwatnie proporcjonalnego wa¿enia racji, Seneka przestrzega przed e k s t r e m i z a c j ¹ s a m o t n o  c i, która nieuchronnie prowadzi do uwik³ania siê w perspektywê wakuumologiczn¹63. To za staje siê mo¿liwe, gdy, miast zadowoliæ siê
heterotelicznie zorientowanym odosobnieniem, czyni siê zeñ wartoæ sam¹
w sobie. To, z kolei, wymaga przeskalowania perspektywy i uruchomienia dzia³añ monowektorowych, nastawionych na intensyfikacjê i radykalizacjê samotnoci, w wyniku których dochodzi do jej wynaturzenia. W ten sposób powstaje diametralnie ró¿ny od odosobnienia rodzaj samotnoci, który mo¿na okreliæ
mianem w y o b c o w a n i a. Charakteryzuje siê ono niepohamowanym, sukcesywnym przesuwaniem jej granic na skraj introwersji, apatrycji64 i egotycznoci.
Tam¿e.
Terminem tym, maj¹cym oznaczaæ naukê o pustce (z ³ac. ‘vacuum  pró¿nia, pustka
i gr. logos  nauka), pos³u¿yli siê redaktorzy naukowi monografii Cz³owiek i pustka, Zbigniew
Hull i Witold Tulibacki, od których go zapo¿yczam. Zob. Cz³owiek i pustka. Problemy wakuumologii, red. Z. Hull i W. Tulibacki, Olsztyn 2000. £aciñski ród³os³ów pierwszego cz³onu terminu
wakuumologia  vacuum pochodzi od przymiotnika vacuus’, który ma szereg interesuj¹cych
konotacji, w tym z samotnoci¹. Vacuus bowiem to taki, który jest opuszczony przez ludzi, zatem pusty, samotny, ale te¿ wolny w sensie nie¿onaty, niezamê¿na, a do tego bezbronny,
bez opieki, cichy, spokojny, wreszcie czczy, pró¿ny, bez znaczenia.
64
„A p a t r y c j a jest to cecha apatrydy lub/i wêz³owy element apatrydyzmu, który polega na
62
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W rzeczywistoci intelektualnie p³odne i moralnie o¿ywcze u k r y c i e o d o s o b n i e n i a zamienione zostaje na podszyty frustracj¹ i lêkiem, napêdzany
struktur¹ przeciwieñstwa65, ka¿¹c¹ wszêdzie z góry wietrzyæ wroga, odruch
u c i e c z k i do Tischnerowskiej „k r y j ó w k i”66. Kto decyduje siê na tak¹ samotnoæ, ten winien zrazu uzmys³owiæ sobie, ¿e moc¹ tej decyzji nie tylko konserwuje swoje kryjówkowe status quo, lecz, rejteruj¹c z ¿ycia publicznego,
bierze na siebie trudny do wyobra¿enia (a jeszcze trudniejszy do podwigniêcia)
ciê¿ar spo³ecznej anihilacji. Tym dobitniej Seneka ostrzega, ¿e „[ ] jeli zerwiemy wszelkie stosunki ze wiatem, jeli odgrodzimy siê murem od spo³eczeñstwa
i bêdziemy ¿yæ zamkniêci we w³asnym wnêtrzu, wtedy tego rodzaju samotnoæ,
pozbawiona szlachetnych d¹¿eñ, wytworzy tylko wokó³ nas pró¿niê”67.
Kiedy odosobnienie pozostaje (zachowuje i potwierdza naturaln¹ tendencjê
cz³owieka nazywan¹) u s p o ³ e c z n i e n i e m, tedy wyobcowanie staje siê jego
antypodyczn¹ odwrotnoci¹, któr¹ najtrafniej i najzwiêlej mo¿na okreliæ jako
o d s p o ³ e c z n i e n i e. Zasadniczo przejawia siê ono w symptomatycznej postaci dojmuj¹cego poczucia obcoci szeroko pojêtego wiata, w tym szczególnie Lebensweltu (wiata ¿ycia codziennego), skorelowanego z poczuciem w³asnej obcoci w stosunku do tak percypowanego (wyobra¿onego) wiata. To ostatnie
zasadza siê na nieodpartym przekonaniu o nieprzystawaniu do rzeczywistoci, na
której trwanie  w zwi¹zku z generowanym przez ni¹ poczuciem samowyobcowania  nie ma zgody. Osoba, która zaznaje wyobcowania, gotowa jest wiêc imaæ
siê dzia³añ tyle¿ gwa³townych, co rozpaczliwych, o ile w ogóle zdecyduje siê
wychyliæ ze swojej kryjówki. Tak oto wyobcowanie determinuje postawy i zachowania, które cechuj¹ siê: brakiem dystansu do samego siebie; przekonaniem
o nieposiadaniu deficytów spo³ecznych i towarzyskich; programowym kontestowaniem zasad rz¹dz¹cych ¿yciem spo³ecznym; bezkrytycznym uznawaniem nienaruszalnoci i wy¿szoci w³asnych racji; katapultowaniem siê z zaanga¿owania
spo³ecznego innego ni¿ obojêtnoæ, opór, bunt, negacja, odmowa czy protest;
dysymilacj¹ (wypieraniem, odrzucaniem, piêtnowaniem) treci spo³ecznie relewantnych; zaciêciem reformatorskim; afektowanym moralizatorstwem; a ponadto wyranie odczuwaln¹ rezerw¹ wobec innych, podatn¹ na wyradzanie siê
w antagonizm, wrogoæ lub nienawiæ.
Takie bywaj¹ efekty zatracania granic, zarówno w aspekcie dystansu, jak i zaanga¿owania. Dla prawid³owego  zrównowa¿onego funkcjonowania cz³owieka w spo³eczeñstwie winno siê te dwie perspektywy dialektycznie sprzêgaæ i równowa¿yæ.
programowym unikaniu, celowej ucieczce od uczestnictwa w ¿yciu publicznym i zaanga¿owania
politycznego.
65
Por. J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paris 1990, s. 66.
66
Tam¿e. Por. tak¿e: ten¿e, Wartoci i mylenie, rozdz. 4: Ludzie z kryjówek, w: ten¿e, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 1993, s. 437-456.
67
L.A. Seneka, O pokoju ducha, dz. cyt., III 7, wyd. z 1963, s. 511.
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Odosobnienie zatem tym zasadniczo ró¿ni siê od wyobcowania, ¿e stanowi
pozytywny aspekt samotnoci; pozytywny w tym sensie, ¿e w akcie odosobnienia  inaczej ni¿ to zachodzi w wyobcowaniu  dokonuje siê naraz afirmacja
i konfirmacja uspo³ecznienia oraz wynikaj¹cych zeñ d¹¿eñ wspólnototwórczych.
Odosobnienie pozwala postrzegaæ i traktowaæ zarówno samego siebie, jak i otoczenie spo³eczne, w którym przebywamy, w sposób adekwatny, kierowany trosk¹ o konstruktywn¹ zmianê, korektê, naprawê, udoskonalenie, usprawnienie,
modernizacjê, wzrost i postêp. Odosobnienie pozwala tak¿e zrozumieæ, ¿e zabieganie o nie ma zwykle charakter procesualny, a nie natychmiastowy, gwa³towny,
skokowy czy rewolucyjny. Osobê zdoln¹ do trwania w odosobnieniu cechuje
umiarkowany optymizm i wywa¿ona samokrytyka, nakazuj¹ca wszelk¹ projektowan¹ zmianê zaczynaæ zawsze od siebie.
Wyobcowanie, z kolei, nale¿y postrzegaæ w kategoriach zniekszta³conej, zaburzonej i zderegulowanej optyki poznawczo-moralnej. Towarzysz¹ mu bowiem
dekadencki nastrój, permanentne czarnowidztwo, wieczne rozczarowania, a ponadto przekonanie o w³asnej wy¿szoci, przewiadczenie o przeznaczeniu do
naprawczej misji wiata, radykalizm przedsiêbranych rozwi¹zañ, gwa³townoæ
dzia³añ, rewolucyjnoæ, natychmiastowoæ oraz mylenie ¿yczeniowe. Osobê
wyobcowan¹ znamionuje wyolbrzymiony pesymizm, a tak¿e zupe³ny brak samokrytyki. W mniemaniu takiej osoby wszelk¹ zak³adan¹ zmianê zaczyna siê zawsze od innych. To oni bowiem wymagaj¹ sanacji, polegaj¹cej na dostosowaniu
parametrów ich postaw i zachowañ do wyobra¿onego wzorca.
VII. MONOLEKTYKA68 WSPÓLNOTOWOCI I SAMOTNOCI
Samotnoæ o wiele czêciej, ni¿ siê na ogó³ s¹dzi, ma charakter egzogenny
(jest pochodzenia spo³ecznego) ani¿eli endogenny (jest konsekwencj¹ osobowociowo-charakterologicznych uwarunkowañ danej jednostki). Stosunkowo ma³o
jednak w literaturze przedmiotu  co siê przek³ada tak¿e na stan wiadomoci
spo³ecznej  zwraca siê na to uwagê, uporczywie podkrelaj¹c nieomal zbawcze
przymioty spo³eczeñstwa, przy równoczesnym demonizowaniu samotnoci, co
Terminem m o n o l e k t y k a  pos³ugujê siê dla odró¿nienia i charakterystyki ujêcia, podejcia, stanowiska czy koncepcji przeciwstawnych optyce dialektycznej i waloryzuj¹cych, zwracaj¹cych uwagê czy podkrelaj¹cych jedn¹ tylko cechê, w³asnoæ, funkcjê, aspekt czy stronê badanego zjawiska lub problemu. M o n o l e k t y k a w s p ó l n o t o w o  c i oznacza wiêc  tak
w teorii, jak w praktyce (spo³ecznej, moralnej, politycznej i kulturowej)  traktowanie wspólnotowoci jako podstawowego, kluczowego i jedynego wymiaru, okrelaj¹cego ludzk¹ egzystencjê.
M o n o l e k t y k a s a m o t n o  c i oznacza, z kolei, diametralnie przeciwstawne temu stanowisko, zgodnie z którym to samotnoæ, a nie wspólnotowoæ, stanowi podstawowy, zasadniczy i wiod¹cy aspekt ludzkiej egzystencji. Podejcie d i a l e k t y c z n e czyni jedno i drugie, wspólnotowoæ
i samotnoæ korelatami, dwiema stronami tej samej egzystencji.
68
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zreszt¹, o¿ywaj¹c w³asnym ¿yciem, zaczyna funkcjonowaæ na zasadzie samospe³niaj¹cej siê przepowiedni. Zaszczepianie i utrwalanie wród ogó³u jako jedynie
uprawnionego  st¹d, w istocie, bezdyskusyjnego, przekonania, ¿e cz³owiek jest
istot¹ spo³eczn¹ oraz ¿e jest ni¹ do tego stopnia, i¿ umiejêtnoæ oraz chêæ kooperowania z innymi determinuje wrêcz jego wartoæ jako osoby, a tak¿e nadaje
walor i sens jego ¿yciu  niezale¿nie nawet od jego w³asnych predyspozycji,
upodobañ, zapatrywañ i sk³onnoci albo wbrew nim – z koniecznoci poci¹ga za
sob¹ negatywizacjê samotnoci, ta za wydatnie wp³ywa na jednoznacznie dezaprobatywny jej odbiór. Tego rodzaju presumpcja, przyjmowana nie tylko jako
biokulturowy standard, ale jako naukowy pewnik, ma niebagatelny wp³yw na to,
¿e kieruj¹c siê ni¹, stajemy siê w pewnej mierze ubezw³asnowolnieni, a prócz
tego i w zwi¹zku z tym w jakim stopniu bezbronni wobec epizodów (a jeszcze
bardziej wobec przed³u¿aj¹cych siê periodów) nawiedzaj¹cej nas  mimo spo³ecznych zasieków – samotnoci. Spychana na margines ¿ycia spo³ecznego samotnoæ zwykle wkracza, nieproszona, w sam jego rodek. Trenowane i nawyk³e do ci¹g³ej kohabitacji jednostki nie potrafi¹ sobie mentalnie z t¹ sytuacj¹
poradziæ. Samotnoæ jawi im siê zrazu jako potworna niesprawiedliwoæ, gwa³t
zadany egzystencji, zaburzenie  mówi¹c Leibnizem  wprzódy ustanowionego
porz¹dku; jako nieporównywalna z niczym egzystencjalna trauma; za³amanie siê
tego, co przyswojone, znane i dzielone wspólnie z innymi; jako naznaczenie obci¹¿aj¹cym i degraduj¹cym spo³ecznie, a tym samym dehumanizuj¹cym stygmatem, którym opieczêtowany – jak wyrokuje Arystoteles – „jest jak ten kamieñ
wy³¹czony w grze w koci69.
Wychowywanie i edukowanie w duchu dialektyki samotnoci i wspólnotowoci mog³oby siê znacznie przyczyniæ do unikniêcia lub os³abienia wielu tego
rodzaju rozterek, k³opotów i dramatów, co oczywicie wcale nie znaczy, ¿e zaradzi³oby im lub znios³oby je zupe³nie. Mog³oby jednak uzdolniæ poszczególne
jednostki i ca³e spo³eczeñstwa do rozumienia samotnoci jako integralnego i równoprawnego elementu ¿ycia, które na równi z integryzmem i aktywizmem spo³ecznym tworzy cz³owieka, wp³ywa na jego los i stanowi o jakoci jego ¿ycia
oraz sposobie jego prze¿ywania. Trudno, w tym momencie, nie przywo³aæ znamiennej i nader sugestywnej obserwacji Paula Tillicha, który w drugim tomie
s³awetnej Teologii systematycznej z 1957 roku, w czêci chrystologicznej, niedwuznacznie stwierdza:
Stan egzystencji jest stanem wyobcowania. [ ] Wyobcowanie nie jest terminem biblijnym, lecz kryje siê w wiêkszoci biblijnych opisów ludzkiego predykamentu.
Kryje siê w symbolach wygnania z raju, we wrogoci miêdzy cz³owiekiem a natur¹,
w morderczej wrogoci brata wobec brata, w rozproszeniu narodów wskutek pomie69
Zob. Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowej ekonomiki, t³um. L. Piotrowicz, Warszawa 1964, 1253a, 9, s. 6-7.
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szania jêzyków oraz w ci¹g³ych skargach proroków na ich królów i lud, który zwróci³ siê ku obcym bogom. Wyobcowanie kryje siê w wypowiedzi Paw³a, ¿e cz³owiek
przeinaczy³ przewrotnie obraz Boga w obraz bo¿ków, w jego klasycznym opisie
cz³owieka, który siê sobie sprzeniewierzy³, w jego wizji wrogoci cz³owieka wzglêdem cz³owieka, id¹cej w parze z wypaczonymi pragnieniami. We wszystkich tych
interpretacjach ludzkiego predykamentu jest implicite potwierdzany fakt wyobcowania. Nie jest wiêc z pewnoci¹ niczym niebiblijnym, jeli opisuj¹c ludzk¹ sytuacjê
egzystencjaln¹, u¿ywamy terminu wyobcowanie. [ ] Predykamentem cz³owieka
jest wyobcowanie, jego wyobcowanie za jest grzechem. Nie jest to stan rzeczy, jak
choæby prawa natury, lecz sprawa zarówno osobistej wolnoci, jak i uniwersalnego
przeznaczenia70.

Tillich nie pozostawia w¹tpliwoci co do tego, ¿e wyobcowanie, które skazuje cz³owieka na samotnoæ, jest czym znacznie wiêcej ni¿ epizodem, incydentem, interwa³em, luk¹, szczelin¹, rys¹ czy pêkniêciem w obrêbie ludzkiej egzystencji. Bêd¹ce oznak¹ samotnoci wyobcowanie zostaje bowiem okrelone
przezeñ jako predykament, a wiêc kategorialny okrelnik, dystynktywna cecha,
egzystencjalna determinanta. Nie istnieje ono, co prawda, na zasadzie prawa natury  powszechnie determinuj¹cej koniecznoci, czego w rodzaju fatum. Mimo
to jednak wyobcowanie, a wraz z nim samotnoæ, pozostaj¹ nieuniknione i niezbywalne jako rodzaj „uniwersalnego przeznaczenia”71. Nie implikuje to jednak
ich absolutnoci, wyra¿aj¹cej siê w braku przeciwieñstwa oraz zwi¹zanej z tym
ca³kowitej nieprzezwyciê¿alnoci. Skoro wyobcowanie oznacza brak jednoci
i pozostawanie oddzielonym, od³¹czonym, odseparowanym od „swego prawdziwego bytu”72, od tego, do czego esencjalnie nale¿ymy73, a cilej  jak mówi
Tillich – od „Boga, innych ludzi oraz samego siebie”74, tote¿ jedynym mo¿liwym
do pomylenia i zastosowania panaceum na wyobcowanie mo¿e byæ jego przeciwieñstwo, zdolne ponownie zjednoczyæ to, co rozdzielone, a mianowicie mi³oæ
wsparta religijn¹ wiar¹75.
Determinowanie ludzkich przekonañ, postaw i zachowañ monolektycznym
wyobra¿eniem kondycji ludzkiej, przes¹dzaj¹cym o jej wy³¹cznie spo³ecznym
charakterze i funkcji, przek³ada siê nastêpnie na tworzenie i funkcjonowanie
w spo³eczeñstwie negatywnych stereotypów i wartociowañ odnosz¹cych siê do
samotnoci. Jeli na ogó³ bezkrytycznie i powszechnie uznaje siê, ¿e uspo³ecznienie, towarzyskoæ czy wspólnotowoæ stanowi¹ jedyn¹ i wyk³adnicz¹ normê,
P. Tillich, Teologia systematyczna, t. 2, t³um. J. Marzêcki, Kêty 2004, s. 48-49.
Tam¿e, s. 49.
72
Tam¿e, s. 48.
73
Tam¿e.
74
Tam¿e, s. 49-50.
75
Tam¿e, s. 50. Zagadnienie mi³oci jako przeciwieñstwa i remedium na samotnoæ dyskutujê
osobno, wypunktowuj¹c i omawiaj¹c w¹tpliwoci zwi¹zane z tego rodzaju podejciem, w artykule:
Mi³oæ i samotnoæ  konfrontacje, Filozofia Chrzecijañska t. 11, 2014, s. 43-68.
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okrelaj¹c¹ podstawowe d¹¿enia i cele poszczególnych ludzi, nie powinno wówczas dziwiæ, ¿e samotnoæ  jako diametralne przeciwieñstwo tamtych  równie
bezkrytycznie i powszechnie postrzega siê w kategoriach patologii, z któr¹ za
wszelk¹ cenê i wszelkimi dostêpnymi rodkami nale¿y walczyæ. Tego rodzaju
podejcie i manifestuj¹c¹ siê w nim strategiê kulturow¹ nazywam m o n o l e k t y c z n y m i dla odró¿nienia od podejcia i strategii dialektycznej. Monolektyczna hermeneutyka egzystencji, sprzymierzaj¹ca j¹ z paradygmatem, wyznaczaj¹cym kulturowy normatyw wspólnotowoci, ryzykuje in effectu nierozumienie
(respective nadinterpretacjê) i brak lub co najmniej obni¿on¹ tolerancjê na samotnoæ u jej zwolenników, wyznawców i propagatorów. Prócz tego, mo¿e ona skutkowaæ tak¿e wywo³ywaniem z góry i jednoznacznie negatywnych nastawieñ, generuj¹cych zawsze tylko pejoratywne os¹dy, w wyniku których tak przysposobiona
jednostka na sam¹ myl o samotnoci reaguje podwy¿szonym lêkiem, rozdra¿nieniem i frustracj¹, odnosz¹c siê do niej jak do czego ekstremalnie obcego,
zgodnie z wyuczonym lub spontanicznie wytwarzanym schematem neutralizacji
obcoci. Podejcie tego typu mo¿e siê tak¿e przyczyniæ do os³abienia determinacji i obni¿enia zdolnoci radzenia sobie z samotnoci¹, powoduj¹c, ¿e obiektywnie gorzej siê j¹ znosi.
Przeciwko monolektycznej wyk³adni ¿ycia i powinnoci cz³owieka, zogniskowanych wokó³ p³ytko pojêtego wymogu towarzyskoci, wyst¹pi³, miêdzy innymi – czyni¹c to w sposób bezkompromisowy – Blaise Pascal. Swój sprzeciw
najdobitniej wyrazi³ s³owami: „Nie ma dla cz³owieka nic równie nieznonego, jak
za¿ywaæ pe³nego spoczynku, bez namiêtnoci, bez spraw, rozrywek, zatrudnienia. Czuje wówczas swoj¹ nicoæ, opuszczenie, niewystarczalnoæ, zale¿noæ,
niemoc, pró¿niê. Bezzw³ocznie wy³oni siê z g³êbi jego duszy nuda, melancholia,
smutek, troska, ¿al, rozpacz”76. I dalej „[…] St¹d pochodzi, i¿ gra i towarzystwo
kobiet, wojna, wysokie urzêdy s¹ tak poszukiwane. […] St¹d pochodzi, ¿e ludzie tak mi³uj¹ gwar i zgie³k; st¹d pochodzi, i¿ wiêzienie jest tak straszn¹ kar¹;
st¹d pochodzi, i¿ rozkosz samotnoci jest rzecz¹ niezrozumia³¹”77.
W Pascalowskiej krytyce monolektycznego podejcia do wspólnotowoci,
której towarzyskoæ jest jednym z wyrazów, wybija siê na czo³o alternatywne
wobec niego i paradoksalnie równie monolektyczne stanowisko, w którym
wspólnotowoæ zostaje zast¹piona samotnoci¹. Z uwagi jednak na ewidentn¹,
nie tylko dla Pascala, aksjoformacyjn¹ (formacja, kszta³cenie, wychowanie do
preferencji dla wy¿szych wartoci i wznios³ych scilicet co najmniej nieprzyziemnych zachowañ) przewagê samotnoci nad motywacjami towarzyskimi monolektycznoæ tego ujêcia nie stanowi – przynajmniej dla jego eksponentów – takiego
obci¹¿enia, jak w odwrotnym przypadku, a nawet  rzec mo¿na  w porównaniu
76
B. Pascal, Myli, wed³ug uk³adu L. Brunschvicga, t³um. T. Boy-¯eleñski, Kraków 2003, pkt
131, s. 38.
77
Tam¿e, pkt 139, s. 40.
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z tamtym okazuje siê jego zalet¹. Jeli bowiem do stowarzyszania siê z innymi
pcha nas najsilniej obawa przed samotnoci¹, wynikaj¹ca z nierozumienia jej,
skorelowanego ponadto z nieumiejêtnoci¹ wykorzystywania jej najpierw dla
w³asnego, a póniej dla wspólnego po¿ytku, có¿ wiêc pozytywnego mo¿na powiedzieæ o tendencjach towarzyskich i wspólnototwórczych oraz ich rezultatach,
skoro u samych ich podstaw tkwi negatywna motywacja i sk³onnoci eskapistyczne, nie za autentyczne (respective szczere i nieprzymuszone) pragnienie towarzystwa czy wspólnoty.
VIII. OD DIALEKTYKI SAMOTNOCI DO DIALEKTYCZNOCI ¯YCIA 
S£OWO PODSUMOWANIA
Zygmunt Bauman przezornie wskazuje i podkrela, ¿e Spór miêdzy bezpieczeñstwem a wolnoci¹, a wiêc spór miêdzy wspólnot¹ a indywidualnoci¹, najprawdopodobniej toczyæ siê bêdzie jeszcze d³ugo i nigdy chyba nie zostanie do
koñca rozwi¹zany”78. Niewykluczone  dodajmy od siebie  ¿e ca³y ten spór to
tylko pozór, gra interesów, cieranie siê rozmaitych przekonañ, frakcji, stronnictw
i praktyk. Co, jeli dychotomia samotnoæ  wspólnotowoæ ma raczej o n t y c z n y ni¿ d e o n t y c z n y charakter, jak siê na ogó³ s¹dzi. Jeli tak istotnie
jest, musia³oby to z koniecznoci oznaczaæ, ¿e niepotrzebnie wyostrzamy i radykalizujemy opozycje miêdzy samotnoci¹ respective indywidualnoci¹ a wspólnotowoci¹, nak³adaj¹c na to algorytm z góry okrelonych preferencji deontycznych. Postêpuj¹c w ten sposób, si³¹ rzeczy prowokujemy spory. Poruszamy siê
bowiem w przestrzeni norm, a nie faktów, co niechybnie prowadzi do mniejszej
lub wiêkszej arbitralnoci s¹dów. Jeli prawd¹ jest, ¿e dychotomia samotnoæ 
wspólnotowoæ ma charakter ontyczny, wówczas wynika z tego, ¿e s¹ one (mianowicie samotnoæ i wspólnotowoæ) elementami tego samego continuum  ludzkiej egzystencji, stanowi¹c faktualne  zatem niezbywalne i niezaniedbywalne jej
momenty. Tego rodzaju podejcie zbli¿a nas do tezy o d i a l e k t y c z n o  c i
samej egzystencji, której samotnoæ i wspólnotowoæ – aczkolwiek, rzecz jasna,
nie tylko one – s¹, na zmianê, awersem i rewersem.
Jeli jednak pozostaniemy w konwencji Arystotelesowskiej, decyduj¹c siê na
optykê monolektyczn¹ (scilicet przeciwn¹ dialektycznej), wówczas odpowied na
w¹tpliwoæ Baumana, dotycz¹c¹ perspektywy ostatecznego rozwik³ania sporu
miêdzy samotnoci¹ a wspólnotowoci¹, bêdzie siê tym bardziej domaga³a wejcia w perspektywê dialektyczn¹. Spór ten pozostanie nierozwi¹zany, jeli samotnoæ i wspólnotowoæ traktowaæ siê bêdzie jako zwalczaj¹ce siê opozycje. Owszem, s¹ szanse na jego rozstrzygniêcie, pod warunkiem, ¿e pójdziemy w³anie
Z. Bauman, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeñstwa w niepewnym wiecie, dz. cyt.,
s. 10-11.
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drog¹ dialektyki samotnoci i wspólnotowoci, do czego niniejszy tekst mia³
przekonaæ i zachêciæ. Jak zaleca Seneka: Najlepiej iæ rodkiem79.
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SUMMARY
The author of this paper is concentrated on a controversial and having not only one and
satisfactory for different discussing it parts solution problem of the limits of the phenomena of
loneliness and communitiveness. It is placed on a ground of the monoseological discourse as being
intrinsic to it. The term ‘monoseology’ is derived from two combined ancient Greek words –
‘monosé’, which means ‘loneliness’, and ‘logos’ – translated as ‘science’. Hence monoseology, in
its wider meaning, is used to designate all sciences interested in analyzing and conducting
systematic research on loneliness; in a narrower sense the term ‘monoseology’ means simply just
the philosophy of loneliness. It is quite commonly agreed that loneliness has only got bad sides in
itself but communitiveness on the contrary has got only bright ones. Therefore loneliness deserves
on clear and firm criticism while communitiveness is assessed in a univocally positive way. This,
in turn, translates to an unquestionable preference to ideas, feelings, motives and acts which are of
community character and use. On the other hand, loneliness is recognized as a reason of our pain,
suffering, fears, sadness and horrible despair. It results that our key ambition, need and aim should
be avoiding and preventing each form of loneliness in our private and social life at all costs. But,
as it occurs, this causes a lot of further – not only theoretical but unfortunately also practical –
problems, which some researchers and ordinary people must face. This kind of unilateral and
unambiguous interpretation both loneliness and communitiveness is called in the article
“monolectical”. In addition, it is shown in it that ‘monolectics’ of communitiveness or loneliness is
insufficient for possibly objective and complete picture of this two. In consequence it is argued that
monoseological discourse is able to gain it and to develop itself only by turning to the dialectical
method of explaining. The fundamental thesis and belief as well, expressed on the ground of the
dialectics of loneliness and communitiveness, is that loneliness and communitiveness are not at all
isolated but strongly complementary. A practical conclusion arises from this statement according
to which each of us should intertwine in his or her life some periods of communitiveness and then
some periods of loneliness.

Keywords
communitiveness, loneliness, monoseology, philosophy of loneliness, monolectics, dialectics

S³owa kluczowe
wspólnotowoæ, samotnoæ, monoseologia, filozofia samotnoci, monolektyka, dialektyka
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OSOBA I SAMOTNOÆ. MIÊDZY CODZIENNOCI¥ A MISTYK¥
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 12, POZNAÑ 2015
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
doi: 10.14746/fc.2015.12.02

KRZYSZTOF WIECZOREK
Uniwersytet l¹ski

Samotnoæ racjonalisty
Solitude of a Rationalist

We wspó³czesnej refleksji antropologiczno-etycznej, skupionej wokó³ problemów osoby i wspólnoty, samotnoci i dialogu, mo¿na dostrzec rosn¹c¹ asymetriê
preferowanych rozstrzygniêæ. Polega ona na tym, ¿e postawy prospo³eczne i wszelkie przejawy otwartoci na drugiego cz³owieka coraz czêciej uzyskuj¹ niemal automatyczn¹ akceptacjê ze strony wiêkszoci przedstawicieli filozofii i etyki, podczas gdy d¹¿enie do samotnoci, izolowania siê czy dystansowania od innych
rzadko i tylko w dobrze uzasadnionych przypadkach zyskuje (warunkow¹ na ogó³)
aprobatê. Tendencja ta wydaje siê zrozumia³a w wietle historycznych dowiadczeñ XX wieku, który sta³ siê na ogromnych obszarach cywilizowanego  zdawa³oby siê  wiata wielkim poligonem eksperymentów spo³ecznych, zwi¹zanych z realizacj¹ ideologicznych utopii, które zaskakuj¹co ³atwo przekszta³ca³y
siê w totalitarne systemy sprawowania w³adzy politycznej, nios¹ce z sob¹ nie
tylko mieræ i cierpienie milionów ludzi, ale tak¿e przera¿aj¹c¹ pogardê dla cz³owieka, jego indywidualnych praw i osobowej godnoci. Zrozumia³¹ reakcj¹ na
powszechne deprecjonowanie wartoci osoby ludzkiej jest opowiedzenie siê po
stronie takich nurtów intelektualno-moralnych, które siêgaj¹c do najg³êbszych
podstaw wiedzy o cz³owieku i jego naturze, by³yby w stanie skutecznie przeciwstawiæ siê praktycznym przejawom antyhumanizmu. Wydaje siê, ¿e ze wszech
miar racjonalna jest teza, i¿ podstawowym warunkiem skutecznoci przeciwdzia³ania totalitaryzmom powinno byæ odwo³anie siê do miêdzyludzkiej solidarnoci, ugruntowanej w dialogicznych strukturach warunkuj¹cych zasadniczo prospo³eczn¹ naturê ludzkiej osoby (zoon politikon).
¯yj¹c w posttotalitarnym spo³eczeñstwie na progu trzeciego tysi¹clecia, mo¿emy z satysfakcj¹ stwierdziæ, ¿e g³ówna batalia zosta³a wygrana. Nie zagra¿a
nam ju¿ systemowa dehumanizacja, wspierana pañstwowym monopolem rodków przymusu, i mo¿emy bez przeszkód korzystaæ z przyrodzonego prawa do
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wolnoci s³owa, przekonañ i stowarzyszeñ. Ta komfortowa sytuacja spowodowa³a tak¿e naturaln¹ dezideologizacjê refleksji zaanga¿owanej w problematykê relacji miêdzyludzkich. Nasuwa siê wiêc pytanie, czy w nowym klimacie intelektualnym niektóre fundamentalne kwestie antropologiczne nie przedstawi¹ nam siê
w nieco innym ni¿ dotychczas wietle. Zaznaczaj¹ce siê w niektórych rodowiskach naukowych odrodzenie zainteresowania interdyscyplinarnie ujêt¹ problematyk¹ samotnoci i wspólnotowoci1 odczytujê w³anie jako propozycjê przemylenia na nowo odwiecznych pytañ o cz³owieka w kontekcie aktualnych
uwarunkowañ cywilizacyjno-intelektualnych.
Pytaniem zas³uguj¹cym niew¹tpliwie na rzetelne rozpatrzenie jest aksjologiczny aspekt fenomenu samotnoci. Do bana³ów nale¿y stwierdzenie, ¿e stosunek wspó³czesnego cz³owieka do tych, którzy wybieraj¹ samotnoæ jako styl
¿ycia, uleg³ wyranemu przewartociowaniu. Jeszcze niedawno samotnoæ z wyboru kojarzona by³a z aspo³ecznoci¹ i jako taka podlega³a powszechnemu potêpieniu, i to zarówno ze strony ideologii kolektywistycznych, le¿¹cych u podstaw
ustrojów totalitarnych, jak i ze strony antytotalitarystycznie nastawionych nurtów mylowych poszukuj¹cych antropologicznie ugruntowanych modeli wspólnoty osób, jak na przyk³ad personalistyczna idea cywilizacji mi³oci2. Dzi samotny tryb ¿ycia nikogo nie gorszy ani nie przera¿a  wrêcz przeciwnie, w ¿yciu
publicznym i w kulturze popularnej pojawi³a siê moda na samotnoæ, lansowana
na wiele ró¿nych sposobów, w³¹cznie z d¹¿eniem do przekszta³cenia kultury jêzyka potocznego. Jêzyk kultury ponowoczesnej podlega bardzo interesuj¹cym
z lingwistycznego punktu widzenia procesom swoistej ideologizacji, polegaj¹cej
na zastêpowaniu niektórych pojêæ i okreleñ nowymi, o wyranie innym (na ogó³
przeciwstawnym do poprzednio obowi¹zuj¹cych) zabarwieniu aksjologicznym3.
Jednym z przyk³adów takiej przemiany jest zast¹pienie okrelenia cz³owiek samotny” – odbieranego zwykle jako neutralne aksjologicznie lub obci¹¿one lekkim negatywnym zabarwieniem  nowym s³owem singiel, któremu towarzyJako przyk³ad mogê wskazaæ zorganizowany z inicjatywy dr. Piotra Domerackiego cykl konferencji naukowych na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu powiêconych problematyce
monoseologicznej: Humanistyka wobec fenomenu samotnoci. I Ogólnopolska Konferencja Monoseologiczna, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ 3-4.06.2005; Dialektyka samotnoci
i wspólnotowoci. II Ogólnopolskie Sympozjum Monoseologiczne, Uniwersytet Miko³aja Kopernika, Toruñ 10-11.06.2010, a tak¿e publikacjê autorsk¹: P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieæ samotnoæ. Studium interdyscyplinarne, Toruñ 2006. Podobn¹ inicjatywê podjêli pracownicy Katedry Filozofii Uniwersytetu Mateja Bela w Bañskiej Bystrzycy, którzy w ramach grantu Vega M
SR a SAV 1/0182/13 przeprowadzili seriê konferencji miêdzynarodowych oraz wydali publikacje:
Osamelost ako filozoficky problem, red. J. losiar, M. Palenèar, Banska Bystrica 2014, oraz Filozoficke reflexie problemu osamelosti, red. J. losiar, M. Palenèar, Banska Bystrica 2014.
2
Por. E. Mounier, Co to jest personalizm, t³um. A. Turowiczowa. Warszawa 1960.
3
Zob. na ten temat np. A. Awdiejew: Wartociowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy
w dyskursie politycznym, w: Jêzyk a kultura, t. 11: Jêzyk polityki a wspó³czesna kultura polityczna,
red. J. Anusiewicz, B. Siciñski, Wroc³aw 1994, s. 49-56.
1
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szy wyranie pozytywna aura emocjonalna, sk³aniaj¹ca do aksjologicznej aprobaty dla okrelanego tym terminem zjawiska.
Jednak¿e w pog³êbionej refleksji z zakresu filozofii kultury i antropologii
filozoficznej nie powinno siê poprzestawaæ na stwierdzeniu faktu dokonania siê
okrelonych przewartociowañ w sferze potocznej komunikacji jêzykowej i niesionych przez ni¹ wzorców ocen oraz zachowañ. Warto pójæ nieco dalej i zastanowiæ siê nad tym, czy zmiana preferencji aksjologicznych w podejciu do fenomenu samotnoci jest tylko chwilow¹ mod¹ w ramach kaprynej i zmiennej
kultury masowej, czy wynikiem rzeczywistego pog³êbienia kulturowej samowiedzy przez wspó³czesnego cz³owieka.
Aby móc dokonaæ tego rodzaju rozstrzygniêcia, musimy najpierw precyzyjniej ni¿ dotychczas sformu³owaæ wyjciowy problem refleksji: co dok³adnie
mamy na myli, mówi¹c o samotnoci cz³owieka.
Rozpocznijmy od pytania, co pierwotnie konstytuuje cz³owieka rozumianego jako specyficznie ludzki indywidualny byt osobowy, zdolny do wiadomej
autorefleksji i okrelaj¹cy siebie samego jako ja. Intensywne poszukiwania
odpowiedzi na to pytanie, prowadzone niemal od pierwszych lat ubieg³ego stulecia, doprowadzi³y do powstania szeroko akceptowanego konsensu w tej kwestii.
Podstawow¹ treci¹ owego konsensu jest twierdzenie, ¿e ¿aden cz³owiek nie
mo¿e osi¹gn¹æ stadium dojrza³ej samowiedzy bez dialogicznego zaporedniczenia. Ka¿dego z nas dotyczy nastêpuj¹ca konstatacja: jestem sam sobie obcy i sam
dla siebie niezrozumia³y, dopóki w spotkaniu z innym nie ods³oni siê i nie ukonstytuuje zarazem moja w³asna, osobowa to¿samoæ4. Wynika st¹d, ¿e samotnoæ
rozumiana jako postawa wykluczaj¹ca spotkanie i dialog z innymi nie mo¿e byæ
pierwotn¹ i trwa³¹ w³aciwoci¹ cz³owieka, gdy¿ pozbawi³oby go to mo¿liwoci
stania siê sob¹ samym, czyli osi¹gniêcia stanu wiadomoci w³asnej to¿samoci.
Problem pojawia siê natomiast gdzie indziej: czy owo (przez Martina Heideggera miêdzy innymi rozpatrywane) Mitsein  bycie cz³owieka jako wspó³bycie
z innymi  jest niezbywalnym, permanentnym i ca³o¿yciowym aspektem ludzkiej egzystencji, na wzór kartezjañskiego cogito, czy wprawdzie niezbêdnym,
lecz tylko na pewnym etapie i tylko ze wzglêdu na okrelon¹ funkcjê w obrêbie
procesu autokreacji momentem. Wiele wspó³czesnych interpretacji klasycznych
tekstów filozofii dialogu opiera siê na przekonaniu, ¿e otwartoæ na drugiego, ro4
Pierwsz¹ powszechnie znan¹ ksi¹¿k¹ w europejskiej literaturze filozoficznej, wyranie formu³uj¹c¹ postulat niezbêdnoci zaporedniczenia samowiedzy przez spotkanie i dialog z innym, jest
Ich und Du Martina Bubera z 1923 roku. Sporód licznej plejady autorów, wypowiadaj¹cych siê
w podobnym duchu, chcia³bym przywo³aæ trzech: Paula Ricoeura, który podnosi ów problem
w pracy Soi-même comme un autre z 1990 r. (por. wyd. polskie: O sobie samym jako innym, t³um.
B. Che³stowski. Warszawa 2003, zw³aszcza fragment pt. Cogito siê ustanawia, s. 11-21), Józefa
Tischnera, który w swym studium Filozofia dramatu (Kraków 1998) wnikliwie analizuje i przedstawia dialogiczny proces konstytuowania w³asnej to¿samoci (zob. s. 89-114), oraz Marka Szulakiewicza jako autora ksi¹¿ki Miêdzy samotnoci¹ a dialogiem, Rzeszów 1992.
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zumiana jako nieustanna gotowoæ wejcia w przestrzeñ spotkañ i nawi¹zania
dialogu, po³¹czona czêsto nawet z gotowoci¹ cierpienia i ofiary poniesionej za
bliniego, jest autentyczn¹ i uniwersaln¹ cech¹ przynale¿n¹ do niezmiennej natury ludzkiej. Innymi s³owy, wszyscy jestemy powo³ani do spotkañ, bliskoci
i wspólnoty z innymi, a jeli kto nie odnajduje w sobie owej apriorycznej oczywistoci sfery Ty5 ani te¿ przemo¿nego g³osu etycznego wezwania ze strony
Twarzy Innego6, brak ów musi wynikaæ z jakiego defektu cz³owieczeñstwa.
Zastanawiam siê jednak, czy takie odczytanie fundamentalnych tez konstytuuj¹cych filozofiê dialogu nie jest zbyt radykalne, a przez to czy nie rozmija siê
z intencjami twórców tej filozofii. Chodzi o to, czy szlachetne marzenie, ukazuj¹ce nas takimi, jacy chcielibymy byæ, nie przes³ania nam prozaicznej prawdy
o tym, jacy rzeczywicie jestemy, i czy w zwi¹zku z tym nie rodzi siê w nas pokusa potraktowania definicji projektuj¹cej terminu cz³owiek jako definicji realnej. A realnie rzecz ujmuj¹c, musimy przyznaæ  bo przekonuje nas o tym codzienne ¿yciowe dowiadczenie  ¿e, po pierwsze, s¹ ludzie, którzy na ogó³ lepiej
siê czuj¹ w samotnoci ni¿ w najbardziej nawet udanym zwi¹zku z inn¹ osob¹,
a po drugie, ¿e ka¿dy z nas przynajmniej raz na jaki czas odczuwa potrzebê wycofania siê sporód ludzi, nawet najbli¿szych, i spêdzenia pewnego czasu wy³¹cznie we w³asnym towarzystwie. W wietle tej  przecie¿ doæ oczywistej  obserwacji wydaje siê rzecz¹ naturaln¹ i konieczn¹, by przyznaæ, ¿e samotnoæ
z wyboru nie jest ¿adnym zak³óceniem normalnego funkcjonowania cz³owieka
w naturalnym rodowisku spo³ecznym, tylko jednym ze sposobów organizowania w³asnego ¿ycia, w okrelonych sytuacjach po¿¹danym, a nawet niezbêdnym.
Interesuj¹c¹ i  moim zdaniem  g³êboko trafn¹ wizjê ludzkiego ¿ycia jako
nieustannego przechodzenia miêdzy samotnoci¹ a otwartoci¹ na innych zaproponowa³ José Ortega y Gasset w swym studium Cz³owiek i ludzie7. Jedn¹ z najistotniejszych cech cz³owieka  twierdzi ów myliciel  jest zdolnoæ do medytacji, wejcia w g³¹b siebie po to, aby dojæ do zgody z samym sob¹ i okreliæ,
w co wierzy, co naprawdê ceni, a czym prawdziwie siê brzydzi8. W odró¿nieniu
od zwierz¹t  pisze dalej Ortega y Gasset
cz³owiek mo¿e od czasu do czasu zawiesiæ swój bezporedni kontakt z rzeczami,
rozluniæ zwi¹zki z otoczeniem, pomin¹æ je i dziêki zdolnoci przenoszenia uwagi,
skupiania jej na czym innym, dokonaæ ca³kowitego odwrócenia siê  niepojêtego
z zoologicznego punktu widzenia  odwrócenia siê, by tak rzec, plecami do wiata.
Mo¿e zag³êbiæ siê w swoim wnêtrzu, skupiæ siê na w³asnej wewnêtrznoci, a wiêc
Por. M. Scheler, Istota i formy sympatii, t³um. A. Wêgrzecki, Warszawa 1986, rozdzia³
C. II. Oczywistoæ sfery Ty w ogóle, s. 350-355.
6
Por. E. Levinas: Etyka i nieskoñczony, t³um. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 49-53.
7
Zob. J. Ortega y Gasset: Cz³owiek i ludzie, w: ten¿e, Bunt mas i inne pisma socjologiczne,
t³um. P. Niklewicz, H. Woniakowski, Warszawa 1982, s. 329-642.
8
Tam¿e, s. 335.
5
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zaj¹æ siê samym sob¹ [ ] i wejæ w g³¹b siebie, co nazwa³em tym wspania³ym terminem, jaki istnieje tylko w moim jêzyku, a brzmi ensimismarse9.

Przygoda wejcia w g³¹b siebie, wysoko ceniona co najmniej od czasów
szko³y neoplatoñskiej, wymaga rzeczywicie przynajmniej czasowego zawieszenia aktywnoci zewnêtrznej, równie¿ tej, której celem lub wspó³uczestnikiem jest
drugi cz³owiek. I chocia¿  jak podkrela cytowany autor  przeznaczeniem
cz³owieka jest przede wszystkim dzia³anie10, to jednak musimy pamiêtaæ, ¿e
dzia³anie nie jest przypadkowym zderzaniem siê z otaczaj¹cymi rzeczami czy
ludmi, jest natomiast wp³ywaniem na otoczenie sk³adaj¹ce siê z przedmiotów
materialnych i innych ludzi zgodnie z planem powziêtym podczas uprzedniego
mylenia lub kontemplacji11, przeprowadzonych w samotnoci. Zatem bez strategicznego odwrotu w g³¹b samego siebie, bez czujnej, napiêtej myli nie jest
mo¿liwe ludzkie ¿ycie12.
Kolejnym wa¿nym kontekstem dla refleksji nad samotnoci¹ i jej miejscem
w ludzkim bytowaniu jest istniej¹ce we wspó³czesnej antropologii filozoficznej,
wci¹¿ niezneutralizowane napiêcie miêdzy dwoma alternatywnymi ujêciami problemu istoty i natury cz³owieka, wynikaj¹ce ze wspó³wystêpowania dwóch ró¿nych, konkuruj¹cych z sob¹ tradycji mylowych. Jedna z nich nakazuje ujmowaæ cz³owieka jako harmonijnie zintegrowany byt, którego poszczególne
sk³adowe (wród nich mo¿emy wymieniæ  bez roszczenia do kompletnoci tego
wyszczególnienia  cia³o, motorykê, psychikê, sferê emocjonaln¹, wiadomoæ,
warstwê duchow¹) wzajemnie siê przenikaj¹ i zarazem dope³niaj¹. Tak pojmowany byt ma co najmniej potencjaln¹ zdolnoæ osi¹gniêcia pe³nej wewnêtrznej
harmonii miêdzy poszczególnymi sk³adnikami i trwaæ jako dynamiczna jednoæ
o stabilnie okrelonej to¿samoci. Obok niej wystêpuje jednak druga tradycja
mylenia o cz³owieku, silnie zaznaczaj¹ca sw¹ obecnoæ w dyskursie antropologicznym. Cz³owiek jawi siê w niej jako tragiczna istota, trwale rozdarta wewnêtrznie, targana sprzecznociami, nieusuwalnie heterogeniczna, a zatem niezdolna do
wewnêtrznego zintegrowania i pogodzenia sprzecznych d¹¿eñ, a jednak nieustannie poszukuj¹ca wewnêtrznego ³adu i harmonii. Problem samotnoci, rozpatrywany oddzielnie w ka¿dej z tych dwóch perspektyw, nabiera w ka¿dej z nich
radykalnie odmiennego sensu: jeli wewnêtrzna harmonia osoby jest osi¹galna
na podstawie jej immanentnych cech sk³adaj¹cych siê na istotn¹ treæ bytu osobowego, wówczas owe Ortegiañskie chwile wejcia w siebie (ensimismarse)
przynosz¹ cz³owiekowi niezbêdnie mu potrzebn¹ szansê wewnêtrznego uporz¹dkowania. Jeli natomiast cz³owiek jest osob¹ dramatu, ¿yj¹c¹ w nieusuwalnej
Tam¿e, s. 337.
Tam¿e, s. 344.
11
Tam¿e, s. 351.
12
Tam¿e, s. 358.
9

10
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perspektywie tragicznoci  tak jak to jest na przyk³ad u Józefa Tischnera13 –
wówczas ani spotkanie, ani tym bardziej samotnoæ nie gwarantuje ¿adnego ratunku czy ocalenia przed radykalnie nam zagra¿aj¹cym z³em, z którym mo¿emy
wygraæ, wy³¹cznie czyni¹c dobro drugiemu  a tego, rzecz oczywista, nie da siê
osi¹gn¹æ w samotnoci.
Jakie jednak mamy przes³anki, by móc wiarygodnie rozstrzygn¹æ na korzyæ
któregokolwiek z tych dwóch, ugruntowanych w tradycji europejskiego mylenia, modeli naszego samozrozumienia? Czy nie powinnimy zamiast prób dokonywania arbitralnych przewartociowañ zaufaæ raczej intuicji tych mylicieli,
którzy starali siê sprostaæ, na ile to mo¿liwe, idea³owi bezza³o¿eniowoci badañ
filozoficznych14, i oprzeæ siê tylko na takich treciach poznawczych, które zyskuj¹ swoje potwierdzenie na przyk³ad w aktach ród³owej samoprezentacji?15
Jednym z takich mylicieli, który podj¹³ siê mo¿liwie najrzetelniejszego zbadania relacji miêdzy stanem odseparowania od innych, w którym cz³owiek niekiedy siê pogr¹¿a, a nastawieniem otwartym na mo¿liwoæ uobecnienia siê autentycznej relacji dialogicznej, by³ Emmanuel Levinas. Z jego analiz wynika, ¿e
separacja, czyli poczucie samowystarczalnoci podmiotu, wspó³wystêpuj¹ce
z brakiem odczuwania potrzeby wyjcia naprzeciw innemu jako koniecznego warunku bycia sob¹, jest powszednim i naturalnym sposobem bycia cz³owieka
w jego ¿yciu codziennym16. Z tej codziennoci dopiero mo¿e siê wy³oniæ szczególne dowiadczenie  bynajmniej nie codzienne ani powszechne, raczej bliskie
temu, co Heidegger nazywa³ wydarzeniem (Ereignis)  dowiadczenie pragnienia (Désire). W horyzoncie Levinasowskich badañ nad cz³owiekiem jako bytem-dla […]” ods³ania siê w szczególnoci intryguj¹ca ró¿nica miêdzy potrzeb¹
a pragnieniem17. Potrzeba jako stan pewnego braku, domagaj¹cego siê uzupe³nienia, nie wytr¹ca jeszcze cz³owieka ze stanu naturalnej separacji, nawet jeli warunkiem jej zaspokojenia jest wejcie w jak¹ interakcjê z innym cz³owiekiem;
jawi siê on bowiem w perspektywie tego rodzaju sytuacji jedynie jako jeden ze
Cz³owiek ¿yje w ten sposób, ¿e bierze udzia³ w dramacie  jest istot¹ dramatyczn¹. Inaczej ¿yæ nie mo¿e. [ ] Dramat otwiera mo¿liwoæ tragedii. [ ] S³ówkiem tragicznoæ okrelamy
mo¿liwoæ tragedii. Dramat kryje w sobie zarodek tragicznoci, otwiera bowiem drogê ku tragedii
jako swej mo¿liwoci. Dlatego perspektywa tragicznoci jest nieod³¹cznym t³em ka¿dego spotkania  J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 10 i 64.
14
Mam na myli koncepcjê bezza³o¿eniowoci w wersji opracowanej i zaproponowanej przez
Edmunda Husserla w pierwszej czêci drugiego tomu Logische Untersuchungen (por. wyd. polskie: Badania logiczne, t. 2: Badania dotycz¹ce fenomenologii i teorii poznania, cz. I, t³um. J. Sidorek, Warszawa 2006, s. 27).
15
Obszernie o tym zagadnieniu pisze m.in. J. Dêbowski, Bezporednioæ poznania. Spory 
dyskusje  wyniki, Lublin 2000, rozdz. VI: Bezporednioæ jako samoobecnoæ i samoprezentacja,
s. 229-269.
16
Zob. E. Levinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 44-54.
17
Zob. tam¿e, s. 18-21.
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rodków niezbêdnych dla zaspokojenia moich potrzeb, co w ¿aden sposób nie
wyró¿nia go sporód innych elementów mojej zewnêtrznoci. Dopiero cz³owiek
dotkniêty pragnieniem  bêd¹cym, zdaniem Levinasa, czym istotowo ró¿nym
od potrzeby  mo¿e odkryæ nowy, dotychczas mo¿e nawet nieprzeczuwany, wymiar rzeczywistoci i siebie samego: wymiar radykalnej odpowiedzialnoci za
drugiego, która wydobywa podmiot z wczeniejszej separacji, nadaj¹c jego obecnej egzystencji zupe³nie inny sens  sens substytucji, czyli bycia zak³adnikiem
(otage) drugiego18. Ten nowy modus bycia, raz osi¹gniêty (nawiasem mówi¹c nie
w wyniku podjêtych z w³asnej inicjatywy poszukiwañ sposobu wyjcia z metafizycznego osamotnienia, tylko wskutek ca³kowicie biernego znalezienia siê
w obrêbie wydarzenia, które mi siê przytrafi³o wskutek nieogarnionych przyczyn
takiego akurat biegu spraw) staje siê od razu czym trwa³ym i nieodwo³alnym.
Cz³owiek obarczony odpowiedzialnoci¹ za drugiego (powtórzmy: której nie
chcia³ ani siê jej nie spodziewa³) zostaje ni¹ trwale napiêtnowany; cokolwiek od
teraz uczyni, bêdzie ju¿ podlega³o ocenie z perspektywy owej odpowiedzialnoci, a to oznacza w szczególnoci, ¿e uprzedni stan odseparowania uleg³ ca³kowitemu uniewa¿nieniu; w tym sensie samotnoæ przestaje byæ mo¿liwa.
Koncepcja ta, niezwykle radykalna w swych moralnych konsekwencjach,
spotka³a siê z bardzo zró¿nicowanym odbiorem  od podziwu i aprobaty, owocuj¹cej uznaniem jej za jedn¹ z najwa¿niejszych propozycji intelektualnych XX
wieku, po radykaln¹ krytykê, a nawet odrzucenie. Krytykowano j¹ przede
wszystkim za to, ¿e jest filozofi¹ postulatywn¹, a nie realistyczn¹, oraz ¿e kreli
utopijny wizerunek cz³owieka idealnego, ca³kowicie nieprzystaj¹cy do znacznie
mniej poci¹gaj¹cej rzeczywistoci. Epifania twarzy i stowarzyszona z ni¹ etyka
radykalnej odpowiedzialnoci podzieli³y los wielu innych idei filozoficznych,
takich jak np. Husserlowska intuicja ejdetyczna, Heideggerowska koncepcja istoczenia siê bytu, przewitu i prawdy jako nie-skrytoci, Schelerowskie podejcie
do problemu poznania obiektywnej struktury wiata wartoci  wszystkie te propozycje rozwi¹zañ wychodz¹ poza standardy dobrze ugruntowanej tradycji mylowej w stronê ods³aniania nowych horyzontów nieuchwytnej jeszcze i niedaj¹cej siê adekwatnie wyraziæ z powodu niedostatku jêzykowych rodków
komunikowania prawdy o cz³owieku i wiecie. Jednak¿e sama ¿arliwoæ dyskusji wzbudzanej przez kontrowersyjne próby odczytania prawdy bycia w perspektywie coraz bardziej zró¿nicowanych za³o¿eñ i metod wiadczy o tym, ¿e nie
wolno nam zamykaæ siê w obrêbie ¿adnego z góry ustalonego zespo³u absolutnych przekonañ, reguluj¹cych, co dopuszczalne, a co nie w filozoficznym dyskursie. St¹d zapewne wynika obserwowalna w dziejach cywilizacji i obecna tak¿e w naszych czasach potrzeba stawiania wci¹¿ na nowo tych samych pytañ
18

-171.

Zob. ten¿e, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000, s. 165-
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w nadziei uzyskania nowych, dotychczas niedostrze¿onych aspektów, których
odkrycie wzbogaci i pog³êbi nasze rozumienie rzeczywistoci i nas samych w jej
obrêbie. Obserwacja ta usprawiedliwia  byæ mo¿e  poczucie niedosytu, rodz¹ce
siê w nas w obliczu dotychczasowych ustaleñ dotycz¹cych fenomenu samotnoci
w ¿yciu cz³owieka, i sk³ania do poszukiwania nowych elementów odpowiedzi na
pytanie, czym jest samotnoæ i jak¹ w naszym ¿yciu mo¿e odgrywaæ rolê.
Samotnoæ to s³owo, które czêsto budzi w nas lêk; zapewne dlatego, ¿e na
dwiêk tego s³owa przypominaj¹ nam siê przede wszystkim trudne sytuacje ¿yciowe, kiedy odczuwalimy swoje osamotnienie jako odrzucenie przez innych
b¹d jako zagubienie i bezradnoæ wobec niemo¿noci skorzystania z czyjej
rady, pomocy czy po prostu bliskoci. Ze wzglêdu na ow¹ pamiêæ negatywnych
emocji sk³onni jestemy uto¿samiaæ treæ pojêcia samotnoci z przykrym uczuciem osamotnienia. Tymczasem zachodzi miêdzy nimi istotna ró¿nica: nie ka¿da
samotnoæ rodzi osamotnienie i wcale nie musimy byæ samotni, by poczuæ siê
osamotnieni. Zapytajmy wiêc najpierw, dlaczego istnieje w nas tak silna sk³onnoæ do negatywnej oceny zjawiska samotnoci, a nastêpnie poszukajmy przyk³adów sytuacji, które wyka¿¹ fa³szywoæ owej pochopnej generalizacji.
W ¿yciu cz³owieka element wspólnoty i samotnoci przeplata siê, jednak¿e
samotnoæ bywa czêsto traktowana jako niechciana koniecznoæ, przypad³oæ,
z której trzeba siê leczyæ – pisze Katarzyna Soko³owska19.
Chocia¿ ka¿dy usi³uje trzymaæ siê mo¿liwie jak najbli¿ej innych, pozostaje zupe³nie
samotny, przepe³niony g³êbokim uczuciem niepewnoci, niepokoju i winy, co wystêpuje zawsze, gdy cz³owiekowi nie udaje siê przezwyciê¿yæ osamotnienia. Nasza cywilizacja oferuje wiele paliatywów, które pomagaj¹ ludziom nie uwiadamiaæ sobie
w³asnej samotnoci; na pierwsze miejsce wysuwa siê cis³a rutyna zbiurokratyzowanej, zmechanizowanej pracy, która pomaga nie dopuszczaæ do g³osu nawet najbardziej podstawowych ludzkich pragnieñ, têsknoty za wyjciem poza samego siebie
i za zespoleniem. Jeli [to] nie wystarcza, [ ] cz³owiek pokonuje swoj¹ nieuwiadomion¹ rozpacz za pomoc¹ rutyny rozrywek, biernego konsumowania

zauwa¿a Erich Fromm20. Zjawisku niechcianej samotnoci wiele uwagi powiêci³ tak¿e Blaise Pascal, upatruj¹c ród³o tych obaw w nieuwiadamianym lêku
przed obna¿eniem wewnêtrznej pustki w cz³owieku (nazywanej przezeñ nêdz¹
egzystencji): cz³owiek [ ] nie umie pozostaæ w spokoju [ ], poszukuje rozmów i zabaw jeno dlatego, ¿e nie umie z przyjemnoci¹ zostaæ u siebie, [a] rozkosz samotnoci jest [dlañ] rzecz¹ niezrozumia³¹21; i dalej: szukamy zgie³ku,
który odwraca nasze myli i jest dla nas rozrywk¹, [gdy¿ ludzie] maj¹ tajemny
K. Soko³owska, Samotnoæ w sytuacjach egzystencjalnych. Dowiadczenie Thomasa Mertona, Poznañskie Studia Teologiczne t. 18, 2005, s. 310.
20
E. Fromm, O sztuce mi³oci, t³um. A. Bogdañski, Poznañ 2001, s. 89-90.
21
B. Pascal, Myli, t³um. T. ¯eleñski-Boy, Warszawa 2002, s. 96-97.
19
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instynkt, który ich pcha do szukania rozrywki i zajêcia, a który pochodzi z poczucia ich ustawicznej nêdzy22, i nieco dalej: cz³owiek czuje siê nêdzny i opuszczony, gdy nikt nie przeszkadza mu myleæ o sobie23.
Przytoczone diagnozy, przedstawiaj¹ce jedn¹ z mo¿liwych stron fenomenu
samotnoci, sk³aniaj¹ do dokonania wa¿nego rozró¿nienia pomiêdzy zjawiskami, które mo¿emy nazwaæ samotnoci¹ pustki i samotnoci¹ pe³ni. Nie jest
to (choæ mog³oby siê tak wydawaæ) podzia³ analogiczny do tego, który znamy
z teorii spotkañ, gdzie mówi siê o spotkaniach pe³ni i spotkaniach pustki.
Pierwszego z tych terminów u¿ywamy wówczas, gdy cz³owiek wewnêtrznie bogaty w cnoty, wartoci i prze¿ycia duchowe, spotykaj¹c drugiego, udostêpnia mu
ca³e bogactwo swych wewnêtrznych zasobów, czerpi¹c z obfitoci serca (ex
abundantia cordis); taki charakter maj¹ czêsto spotkania mistrza z uczniem czy
te¿ rodziców z dzieæmi. O spotkaniach pustki mówimy natomiast wtedy, gdy
cz³owiek spotykaj¹c drugiego, wyzbywa siê siebie, odsuwa w³asne ja, wytwarzaj¹c w swym wnêtrzu pust¹ przestrzeñ, która wype³nia siê ¿yciem drugiego; jest to sytuacja nieco podobna do tej, któr¹ opisuje w. Pawe³ s³owami Teraz za ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus24. Z dowiadczeniem dwóch
rodzajów samotnoci sprawa przedstawia siê nieco inaczej. Z samotnoci¹ pustki mamy do czynienia wówczas, gdy cz³owiek nie ma drugiemu nic do ofiarowania, poniewa¿ jego ¿ycie realizuje siê ca³kowicie w wymiarze interakcji ze
wiatem zewnêtrznym, lecz tylko takich, które nie buduj¹ wewnêtrznej g³êbi ani
nie przyczyniaj¹ siê do rozwoju ¿ycia duchowego, a s³u¿¹ jedynie podtrzymywaniu rozpêdzonej ¿yciowej aktywnoci. Takiego w³anie pustego cz³owieka
opisa³ w swych Pensées Blaise Pascal. Z³udne dobro, którego cz³owiek epoki
Pascala poszukiwa³ w rozrywce, wspó³czesnemu cz³owiekowi czasem jawi siê
w pêdzie ku nadmiernej aktywnoci zawodowej. Przed niebezpieczeñstwem pracoholizmu jako sposobu pozornej ucieczki przed obaw¹ konfrontacji z w³asn¹
wewnêtrzn¹ pustk¹ przestrzega³ miêdzy innymi o. Piotr Rostworowski:
przesadny kult pracy, produkcji, prowadzi do zniszczenia duchowych si³ cz³owieka
i doprowadza do tego, ¿e cz³owiek zmêczony, znu¿ony wraca do domu i myli tylko,
¿eby co zjeæ, wyspaæ siê i znowu iæ do pracy. To jest ogromnie grone zjawisko,
które niszczy cz³owieka intelektualnie i duchowo. Pracê nale¿y szanowaæ, ale ona
musi byæ na swoim miejscu, musi byæ w hierarchii czynów i powinnoci ludzkich
[ ]. Inaczej stanie siê wyzwolon¹, destrukcyjn¹ energi¹, która cz³owieka zniszczy.
[ ] Gdy cz³owiek jest zanadto wycieñczony duchowo i fizycznie, ustaje ¿ycie intelektualne, duchowe i w ten sposób cz³owiek jest unieszkodliwiony25.
Tam¿e, s. 98-100 passim.
Tam¿e, s. 103.
24
Ga 2,20.
25
P. Rostworowski, Myli, powiedzenia, anegdoty, wybór i oprac. M. Florkowska, Kraków
2007, s. 114-115.
22

23
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rodek zaradczy o. Rostworowski widzi w przywróceniu w³aciwych proporcji miêdzy aktywnoci¹ skierowan¹ na zewn¹trz a wewnêtrznym rozwojem ¿ycia duchowego:
dzie³o zewnêtrzne musi byæ proporcjonalne do ducha wewnêtrznego, który ma je
o¿ywiæ. Skoro dzie³a zewnêtrzne s¹ wiêksze ni¿ na to pozwala duch, zaczyna siê stan
niebezpiecznej dysproporcji, który mo¿e doprowadziæ do zachwiania równowagi ca³ej istoty ludzkiej. Cz³owiek, który bierze na siebie wiêcej obowi¹zków i prac, ni¿ na
to pozwala scalaj¹ca i porz¹dkuj¹ca moc jego ducha, znajduje siê w niebezpieczeñstwie za³amania26.

Na zakoñczenie tej krótkiej próby charakterystyki zjawiska samotnoci pustki chcia³bym jeszcze przytoczyæ niezwykle sugestywny opis literacki, którego
bohaterem, zdradzaj¹cym wszelkie cechy takiej w³anie postawy, jest postaæ
z powieci Olgi Tokarczuk Dom dzienny, dom nocny, kryj¹ca siê pod zagadkowym okreleniem Taki-a-Taki:
Dlaczego Taki-a-Taki widzi duchy, a ja nie?  zapyta³am kiedy Martê. Marta powiedzia³a, ¿e dlatego, bo jest w rodku pusty. Zrozumia³am to wtedy jako bezmylnoæ
i prostotê. Cz³owiek pe³ny w rodku wyda³ mi siê bardziej wartociowy ni¿ pusty.
Potem my³am pod³ogê w kuchni i nagle pojê³am, co chcia³a mi powiedzieæ Marta.
Bo Taki-a-Taki jest jednym z tych ludzi, którzy wyobra¿aj¹ sobie Boga tak, jakby on
sta³ tam, a oni tu. Taki-a-Taki wszystko widzi na zewn¹trz siebie, nawet siebie widzi
na zewn¹trz siebie, ogl¹da siebie, jakby ogl¹da³ fotografiê. Z sob¹ obcuje tylko
w lustrach. Kiedy jest zajêty, na przyk³ad sk³ada sanie, to w ogóle przestaje dla siebie
byæ, poniewa¿ myli o saniach, a nie o sobie. Sam dla siebie nie jest ciekaw¹ rzecz¹
do mylenia. Dopiero kiedy ubiera siê, [ ] gdy widzi siebie ju¿ gotowego w lusterku, wtedy myli o sobie on. Nigdy ja. Widzi siebie tylko oczami innych [ ].
Dlatego nawet dla siebie Taki-a-Taki jest na zewn¹trz. Nie ma w rodku Takiego-a-Takiego nic, co by patrzy³o od rodka, wiêc nie ma refleksji27.

Pora na drugi cz³on tej prowizorycznej klasyfikacji  samotnoæ pe³ni. Najpierw zamierzam podaæ krótk¹ charakterystykê ogóln¹ owego nastawienia ¿yciowego, nastêpnie  zatrzymaæ siê nieco d³u¿ej przy pewnej jego egzemplifikacji,
któr¹ uwa¿am nie tylko za miarodajn¹, lecz tak¿e z wielu innych wzglêdów interesuj¹c¹ i godn¹ bardziej szczegó³owego rozpatrzenia. Zanim przejdê do prezentacji i analizy owego ¿yciowego przypadku, oddam g³os Henrykowi Elzenbergowi, by przytoczyæ jego Kilka uwag o samotnoci:
Nie mo¿na siê doskonaliæ, w jakim stopniu nie odrywaj¹c siê. I nie mo¿na osi¹gn¹æ
szczebla choæ trochê wy¿szego, by nas za to nie odtr¹ci³o wiêcej ludzi ni¿ nas przygarnie. Kto pracuje nad ukszta³towaniem siebie, ten jest sam; to jest regu³a sta³a. [ ]
26
27

Tam¿e, s. 108.
O. Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, Wa³brzych 1999, s. 17.
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Tak to jest: w ka¿dej minucie naszego ¿ycia znajdujemy stu sprzymierzeñców dla
naszych d¹¿eñ byle jakich, polednich, ale sprzymierzeñców dla naszych wy¿szych
porywów znaleæ jest trudno. [ ] Jednostk¹ samotnoci  jeli siê w takich sprawach tak kwantytatywnie wolno wyraziæ  jest fakt, ¿e jakie moje jedno prze¿ycie
pozostaje nikomu nieznane. [ ] W praktyce wygl¹da samotnoæ na ogó³ tak, ¿e nikomu nie znana jest przewa¿na czêæ tych naszych prze¿yæ, które dla nas maj¹ wagê
najwiêksz¹28.

Autor przytoczonych s³ów dodaje, ¿e tak prze¿ywana samotnoæ czêsto napawa nas groz¹, gdy¿ cz³owiek w tym znaczeniu samotny czuje siê przekrelony; ilekroæ siê w nim poderwie poczucie ¿ycia, samotnoæ odpowiada: «nie ma
ciê»”29. Jeli jednak nie ma innej drogi do osi¹gniêcia dojrza³oci duchowej ni¿
poprzez  przynajmniej czasowe i czêciowe  oderwanie siê od codziennej
wspólnoty dzia³ania, prze¿ywania i wartociowania wraz z innymi, to znaczy, ¿e
cena samotnoci wraz z przynale¿nymi do niej cierpieniami i têsknotami warta
jest zap³acenia.
Przyjrzyjmy siê teraz wyznaniom cz³owieka, który nie ucieka³ przed samotnoci¹, traktuj¹c j¹ jako naturalny i wcale niekoniecznie uci¹¿liwy sk³adnik codziennych prze¿yæ  dlatego najpewniej (dodam od siebie), ¿e przez wiêksz¹
czêæ ¿ycia dokonywa³ siê w nim z du¿¹ intensywnoci¹ ów wyeksponowany
przez Henryka Elzenberga proces kszta³towania siebie i samodoskonalenia; dokonywa³ siê wszak¿e z naturalnoci¹ niemaj¹c¹ w sobie nic z megalomanii czy
potrzeby imponowania komukolwiek, gdy¿ towarzyszy³a mu autentyczna, nieudawana skromnoæ. Cz³owiekiem, o którym mowa, ¿yj¹cym w myl maksymy
anima naturaliter solituda, jest Stanis³aw Lem.
Widzê teraz, ¿e by³em dzieckiem samotnym raczej, ale wcale o tym nie wiedzia³em.
Bardzo chcia³em mieæ braciszka lub siostrzyczkê, a w³aciwie  obawiam siê  maleñkiego niewolnika. Czytywa³em chêtnie og³oszenia w gazetach, tam gdzie by³a
mowa o odstêpowaniu dzieci na w³asnoæ. Zdarza³y siê takie anonsy wcale czêsto.
Marzy³o mi siê, ¿e gdyby takie dziecko wzi¹æ do nas, by³oby to doskona³e; ogólnikowoæ tej chêtki wydaje mi siê dzi podejrzana. Inne dzieci nie przychodzi³y do
mnie zbyt czêsto. Nie znaczy to, aby wcale ich nie by³o, ale stanowi³y margines,
odstêpstwo od regu³y, jeli nie rzadkoæ. [ ] Jako umia³em sobie wystarczyæ, bo
¿ebym siê nudziæ mia³, tego nie pamiêtam. Mia³em przecie¿ wszystko, zabawki,
ksi¹¿ki, plastelinê  lepi³em z niej s³onie, konie (te gorzej zawsze siê udawa³y), wyrabia³em z niej serdelki, kie³baski albo i lale30

pisa³ z w³aciw¹ sobie autoironi¹ w autobiograficznym Wysokim Zamku. Atmosfera wspomnienia owej dzieciêcej samotnoci wskazuje wyranie, ¿e nie wyni28
29
30

H. Elzenberg, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu, Kraków 1994, s. 241-242.
Tam¿e, s. 423.
S. Lem, Wysoki Zamek, Kraków 1975, s. 46.
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ka³a ona z niedostosowania do otoczenia ani tym bardziej z odrzucenia przez
innych, lecz z bardzo wczenie osi¹gniêtej samowystarczalnoci ch³opca, któremu ¿ycie up³ywa³o na niezwykle intensywnym przebywaniu w wiecie kultury
i w³asnej twórczej wyobrani. Nie ma to nic wspólnego z wybuja³ym egocentryzmem  wrêcz przeciwnie, sam dla siebie by³ równie ma³o interesuj¹cym obiektem dociekañ jak jego rówienicy, gdy¿ jego prawdziw¹ pasj¹ by³ barwny i fascynuj¹cy wiat, którego uroki znajdowa³y odbicie bezporednio w ¿yciu wewnêtrznym. Ta szczególna konstytucja psychiczna pozosta³a w nim na ca³e
¿ycie31; maj¹c lat blisko osiemdziesi¹t, wypowiedzia³ siê o sobie nastêpuj¹co:
Chêtnie przyjmê, ¿e nie jestem ca³kiem normalny. Opowiem anegdotê: kiedy mój syn
studiowa³ fizykê w Princeton (4 lata), utrzymywa³em z nim doæ intensywn¹ korespondencjê. I on siê skar¿y³ matce w licie, ¿e ojciec, zamiast pisaæ o swoim ¿yciu
wewnêtrznym albo pytaæ o jego nastroje, pisze o galaktykach, czarnych dziurach,
o zakrzywieniu przestrzeni. ¯ona moja odpowiedzia³a mu: ¿yciem wewnêtrznym
twojego ojca s¹ w³anie czarne dziury i galaktyki. I naprawdê tak jest32.

Inn¹ szczególn¹ cech¹, która ods³ania siê poprzez autobiografiê czasów dzieciñstwa wielkiego pisarza, jest jego stosunek do ojca. Znawca twórczoci Lema,
Jerzy Jastrzêbski twierdzi, ¿e Wysoki Zamek nie jest  a przynajmniej nie tylko 
nostalgiczn¹ hagiografi¹ miasta Lwowa (tak bowiem bywa ta ksi¹¿ka odbierana
przez wiêkszoæ czytelników), ale ¿e najwa¿niejsz¹ postaci¹ w owym dziele jest
ojciec pisarza, doktor Samuel Lem. Wyrazist¹ wymowê ma choæby to, ¿e swój
debiut powieciowy  Szpital Przemienienia  autor zadedykowa³ Ojcu33. Postaæ doktora Samuela Lema, choæ expressis verbis wspomniana tylko kilkakrotnie w Wysokim Zamku, wype³nia ca³¹ przestrzeñ wiata przedstawionego w tej
Jej obecnoæ w m³odzieñczych utworach Lema, pisanych i publikowanych krótko po wojnie, jeszcze w latach czterdziestych, trafnie i ze znawstwem wytropi³ nasz czo³owy lemolog, Jerzy
Jarzêbski. W Pos³owiu do ostatniego tomu Dzie³ zebranych Lema, zawieraj¹cego obszerny i reprezentatywny wybór juveniliów, pisze krytyk nastêpuj¹co: M³odzieñcze opowieci Lema osnute
s¹ g³ównie wokó³ spraw wojny i trudno siê twemu dziwiæ. Wojna w latach czterdziestych by³a najbardziej poruszaj¹cym tematem, [który jednak] idzie tu w parze z fascynacj¹ samymi technicznymi
kwestiami, podejmowanymi niejako przy okazji. [ ] Z jednej strony jest w tych tekstach obecne
bardzo m³odzieñcze zauroczenie techniczn¹ perfekcj¹, z drugiej  moralna odraza, któr¹ rodzi sposób, w jaki owa technika zostaje zastosowana w praktyce. [ ] Lem napisa³ swe opowiadania zrêcznie, z suspensem, doskonale realizuj¹c zadania, jakie stoj¹ przed autorem literatury rozrywkowej,
ale [ ] nie umia³ do koñca ukryæ swoich prawdziwych fascynacji i nurtuj¹cych go rzeczywicie
pytañ. Pojawiaj¹ siê one wszêdzie tam, gdzie mowa w tych opowieciach o nauce i etycznych
aspektach jej rozwoju. [ ] Jednak najlepsze z Lema historii o czasach powojennych pozostan¹
z pewnoci¹ te teksty, w których na plan pierwszy wysuwa siê dowiadczenie osobiste autora 
J. Jarzêbski, Pocz¹tki, w: S. Lem, Lata czterdzieste. Dyktanda, Dzie³a zebrane, t. 34, Kraków 2005,
s. 409-410.
32
wiat na krawêdzi. Ze Stanis³awem Lemem rozmawia Tomasz Fia³kowski, Kraków 2000,
s. 7.
33
Zob. S. Lem, Szpital Przemienienia, Warszawa 2008, s. 5.
31
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niezwyk³ej ksi¹¿ce. Trudno nie odnieæ po lekturze wra¿enia, ¿e ojciec by³ dla
m³odego Stanis³awa trwa³¹ opok¹, niezawodnym oparciem, zwornikiem konstrukcji odniesieñ do wiata i ród³em poczucia bezpieczeñstwa. Ta spokojna
ufnoæ, z jak¹ syn odnosi³ siê do ojca, przywodzi na myl dowiadczenia natury
religijnej, jak chocia¿by to zapisane w Ksiêdze Psalmów: chocia¿bym chodzi³
ciemn¹ dolin¹, z³¹ siê nie ulêknê, bo Ty jeste ze mn¹ (Ps 23,4). W przypadku
Lema dowiadczenie promieniowania ojcostwa nie przerodzi³o siê, jak wiemy,
w ¿adne dowiadczenie religijne  Bóg jako Wszechmocny Stwórca, wyposa¿ony w ca³y zestaw nieuchronnie sprzecznych logicznie w³aciwoci, nie mieci³ siê
w scjentystyczno-racjonalnej strukturze umys³owoci wybitnego pisarza i myliciela. Jednak nawet bez owej komponenty nadprzyrodzonej g³êbokie zanurzenie
w relacjê synostwa ukszta³towa³o trwale jego postawê ¿yciow¹, eliminuj¹c irracjonalne lêki, a daj¹c w zamian poczucie zasadniczego bezpieczeñstwa, zaufanie
do ludzkich mo¿liwoci i do samego siebie. Zaufanie to musi byæ zbudowane na
tak trwa³ej podstawie, ¿e nawet tam, gdzie Lem kreli pesymistyczny portret
ludzkoci, przestrzegaj¹c przed niebezpieczeñstwem zapaci cywilizacyjnej spowodowanej mo¿liwym tryumfem ciemnej strony ludzkiej natury34, wyczuwa siê
w tego rodzaju wypowiedziach bardziej ton strofowania niesfornych uczniów
przez dobrodusznego mêdrca ni¿ autentyczny lêk przed nieuchronnie gron¹
przysz³oci¹. Widaæ w stosunkach miêdzy ojcem a synem musia³o byæ dostatecznie du¿o m¹drej akceptacji, ¿e wystarczy³o jej na ukszta³towanie na ca³e ¿ycie
trwa³ego poczucia w³asnej wartoci z jednej strony, z drugiej  zasadniczej akceptowalnoci wiata takiego, jaki jest, wraz ze wszystkimi jego niedoskona³ociami. O owych strukturalnych i funkcjonalnych niedoci¹gniêciach rzeczywistoci, których róde³ mo¿na upatrywaæ b¹d to w boskim Stwórcy Wszechrzeczy
(o ile takowy istnieje, w co Lem zdecydowanie pow¹tpiewa³), b¹d to w nieuniknionych zaburzeniach samoreguluj¹cego siê procesu ewolucji Wszechwiata, b¹d to wreszcie w nieodpowiedzialnych decyzjach i dzia³aniach hmm
homo sapiens, czyli szczególnego gatunku naczelnych ssaków na naszej planecie wraz z jego roszczeniami, awanturami, swarami, komera¿ami35, wypowiada siê Stanis³aw Lem zawsze z co najmniej lekk¹ nutk¹ ironii czy humoru,
a taka postawa wiadczy o g³êbokim zakorzenieniu w dobrze uporz¹dkowanej,
zasadniczo bezpiecznej wizji wiata36.
34
Na przyk³ad gdy mówi: Jako filozof jestem doæ sceptyczny, bo mam g³êbokie poczucie,
¿e droga naszej ewolucji kierowa³a siê ku okrucieñstwu hominidów. [ ] We wszystkich bez wyj¹tku ludzkich kulturach i cywilizacjach walka cz³owieka z cz³owiekiem odgrywa³a zasadnicz¹
rolê  Drapie¿na ma³pa. Rozmowa ze Stanis³awem Lemem, w: J. ¯akowski, Trwoga i nadzieja.
Rozmowy o przysz³oci, Warszawa 2003, s. 76 i 77.
35
Tam¿e, s. 75-76.
36
Albowiem  jak zauwa¿a Anna Morawska  mieszne i niedorzeczne jest zawsze co
wobec czego. Trzeba co wiedzieæ na pewno, a¿eby dostrzec absurd wszystkiego innego, z sob¹
samym w³¹cznie – A. Morawska, Spotkania, Warszawa 1975, s. 242.
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Oto wiêc  na podstawie analiz zarówno twórczoci literackiej i publicystycznej, jak te¿ wielu innych, okazjonalnych wypowiedzi, w tym zw³aszcza na w³asny
temat (nie z w³asnego wyboru, lecz zawsze na wyran¹ probê dziennikarza-rozmówcy)  powstaje wyrazisty portret cz³owieka o imponuj¹co dojrza³ej osobowoci, zbudowanej na fundamencie spokojnej pewnoci samoakceptacji, wiary
we w³asne si³y, wyposa¿onego w bogate ¿ycie wewnêtrzne, wype³nione niekoñcz¹cym siê procesem zach³annego zaspokajania ciekawoci poznawczej, któremu towarzyszy nieprzeciêtnie rozbudowana twórcza wyobrania, znajduj¹ca ujcie g³ównie w wybitnie oryginalnej spucinie literackiej, ale tak¿e na przyk³ad
w szeregu niecodziennych, ¿yciowych ekstrawagancji (opisanych miêdzy innymi przez syna, Tomasza, w Awanturach na tle powszechnego ci¹¿enia37). Czy taki
cz³owiek, ¿yj¹c i dzia³aj¹c wród jak najbardziej normalnych, zwyczajnych ludzi
tworz¹cych codzienne bli¿sze i dalsze otoczenie, móg³ nie byæ samotny? Wróæmy na chwilê do Elzenberga i jego jednostki samotnoci:
W praktyce wygl¹da samotnoæ na ogó³ tak, ¿e nikomu nie znana jest przewa¿na
czêæ tych naszych prze¿yæ, które dla nas maj¹ wagê najwiêksz¹. [ ] Prze¿ycia, które dla otoczenia s¹ niedostêpne, tym samym nie mog¹ budziæ sympatii. Ale jeli jej
nie budz¹ nasze prze¿ycia najwa¿niejsze, wychodzi na to, ¿e poza krêgiem sympatii
pozostaje to, co w nas najcenniejsze, rdzeñ nasz istotny. Tu w³anie, gdzie najbardziej jej potrzeba, nie otrzymujemy zachêty; nie ma na tym terenie owej wymiany
myli i uczuæ, do której przywyklimy w sprawach mniej wa¿nych38.

Z tego typu sytuacjami musia³ siê autor Bajek robotów stykaæ na co dzieñ;
³atwo sobie wyobraziæ, jak siê koñczy³y próby nawi¹zania wymiany myli
i uczuæ z tym czy innym wiernym wyznawc¹ wartoci kszta³towanych przez
masow¹ kulturê. Mo¿na wrêcz pokusiæ siê o spekulacjê, czy pesymizm Lema co
do mo¿liwoci udanego kontaktu z pozaziemskimi cywilizacjami39, o których istnieniu by³ sk¹din¹d g³êboko przekonany, nie wynika w³anie z zaznawanej na co
dzieñ samotnoci, z wielu nieudanych prób przekazania prze¿yæ i treci, które
uwa¿a³ za szczególnie wa¿ne i godne upowszechnienia, a które spotyka³y siê
z powszechnym niezrozumieniem
Ta nienormalnoæ Lema, o której sam pisa³ z domieszk¹ autoironii40, wi¹¿e siê nie tylko z jego niewiarygodn¹ ch³onnoci¹ intelektualn¹, wszechstronnymi kompetencjami w dziedzinie nauki, filozofii i warsztatu literackiego czy zdumiewaj¹c¹ wyobrani¹, ale te¿ z jego harmonijn¹ i  mo¿na by powiedzieæ 
starowieck¹ osobowoci¹, tworz¹c¹ wyrany kontrast wobec dominuj¹cych trenZob. T. Lem, Awantury na tle powszechnego ci¹¿enia, Kraków 2009.
H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 242.
39
A ¿e by³ to dlañ problem pierwszej wagi, wiadczy o tym sama liczba powiêconych mu
dzie³, z których najwa¿niejsze to Solaris, Eden, G³os Pana i Fiasko.
40
Zob. wiat na krawêdzi, dz. cyt., s. 7.
37
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dów kultury ponowoczesnej; na przyk³ad tych, o których nastêpuj¹co pisze Carlo Maria Martini: kulturê wspó³czesn¹ mo¿emy okreliæ jako nihilistyczn¹
i fragmentaryczn¹, jako kulturê bez ojca41. Podobnie (mo¿e nieco bardziej krytycznie) wypowiada³ siê w tej sprawie Benjamin Ford, twierdz¹c, ¿e najwiêkszym
b³êdem postmodernizmu jest dekonstrukcja symbolu ojca42. O kulturowym powrocie w sferze zachowañ i wartoci symbolicznych do pierwotnego rytua³u ojcobójstwa pisz¹ miêdzy innymi Joseph Campbell, Jacques Lacan, Julia Kristeva.
Kulturowy sens tych przeobra¿eñ rysuje siê nastêpuj¹co: cz³owiek staje siê pe³noprawnym cz³onkiem spo³ecznoci ponowoczesnej dopiero wtedy, gdy wyzwoli siê spod dominacji symbolicznego ojca. Jednak w rezultacie tak przeprowadzonej inicjacji kulturowej cz³owiek wyzwolony staje siê sam  symbolicznie 
swoim w³asnym ojcem, a wiêc, paradoksalnie, równoczenie swoim w³asnym
dzieckiem. Wyra¿a siê to tym, ¿e z wielkim zaanga¿owaniem troszczy siê o siebie, opiekuje siê sob¹, kocha i pob³a¿a, realizuj¹c w stosunku do siebie samego
idea³ takiego ojca, o jakim ka¿dy z nas skrycie marzy³ w dzieciñstwie: ojca, który zawsze ma czas dla swego dziecka, kocha je bezgranicznie i bezkrytycznie
akceptuje ka¿de zachowanie, wszystko rozumie i wybacza, spe³nia ka¿d¹ probê. W realnej rodzinie takim ojcem byæ siê nie da (ani te¿ siê nie powinno, gdy¿
ów model ojcostwa uniemo¿liwia osi¹gniêcie dojrza³oci dziecku), a mimo to na
ka¿dym kroku mo¿na dostrzec doros³e dzieci, które tak w³anie odnosz¹ siê do
siebie, wype³niaj¹c w ten sposób co w rodzaju kulturowej powinnoci. Jednak¿e takie zastêpcze ojcostwo, wynikaj¹ce przecie¿ z g³êbokiego i narastaj¹cego
od kilku co najmniej pokoleñ kryzysu rzeczywistego ojcostwa, a po³¹czone
z odrzuceniem wzorców ojca stawiaj¹cego wymagania i konsekwentnie je egzekwuj¹cego w imiê m¹drej mi³oci rodzicielskiej, prowadzi nieuchronnie do poczucia kulturowego osierocenia, które staje siê now¹, lecz coraz powszechniej
prze¿ywan¹ form¹ samotnoci. Maj¹c wiêc przed oczami zarówno samotnoæ
wynikaj¹c¹ z samowystarczalnoci, z osi¹gniêtej we w³aciwym czasie i dziêki
dobrze funkcjonuj¹cym relacjom wewn¹trzrodzinnym dojrza³oci, generuj¹c¹
pe³nowartociowy model prospo³ecznej egzystencji po³¹czony z zapewnieniem
sobie koniecznego dystansu, chroni¹cego przed nadmiern¹, a nie zawsze po¿¹dan¹ bliskoci¹ z innymi, jak te¿ tê drug¹ – samotnoæ zrodzon¹ z kulturowego
sieroctwa, wywo³anego kryzysem idei ojcostwa, widzimy wyranie: samotnoæ
mo¿e byæ grona i odgrywaæ rolê zdecydowanie destrukcyjn¹43, ale mo¿e te¿ byæ
41

s. 11.

C.M. Martini, Odkryæ ¿ycie duchowe, w: K. M¹del, S. Obirek, Sezon dialogu, Kraków 2002,

Przytaczam za: J. Szymik, Ojcostwo Boga a wspó³czesny kryzys ethosu ojcostwa, referat
wyg³oszony na XIX Piekarskim Sympozjum Naukowym U róde³ sprawiedliwoci i mi³oci spo³ecznej w Piekarach l¹skich 29 maja 2010 r.
43
„[…] cz³owiek w tym znaczeniu samotny czuje siê przekrelony; ilekroæ siê w nim poderwie poczucie ¿ycia, samotnoæ odpowiada: «nie ma ciê»; jest to przewlek³e zabijanie cz³owieka,
42
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w ¿yciu cz³owieka i wspólnoty wielk¹ wartoci¹44. Jest ni¹ wówczas, gdy stanie
siê równie naturalnie prze¿ywanym stanem egzystencjalnym, jak analizowane
przez Martina Heideggera i jego ucznia, Karla Löwitha, Mitsein czy te¿ Schelerowskie odczucie jednoci, to znaczy, gdy bêdzie samotnoci¹ pe³ni, wiadomie wybran¹ i wype³nian¹ postaw¹ cz³owieka dojrza³ego, zintegrowanego
wewnêtrznie i niestroni¹cego od dzia³añ na rzecz dobra wspólnego, choæ nie tylko i niekoniecznie wspólnie z innymi wykonywanych. Trzeba mieæ wiadomoæ,
¿e obok takiej istnieje te¿ wiele innych, destrukcyjnych i gronych odmian samotnoci, których lepiej unikaæ; ale z drugiej strony warto pamiêtaæ, ¿e ¿ycie
wspólnotowe tak¿e ma sporo rozmaitych patologii  od totalitaryzmu partyjno-pañstwowego poprzez etos zorganizowanej przestêpczoci po przemoc w rodzinie  zatem linia demarkacyjna, oddzielaj¹ca postawy aprobowalne od tych, które budz¹ (nie tylko moralne) zastrze¿enia, przebiega inaczej, ni¿ chcieliby j¹
widzieæ niektórzy ma³o wyrafinowani zwolennicy prymatu zasady dialogicznej.
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SUMMARY
The author looks for constitutional elements of human self in order to discover the right
relationship between a person and a community, between solitude and dialog. He analyzes different
philosophical points of view which either prefer dialogical understanding of human self or the ones
which stress human ability of suspension of the contact with the external reality in order to deepen
self-understanding. All that leads the author to the analysis of different types of solitude and its value.

Keywords
solitude, loneliness, self, community, human nature
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samotnoæ, osamotnienie, ja, wspólnota, natura cz³owieka
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Samotnoæ i dowiadczenie mistyczne
Solitude and Mystical Experience

Do mistycznych paradoksów – obok mistycznego poznania bez poznania i niewiedzy pojmowanej jako rodzaj najwy¿szej wiedzy1, ciemnoci zawieraj¹cej
wiat³o, wieloci okazuj¹cej siê utajon¹ jednoci¹ – mo¿na zaliczyæ niew¹tpliwie
problem relacji miêdzy jednostk¹ a wspólnot¹. Mistyk wydaje siê swoist¹ monad¹, odizolowan¹ od spo³eczeñstwa, zamkniêt¹ na wiat materialny uznawany za
ród³o z³ych wp³ywów oraz przyczynê duchowego rozproszenia. Duchow¹ si³ê
mistycy czerpi¹ z samotnoci (która umo¿liwia stan skupienia wewnêtrznego
i mistyczn¹ kontemplacjê), w separacji od innych, zgodnie ze sformu³owanym
przez Angelusa Silesiusa nakazem, aby wyrzec siê wszystkiego, co nie jest podobne do Boga2. Ich zdaniem, dowiadczenie mistyczne3 nie mo¿e byæ udzia1
Jak wskazuje Mistrz Eckhart, proces poznania to zdejmowanie zas³on  odrzucenie ograniczeñ poznania pojêciowego, które ma prowadziæ do poznania Boga jako niepoznanego  jako
Ostatecznej Tajemnicy. Celem dowiadczenia mistycznego nie jest zatem poznanie Boga, lecz dost¹pienie ³aski obecnoci Boga i zjednoczenie z Nim. W tym kontekcie wiedza okazuje siê wiêt¹ niewiedz¹. Zob. J.A. K³oczowski, Mistyka  miêdzy s³owem a milczeniem, w: Mickiewicz mistyczny, red. A. Fabianowski i E. Hoffmann-Piotrowska, Warszawa 2005, s. 15.
2
Zob. J. Tomkowski, Juliusz S³owacki i tradycje mistyki europejskiej, Warszawa 1984, s. 179.
3
Dowiadczenie mistyczne bêdzie tu zasadniczo analizowane w perspektywie mistyki chrzecijañskiej i rozumiane jako autentyczne dowiadczenie religijne polegaj¹ce na bezporednim dowiadczeniu obecnoci Boga, który udziela siê duszy w taki sposób, ¿e daje siê odczuæ niejako od
wewn¹trz (zob. B. McGinn, Fundamenty mistyki, t³um. T. Dekert, Kraków 2009, s. XVIII).
W takim porz¹dku mo¿na ujmowaæ dowiadczenie mistyczne jako dowiadczenie wewnêtrzne,
podczas którego dochodzi do zawieszenia w³adz cz³owieka i dowiadczenia Boga wzglêdem duszy
transcendentnego i udzielaj¹cego siê samorzutnie (zob. S. Urbañski, Teologia ¿ycia mistycznego.
Studium polskiej mistyki (19141939), Warszawa 1999, s. 190-235, 216-220). Problem samotnoci
zostanie równie¿ omówiony w kontekcie twórczoci romantycznej  w tym ujêciu dowiadczenie
mistyczne nale¿y odnieæ do mistycznego dowiadczenia jani, którego rdzeniem jest bezpored-
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³em zbiorowoci, stan najwy¿szego skupienia ducha osi¹ga siê w odosobnieniu,
niemo¿liwoci¹ wydaje siê udzielenie innym cz¹stki boskiego wiat³a sp³ywaj¹cego na osobê mistyka. St¹d dowiadczenie mistyczne uznaje siê na ogó³ za jednostkowe, wymagaj¹ce samotnoci. Pozostaje to w oczywistej sprzecznoci
z chrzecijañskim nakazem realizacji kodeksu wartoci wobec wspólnoty ³¹cz¹cym
siê z najwa¿niejszym przykazaniem mi³oci bliniego. Z drugiej strony jednak¿e
to w³anie w dowiadczeniu mistycznym dokonuje siê przecie¿ przekroczenie
samotnoci poprzez uniê mistyczn¹ ze stworzeniem. Mistyk osi¹ga stan, „w którym wszystko jest we mnie i ja we wszystkim”4, pogr¹¿ony w najg³êbszej samotnoci, nie traci duchowej wiêzi ze wiatem. Powszechny wizerunek mistyka jako
cz³owieka d¹¿¹cego do stanu kompletnej izolacji, chroni¹cego siê w pustelni, celi
klasztornej, niechêtnie przyjmuj¹cego obecnoæ innych, nie do koñca okazuje siê
prawdziwy. W rzeczywistoci bowiem mistyk  mimo ¿e pogr¹¿ony w samotnoci  nigdy nie jest sam. Jak zauwa¿a Jacques Maritain, wszelka mistyka okazuje
siê sztuk¹ dialogu – dialogu mistyka ze Stwórc¹, który nie przewiduje innych
rozmówców i wymaga wyzwolenia siê z zaklêtego krêgu codziennoci5. Historiê
mistyki europejskiej tworz¹ zatem samotnicy z wyboru, ale tak¿e z bolesnej koniecznoci wynikaj¹cej z niemo¿noci porozumienia siê ze wspólnot¹6.
£¹czy siê z tym problem antynomii s³owa i milczenia: tekst mistyczny okazuje siê kolejnym paradoksem, gdy¿ jego przedmiotem jest to, co niewyra¿alne,
to, czego nie da siê uj¹æ w s³owa. Nieopisywalnoæ dowiadczenia mistycznego
prowadzi do tragicznej przepaci komunikacyjnej miêdzy mistykiem a innymi.
Dowiadczenie mistyczne wyznacza ostateczn¹ granicê, poza któr¹ jest ju¿ tylko
milczenie  milczenie o Bogu, o którym nie mo¿na mówiæ, który pozostaje poza
wszelkimi pojêciami i którego ludzki jêzyk nie jest w stanie wyraziæ:
nie dowiadczenie istnienia jani to¿samego z istnieniem Boga. Definiuje siê je jako immanentne
doznanie obecnoci Boga w podmiocie doznaj¹cym; specyficzny stan wiadomego ujêcia przez
podmiot obecnoci Boga wewn¹trz cz³owieka, zainicjowany przez przyczynê wobec podmiotu zewnêtrzn¹: Boga (L. Dupré, Inny wymiar, t³um. S. Lewandowska, Kraków 1991). Takie ujêcie wpisuje siê w obszar zachodnioeuropejskich koncepcji podmiotu uznaj¹cych, ¿e dowiadczenie mistyczne jest ludzkim poznaniem Boga, jako Istnienia, poznaniem spowodowanym przez Boga
dziêki Jego udostêpnieniu siê intelektowi cz³owieka bezporednio, bez rozumowañ, bez pojêæ, nagle i na chwilê (M. Gogacz, Filozoficzne aspekty mistyki. Materia³y do filozofii mistyki, Warszawa
1985, s. 56).
4
M. Bierdiajew, Rozwa¿ania o egzystencji. Filozofia samotnoci i wspólnoty, t³um. H. Paprocki, Kêty 2002, s. 70.
5
Zob. J. Tomkowski, Mistyka i herezja, Ossa 2006, s. 38.
6
Powrót mistyka do wspólnoty jest niezwykle trudny. Zasadniczym problem okazuje siê niemo¿noæ odnalezienia wspólnego kodu komunikacyjnego. Dowiadczenie mistyczne jest niewyra¿alne, jego istotê stanowi milczenie, dlatego próby wyra¿enia tego, co z istoty niewyra¿alne, okazywa³y siê czêsto bolesne. Mistycy musieli siê przede wszystkim zmagaæ z ograniczeniami
ludzkiego jêzyka, który okazywa³ siê niewystarczaj¹cy dla opisania dowiadczenia mistycznego,
np. Jan Tauler, kiedy po dwóch latach osamotnienia i ascezy wst¹pi³ na ambonê, nie potrafi³ powiedzieæ ani s³owa. Zob. J. Tomkowski, Mistyka i herezja, dz. cyt., s. 25.
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To miejsce (miejscem tym jest Bóg) pozostaje bez nazwy i nikt nie potrafi go okreliæ w³aciwym mianem. Wszelkie s³owo, jakie mo¿emy o Nim powiedzieæ, bardziej
jest negacj¹ wyra¿aj¹c¹, czym Bóg nie jest, ani¿eli stwierdzeniem tego, czym jest. To
w³anie podj¹³ pewien boski mistrz, któremu siê wydawa³o, ¿e wszystko, co móg³
wypowiedzieæ o Bogu s³owami zawiera³o jakie elementy fa³szu, a inaczej nie potrafi³by tego wyraziæ. Dlatego te¿ milcza³ i nie chcia³ powiedzieæ ani jednego s³owa, tak
¿e inni mistrzowie namiewali siê z niego. Z tej przyczyny du¿o lepiej jest zachowaæ
milczenie na temat Boga, ani¿eli o Nim mówiæ7.

Jak wskazuje Mistrz Eckhart, doskona³e odosobnienie (które prowadzi do unii
mistycznej) jest nieme, samo mówienie o nim uniewa¿nia je i zanieczyszcza8.
W samotnoci i milczeniu ujawnia siê najg³êbszy sposób istnienia cz³owieka  wewnêtrzny wymiar nazwany przez Maxa Schelera osob¹ intymn¹, niedostêpny dla wszelkiego wspó³prze¿ywania i wspó³odczuwania. W³anie w tej
najg³êbszej samotnoci cz³owiek otwiera siê na obecnoæ Boga. Pustynia jest
monoteistyczna: w³anie na pustyni ludzie odkrywali Boga, odkrywaj¹c wraz
z nim najg³êbszy wymiar swego osobowego bytu9.
Milczenie i samotnoæ okazuj¹ siê niezbêdnymi elementami konstytuuj¹cymi przestrzeñ dowiadczenia mistycznego. Mistyk opuszcza sferê s³owa gwarantuj¹cego komunikacjê ze wspólnot¹, aby móc wkroczyæ w przestrzeñ milczenia
i przejæ przez kolejne etapy odosobnienia, umo¿liwiaj¹ce pozbycie siê wszelkich ograniczeñ i prowadz¹ce do duchowego oczyszczenia. Tylko w ten sposób
mo¿e zostaæ zrealizowany cel drogi mistycznej: zjednoczenie z Bogiem. Wiedza
o Bogu (który w dowiadczeniu mistycznym jest poznany jako niepoznany i niewyra¿alny) okazuje siê niemo¿liwa do przekazania. Z drugiej strony mistyk czuje siê przymuszony do g³oszenia i t³umaczenia tajemnic Bo¿ych, dlatego relacja
miêdzy mistykiem a wspólnot¹ czêsto sprowadza siê do zawieszenia miêdzy
milczeniem o niewyra¿alnym a koniecznoci¹ g³oszenia prawdy objawionej:
[ ] mistyka nie obowi¹zuje ¿adna gramatyka wypowiedzi, rz¹dzi nim natomiast, [ ] paradoks wyra¿ania, który ³¹czy przymus milczenia o kontakcie
z Niewyra¿alnym oraz koniecznoæ wyra¿enia, powiadczaj¹cego ów kontakt.
Mistyk musi milczeæ, ale milczeæ nie mo¿e10. Droga mistyka rozpoczyna siê
zatem od wycofania siê ze s³owa i wspólnoty, prowadzi poprzez samotnoæ
i milczenie gwarantuj¹ce komunikacjê z Bogiem, by zakoñczyæ siê powrotem do
Mistrz Eckhart, Kazanie 83, cyt. za: J.. Piórczyñski, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia,
Wroc³aw 1997, s. 31.
8
Zob. J. Piórczyñski, Mistrz Eckhart, dz. cyt., s. 176-177.
9
J.A. K³oczowski, Miêdzy samotnoci¹ a wspólnot¹. Wstêp do filozofii religii, Tarnów 1994,
s. 10.
10
W. Gutowski, I kto zagasi³ okropne wiecid³o?. Semantyka ognia i wiat³a w twórczoci
Juliusza S³owackiego, w: ten¿e, Pasje wyobrani. Szkice o literaturze romantyzmu i M³odej Polski,
Toruñ 1991, s. 31.
7
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wspólnoty i prób¹ znalezienia jêzyka, za pomoc¹ którego bêdzie mo¿na wyraziæ
objawion¹ prawdê:
Mistyk uczestniczy w komunikacji miêdzyludzkiej i w kulturze poprzez s³owo. Ale jego
d¹¿eniem jest wyrwanie siê z tej sfery zaporedniczenia, aby uczestniczyæ w bezporednim kontakcie z Bogiem. Mistyk zaczyna mówiæ przede wszystkim dlatego, ¿e chce
pouczyæ swoich uczniów i adeptów. Nie chce trzymaæ swojej wiedzy pod korcem, bo
nie pozwala mu na to mi³oæ bliniego, jakim przecie¿ jest dla niego uczeñ11.

Jak pisze Jan Andrzej K³oczowski, powo³uj¹c siê na badania z zakresu filozofii jêzyka, jêzyk mistyka ma pe³niæ przede wszystkim funkcjê perswazyjn¹ 
mistyk ma wskazywaæ innym drogê przemiany i naprowadzaæ ich na sytuacjê
religijnego otwarcia12. G³ównym celem tekstu mistycznego ma byæ zatem nie
przekazywanie jakiej konkretnej treci, lecz towarzyszenie czytelnikowi w nadziei na osi¹gniêcie przez niego wiadomoci Bo¿ej obecnoci13. Mistycy tworzyli w³asny jêzyk, który opisywa³ w sposób niebezporedni niewys³awialne dowiadczenie mistyczne, a wobec wspólnoty pe³ni³ funkcjê transformacyjn¹.
Powy¿sze antynomie ujawniaj¹ce siê w dowiadczeniu mistycznym konstytuuj¹ swoisty paradoks mistyczny, stanowi¹cy jeden z najwiêkszych dylematów
mistyki odnosz¹cy siê do relacji miêdzy mistykiem a wspólnot¹. Analiza poszczególnych typów samotnoci pojawiaj¹cych siê na ró¿nych etapach dowiadczenia mistycznego przynosi niezwykle znamienny obraz relacji miêdzy trzema
biegunami: mistykiem, wspólnot¹ i Bogiem. Ich istot¹ okazuje siê zawsze dialog, który nie pozwala nigdy uto¿samiæ nawet najg³êbszej samotnoci mistyka
z izolacj¹ od wspólnoty. Samotnoæ mistyka to samotnoæ duchowa, która nie
jest uchyleniem siê od dialogu, lecz stanowi ostatnie jego s³owo14.
WIERNA SAMOTNOÆ
Samotnoæ jest niezbêdnym warunkiem modlitwy kontemplacyjnej, jaki odnajdujemy w pismach mistyków. wiêty Jan od Krzy¿a, nawi¹zuj¹c do obrazu
idealnej modlitwy, pojawiaj¹cego siê w Ewangelii (odbywaj¹cej siê zawsze
w ukryciu, w miejscach samotnych, w cichej porze nocy) wskazuje trzy rodzaje
miejsc wiêtych: krajobrazy rozbudzaj¹ce pobo¿noæ (czego wzór odnajdujemy
u pustelników i anachoretów), samotne miejsca, gdzie Bóg udziela ³ask duchowych, oraz miejsca czci Boga15. Obecnoæ innych ludzi czêsto uniemo¿liwia moJ.A. K³oczowski, Mistyka  miêdzy s³owem a milczeniem, dz. cyt., s. 19.
Tam¿e, s. 20-22.
13
B. McGinn, Fundamenty mistyki, dz. cyt., s. XVIII.
14
J.A. K³oczowski, Miêdzy samotnoci¹ a wspólnot¹, dz. cyt., s. 9.
15
Jan od Krzy¿a, Droga na Górê Karmel, w: ten¿e, Dzie³a, t³um. o. B. Smyrak OCD, Kraków
1986, rozdz. 42, s. 389-391.
11

12
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dlitwê, poniewa¿ nie pozwala w pe³ni uwolniæ siê od zgie³ku wiata i osi¹gn¹æ
stanu skupienia niezbêdnego dla kontemplacji. Samotnoæ jawi siê jako przestrzeñ graniczna, w której dokonuje siê przejcie od sfery zewnêtrznej (w której
funkcjonuje wspólnota) do wewnêtrznej, duchowej. Dlatego w. Jan od Krzy¿a
zaleca odbywanie modlitw i pielgrzymek w samotnoci:
Bardzo czêsto udziela Bóg ³ask przez obrazy znajduj¹ce siê w miejscach ustronnych
i samotnych. Bywa tak dlatego, ¿e przez trud jakiego wymaga dojcie na te miejsca,
wzrasta uczucie i si³a pobo¿noci. Nastêpnie dlatego, ¿e ludzie usuwaj¹ siê wtedy od
zgie³ku wiata, aby siê lepiej pomodliæ, jak to czyni³ Pan nasz Jezus Chrystus. Kto
wiêc odbywa pielgrzymkê dobrze czyni jeli j¹ odbywa samotnie chocia¿by w innym, ni¿ zwyczajny, czasie. Nigdy bym za nie radzi³ podejmowaæ wtedy pielgrzymki gdy idzie wielki t³um ludzi. Wówczas bowiem ludzie wracaj¹ bardziej roztargnieni ni¿ przedtem16.

Wielk¹ pochwa³ê samotnoci odnajdujemy w Pieni duchowej, gdzie zostaje
ona uto¿samiona z drog¹ do zjednoczenia z Bogiem. Samotnoæ oznacza przede
wszystkim przekroczenie ograniczeñ wiata zewnêtrznego, ogo³ocenie z uzale¿nieñ, które pojawiaj¹ siê zawsze, gdy cz³owiek funkcjonuje w relacjach z innymi. Tylko w samotnoci mo¿na osi¹gn¹æ prawdziw¹ wolnoæ duchow¹, dlatego
Jan od Krzy¿a pisze wprost o ukryciu w samotnoci, w której ma dokonaæ siê
otwarcie na obecnoæ Boga. Samotnoæ funkcjonuje tu na kilku poziomach: cz³owiek wkracza w przestrzeñ samotnoci i opuszcza wspólnotê, aby otworzyæ siê
na sferê duchow¹, ale przyczyna tego tkwi tak¿e w samotnoci, jak¹ odczuwa
we wspólnocie ten, który pragnie Boga: Jeli bowiem dusza pragnie Boga, ¿adne towarzystwo nie przynosi jej pociechy. I zanim nie znajdzie Boga, czuje coraz to wiêksze osamotnienie17. Droga mistyczna ma tak¿e nauczyæ samotnoci
we wspólnocie  samotnoci, która nie bêdzie ród³em cierpienia. W dowiadczeniu mistycznym dokonuje siê bowiem duchowe udoskonalenie duszy i ostateczne przekroczenie samotnoci.
Wierna samotnoæ ³¹czy siê przede wszystkim z ide¹ anachorezy: ¿ycia odosobnionego na pustyni, maj¹cego s³u¿yæ odsuniêciu siê od wiata zewnêtrznego, kontemplacji, otwarciu siê na sprawy duchowe i poznaniu Boga. O anachorezie nale¿y mówiæ w dwóch porz¹dkach: zewnêtrznym, gdzie anachoreza
oznacza odosobnienie, przebywanie z dala od ludzi, separacjê od spo³eczeñstwa,
oraz w porz¹dku wewnêtrznym, duchowym sprowadzaj¹cym j¹ do wyrzeczenia
siê namiêtnoci zwi¹zanych ze wiatem zewnêtrznym18. Anachoreta rezygnuje
Tam¿e, ks. III, rozdz. 36, 3.
Jan do Krzy¿a, Pieñ duchowa, w: ten¿e, Dzie³a, dz. cyt., strofa 35, objanienie, s. 687.
18
W tych dwóch wymiarach ujmowa³ anachorezê Ewagriusz z Pontu, dostrzegaj¹c jednoczenie pewn¹ dwuwarstwowoæ w pojêciu separacji anachorety od wiata: Pojêcie owej separacji
odnosi³ do wiata zewnêtrznego, rozumiej¹c je jako opuszczenie przez ascetê swoich stron, rodziny, bliskich, oraz wi¹za³ je ze wiatem wewnêtrznym, duchowym, istniej¹cym w samym anachore16

17
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z ¿ycia w spo³eczeñstwie, opuszcza wiat zewnêtrzny, aby móc istnieæ w wiecie
wewnêtrznym, w rzeczywistoci ducha i prawdy. Oddalenie od wiata stwarza korzystne warunki dla wyciszenia umys³u, poniewa¿ cz³owiek ¿yj¹cy w wiecie ulega rozproszeniu i uzale¿nia siê od ludzi i rzeczy rodz¹cych pragnienia. Izolacja nie
jest jednak¿e celem sama w sobie, jest jedynie rodkiem do osi¹gniêcia wewnêtrznego stanu skupienia umo¿liwiaj¹cego kontemplacjê. Ostatecznym za celem odosobnienia i wyrzeczenia siê wiata ma byæ, jak wskazuje Ewagriusz z Pontu, zdobycie wiat³a wewnêtrznego rozeznania oraz osi¹gniêcie stanu beznamiêtnoci19.
Co znamienne, anachoreza nie oznacza ca³kowitej separacji od wspólnoty.
Jeden z najs³ynniejszych ojców pustyni, Ewagriusz z Pontu (który spêdzi³ na
egipskiej pustyni 16 lat, ale nie w absolutnej separacji od ludzi; jego pustelnia
oznacza³a dom, w którym mieszka³ ze swoimi uczniami i który by³ odwiedzany
przez goci z zewn¹trz20) przestrzega³ przed wypaczeniami idei ¿ycia pustelniczego, dostrzegaj¹c pozytywne aspekty spotkañ z ludmi  ale tylko wtedy, gdy
by³y one po¿yteczne duchowo i nie odrywa³y pustelnika od spraw duchowych.
Natomiast rezygnacji z kontaktów z ludmi  stanowi¹cymi duchowe zagro¿enie
i wprowadzaj¹cymi rozproszenie  wymaga realizacja idei hezychii oznaczaj¹cej
stan wewnêtrznego skupienia, który osi¹ga siê poprzez przebywanie w celi i ciszy. Ewagriusz nazywa ten stan wiern¹ samotnoci¹, to¿sam¹ z permanentnym
trwaniem w ciszy, kontemplacj¹, samotnym wnikaniem w swoje wnêtrze”.
Wierne pozostawanie w samotnoci (stanie wewnêtrznego skupienia) wyklucza
spotkania z ludmi, którzy odrywaj¹ od kontemplacji i wprowadzaj¹ rozproszenie. Nale¿y pamiêtaæ jednak¿e, ¿e Ewagriusz wyznacza tak¿e pewne granice
trwania w idealnym odosobnieniu. Hezychia powinna byæ bowiem podporz¹dkowana w³aciwie pojêtej zasadzie mi³oci bliniego. Niekiedy wy¿sze dobro
wymaga rezygnacji z odosobnienia  najlepiej wyjania tê zasadê kwestia odwiedzin innych mnichów, w których anachoreta powinien dostrzegaæ samego Boga,
a nie  przeszkodê w realizowaniu idei hezychii21. Anachoreza okazuje siê zatem
przede wszystkim procesem duchowym, a monastyczna anachoreza na pustyni
stanowi jedynie jej cielesny symbol. Bez w¹tpienia jednak¿e anachoreza wpisuje
cie. W tym drugim rozumieniu nie chodzi o jakie wyjcie, wycofanie siê z jednej rzeczywistoci
do drugiej, ale o przebywanie w istniej¹cym duchowo wiecie. Przebywanie to zak³ada jednak pewn¹ separacjê  w tym sensie, ¿e wejcie w wiat ducha, powrót do w³asnego ja, wymaga wycofania
siê z rzeczywistoci zewnêtrznej – L. Niecior, Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 1997, s. 42.
19
Tam¿e, s. 44.
20
W osadzie Cele, gdzie przebywa³ Ewagriusz, mieszka³o oko³o 600 anachoretów ¿yj¹cych
w niewielkim oddaleniu od siebie (tak, ¿eby nie mogli siê nawzajem s³yszeæ). Ojcowie pustyni czêsto siê odwiedzali, aby zasiêgn¹æ rady, aby siê wspieraæ duchowo, gdy przestawali widzieæ przejrzycie. Ponadto dziennie Ewagriusza odwiedza³o oko³o piêciu przybyszów z zewn¹trz. Zob.
L. Niecior, Wstêp, w: Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1, t³um. K. Bielawski, M. Grzelak,
E. Kêdziorek, L. Niecior, A. Ziernicki, Kraków 1999, s. 19-23.
21
L. Niecior, Anachoreza, dz. cyt., s. 90.
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siê w przestrzeñ dowiadczenia mistycznego, staj¹c siê niezbêdnym warunkiem
duchowego skupienia i wa¿nym elementem duchowej drogi ku poznaniu Boga.
Anachoreza umo¿liwia kontemplacjê i modlitwê, jest wstêpem do dowiadczenia mistycznego (mistycznego zjednoczenia z Bogiem na drodze kontemplacji).
Odsuniêcie siê od ludzi jest dla mistyka bezwzglêdnie konieczne, tylko w ten
sposób mo¿e on osi¹gn¹æ stan ogo³ocenia siê z wszelkich pragnieñ i myli uniemo¿liwiaj¹cych czyst¹ modlitwê22.
Wierna samotnoæ anachorety nie oznacza zatem ucieczki od wiata jako takiego, lecz próbê uwolnienia siê od jego wp³ywu na w³asne mylenie, na w³asne
ja. To w³anie w dowiadczeniu mistycznym dokonuje siê przekroczenie samotnoci, mistyk nie jest ju¿ odosobnion¹ jednostk¹, lecz kim doskonale zjednoczonym ze wiatem23. Tak wiêc, bêd¹c od wszystkiego oddzielony, jest jednoczenie
ze wszystkim harmonijnie zjednoczony, uwa¿a siê za jedno ze wszystkimi, poniewa¿ nieustannie mu siê zdaje, ¿e dostrzega siê w ka¿dym innym24. Mistyk nie jest
ju¿ z tego wiata, ale wci¹¿ pozostaje wiatu bliski. Tak pojêta samotnoæ nie prowadzi do zanegowania wiata, lecz  poprzez oczyszczenie duchowe i pozbycie
siê fa³szywego obrazu siebie – umo¿liwia powrót do wiata, a w dalszej kolejnoci
 jego uzdrowienie, odmienienie. Biografie wielkich mistyków potwierdzaj¹ ich
ogromny wp³yw na losy nie tylko wspólnoty religijnej, ale tak¿e historii. Mistycy
za cel ostateczny stawiali sobie zawsze duchowe uzdrowienie wspólnoty, dlatego
trzeba tak¿e mówiæ o konsekwencjach dowiadczenia mistycznego sprowadzaj¹cych siê najczêciej do duchowej transformacji wiata. W takim ujêciu samotnoæ mistyczna jawi siê jako przeciwieñstwo samotnoci romantycznej  rozumianej przede wszystkim jako ucieczka od godnego pogardy wiata, zaprzeczenie
realnoci istnienia prowadz¹cej do wyobcowania jednostki. Istotê wiatopogl¹du
romantycznego stanowi³o przekonanie o nieprzystawalnoci dwóch wiatów: zewnêtrznego i wewnêtrznego, prowadz¹ce do tragicznego rozdarcia i zawieszenia.
Romantyk negowa³ rzeczywistoæ, uznaj¹c jedynie w³asne ¿ycie wewnêtrzne za
autentyczne. Rzeczywistoæ niedorastaj¹ca do jego marzeñ stawa³a siê czêsto
w jego przekonaniu miejscem bezwartociowym, dlatego chroni³ siê przed ni¹
w samotnoci, któr¹ nale¿y uto¿samiæ z aktem negacji wiata. Jej konsekwencj¹
najczêciej okazywa³a siê choroba woli prowadz¹ca do ca³kowitego wycofania
siê z ¿ycia i niezdolnoci czynu. W samotnoci romantycznej dochodzi³o do „rozdêcia ja, co prowadzi³o czêsto do niemo¿noci odnalezienia sensu w wiecie
zewnêtrznym25. Samotnoæ mistyka natomiast poprzez dowiadczenie wewnêtrzTam¿e, s. 181.
G. Bunge, Acedia, duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii, t³um.
J. Bednarek i A. Ziernicki, Kraków 2007, s. 62.
24
Ewagriusz z Pontu, O modlitwie, t³um. K. Bielawski, w: ten¿e, Pisma ascetyczne, t. 1, dz.
cyt., s. 125.
25
Zob. M. Piwiñska, Z³e wychowanie, Gdañsk 2005, s. 121.
22
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ne (które jest tak naprawdê przekroczeniem siebie w stronê Boga) i zewnêtrzne
oddzielenie od innych okazuje siê naturalnym rodowiskiem poznania, umo¿liwiaj¹cym spojrzenie na wiat z duchowej perspektywy.
Niezwykle interesuj¹co przedstawia siê kwestia samotnoci w kontekcie
integralnie z ni¹ zwi¹zanej acedii – rodz¹cej siê w samotnoci atonii duszy, stanowi¹cej najwiêksze zagro¿enie dla samotnego ascety. Oznacza³a ona zarówno
stan letargu i niezdolnoci do dzia³ania duchowego, jak i stan niepokoju wynikaj¹cy z przekonania, ¿e w innym miejscu nasze ¿ycie by³oby spe³nione, z potrzeby bycia gdzie indziej oraz ze wstrêtu do tu i teraz. Ten, kto ulega acedii, nienawidzi tego, co jest, po¿¹da za tego, czego nie ma26. Najwiêkszy teoretyk acedii,
Ewagriusz z Pontu wskazuje na jej trzy g³ówne objawy: wewnêtrzny niepokój
(który nie pozwala skupiæ siê na ¿adnej wykonywanej czynnoci i owocuje pokus¹ zmiany  zmiany prowadz¹cej jednak¿e donik¹d, bo jedynie zaciemniaj¹cej
nam prawdê o w³asnym ba³aganie wewnêtrznym), nienawiæ do swojego ¿ycia
(postrzeganie go jako monotonii i rutyny) oraz przekonanie o w³asnej samotnoci, opuszczeniu przez wszystkich, braku bliskoci z innymi, niemo¿noci uzyskania pocieszenia i wsparcia27. Demon acedii, okrelany przez Ewagriusza
z Pontu jako najuci¹¿liwszy sporód wszystkich demonów, przeobra¿a celê mnicha w egzystencjalne wiêzienie, zaciemnia jego relacje z Bogiem i skazuje na
nieprzekraczaln¹ samotnoæ:
Nachodzi mnicha ko³o godziny czwartej i osacza jego duszê a¿ do godziny ósmej.
Najpierw sprawia, ¿e s³oñce zdaje siê poruszaæ zbyt wolno lub wrêcz nie porusza siê
wcale, a dzieñ tak siê d³u¿y, jakby mia³ piêædziesi¹t godzin. Nastêpnie przymusza
mnicha, aby ci¹gle wygl¹da³ przez okno i wybiega³ z celi, by wpatrywaæ siê w s³oñce [ ]. Wzbiera w nim wreszcie nienawiæ do miejsca, w którym mieszka, do ¿ycia
i do rêcznej pracy. I podsuwa myl, ¿e zanik³a mi³oæ wród braci, a nie ma nikogo,
kto by pocieszy³28.

Acedia prowadzi czêsto do odmowy uczestniczenia w wiecie, który jawi siê
jako miejsce pozbawione wartoci, do odrzucenia wizji historii pojêtej jako celowy projekt, a w rezultacie: do odrzucenia Bo¿ej mi³oci. wiat cierpi¹cemu na
26
Acedia (gr. akçdia  beztroska, obojætnoúã) jest terminem wieloznacznym, w tradycji
chrzecijañskiej oznacza stan duchowego zobojêtnienia, wypalenia religijnego. wiêty Nil z Ancyry uto¿samia³ j¹ z chorob¹ objawiaj¹c¹ siê niemo¿noci¹ skupienia siê na jednej rzeczy i znienawidzeniem swojego ¿ycia. Jan Kasjan ³¹czy³ acediê z horror loci  przera¿eniem miejscem, w którym
siê jest, oraz z niezdolnoci¹ do dzia³ania duchowego wynikaj¹c¹ z przekonania o bezsensownoci
istnienia. Szczegó³ow¹ teoriê acedii opracowa³ Ewagriusz z Pontu, który umieci³ j¹ wród omiu
z³ych myli sprawczych, obok ob¿arstwa, nieczystoci, chciwoci, smutku, gniewu, pró¿noci
i pychy. Zob. G. Bunge, Acedia, dz. cyt., s. 25-62; M. Bieñczyk, Acedia, w: ten¿e, Melancholia.
O tych, co nigdy nie odnajd¹ straty, Warszawa 1998, s. 97-107.
27
Zob. G. Bunge, Acedia, dz. cyt., s. 81-108.
28
Ewagriusz z Pontu, O praktyce ascetycznej, t³um. E. Kêdziorek, w: ten¿e, Pisma ascetyczne, dz. cyt., t. 1, s. 12.
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acediê wydaje siê miejscem pozbawionym obecnoci Boga, a sam Bóg  jedynie
pustym s³owem, które straci³o wszelkie znaczenie:
Co z kolei mam powiedzieæ o demonie, który czyni duszê nieczu³¹? Bojê siê nawet
pisaæ o nim: jak dusza wyobcowuje siê z w³asnego stanu w czasie jego przybycia
i pozbawia siê bojani Bo¿ej oraz pobo¿noci, i nie uznaje ju¿ grzechu za grzech,
i nie uwa¿a nieprawoci za nieprawoæ. W jej pamiêci kara i s¹d wieczny s¹ ju¿ tylko go³ymi s³owami [ ]. Wprawdzie niby wyznaje Boga, jednak nie poznaje jego zarz¹dzenia. Uderzasz siê w piersi, kiedy dusza zwraca siê do grzechu, a ona nie czuje.
Cytujesz s³owa Pism, a ona jest ca³kiem zatwardzia³a i nawet nie s³yszy29.

W ten sposób acedia zapocz¹tkowuje proces odrealnienia Boga:
Acedia jest wiêc sytuacj¹, w której Bóg przestaje byæ realny i zamienia siê w martw¹
ideê, w zwyk³e s³owo (retoryczn¹ figurê), które nie budzi ju¿ emocji i nie przek³ada siê
w ¿aden sposób na kszta³t ¿ycia. Wszelkie dzia³ania, które mia³y cz³owieka wi¹zaæ
z transcendencj¹ i eschatologicznymi obietnicami jawi¹ siê teraz jako bezsensowne30.

Co znamienne, na acediê cierpi¹ zarówno anachoreci, jak i cenobici. Acedia
okazuje siê cile zwi¹zana z ludzk¹ kondycj¹, mo¿e przybieraæ ró¿ne formy,
w wersji zsekularyzowanej objawia siê pod postaci¹ nudy (zniechêcenia, zw¹tpienia w autentycznoæ naszego wyboru okrelonego sposobu ¿ycia, przekonania o bezwartociowoci wiata, niepokoju zmuszaj¹cego do zag³uszania pustki
rodkami doranymi: rozrywk¹, podró¿ami, ¿yciem towarzyskim, co powoduje
jedynie przesuniêcie problemu i odwrócenie uwagi). Jak twierdzi³ Pascal, nuda
jest konsekwencj¹ samotnoci, wy³ania siê z poczucia nicoci, w jak¹ wpada
cz³owiek w chwili, gdy pojawia siê w jego ¿yciu cisza, której nie zag³usza ha³as
codziennoci: „Nie ma dla cz³owieka nic równie nieznonego, jak za¿ywaæ pe³nego spoczynku, bez namiêtnoci, bez spraw, rozrywek, zatrudnienia. Czuje
wówczas swoj¹ nicoæ, opuszczenie, niewystarczalnoæ, zale¿noæ, niemoc, pró¿niê. Bezzw³ocznie wy³oni siê z g³êbi jego duszy nuda, melancholia, smutek, troska, ¿al, rozpacz”31.
Jednoczenie jednak¿e przebywanie wród ludzi wcale przed nud¹ nie chroni: wród ró¿nych rodzajów nudy mo¿na przecie¿ odnaleæ obok nudy samotnoci (pojawiaj¹cej siê w przestrzeni pozbawionej obecnoci Innego) tak¿e nudê
towarzysk¹, rodz¹c¹ siê w przestrzeni bez samotnoci lub miejscu przebywania
z tymi samymi ludmi32.
29
Ewagriusz z Pontu, O ró¿nych rodzajach z³ych myli, t³um. L. Niecior, w: ten¿e, Pisma
ascetyczne, t. 1, Kraków 2007, s. 372.
30
P. Kaznowski, Krótka historia metafizycznego znu¿enia, „Christianitas” 2010, nr 44, s. 53.
31
B. Pascal, Myli, t³um. T. ¯eleñski (Boy), Warszawa 1997, s. 95, 201 [47].
32
Micha³ Pawe³ Markowski w szkicu O nudzie wyodrêbni³ cztery najwa¿niejsze kategorie
nudy, jakie ukszta³towa³y siê w literaturze do koñca XVIII wieku: nudê metafizyczn¹ (wiat bez
Boga lub wiat wy³¹cznie z ludzkimi pragnieniami), nudê towarzysk¹ (wiat bez samotnoci lub
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WIÊTA SAMOTNOÆ
W projekcie drogi na Górê Karmel, czyli Drogi Doskona³oci Duchowej w.
Jana od Krzy¿a (której celem ma byæ transformacja duchowa i zjednoczenie duszy z Bogiem  zjednoczenie przekszta³caj¹ce), samotnoæ okazuje siê trwa³ym
stanem duchowym. Kolejne etapy cie¿ki mistycznej maj¹ prowadziæ do ogo³ocenia duszy: zerwania wiêzi ze wiatem zewnêtrznym i swoim ja. Pierwszy etap,
noc czynna zmys³ów, podczas którego nastêpuje wprowadzenie w stan kontemplacji, ma doprowadziæ do wyrzeczenia siê wszystkich rzeczy zwi¹zanych ze
wiatem, co umo¿liwi uwolnienie duszy od po¿¹dañ zmys³owych. Nale¿y odrzuciæ sk³onnoci uczuciowe do innych stworzeñ i wyzbyæ przywi¹zania do innych,
poniewa¿ sk³aniaj¹c siê uczuciowo do innego cz³owieka, oddalamy siê od Boga33,
dusza kochaj¹ca co poza Bogiem czyni siê niezdoln¹ do przeobra¿enia i czystego zjednoczenia z Nim34. Bliska relacja z drugim cz³owiekiem mo¿e okazaæ
siê powa¿n¹ przeszkod¹ na drodze ku przeobra¿eniu duchowemu. Dlatego w.
Jan od Krzy¿a zaleca trwanie w  w i ê t e j s a m o t n o  c i: Znam wiele osób,
które jednak przez drobne przywi¹zania pod pokrywk¹ jakiego dobra, towarzystwa czy przyjani pozbawi³y siê ducha i smaku Bo¿ego wiêtej samotnoci
i w koñcu dosz³y do utraty wszystkiego35. W¹ska cie¿ka ciemnej kontemplacji oznacza trwanie w s a m o t n o  c i d l a B o g a, bo gdy dusza zajmie
czym wolê, nie bêdzie tak wolna, samotna i czysta, jak to jest konieczne do
owego boskiego przeobra¿enia36. Kolejne etapy drogi mistycznej (podczas których dokonuje siê oczyszczenie sfery duchowej od rozumu oraz pamiêci i woli)
s¹ równie¿ wyznaczane przez samotnoæ umo¿liwiaj¹c¹ ogo³ocenie i prowadz¹c¹ do stanu mistycznej pró¿ni. Mistyczna s a m o t n o  æ d l a B o g a i w B o g u ³¹czy siê z koniecznoci¹ eliminacji w³asnej osobowoci, jej ograniczania,
a nawet unicestwienia, gdy¿, jak wskazuje Jan Tauler, w objawieniu zostaje zniszczone wszystko, co nie jest samym Bogiem. Wed³ug za³o¿eñ teologii mistycznej
³aska kontemplacji mistycznej, tajemna wiedza o Bogu, któr¹ najpe³niej oddaje
pojêcie promienia ciemnoci (sformu³owane przez w. Dionizego Areopagitê),
jest udzielana w piwnicy duchowej, gdzie dusza pogr¹¿a siê w milczeniu i ciszy. Doskonale oddaj¹ to s³owa Jakuba Böhmego: Gdy znikniesz w sobie dla
woli i zmys³ów w³asnego ja, wówczas wieczysty s³uch, wzrok i mowa otworem
ci bêd¹ i zobaczysz i us³yszysz Boga poprzez siebie samego”37.
wiat z tymi samymi ludmi), nudê samotnoci (wiat bez Innego) oraz nudê komunikacyjno-literack¹ (wiat bez fikcji lub wiat z jedn¹ totaln¹ opowieci¹). M.P. Markowski, O nudzie, w: ten¿e,
Anatomia ciekawoci, Kraków 1999, s. 183-184.
33
Jan od Krzy¿a, Droga na Górê Karmel, ks. I, rozdz. 5, 1, s. 141.
34
Tam¿e, ks. I, rozdz. 4, 3, s. 138.
35
Tam¿e, ks. I, rozdz. 11, 5, s. 162.
36
Tam¿e, ks. I, rozdz. 11, 6, s. 163.
37
J. Böhme, De Vita Mentali, cyt. za: J. Tomkowski, Mistyka i herezja, dz. cyt., s. 14.
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SAMOTNOÆ WEWNÊTRZNA
Samotnoæ odgrywa zatem zasadnicz¹ rolê na wszystkich etapach dowiadczenia mistycznego: najpierw jawi siê jako niezbêdny warunek kontemplacji
i oznacza w g³ównej mierze izolacjê od ludzi i wiata zewnêtrznego. Na kolejnych etapach przekszta³ca siê w trwa³y stan duchowy, gdzie nale¿y mówiæ przede
wszystkim o samotnoci wewnêtrznej. Jej istotê doskonale wyra¿a Mistrz Eckhart, którego mistykê opisywano czêsto jako mistykê odosobnienia, gdy¿ w³anie na koniecznoci separacji od wszelkiego ziemskiego przywi¹zania opiera siê
droga do osi¹gniêcia wolnoci i znalezienia Boga38. Odosobnienie Eckharta oznacza przede wszystkim odciêcie siê, oddzielenie, wyrzeczenie, zrezygnowanie
z rzeczy doczesnych, jednak¿e pojêcie to nie ogranicza siê jedynie do negatywnego ogo³ocenia, lecz obejmuje tak¿e pozytywne zwrócenie siê do Boga. Odosobnienie ma dla Eckharta decyduj¹ce znaczenie, ale rozumiane nie jako zewnêtrzne
oddalenie siê od ludzi, lecz jako oderwanie siê od wszystkich stworzeñ39. W metafizyczno-etyczno-mistycznym projekcie opuszczenia wszystkiego i wyrzeczenia siê siebie chodzi przede wszystkim o pokonanie w³asnego ja, aby móc patrzeæ na wiat, dostrzegaj¹c w nim nie siebie, lecz Boga.
Cz³owiek, który w ten sposób trwa w pe³nym odosobnieniu, zostanie uniesiony a¿ do
wiecznoci, do tego stopnia, ¿e odt¹d nie bêdzie go mog³a poruszyæ ¿adna rzecz doczesna, nie bêdzie odczuwa³ nic cielesnego, bêdzie jakby umar³y dla ca³ego wiata,
bo nic, co ziemskie mu nie smakuje [ ] To nieporuszone odosobnienie najbardziej
upodabnia cz³owieka do Boga40.

Projekt „cz³owieka wewnêtrznego i zwi¹zany z nim postulat wymiany ludzkiego na boskie w ¿yciu wewnêtrznym stanowi podstawê etyki ontycznej Eckharta.
Eckhart wyranie przeciwstawia samotnoci zewnêtrznej samotnoæ wewnêtrzn¹ (duchow¹, mistyczn¹), twierdz¹c, ¿e uciekanie na pustyniê nic nie da,
jeli nie nauczymy siê znajdywaæ pustelni w sobie samym. Nad ¿ycie pustelnicze, porzucenie towarzystwa ludzi i samotnoæ zewnêtrzn¹ przedk³ada samotnoæ
wewnêtrzn¹, któr¹ nale¿y znajdowaæ w sobie w ka¿dym miejscu: Nie mo¿na siê
tego nauczyæ przez ucieczki, przez to, ¿e cz³owiek bêdzie unika³ rzeczy i szuka³
zewnêtrznie rozumianej samotnoci. Musi raczej nauczyæ siê szukania samotnoci wewnêtrznej i znajdywania jej w ka¿dym miejscu i towarzystwie”41.
Cz³owiek wewnêtrzny ma d¹¿yæ do najg³êbszego odosobnienia  to znaczy
kierowaæ siê ku temu, co boskie, ku temu, co jest czystym milczeniem, w któ38

s. 136.
39

s. 13.
40
41

Zob. B. McGinn, Mistyczna myl Mistrza Eckharta, t³um. S. Szymañski, Kraków 2009,
Zob. W. Szymona, Wstêp, w: Mistrz Eckhart, Traktaty, t³um. W. Szymona, Poznañ 1987,
Mistrz Eckhart, O odosobnieniu, w: ten¿e, Traktaty, dz. cyt., s. 157.
Ten¿e, Pouczenia duchowe, w: ten¿e, Traktaty, dz. cyt., s. 26.
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rym nastêpuje ca³kowite upodobnienie siê do Boga42. W tym ujêciu samotnoæ
nale¿y rozpatrywaæ w perspektywie etycznej, tzn. jako okrelon¹ postawê wyrzeczenia siê pragnieñ zwi¹zanych ze wiatem doczesnym. W takim rozumieniu
staje siê ona wa¿nym elementem projektu cz³owieka wewnêtrznego. Eckhart
uznawa³ odosobnienie za najwy¿sz¹ cnotê, a pustyniê wewnêtrzn¹  za najdoskonalszy stan i cel bytu ludzkiego43.
Samotnoæ wewnêtrzna jest zatem stanem umo¿liwiaj¹cym kontemplacjê (proces inteligibilnego wchodzenia w sferê sacrum) mog¹c¹ prowadziæ do dowiadczenia mistycznego, nie wyklucza ona jednak mo¿liwoci pozostawania we wspólnocie ludzkiej. Znamienne tego przyk³ady odnajdziemy nie tylko w biografii wielkich
mistyków, ale tak¿e wród pisarzy realizuj¹cych mistyczny projekt uprawiania
twórczoci, do których mo¿emy zaliczyæ np. Juliusza S³owackiego czy Franza
Kafkê. Kafka, na co dzieñ pracownik Zak³adu Ubezpieczeñ Robotników od Wypadków Królestwa Czeskiego w Pradze, traktowa³ swoje pisarstwo jako formê
modlitwy (notabene by³ zafascynowany mistycznymi elementami chasydyzmu),
w samotnoci wewnêtrznej widzia³ niezbêdny warunek twórczoci:
Do mojego pisania potrzebujê zupe³nego odosobnienia, nie takiego jak pustelnik, to
nie by³oby wystarczaj¹ce, lecz jak umar³y. Pisanie tak rozumiane jest snem g³êbszym
od snu, a wiêc mierci¹, i tak jak umar³ego nie bêdzie siê wyci¹gaæ i nie mo¿na wyci¹gaæ z jego grobu, tak te¿ mnie nie mo¿na w nocy odci¹gn¹æ od mojego biurka44.

Analizuj¹c teksty S³owackiego, pochodz¹ce z tzw. okresu mistycznego (zarówno teksty literackie, filozoficzne i osobiste  listy, dzienniki, notatki  które
poeta w ostatnich latach ¿ycia traktowa³ jako swoist¹ ca³oæ, w jakiej prezentowa³ objawion¹ mu, jego zdaniem, tajemnicê), trzeba mieæ wiadomoæ, ¿e poruszamy siê w przestrzeni stanowi¹cej pogranicza mistyki, literatury i filozofii.
Póna twórczoæ autora Genezis z Ducha stanowi pewien eksperyment mylowy
i poetycki, realizowany przez dzie³a fragmentaryczne i wariantowe, które nale¿y
traktowaæ jako zapis procesu twórczego kszta³towanego na podobieñstwo tekstu
wiêtego. Doznawane wizje nie odcina³y jednak¿e poety od wiata: kontaktów
z ludmi czy gry na gie³dzie. Pytanie o to, czy mistyk mo¿e graæ na gie³dzie,
cile siê ³¹czy z pytaniem o mistyczny czy mistycyzuj¹cy charakter utworów pochodz¹cych z ostatniego etapu twórczoci S³owackiego. Pozostanie ono na zawsze kwesti¹ otwart¹, podobnie jak pytanie o prawdziwoæ dowiadczenia mistycznego  które jako dowiadczenie wewnêtrzne mo¿e byæ oceniane jedynie
z perspektywy prze¿ywaj¹cego je podmiotu.

Tam¿e, s. 163.
Zob. J. Piórczyñski, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, dz. cyt., s. 174.
44
F. Kafka, List do Felicji Bauer z 26 czerwca 1913 roku, w: ten¿e, Listy do Felicji, t³um.
I. Kroñska, Warszawa 1976, s. 432.
42

43
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SUMMARY
The article is an attempt of analysis of the category of loneliness in the mystical experience.
The loneliness is a natural space of cognition and a necessary condition of the contemplation
enabling the experience of God, but it is also irremovable element of all stages of the mystical
experience. Three of the principle problems of this question were subjected to the analysis. Faithful
loneliness constituting the essence of the concept of anachorese. From such point of view the
isolation from the world (as well as the escape from the body) turns out to be a way to experience
of God. Holy loneliness as a durable spiritual state connected with narrow path of the dark
contemplation of St. John of the Cross (mystical loneliness in God and for God). Inner loneliness
(Eckhart’s seclusion as a basis of the project of inner man).

Keywords
mysticism, mystical experience, loneliness (faithful, holy, inner), seclusion,
separation, contemplation, acedia

S³owa kluczowe
mistyka, dowiadczenie mistyczne, samotnoæ (wierna, wiêta, wewnêtrzna), odosobnienie,
separacja, kontemplacja, acedia
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Projektowanie egzystencji. Samotnoæ. W³aciwe bycie sob¹?
Project of Existence. Solitude. Authentic Being-ones-self?
Umiera siê samemu.
Trzeba tedy czyniæ, jak gdyby cz³owiek by³ sam1.

¯yje siê raz! Prawda ta dociera do nas zwykle nazbyt wczenie. Z ca³¹ pewnoci¹ ¿yjemy w³anie teraz, z wysokim prawdopodobieñstwem jedynie te(n)-raz.
Jeli dopuszczamy do siebie jakie religijne domys³y: ten raz jest dla nas istotny
jako warunek jakoci ¿ycia przysz³ego czy ¿ycia wiecznego  jako bie¿¹cy
i skoñczony nabiera wagi ze wzglêdu na nieskoñczonoæ i nie wolno go nam
zmarnowaæ. Jeli nie poszukujemy sensu po stronie tego, co nieskoñczone, odczuwamy koniecznoæ wydobycia sensu ¿ycia w³anie z jego niepowtarzalnoci
 ¿ycie jako pojedyncze i skoñczone nabiera wagi2, daje nam niepowtarzaln¹
szansê prze¿ycia go, której nie wypada zmarnowaæ – w myl zasady: ¿yje siê raz,
ale jeli zrobisz to dobrze, raz wystarczy!

B. Pascal, Myli, t³um. Tadeusz ¯eleñski (Boy), Warszawa 2000, fragment 351 [63], s. 152.
Nacisk na (po)wagê tego, co robimy ze swoim ¿yciem, jest obecnie ogromny i porównaæ go
mo¿na, zdaje siê, jedynie do tego, jaki w sferze moralnej k³ad³ na swych wiernych Koció³, ka¿¹c
im pamiêtaæ o mierci, która przyjdzie niespodziewanie niczym z³odziej, a tak¿e o s¹dzie i piekle,
owym ostatecznym rozliczeniu i wiecznie powracaj¹cym (samo)potêpieniu, od którego nie bêdzie
ucieczki. Obecnie  w wyniku sekularyzacji wspó³czesnych spo³eczeñstw – wa¿noæ ka¿dej chwili
naszego ¿ycia nadaje nie tyle nieskoñczonoæ, ile skoñczonoæ w³anie. ¯ycie nie jest ¿adnym przygotowaniem jakiego póniej, nie ma co liczyæ na niczyj¹ ³askê i ³udziæ siê, ¿e mi³osierny Bóg
ostatecznie wybawi ka¿dego nieudacznika i dopuci go do wiecznej szczêliwoci. Nasze szczêcie mo¿e siê ziciæ jedynie (te)raz podczas naszej pojedynczej i niepowtarzalnej ziemskiej egzystencji i co wiêcej: to, czy siê zici, zale¿y jedynie od nas.
1

2
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I. POTOCZNE DLA WSPÓ£CZESNOCI ROZUMIENIE PROJEKTOWANIA EGZYSTENCJI
1. ¯ycie wed³ug projektu

Z uwagi na skoñczonoæ niepowtarzalnego ¿ycia g³ównym problemem cz³owieka sta³ siê czas. Ju¿ nie tylko egzystuje siê w czasie, ale te¿ ma siê czas. Mój
czas, czas przede mn¹, czas, który pozosta³. Czas ten jest wymiarem naszej egzystencji: zamyka j¹ w pewn¹ mo¿liw¹ ca³oæ, a zarazem czyni j¹ czym dostêpnym, nasz¹ w³asnoci¹, z któr¹ mo¿emy co zrobiæ, któr¹ nale¿y zagospodarowaæ. Okrelamy w³asn¹ egzystencjê przez to, co robimy ze swoim czasem.
Poniewa¿ za czas ten jest policzalny (policzony), nale¿y go w³aciwie wykorzystaæ. Z tego samego powodu jestemy odpowiedzialni3 za to, jak nim zarz¹dzamy. Czas to najbardziej wartociowy element naszego maj¹tku4. Od nas tylko
zale¿y, na co go powiêcamy i komu ofiarowujemy  zawsze go jednak wytracamy i mamy go coraz mniej  dlatego te¿ powinnimy byæ w tym jak najbardziej
rozs¹dni.
Najrozs¹dniejszym rozwi¹zaniem opanowania problemu przemijania wydaje
siê przygotowanie strategii optymalnego wykorzystania ca³oci czasu, który pozosta³. Im wczeniej, tym lepiej5. Taka stworzona przez siebie oraz narzucona
samemu sobie strategia optymalnego spe³nienia w³asnego ¿ycia nosi nazwê projektu egzystencjalnego.
Odpowiednie zaprojektowanie egzystencji sk³ada siê z obrania sobie celu
g³ównego (najbardziej w³asnego zadania, powo³ania), okrelenia celów pomniejszych (tego, co chce siê osi¹gn¹æ, nauczyæ przed mierci¹) oraz szeregu
rozwi¹zañ spo³ecznych, takich jak: wybór kierunku wykszta³cenia, pracy, miejsca zamieszkania, stylu ¿ycia, jak i podjêcia wa¿kich decyzji egzystencjalnych
(nale¿¹cych do schematu przeciêtnej egzystencji): wyboru miêdzy byciem samemu a zwi¹zkiem, posiadaniem lub nie potomstwa, miêdzy osiad³ym trybem ¿ycia a przemieszczaniem siê itp., a wreszcie okrelenia preferencji tego, miêdzy
3
Odpowiedzialnoæ za to, co zrobimy z w³asnym ¿yciem w kontekcie jego pojedynczoci
i niepowtarzalnoci (jest wszystkim, co mamy, tym co mamy najcenniejszego), ciê¿arem gatunkowym mo¿na przyrównaæ jedynie do ciê¿aru dokonania czynu w perspektywie jego wiecznego
powracania, znów i znów prze¿ywania go, które w przypadku b³êdu prowadzi do ob³êdu, do piek³a  i choæ ta ekstremalna sytuacja wydaje siê niemo¿liwa, zdaje siê, ¿e im bardziej rozwiniêta
jest (samo)wiadomoæ, tym bardziej sk³onna jest odczuwaæ wagê odpowiedzialnoci zarówno pojedynczych czynów, jak i odnalezienia oraz wype³niania swojej ¿yciowej misji. Odpowiedzialnoæ
ta jest nie tylko wielka pod wzglêdem ciê¿aru osobistego, ale tak¿e wa¿ka dla ludzkoci jako takiej
 poniewa¿ to, co mogê przede wszystkim zrobiæ dla innych, to zadbaæ o samego siebie, przede
wszystkim zacz¹æ od siebie.
4
Por. Ph. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, t³um. A. Cybulko, M. Zieliñski, Warszawa
2009, s. 17.
5
Jeste jedyn¹ osob¹, która mo¿e sprawiæ, by twój czas mia³ znaczenie. Je¿eli nie ty, to kto?
Je¿eli nie teraz, to kiedy? – tam¿e, s. 29.
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kogo i co w naszej codziennoci rozdysponujemy nasz czas (na co przeznaczamy swój czas, zgodnie ze swoim przeznaczeniem).
Projekt egzystencjalny zak³ada zatem uprzedni namys³ wybiegaj¹cy w przysz³oæ, którego celem jest danie/dawanie sobie odpowiedzi na pytanie jak ¿yæ?,
wyznaczenie/wyznaczanie sposobu, w jaki bêdzie mo¿na optymalnie prze¿yæ
i spe³niæ ¿ycie i siebie jako jednostkê. Budowa takiego projektu jest wybieraniem,
którego efektem staje siê ukierunkowanie wszystkich kolejnych wyborów. W tym
sensie jest stanowieniem wartoci. W³aciwie wykreowany projekt staje siê sensem ¿ycia, a wype³nienie go jego celem. Fundamentami takiej postawy s¹: samowiadomoæ i wiara we w³asne mo¿liwoci, si³a woli, odpowiedzialnoæ, praca nad sob¹, walka z przypadkiem – motorem: chêæ okrelenia i stworzenia
siebie, bycia kim poprzez dokonania. Projekt taki jest cile zwi¹zany z budowaniem w³asnej to¿samoci.
Nie ka¿dy potrafi spojrzeæ w swoj¹ przysz³oæ, tym bardziej spojrzeæ na
swoje ¿ycie jako ca³oæ. St¹d, choæ nie bêdziemy podziwiaæ nikogo za to, ¿e
potrafi zaplanowaæ sobie weekend, jestemy sk³onni ceniæ jako odpowiedzialnego i przewiduj¹cego kogo, kto ju¿ w m³odoci myli i zabiega o zapewnienie
sobie takiej emerytury, która na staroæ czyni³aby go przynajmniej niezale¿nym
finansowo i nieuci¹¿liwym dla bliskich. Projektowanie ¿ycia poprzez wyznaczenie sobie pewnego szlaku istotnych dokonañ jest spo³ecznie wartociowane wy¿ej ni¿ troszczenie siê o siebie z dnia na dzieñ. O ile bycie zapobiegawczym mo¿e
mieæ wiêcej wspólnego z zachowawczoci¹ i interesownoci¹, o tyle bycie przewiduj¹cym jawi siê jako maj¹ce wiele wspólnego z rozs¹dkiem, wolnoci¹ do
i odpowiedzialnoci¹, a jako pytaj¹ce o to jak ¿yæ tak¿e jako etyczne6. Chêæ
dobrego wykorzystania w³asnego czasu wyp³ywa, jak siê zdaje, z jakiego wy¿szego poziomu wiadomoci, z przebudzenia samowiadomoci, jest wartociowana wy¿ej  nie ka¿dy to potrafi, ale ka¿dy powinien7.
Potrzebê samookrelenia rodz¹ w nas wymagania spo³eczne: rodzina, znajomi, koniecznoæ edukacji8, pracy, przynale¿noci do spo³eczeñstwa w ogóle: owo
6
Na temat fundamentalnego znaczenia tego pytania dla etyki  zob. J. Filek, Filozofia jako
etyka. Eseje filozoficzno-etyczne, Kraków 2001, s. 168-182.
7
W interesie spo³ecznym i w³asnym, jednostka mo¿e i powinna siê stawaæ w coraz bardziej
dos³ownym sensie «ekspertem» w sprawach kierowania w³asnym ¿yciem i rozwojem, lub  mówi¹c inaczej  powinna zmierzaæ wiadomie do nabywania kompetencji biograficznej. Podstaw¹
tej kompetencji jest zarówno wiedza potoczna i naukowa, jak i dowiadczenie osobiste jednostki
– Z. Pietrasiñski, Rozwój z perspektywy podmiotu, w: Rozwój psychiczny cz³owieka w ci¹gu ¿ycia.
Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, red. M. Tyszkowa, Warszawa 1988, PWN, s. 109. Jak
siê wydaje, dzi ka¿dy ma doæ szerokie kompetencje biograficzne, które s¹ stale zwiêkszane chocia¿by poprzez media. Brak takich kompetencji wi¹zany jest ze znacznie mniejszymi szansami
adaptacyjnymi, uzyskania wy¿szej pozycji spo³ecznej czy odniesienia sukcesu. Intensyfikacja ¿ycia, zwiêkszenie wartoci swojego CV, a przez to i orientacja na przysz³oæ sta³a siê now¹ norm¹. Zob. Ph. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, dz. cyt., s. 131.
8
Dom i szko³a zwyczajowo wpajaj¹ w nas nawyki samokszta³cenia i samowychowania. Zmie-
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co trzeba w ¿yciu robiæ; wzmaga poczucie skoñczonoci bycia, ¿ycie wobec
mierci: chêæ zaistnienia, bycia kim, pozostawienia po sobie ladu (choæby tych
paru artyku³ów…); wspomaga potoczna wiedza psychologiczna9: gdzie poznaj
samego siebie znaczy czêsto stwórz siebie, okrel siebie i próbuj staæ siê taki,
jakim chcia³by byæ, zachowuj siê poprawnie, b¹d asertywny, pewny siebie,
myl pozytywnie, b¹d kreatywny, przedsiêbiorczy, pracowity, a wiêc nie tylko
stañ siê kim, ale wykreuj siebie tak, by siê wybiæ, osi¹gn¹æ sukces: przede
wszystkim stawiaj sobie poprzeczkê wysoko i nie przestawaj marzyæ – d¹¿, d¹¿
nieustannie!
Dobrze zapowiadaj¹cy siê cz³owiek powinien odpowiedzialnie (konsekwentnie) i odpowiednio (nale¿ycie) zrealizowaæ to, co zapowiedzia³. M³ody cz³owiek
pn¹cy siê po szczeblach kariery jest kim obiecuj¹cym, kim maj¹cym przysz³oæ
 potrzeba mu tylko tego, by jej nie zmarnowa³10, by wype³ni³ swoje obietnice.
Owo nie zmarnowa³ jest równoznaczne z prze¿y³ ¿ycie dobrze i jako takie
stanowi kryterium spo³ecznego usprawiedliwienia jego wolnoci, a zarazem odgrywa rolê mobilizuj¹cej go presji. Presja spo³eczna (np. nacisk rodziców na
edukacjê dziecka) jest jedynie powieleniem presji osobistej p³yn¹cej ze wiadomoci niepowtarzalnoci ¿ycia oraz potrzeby sensu.
Realizacja projektu siebie jako pogoñ za szczêciem nieustannie zaprz¹ta
nasze myli, poch³ania lwi¹ czêæ naszego ¿ycia, nie zwalnia tempa i nie uznaje
przestojów11, dlatego te¿ jest ona zajêciem absorbuj¹cym, frustruj¹cym, obarczonym ryzykiem i wymagaj¹cym znacznego nak³adu energii12. Niepowtarzalnoæ numeryczna ¿ycia wprawdzie nie obliguje nas do tego, by nasze ¿ycie by³o
ni³ siê jednak wzór przeciêtnoci – to, co kiedy stanowi³o dorobek ludzi dobrze wykszta³conych,
dzi uznaje siê za wiedzê i umiejêtnoci standardowe, bez których zostaje siê zepchniêtym na „margines spo³eczeñstwa, np. znajomoæ jêzyków obcych, zainteresowanie sportem, zdrowiem, duchowoci¹.
9
Zimbardo oraz Boyd tak reklamuj¹ swoj¹ ksi¹¿kê powiêcon¹ czasowi: Ta ksi¹¿ka mówi
o prze¿yciu ¿ycia w sposób pe³ny, o wyciniêciu go z ka¿dego roku, miesi¹ca, godziny, minuty
i sekundy, jakie s¹ ci dane. A dalej: Ksi¹¿ka ta jest przewodnikiem po tym, jak inwestowaæ
w swoj¹ przysz³oæ. Czas ma znaczenie, niewa¿ne kim jeste, gdzie mieszkasz, ile masz lat i czym
siê zajmujesz. Niezale¿nie od tego, czy pijesz w samotnoci, czy te¿ jeste przywódc¹ narodów,
czas ma znaczenie. Czy jeste samotn¹ matk¹, dyrektorem, nauczycielem, studentem, czy wiêniem,
czas ma znaczenie. Mo¿esz byæ wyluzowanym hedonist¹, czy te¿ ¿wawo pn¹cym siê do góry, pracoholikiem typu A, czas ma znaczenie. Twój czas jest cenny. Odbywasz tê podró¿ tylko raz, jest
wiêc niezwykle istotne by wykorzysta³ j¹ mo¿liwie jak najlepiej  Ph. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, s. 26 i 29.
10
Rozwój w wieku dojrza³ym zdaje siê nie regu³¹ ¿ycia, a jedynie mo¿liwoci¹, która mo¿e
zostaæ nie zrealizowana. […] od pewnego momentu ¿ycia absolutnie niezbêdny [warunek rozwoju,
to  J.£.]: osobiste wiadome zaanga¿owanie cz³owieka we w³asny rozwój. […] bez takiego zaanga¿owania cz³owiek staje siê «produktem ubocznym w³asnego ¿ycia» – E. Sujak, Rozwa¿ania
o ludzkim rozwoju, Kraków 1998, s. 12-13.
11
Z. Bauman, Sztuka ¿ycia, t³um. T. Kunz, Kraków 2009, s. 7.
12
Tam¿e, s. 11.
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niepowtarzalne równie¿ treciowo, nieludzko oryginalne, ale do tego, by by³o
intensywne – pe³ne dokonañ. St¹d mo¿e ono prowadziæ do wyczerpania i depresji, mo¿e siê za³amaæ i zakoñczyæ niepowodzeniem. Za³amane projektowanie siebie mo¿e zacz¹æ podawaæ samo siebie w w¹tpliwoæ. Podanie w w¹tpliwoæ
wartoci projektowania egzystencji zwykle skierowuje j¹ na drogê ¿ycia z dnia
na dzieñ13.
2. ¯ycie bez projektu

Sielankowa wizja cz³owieka ¿yj¹cego z dnia na dzieñ, nieprzejmuj¹cego
siê w³asn¹ mierci¹14, nieodczuwaj¹cego potrzeby jak najintensywniejszego wykorzystywania czasu, ale po prostu ¿yj¹cego, jest poci¹gaj¹ca nade wszystko
jako wytchnienie od nieustannego d¹¿enia do czego. Marzymy o tym, by na
powrót móc staæ siê kim wolnym od obsesji mierci oraz od wynikaj¹cej z niej
obsesji uzasadniania i usensowniania egzystencji i jej intensyfikacji. Idea³em
wydaje siê tu cz³owiek pierwotnie prosty, którego wolnoæ polega na: codziennym i ka¿dorazowym wybieraniu b¹d odrzucaniu tego, co mu ¿ycie przynosi,
otwarciu na spotkania i chwytanie przypadków, poddawaniu siê urokowi chwili,
oddawaniu siê w rêce losu. Cz³owiek taki nie decyduje o tym, czy chce zwi¹zaæ
siê z kim czy te¿ pozostaæ singlem, któr¹ to decyzjê nastêpnie realizuje, otwieraj¹c siê na mo¿liwoæ zakochania w kim i jakby wywo³uj¹c je b¹d zamykaj¹c
swoje serce, ale wi¹¿e siê z kim dlatego, ¿e spotka³a go mi³oæ, lub pozostaje
sam dlatego, ¿e mi³oci nie napotka³. Nie szacuje, na jak¹ liczbê przyjació³ mo¿e
sobie pozwoliæ, by mia³ czas dawaæ im wszystkim siebie w nale¿ycie g³êboki
i troskliwy sposób przy utrzymaniu zadowalaj¹cej (nienadu¿ywaj¹cej) obie strony regularnoci spotkañ. Stanowi on przeciwieñstwo cz³owieka programowego
i wyrachowanego, który potrzebuje wpierw okreliæ swoje mo¿liwoci, oszacowaæ zyski, wyznaczyæ cele i zasady, a nastêpnie wprowadza plan w ¿ycie. Projekt egzystencjalny jest w³anie tak¹ teori¹ poprzedzaj¹c¹ ¿ycie.
Przeciwieñstwem cz³owieka teoretycznego nie jest cz³owiek praktyczny,
gdy¿ – jak widaæ – s¹ to w³aciwie dwie strony tego samego medalu  ale cz³owiek spontaniczny, który jest swobodny, uczuciowy i przygodowy. O ile cz³oZob. tam¿e, s. 8 i nn. Na przyk³ad, coraz wiêcej bogatych ludzi odczuwa, ¿e pieni¹dze nie
daj¹ szczêcia. Coraz czêciej spotkaæ mo¿na ludzi biznesu w rednim wieku, którzy postanawiaj¹ porzuciæ swoj¹ karierê i radykalnie zmieniæ w³asne ¿ycie  zostaj¹ wolontariuszami, zak³adaj¹ fundacje i powiêcaj¹ siê innym czy te¿ decyduj¹ siê na wyjazd do krajów s³abo rozwiniêtych
w poszukiwaniu prostego, ale i trudnego/twardego ¿ycia, licz¹c na to, ¿e objawi im ono swoj¹,
zapomnian¹ ju¿ przez bia³ego cz³owieka, pierwotn¹ wartoæ. (Takie postêpowanie niew¹tpliwie
jest rodzajem kompleksu Rousseau). Na temat ró¿nicy miêdzy projektuj¹cym Zachodem a dostosowuj¹cym siê Wschodem zob. R.E. Nisbett, Geografia mylenia, t³um. E. Wojtych, Sopot 2009,
krótko s. 67, obszerniej ca³e rozdzia³y 3 i 4.
14
Por. M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 1994, s. 357.
13
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wiek programowy walczy z przypadkiem lub ewentualnie wykorzystuje go do
swych celów, cz³owiek spontaniczny pozostaje otwarty i wedle woli daje siê
nieæ przypadkowi  sam nie wie, do czego go to doprowadzi, co zreszt¹ nie ma
znaczenia  gdy¿ cz³owiek ten do niczego nie d¹¿y, nie spieszy siê, przerwanie
jego ¿ycia w dowolnej chwili nie krzy¿uje mu ¿adnych planów, a jedynie
w przykry sposób przerywa jego wiête teraz. Nie mo¿na odmówiæ takiemu cz³owiekowi posiadania jakoci, jest on jako okrelony przez swe wybory, a jednak
nie jest zainteresowany tym, jak one go okrelaj¹, jak go podsumowuj¹. Jego
to¿samoæ jest mu raczej dana, a nie zadana15. Jest przeciwieñstwem, antypodami wobec obci¹¿onego sw¹ egzystencj¹ cz³owieka interesu  i jako taki jest jego
têsknot¹ za lekkoci¹ i wytchnieniem.
Nie zaprzeczaj¹c temu, ¿e cz³owiek spontaniczny zaistnia³ gdzie w sposób
spontaniczny i ¿yje obok cz³owieka teoretycznego, mo¿emy zapytaæ: jaka jest
szansa na to, ¿e cz³owiek programowy zdo³a programowo staæ siê spontaniczny?
Czy mo¿liwa jest taka przemiana to¿samoci? Czy ogranicza siê ona jedynie do
zmiany przyjêtej perspektywy czasu?
3. Usprawiedliwienie wolnoci

Pozostawiwszy te pytania bez odpowiedzi, powróæmy do cz³owieka projektuj¹cego siebie, który nie straci³ wiary. Jeli jest dzielny, nie za³amie siê pod naporem stresu i dope³ni swego, to realizowanie egzystencjalnego projektu stanie
siê dlañ samorealizacj¹. Cz³owiek ten przekonany jest, ¿e to, czy umieraj¹c bêdzie siê czu³ spe³niony, zale¿y g³ównie od niego samego: od tego jak wype³ni³
to, czemu da³ wiarê, czy ¿y³ zgodnie z w³asn¹ filozofi¹ ¿ycia. Z³oliwi powiedzieliby: a zatem zale¿y od tego, jakiej ideologii da³ siê uwieæ – w tym sensie
umieraj¹cy islamski terrorysta umiera mierci¹ spe³nionego, spe³ni³ do koñca sw¹
egzystencjê, zadanie, które sobie obra³. Wydaje siê, ¿e faktycznie nie ma wiêkszego znaczenia dla samego poczucia spe³niania to, sk¹d przysz³o do nas nasze
zadanie, czy jest ono nasze jako wykreowane przez nas, czy te¿ nasze jako przez
nas przyjête i zadecydowane  w obliczu mierci istotne jest to, ¿e by³o nasze
i ¿e uda³o siê nam je wype³niæ. Jeli nie zw¹tpimy, nie zaprzemy siê swej wiary,
jego wype³nieniu towarzyszyæ bêdzie poczucie szczêcia, wiadomoæ wype³nienia swego zadania jako jednostki, samousprawiedliwienia naszej egzystencji.
Czym innym jednak jest wype³nienie projektu egzystencji i towarzysz¹ce
mu samopoczucie usprawiedliwienia jej przed sob¹ – czym innym za jej usprawiedliwienie spo³eczne. Jaka jest mo¿liwoæ utrzymania w³asnej wiary wobec
przemocy oceny spo³ecznej? Jak¹ moc musia³by mieæ egocentryzm, by staæ go
by³o na tak¹ samotnoæ, przeciwstawienie siê innym i podjêcie ryzyka tego, ¿e
racja mo¿e le¿eæ po ich stronie  byæ mo¿e dopiero moc geniuszu lub szaleñ15

Por. Z. Bauman, Sztuka ¿ycia, dz. cyt., s. 28.
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stwa. St¹d usprawiedliwianie w³asnej wolnoci (tego jak j¹ zagospodarowalimy)
przed innymi ludmi wydaje siê niemal nieuchronne.
Nierzadko zdarza siê, ¿e egzystencja cz³owieka oceniana i usprawiedliwiana
jest z uwagi na jego dzie³a  za sam¹ wagê wytworów i ich wk³ad w kulturê,
a pomija siê to, jakie ¿ycie pêdzi³ sam twórca, a przede wszystkim to, jakim by³
cz³owiekiem (wynosi siê go ponad dobro i z³o)16. Zwykle jednak usprawiedliwia
i podziwia siê kogo w³anie za to, jakim by³ cz³owiekiem, jak wysoko by³ uspo³eczniony, pomimo braku jego wk³adu w kulturê (choæby takiego, ¿e jego postêpowanie nie jest doæ szeroko znane jako przyk³ad dla innych). Chimeryczny
i egoistyczny twórca pod¹¿aj¹cy sobie tylko wiadom¹ (samotn¹) cie¿k¹17 ryzykuje, ¿e jeli jego dokonania nie zostan¹ uznane spo³ecznie, jego egzystencja
zamiast wymiaru osi¹gniêcia sukcesu, nabierze w oczach innych wymiaru upadku i moralnego zepsucia. Cz³owieka nietworz¹cego niczego, a dbaj¹cego jedynie
o to, by ¿yæ dobrze (dobrze w sensie moralnym, utrzymywania siê w granicach spo³ecznych standardów tolerancji), z du¿ym prawdopodobieñstwem czeka
los zaginiêcia w odmêtach ludzkiej niepamiêci. Wydaje siê zatem, ¿e tak¿e dla
niego wiêksz¹ wartoæ mia³oby usprawiedliwienie w³asnego ¿ycia przed sob¹ 
ka¿dorazowe czynienie tego, co uwa¿a za s³uszne. Co jest szczêciem dla jednego,
mo¿e byæ koszmarem dla drugiego. Mo¿na zapytaæ: jak¹ zatem wartoæ ma spo³eczne usprawiedliwianie wolnoci? I odpowiedzieæ na to pytanie: ¿adn¹, a zarazem: wysok¹.
4. Potoczne rozumienie projektowania egzystencji a samotnoæ

Rola samotnoci w obraniu projektowania egzystencji za swoj¹ ¿yciow¹ drogê wydaje siê bardzo zró¿nicowana i uzale¿niona od konkretnych odpowiedzi na
pytanie o to, jak ¿yæ?. Zarówno poziom samodzielnoci samego projektowania, jak i poziom samotnoci jego realizacji zale¿y od samego wyboru tego, czego chcemy dokonaæ: od tego, czy przejmiemy wytyczne projektu jako dziedzictwo pozostawione przez innego/innych (autorytetu, duchowego mistrza, religiê),
czy te¿ bêdziemy d¹¿yæ do ujawnienia go na drodze indywidualizacji i rozwoju
osobistego (samopoznania, pos³uszeñstwa sumieniu, powo³ania); od tego, czy
bêdzie to projekt, w który z koniecznoci w³¹czeni s¹ inni (praca w grupie, praca
spo³eczna, g³êbokie relacje, ale i inni jako publicznoæ, rzesza fanów, warunek
s³awy), czy te¿ samotna droga twórcy, który mniej lub bardziej zapomnia³ o inJako przyk³ad mo¿na by podaæ wielu artystów, których ra¿¹cy sposób ¿ycia by³ znoszony
jedynie z uwagi na ich dzie³o. Podobnie szefa firmy czy naukowca mo¿na ceniæ za jego osi¹gniêcia, wk³ad w rozwój firmy, nauki, abstrahuj¹c od jakoci personalnych kontaktów z nim, bêd¹c
gotowym na tym polu wiele mu wybaczyæ.
17
Romantyczny mit niezrozumianego za ¿ycia i skazanego na samotnoæ, a docenionego przez
ogó³ dopiero pomiertnie twórcy (wyprzedzaj¹cego sw¹ epokê) wydaje siê nadal dominuj¹cym
modelem twórcy, geniusza jako takiego.
16
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nych (iluzorycznie: chc¹c siê od innych odró¿niaæ, lub realnie: zatracaj¹c siê
w sobie, w swoich ideach i d¹¿eniach). Pomimo tej ró¿norodnoci projektuj¹cych
egzystencjê ³¹czy maksyma: moja egzystencja jest w moich rêkach. Aby projektowanie w ogóle by³o mo¿liwe, cz³owiek musi przyznaæ, ¿e jego los le¿y w jego
rêkach, poczuæ siê nie tylko zdolny, ale i zobligowany do bycia ostateczn¹, samodzieln¹ (a w tym sensie i samotn¹) instancj¹ odpowiadaj¹c¹ za jakoæ ca³oci
w³asnego ¿ycia. Poczucie to czyni go samotnym (bêd¹cym u siebie w swej intymnoci) w ka¿dej chwili jego ¿ycia, w ka¿dym zwi¹zku, ka¿dym zgrupowaniu
z innymi. Choæ ¿yje z innymi, musi czyniæ tak, jak gdyby by³ sam.
¯ycie jednostki jako jej w³asne i jedyne ma dla niej wartoæ absolutn¹. ¯ycie
innych jest spraw¹ innych. Ka¿dy jest kowalem w³asnego losu i zbieraczem w³asnego duchowego miodu. Nie chcemy siê anga¿owaæ i powiêcaæ temu, co nie
przyniesie nam jakich osobistych profitów wzrostu. Nie nara¿a siê ¿ycia na
utratê cennego czasu. Inni ludzie albo co wnosz¹ w nasze ¿ycie, albo niczego
nie wnosz¹. Dlatego stroni siê od ludzi nieodpowiedzialnych (wampirów energetycznych), którzy nie rozumiej¹c koniecznoci wymiany dóbr, bior¹, nic
w zamian nie daj¹c. Poniewa¿ sam doskonale rozumiem, ¿e dla ka¿dego jego
¿ycie jest najwa¿niejsze, nie mam pretensji do innych, ¿e nie zajmuj¹ siê mn¹
tak jak sob¹, oczekujê jednak, ¿e i oni bêd¹ rozumieli, ¿e nie s¹ dla mnie wa¿niejsi ni¿ ja sam. Najwiêksz¹ odpowiedzialnoci¹ i powinnoci¹ jestem ja sam
wobec siebie. Jeli trwoniê swój czas, powiêcaj¹c go innym, bez ¿adnego
zysku, moja sprawa  widocznie niesie mi to szczêcie  programowe dzia³ania
charytatywne wobec innych s¹ rodzajem inwestycji w siebie i jako takie mog¹
byæ jednym z wa¿nych punktów mojego projektu (czy CV)18. Dlatego heroizm
wspó³czesnego cz³owieka nie polega na niesieniu pomocy innym, próbach zmiany sytuacji spo³ecznej  polega na ¿yciu na w³asny rachunek i obywaniu siê bez
pomocy innych”19. Twoje szczêcie jest w tobie! Twoja wolnoæ nie potrzebuje
innego, wychodzi i zaczyna od siebie, i jest z tego dumna20.
Przejcie

Przedstawione powy¿ej potoczne dla wspó³czesnoci rozumienie projektu
egzystencjalnego (to jak Siê go rozumie) niew¹tpliwie jest echem Sartreowskiego (przez to porednio i Heideggerowskiego) egzystencjalizmu oraz myli Frie18
Ja-jako-ostateczny-beneficjant mo¿e byæ w zasadzie dowolnie roz³o¿one w przestrzeni
i czasie. Mogê, na przyk³ad, troszczyæ siê o innych albo o jak¹ wiêksz¹ strukturê spo³eczn¹. Nic
nie ogranicza mnie do mnie samego jako przeciwieñstwa nas  D.C. Dennett, Odczarowanie.
Religia jako zjawisko naturalne, t³um. B. Stanosz, Warszawa 2008, s. 215 (zob. tak¿e dotycz¹cy
tego fragmentu przypis).
19
A.R. Hochschild, The Commercalization of Intimate Life, Berkeley 2003, s. 21 i nn, za:
Z. Bauman, Sztuka ¿ycia, dz. cyt., s. 190.
20
Zob. J. Filek, Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne, dz. cyt., s. 71.
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dricha Nietzschego. Chc¹c utrzymaæ to rozumienie w takiej formie, w jakiej
funkcjonuje ono w przestrzeni spo³ecznej (Siê), a zatem w formie zdegenerowanej, celowo nie odnosi³em siê dotychczas do ¿adnych konkretnych myli tych
filozofów, nie dokonywa³em genealogii, rekonstrukcji tego rozumienia poprzez
powrót do róde³ jego inspiracji czy przedstawienia jego dziejów. Teraz, kiedy
zosta³a ju¿ przeprowadzona diagnoza potocznego rozumienia, proponujê udaæ siê
z wizyt¹ do Martina Heideggera, – który, jak wiadomo, zaakcentowa³ filozoficznie pojêcie projektu oraz egzystencji – a tym samym dokonaæ wyjcia z poziomu rozumienia potocznego oraz przejcia na poziom ontologiczny, co – jak
mniemam – bêdzie zgodne z zamys³em tego filozofa.
II. HEIDEGGEROWSKIE ROZUMIENIE PROJEKTOWANIA EGZYSTENCJI
1. Krytyka potocznego rozumienia projektowania egzystencji

Wed³ug Martina Heideggera zarówno projektowanie egzystencji jako mo¿liwej do okrelenia i urzeczywistnienia ca³oci, jak i spontaniczne ¿ycie z dnia na
dzieñ bez projektu wynikaj¹ z niew³aciwego rozumienia bycia ku mierci oraz
niezupe³noci skoñczonego jestestwa, a zatem ze z³ego rozumienia samej egzystencji. Postarajmy siê zrozumieæ, co to wszystko znaczy.
Cz³owiek (Dasein, jestestwo), który ma jaki projekt na siebie, swoj¹ niezupe³noæ pojmuje jako zaleg³oci wype³nienia owego projektu, swoje zadanie za
jako koniecznoæ niwelacji zaleg³oci. Projekt rozumiany jako zaleg³oci do nadrobienia jest projektem pewnego bytu, który – choæ ju¿ jako okrelony – nie
zosta³ jeszcze urzeczywistniony. Co poprzez projekt ju¿ nale¿y do tego bytu, jest
mu przypisane, ale w³anie jeszcze tego brak. Taka zaleg³oæ to d³ug, który nale¿y stopniowo sp³acaæ poprzez realizacjê, wype³nianie braku. W tym sensie zaleganie oznacza niebycie-jeszcze-zebranym czego wspó³przynale¿nego21. Wype³nienie projektu polega na wykoñczeniu bytu, jakim sami jestemy, poprzez
uzupe³nienie22, dodawanie, które d¹¿y do osi¹gniêcia pewnej sumy jako ca³oci
wype³nienia za³o¿onego planu. Rozumienie siebie w ten sposób sprawia, ¿e bez
pomys³u na siebie czujemy siê jeszcze nikim, potrzebujemy siê ulepszyæ, za
konstruuj¹c siebie i buduj¹c, staramy siê wype³niæ dostrze¿one w sobie braki,
ukoñczenie budowy uto¿samiaj¹c ze szczêciem. Sprowadza to codzienne bycie
do czego w rodzaju paniki przed czynnociami nieistotnymi i nieustannego poszukiwania tego, co naprawdê wa¿ne do zrobienia  przenosi troskê o w³asne
bycie-w-wiecie na poziom troski o jak najintensywniejsze wykorzystanie i zagospodarowanie przysz³ego czasu. Po nadrobieniu zaleg³oci cz³owiek gotowy,
21
22

M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 341.
Istniej¹cy niedobór maleje przez stopniowy dobór – tam¿e.
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spe³niony, skoñczony jako pewna ca³oæ powinien zakoñczyæ w³asne ¿ycie. Dzie³o sztuki powinno byæ ukoñczone, a by by³o ukoñczone, praca nad nim musi byæ
zakoñczona, a nie przerwana.
Taki (budowlany) sposób rozumienia niezupe³noci jestestwa jest wed³ug
Heideggera sprowadzaniem jestestwa do poziomu czego wewn¹trzwiatowo
porêcznego (narzêdzia, przedmiotu), czym mo¿na manipulowaæ, a zatem czego do zrobienia na poziomie ontyczno-egzystencyjnym23 (bytu, wiata), nie za
ontologiczno-egzystencjalnym (bycia). Projekt taki jest zatem projektem egzystencyjnym, a nie egzystencjalnym. Zastosowanie go odbiera ludzkiemu byciu
(Dasein) jego egzystencjalny charakter (ow¹ ró¿nicê ontologiczn¹: ró¿nicê miêdzy bytem a byciem). Zajmowanie siê czym, organizowanie i zarz¹dzanie jest
przedontologicznym, egzystencyjnym rozumieniem troski24. Troska o samego
siebie jako wola, ¿yczenie, poci¹g i gonitwa25 powoduje upadanie jestestwa
w wiat i blokuje w³aciwy dostêp do siebie jako egzystencji i swoich egzystencjalnych mo¿liwoci. Egzystuj¹ce jestestwo charakteryzuje siê nie faktem posiadania mo¿liwoci, ale bycia swoimi mo¿liwociami26, a byæ swoimi mo¿liwociami, nie oznacza znaæ te mo¿liwoci (mieæ je), ale znaæ siebie27.
Bêd¹cy przeciwieñstwem dla cz³owieka projektuj¹cego cz³owiek ¿yj¹cy
w zapomnieniu o mierci, ¿yj¹cy dzieñ-po-dniu28, równie¿ w niew³aciwy sposób troszczy siê o w³asne bycie. Takie jestestwo jest zawsze niedokoñczone, dopiero mieræ je faktycznie zakoñczy i tworzy z niego post mortem pewn¹ skoñczon¹ (przerwan¹) ca³oæ. Nie oznacza to wcale spe³nienia, osi¹gniêcia gotowoci
 zwykle koñczy siê ono niedope³nione lub zdezintegrowane i zu¿yte29, a czasy swej dojrza³oci i wietnoci ma ju¿ dawno za sob¹. Takie skoñczenie nie
oznacza równie¿ w³aciwego troszczenia siê o bycie. Bycie w taki sposób zas³ania bycie ku w³asnym mo¿liwociom poprzez wybieranie sporód propozycji
przedstawionych przez wiat i opiniê publiczn¹. Wynika z pierwotnego rzucenia
jestestwa w wiat i jest pierwotnym modusem troski. Dla tak bêd¹cego jestestwa
23
Projektowanie jako opanowywanie, podporz¹dkowywanie sobie wiata, narzucenie mu w³asnego celu, wspó³gra z podejciem cywilizacji technicznej.
24
Tam¿e, s. 80.
25
Zob. tam¿e, s. 259, 274-278.
26
E. Levinas, Odkrywaj¹c egzystencjê z Husserlem i Heideggerem, t³um. E. Sowa, M. Kowalska, Warszawa 2008, s. 70-71.
27
Tam¿e, s. 71.
28
¯ycie z dnia na dzieñ charakteryzuje siê nastrojem obojêtnoci, która niczemu siê nie
powiêca, do niczego nie popycha i zdaje siê na to co dzieñ niesie, a przy tym w pewien sposób
wszystko akceptuje. […] Obojêtnoæ, która mo¿e iæ w parze z krz¹taniem siê do upad³ego, musimy ostro odró¿niaæ od spokoju ducha. Oraz: Powszednioæ oznacza owo «jak», zgodnie z którym jestestwo «¿yje z dnia na dzieñ». Jednostajnoæ powszednioci bierze za odmianê co, co w³anie przynosi [ka¿dy] dzieñ – M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 484 i 519. Zob. tak¿e: s. 486,
572-573, 576.
29
Tam¿e, s. 344.
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jego «kto» stanowi problem nie tylko ontologicznie, ale pozostaje zakryte tak¿e
ontycznie”30. Nawet na poziomie ontycznym nie jest dlañ oczywiste, ¿e jestestwo
jest zawsze moje. Bêd¹c tak blisko wiata, jestestwo jest sobie samemu najdalsze31. Dla Heideggera taki stan bycia jestestwa jest w³anie pierwotnie upad³ym32,
odpad³ym od samego-siebie byciem na sposób Siebie-Siê33.
Spo³eczne usprawiedliwienie czyjej wolnoci: to, co siê uwa¿a za sukces,
a to, co za pora¿kê, utrzymuje siê w przeciêtnoci Siê. Ta przeciêtnoæ wyznacza wszystko, na co mo¿na i wypada siê odwa¿yæ, pilnie zwa¿a na wszelkie wybijaj¹ce siê wyj¹tki. Ka¿da przewaga zostanie po cichu zniwelowana. Wszystko,
co g³êbokie, zostanie z dnia na dzieñ wyg³adzone do postaci dawno znanej.
Wszystko, co wywalczone staje siê obiegowe. Ka¿da tajemnica traci sw¹ moc34.
(Czy¿ nie ¿yjemy dzi w wiecie globalnej przeciêtnoci, gdzie to, co niegdy
stanowi³o wiedzê dla wtajemniczonych, dzi dostêpne jest dla wszystkich w internecie?). Czy¿ nie zniechêcamy siê do w³asnych mo¿liwoci bycia, mówi¹c
wszystko ju¿ by³o, nie jestem zdolny wnieæ niczego nowego, jest siê jak
wszyscy. Tak¹ tendencjê Heidegger nazywa niwelacj¹ wszelkich mo¿liwoci
bycia35. Jest ona skutkiem zniechêcenia racjami opinii publicznej, która nie
wnikaj¹c w ró¿nicê poziomu i rzetelnoci36, orzeka: wszystko by³o.
Zarówno gotowoæ, jak i niegotowoæ jestestwa w momencie kresu nie okrelaj¹ go we w³aciwy, egzystencjalny sposób jako ca³oci. W pierwszym rozuTam¿e, s. 166.
Tam¿e, s. 23.
32
Upadanie to przek³ad rozumienia bycia na bycie jako obecnoæ. Zob. tam¿e, s. 291.
33
Niew³aciwe rozumienie siebie nadchodzi od strony Siê, w które jestestwo zrazu popad³o.
Upadek w Siê jest po³o¿eniem pierwotnym i najbli¿szym jestestwu  jestestwo nie spad³o z jakich
wysokoci (zob. tam¿e, s. 249), ono ju¿ zrazu jest upad³e: jest Sob¹-Siê. Z pewnym uproszczeniem
mo¿na by powiedzieæ: tym, co zdo³a³o nas zaspokoiæ, okreliæ nasz sposób rozumienia, zanim zaczêlimy rozumowaæ samodzielnie, próbuj¹c siê, pomimo kusz¹cej atrakcyjnoci takiej powszedniej
wyk³adni, od niej odrywaæ. Od pocz¹tku jestestwo jest ju¿ zawsze odpad³e od samego siebie jako
w³aciwej mo¿noci bycia Sob¹ i upad³e w «wiat». Upad³oæ w «wiat» oznacza zanurzenie we
wspólnym byciu, gdy temu ostatniemu przewodz¹ gadanina, ciekawoæ, dwuznacznoæ (tam¿e).
Publiczna wyk³adania zamyka jestestwo, zarazem go w tym zamkniêciu uspokajaj¹c, by nie mog³o
siê poczuæ nieswojo  w ten sposób wykorzenia je, odcina od ród³owo-rzetelnych relacji bycia
do wiata i do innych. Ciekawoæ, dla której nic nie jest zamkniête, gadanina, dla której nic nie
pozostaje niezrozumiane, daj¹ sobie, tzn. tak bêd¹cemu jestestwu, rêkojmiê rzekomo prawdziwie
«¿ywego ¿ycia» (tam¿e, s. 245). Siê szerzy siê poprzez kusz¹ce mniemanie, ¿e dostarcza ono
strawy i przewodzi pe³nemu i prawdziwemu «¿yciu» (tam¿e, s. 251). To, co zewnêtrzne wobec
nas, niesie ze sob¹ pewne propozycje bycia. Ró¿ne dziedziny nauk humanistycznych (filozoficzna psychologia, antropologia, etyka, «polityka», poezja, biografia i historiografia), a tak¿e szeroki
dyskurs pozanaukowy zajmuje siê na ró¿ne sposoby i w zmiennym zakresie zachowaniami, zdolnociami, si³ami, mo¿liwociami i losami jestestwa (tam¿e, s. 23) w celu dania wyk³adni o b y c i e ludzkim.
34
Tam¿e, s. 181.
35
Tam¿e.
36
Tam¿e.
30

31
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mieniu owa ca³oæ jest ca³oci¹ pewnego in¿ynieryjnie (technicznie) zaprojektowanego i dope³nionego bytu  a zatem czego porêcznego i obecnego – w drugim uobecnia siê ona jako ca³oæ tylko dlatego, ¿e dobieg³a kresu. W obu przypadkach dokonuje siê obrócenie jestestwa w co obecnego37, ontycznego.
Bycie i projektowanie ca³oci jestestwa, aby by³o egzystencjalne, musi byæ czym
innym, czym wymykaj¹cym siê obecnoci (i porêcznoci).
Wprawdzie zadaniem do spe³nienia przez jestestwo jest ono samo  to spe³nienie jednak nie polega na wype³nieniu. Jeszcze nie, którym jestestwo zawsze
jest – nie jest zaleg³oci¹ do wype³nienia w sensie: jeszcze nie gotowy, ale mo¿liwy do osi¹gniêcia, opanowania, przebycia38. Ontologiczna niezupe³noæ jestestwa polega na tym, ¿e jestestwo musi stawaæ siê tym, czym jeszcze nie jest, to
znaczy w³anie dziaæ siê – nie za wype³niaæ jak¹ zaleg³oæ projektu i w tym
sensie tworzyæ siebie (stawaæ siê). W³aciwa jestestwu niezupe³noæ nie domaga
siê uzupe³nienia. Jestestwo dopóki egzystuje, musi w swej mo¿noci-bycia zawsze czym jeszcze nie byæ. Byt, którego esencjê stanowi egzystencja, z istoty
sprzeciwia siê mo¿liwoci ujêcia go jako ca³ego bytu39. „To, co w jestestwie stanowi «niezupe³noæ», sta³¹ samoantycypacjê, nie jest ani zaleg³oci¹ sumatywnego doboru, ani wrêcz czym, co jeszcze-nie-sta³o-siê-dostêpne, lecz tym «jeszcze-nie», którym ma byæ jestestwo jako ten byt, którym jest40.
2. Egzystencjalne rozumienie projektu
a) Pojêcie projektu

Jestestwo jako faktyczne jest od pocz¹tku rzucone poród mo¿liwoci, od
pocz¹tku siê w nie anga¿uje  rozumie to, co mo¿liwe, oraz rzutuje siebie poza
narzucon¹ sytuacjê41. Projektowanie egzystencji – entwurf – dos³ownie oznacza
rzutowanie. Jest ono cile zwi¹zane z rozumieniem  rozumienie prze zawsze
ku mo¿liwociom42. Wykracza poza swoj¹ sytuacjê. Owo parcie jest rzutowaniem, na-rzucaniem. Dla Heideggera takie rzutowanie-projektowanie nie ma nic
wspólnego z trzymaniem siê wymylonego planu, wedle którego jestestwo urz¹dza³oby swe bycie43. Nie ma tak¿e nic wspólnego z wybieraniem na rozdro¿u
jednej z dróg. Projektowanie, które ujmuje swoje mo¿liwoci tematycznie, odbiera im charakter mo¿liwoci i redukuje do jakiej danej, mylowej treci44.
Tam¿e, s. 351.
„Zatroskanie nastawione na co mo¿liwego ma sk³onnoæ do unicestwiania mo¿liwoci tego
czego mo¿liwego przez postawienie go do dyspozycji – tam¿e, s. 366.
39
Tam¿e, s. 328.
40
Tam¿e, s. 343.
41
Zob. E. Levinas, Odkrywaj¹c egzystencjê z Husserlem i Heideggerem, dz. cyt., s. 73.
42
M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 206.
43
Tam¿e.
44
Tam¿e.
37
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Gdy tymczasem w³aciwe projektowanie podrzuca sobie mo¿liwoæ jako mo¿liwoæ i jako takiej pozwala byæ. Jest porywem ku temu, czego jeszcze nie ma.
Jako projektowanie, rozumienie jest sposobem bycia jestestwa, pozwalaj¹cym na
to, ¿e jest ono swymi mo¿liwociami jako mo¿liwociami45. Oznacza to nade
wszystko, ¿e jestestwo jest zawsze czym «wiêcej», ni¿ aktualnie jest w danym momencie jego ci¹g³oci bycia, jego obecnoci46. Jestestwo jest swoimi
mo¿liwociami i jest tym faktycznie  chcia³oby siê rzec: ju¿ jest, ju¿ jako siê
dzieje  dlatego, ¿e jest ono tym, czym siê staje lub nie staje, mo¿e ze zrozumieniem rzec samemu sobie: stañ siê tym, czym jeste!47
b) Indywidualizacja: trwoga i mieræ

Trwoga jest pewnym sposobem bycia, który ods³ania niewa¿noæ bytu wewn¹trzwiatowego, nicoæ wszystkiego sprowadza jestestwo do niego samego, do
egzystowania w tej nicoci dla siebie48; tym samym ods³ania jego mo¿liwoci
egzystencjalne. Trwoga umo¿liwia w³aciwe rozumienie siebie, zdanie na siebie
wobec tego jest w³aciw¹ trosk¹. Jestestwo w trwodze rozumie siebie jako rzucone tu i projektuj¹ce siê poza siebie, zaczyna troszczyæ siê o sw¹ egzystencjê
i o w³aciwe sobie (faktyczne) decyzje. Powraca wprawdzie do wiata, ale mo¿e
wracaæ do siebie.
Wybieganie ku mierci (trwoga49) indywidualizuje50 jestestwo w samo siebie,
a tym samym odcina je od siebie-Siê, ujawniaj¹c zarazem owo wczeniejsze zatracenie w Siê i projektowanie siê na jego mo¿liwoci.
Tam¿e, s. 206-207.
Tam¿e, s. 207.
47
Tam¿e.
48
Zob. E. Levinas, Odkrywaj¹c egzystencjê z Husserlem i Heideggerem, dz. cyt., s. 89.
49
Bycie ku mierci jest trwog¹, ta za przebija siê poprzez zgie³k Siê w milcz¹cym wezwaniu
sumienia do samego Siebie (M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 383). G³os sumienia to dawanie-do-rozumienia. Jestestwo jest dane sobie do zrozumienia – przekracza Siê i oto Siê znika, zostaje samo(tne) jestestwo w nieswojoci braku Siê. Nieswojoæ ciga jestestwo i zagra¿a jego zapominaj¹cej o sobie zatracie (tam¿e, s. 390). Jako dane sobie do zrozumienia nie jest dane sobie
do psychologicznej samoanalizy ani do bycia z samym sob¹, ale jest pozwaniem jestestwa ku jego
mo¿liwociom, pozwaniem ku swej mo¿noci-bycia-Sob¹ (tam¿e, s. 385). Wezwanie to mo¿e
zostaæ zagubione z racji oczekiwania u¿ytecznej aktualnie informacji o stoj¹cych do dyspozycji
obliczalnych i gwarantowanych mo¿liwociach «dzia³ania». To oczekiwanie opiera siê na horyzoncie wyk³adni rozs¹dkowego zatroskania, który egzystowanie jestestwa wt³acza w ideê daj¹cego siê
prowadziæ interesu (tam¿e, s. 412-413). Sumienie jednak o niczym takim nie informuje, nie wskazuje niczego ze strefy zatroskania, odbieraj¹c tym samym jestestwu mo¿liwoæ dzia³ania, ale w³anie pozywa jestestwo do mo¿noci-bycia-Sob¹.
50
Zob. tam¿e, s. 270. Por.: mieræ indywidualizuje jestestwo w samo siebie” – „tam gdzie
chodzi o najbardziej w³asn¹ mo¿liwoæ bycia zawodzi wszelkie bycie przy tym, o co siê troskamy,
oraz wszelkie wspó³bycie z innymi. Jestestwo tylko wtedy mo¿e byæ w³aciwie sob¹, gdy samo
z siebie sobie to umo¿liwi  tam¿e, s. 370.
45

46
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Wybieganie w bezwzglêdn¹ mo¿liwoæ wpêdza wybiegaj¹cy byt w mo¿liwoæ podjêcia z samego siebie najbardziej w³asnego bycia na podstawie samego siebie. [ ]
Wybiegaj¹ce wyzwalanie siê ku w³asnej mierci uwalnia od zatraty wród przypadkowego nat³oku mo¿liwoci, w tym mianowicie sensie, ¿e dopiero ono pozwala w³aciwie rozumieæ i wybieraæ faktyczne mo¿liwoci, które poprzedzaj¹ tê nieprzecignion¹51.

Ka¿de zatrzymanie siê, zastygniêcie przy osi¹gniêtej egzystencji, wszelka
gotowoæ jest burzona przez wybieganie  w tym sensie wybieganie chroni jestestwo przed pozostaniem w tyle ze sob¹ samym52.
Bycie ku mierci nie jest jakim oczekiwaniem mierci  jestestwo nie ma
czekaæ na mieræ, ale wybiegaæ w mo¿liwoæ mierci  mieræ jest mo¿liwoci¹
niemo¿liwoci egzystencji w ogóle. mieræ jako mo¿liwoæ nie daje jestestwu
niczego «do urzeczywistnienia»”53. Jestestwo staje twarz¹ w twarz ze mierci¹,
aby byt, którym samo jest, ca³kowicie przej¹æ w jego rzuceniu54. Pozwólmy
Heideggerowi rozjaniæ to jeszcze bardziej:
Mo¿liwoæ ta nie daje ¿adnej podstawy do skupienia siê na czym [ ]. Bycie ku
mierci jako wybieganie w mo¿liwoæ umo¿liwia dopiero tê mo¿liwoæ i wyzwala j¹
jako tak¹. Bycie ku mierci to wybieganie w mo¿noæ bycia tego bytu, którego sposobem bycia jest samo wybieganie. W wybiegaj¹cym ods³anianiu tej mo¿noci bycia
jestestwo otwiera siê samemu sobie ze wzglêdu na sw¹ ostateczn¹ mo¿liwoæ. A projektowaæ siê na najbardziej w³asn¹ mo¿liwoæ bycia oznacza: móc rozumieæ siebie
samego w byciu tak ods³oniêtego bytu: egzystowaæ. Wybieganie okazuje siê mo¿liwoci¹ rozumienia najbardziej w³asnej ostatecznej mo¿noci bycia, tzn. mo¿liwoci¹
egzystencji w³aciwej55.

Bycie ku mierci jako wybieganie w (nasz¹ najbardziej osobist¹) mo¿liwoæ
tej mierci umo¿liwia sam¹ tê mo¿liwoæ oraz wszelkie inne mo¿liwoci w ogóle – nadaj¹c jestestwu charakter mo¿liwociowy, charakter egzystencji. W tym
sensie jestestwo jako egzystuj¹ce, a przez to spe³niaj¹ce sw¹ egzystencjê (rozumiej¹ce i wybiegaj¹ce) jest stale ku mierci56  nie za przez obsesyjne mylenie
o niej, przez posiadanie jej stale przed oczyma. Skoñczonoæ jest zatem warunkiem samej egzystencji jako wybiegania w mo¿liwoci, a tak¿e czasowoci jako
pêdu ku mo¿liwociom. Czas nie jest czym, co jestestwo posiada, ono egzystuje
czasowo.
Zob. tam¿e, s. 370.
Tam¿e, s. 371.
53
Tam¿e, s. 368.
54
Tam¿e, s. 536.
55
Tam¿e, s. 368-369.
56
mieræ jest nie tylko momentem koñcz¹cym ¿ycie  lecz okreleniem tego ¿ycia w ca³ym
jego toku – K. Michalski, Heidegger i filozofia wspó³czesna, Warszawa 1998, s. 147.
51

52
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c) Zdecydowane bycie-Sob¹ i faktyczne mo¿liwoci

By rozjaniæ, co znaczy byæ-Sob¹, nale¿y przypomnieæ, ¿e w jêzyku Heideggera rozumienie w sensie pierwotnym nie oznacza przygl¹danie siê jakiemu
sensowi, lecz rozumienie siebie w mo¿noci bycia jaka ods³ania siê w projekcie57. Rozumienie (w³asnego) bycia jest dynamicznym procesem, to odkrywanie w³aciwego, bytowo-egzystencjalnego rozumienia siebie, i zdecydowanie siê
na siebie to popadanie w niew³aciwe, ontyczno-egzystencyjne rozumienie siebie i niezdecydowanie. St¹d rozumienie bycia kszta³tuje siê lub rozpada odpowiednio do aktualnego sposobu bycia”58. Tylko poprzez samo egzystowanie
mo¿na siê uporaæ z kwesti¹ egzystencji59. Tylko decyduj¹c siê na siebie, mo¿na
w³aciwie egzystowaæ.
Zdecydowanie na siebie samego przemienia nas oraz nasz wiat. W³aciwa
egzystencja we w³aciwy sposób otwiera ca³e bycie-w-wiecie: najbli¿szym faktycznym projektom [nadal  J.£.] przewodzi zatroskana zatrata w Siê60, a jednak jestestwo mo¿e zawsze wezwaæ samo siebie do bycia sob¹: ta w³aciwa
otwartoæ modyfikuje wówczas w sposób równie pierwotny ufundowan¹ w niej
odkrytoæ «wiata», jak otwartoæ wspó³jestestwa innych61. wiat nie zmienia
siê co do zawartoci, a kr¹g innych nie ulega wymianie, to nasze rozumienie
i wspó³bycie z innymi ulega zmianie: odt¹d pozwalamy im byæ sob¹ – dopiero
w ten sposób mo¿e wyrosn¹æ w³aciwa wspólnota62. Samo jestestwo za jest na
sposób decydowania. Decydowanie to nie wybór sporód przedk³adanych i zalecanych mo¿liwoci (jak czyni to cz³owiek ¿yj¹cy z dnia na dzieñ), który zamyka owe mo¿liwoci (jako mo¿liwoci)  egzystencjalnie to w³anie dopiero
decyzja otwiera, projektuje i okrela aktualn¹ faktyczn¹ mo¿liwoæ”63.
„Do zdecydowania nale¿y z koniecznoci nieokrelonoæ, która charakteryzuje ka¿d¹ faktycznie-rzucon¹ mo¿noæ bycia jestestwa64. Zdecydowanie
jest pewne siebie samego tylko jako decyzja. Nieokrelonoæ ta, jako taka, która okrela siê dopiero po decyzji, jest nieokrelona egzystencyjnie, egzystencjalnie za jest okrelona jako moja decyzja. Zdecydowanie nie przedstawia
sobie sytuacji rozpoznaj¹c j¹ dopiero, lecz ju¿ siê w niej by³o postawi³o. Jako
zdecydowanie jestestwo ju¿ dzia³a”65. Wybiegaj¹ce zdecydowanie […] wyp³ywa z trzewego rozumienia faktycznych podstawowych mo¿liwoci jeste57
58
59
60
61
62
63
64
65

M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 369.
Tam¿e, s. 23.
Tam¿e, s. 18.
Tam¿e, s. 417.
Tam¿e.
Zob. tam¿e, s. 418.
Tam¿e, s. 418-419.
Tam¿e, s. 419.
Tam¿e, s. 421.
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stwa66. Mo¿noæ bycia jest tym, ze wzglêdu na co jestestwo zawsze jest tak,
jak faktycznie jest67.
Podsumowuj¹c, warto przypomnieæ, ¿e jestestwo nie rozporz¹dza swoj¹ egzystencj¹68, ale jest zdane na w³asne bycie. Jest skazane zarówno na rozumienie
siebie jako mo¿liwoci, na dokonanie wyboru, jak i na stanie w krêgu zastanych
mo¿liwoci. Bycie jestestwa nie jest czym sta³ym, nie ma jakiej sta³ej esencji,
która pozwala mu pozostawaæ sob¹ wród zmiennoci faktów  lecz jest czym
zmiennym, dzieje siê. W tym dzianiu siê jestestwo dopiero wychodzi na jaw69.
Widzenie siebie jako mo¿liw¹ do okrelenia i spe³nienia ca³oæ jest widzeniem
przedmiotowym  utrzymywaniem siebie w sferze bytu, którego istota (potencja³) zmierza do pe³nej realizacji. Byt siê staje i uspokaja siê po osi¹gniêciu celu
 za bycie dzieje siê. W okrelonym z góry projekcie egzystencyjnym pierwszeñstwo nad dzianiem siê uzyskuje to, co siê dzieje70. Tymczasem w³aciwym
sposobem realizacji jestestwa jest bycie jako sta³e wykraczanie poza siebie,
otwartoæ, niedokonanoæ  dzianie siê.
Wybór sposobu bycia jest ¿yciowym problemem ka¿dego cz³owieka71,
dokonuje siê na podstawie wiedzy egzystencyjnej. Rozstrzygniêcie egzystencyjne, nasz konkretny sposób bycia wp³ywa na stopieñ ods³oniêcia lub skrycia samej egzystencji, a zatem w³aciwe egzystowanie i bycie sob¹. To ods³oniêcie nie
dokonuje siê teoretycznie, ale jedynie przez przekszta³cenie w³asnego sposobu
bycia w taki sposób, by wy³oniæ z siebie problem bycia i rozjaniæ go przez w³aciwy sposób bycia. Poniewa¿ bycie jest moje, jest mi ono nieobojêtne. W³aciwy projekt egzystencjalny jest takim projektem, który ma trafiæ na bycie. Dopiero przez egzystencjalne rozumienie siebie, które jest tym samym, co w³aciwy
sposób egzystowania, jestestwo w³aciwie projektuje siebie na swe mo¿liwoci.
To, czym cz³owiek jest, jest zarazem jego sposobem bycia”72. W³aciwe egzystowanie jest tym samym jego w³aciw¹ odpowiedzi¹ na pytanie jak ¿yæ?

66
Tam¿e, s. 435. Sk¹d jestestwo ma braæ swoje faktyczne mo¿liwoci? Im mniej dwuznacznie
jestestwo wybiega w mieræ, tym bardziej jednoznacznie i nieprzypadkowo znajduje swoj¹ w³asn¹
mo¿liwoæ bycia. To w³anie samo zrozumienie skoñczonoci egzystencji wyrywa z bezkresnej
rozmaitoci mo¿liwoci i ujawnia nam tê mo¿liwoæ, która jest najmniej przypadkowa i pobie¿na.
Zob. tam¿e, s. 537. Por. D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, t³um. A. Jankowski, Poznañ 2007,
s. 59-60.
67
M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 273.
68
Zob. K. Michalski, Heidegger i filozofia wspó³czesna, dz. cyt., s. 41.
69
Zob. tam¿e.
70
Zob. tam¿e, s. 57.
71
Tam¿e, s. 45.
72
E. Levinas, Odkrywaj¹c egzystencjê z Husserlem i Heideggerem, dz. cyt., s. 61.
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3. Heideggerowskie rozumienie projektowania egzystencji a samotnoæ

Heidegger zauwa¿a niebezpieczeñstwo takiej charakterystyki spotykania innych, która orientowa³aby siê na zawsze w³asne jestestwo”73 w taki sposób, ¿e
zajêcie siê jedynie sob¹ jako jakim izolowanym ja (monady) prowadzi³oby do
koniecznoci poszukiwania przejcia od tak izolowanego podmiotu do innych74. Dlatego podkrela, ¿e wspólne bycie nie jest jedynie jakim wspó³wystêpowaniem pewnej liczby podmiotów w wiecie  jakim byciem obok siebie 
ale faktycznym byciem razem, dzieleniem pewnego wiata oraz pewnej doli75.
Dane jestestwo nie jest pierwotnie kim izolowanym od innych, od tych, którzy
stanowiliby dla niego jedynie rodzaj t³a, od którego siê odró¿nia, jest wrêcz przeciwnie: inni to raczej ci, od których siê zwykle sam nie odró¿niam i wród których jestem76. wiat danego jestestwa to ju¿ zrazu w s p ó ³  w i a t, a jego bycie-w to w s p ó ³ b y c i e z innymi. Bycie cz³owieka jest z istoty wspó³byciem77.
Innych spotykamy ju¿ zrazu w otoczeniu, a nie dopiero wtórnie po pierwotnym
ujêciu w³asnego podmiotu78, jest wrêcz odwrotnie, pierwotnie znajdujemy siê
i spotykamy z innymi przy (tym samym) wiecie, dopiero wtórnie mo¿emy
odizolowaæ siê od wspó³bycia z innymi  byæ osobno.
Samotnoæ jest tylko pewn¹ modyfikacj¹ wspó³bycia: kiedy we wspó³byciu
brakuje innego (jest nieobecny) lub gdy spotykany jest na sposób obojêtnoci
i obcoci79. Zarówno obojêtnoæ, jak i bycie dla siebie nawzajem, s¹ odmianami
troskliwoci80. Troskliwoæ jest rodzajem troski skierowanym ku innym jestestwom (wspó³jestestwom). Negatywna troskliwoæ (niepe³na) ma tendencjê do
sprowadzania innych do poziomu czego porêcznego, do obojêtnoci-na-siebienawzajem. Charakteryzuje ona powszednie i przeciêtne wspólne bycie. Pozytywna (bo nieobojêtna) troskliwoæ o drugiego mo¿e dzia³aæ na dwa sposoby: odebraæ lub zwróciæ komu troskê. Odbiera siê troskê o co, o co siê kto troszczy
(dbaj¹c o jego byt), zwraca siê za troskê o jego w³asn¹ egzystencjê (dbaj¹c
o egzystencjê innego). Tak jak niew³aciwa troska o siebie troszczy siê o to, co
w wiecie (co porêczne), podobnie troskliwoæ mo¿e troszczyæ siê o innych,
troszcz¹c siê dla nich o to, co porêczne (np. o chleb), gdy tymczasem w³aciwa
troska (zatrwo¿ona) o siebie, troszczy siê o w³asne bycie, podobnie jak taka troskliwoæ wobec innych zwraca ich trosce ten sam kierunek  troskê o ich w³asne
bycie81 (bycie sob¹ ku w³asnej mierci). Mo¿emy pomóc innym we w³aciwym
M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 169.
Tam¿e.
75
Zob. tam¿e, s. 538.
76
Tam¿e, s. 169.
77
Tam¿e, s. 171.
78
Zob. tam¿e, s. 169.
79
Zob. tam¿e, s. 172. Por. L. Ko³akowski, Obecnoæ mitu, Warszawa 2003, s. 74-77, (§. 2 i 3).
80
Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 173.
81
Zdecydowanie jako w³aciwe bycie sob¹ n i e i z o l u j e [podkrelenie  J.£.] go do po73
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zrozumieniu egzystencji, nie mo¿emy ich jednak w tym zast¹piæ. Nawet wspólne powiêcanie siê tej samej sprawie (z pasj¹) jest okrelone na podstawie zawsze na w³asny sposób uchwytywanego jestestwa82. Oznacza to, ¿e w³aciwe
wspó³bycie, zespolenie jest pewnym wspó³dzia³aniem dwóch niezale¿nych (samodzielnych) jestestw. Bycie, do którego jestestwo siê odnosi w egzystencji, jest
zawsze jego w³asne.
Wspó³bycie z innymi jest czym pierwotnym i zastanym (w rzuceniu), podobnie rozumienie innych jest egzystencjalnym sposobem bycia (wspó³bycia),
które to dopiero umo¿liwia poznawanie innych i wiedzê o nich. Pierwotnie rozumie siê innych jako wspó³u¿ytkowników wiata, jako bêd¹cych przy tym wiecie83  nie oznacza to jeszcze bycia blisko innego i postawa ta mo¿e byæ pe³na
rezerwy. Znajomoæ siebie nawzajem wymaga zatem poznawania siê, zbli¿enia,
podejcia do innego. Podejcie takie nie jest jakim wczuciem. Wczucie w innego zak³ada³o w³anie pierwotn¹ osobnoæ, zamkniêcie, by³o prób¹ prze³amania tego zamkniêcia (monady), przerzucenia pomostu do wspólnoty z innym84.
staci oderwanego Ja. Jak¿e by mog³o, skoro przecie¿ jako w³aciwa otwartoæ nie jest w³aciwie
niczym innym jak byciem-w-wiecie? Zdecydowanie sprowadza Siebie w³anie w aktualne zatroskane bycie przy tym, co porêczne, i popycha je w troskliwe wspó³bycie z innymi. […] Dopiero
zdecydowanie na siebie samo sprowadza je do mo¿liwoci, by pozwoliæ wspó³bytuj¹cym innym
«byæ» w ich najbardziej w³asnej mo¿noci bycia, tê za wspó³otwieraæ w wychodz¹cej naprzeciw
i uwalniaj¹cej troskliwoci. Zdecydowane jestestwo mo¿e staæ siê «sumieniem» innych. W³aciwa
«wspólnota» wyrasta dopiero z w³aciwego bycia zdecydowanie Sob¹, nie za z dwuznacznych
i pe³nych zazdroci uk³adów, rozgadanych zbratañ na ³onie Siê i z zamierzanych przedsiêwziêæ.
[…] Ca³kowicie b³êdnie zrozumielibymy fenomen zdecydowania mniemaj¹c, ¿e tylko siêga ono
biernie po przedk³adane i zalecane mo¿liwoci. To w³anie dopiero decyzja otwiera, projektuje
i okrela aktualn¹ faktyczn¹ mo¿liwoæ” (tam¿e, s. 418-419, por. s. 435). Jak siê wydaje, wynika
st¹d, ¿e nie jedynie poprzez trwogê, ale tak¿e w jaki inny sposób, przez relacjê z kim, kto potrafi
zwróciæ nam nasz¹ troskê o w³asne bycie (staje siê naszym sumieniem), mo¿emy wejæ na drogê
w³aciwego bycia sob¹. wiadcz¹ o tym i inne s³owa Heideggera: Ta troskliwoæ, z istoty dotycz¹ca w³aciwej troski, tzn. egzystencji innego, nie za czego, o co siê on troska, p o m a g a [podkrelenie  J.£.] innemu przejrzeæ siebie w swej trosce i staæ siê wolnym ku niej” (tam¿e, s. 174).
Okazuje siê, ¿e w³aciwie bêd¹ce-Sob¹, wolne jestestwo mo¿e pomagaæ innym w ich wyzwoleniu.
Choæ na ten temat Heidegger nie mówi ju¿ nic wiêcej, jak mo¿na przypuszczaæ, takie w³anie zadanie towarzyszy³o mu podczas pisania Bycia i czasu.
82
Tam¿e, s. 175.
83
Jest jeszcze gorzej, gdy ju¿ samo to pierwotne rozumienie jest niew³aciwe i innych rozumie siê jako co porêcznego  jako przedmioty, jako numerki  to «bezwzglêdne» wspó³bycie «rachuje» innych nie «licz¹c na nich» powa¿nie ani nawet nie chc¹c «mieæ z nimi do czynienia» – tam¿e, s. 179.
84
Jeli przyjmie siê, ¿e pierwotnie podmiot jest dany sobie samemu samotnie, a dopiero póniej zaczyna szukaæ mo¿liwoci przedarcia siê do innego zamkniêtego podmiotu, problematyczna
staje siê mo¿liwoæ samego zadzierzgniêcia takiego stosunku: przebicia siê przez dwie granice
(moj¹ i cudz¹). Wczucie jako przebicie siê przez tak¹ monadycznoæ (solipsyzm) jawi siê jako
bardzo problematyczne, wrêcz pozbawione podstaw. Taka perspektywa ostatecznie prowadzi do
potrzeby dowodu istnienia innych ludzi poza mn¹. Por. tam¿e, s. 177.
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Stosunek jestestwa do jestestwa  relacja spotkania  wynika z pierwotnego
wspó³bycia, które nie potrzebuje przerzucaæ pomostu, który ju¿ zrazu jest przerzucony (w rzuceniu), ale jedynie przejæ przezeñ, zbli¿yæ siê do drugiego. Jeli
pamiêtaj¹c o tym, ¿e cz³owiek zrazu jest wespó³ z innymi, nadal chcielibymy
utrzymaæ wczucie jako rozumienie innych poprzez rozumienie siebie, to by³oby ono pomocne jedynie wtedy, gdy pog³êbia³oby rozumienie siebie w³anie jako
kogo istotowo wspó³bêd¹cego z innymi, a zarazem niezas³aniaj¹cego sobie tej
prawdy. Wczucie ujawnia siê wtenczas jako wtórne do wspó³bycia. Mimo to
problemem pozostaje, jak mo¿liwe jest rzetelne rozumienie innego bez uciekania siê do namiastek i wypaczenia znajomoci siebie nawzajem. Jednak z samego faktu, ¿e bycie jestestwa jest wspó³byciem, wynika mo¿liwoæ nale¿ytego
rozumienia obcych85. Koñcz¹c 26. paragraf Bycia i czasu, Heidegger powraca
do zagadnienia tego, jak napotyka siê innych zrazu i zwykle, i w kolejnym
paragrafie skupia siê na analizie jedynie takiego w³anie powszedniego bycia
z innymi (Siê), nie powracaj¹c w dalszej czêci tekstu do spotkania jako w³aciwego rozumienia, bliskoci i wspólnoty z innymi. Mo¿liwoæ ta zostaje zatem
raczej od³o¿ona, postulowana i zarzucona jako poboczna w stosunku do g³ównego tematu ontologii: bycia w ogóle, nie za zanegowana86.
Co z tego wynika dla tematu samotnoci? Otó¿, jeli jestestwo pierwotnie jest
zanurzone we wspólnocie, tak te¿ siebie znajduje, kiedy trwoga wzywa je do
bycia-Sob¹. Bycie sob¹ w pewien sposób ró¿ni siê od dotychczasowego (niew³aciwego) bycia wespó³ z innymi, jest pozytywn¹ mo¿liwoci¹ osobnoci  takiej
samotnoci, która uwalnia od nat³oku wra¿eñ oraz proponowanych (przez niew³aciw¹ wspólnotê: Siê) mo¿liwoci – a zarazem jest warunkiem mo¿liwoci
zdecydowanego projektowania siê na w³asne mo¿liwoci87  rezultatem czego
staje siê mo¿liwoæ powrotu do tym razem ju¿ w³aciwego bycia z innymi (spotkania)88. Wynika st¹d, ¿e samotnoæ jest pewnym (pozytywnym) medium porednicz¹cym miêdzy niew³aciwym a w³aciwym byciem z innymi  jest samotnoci¹ przejcia89. Id¹c drog¹ analityki jestestwa i bior¹c pod uwagê, ¿e zarówno
Tam¿e, s. 178.
Nie mia³by wówczas racji Kamil Sipowicz, mówi¹c, ¿e inny u Heideggera nie ma szansy
przekszta³ciæ siê w obcego. Jest jakby «przyciêty» do tego, co wykonuje. Od razu przemienia siê
w bezosobowe Siê – K. Sipowicz, Heidegger: degeneracja i nieautentycznoæ, Warszawa 2005,
s. 184.
87
Por. przyp. 65.
88
Sta³oby to wbrew zarzutowi pod adresem Heideggera, o to, ¿e dokonuj¹ca siê w jego namyle fiksacja na poziomie d¹¿enia do bycia sob¹ powoduje zapomnienie o innych.
89
Jeli rozumieæ ow¹ kolistoæ wyjcia z Siê do samotnoci i powrót do wspólnoty jako proces – uprawnione by³oby przyrównanie go do rozwoju osobistego. Punktem wyjcia w rozwoju jest
ja jako centrum, wraz z rozwojem wartociowanie skrajnie subiektywne i egoistyczne przewartociowuje siê w kierunku wiêkszej obiektywnoci oraz alterocentryzmu. Zob. E. Sujak, Rozwa¿ania o ludzkim rozwoju, dz. cyt., s. 28-29.
85
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w³aciwe bycie sob¹ (soboæ), rozumienie siebie, autentycznoæ (mojoæ90 bycia
i mo¿liwoci), zdecydowanie (samodzielnoæ), a ostatecznie tak¿e, jak siê zdaje,
autentyczne spotkanie z innymi91, mo¿liwe jest dopiero wówczas, gdy jestestwo
wydobêdzie siê z roztopienia w byciu na sposób wszystkich i zindywidualizuje
siê, a zatem jedynie poprzez (zatrwo¿on¹) samotnoæ, trudno nie uznaæ jej za
warunek w³aciwego projektowania egzystencji.
Samotnoæ taka nie jest totalnym egoizmem podmiotu, dla którego liczy
siê jedynie on sam92, podobnie jak niezapominanie o sobie jako warunek bycia
autentycznym, nie jest narcyzmem93. Zwyk³o siê zarzucaæ Heideggerowi, ¿e jego
ujêcie autentycznej egzystencji (bycia sob¹) jest cile zwi¹zane z ca³kowitym
skupieniem siê na sobie, zamkniêciem w sobie, które uniemo¿liwia cz³owiekowi
nieinstrumentaln¹ relacjê z innymi. Tymczasem, jak siê zdaje, to w³anie potoczne rozumienie koncepcji Heideggera spopularyzowane przez Sartrea wpêdza
cz³owieka w bycie tak¹ egoistyczn¹ monad¹. Wed³ug Sartrea cz³owiek szuka
oparcia we w³asnej wolnoci, neguje to, co niesie wiat, nieustannie z nim walczy, by dowieæ w³asnej wolnoci, bycia dla siebie. Przypomina to Heideggerowskie w³aciwe bycie w trwodze, która odrywa nas od bytu  a przecie¿ po to tylko by ods³oni³o siê nam jego bycie. Taka postawa egzystencjalna nie ma na celu
przeciwstawiania siê wiatu i walki z nim w imiê jakiej absolutnej niezale¿noci bycia kim nie z tego wiata (bycia-dla-siebie), ale w³anie kim, przez kogo
bycie tego wiata mo¿e przewiecaæ, kim, kto je ujawnia i troszczy siê o nie.
Heidegger zwraca uwagê na to, ¿e cz³owiek spontanicznie odnosi siê do bycia,
troszczy siê o nie, maj¹c potrzebê zrozumienia go, wydobywa je na jaw, nadaje
temu, co go otacza, sens, ale te¿ przecie¿ zastaje to jako co, co ju¿ jest (by³o),
na co zosta³ zdany94. Bycie Dasein okrelone jest przez potrzebê i koniecznoæ95. Mamy potrzebê nadaæ sens temu, co zastajemy wokó³ nas. Zrozumienie
M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 59.
Por. Trzeba mocno tkwiæ w s o b i e, trzeba dzielnie staæ na obu nogach, inaczej nie m o ¿ n a kochaæ – F. Nietzsche, Ecce Homo. Jak siê staje  kim siê jest, t³um. L. Staff, Kraków 2004,
s. 38.
92
Na przyk³ad: W³aciwe bycie Sob¹ w³anie jako milcz¹ce nie mówi: «Ja, Ja», lecz w tym
milczeniu «jest» rzuconym bytem, którym mo¿e byæ w³aciwie. […] Ontologiczne pytanie o bycie
Siebie trzeba uwolniæ od ci¹gle sugerowanego przez dominuj¹ce mówienie-Ja wyjciowego obrazu Siebie trwale obecnego w postaci rzeczy. Troska nie potrzebuje ufundowania w Sobie” –
M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 453.
93
Zapomnienie o sobie polega na zapomnieniu w³asnej by³oci, korzeni  wynika z tego b³êdne rozumienie siebie oraz niew³aciwe projektowanie siê na mo¿liwoci. Jestestwo nie mo¿e
przyjæ-do-siebie, jeli siebie zapomnia³o (zob. tam¿e, s. 475-476). Niezapominanie o sobie nie jest
sta³oci¹ egocentryzmu, obsesj¹ na swoim punkcie uniemo¿liwiaj¹c¹ bezinteresowny czyn.
94
Rzecz¹ jego [jestestwa  J.£.] wolnoci, choæ zawsze w granicach jego rzucenia, jest tylko, co ono aktualnie odkrywa i otwiera, w jakim kierunku, jak dalece i w jaki sposób” – tam¿e,
s. 513.
95
K. Michalski, Heidegger i filozofia wspó³czesna, dz. cyt., s. 139.
90
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jako skoñczone jest niezaspokajalne, niespokojne  jest podejmowaniem wci¹¿
na nowo tego, co ju¿ znane, podejmowaniem wiata, wysi³kiem na rzecz tego
wiata i godzeniem siê z nim. Wed³ug Heideggera bycie sob¹ jest byciem-w-wiecie, afirmacj¹, wspó³byciem (wspólnot¹96) ze wiatem, choæ na warunkach
w³asnego rozumienia, zdaniem Sartrea za, cz³owiek dla-siebie jest zawsze przeciw wiatu, który stawia mu opór, wiatu, którego nie da siê zrozumieæ: walka
z absurdem wiata wydaje siê z istoty walk¹ z wiatrakami, nieustann¹ niezgod¹
i buntem97.
Jakie to ma znaczenie dla projektu egzystencjalnego? Otó¿ Heideggerowski
projekt okazuje siê czym ró¿nym od wywalczania sobie przemoc¹ wobec wiata spe³nienia w³asnej wolnoci i dokonywania zgodnie z jej postanowieniami,
projekt jest zaanga¿owaniem w wiat wynikaj¹cym z potrzeby okrelenia sensu
egzystencji w tym wiecie. Sens ten jest poszukiwany jako co, co obchodzi nas
najbardziej, szukamy sensu bycia, gdy¿ samo bycie jest naszym zadaniem do
realizacji  szukamy tego sensu, bêd¹c. Mo¿liwoci naszego bycia nie s¹ czym
naszym, co rzucamy (projektujemy) przed siebie w sposób wirtualny, a nastêpnie za pomoc¹ jakiej strategii i rodków urzeczywistniamy przez wype³nienie
(dojcie do tego), mo¿liwoci bycia tkwi¹ w aktualnoci samego jestestwa w taki
sposób, ¿e ju¿ zrazu jest w nich pogr¹¿one a zarazem otwiera co jako mo¿liwoæ, decyduj¹c siê na ni¹. W otwartoci «tu oto» wspó³otwarty jest wiat98.
Wedle Heideggera z tego, ¿e bycie jest nasz¹ w³asn¹ spraw¹, nie wynika zamkniêcie w sobie, nie skazuje nas to tak¿e na egocentryzm  a jedynie wskazuje na
kondycjê ludzk¹: egzystencjê. Najbardziej w³asn¹ mo¿liwoci¹ jestestwa jest
bycie. mieræ jest jego skrajn¹ mo¿liwoci¹  mo¿liwoci¹ niebycia. Owa podstawowa mo¿liwoæ bycia jest z ni¹ stale konfrontowana. Uciekamy od mo¿liwoci mierci, ale tylko dlatego, ¿e pojêlimy j¹ jako mo¿liwoæ. Kiedy egzystujemy, mieræ ods³ania siê coraz bardziej jako mo¿liwoæ: zakrywamy to i znów
ods³aniamy. Proces bycia (egzystencja) ma charakter mo¿liwoci  to ¿e jestem
tu i teraz, ale mogê nie byæ  kieruje to rozumienie na bycie po prostu, na samo
bycie tu-oto. Autentyczne bycie (sob¹) jest projektowaniem siebie ku mierci
w aktualnoci bycia tu-oto.
Otwartoæ, konstytuowan¹ przez nastrojenie trwogi i rozumienie jako wybieganie-ku-mierci Heidegger nazywa zdecydowaniem. Zdecydowanie to autentyczna postawa
¿yciowa. Postawa umo¿liwiaj¹ca autentyczne otwarcie Dasein na wiat. Jest wiêc nie
Jestestwo egzystuj¹c jest swoim wiatem  M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 511.
O ile Sartre doprowadzi³ do ostatecznoci zachodni indywidualizm z jego poczuciem osobistej sprawczoci (absolutnej wolnoci), to Heidegger, jak siê zdaje, bli¿szy jest holistycznej myli
wschodniej. Dasein jest niesprowadzalne do wyizolowanego ja, nie jest jakim niezale¿nym podmiotem, ale podleg³ym – nastrojom, kontekstowi Siê, relacjom z innymi – procesem. Zob. R.E.
Nisbett, Geografia mylenia, dz. cyt., s. 13, 19-36.
98
M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 511.
96
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tyle odwróceniem Dasein od tego, co jest w wiecie, i zwróceniem siê ku sobie, by
w ten sposób byæ sob¹ autentycznie, lecz raczej  autentycznym kontaktem Dasein
z tym, co jest w wiecie. To dopiero zdecydowanie wprowadza Dasein w autentyczne zatroskanie i wspó³bycie z innymi99.

Otwartoæ na wiat jest w³aciwym projektem jestestwa. Otwartoæ ta wydarza
siê tu-oto w horyzoncie ca³ej czasowoci.
Wraz z faktycznym byciem-tu-oto jest zawsze w horyzoncie przysz³oci zaprojektowana mo¿noæ bycia, w horyzoncie by³oci jest otwarte bycie-ju¿, a w horyzoncie
wspó³czesnoci jest odkryty obiekt zatroskania. Horyzontalna jednoæ schematów
ekstaz umo¿liwia ród³owy zwi¹zek stosunków typu a¿eby z ze wzglêdu na.
A zatem: na gruncie horyzontalnego ukonstytuowania ekstatycznej jednoci czasowoci do bytu, który jest zawsze swym tu oto, nale¿y co takiego jak otwarty wiat100.

Gdybymy mieli prze³o¿yæ takie otwarcie na grunt psychologiczny, w³aciwe otwarcie na wiat by³oby tym, co Philip Zimbardo i John Boyd nazwali teraniejszoci¹ holistyczn¹. Teraniejszoæ taka jako absolutna zawiera w sobie
zarówno przesz³oæ, jak i przysz³oæ101, jest pe³nym otwarciem na chwilê bie¿¹c¹, jest takim rodzajem przytomnoci (mindfullnes), które zastêpuje linearne poczucie czasu poczuciem jego jednoci. Jako taka jest ona zarazem zachowaniem
sta³ej wiadomoci miertelnoci oraz zaanga¿owanym w teraniejsze prze¿ywanie
¿ycia wykraczaniem w przysz³oæ102. Jestestwo i jego wiat dziej¹ siê. Ka¿da chwila
jest przesycona mierci¹, ka¿da chwila jest otwarta na zmianê, ka¿da chwila rozstrzyga sens ¿ycia.
UWAGA KOÑCOWA
W ten sposób zosta³y przedstawione dwa sposoby rozumienia tego, czym jest
projektowanie egzystencji, zosta³y tak¿e ukazane ró¿nice miêdzy oboma podejciami dotycz¹ce fundamentalnych dla takiego projektowania zagadnieñ: skoñczonoci ¿ycia i bycia wobec mierci, projektowania siê w przysz³oæ, wolnoci
oraz odpowiedzialnoci za w³aciwe egzystowanie (projektowanie), zale¿noci/
/niezale¿noci spe³nienia w³asnego projektu od innych, a wreszcie zagadnienia
K. Michalski, Heidegger i filozofia wspó³czesna, dz. cyt., s. 156-157.
M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 511-512.
101
Ph. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, dz. cyt., s. 97.
102
Por.: „W drodze bywa siê zawsze tylko w jednym aktualnym miejscu, przejcia, w rozwoju
za jest siê zawsze zarówno w punkcie dojcia, jak i we wszystkich punktach przebytych i w punkcie wyjcia. Nie pozostawia siê ich «poza sob¹», raczej zbiera siê je «w sobie». […] Rozwój nak³ada, nawarstwia na siebie kolejne punkty dojcia, ale jestemy zawsze we wszystkich punktach
przebytych od samego pocz¹tku – E. Sujak, Rozwa¿ania o ludzkim rozwoju, dz. cyt., s. 27.
99
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bycia sob¹103. Pomimo wa¿kich ró¿nic oba rozumienia projektu egzystencjalnego jako propozycja odpowiedzi na pytanie jak ¿yæ?, roszcz¹ca sobie pretensje
do bycia w³aciw¹ odpowiedzi¹, wyp³ywaj¹ z tego samego paradygmatu mylenia o cz³owieku, przede wszystkim jako kogo osobnego, wyró¿niaj¹cego siê
osobistym zadaniem, które ostatecznie jedynie on sam mo¿e odkryæ (przystaæ
na nie) i samodzielnie zrealizowaæ (byæ sob¹). Cz³owiek jako niezast¹piony (nikt
go nie zast¹pi ani on nie zast¹pi nikogo) w swojej egzystencji jest dla siebie najwiêkszym problemem i zadaniem (projektem) na ca³e ¿ycie  zadaniem z gruntu
samotnym i poch³aniaj¹cym.
Ca³a konstrukcja projektu egzystencjalnego w obu rozumieniach opiera siê
ostatecznie na tym samym sposobie rozumienia kondycji ludzkiej jako nade
wszystko naznaczonej przez mieræ, przez skoñczonoæ. Zarówno potoczna panika intensyfikacji wra¿eñ i dokonañ, jak i Heideggerowska egzystencja (jako
wybieganie ku mo¿liwociom, a przecie¿ tylko dziêki tej ostatecznej i zawsze te¿
ku niej), przenikniête s¹ perspektyw¹ mierci. Orientacja na mieræ okrela sam
sposób naszego egzystowania na sposób projektowania przysz³oci. To dziêki
mierci mo¿emy przechwyciæ w³asne rzucenie. To dziêki mierci jestemy przysz³ociowi. Orientacja na mieræ, na nasz¹ w³asn¹ mieræ, orientuje nas na siebie
samych, na nasze w³asne bycie  czyni¹c tym samym samotnoæ czym koniecznym nie tylko dla bycia sob¹, ale dla kondycji ludzkiej w ogóle.
Filozofia Heideggera jest wiêc prób¹ ustanowienia osoby jako miejsca,
w którym spe³nia siê rozumienie bycia, bez jakiegokolwiek oparcia w wiecznoci. W czasie ród³owym, w byciu ku mierci, warunku wszelkiego bycia, egzystencja odkrywa nicoæ, na której siê opiera, co znaczy tak¿e, ¿e nie opiera siê na
niczym poza sob¹104. Jeli Emmanuel Levinas krytykuje ca³oæ koncepcji Heideggera za jej egocentryzm, to ma nade wszystko na myli jej podstawê, jak¹
jest poch³oniêcie przez skoñczonoæ. W tym sensie nie jest istotne to, czy jestestwo, bêd¹c-Sob¹, potrafi, czy nie, dbaæ o innych, spotkaæ innego i rozumieæ go
(która to mo¿liwoæ, mam nadziejê, uda³o mi siê ukazaæ), ale to, ¿e dla skoñczonego jestestwa bêdzie to zawsze spotkanie z innym skoñczonym jestestwem, na
tej samej p³aszczynie, spotkaniem, które nie mo¿e byæ spotkaniem z nieskoñczonoci¹. Dlatego Levinas powie: byæ sob¹, byæ ateist¹, byæ u siebie, byæ oddzielonym, byæ szczêliwym, byæ stworzonym  oto synonimy105.
Separacja jest wed³ug Levinasa wol¹ bycia sob¹, u siebie, w swej intymnoci, jest zamkniêciem na innych, na nieskoñczonoæ, dopiero rozdarcie tej ca³oci, jak¹ cz³owiek sobie stworzy³, umo¿liwia spotkanie z innym. Z perspektywy
103
Bycia sob¹ poprzez zaprojektowanie i zrealizowanie dokonañ w ró¿nicy do bycia sob¹ na
sposób aktualizacji swoich najbardziej w³asnych mo¿liwoci bycia.
104
E. Levinas, Odkrywaj¹c egzystencjê z Husserlem i Heideggerem, dz. cyt., s. 94.
105
Ten¿e, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, t³um. M. Kowalska, Warszawa 2002,
s. 169.
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nieskoñczonoci projektowanie egzystencji nie jest wynikiem wysokiej samowiadomoci zwi¹zanej z chêci¹ dobrego i w³aciwego ludzkiej kondycji prze¿ycia ¿ycia, ale wynikaj¹c¹ ze z³ego rozumienia tej kondycji rozpaczliw¹ prób¹
nadania przez siebie samego (czyli to, co skoñczone) w³asnemu (skoñczonemu)
¿yciu sensu  jest pewnym sposobem bycia, który nale¿a³oby przezwyciê¿yæ. Dla
Levinasa cz³owiek nie jest bytem ku mierci, lecz przede wszystkim tym, który
jeszcze nie umar³106  skupiaj¹cym siê bardziej na ¿yciu i jego radociach ni¿ na
powadze tragicznej nieuchronnoci mierci  dlatego te¿, wed³ug niego, skoñczonoæ jest b³êdnym fundamentem rozumienia cz³owieka. Ukazanie przeciwnego
cz³owiekowi projektuj¹cemu siê cz³owieka spontanicznego wymaga³oby zatem
odmiennej ontologii jestestwa czy wrêcz wyjcia poza/ponad tak¹ ontologiê
w ogóle. Nie rozstrzygaj¹c o tym, czy Levinas faktycznie przezwyciê¿y³ mylenie Heideggerowskie, ani o tym, kto ma racjê, chcia³bym na koniec zauwa¿yæ,
¿e poprzez sam ów spór zagadnienie samotnoci/separacji znalaz³o siê w obszarze, w którym próbuje siê rozstrzygaæ to, co w³aciwie znaczy bycie cz³owiekiem.
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ABSTRACT
The author, following Heidegger’s analysis of Dasein way, starts with a description of common
understanding of a project of existence. Then he passes on to its ontological understanding. Both
common and Heidegger’s way of understanding treat these issues in a different way. Despite
significant differences, both ways of understanding the existence project – as a suggested answer
to “how to live” question claiming to be the right ones – result from the same paradigm of viewing
a human-being, mostly as somebody apart, who is distinguishable by possessing a self-imposed
task, which could be “discovered” and put into reality only by an entity alone – and be oneself.
Such a human, as a unique in his existence, is his own biggest problem and a task (a project) for all
life.

Keywords
life, project of existence, time, meaning of life, human being, solitude, angst, death, freedom
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¿ycie, projektowanie egzystencji, czas, sens ¿ycia, cz³owiek, samotnoæ, trwoga, mieræ, wolnoæ
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MACIEJ L. REWAKOWICZ

Samotnoæ pacjenta i lekarza wobec decyzji o leczeniu inwazyjnym
w chirurgii
Loneliness of the Patient and Doctor in the Face of the Decision about Undertaking a Surgery

Pamiêci moich Rodziców,
W³adys³awa i Olgi z Bogdanowiczów,
pracê tê powiêcam 
autor.

Samotnoæ, je¿eli istnieje, jest zjawiskiem sprzê¿onym z to¿samoci¹, z poczuciem odrêbnoci, dochodz¹cym do wiadomoci podmiotu zwykle w relacji ja 
inne ja, po dowiadczeniu obojêtnoci bliskiego lub obcego cz³owieka, wzglêdnie innych ludzi. Podmiot oczekuje wówczas: wspó³odczuwania, wspó³rozumienia,
pomocy lub tylko obecnoci. W sferze emocji czêsto mo¿emy obserwowaæ obni¿enie nastroju, ale nie jest ono koniecznym warunkiem samotnoci.
Symptomatologi¹ i diagnozowaniem musieli zaj¹æ siê dramatopisarze i poeci,
poniewa¿ my, dbaj¹c o dobre obyczaje i zachowanie wiêzi ze wspólnotami, milczymy. Samotnoæ Homera poznalimy, w ró¿nych jej odmianach, dziêki postaciom Palamedesa, Achillesa, Ajaksa; samotnoæ Juliusza S³owackiego w Horsztyñskim, Mazepie, Beniowskim, Williama Szekspira m.in. w Sonecie 66. Maj¹c
w pamiêci s³owa z I aktu III czêci Dziadów Adama Mickiewicza, nie mo¿emy
pomin¹æ kilku pytañ:
1. Czy s a m o t n o  æ wystêpuje jedynie jako poetycka fraza, konwencja jêzykowa?
2. Je¿eli jest tylko w obszarze konwencji, to czy odrzucamy wówczas pojêcie s e n s u?
3. Jeli istnieje równie¿  lub przede wszystkim  poza obszarem gier jêzykowych, to jak mo¿emy j¹ zbadaæ, szczególnie u Innego, skoro on milczy lub  byæ mo¿e  nie zechce byæ szczery?
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Wród konsekwencji twierdz¹cej odpowiedzi na pierwsze i drugie pytanie trudno zlekcewa¿yæ odejcie od koniecznoci sensu. Przywo³ajmy przyk³ad zgody pacjenta na zabieg operacyjny. Zgoda taka ma sens tylko wówczas, gdy jest odpowiedzi¹ udzielon¹ przez tego w³anie pacjenta na propozycjê chirurga dotycz¹c¹
wyranie okrelonego zabiegu operacyjnego, w tych – a nie innych – okolicznociach i tylko w tym czasie. Zgoda pacjenta, bez jasno okrelonej decyzji chirurga,
w nieokrelonym czasie i warunkach – nie ma sensu. W chirurgii naczyniowej
bywa tak, ¿e dana operacja, która ratuje teraz, przeprowadzona w kilka godzin
póniej sprowadza na pacjenta ogromne ryzyko, wykonana nastêpnego dnia mo¿e
zabiæ. Wyt³umaczenie cierpi¹cemu i zestresowanemu choremu zawi³oci patofizjologii nie jest zwykle mo¿liwe, a mo¿e powiêkszyæ stres. Co wiêcej, nie jest tym
samym propozycja wykonania tej samej, trudnej operacji, z³o¿ona temu samemu
pacjentowi kolejno przez dwóch chirurgów ró¿ni¹cych siê dowiadczeniem w tym
typie operacji. Nierzadko zdrowie i ¿ycie pacjenta zale¿y od umiejêtnoci rozpoznania przez chirurga nietypowego wariantu przebiegu naczyñ i koniecznoci
wymylenia ad hoc modyfikacji planu lub unikatowej operacji. Pacjent wówczas
pi i choæ mo¿e ma nawet co z wzorca zobiektywizowanego pacjenta rozs¹dnego, to znaczenie maj¹ jedynie: ¿yczliwoæ, wiedza, talent operatora i jego zespo³u
oraz zaufanie pacjenta, które ma moc zobowi¹zywania.
Gdyby samotnoæ mia³a nale¿eæ jedynie do gier jêzykowych, by³aby najczêciej rozpoznawana u osób zadowalaj¹cych siê namiastkami i wirtualnymi formami uczestnictwa. Tymczasem postrzegamy co przeciwnego. Im silniejsza osobowoæ, wiêkszy zakres indywidualnej odpowiedzialnoci i bardziej autentyczne
¿ycie, tym wyraniej rysuje siê mo¿liwoæ samotnoci. Osoby takie musz¹,
z koniecznoci, uczyæ siê pogodnego jej dwigania, aby zachowaæ szczególn¹ pozycjê w spo³eczeñstwie wraz z radoci¹ istnienia.
Wypada zatem zgodziæ siê na istnienie samotnoci przede wszystkim poza
obszarem gier jêzykowych, tam gdzie emocje ³¹cz¹ siê z poczuciem odrêbnoci
istnienia.
Zbadanie samotnoci u Innego natrafia na wspomniane wy¿ej trudnoci,
a ponadto do milcz¹cej powci¹gliwoci badanego nale¿a³oby do³¹czyæ podobn¹
u badaj¹cego. Lepiej bêdzie wybraæ taki model badawczy, w którym przemówi¹
raczej czyny, decyzje, ni¿ tylko s³owa. Dlatego wybra³em sytuacjê graniczn¹,
o której milcza³ Karl Jaspers: decyzjê o zabiegu inwazyjnym w chirurgii.
W rozwa¿aniach na temat samotnoci pacjenta i chirurga poszukujê odpowiedzi na kilka pytañ:
1. Czy mówienie o samotnoci jest zawsze krytyk¹ wspólnoty; czy ród³a
samotnoci tkwi¹ raczej w samej istocie bytu indywidualnego cz³owieka?
2. Zwi¹zanie samotnoci z to¿samoci¹ nie budzi w¹tpliwoci; jak wobec
tego mo¿na samotnoci unikn¹æ lub j¹ z³agodziæ w sytuacji granicznej,
w przypadku decyzji o zabiegu inwazyjnym?
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3. Jaki wp³yw wywiera c z a s na dowiadczanie samotnoci w obliczu decyzji operacyjnej?
Trudno by³oby zbli¿yæ siê do odpowiedzi na te pytania bez omówienia: antynomii samotnoci i wspólnoty, decyzji jako jednego z czynników konstytuuj¹cych to¿samoæ i bez podzielenia siê niektórymi spostrze¿eniami z wieloletniej
w³asnej praktyki chirurgicznej.
ANTYNOMIE SAMOTNOCI I WSPÓLNOTY
Wspólnota rodziny lub religijna jest naturalnym rodowiskiem rozwoju i ograniczania wolnoci cz³owieka. Wspólnoty te zostaj¹ nam narzucone, podobnie jak
geny i moment poczêcia ¿ycia, a tak¿e prawa i obowi¹zki uchwalone przez parlamenty przed naszym urodzeniem. To, ¿e p³yniemy w nurcie historii rodziny,
narodu i innych wspólnot, antycypuje nasz¹ wolê mocy, a mo¿e byæ powodem
do dumy i spajaæ te wspólnoty. Równie¿ niewielkie ograniczenie wolnoci nie
musi byæ rozumiane jako wezwanie do sprzeciwu, szczególnie gdy jest koniecznym warunkiem uratowania wolnoci, zw³aszcza zagro¿onej z zewn¹trz.
Rodzina stanowi wzorzec dla zwi¹zków miêdzy ludmi, dlatego zmiany
w niej zachodz¹ce s¹ wa¿ne i dla innych wspólnot. Czy samotnoæ ma do rodziny prawo wstêpu? Wiemy, ¿e tak, ale wolimy to prze¿ywaæ w teatrze: wraz
z Hamletem podczas jego spotkania z matk¹ lub z Antygon¹ po jej rozmowie
z siostr¹ Ismen¹. Do w³asnej rodziny chcielibymy dopuciæ samotnoæ jedynie
w przypadku demonstrowania przez dziecko: poczucia bezpieczeñstwa, rozwiniêcia samodzielnego mylenia i wyobrani1. S³uszne wydaj¹ siê niektóre spostrze¿enia Anthony’ego Storra „[…] zdolnoæ do przebywania w samotnoci równie¿
stanowi jeden z aspektów dojrza³oci emocjonalnej, Samotnoæ stwarzaj¹ca
podstawy dla rozwoju wyobrani mo¿e obudziæ w dziecku potencja³ twórczy,
[…] pewien rozwój zdolnoci do przebywania w samotnoci jest niezbêdny, by
mózg móg³ pracowaæ osi¹gaj¹c maksymalny poziom swoich mo¿liwoci […]”.
Tworzenie innych zwi¹zków, na przyk³ad wspólnoty narodów jednego jêzyka, wymaga ju¿ silnego wsparcia ideowego, okrelenia celów, wskazania wspólnego wroga oraz innych warunków, które w 1924 roku poda³ Helmuth Plessner
w rozdziale Krew i sprawa”2. „1. wiê krwi jej cz³onków, 2. mi³oæ, która jednoczy i której promienie skupiaj¹ siê na powszechnie czczonym wodzu, 3. wódz,
«pan i mistrz», bez tej postaci, która stanowi centrum, nie mo¿e istnieæ ¿adna
wspólnota. Co siê dzieje z to¿samoci¹ pojedynczego cz³owieka w takiej wspól1
A. Storr, Samotnoæ  powrót do jani, t³um. J. Prokopiuk, P.J. Sieradzan, Warszawa 2010,
s. 42, 43, 55.
2
H. Plessner, Granice wspólnoty, t³um. J. Merecki, Warszawa 2008, s. 55.
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nocie, powiedzia³ Plessner w innym miejscu3. „Pojedyncza, zamkniêta w sobie
osoba rezygnuje z siebie, aby na nowo otrzymaæ swoj¹ niezale¿noæ z wy¿szego
ród³a bytu, z wiêzi wszystkich cz³onków. Wielu jednak filozofów mia³o zupe³nie inny ogl¹d tej sprawy. Max Scheler, który du¿o uczyni³ dla poszerzenia wiedzy o wartociach, w¹tpi³ w ich oddzia³ywanie na szersze krêgi spo³eczeñstwa.
Zauwa¿y³, ¿e odosobnienie jest przez ludzi „dobrych” znoszone znacznie ³atwiej
ni¿ przez bardziej grzesznych, ale „[…] to wyzwala co w rodzaju wstrêtu do
tych dobrych ludzi, którzy mog¹ znieæ tê samotnoæ […]”4. Nieco dalej dostrzega s³aboæ w tendencji do chowania siê we wspólnocie: Cz³owiek powodowany
resentymentem jest s³abeuszem; w swym s¹dzie nie mo¿e byæ odosobniony5.
Cyrenajczycy Arystyp i Teodor, a póniej T. Hobbes i José Ortega y Gasset nie
pozostawiaj¹ cienia w¹tpliwoci co do nieuleczalnej samotnoci cz³owieka. Hobbes wskazuje na fa³szywoæ s¹du […] ¿e cz³owiek jest zwierzêciem z urodzenia
sposobnym do ¿ycia spo³ecznego, czyli jak mówi¹ Grecy: zoon politikon […]”,
Ortega y Gasset podkrela, ¿e cz³owiek pozostaje absolutn¹, czyst¹ samotnoci¹.
Drugi cz³owiek to druga samotnoæ, tylko cz³owiek mo¿e byæ samotny, w³anie
dlatego ¿e nie jest jedyny, ale ¿e istniej¹ inni. Samotnym jest siê wiêc poród
innych albo – lepiej – z innymi6.
Hobbes mia³ w³asn¹ praktykê w dziedzinie polityki; skoro zatem usun¹³ cz³owieka z arystotelesowskiej wspólnoty istot spo³ecznych, jak pisze Ryszard Winiewski: „[…] podejmuje siê na³o¿enia na empiryczn¹ mapê ludzkich d¹¿eñ racjonalnej, apriorycznej siatki zasad. Podstawowa zasada systemu, jaki rozum ma
wprowadziæ, polega jednak na podniesieniu do rangi aksjomatu motywu maksymalnej realizacji interesu jednostkowego”7. Autor Lewiatana tak broni to¿samoci indywidualnego cz³owieka przed ewentualnymi roszczeniami wspólnot:
Pierwszym sporód dóbr jest zachowanie w³asnej osoby. Tak bowiem uczyni³a
natura, i¿ ka¿dy chce swego dobra. A¿eby ka¿dy móg³ je osi¹gn¹æ, trzeba koniecznie, i¿by pragn¹³ ¿ycia, zdrowia oraz bezpieczeñstwa […]”8.
Nie ma tu krytyki wspólnoty; zanim spo³ecznoci rozwinê³y siê w narody
i pañstwa, istnia³ priorytetowy cel ka¿dej osoby: obrona ¿ycia w jego jednostkowej odrêbnoci.
Tam¿e, s. 51.
M. Scheler, Resentyment a moralnoæ, t³um. Jan Garewicz, Warszawa 1997, s. 113.
5
Tam¿e, s. 176.
6
M. Chlewicki, Fenomen spo³eczny w filozoficznym ujêciu Jose Ortegi y Gasseta, w: S. Sarnowski, M. Korzeniowska, M. Chlewicki, O metafilozofii jako filozofii filozofii, Warszawa 2007,
s. 162. M. Chlewicki zwróci³ uwagê na propozycjê Gasseta, nawi¹zuj¹c¹ do Leibniza, […] by monadê rozumieæ nie metafizycznie, nie jako byt, substancjê duchow¹, ale jako ludzk¹ samotnoæ” –
s. 163, 164.
7
W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Winiewski, Historia filozofii i etyki. ród³a i komentarze,
Toruñ 1997, s. 321.
8
Tam¿e, s. 321. T. Hobbes: Elementy filozofii, t³um. C. Znamierowski, Warszawa, 1956, s. 128.
3
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Czy w samej konstrukcji wspólnoty zawarty jest mechanizm ochronny przed
zlepieniem odrêbnych istnieñ ludzkich w formê wy³¹czaj¹c¹ mo¿liwoæ zachowania jednostkowej to¿samoci, czy raczej problem ten rozstrzyga siê w walce?
Za którym rozwi¹zaniem opowiedzia³by siê Immanuel Kant? „[…] co do jednej
kategorii, mianowicie co do kategorii wspólnoty […] jest ona zgodna z odpowiadaj¹c¹ jej w zestawieniu funkcji logicznych form¹ s¹du roz³¹cznego9. I wyjania
¯eby siê upewniæ co do tej zgodnoci, trzeba zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich s¹dach
roz³¹cznych dziedzina (mnogoæ tego wszystkiego, co pod ten s¹d podpada) jest
przedstawiona jako ca³oæ podzielona na czêci [ ], a poniewa¿ jedna z nich nie
mo¿e byæ zawarta w drugiej, wiêc s¹ one pomylane jako sobie przyporz¹dkowane,
a nie podporz¹dkowane. Przeto okrelaj¹ siê one nie jednostronnie jak w szeregu, lecz
wzajemnie jak w agregacie (je¿eli przyjmujemy jeden cz³on podzia³u, to wykluczamy wszystkie pozosta³e i odwrotnie)10.

Autor tego szkicu ma wiadomoæ, ¿e szczególnie to ostatnie zdanie Kanta
musi byæ ostro¿nie odczytywane w odniesieniu do rodziny lub wspólnoty religijnej.
Poznawanie „Innego” i postawa ¿yczliwoci zaliczane s¹ do spoiw wspólnoty, skutecznych w rozpraszaniu samotnoci. Napotykamy tu jednak na trudnoci.
Stanis³aw Judycki, rozwa¿aj¹c konsekwencje redukcji transcendentalnej Edmunda Husserla, zauwa¿a, ¿e po dokonaniu redukcji Inni, a tak¿e wiat, s¹
przyjmowani jako korelat wiadomoci, a to ju¿ prowadzi do solipsyzmu, który
mog³oby jedynie uchyliæ wykazanie udzia³u w konstytuowaniu wiata przez Innych. W Medytacjach Kartezjañskich Husserl mówi: To, co da siê zawsze ród³owo uobecniæ i wykazaæ, jest mn¹ samym […]”11. Trudno uzyskaæ pewn¹ wiedzê o Drugich, poniewa¿ Drugi nigdy nie mo¿e byæ dany jako Drugi, ród³owo,
lecz zawsze tylko porednio. Podobnie i cudzy czas nigdy nie jest nam dany ród³owo, lecz zawsze tylko jako uobecniony, a wspólnota mo¿e byæ jedynie modelowana na wzór samego siebie12.
¯yczliwoæ budzi mniej zastrze¿eñ. Omawiaj¹c naukê Annikerisa, Adam
Krokiewicz pisze: „[…] nikt nie prze¿ywa cudzego szczêcia bezporednio (eudaimonian… me aisteten to pelas hyparchein), niemniej jednak godzi siê dbaæ
o przyjaciela po czêci «z potrzeby», po czêci za z – serdecznej ¿yczliwoci13.
Powinna siê ona objawiaæ bardziej w czynach ni¿ w s³owach, ju¿ choæby z tego
I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t³um. R. Ingarden, Kraków 1957, t. 1, s. 178.
Tam¿e, s. 179.
11
S. Judycki, Intersubiektywnoæ i czas. Przyczynek do dyskusji nad pón¹ faz¹ pogl¹dów
Edmunda Husserla, Lublin 1990, s. 104, 112, 113.
12
Tam¿e, s. 104, 79, 270-271.
13
A. Krokiewicz, Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa 1961, s. 190.
9
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powodu, ¿e jêzyk codziennej komunikacji, zwany przez Ferdynanda de Saussure’a – parole, w ma³ym stopniu nadaje siê do budowania prawdziwego porozumienia i przekazywania g³êbszych treci. W dobr¹ wolê porozumienia w¹tpi³ nie
tylko Hegezjasz, ale i Henryk Elzenberg14. Tu równie¿ nie ma pewnoci z powodów epistemicznych, o których pisa³ S. Judycki. Trudno przekazaæ Drugiemu swe
dobre intencje. Zaufanie, zranione przez innych, regeneruje siê znacznie wolniej
ni¿ uszkodzony nerw obwodowy. Pos³uguj¹c siê uproszczonymi rodkami komunikowania, doszlimy do stanu, w którym, jak to cierpko stwierdza E. Cassirer,
Zamiast zajmowaæ siê rzeczami samymi w sobie, cz³owiek w pewnym sensie
ustawicznie rozmawia sam z sob¹15.
Wychodz¹c z tych rozwa¿añ w stronê praxis, wracam do problemu pacjenta,
któremu chirurg zaproponowa³ powa¿ny zabieg operacyjny dla ratowania zdrowia lub ¿ycia. Czy mo¿e zaufaæ Innemu, wspólnocie, w ramach której bêdzie
dzia³a³ zespó³ kierowany przez chirurga? Pacjent, który do opinii Elzenberga ³atwo dorzuci³by w³asne podobne spostrze¿enia, nie po¿¹da sprawiedliwoci, raczej bêdzie szuka³ ratunku w wielkodusznej ³askawoci Boga (hanan)16.
DECYZJA
Podejmowanie decyzji jest jednym ze róde³ to¿samoci cz³owieka, dowodem posiadanej wolnoci i ujawnieniem prawdziwego stosunku do dóbr, zwanych tak¿e wartociami. Zbigniew Zwoliñski wród warunków formalnych odpowiedzialnoci zwróci³ uwagê na „[…] istnienie ontycznej struktury wiata,
w której mo¿liwe jest kontrolowane przez podmiot realizowanie wybranych przezeñ mo¿liwoci17. Mówimy tu nie tylko o w³aciwej selekcji osób, które maj¹
zostaæ lekarzami i pielêgniarkami, nie tylko o poziomie studiów, specjalizacji,
organizacji pracy i wyposa¿enia w odpowiedni¹ aparaturê, lecz przede wszystkim mylimy o wspólnej podstawie wzajemnego zaufania, która – zdaniem Seweryna Szatkowskiego – by³aby zawarta „[…] w istnieniu jednej, ogólnie akceptowanej moralnoci. Dzisiaj Pacjent po prostu nie wie, jaka jest postawa lekarza
wobec ¿ycia i mierci, jakie jest jego wyobra¿enie dobra i z³a. Bez zaufania pacjenta praca lekarza staje siê jednak zupe³nie nie do pomylenia18. Postawa ¿yczM. Tyl, W stronê Eleusis, Znak 2001, nr 553, s. 95-106. M. Tyl cytuje s³owa H. Elzenberga: Z mojego punktu widzenia cz³owiek jest zasadniczo i esencjonalnie istot¹ z³ej woli  s. 98.
15
E. Cassirer, Cz³owiek i kultura, s. 12-29, s¹ to fragmenty ksi¹¿ki E. Cassirera, Esej o cz³owieku. Wstêp do filozofii kultury, t³um. A. Staniewska, Warszawa 1977, s. 79-84, 90-100, w: Kierunki filozofii wspó³czesnej, red. J. Pawlak, Toruñ, 1995, cz. II, s. 98.
16
Jan Pawe³ II, Encyklika Dives in misericordia, Warszawa 2007, s. 29, 30.
17
Z. Zwoliñski, Istota odpowiedzialnoci. Warunki formalne i granice, „Etyka” 23(1993), s. 13.
18
S. Szatkowski, Zasada nieuszkodzenia w etyce medycyny, „Etyka” 29(1996), s. 155-169,
s. 168. Istnieje uzasadniona obawa, ¿e czêæ lekarzy ju¿ teraz jest gotowa uznaæ, ¿e lekarz to taki
14
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liwoci i szacunku dla pacjenta, po³¹czone z du¿¹ wiedz¹, siln¹ osobowoci¹
i odwag¹ lekarza dobrze chroni¹ pacjenta, znacznie mniej lekarza. Wielu lekarzy
ulega naciskom i modom.
Stoj¹c na gruncie orientacji prakseologicznej, lekarz nie bierze pod uwagê  przy
ustalaniu priorytetów  stopnia schorzenia pacjentów, lecz kieruje siê wy³¹cznie wymiarem spo³ecznym ich osobowoci oraz przewidywan¹ skutecznoci¹ [ ]. W przypadku za odwo³ania siê do orientacji utylitarystycznej jedynym kryterium selekcji
chorych i rozdzia³u rodków diagnostyczno-terapeutycznych jest ich aktualny i przewidywany w przysz³oci status spo³eczny19.

Wybory dokonane przez lekarza maj¹ swe ród³o nie tylko w genach. Dzia³ania lub zaniechania, które wynikaj¹ z decyzji, rzebi¹ w czasie i wiadomoci,
z pomoc¹ pamiêci, odrêbnoæ historii ka¿dego cz³owieka. Tylko przysz³oæ nie
jest jeszcze gotowa, czyli stoi otworem przed czynn¹ wol¹20 pisze Nicolai Hartmann, dodaj¹c w innym miejscu „Indywidualny byt duchowy istnieje tylko
w swych dokonaniach”21. Karol Jaspers bada³ ten problem w s y t u a c j a c h
g r a n i c z n y c h, do których zaliczy³: mieræ, cierpienie, walkê i winê. Pisze on
„W³anie wtedy stajemy siê sami sob¹, gdy z otwartymi oczami wkraczamy w sytuacje graniczne. […] Prze¿ywaæ sytuacje graniczne i egzystowaæ to jedno i to
samo. Wobec bezradnoci istnienia empirycznego jest to wzlot bytu [Seins] we
mnie. […] Tak wiêc zdobywam mój w³asny byt w absolutnej samotnoci […]”22.
Nie wydaje siê, aby by³a to ta samotnoæ, która jest zajêta analiz¹ […] zasady maksymalizowania przeciêtnej wartoci23. Klemens Szaniawski opisuje dwie
drogi dla racjonalnie wybieraj¹cego decydenta: (1) Je¿eli potrafi oceniæ wzglêdne szanse realizacji nastêpstw poszczególnych dzia³añ, powinien wybraæ to dzia³anie, które przynosi skutki o najwy¿szej wartoci przeciêtnej”, (2) Je¿eli natomiast decydent nie dysponuje wiedz¹, która pozwoli³aby mu przypisaæ
prawdopodobieñstwa konsekwencjom poszczególnych dzia³añ, to nie istnieje
kryterium, o którym da³oby siê bezspornie dowieæ, ¿e jest najlepsze”. Pacjent
sam zawód jak inne, i nie zechce ryzykowaæ swoj¹ karier¹ i zdrowiem dla ratowania ¿ycia pacjenta. S. Szatkowski, Zasada ¿yczliwoci w medycynie, „Etyka” 1994, nr 27, s. 103-117, omawiaj¹c
zagro¿enie ¿ycia chirurga, który ma operowaæ pacjenta z HIV, pisze „[…] jedyna mo¿liwoæ uznania, ¿e na lekarzu spoczywa w tej sytuacji obowi¹zek ¿yczliwego dzia³ania, wynika³aby z potraktowania relacji lekarz-pacjent jako szczególnej relacji moralnej. By³oby to mo¿liwe przy za³o¿eniu, ¿e lekarz to co wiêcej, ni¿ zawód […]” – s. 115.
19
T. Gonet, Problem wyboru moralnego w medycynie wspó³czesnej, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1988, 51, z. 1, s. 11. Podobne stanowisko zaj¹³ T. Gonet w pracy Etyczny aspekt
pobierania ludzkich narz¹dów do przeszczepiania, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”1990,
53, z. 4, s. 179-185.
20
N. Hartmann, Systematyczna autoprezentacja, t³um. J. Garewicz, Toruñ, 1994, s. 119.
21
Tam¿e, s. 110.
22
R. Rudziñski, Jaspers, Warszawa, 1978 s. 190. Oryg.: K. Jaspers, Philosophie, Bd 1-3, 1932.
23
K. Szaniawski, Teoria decyzji a etyka, „Etyka” 2 (1967), s. 7, 8.
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niemal zawsze jest w tej drugiej sytuacji, poniewa¿ nie dysponuje wiedz¹ i dowiadczeniem, które stanowi¹ warunek wstêpny takiej decyzji.
Wyobramy sobie studenta V roku medycyny, który sw¹ supererogacyjn¹
aktywnoci¹ na ostrym dy¿urze zas³u¿y³ na uczestnictwo w konsultacjach poprzedzaj¹cych decyzjê operacyjn¹. Wyczerpuj¹co poinformowany i objaniony przez dowiadczonego chirurga, zapytany, co nale¿y zrobiæ w danej sytuacji,
mo¿e odpowiedzieæ: Nie wiem, nie mam w ogóle dowiadczenia, a za ma³o mam
wiedzy, aby wzi¹æ odpowiedzialnoæ za moje przypuszczenia. To jest za powa¿na sprawa; tu chodzi o ¿ycie pacjenta.
Natomiast od pacjenta niektórzy oczekuj¹, ¿e bêdzie kompetentny w dziedzinie chirurgii jelit, chirurgii endokrynologicznej, naczyniowej etc., i to w³anie
wówczas, gdy bardzo le siê czuje. Decyzja pacjenta nie jest wyborem miêdzy
mo¿liwymi rozpoznaniami choroby i miêdzy metodami leczenia, co wydaje siê
³atwe jedynie osobom zupe³nie pozbawionym wiedzy. Bardziej przypomina podpis króla lub prezydenta, który mo¿e dekret ministra lub ustawê parlamentu zatwierdziæ wzglêdnie odrzuciæ, ale nie mo¿e stworzyæ treci tych dokumentów.
W tym podpisie pacjenta wyra¿a siê godnoæ cz³owieka, jego suwerennoæ
w dysponowaniu swym zdrowiem i ¿yciem. Mo¿e odmówiæ zgody i wybraæ innego lekarza, któremu bardziej ufa.
Pacjent zatwierdza lub odrzuca decyzjê chirurga; ma do tego prawo, poniewa¿ decyzja ta dotyczy jego w³asnego zdrowia i ¿ycia. O decyzjach dotycz¹cych
innych pacjentów nie ma prawa siê wypowiadaæ i nie powinien – ze wzglêdu na
dobre obyczaje.
Czy chory mo¿e zmodyfikowaæ przedstawiony w³anie projekt terapii? Trzeba
za³o¿yæ, ¿e chirurg proponuje najkorzystniejsz¹ dla pacjenta metodê leczenia. Jeli
pacjent nie mo¿e lub nie chce jej zaakceptowaæ, to wspólnie z chorym lekarz szuka rozwi¹zania najmniej szkodliwego dla pacjenta. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e na
przyk³ad w przypadku perforacji wrzodowej dwunastnicy jest zagro¿one ¿ycie chorego. Mo¿na wykonaæ najmniejsz¹ mo¿liw¹ operacjê, która ratuje ¿ycie, mo¿na
wykonaæ nieco powa¿niejsz¹, która pozwoli zapobiegaæ nawrotowi choroby etc.,
lecz odst¹piæ od operacji zwykle nie wolno. Lekarze nie chc¹ i nie powinni uczestniczyæ w wyrafinowanych samobójstwach pacjentów.
Decyzja chirurga dotycz¹ca zabiegu inwazyjnego nie jest informacj¹, poinformowaniem, rad¹, zaleceniem ani lun¹ propozycj¹, któr¹ bêdzie mo¿na pomin¹æ milczeniem. Chirurg, zw³aszcza chirurg specjalista, odpowiedzialnoci nie
mo¿e unikn¹æ ani przerzuciæ na innych, przeciwnie: bierze równie¿ odpowiedzialnoæ za b³êdy pope³nione przez cz³onków swojego zespo³u. Je¿eli poprosi o konsultacjê bardziej dowiadczonego kolegê, to nic siê tu nie zmienia poza ewentualnie jak¹ podpowiedzi¹ lub sugesti¹ innego lekarza, który pozostaje tylko
konsultantem.
Po zebraniu wszystkich danych z badañ i konsultacji chirurg musi w s a m o t n o  c i podj¹æ decyzjê i przedstawiæ j¹ pacjentowi. Nic tej samotnoci nie
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mo¿e z³agodziæ: poza w³asn¹ wiedz¹, dowiadczeniem i jasnym systemem wartoci. Wcale nie s¹ rzadkie takie sytuacje, w których chirurg mo¿e uratowaæ pacjenta tylko wówczas, gdy wybierze bardziej ryzykown¹ metodê. W razie niepowodzenia  straci pracê; jeli pójdzie utartym szlakiem  pacjent zginie. Dlaczego
nara¿a bezpieczeñstwo w³asne i swojej rodziny? Trudno l e k a r z o w i bezczynnie przygl¹daæ siê umieraniu pacjenta, je¿eli zna sposób jego uratowania. O odwadze, poczuciu zobowi¹zania, supererogacji pisz¹ m.in.: Weronika Chañska24,
Witold R. Jacórzyñski i Marek Wichrowski25. Odwagê maj¹ lekarze dysponuj¹cy
du¿¹ wiedz¹, powiêcaj¹cy setki godzin swego prywatnego czasu na pracê
w bibliotekach. Podobne obserwacje znajdujemy u Stefana Konstañczaka: Przejawianie odwagi wi¹¿e siê wiêc z ukszta³towanymi motywacjami perfekcjonistycznymi, które sk³aniaj¹ do preferowania rozwi¹zañ nadobowi¹zkowych kosztem w³asnego bezpieczeñstwa”26.
Koñcz¹c rozwa¿ania na temat decyzji operacyjnej, pragnê podzieliæ siê spostrze¿eniami opartymi na mej w³asnej praktyce lekarskiej. Zdobyte w³asne dowiadczenie ma szczególne znaczenie w medycynie, na co zwrócili ju¿ uwagê
Platon i Arystoteles27. Trzeba wyranie podkreliæ koniecznoæ omawiania zgody chorego w zwi¹zku z konkretn¹ propozycj¹ chirurga z³o¿on¹ w jasno okrelonych warunkach i czasie.
Decyzja o zabiegu inwazyjnym sk³ada siê z dwóch koniecznych czêci:
1. Decyzji chirurga, przedstawionej pacjentowi w formie propozycji.
2. Zgody lub odmowy zgody chorego.
Bez decyzji-propozycji chirurga zgoda pacjenta nie ma sensu, bez zgody
pacjenta operacja zwykle siê nie odbywa. Ujednolicenie formularzy zgody pacjenta nie jest dobrym rozwi¹zaniem.

24
W. Chañska, Powiernicy? Kontrahenci? Misjonarze? ród³a i zakres obowi¹zków lekarzy,
Etyka 2002, nr 35, s. 200, 202, m.in. cytuje interesuj¹ce spostrze¿enia E. Pellegrino, A. Mac Intyrea.
25
W. Jacórzyñski, M. Wichrowski, Dialog pomiêdzy agapist¹ a kodeksualist¹, „Etyka” 26(1993),
s. 83-86; W. Jacórzyñski w innym artykule, id¹c za J.L. Austinem, omawia wyra¿enia performatywne. S³owa czy czyny, „Etyka”, 1993, nr 26, s. 233-234. Uwa¿am, ¿e obietnice dane pacjentowi
s¹ wa¿ne, wi¹¿¹ce.
26
S. Konstañczak, Blaski i cienie odwagi, „Etyka” 37(2004), s. 160.
27
Arystoteles, Metafizyka, Ksiêga A(1), t³um. K. Leniak, Warszawa 2013, s. 23. Arystoteles
cytuje tu z Platoñskiego Gorgiasza Polosa, ucznia Gorgiasza, który owiadcza: dowiadczenie
bowiem stworzy³o wiedzê […]”. Arystoteles tak komentuje jego wywody: „Je¿eli wiêc kto posiada teoriê bez dowiadczenia i wiedzê ogóln¹, a nie zna poszczególnych faktów objêtych t¹ wiedz¹,
bêdzie czêsto pope³nia³ b³êdy w leczeniu; leczy siê bowiem poszczególnego cz³owieka. Jednoczenie krytykuje lekarzy empiryków, którzy: „znaj¹ skutek (to oti), ale nie znaj¹ przyczyny (to dioti),
a teoretycy znaj¹ i skutek, i przyczynê – s. 23.
Zatem dzisiejszych lekarzy specjalistów Arystoteles zapewne nazwa³by teoretykami.
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Ma³gorzata widerska pisze: uniformizacja mog³aby oznaczaæ zbyt s³ab¹
ochronê pacjenta i odhumanizowanie relacji lekarz-pacjent, która jako oparta
z za³o¿enia na zaufaniu, powinna byæ bezporednia i osobowa”28. Nale¿y przyj¹æ
trzy za³o¿enia, bez których run¹æ mo¿e konstrukcja wielu wspólnot:
1. Lekarz wybiera dla pacjenta rozpoznanie choroby najbardziej zbli¿one do
prawdy i metodê leczenia najkorzystniejsz¹ dla pacjenta.
2. Wzajemne zaufanie pacjenta i lekarza, a szczególnie pacjenta do lekarza,
jest fundamentem leczenia i nie powinno byæ przez nikogo niszczone.
3. Postawa ¿yczliwoci i szacunku dla osoby pacjenta umo¿liwia osi¹gniêcie porozumienia i wspó³dzia³ania w leczeniu, przyczyniaj¹c siê do osi¹gniêcia celów leczenia.
Z moich obserwacji wynika, ¿e chirurg kieruj¹cy ostrym dy¿urem nie mo¿e
unikn¹æ samotnoci; musi uczyæ siê j¹ pogodnie znosiæ. Samotnoæ pacjentów
jest z pewnoci¹ nierzadko bardzo gorzka; mo¿e j¹ nieco z³agodziæ opiekuñcza
postawa pielêgniarek i lekarzy. S¹ dla niektórych pacjentów jedynymi osobami,
które czynami dowodz¹ swej ¿yczliwoci.
Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem wspó³czesnego wiata jest upojenie
r ó ¿ n o r o d n o  c i ¹.
Cz³owiek stanowi jednoæ, której granice s¹ zakrelone m.in. skór¹ i horyzontem intelektu.
Zabawy z awatarami i wirtualnym czasem wypychaj¹ wielu m³odych z rzeczywistoci, w której trzeba podejmowaæ samodzielne decyzje o istnieniu. Analizowa³ to zjawisko m.in. Jean Baudrillard oraz Wac³aw Branicki29. Czes³awa
Piecuch, nawi¹zuj¹c do wypowiedzi K. Jaspersa, pisze „[…] wolna decyzja wyra¿a moje «ja» i zarazem je tworzy30.
PODSUMOWANIE
1. Konieczne jest omawianie zgody pacjenta w zwi¹zku z decyzj¹ chirurga.
D¹¿enie do wyizolowania zagadnienia zgody pacjenta prowadzi do aporii, a w poszczególnych przypadkach do nieszczêæ.
2. W czasie gdy chirurg przedstawia pacjentowi rozpoznanie i plan leczenia,
pacjent nie nabywa ¿adnych kompetencji w dziedzinie chirurgii; jest
wówczas zajêty badaniem lekarza. Najwa¿niejsze bowiem dla pacjenta
jest to, czy mo¿e chirurgowi zaufaæ.
M. widerska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruñ 2007, s. 353.
W. Branicki, To¿samoæ a wirtualnoæ, Kraków 2009, szczególnie s. 22 oraz w rozdz. II
To¿samoæ i osoba z perspektywy tomistycznej p. 5, 6, s. 118, a w rozdz. III s. 173, 175, 176, 203.
30
C. Piecuch, Otrzymaæ siebie w darze, w: Kondycja cz³owieka wspó³czesnego, red. C. Piecuch, Kraków 2006, s. 68.
28

29
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3. Nawet najlepiej funkcjonuj¹ce instytucje i zwyczaje w s p ó l n o t y nie
mog¹ ca³kowicie usun¹æ samotnoci, szczególnie w s y t u a c j a c h
g r a n i c z n y c h. Nie powinny byæ zatem obwiniane o to, ¿e samotnoæ
istnieje.
4. Czas jest silnym generatorem napiêæ zwi¹zanych z samotnoci¹. Usuniêcie dzia³añ, decyzji z czasu rzeczywistego mo¿e wysuwaæ gracza z autentycznej egzystencji i æwiczyæ w nim bezradnoæ w przypadku koniecznoci podjêcia nag³ej decyzji o istnieniu.
5. Zgadzaj¹c siê z N. Hartmannem, ¿e cz³owiek istnieje w swych dokonaniach (im vollzuge), autor dodaje: i w decyzjach podejmowanych w samotnoci. Dotyczy to równie¿ twórczoci.
6. Samotnoci w sytuacjach granicznych nie mo¿na unikn¹æ. Jest cen¹ to¿samoci.
Z³agodzenie samotnoci, w przypadku decyzji o zabiegu inwazyjnym, pacjent zawdziêcza w najwiêkszym stopniu zaufaniu do lekarzy i pielêgniarek.
Poza s y t u a c j a m i g r a n i c z n y m i samotnoæ nie musi byæ dotkliwa,
o ile w ogóle jest odczuwalna. Jak¿e bowiem ma siê pojawiaæ wród przyjació³?
Czy jest mo¿liwa na cie¿kach utorowanych przez czcigodnych naszych nauczycieli? W któr¹kolwiek stronê zwrócimy nasze myli, wszêdzie napotykamy lady ich poszukiwañ sprzed tysiêcy lat lub nam wspó³czesne. Je¿eli dostrzegamy
to wiat³o rzucone pod nasze stopy, z pewnoci¹ odczuwamy wdziêcznoæ, która
chroni przed samotnoci¹.
Rozwa¿ania te pragn¹³bym zakoñczyæ cytatem z Miko³aja Bierdiajewa: „Lekarz operuj¹cy chorego mniej cierpi ni¿ ten, kto jedynie kieruje siê wspó³czuciem, ale w niczym nie pomaga choremu31.
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SUMMARY
What we usually call loneliness is surely something experienced by: Palamedes and Ajax at
Troy – the victims of Odysseus’s envy, Antygone – after meeting her sister Ismene, Prince Hamlet
– after speeking to his mother. The author added to K. Jaspers b o r d e r s i t u a t i o n s his own
loneliness research model: about invasive modality in surgery. It consists of two obligatory
components parts: 1. Surgeon’s decision given to the patient in the form of proposal – suggestion.
2. Patient’s approval – consent. Without surgeon’s proposal – patient consent is meaningless.
Without the patient’s approval, the operation cannot usually take place. Patient’s approval, or refuse,
is this part of the surgical decision, were we can distinguish: 1. Man’s sovereignty in disposing of
his health and life. 2. Existence of a distinct self – individuality of existence “I”. The research model
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reveals, perhaps even more clearly than the another ones, the ontic dimension of loneliness.
Loneliness is the price of identity – oneselfness. In conclusions the author stressed: Necessity of
discussing patient’s consent in conjunction with surgeon’s decision. Attempts to isolate the issue
of patient’s approval lead to aporia, in particular cases to unhappiness. Whilst describing, by the
surgeon, diagnosis and treatment plan, the patient does not gain any competence in the branch of
surgery; he is preoccupied with examining the doctor. The most important thing is whether he can
trust him. Even the best functioning institutions and community customs cannot remove loneliness
completely, especially in b o r d e r s i t u a t i o n s. Therefore they may not be blamed for the fact
that the loneliness exists. Time is a strong generator of tensions connected with loneliness. Agreeing
with N. Hartmann, that the man exists in his achievements, the author adds: and in decisions made
in solitude. There is also creativity here.

Keywords
loneliness, solitude, community, decision in surgery, identity, patients consent, time,
invasive modality

S³owa kluczowe
samotnoæ, wspólnota, decyzja operacyjna, to¿samoæ, zgoda pacjenta, czas,
inwazyjny sposób leczenia

128

MACIEJ L. REWAKOWICZ

SAMOTNOÆ PACJENTA I LEKARZA WOBEC DECYZJI O LECZENIU INWAZYJNYM

129
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MAREK JÊDRASZEWSKI
Arcybiskup metropolita ³ódzki

Hipostaza, ateista i S³uga Jahwe,
czyli trzy koncepcje samotnoci w filozofii Emmanuela Levinasa
Hypostasis, Atheist and the Servant of Yahweh, or Three Concepts of Solitude
in the Philosophy of Emmanuel Levinas

WSTÊP
Samotnoæ cz³owieka mo¿e wydawaæ siê czym paradoksalnym. Nigdy przecie¿ nie istnieje on w pojedynkê. Ka¿dy, niekiedy a¿ nadto czêsto, jest otoczony
innymi osobami i rzeczami. Mimo to czasami dowiadczamy samotnoci 
i bywa, ¿e to dowiadczenie jest bardzo bolesne.
Kiedy jednak mówimy o samotnoci, trzeba mieæ wiadomoæ tak¿e tego, ¿e
ma ona niejedno imiê i niejeden kszta³t. Mo¿e to byæ bowiem samotnoæ poród
ca³kowitej innoci tego, co poza cz³owiekiem. W tym przypadku jest to samotnoæ ocieraj¹ca siê o tragicznoæ, mimo nadziei i¿ uda siê cz³owiekowi z niej
ostatecznie wydobyæ. Mo¿e to byæ samotnoæ bêd¹ca niezbêdnym warunkiem
osobistego wzrastania. Wtedy jawi siê ona jako co bardzo pozytywnego, wrêcz
jako szansa, by staæ siê w pe³ni kim i by, nastêpnie, móc zawi¹zaæ z innymi relacje interpersonalne. Mo¿e to byæ, na koniec, samotnoæ przeznaczenia  jakiej
szczególnej roli czy zadania, które zosta³o komu powierzone. Wówczas mamy
do czynienia z pojedynczym bohaterem, który samotnie pe³ni jak¹ misjê wobec
wiata.
Jest rzecz¹ niezmiernie interesuj¹c¹, ¿e wszystkie te trzy koncepcje samotnoci mo¿emy odnaleæ w filozofii Emmanuela Levinasa. Co wiêcej, odnalezienie ich nie sprawia nam wiêkszego trudu, z tego powodu ¿e, po pierwsze, w jakiej mierze samotnoæ znajduje siê w centrum jego filozofii oraz ¿e, po drugie,
w ka¿dym z trzech okresów jego filozoficznej drogi ukazywana przez niego samotnoæ przybiera odmienny kszta³t. W pierwszym okresie Levinas ukazuje nam
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samotnoæ monady tragicznie zamkniêtej w sobie samej. W drugim okresie kreli przed nami obraz samotnoci jako transcendentalnego warunku zaistnienia
spotkania z Innym. Natomiast w trzecim g³osi samotnoæ podmiotu bezgranicznie odpowiedzialnego za Innych. Dodaæ przy tym trzeba, ¿e termin samotnoæ
(la solitude) pojawia siê tylko w pierwszym okresie jego filozoficznych poszukiwañ. W okresie drugim samotnoæ jest okrelana przez niego mianem „separacji” (la séparation), by w okresie trzecim przyj¹æ imiê Soboci” (le Soi). Mimo
¿e Levinas pos³uguje siê tymi trzema odrêbnymi terminami i ¿e mog³yby one
sugerowaæ zupe³nie odmienne rzeczywistoci, to jednak zbiegaj¹ siê one ze sob¹
w³anie w tym, co sk³ada siê na treciowe bogactwo dowiadczenia samotnoci.
1. SAMOTNOÆ ISTNIENIA
Pierwszy okres w filozofii Levinasa – okres ontologiczny – zaznaczy³ siê
g³ównie przez dwa jego eseje: De l’existence à l’existant (Istniej¹cy i istnienie)
z 1947 roku oraz Le temps et l’autre (Czas i to, co inne), który powsta³ jako zapis czterech wyk³adów wyg³oszonych przez Levinasa w latach 1946-1947 w za³o¿onym przez Jeana Wahla Collège Philosophique. W esejach tych podj¹³ on
próbê ukazania samotnoci podmiotu, znajduj¹c siê wtedy pod, nieskrywanym
zreszt¹, wp³ywem ontologicznej wizji wiata zaprezentowanej przez Martina
Heideggera w jego Sein und Zeit.
Zdaniem Levinasa, codziennoæ ka¿dego cz³owieka wyznaczona jest przez
ogromn¹ liczbê spotkañ i kontaktów z innymi rzeczami i osobami. Kontakty te
maj¹ charakter relacji ca³kowicie przechodnich, wyznaczonych przez czas. Od
kontaktów z jednymi rzeczami czy osobami cz³owiek przechodzi po jakim czasie do innych tego rodzaju kontaktów. Jednak¿e w g³êbi tej przechodnioci znajduje siê co niezmiernie wa¿nego  co, co ma charakter absolutnie nieprzechodni. Co, co ci¹gle trwa. Jak stwierdza Levinas, „jestem ca³kowicie sam. To zatem
bycie we mnie [l’être en moi], fakt, ¿e istniejê, moje istnienie [mon exister] stanowi element absolutnie nieprzechodni [intransitif], co bez intencjonalnoci, bez
odniesieñ. Wszystko mo¿na miêdzy bytami wymieniaæ oprócz istnienia [sauf l’exister]”1. Dla cz³owieka wynika st¹d mo¿liwoæ izolowania siebie na p³aszczynie
ontologicznej  i to przez samo jego istnienie. Nie chodzi wiêc tutaj o samotnoæ
w sensie psychologicznym lub socjologicznym, na wzór Robinsona na bezludnej
wyspie, ani te¿ o samotnoæ komunikacyjn¹, wynikaj¹c¹ z niemo¿liwoci
przekazywania innym pewnych treci ze strony jakiej wiadomoci. Mówi¹c
o samotnoci w³anie w sensie ontologicznym, Levinas nawi¹za³ do jêzyka
E. Levinas, Czas i to, co inne, t³um. J. Migasiñski, Warszawa 1999, s. 24; por. ten¿e, Le temps
et lautre, Paris 2007, s. 21. W dalszej czêci artyku³u esej Czas i to, co inne jest cytowany jako
CI, natomiast Le temps et lautre jako TA.
1
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monadologii Leibniza. O ile jestem, jestem monad¹ [je suis monade, en tant que
je suis]. Jestem bez drzwi i okien w³anie przez istnienie, a nie dziêki jakiejkolwiek treci, która by³aby we mnie niekomunikowalna2. To zwi¹zanie siê podmiotu z w³asnym istnieniem stanowi dla niego relacjê par excellence wewnêtrzn¹, która polega na nierozerwalnej jednoci miêdzy istniej¹cym i jego
urzeczywistnianiem istnienia [l’unité indissoluble entre l’existant et son oeuvre
d’exister]”3.
Problem zwi¹zania bytu z w³asnym byciem by³ przedmiotem zainteresowañ
Levinasa jeszcze przed II wojn¹ wiatow¹. Ich owocem sta³ siê obszerny esej
z 1935 roku De l’évasion (O uciekaniu), w którym podj¹³ on analizy dotycz¹ce
przyjemnoci (le plaisir), wstydu (la honte), wstydliwoci (la pudeur) i md³oci
(la nausée)4. Po wojnie w eseju De l’existence à l’existant Levinas wzbogaci³ te
refleksje o analizy zwi¹zane z dowiadczeniem zmêczenia (la fatigue), lenistwa
(la paresse) i znu¿enia (la lassitude). Jednak¿e w stosunku do tych esejów w swej
kolejnej publikacji, to znaczy w Le temps et l’autre, uczyni³ on jeden bardzo
znacz¹cy krok naprzód, usi³uj¹c poddaæ próbie sam¹ zasadê zwi¹zku pomiêdzy
istniej¹cym i jego istnieniem” i zbadaæ, czy ten zwi¹zek [le lien] pomiêdzy tym,
kto istnieje [ce qui existe], i jego istnieniem [son exister], jest nierozerwalny”5.
Aby odpowiedzieæ na to pytanie, Levinas nawi¹za³ do s³ynnej Heideggerowskiej
ró¿nicy ontologicznej miêdzy Sein (termin t³umaczony przez Levinasa jako exister – (istnienie) a Seiendes (termin oddawany przez Levinasa jako existant – (istniej¹cy). Rozró¿nienie to jest dla niego, z jednej strony, najg³êbsz¹ rzecz¹
w Sein und Zeit, z drugiej jednak nie zosta³o ono doprowadzone do koñca. U Heideggera bowiem relacja miêdzy Sein a Seiendes jest tylko rozró¿nieniem, gdy¿
miêdzy nimi nie ma prawdziwej separacji (il y a distinction, il n’y a pas séparation)6. ¯e natomiast taka separacja jest mo¿liwa, wskazuje, zdaniem Levinasa,
samo pojêcie Geworfenheit – „fakt-bycia-rzuconym-w…”. Jest w nim bowiem
zawarta sugestia o tym, ¿e istniej¹cy pojawia siê tylko w wyprzedzaj¹cym go
istnieniu [dans une existence qui le précède]. W konsekwencji nale¿a³oby powiedzieæ równie¿ o jakim „istnieniu dziej¹cym siê bez nas, bez podmiotu, o jakim istnieniu bez istniej¹cego [un exister sans existant]”7.
Id¹c za t¹ sugesti¹, Levinas przekroczy³ Heideggera i wprowadzi³ pojêcie il
y a jako pole si³” istnienia (le „champ de forces” de l’exister), pole bezosobowe.
CI, s. 24; por. TA, s. 21.
Por. CI, s. 25, 25-26; por. TA, s. 21, 22.
4
Ten¿e, De l’évasion, „Recherches Philosophiques” 5(1935-1936), s. 373-392; ten¿e, De
l’évasion, Saint-Clément-de-Rivière (Fata Morgana) 1982; ten¿e, O uciekaniu, t³um. A. Czarnacka,
Warszawa 2007.
5
Por. CI, s. 26; por. TA, s. 22-23.
6
Por. CI, s. 27; por. TA, s. 24.
7
Por. CI, s. 28; por. TA, s. 25.
2

3

132

MAREK JÊDRASZEWSKI

[ ] Co, co nie jest ani podmiotem, ani rzeczownikiem (ni sujet, ni substantif). Fakt
istnienia, który siê narzuca, kiedy nie ma ju¿ nic. I jest to anonimowe: nie ma nikogo
ani niczego, co bra³oby to istnienie na siebie. Jest to bezosobowe, jak wyra¿enie
pada albo jest ciep³o. Istnienie, które powraca niezale¿nie od negacji, poprzez
któr¹ by siê je odrzuca³o. Il y a jako nieusuwalnoæ czystego istnienia [lirrémissibilité de lexister pur]8.

Tej postaci istnienia Levinas nada³ pewne wartociowanie o charakterze wyranie negatywnym, ³¹cz¹c je z poczuciem absurdu, z którego nie mo¿na siê
wyrwaæ. „Bycie jest z³em [l’être est le mal] nie dlatego, ¿e jest skoñczone, lecz
dlatego, ¿e jest byciem bez granic  stwierdzi³ i zaraz odniós³ to do Sein und
Zeit: „Wed³ug Heideggera trwoga jest dowiadczeniem nicoci [du néant]. Czy¿
nie jest ona, przeciwnie  jeli przez mieræ rozumie siê nicoæ  faktem, ¿e
niemo¿liwe jest umrzeæ?9.
Mimo negatywnej oceny tej postaci istnienia, jak¹ jest il y a, tkwi w niej jednak
pewna nadzieja. Jest ona bowiem miejscem, w którym wytworzy siê hipostaza [se
produira l’hypostase]”10, bêd¹ca drug¹  w filozofii Levinasa  postaci¹ istnienia.
Polega ona na tym wydarzeniu ontologicznym, w którym istniej¹cy „ci¹ga na siebie” istnienie. Dochodzi wtedy do zerwania przez wiadomoæ z anonimowym czuwaniem il y a i do zaistnienia sytuacji, w której istniej¹cy wchodzi w zwi¹zek ze
swoim istnieniem [se met en rapport avec son exister]”11. W zwi¹zku z tym ukazuj¹
siê jednoczenie dwie rzeczy. Po pierwsze, objawia siê jaki istniej¹cy, który panuje
nad w³asnym istnieniem. Po wtóre, dochodzi do procesu uto¿samiania siê tego kogo. „Aby […] móg³ wyst¹piæ jaki istniej¹cy [un existant], musi staæ siê mo¿liwe
jakie wyjcie z siebie i jaki powrót do siebie, to znaczy sama praca to¿samoci
[l’oeuvre même de l’identité]. Poprzez swoje uto¿samienie istniej¹cy zamyka siê
od razu w samym sobie; jest monad¹ i samotnoci¹ [monade et solitude]”12.
Bêd¹c monad¹, to znaczy staj¹c siê wiadomoci¹ siebie, staj¹c siê ja, hipostaza zawiera w sobie jeszcze jeden niezmiernie wa¿ny element. Istniej¹cy jest
bowiem panem istnienia (maître de l’exister), a w tym fakcie objawia siê jego
wolnoæ, zwana przez Levinasa pierwsz¹ wolnoci¹ [première liberté]”.
Owa pierwsza wolnoæ nie jest jeszcze wolnoci¹ wolnej woli [du libre arbitre], lecz
wolnoci¹ zapocz¹tkowywania [la liberté du commencement]. Istnienie wystêpuje
teraz jako wychodz¹ce od czego. Jest to wolnoæ zawarta ca³kowicie w podmiocie,
w samym fakcie, ¿e jest podmiot [sujet], ¿e jest byt [étant]. Wolnoæ samego zaw³adniêcia istnieniem przez istniej¹cego13.
CI, s. 30; por. TA, s. 26.
CI, s. 34; por. TA, s. 29.
10
CI, s. 33; por. TA, s. 28.
11
Por. CI, s. 36; por. TA, s. 31.
12
CI, s. 36-37; por. TA, s. 31-32.
13
CI, s. 40-41; por. TA, s. 34.
8
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To zaw³adniêcie jest czym pozytywnym, poniewa¿ jest momentem, w którym objawia siê podmiot. Z drugiej jednak strony okrela ona tworz¹c¹ siê wówczas jego samotnoæ. Jest co w istnieniu, poczynaj¹c od czego istnienie siê
tworzy”. Równoczenie jednak podmiot jest samotny, poniewa¿ jest jeden”14.
Levinas nie widzi w tym tylko elementów negatywnych. S¹ tak¿e pozytywne.
Samotnoæ nie jest zatem tylko beznadziej¹ i opuszczeniem, ale tak¿e mêstwem,
dum¹ i suwerennoci¹ – i na potwierdzenie tego przypomina on „w¹tki literatury i psychologii romantycznej i byronicznej, dumnej [fière], arystokratycznej,
wynios³ej [géniale]”15.
Jednak¿e ostatecznie w hipostazie przewa¿aj¹ elementy negatywne. Istniej¹cy zajmuje siê bowiem jedynie sob¹ – i na to zajmowanie siê jest niejako skazany. Na tym polega to, co Levinas okrela mianem materialnoci podmiotu, czyli
przywi¹zaniem do siebie, koniecznoci¹ zajmowania siê sob¹, a przez to odpowiedzialnoci¹ za siebie. Wskutek tego sama wolnoæ jest ju¿ nieuchronnie ograniczona przez odpowiedzialnoæ za siebie. W tym objawia siê ca³a materialnoæ
cz³owieka  czyli wydarzenie ontologiczne polegaj¹ce na pojmowaniu cia³a
pocz¹wszy od tej materialnoci, od tego zwi¹zania Ja (Moi) z Soboci¹ (Soi)16.
Od strony psychologicznej i antropologicznej wydarzenie to wyk³ada siê poprzez fakt, ¿e „ja” (le je) jest od razu przykute do siebie, ¿e wolnoæ owego „ja”
nie jest ulotna niczym ³aska, lecz od razu jest ci¹¿eniem, ¿e Ja (le moi) jest nieuchronnie sob¹ (soi)”17. Levinas nie waha siê powi¹zaæ tej samotnoci ze swoistym tragizmem: samotnoæ jest tragiczna […] dlatego, ¿e jest zamkniêta w niewoli swej to¿samoci [dans la captivité de son identité], dlatego, ¿e jest materi¹”18.
Jednak¿e tragizm samotnoci nie stanowi jakiego uprzywilejowanego dowiadczenia tego, co Heidegger okreli³by mianem bycia-ku-mierci. Zdaniem Levinasa, samotnoæ idzie w parze z materialnoci¹, co znajduje swe g³êbokie odbicie w ¿yciu codziennym podmiotu. St¹d jest ona towarzyszk¹ powszechnej
egzystencji stale nawiedzanej przez materiê i dlatego te¿ ¿ycie codzienne […]
emanuje z naszej samotnoci, stanowi samo dope³nienie samotnoci i bezwzglêdnie powa¿n¹ próbê odpowiedzi na jej g³êbokie nieszczêcie [à son malheur profond]. ¯ycie codzienne to troska o zbawienie [une préoccupation du salut]”19.

CI, s. 42; por. TA, s. 35.
Por. CI, s. 42, por. TA, s. 35.
16
W swych dzie³ach Levinas pisze niekonsekwentnie ma³¹ lub du¿¹ liter¹ takie pojêcia, jak
Inny (Autre), Drugi (Autrui) czy Soboæ (Soi). W niniejszym artykule uka¿e siê to w t³umaczeniach
poszczególnych fragmentów tych dzie³. W czêci komentuj¹cej i przybli¿aj¹cej myl Levinasa terminy te pisane s¹ konsekwentnie du¿¹ liter¹.
17
CI, s. 44; por. TA, s. 37.
18
CI, s. 45-46; por. TA, s. 38.
19
CI, s. 47-48; por. TA, s. 39.
14
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2. SAMOTNOÆ JAKO SEPARACJA
G³ównym dzie³em w drugim okresie filozoficznych poszukiwañ Levinasa by³a
ksi¹¿ka Totalité et Infini (Ca³oæ i nieskoñczonoæ) z 1961 roku. Nawi¹zuj¹c do
Kartezjañskiej idei Nieskoñczonoci i wyci¹gaj¹c z niej strukturê formaln¹, próbowa³ on ukazaæ mo¿liwoæ zaistnienia relacji metafizycznej Ja (le Moi, le Même)
z Innym (l’Autre), w której ten Inny, jawi¹cy siê tak¿e jako Drugi (l’Autrui), jest
dla Ja Mistrzem i Nauczycielem, ucz¹cym tego¿ Ja autentycznej wolnoci oraz odpowiedzialnoci za Innych. Jednak¿e warunkiem wstêpnym powstania relacji metafizycznej jest samo pojawienie siê Ja. To za z kolei dokonuje siê poprzez separacjê (la séparation). Jak stwierdza³ Levinas, „jest ona ostateczn¹ struktur¹ bytu
[la structure ultime], jakby samo wydarzania siê [la production] jego nieskoñczonoci. Spo³ecznoæ [la société] spe³nia j¹ w sposób konkretny”20. W powy¿szych
dwóch zdaniach zosta³y nakrelone w sposób bardzo wyrany dwie p³aszczyzny,
na których nale¿y rozpatrywaæ problematykê separacji. Pierwsz¹ z nich jest p³aszczyzna metafizyczna, okrelona przez terminy „ostateczna struktura bytu oraz
wydarzanie siê jego nieskoñczonoci. Natomiast druga p³aszczyzna dotyczy sposobu urzeczywistniania siê separacji w konkretnych relacjach miêdzyosobowych.
Obydwie te p³aszczyzny separacji zarysowa³ Levinas w rozdziale IV czêci
pierwszej ksi¹¿ki Ca³oæ i nieskoñczonoæ, zatytu³owanym Separacja i Absolut.
Ukazuj¹c metafizyczn¹ wartoæ separacji, odci¹³ siê on najpierw od d³ugiej
tradycji filozoficznej, siêgaj¹cej jeszcze czasów Parmenidesa i Plotyna, a w nowo¿ytnoci naznaczonej przemyleniami Spinozy i Hegla, która w sposób jednoznaczny przyznawa³a priorytet jednoci i która uznawa³a separacjê i wewnêtrznoæ za co niepojêtego i irracjonalnego. W myl tej tradycji separacja wi¹za³a
siê z potrzeb¹ (le besoin), czyli z pewn¹ pustk¹ i brakiem wystêpuj¹cymi u potrzebuj¹cego. Powy¿szej tradycji przeciwstawia³a siê inna, nawi¹zuj¹ca do Platona i do jego pojmowania Dobra, które jest transcendentne i które nie da siê
wyprowadziæ z bytu. Platoñskie Dobro ³¹czy siê z Pragnieniem (le Désir), charakteryzuj¹c relacje miêdzy takimi bytami, którym niczego nie brakuje, gdy¿
posiadaj¹ w³asny byt. Jak pisze Levinas, Nieskoñczonoæ mylana konkretnie, to znaczy z perspektywy bytu oddzielonego, który siê do niej zwraca, wychodzi poza siebie [se dépasse]. Inaczej mówi¹c, otwiera porz¹dek Dobra. […]
Separacja ustanawia samo mylenie i wewnêtrznoæ, to znaczy relacjê niezale¿noci (une relation dans l’indépendance)”21.
Cytowany powy¿ej tekst odbiega w kilku miejscach od t³umaczenia Ma³gorzaty Kowalskiej.
Podajê je w w³asnym, dos³ownym t³umaczeniu, które, jak siê wydaje, lepiej oddaje myl Levinasa.
Równie¿ w dalej cytowanych fragmentach Ca³oci i nieskoñczonoci odchodzê niekiedy od jej t³umaczenia. Por. ten¿e, Ca³oæ i nieskoñczonoæ, t³um. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 110; por.
ten¿e, Totalité et Infini, La Haye 1974, s. 75. W dalszej czêci artyku³u ksi¹¿ka Ca³oæ i nieskoñczonoæ jest cytowana jako CN, natomiast Totalité et Infini jako TI.
21
CN, s. 112; por. TI, s. 77.
20
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Tak konkretnie urzeczywistniaj¹ca siê relacja miêdzyosobowa znajduje swój
fundament w metafizycznej prawdzie o stworzeniu wiata ex nihilo. Okrelaj¹c
j¹ bli¿ej, Levinas pisze o skurczeniu siê (une contraction) lub te¿ o stwórczym
skurczu (la contraction créatrice) Nieskoñczonoci, „która wycofuje siê z ontologicznej przestrzeni, by zostawiæ miejsce dla bytu oddzielonego22. Jak siê wydaje, Levinas nawi¹zuje tutaj do Izaaka Lurii i do centralnego pojêcia kosmogonicznego cimcum g³oszonej przez niego Kaba³y. Wed³ug Hansa Jonasa,
Cimcum oznacza skurczenie siê, cofniêcie, ograniczenie samego siebie. By u¿yczyæ
wiatu miejsca, En-Sof pocz¹tku, Nieskoñczony, musia³ siê w sobie skurczyæ i tym
sposobem pozwoliæ na zewn¹trz siebie powstaæ pustce, nicoci, w której i z której
móg³ stworzyæ wiat. Bez tego cofniêcia siê w samego siebie nie mog³oby istnieæ nic
na zewn¹trz Boga; i tylko dziêki Jego dalszemu powci¹ganiu siebie dzieje siê tak,
¿e skoñczone rzeczy na powrót nie trac¹ swego bytu w Bo¿ym byciu wszystkim we
wszystkim23.

Poniewa¿ owo skurczenie siê Nieskoñczonego, by móg³ powstaæ wiat,
wskazuje na Jego dobroæ, to Levinas móg³ powiedzieæ, ¿e Nieskoñczonoæ
otwiera porz¹dek Dobra [l’Infini s’ouvre l’orde du Bien]”24. Jest to porz¹dek naznaczony przez Pragnienie, charakteryzuj¹ce byty, którym niczego nie brakuje,
a które jednak zawi¹zuj¹ miêdzy sob¹ relacjê. Nieskoñczonemu niczego przecie¿
nie brakowa³o, a jednak skurczy³ siê i sprawi³, ¿e wiat zacz¹³ istnieæ. Stworzony
przez Niego cz³owiek poprzez swoje z Nim obcowanie  poprzez religiê  niejako odkupuje Stworzenie. Stosunki, jakie zawi¹zuj¹ siê miêdzy bytem oddzielonym a Nieskoñczonoci¹ [entre l’être séparé et l’Infini], odkupuj¹ to, co w stwórczym skurczu Nieskoñczonego mog³o byæ umniejszeniem25. W ten sposób
powstaje mo¿liwoæ egzystencji sabatycznej”, w której istniej¹ niezale¿ne wobec siebie byty, powi¹zane ze sob¹ nie przez potrzebê, lecz przez Pragnienie.
Cz³owiek jest istot¹ stworzon¹, nosi wprawdzie w sobie lady zale¿noci, bêd¹c
jednak istot¹ woln¹, z tej relacji z Nieskoñczonym, z tej wyj¹tkowej zale¿noci
czerpie sam¹ sw¹ niezale¿noæ, swoj¹ zewnêtrznoæ wobec systemu [son indépendance même, son extériorité au système]”26. Konkluduj¹c tê myl, Levinas
stwierdzi³: Mylenie i wolnoæ zawdziêczamy separacji i poszanowaniu Drugiego [Autrui]  ta teza le¿y na antypodach spinozyzmu.
Separacja, bêd¹c niejako naznaczona przez Pragnienie, nie jest jednak negacj¹. Urzeczywistnia siê ona bowiem jako psychika (comme psychisme)27. To doPor. CN, s. 112-113; por. TI, s. 77.
H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz. ¯ydowski g³os, w: ten¿e, Idea Boga po Auschwitz, t³um.
G. Sowinski, Kraków 2003, s. 45.
24
CN, s. 113; por. TI, s. 77.
25
Tam¿e.
26
CN, s. 114; por. TI, s. 78.
27
Por. tam¿e.
22

23
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konywanie siê wskazuje na jeszcze jedn¹, trzeci¹ ju¿ p³aszczyznê analiz dotycz¹cych separacji, w której chodzi o proces stawania siê konkretnego bytu oddzielonego. Psychika wskazuje na pojedynczego cz³owieka, który staje siê Ja, to znaczy bytem w pe³ni oddzielonym  a to przecie¿ jest warunkiem zaistnienia relacji
miêdzyosobowych, w tym tak¿e relacji z Nieskoñczonym.
Innoæ, radykalna heterogenicznoæ Innego [lAutre], mo¿liwa jest pod warunkiem,
¿e Inne jest innym w stosunku do cz³onu, który z istoty pozostaje w punkcie wyjcia,
s³u¿¹c za punkt wyjcia relacji, który jest Tym Samym [le Même] nie w sensie
wzglêdnym, lecz w sensie absolutnym. Cz³onem, który mo¿e pozostaæ absolutnie
w punkcie wyjcia relacji, jest tylko Ja [Moi]28.

Dodaæ tutaj nale¿y jeszcze jedn¹ uwagê: jeli pierwsze dwie p³aszczyzny, na
których dokonuje siê analiz dotycz¹cych separacji, to znaczy metafizyczna i miêdzyosobowa, zosta³y okrelone przez Levinasa w jego dyskusji z najwybitniejszymi metafizykami staro¿ytnoci i nowo¿ytnoci, to p³aszczyznê zwi¹zan¹
z separacj¹ jako wydarzaniem siê psychiki mo¿na zrozumieæ jako mniej lub bardziej wyran¹ dyskusjê z Husserlem.
Na tê dyskusjê Levinasa wskazuje ju¿ sam punkt wyjcia dotycz¹cy analiz
konkretnego cz³owieka i jego relacji z tym, co inne. Nie jest nim bowiem Husserlowska wiadomoæ intencjonalna, lecz dowiadczenie samego ¿ycia. Jak pisze Levinas, prawdziwa i ród³owa [originelle] relacja miêdzy nimi, w której Ja
ods³ania siê w³anie jako Ten Sam w cis³ym sensie, ma postaæ przebywania
[séjour] w wiecie. Sposób, w jaki Ja istnieje wobec „innego” wiata, polega
w³anie na przebywaniu [séjourner], na uto¿samianiu siê [s’identifier] przez istnienie w nim jak u siebie [chez soi]”29. To przebywanie w wiecie i wynikaj¹ce
z niego uto¿samianie siê ze sob¹, a wiêc niejako dzie³o auto-separacji ze strony
Ja, przyjmuje ró¿ne postaci: rozkoszowania siê, domostwa, ¿ycia ekonomicznego. Jednak najbardziej widocznie dochodzi ono do g³osu na poziomie pierwszym,
czyli rozkoszowania siê, o czym traktuje druga czêæ ksi¹¿ki Ca³oæ i nieskoñczonoæ, zatytu³owana Wewnêtrznoæ i ekonomia, tam gdzie Levinas w punkcie 3 pisze o rozkoszowaniu siê i separacji, stwierdzaj¹c ju¿ w pierwszych jego
fragmentach:
Byæ oddzielonym to byæ u siebie. Ale byæ u siebie to ¿yæ czym [cest vivre de ], to
u¿ywaæ w rodowisku ¿ywio³ów [jouir de élémental]. Pora¿ka wiadomoci d¹¿¹cej do ukonstytuowania przedmiotów, którymi ¿yjemy [dont on vit], nie wynika
z irracjonalnego charakteru lub mêtnoci tych przedmiotów, lecz z ich funkcji  funkcji po¿ywienia [de nourritures]. Pokarm [laliment] nie jest nieprzedstawialny, lecz
wykracza poza przedstawienie. A przecie¿ to w³anie w nim Ja siê odnajduje30.
28
CN, s. 22; por. TI, s. 6. W odró¿nieniu od t³umaczenia Ma³gorzaty Kowalskiej termin le
Même jest tutaj t³umaczony jako Ten Sam, a nie jako To¿-Samy.
29
CN, s. 23; por. TI, s. 7.
30
CN, s. 167; por. TI, s. 120-121.
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W odró¿nieniu od Husserla Levinas przyznaje zatem wyrane pierwszeñstwo
samego ludzkiego ¿ycia wobec wiadomoci intencjonalnej podmiotu. Jeli bowiem dla Husserla relacj¹ pierwotn¹ by³a relacja czystego Ja z przedmiotem, do
którego dociera³a wiadomoæ, to dla Levinasa ród³ow¹ relacj¹ jest relacja ¿yj¹cego cz³owieka z niedaj¹cym siê przedstawiæ przez wiadomoæ intencjonaln¹
pokarmem. Inaczej mówi¹c, dla Husserla najwa¿niejsza by³a wiadomoæ czego, natomiast dla Levinasa ¿ycie czym. Ponadto wiadomoæ czego zak³ada w sobie jaki dystans miêdzy podmiotem a przedmiotem, podczas gdy ¿ycie
czym jest naznaczone szczególnym rysem, jakim jest rozkoszowanie siê (la
jouissance31), które charakteryzuje siê bezporednioci¹ miêdzy cz³owiekiem rozkoszuj¹cym siê po¿ywieniem a samym po¿ywieniem. Ja w³anie w nim odnajduje siê i tworzy, tym bardziej ¿e wraz z rozkoszowaniem idzie w parze szczêcie
(le bonheur). Ono jest zasad¹ indywiduacji, któr¹ nale¿y pojmowaæ nie od zewn¹trz (jakby chcia³ tego Husserl ze swoj¹ wiadomoci¹ intencjonaln¹), lecz od
wewn¹trz, czyli z samej g³êbi ¿yj¹cego cz³owieka. Wewnêtrznoæ rozkoszowania siê [l’intériorité de la jouissance] jest separacj¹ sam¹ w sobie. […] Rozkoszowanie siê jest w³aciwym wydarzaniem siê bytu, który siê rodzi, który rozdziera spokojn¹ wiecznoæ swojego embrionalnego istnienia, by powstaæ jako
osoba [une personne]; który ¿yj¹c wiatem, ¿yje u siebie [vit chez soi]”32. Separacjê Ja poprzez rozkoszowanie siê po¿ywieniem, a przez to wiatem, wyra¿a
Levinas równie¿ przez inne jeszcze okrelenia, które s¹ dla niego synonimami:
indywiduacja (l’individuation), autopersonifikacja (autopersonification), substancjalizacja (la substantialisation), niezale¿noæ Ja (l’indépendance du soi),
egoizm (egoïsme), bycie sob¹ (être moi), bycie ateist¹ (être athée), bycie u siebie
(être chez soi), bycie szczêliwym (être heureux), bycie stworzonym (être créé)33.
Powstanie bytu oddzielonego, czyli czuj¹cego (sentant) – a nie, jak by to
by³o u Husserla, intencjonalnego  jest warunkiem powstania i utworzenia siê
relacji metafizycznej Ja z Innym. Nie mo¿e to byæ jednak oddzielenie tak daleko
id¹ce, i¿by ten Inny nie móg³ zwróciæ siê i przemówiæ do Ja. Odwo³uj¹c siê do
jêzyka Leibniza, wewnêtrznoci Ja, o której mówi Levinas, nie mo¿na uto¿samiaæ z monad¹ bez drzwi i okien.
Zamkniêcie bytu oddzielonego musi byæ wiêc doæ dwuznaczne, by, z jednej strony,
wewnêtrznoæ konieczna dla idei Nieskoñczonoci pozostawa³a rzeczywista [réelle],
a nie tylko pozorna [apparente], by los wewnêtrznego bytu dokonywa³ siê w egoistycznym ateizmie [dans un athéisme égoïste], którego nie zak³óca ¿adna zewnêtrznoæ. [ ] Ale z drugiej strony w samej wewnêtrznoci, jak¹ tworzy rozkoszowanie
siê, musi pojawiaæ siê heteronomia, która zaprasza do innego losu [à un autre destin]
S³owo la jouissance rozkoszowanie siê, u¿ywanie pochodzi od czasownika jouir  rozkoszowaæ siê, u¿ywaæ, co wywodzi siê z ³aciñskich s³ów fruitio i fruire.
32
CN, s. 168; por. TI, s. 121.
33
Por. CN, s. 168-169; por. TI, s. 121.
31
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ni¿ to zwierzêce zadowolenie z siebie [complaisance animale en soi]. [ ] Wewnêtrznoæ musi byæ jednoczenie zamkniêta i otwarta. Na tym w³anie polega mo¿liwoæ
wyrwania siê z kondycji zwierzêcia [de la condition animale]34.

Jest to niezmiernie wa¿ny moment w Levinasowej koncepcji bytu oddzielonego. Takim musi on jako cz³owiek siê staæ  jako warunek transcendentalny
relacji metafizycznej. Takim natomiast nie mo¿e pozostaæ  pod grob¹ trwania
jedynie w kondycji zwierzêcia, szczêliwego z rozkoszowania siê po¿ywieniem, i na tym rozkoszowaniu siê poprzestaj¹c. Samotnoæ cz³owieka jako bytu
oddzielonego jest wiêc w jakiej mierze  i na szczêcie!  niepe³na w swej definitywnoci. W schodzeniu cz³owieka w siebie po zboczu przyjemnoci [sur la
pente du plaisir] […] musi [bowiem] pojawiæ siê wyrwa [un heurt], która, choæ
nie odwraca kierunku interioryzacji, choæ nie rozrywa splotu [la trame] wewnêtrznej substancji, stanowi okazjê do nawi¹zania stosunków z zewnêtrznoci¹35. Inaczej mówi¹c, szczêcie rozkoszowania siê mo¿e byæ zak³ócone przez
niepokój, przez troskê o jutro (le souci du lendemain) – i to stanowi, wed³ug
Levinasa, istotê ró¿nicy miêdzy zwierzêciem a cz³owiekiem. Tê ró¿nicê wyrazi³
on w inny jeszcze sposób, tym razem odwo³uj¹c siê do jêzyka Kanta, gdy byt
oddzielony w swej samotnoci, a zatem pozostaj¹cy przez rozkoszowanie siê
wiatem i po¿ywieniem na poziomie kondycji zwierzêcej, okreli³ mianem egzystencji fenomenalnej, a cz³owieka odpowiadaj¹cego na s³owo Innego bytem
w sobie: Wyjcie poza egzystencjê fenomenaln¹ [l’existence phénoménale] lub
wewnêtrzn¹ nie polega na byciu uznanym przez Drugiego [Autrui], ale na ofiarowaniu mu w³asnego bytu. Byæ w sobie [être en soi] to wyra¿aæ siê, a zatem
s³u¿yæ ju¿ drugiemu [autrui]. Na dnie ekspresji le¿y dobroæ [la bonté]. Byæ êáè’
áõôï  to byæ dobrym [être bon]”36. W kondycji cz³owieka, który bêd¹c w wiecie u siebie, jest ateist¹, zawarta jest zatem b³ogos³awiona mo¿liwoæ staniêcia
twarz¹ w twarz wobec transcendencji Innego. Jak stwierdzi³ Levinas, w wewnêtrznoci otwiera siê wymiar, dziêki któremu bêdzie ona mog³a oczekiwaæ
i przyjmowaæ objawienie transcendencji [la révélation de la transcendance]”37.
Wtedy to szczêcie rozkoszowania siê wiatem zostaje przewy¿szone przez Pragnienie Innego.
3. SAMOTNOÆ WYBRANIA I PRZEZNACZENIA
Jednym z kluczowych pojêæ trzeciego okresu filozoficznej drogi Levinasa
jest pojêcie Soboci (le soi). Zajmuje ono poczesne miejsce w najwa¿niejszym
jego dziele Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (Inaczej ni¿ byæ lub ponad
34
35
36
37
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istot¹)  i to do tego stopnia, ¿e taki w³anie tytu³ nosi punkt 3 rozdzia³u IV Substytucja. Pojêcie to jest nierozerwalnie zwi¹zane z jeszcze innym: z l’obsession,
które Piotr Mrówczyñski oddaje jako nawiedzenie. Jest to t³umaczenie, które
mo¿e siê wydaæ doæ zaskakuj¹ce, poniewa¿ wyraz l’obsession znaczy przede
wszystkim (obsesja), a polskie (nawiedzenie) zapewne w pierwszym znaczeniu
to francuskie la visitation. Tymczasem Levinas, u¿ywaj¹c terminu l’obsession,
ma na uwadze tak g³êbokie naznaczenie cz³owieka przez Dobro, ¿e jest on przez
nie niejako nawiedzony, wrêcz opêtany (mówimy niekiedy o kim, ¿e jest
opêtany przez jak¹ ideê), ¿e ta idea jest jego obsesj¹. St¹d t³umaczenie Mrówczyñskiego daje siê niew¹tpliwie wybroniæ, niemniej jednak kiedy spotykamy siê
z terminem l’obsession u Levinasa, trzeba mieæ na uwadze wszystkie odcienie
znaczeniowe, o których by³a mowa powy¿ej. Dodaæ nale¿y i to, ¿e w samym ju¿
tym terminie jest mowa o samotnoci i wyj¹tkowoci (pozytywnej lub negatywnej): nawiedzonym, opêtanym, maj¹cym obsesjê czego jest jaki zdecydowanie
odbiegaj¹cy od innych  a zatem w gruncie rzeczy bardzo samotny  cz³owiek.
Mówi¹c o nawiedzeniu38, Levinas wskazuje najpierw na biernoæ, która jest
bardziej bierna ni¿ biernoæ rzeczy (passivité plus passive que celle des choses).
Próbuj¹c j¹ przybli¿yæ, odwo³a³ siê on do pojêcia materii pierwszej, któr¹ Logos
wzywa, by nabra³a upragnionych przez niego cech i ukaza³a siê jako taka, a nie
inna rzecz. Wyzwanie jest wezwaniem do kogo wyra¿onym w bierniku. Ta forma
gramatyczna w jêzyku francuskim nosi miano l’accusatif (od ³ac. accusativus), st¹d
rodzi siê skojarzenie, do którego w pe³ni wiadomie odwo³uje siê Levinas, z l’accusation  z oskar¿eniem. Wezwany  i nawiedzony  jest jednoczenie oskar¿onym. Logos, który nadaje kszta³t materii pierwszej, przywo³uj¹c j¹ do porz¹dku
[à l’ordre], jest ustanowieniem w bierniku, oskar¿eniem [accusation] lub kategori¹39. Jednak¿e to oskar¿enie jest anarchiczne, to znaczy dokonane jeszcze przed
czasem, czyli przed jak¹kolwiek mo¿liwoci¹, by wiadomie na to wybranie-oskar¿enie odpowiedzieæ. Nawi¹zuj¹c do Arystotelesa i jego materii pierwszej, Levinas
zwróci³ uwagê na to, ¿e materia ta, bêd¹c in potentia, jest jeszcze moc¹, któr¹
forma bierze pod uwagê i dlatego jest ona przyczyn¹. W³anie w takich kategoriach ontologicznych, to znaczy w zwi¹zku z pewn¹ niezniszczaln¹ i preegzystuj¹c¹ materi¹ niektórzy filozofowie zachodni patrzyli na dzie³o stworzenia. Tymczasem, wed³ug Levinasa, stworzenie cz³owieka nale¿y pojmowaæ w ten sposób,
¿e Logos oskar¿a  i w ten sposób ustanawia, stwarza – podmiot „ponad materi¹
pierwsz¹ [en deça de la matière première]”.
W dalszym ci¹gu tego tekstu Levinasowe l’obsession bêdzie t³umaczone  za Piotrem
Mrówczyñskim  jako nawiedzenie, choæ w innych cytowanych fragmentach Autrement qu’être,
nasze t³umaczenie bêdzie niekiedy odbiegaæ od tego, które jest zawarte w Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹. Por. E. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, La Haye 1974; ten¿e, Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Warszawa 2000. Dalej dzie³o Autrement qu’être
jest dalej cytowane jako AE, natomiast Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹ jako IB.
39
IB, s. 185; por. AE, s. 140.
38
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W nawiedzeniu [dans lobsession] oskar¿enie [laccusation] ustanowione przez kategoriê przekszta³ca siê w biernik absolutny [un accusatif absolu], w oskar¿enie pod
adresem ja wolnej wiadomoci [le moi de la conscience libre]: oskar¿enie zapewne
bezzasadne, wczeniejsze od wszelkich przejawów woli, oskar¿enie obsesyjne i przeladuj¹ce [obsessionnelle et persécutrice]. [ ] W bierniku podmiot zostaje sprowadzony do siebie [en réduit à soi], a tym samym nieuwarunkowany [sans condition]40.

W tym sensie podmiot nie jest, wed³ug Levinasa, jakim Ja (le Moi  to znaczy kim w mianowniku), lecz jest od razu Soboci¹ (le Soi  kim w bierniku)
i st¹d owa Soboæ jest w³aciwym imieniem podmiotu. Od pocz¹tku wszystko
jest w bierniku [tout est au préalable à l’accusatif]  jest to wyj¹tkowy warunek
lub bezwarunkowoæ soboci (du soi), znaczenie zaimka Siê (Se), którego mianownik „nie znany jest” nawet naszym ³aciñskim gramatykom”41.
Tak pojmowany podmiot nie jest bynajmniej jak¹ Arystotelesowsk¹ form¹
czy Husserlowskim czystym Ja. To cz³owiek z krwi i koci, kto, kto w swojej
skórze [dans sa peau] jest nawiedzony, czyli kto, kto we w³asnej cielesnoci
i poprzez ni¹ urzeczywistnia siebie jako Soboæ. To urzeczywistnianie siebie ze
strony Soboci idzie niejako w dwóch kierunkach. Pierwszy polega na skierowaniu siê Soboci do siebie, które sprowadza siê, paradoksalnie, do swoistego
wyw³aszczania siebie, do nieustannego pozbawiania siê spokoju bycia u siebie.
„Nie spoczywaj¹c w jakiej formie, ale wciniêty we w³asn¹ skórê, przepe³niony
i niejako zapchany samym sob¹, dusz¹cy siê pod sob¹, niewystarczaj¹co otwarty, zmuszony do roz³¹czenia siê ze sob¹ [à se dé-prendre de soi], do wziêcia g³êbszego oddechu, do koñca, do wy-w³aszczenia siê [à se dé-posséder] a¿ po zatracenie siebie42. Natomiast drugi kierunek urzeczywistniania siebie jest zd¹¿aniem
Soboci w stronê Drugiego, za którego  na mocy anarchicznego naznaczenia
przez Dobro  jest ona nieskoñczenie odpowiedzialna. Nieskoñczenie do tego
stopnia, ¿e podmiotowoæ podmiotu sprowadza siê do bycia Innego w samych
g³êbiach Ja.
Podmiotowoæ jako inny w tym samym [lautre dans le même]  jako natchnienie
[comme inspiration]  jest kwestionowaniem wszelkiej afirmacji dla siebie [pour
soi], wszelkiego egoizmu odradzaj¹cego siê nawet w cofaniu. [ ] Podmiotowoæ
podmiotu [la subjectivité du sujet] jest odpowiedzialnoci¹ lub byciem-zakwestionowanym jako ca³kowite ods³oniêcie siê na zniewagê policzka nadstawionego w stronê
tego, który uderza43.

Konsekwencj¹ tego skierowania ku Drugiemu jest nie tylko biernoæ jako
biernoæ podmiotu niejako wydanego Drugiemu, ale biernoæ przeladowana.
40
41
42
43

Tam¿e.
IB, s. 188; por. AE, s. 143.
IB, s. 185-186, por. AE, s. 140-141.
IB, s. 187, por. AE, s. 141-142.
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Soboæ cierpi przez (par) Drugiego, z tym ¿e owo przez jest równoczenie cierpieniem za (pour) Drugiego. Inny jest bowiem nie tylko sprawc¹ cierpienia Soboci, ale jest tak¿e tym, za którego Soboæ jest odpowiedzialna  tak¿e za cierpienia, których ten Drugi jest sprawc¹. Bezinteresownoæ odpowiedzialnoci za
niego osi¹ga w tym swój szczyt. Jest, jak pisze Levinas, substytucj¹. Podmiot
jest zak³adnikiem [otage]  i w tym byciu zak³adnikiem Drugiego osi¹ga sw¹
jedynoæ i niepowtarzalnoæ poprzez to, ¿e doznawane przeladowanie staje siê
odpokutowaniem za jego winy. Jedynoæ soboci [l’unicité de soi] polega na
dwiganiu winy drugiego cz³owieka. […] Stanie w bierniku, czyli oskar¿enie
mo¿na sprowadziæ do biernoci Soboci [à la passivité du Soi] tylko wtedy, gdy
jest przeladowaniem [persécution], ale te¿ przeladowaniem, które obraca siê
w odpokutowanie [en expiation]”44.
Powy¿sze sformu³owania zdecydowanie odbiegaj¹ od powszechnie stosowanego jêzyka filozofii. Zw³aszcza w Autrement qu’être, choæ zdarza³o siê to ju¿
i w innych publikacjach, Levinas przeplata wyra¿enia stricte filozoficzne z wyra¿eniami sugeruj¹cymi niektóre fragmenty Biblii  a zatem z jêzykiem religijnym. Dostrzec to mo¿na zw³aszcza w odniesieniu do tych jego usi³owañ, poprzez
które chcia³ wyraziæ niezwyk³y status Soboci. Najpierw odnosi siê to do samego tego pojêcia (le Soi). W pewnym fragmencie Autrement qu’être mamy bowiem
do czynienia pocz¹tkowo z tekstem cile filozoficznym: Podmiotowoæ podmiotu jest byciem-poddanym-wszystkiemu [être-sujet-à-tout], pra-ród³ow¹
podatnoci¹ [susceptibilité pré-originaire] poprzedzaj¹c¹ wszelk¹ wolnoæ i wykraczaj¹c¹ poza wszelk¹ teraniejszoæ czy obecnoæ; podmiotowoci¹ w niedogodnoci i nieuwarunkowaniu biernika [de l’accusatif], który nagle przechodzi
w tekst nasycony wyra¿eniami religijnymi i koñcz¹cy siê przypisem odsy³aj¹cym
do Ksiêgi Izajasza: w «oto jestem» [«me voici»], w pos³uszeñstwie chwale Nieskoñczonego [à la gloire de l’Infini], która podporz¹dkowuje mnie Drugiemu
cz³owiekowi [à Autrui]”45. Podobnie ma siê rzecz z pojmowaniem Soboci poprzez prymat Cierpi¹cego S³ugi Jahwe. Z jednej strony natrafiamy na passusy
„filozoficzne”:
Staramy siê tutaj wypowiedzieæ nieuwarunkowanie [lincondition] podmiotu, które
nie ma statusu zasady [dun principe]. Ta kondycja [une condition] podmiotu nadaje
sens samemu byciu i unosi jego ciê¿ar; bycie zebrane zostaje w jednoæ wszechwiata, a istota w wydarzenie na gruncie Soboci podtrzymuj¹cej ca³e bycie. Soboæ jest
Sub-jectum: niesie na sobie ciê¿ar wszechwiata, jest za wszystko odpowiedzialna46.

Z drugiej strony Soboæ dwigaj¹ca ca³y ciê¿ar wszechwiata  co sugeruje
ju¿ samo okrelenie podmiotu jako sub-jectum  nie jest jakim mitycznym Atla44
45
46

IB, s. 188; por. AE, s. 143.
IB, s. 244; por. AE, s. 186.
IB, 194-195; por. AE, s. 147.
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sem, lecz kim, kto swój archetyp czerpie z postaci Cierpi¹cego S³ugi Jahwe,
o którym pisa³ Izajasz. Na jego postaæ wskaza³ Levinas najpierw w sposób nieco
poredni, gdy w artykule z 1963 roku lad Innego przedstawia³ ideê odpowiedzialnoci jako koniecznoci odpowiedzi na wezwanie p³yn¹ce ze strony twarzy
Drugiego: Ja nie tylko uwiadamia sobie tê koniecznoæ odpowiedzi, jakby
chodzi³o o powinnoæ [une obligation] czy obowi¹zek [en devoir], o którym mia³oby decydowaæ. Jest ono w samym swym ustanowieniu [position] na wskro odpowiedzialnoci¹, czyli diakoni¹, jak w 53 rozdziale Ksiêgi Izajasza”47. Natomiast w sposób bardzo wyrany do tego w¹tku nawi¹za³ Levinas w Tekstach
mesjanicznych. Odci¹³ siê tam najpierw od wiary chrzecijan, którzy w Cierpi¹cym S³udze Jahwe widzieli i ci¹gle widz¹ zapowied konkretnego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Wed³ug niego, Izajasz mówi nie o jakim konkretnym cz³owieku, lecz „zapowiada […] ponad indywidualnym [l’individuel] Mesjaszem tak¹
formê egzystencji, której jednostkowoæ [l’individuation] nie zawiera siê w pojedynczym bycie [dans un être unique]”48. Rozwijaj¹c tê myl, stwierdzi³ nastêpnie, ¿e Mesjaszem jest ka¿dy podmiot, ka¿de Ja. W tym sensie jest on archetypem ka¿dego cz³owieka.
Mesjasz to Ja [le Messie cest Moi], byæ Ja to byæ Mesjaszem [être Moi, cest être
Messie]. [ ] Mesjasz to sprawiedliwy, który cierpi, który wzi¹³ na siebie cierpienie
innych. Któ¿ ostatecznie bierze na siebie cierpienie innych, jeli nie istota, która mówi
Ja [qui dit Moi]? Fakt nieuchylania siê przed ciê¿arem, jaki narzuca cierpienie innych, okrela sam¹ ipseitas. Wszystkie osoby [toutes les personnes] s¹ Mesjaszem49.

W ten sposób  tak¿e poprzez odwo³ania o charakterze biblijnym  okrelaj¹c status podmiotu, status Ja, Levinas wskazywa³ jednak na jego wyj¹tkowoæ
i jedynoæ, a poprzez to na jego swoist¹ samotnoæ w powierzonym sobie dziele.
Ja [le Je], czyli to, co niewymienialne [le non interchangeable] par excellence,
ja, czyli jedyny [l’unique], zastêpuje innych. Nic nie jest gr¹. Na tym polega
transcendencja bycia [l’être]”50.
ZAKOÑCZENIE
Trzy typy samotnoci, o których pisa³ Emmanuel Levinas, wi¹¿¹ siê z konkretnymi postaciami, znanymi z wielkiej literatury. Mówi¹c o samotnoci hipostazy, odwo³ywa³ siê on do tych postaw ludzkich, które spotykamy w twórczoci
47
Ten¿e, lad Innego, w: ten¿e, odkrywaj¹c egzystencjê z Husserlem i Heideggerem, t³um.
E. Sowa, Warszawa 2008, s. 206; por. ten¿e, En découvrant lexistence avec Husserl et Heidegger,
Paris 1974, s. 196.
48
Ten¿e, Teksty mesjaniczne, w: ten¿e, Trudna wolnoæ, t³um. A. Kury, Gdynia 1991, s. 91;
por. ten¿e, Textes messianiques, w: ten¿e, Difficile liberté, Paris 1976, s. 118.
49
Por. ten¿e, Teksty mesjaniczne, dz. cyt., s. 93; por. ten¿e, Difficile liberté, dz. cyt., s. 120.
50
IB, s. 196-197; por. AE, s. 149.
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Byrona. Byæ mo¿e mia³ tutaj na myli zw³aszcza Giaura, samotnego nawet
w klasztorze poród mnichów szukaj¹cych w swym odosobnieniu spotkania
z Bogiem. Natomiast samotnoæ separacji, nazwana przez Levinasa samotnoci¹
ateisty, a jednoczenie cz³owieka bêd¹cego u siebie (chez soi) i rozkoszuj¹cego siê wiatem, przypomina postaæ Turka z ostatnich fragmentów Wolterowskiego Kandyda, który odcina³ siê od problemów metafizyczno-moralnych, a nawet
dotycz¹cych bie¿¹cych wydarzeñ ¿ycia (w tym tak¿e politycznych), i który zaleca³ jedynie uprawianie w³asnego ogródka. W ten sposób znajdowa³, jak twierdzi³, schronienie i jednoczenie zabezpieczenie przed trzema wielkimi niedolami: nud¹, wystêpkiem i ubóstwem51. Natomiast samotnoæ Soboci wi¹¿e siê, jak
to wyranie stwierdza³ sam Levinas, z postaci¹ Cierpi¹cego S³ugi Jahwe.
Jednak¿e pisz¹c o tych ró¿nych typach samotnoci, za ka¿dym razem wskazywa³ on na mo¿noæ prze³amania tego stanu. Prze³amanie tragicznego wêz³a
samotnoci i materialnoci hipostazy jest mo¿liwe, wed³ug Levinasa, tylko dziêki spotkaniu z pe³n¹ innoci¹  a tak¹ gwarantuje jedynie innoæ syna. Ojcostwo
jest bowiem relacj¹ z kim obcym [avec un étranger], kto bêd¹c ca³kowicie
kim innym [autrui], jest mn¹ [moi]; jest to relacja Ja z samym sob¹ [du moi avec
moi-même], które jednak¿e jest obce wobec Ja [étranger à moi]”52. Prze³amanie
samotnoci separacji i bycia na p³aszczynie zaledwie fenomenalnej jest mo¿liwe dziêki spotkaniu z nag¹ twarz¹ Drugiego, który bêd¹c Mistrzem i Nauczycielem dla Ja, uczy go wolnoci odpowiedzialnej, wyrywaj¹c go z egzystencji polegaj¹cej jedynie na zwierzêcym rozkoszowaniu siê wiatem.
Ta relacja  pisze Levinas w Totalité et Infini  miêdzy Drugim [Autrui] a mn¹ [moi],
rozb³yskuj¹ca w jego ekspresji, nie sprowadza siê ani do liczby, ani do pojêcia. Drugi pozostaje nieskoñczenie transcendentny, nieskoñczenie obcy [étranger]  ale jego
twarz, wydarzaj¹ca siê jako epifania i wzywaj¹ca mnie, odrywa siê od wiata, który
mo¿e byæ nam wspólny i którego mo¿liwoci, rozwijaj¹ce siê w naszej egzystencji,
zapisane s¹ w naszej naturze i które my rozwijamy równie¿ poprzez nasze istnienie
[par notre existence]53.

Na koniec samotnoæ Soboci jest ju¿ od samego pocz¹tku niejako naznaczona przez obecnoæ Innego. Podmiotowoæ jest bowiem, wed³ug Levinasa, innym-w-Tym Samym (l’autre dans le même), a przez to natchnieniem (inspiration),
lub psychicznoci¹, która bêd¹c Innym w Tym Samym, bynajmniej go nie alienuje54. Nawi¹zuj¹c do tego problemu obecnoci Innego w samym sercu podmiotu, podczas jednego ze swoich ostatnich wyk³adów uniwersyteckich Levinas
51
Por. Wolter, Kandyd, w: ten¿e, Powiastki filozoficzne, t³um. T. ¯eleñski (Boy), Warszawa
1985, s. 171-172.
52
CI, s. 105; por. TA, s. 85.
53
CN, s. 227-228; por. TI, s. 168.
54
Por. IB, s. 187, 189; por. AE, s. 141-142, 143.
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stwierdzi³, raz jeszcze odwo³uj¹c siê i do Kartezjañskiej idei Boga w³o¿onej przez
Niego do naszej duszy, i do Biblii:
Chodzi tu o osobliwoæ z³o¿on¹ w nas [mise en nous]: Z³o¿enie tego, co
bezmierne [du démesuré] w wymiernym i skoñczonym [dans le mesuré et fini], dziêki czemu Ten Sam [le Même] podlega Innemu [lAutre], nigdy nie bêd¹c w stanie go
osaczyæ. Jest w tym jakby heteronomia, któr¹ mo¿na tak¿e nazwaæ natchnieniem [inspiration]  i posuniemy siê nawet do mówienia o proroctwie, które nie jest jak¹
genialnoci¹, lecz w³anie duchowoci¹ umys³u [la spiritualité même de lesprit]. To
sens z wersetu Amosa: Przemówi³ Bóg, któ¿ nie bêdzie prorokowaæ? [Am 3,8] 
jakby proroctwo polega³o tylko na tym, ¿e ma siê s³uch55.

Wskazywanie przez Levinasa na mo¿liwoæ prze³amania samotnoci we
wszystkich jej postaciach  hipostazy, separacji i Soboci  stanowi niew¹tpliwie
nie tylko o jego wierze w cz³owieka, ale jest jednoczenie wspó³czesnym potwierdzeniem staro¿ytnego powiedzenia o cz³owieku jako animal sociale.
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ABSTRACT
Solitude is, to some measure, in the centre of Emmanuel Levinas’s philosophy. Indeed, in each
of the three periods of his philosophical path, solitude adopts a different shape. In the first period,
Levinas shows us hypostasis as the solitude of the monad, tragically enclosed within itself. In the
second period he sketches before our eyes the image of solitude as a transcendental condition of
the occurrence of encounter with the Other. Whereas in the third period, he asserts the solitude
of the subject who is infinitely responsible for Others. Admittedly, the term “solitude” (la solitude)
appears only in the first period of his philosophical quest. In the second period, he designates
solitude by the terms “separation” (la séparation), while in the third period he calls it “selfness” (le
Soi). Although Levinas uses those three distinct terms, which might suggest completely different
realities, they converge precisely in what constitutes the substantial richness of the experience of
solitude.

Keywords
hypostasis, solitude, materiality, separation, delight, election in anarchic time,
infinite responsibility for the Other

S³owa kluczowe
hipostaza, samotnoæ, materialnoæ, separacja, rozkoszowanie siê,
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O mo¿liwoci komunikacji egzystencjalnej w filozofii Karla Jaspersa
About the Possibility of Existential Communication in the Philosophy of Karl Jaspers

We wstêpie do polskiego wydania pism Karla Jaspersa jego ostatni uczeñ,
Hans Saner, kreli skrótow¹, ale bardzo interesuj¹c¹ charakterystykê swojego
mistrza: Filozof, który nieustannie poucza³, ¿e «prawd¹ jest to, co nas wi¹¿e»
robi³ nie tylko wszystko, by nie zwi¹zaæ z sob¹ nikogo  zdawa³ siê niezdolny
do komunikacji, jeli uznaæ, ¿e nie ogranicza siê ona tylko do przekazu jêzykowego”1. Paradoks ten jeszcze silniej daje siê dostrzec w korespondencji z Martinem Heideggerem, gdzie mimo deklarowanego pragnienia wytworzenia wiêzi,
wspólnoty myli, filozoficznego królestwa ducha Jaspers jawi siê jako osoba bardzo silnie przywi¹zana do w³asnych pogl¹dów, rzadko gotowa do ich rewizji, a w prywatnych relacjach niemal apodyktyczna2. Podobne wnioski mo¿na
by wysnuæ po lekturze Autobiografii, gdzie we fragmentach powiêconych Rickertowi ³atwo daje siê odnaleæ równie¿ pozamerytoryczne ród³a wzajemnej
antypatii dwu mylicieli3. Rozdwiêk pomiêdzy poczesnym miejscem, jakie w pimiennictwie Jaspersa zajmowa³a problematyka komunikacji4, a samotnoci¹
i odosobnieniem, w które ów filozof niejednokrotnie pogr¹¿a³ siê na mocy w³asnej decyzji, z pewnoci¹ da³by siê z bardzo ciekawym skutkiem zbadaæ biograficznie, byæ mo¿e owocne okaza³yby siê metody psychologii. Tego rodzaju
historyczna analiza nie bêdzie jednak przedmiotem niniejszego artyku³u. ZamieH. Saner, Karl Jaspers. O rozleg³oci rozumu i niezawodnoci dzia³ania, t³um. D. Lachowska,
w: K. Jaspers, Filozofia egzystencji, t³um. D. Lachowska i A. Wo³kowicz, Warszawa 1990, s. 5.
2
Wniosek mój wyp³ywa raczej z ducha tekstu ni¿ z konkretnych, daj¹cych siê jednoznacznie
zinterpretowaæ, fragmentów. Por. K. Jaspers, M. Heidegger, Korespondencja 1920-1963, t³um.
C. Wodziñski i M. £ukasiewicz, Toruñ 2000.
3
K. Jaspers, Autobiografia, t³um. S. Turowicz, Toruñ 1993, s. 35-39.
4
Na temat komunikacji pisa³ Jaspers przede wszystkim w 2. tomie Philosophie (1931), ale
tak¿e w pracach pomniejszych.
1
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rzam bowiem podj¹æ problem komunikacji jedynie tak, jak wystêpowa³ on w filozoficznych pismach Jaspersa, a tak¿e koresponduj¹ce z komunikacj¹ zagadnienie samotnoci.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e najpierw jestemy samotni, a dopiero potem
wchodzimy w wiê z drugim cz³owiekiem. Filozof wystêpuje jednak na przekór
zdroworozs¹dkowemu dowiadczeniu, punktem wyjcia czyni¹c komunikacjê.
Ciê¿ko znaleæ w spucinie Jaspersa teksty, w których to samotnoæ czyni³by
g³ównym przedmiotem swego zainteresowania5. Jest ona zawsze „drug¹ stron¹”
komunikacji, innymi s³owy  komunikacj¹ (jeszcze) niezrealizowan¹ albo komunikacj¹ zarzucon¹. Z tego powodu postaram siê przede wszystkim zaprezentowaæ filozoficzne znaczenie, jakiego pojêcie komunikacji nabra³o w Jaspersowskiej odmianie filozofii egzystencji, a dopiero w drugiej kolejnoci, chc¹c
dochowaæ wiernoci tematyce niniejszego tomu, poka¿ê, w jaki sposób samotnoæ zawsze jest zagro¿eniem, jak utrzymuje nas w napiêciu i zmusza do ci¹g³ego powtarzania woli nawi¹zania wspólnoty.
Poniewa¿ cz³owiek sk³ada siê z kilku wzajemnie przenikaj¹cych siê wymiarów, to istnieje wiele odmian komunikacji. Punktem wyjcia Jaspersowskiej antropologii jest Dasein6. Jako empiryczne bycie tu oto (Dasein) d¹¿y on tylko do
zaspokojenia doranych potrzeb, wszelka komunikacja jest wiêc tylko wymian¹
informacji s³u¿¹cych przetrwaniu. Zdaniem Jaspersa, jedynymi celami, które stawia przed sob¹ [cz³owiek jako] bycie tu oto (Dasein), s¹ jego w³asne szczêcie,
przetrwanie, pomna¿anie7. Pojawia siê tutaj pierwotna forma ³¹cznoci, wspólna
cz³owiekowi i zwierzêtom8. Przebiega ona dwuetapowo. Na zupe³nie pierwotnym
poziomie nie ma jeszcze samowiadomoci, przez co potrzeby, sposoby ich re5
W latach 1914-1915 Jaspers podejmowa³ problem samotnoci jednostki w wyk³adzie na uniwersytecie w Heidelbergu. Analizy tego¿ wyk³adu, dostêpnego równie¿ w wersji drukowanej, podjê³a siê swego czasu C. Piecuch, a efekty jej pracy mo¿na odnaleæ w: C. Piecuch, Samotnoæ jednostki (Z myli Karla Jaspersa), Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Folia 30, Studia
Philosophica II, 2005, s. 32-44.
6
Termin ten nie doczeka³ siê wród t³umaczy Jaspersa jednolitej tradycji translatorskiej. Doæ
powiedzieæ, ¿e przek³adano go miêdzy innymi jako istnienie, byt ziemski czy byt empiryczny.
Miros³aw ¯elazny zaproponowa³ przek³adaæ Dasein jako b y c i e t u o t o, co wydaje siê o tyle
s³uszne, ¿e wyra¿enie to zawiera w sobie, po pierwsze, poznawalnoæ (przez co rozumiem dostêpnoæ poznawcz¹ w ramach jakiej formy ogl¹du), po drugie za, temporalny charakter, to jest fakt,
i¿ nigdy nie jestem jakim Dasein w sposób sta³y, ale raczej z jednego Dasein, w zale¿noci od
sytuacji, przechodzê w inne. Obydwa te momenty charakteryzuj¹ Dasein, tak jak rozumia³ ten termin Jaspers. Niezale¿nie od rozwa¿añ natury translatorskiej, pisz¹c Dasein, bêdê w niniejszym artykule mia³ na myli siebie tu i teraz istniej¹cego, znajduj¹cego siê w okrelonej sytuacji historycznej, poznawalnego za pomoc¹ metod biologicznych, psychologicznych oraz nauk spo³ecznych. Por.
M. ¯elazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruñ 2011.
7
K. Jaspers, Rozum i egzystencja, t³um. C. Piecuch, w: ten¿e, Rozum i egzystencja. Nietzsche
a chrzecijañstwo, Warszawa 1991, s. 83.
8
Istniej¹ jednak spore ró¿nice pomiêdzy tym, jak rozumiej¹ siê zwierzêta, a zaporedniczonym rozumieniem, które jest udzia³em ludzi. Por. tam¿e, s. 79.
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alizacji s¹ wspólne wszystkim przedstawicielom danej grupy. Chcê tego, co
wszyscy inni, gdy¿ nie dostrzegam jeszcze, ¿e jestem inny ni¿ wszyscy. Moja
ontyczna odrêbnoæ nie jest jeszcze dla mnie dostêpna, st¹d nie zachodzi jeszcze
komunikacja. Dopiero na kolejnym szczeblu uwiadamiam sobie, ¿e jestem nie
tylko elementem wiata, ale samowiadomym ja, które wiatu siê przeciwstawia.
Wówczas inni staj¹ siê dla mnie bezosobowymi, wymienialnymi i prawie niczym
siê od siebie nieró¿ni¹cymi istotami, które mog¹ mi w czym pomóc albo które
traktujê wrêcz jak przedmioty – staram siê ustawiæ w konfiguracji korzystnej
z mojej partykularnej perspektywy9.
Powsta³a na tym gruncie quasi-wspólnota nigdy nie ma trwa³ego charakteru,
lecz mo¿e istnieæ tylko o tyle, o ile istniej¹ braki, których nie da siê samodzielnie
zape³niæ. Wraz z ustaniem (zaspokojeniem albo samoistnym wyganiêciem) potrzeby Dasein przestaje dopominaæ siê o inne Dasein, przez co na nowo pogr¹¿a
siê w samotnoci. Tego rodzaju relacje dalekie s¹ od tego, co postulowa³ Jaspers,
przede wszystkim ze wzglêdu na zastêpowalnoæ jednostek bior¹cych w nich
udzia³. Poszczególne niedostatki, zw³aszcza te o charakterze witalnym, mog¹
zostaæ zaspokojone przez dowolnego, byleby dysponuj¹cego odpowiednimi
rodkami, cz³owieka. Dla przyk³adu instytucja mamki dobitnie ukazuje, ¿e dopóki chodzi tylko o organiczne potrzeby, dopóty nie ma wiêkszego znaczenia,
kto pomaga je zaspokoiæ.
Poniewa¿ Dasein mo¿e byæ przedmiotem wiedzy, musi istnieæ instancja
dokonuj¹ca owego rozeznania. Gdy dokonujê obiektywnie wa¿nego poznania,
a co mo¿e wa¿niejsze, gdy jego owoce komunikujê komu innemu, czyniê to zawsze z perspektywy wiadomoci w ogóle. wiadomoæ w ogóle (Bewusstsein
überhaubt) to podmiot obiektywnie wa¿nej wiedzy, która z jednej strony jest nierelatywna wzglêdem podmiotu (tzn. to, czy pewne zdanie jest prawd¹, nie zale¿y
od tego, kto je wypowiedzia³), z drugiej jednak jaki podmiot jest konieczny, aby
j¹ wyraziæ. Na gruncie filozofii egzystencji nie mo¿e byæ mowy o wiedzy, która
nie jest w niczyim posiadaniu.
Nie jest konieczne osobiste zaanga¿owanie uczestnicz¹cych w takiej wymianie myli jednostek, by³oby to wrêcz niewskazane, czynnik ludzki nale¿y eliminowaæ i skupiæ siê tylko na treci. Komunikacja taka zawsze zaporedniczona jest
przez t r e  c i, k t ó r e s i ê w y r a ¿ a, nie dochodzi do g³osu wyj¹tkowoæ
t e g o, k t ó r y k o m u n i k u j e. O ile w pierwszym przypadku mielimy do
czynienia z tymczasow¹ wspólnot¹ interesów, o tyle teraz pisze Jaspers o ponadczasowej, abstrakcyjnej, otwartej dla ka¿dego, ale i nie faworyzuj¹cej nikogo,
wspólnocie prawdy. Jest to jednak tylko prawda obiektywna, która nie mo¿e
(i nawet nie roci sobie do tego prawa) wyzwoliæ z samotnoci egzystencjalnej.
Nie oznacza to, ¿e jest czym zbêdnym. Pisz¹c, Racjonalnoæ nie czyni mnie
9

K. Jaspers, Philosophie, BerlinGöttingenHeidelberg 1948, s. 339-340.
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sob¹ samym, ale nie mogê staæ siê sob¹ nie bêd¹c racjonalnym”10, Jaspers ukazuje wagê poznania naukowego. Uprawianie nauki jest jednym ze sposobów
filozofowania, dopiero dotar³szy do jej granic, mo¿na dokonaæ skoku (Sprung)
ku sferze egzystencjalnej. Dopiero, gdy wiem o sobie wszystko, co mo¿e mi
powiedzieæ biologia, chemia, fizyka, psychologia itp., uwiadamiam sobie, ¿e
Cz³owiek zasadniczo wykracza poza wszystko, co mo¿e o sobie wiedzieæ”11,
a zatem to, co da siê bezporednio zakomunikowaæ, nie wyczerpuje istoty cz³owieczeñstwa.
Natomiast w sferze ducha porozumienie zachodzi za porednictwem wytworów. Przemawiaj¹ do nas teksty staro¿ytnych poetów, potrafimy zrozumieæ Micha³a Anio³a, widzimy, w jaki sposób muzyka Wagnera mog³a wp³yn¹æ na tzw.
ducha niemieckiego. To pokazuje, ¿e mówi¹c o komunikacji, mamy na myli nie
tylko bezporedni¹ relacjê, w któr¹ wchodz¹ podmioty w tym samym momencie
dziejowym, ale rozwa¿amy wszelkie formy „przemawiania” jednej osoby do drugiej, na przyk³ad poprzez dzie³a sztuki czy przekazy historyczne.
Wszystko to jest tylko punktem wyjcia dla w³aciwej komunikacji. Jaspers
podkrela, ¿e wszelkie wspólnoty, w rodzaju opisanych powy¿ej, istniej¹ tylko
z e w z g l ê d u n a c o  (kolejno: bezporednia korzyæ, weryfikowalna prawda czy ³¹cz¹ca wielu ludzi idea, na przyk³ad estetyczna), natomiast nie jest jeszcze istotne, „kto” je konstytuuje. Mo¿na tu przywo³aæ icie dialogiczne stwierdzenie Jaspersa, ¿e byæ cz³owiekiem mogê tylko we wspólnocie z drugim, choæ
sens tej wypowiedzi nie jest jeszcze w pe³ni wyrany. Brak bezporedniego oparcia na drugim uniemo¿liwi³by mi przetrwanie, niewiedza czyni³aby mnie bezradnym w wiecie, natomiast wyobcowanie z uniwersum kultury pozbawi³oby mnie
to¿samoci. Samotnoæ egzystencjalna, zwi¹zana z egzystencjalnym niebyciem-sob¹, jest czym zupe³nie innym. Mogê znakomicie odnajdywaæ siê w wiecie
Dasein, odnosiæ sukcesy w dziedzinie obiektywnego poznania, aktywnie uczestniczyæ w szeroko rozumianej kulturze, a zarazem nie wyklucza to g³êbokiej egzystencjalnej samotnoci.
Analiza komunikacji egzystencjalnej wymaga krótkiego wprowadzenia pojêcia e g z y s t e n c j a.
Egzystencja jest ród³em moich dzia³añ, jest czyst¹ potencjalnoci¹, stanowi
o tym, kim mogê siê staæ (kim, w znaczeniu jakim byciem tu oto), czego mogê
dokonaæ, jak post¹piê12. Mimo pewnych podobieñstw nie mo¿na uto¿samiaæ egzystencji z charakterem. U¿ycie tego terminu mo¿e mieæ roboczy sens, ale uto¿samienie tych pojêæ by³oby b³êdem, jako ¿e sam charakter bywa obiektem badania naukowego, miêdzy innymi psychologii, tymczasem egzystencja nigdy nie
Tam¿e.
K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, t³um. A. Wo³kowicz, Wroc³aw 1998, s. 43.
12
Por. M. Potêpa, Antropologia filozoficzna Karla Jaspersa, w: Humanitas I. Z zagadnieñ filozofii i kultury wspó³czesnej, Wroc³aw–Warszawa–Kraków–Gdañsk 1978, s. 207.
10

11

O MO¯LIWOCI KOMUNIKACJI EGZYSTENCJALNEJ W FILOZOFII KARLA JASPERSA

151

staje siê dostêpna dla wiadomoci w ogóle. Charakter mo¿na, do pewnego stopnia, zobiektywizowaæ, st¹d ju¿ od staro¿ytnoci pojawiaj¹ siê próby typologii (np.
sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk), natomiast egzystencja zawsze jest
jednostkowa i niepowtarzalna.
Nie mo¿na równie¿ egzystencji nazwaæ dusz¹. Przyczyna tkwi w tym, ¿e
dusza, w wiêkszoci doktryn jest substancj¹ samodzieln¹, która wiedzie swój
¿ywot w zawiatach, gdy skoñczy siê ziemska wêdrówka cz³owieka13. Egzystencji nie mo¿na sobie wyobra¿aæ jako bytuj¹cej p o z a byciem oto. Jako taka nigdy nie wystêpuje ona samodzielnie w wiecie, gdy¿ tutaj jestem zawsze tylko
byciem tu oto, jednoczenie w³anie egzystencja jest ród³em tego, jakim byciem
oto mogê siê staæ: Egzystencja nie jest urzeczywistnionym byciem, lecz tym, co
mo¿e byæ”14.
Dlatego egzystencja nie staje siê nigdy obiektem poznania, tak jak rzeczy
w wiecie. W filozofowaniu nie chodzi o to, aby uzyskaæ na jej temat wiedzê.
Zadaniem jest rozjanianie egzystencji, które mo¿na rozumieæ dwojako. Po
pierwsze  rozjanianie by³oby wydobywaniem z ciemnoci tego, kim jestem.
Moja w³asna egzystencja jest dla mnie transcendentna w tym sensie, ¿e nie jestem w stanie powiedzieæ, jaki jestem naprawdê.
Drogami rozjaniania egzystencji s¹: podejmowanie dzia³añ bezwarunkowych maj¹cych swe ród³o w wolnoci, prze¿ywanie sytuacji granicznych oraz
komunikacja. Skupiê siê tutaj tylko na tej ostatniej15. Samotnoæ, któr¹ uwiadamiamy sobie w obliczu sytuacji granicznych (zw³aszcza cierpienia i mierci),
powoduje, ¿e szukamy usensawniaj¹cej wiêzi z drugim, natomiast sytuacje graniczne walki i winy, jako ¿e maj¹ miejsce na skutek interakcji z drugim, same
w sobie s¹ ju¿ zal¹¿kiem komunikacji.
Dziêki uczestnictwu w egzystencjalnej komunikacji z drugim cz³owiekiem
mogê lepiej odkryæ siebie i partnera. Mo¿emy rozumieæ siê nawzajem, ale nie da
siê efektów tego rozumienia zakomunikowaæ komu innemu, gdy¿ wtedy dosz³oby do nieuprawnionego uprzedmiotowienia egzystencji. Mo¿liwe do pojêciowego wyra¿enia jest tylko bycie tu oto. Mogê zestawiæ swoje i cudze Dasein, obserwowaæ, czym siê od siebie ró¿nimy, werbalizowaæ istniej¹ce podobieñstwa
i ró¿nice, ale jako egzystencje jestemy radykalnie ró¿ni, ka¿dy jest wyj¹tkowy
i przez to nie istnieje p³aszczyzna pozwalaj¹ca dokonywaæ jakichkolwiek zesta13
Z tego powodu nieuprawnione wydaj¹ siê próby zestawiania rozjaniania egzystencji z obecnymi w teologii od czasów w. Augustyna próbami zrozumienia istoty duszy ludzkiej. Por. K. Michalski, Egzystencja ludzka jako w³aciwy przedmiot filozofii w myleniu Karla Jaspersa, Ruch
Filozoficzny, t. 55, nr 4, 1998, s. 605.
14
Cyt. z Von der Wahrheit, za K. Michalski, Egzystencja ludzka jako w³aciwy przedmiot
filozofii w myleniu Karla Jaspersa, dz. cyt., s. 616.
15
Na temat dzia³añ bezwarunkowych por. D. Kolasa, Bezwarunkowy obowi¹zek jako przejaw
wolnoci w filozofii Karla Jaspersa, w: Karl Jaspers: Mylenie zaanga¿owane, red. C. Piecuch,
Kraków 2011, s. 36-43.
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wieñ. Egzystencja jest wiêc tym, c o s i ê c z u j e, czego jest siê pewnym, choæ
zarazem nigdy nie staje siê tym, c o s i ê w i e. Mamy tu do czynienia z pewnoci¹ bez dowodu, z wiar¹ bez objawienia. Jestem pewien, ¿e nie zawiodê, wierzê, ¿e przyjaciel mnie nie zdradzi, bo nasze egzystencje s¹ coraz bardziej rozjanione (w jêzyku potocznym znam siebie i znamy siê nawzajem coraz lepiej).
Nie da siê uzasadniæ tej pewnoci, pos³uguj¹c siê obiektywnym jêzykiem wiadomoci w ogóle.
Drugim aspektem rozjaniania egzystencji jest uczynienie siebie lepszym.
S³owa lepszy nie nale¿y rozumieæ w sensie aksjologicznym, chyba ¿e zgodzimy siê na uto¿samienie dobra z autentycznoci¹. W tym sensie dobry to autentyczny, bêd¹cy sob¹, jedyny w swoim rodzaju16. Jest to ostatni etap drogi ku byciu sob¹. Zaczyna siê ona od bezrefleksyjnego wspó³uczestnictwa w danej
strukturze (np. spo³ecznej), etapami porednimi s¹ miêdzy innymi uprzedmiotawiaj¹ce wykorzystywanie drugiego cz³owieka do realizacji swych potrzeb i abstrahuj¹ca od mojej osobistej konstrukcji wymiana informacji maj¹cych obiektywne znaczenie, a kresem mo¿e byæ g³êboka wiê z kim, dziêki komu stajê siê sob¹
i kto dziêki mnie mo¿e staæ siê sob¹.
Nie nale¿y komunikacji egzystencjalnej rozumieæ jako pewnej bezporedniej
interakcji, gdzie egzystencja przemawia³aby wprost do drugiej egzystencji. Medium komunikacji zawsze jest bycie tu oto17. Jakakolwiek strona ogarniaj¹cego,
którym jestem, znajduje siê na pierwszym planie  wiadomoæ w ogóle czy
duch, zawsze odbywa siê to tylko w ramach pewnego dziejowego bycia tu oto.
Wprawdzie wiadomoæ w ogóle jest struktur¹ bezosobow¹, a duch ponadosobow¹18, a jednak ¿adne z nich nie mog³oby istnieæ bez osób, przez które siê wyra¿aj¹. Równie¿ egzystencja jest tym, co mo¿e realizowaæ siê tylko w byciu tu oto,
nigdy nie mo¿e staæ siê czym odosobnionym, jako takie dostêpnym poznaniu.
Jaspers niejednokrotnie pisze o tym, ¿e staæ siê autentycznie sob¹ mo¿emy
tylko dziêki drugiemu. Bycie z drugim wyprzedza bycie mn¹. Nie jest tak, ¿e
najpierw istniejê jako wyizolowana osoba, a póniej wchodzê w relacjê interpersonaln¹. To ów akt zbli¿enia siê do kogo innego sprawia, ¿e mogê w ogóle powiedzieæ o sobie jestem19. Dlatego pogr¹¿anie siê w samotnoci, unikanie autentycznej komunikacji z drugim, uniemo¿liwia mi zrealizowanie pe³ni swego
cz³owieczeñstwa.
Unikaj¹c otwarcia siê na drugiego, ukrywam (przed nim i przed sob¹ samym)
egzystencjê, jednak trud zbli¿enia mogê podj¹æ w ka¿dej chwili. Zdaniem JasperPor. K. Michalski, Egzystencja ludzka jako w³aciwy przedmiot filozofii w myleniu Karla Jaspersa, dz. cyt., s. 609.
17
Por. K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, t³um. A. Wo³kowicz, Wroc³aw 1998, s. 17.
18
Pisz¹c ponadosobowy, mam na myli to, ¿e ¿adna odosobniona jednostka nie jest w stanie wytworzyæ ducha.
19
K. Jaspers, O mojej filozofii, t³um. D. Lachowska, w: ten¿e, Filozofia egzystencji, dz. cyt.,
s. 65-66.
16
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sa, mo¿liwoæ komunikacji nie ustaje nigdy, a to, czy zostanie ona zrealizowana,
zale¿y tylko od nas, chocia¿ zdarzaj¹ siê w historii momenty, gdy „brutalna samowola zamyka perspektywê porozumienia”20. Osamotniona jednostka nadal
mo¿e podejmowaæ próby filozofowania, zrozumienia siebie, jednak dopiero drugi nadaje tym próbom wartoæ i wype³nia je treci¹21.
Na czym w praktyce polegaæ mia³aby komunikacja zas³uguj¹ca na miano
egzystencjalnej, tego Jaspers nam nie mówi i powiedzieæ nie mo¿e. Wynika to
z faktu, ¿e nie da siê podaæ jej modelu, nie da siê jej skopiowaæ; za ka¿dym
razem jest kategorycznie jedyna w swoim rodzaju”22. To jednak nie uniemo¿liwia podania pewnych ogólnych zasad, czego na kszta³t negatywnie sformu³owanych warunków koniecznych. Ich spe³nienie jeszcze niczego nie gwarantuje,
ale gdy nie zostan¹ dope³nione, wtedy zachodz¹ca relacja z pewnoci¹ nie bêdzie komunikacj¹ egzystencjaln¹.
Jaspers pisze w sposób nastêpuj¹cy:
Z komunikacji wyp³ywaj¹ najjaniejsze momenty, ich bogactwo sk³ada siê na wagê
¿ycia. [ ] Cz³owiek nie mo¿e wynosiæ siê nad drugiego cz³owieka, bo do drugiego
zbli¿yæ siê mo¿e tylko ten, kto siê z nim spotyka na równym poziomie. Drugiego
cz³owieka nie mo¿na pouczaæ o jego powinnociach, ale mo¿na wraz z nim poszukiwaæ tego, czego siê chce i czym siê jest23,

a w innym miejscu Nietzsche widzi nastêpnie istotn¹ przyczynê tej samotnoci
w tym, ¿e prawdziwa komunikacja jest mo¿liwa tylko na równym poziomie. Nie
mo¿e siê ona udaæ ze stoj¹cymi wy¿ej lub ni¿ej24.
Nie mo¿na wobec tego traktowaæ partnera jedynie jako rodka do osi¹gniêcia celu. Dopóki oczekujê od innego cz³owieka wsparcia w jakiej sprawie, pragnê, by pomóg³ mi rozwi¹zaæ problem, nie ukazuje siê jego egzystencja. Dzieje
siê tak dopiero wtedy, gdy moim celem stanie siê otwarcie siê p r z e d nim i n a
jego egzystencjê. Widaæ tu echa myli Kanta, który w drugiej formule imperatywu nakazywa³ w cz³owieczeñstwie dostrzegaæ zawsze r ó w n i e ¿ cel sam
w sobie, a nie tylko rodek do realizacji zewnêtrznych zamierzeñ25. Konieczna
jest autotelicznoæ komunikacji  aby ods³oniæ przed drugim sw¹ egzystencjê, nie
mogê pragn¹æ niczego wiêcej, jak tylko bycia z nim. Jeli korzystam z drugiego
20
Tam¿e. Takim okresem mia³ byæ na przyk³ad narodowy socjalizm w Niemczech i bêd¹ca
jego efektem zbrodnia Holokaustu.
21
C. Piecuch., Samotnoæ jednostki (Z myli Karla Jaspersa), dz. cyt., s. 36.
22
K. Jaspers, Philosophie, dz. cyt., s. 345.
23
Ten¿e, Filozofia. Wprowadzenie do filozofii, t³um. D. Kolasa i M. ¯elazny, „Filo-Sofija”,
1(9), 2009, s. 221.
24
Ten¿e, Nietzsche, t³um. D. Stroiñska, Warszawa 1997, s. 73. Choæ w cytowanym fragmencie Jaspers pisze, jakby rekonstruowa³ tylko stanowisko Nietzschego, z kontekstu wypowiedzi
mo¿emy wnioskowaæ, ¿e jest to równie¿ jego w³asne stanowisko.
25
I. Kant, Ugruntowanie metafizyki moralnoci, t³um. P. Zarychta, Kraków 2005, s. 55 i nn.
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dla zaspokojenia pewnej potrzeby (niekoniecznie nadaj¹c s³owu „korzystaæ” pejoratywne znaczenie, kojarz¹ce siê z wykorzystaniem, wyzyskiem) lub komunikujê mu treci, w odniesieniu do których nie ma znaczenia, kto jest ich wyrazicielem, to komunikacja nie zas³uguje jeszcze na miano egzystencjalnej. Stanie
siê tak dopiero wtedy, gdy drugi bêdzie dla mnie celem w ca³ej rozci¹g³oci, gdy
moje wyjcie ku niemu bêdzie wszystkim, czego pragnê.
Warto wobec tego zauwa¿yæ, ¿e niektóre sytuacje, które intuicyjnie uznalibymy za rozjaniaj¹ce egzystencjê, jak na przyk³ad sakrament pokuty, w rzeczywistoci nie spe³niaj¹ tej funkcji, poniewa¿ z góry zak³adaj¹ niesymetrycznoæ
poziomów, na których znajduj¹ siê duchowny i penitent26. Równie¿ wszelkie formy terapii nastawione na dokonanie zmiany w drugim cz³owieku w myl za³o¿onego uprzednio celu traktuj¹ go jako podatny na kszta³towanie przedmiot, a nie
jako jedyn¹ w swoim rodzaju egzystencjê. Psychoterapia uprawiana w duchu
egzystencjalnym mia³aby wiêc na celu nie tyle dopasowanie pacjenta do za³o¿onego z góry wzorca, ile raczej poszukiwanie takiego sposobu ¿ycia (takiego „bycia tu oto”), który by³by jak najbardziej zgodny z duchow¹ konstytucj¹ (egzystencj¹) konkretnego podopiecznego.
Relacjê miêdzy ods³aniaj¹cymi siê sobie nawzajem egzystencjami uto¿samia
Jaspers z mi³oci¹, pisze o mi³osnej walce. Walka jest jedn¹ z sytuacji granicznych. Jednak¿e to nie prowadzona przemoc¹ walka o przetrwanie, oparta na
rywalizacji i wykluczeniu tych, którzy dali siê pokonaæ, nadaje sens naszemu bytowaniu, ale komunikacja nastawiona na wspóln¹ walkê o egzystencjê. Autentyczna mi³osna walka zawiera w sobie moment otwarcia siê na siebie obydwu
stron. Brak wzajemnoci jest zasadniczym ograniczeniem komunikacji. „Z kim,
kto rzeczywicie chce prawdy, a wiêc i komunikacji, mo¿na po prostu mówiæ
otwarcie o wszystkim; mo¿e to czyniæ i druga strona, tak jednak, aby ani nie uraziæ, ani nie oszczêdzaæ zbytnio tego, kto istotnie chce pos³yszeæ prawdê”27. Mi³osna walka w wielu aspektach ró¿ni siê od rywalizacji, miêdzy innymi nigdy nie
zak³ada uzyskania [nad drugim  D.K] przewagi czy przezwyciê¿enia go; nie ma
miejsca na kalkulacje i wyrachowanie, konieczna jest wzajemna przejrzystoæ.
O zwyciêstwie mo¿na mówiæ tylko wtedy, gdy stanie siê ono udzia³em obydwu
uczestników  gdy razem przezwyciê¿¹ zewnêtrzne i wewnêtrzne ograniczenia28
i odnajd¹ sw¹ wspóln¹ prawdê. Prawd¹ za jest taki sposób bycia razem, dziêki
któremu pokonuj¹c samych siebie zarazem staj¹ siê w pe³ni sob¹29.
Zadanie, które stawia przed nami Jaspers, wygl¹da wiêc nastêpuj¹co – drugi
cz³owiek ma byæ dla nas wa¿ny w ca³ej swej historii, nale¿y zaakceptowaæ jego
C. Piecuch, Samotnoæ jednostki, dz. cyt., s. 40.
K. Jaspers, O ródle i celu historii, t³um. J. Marzêcki, Kêty 2006, s. 155.
28
Pisz¹c o wewnêtrznych ograniczeniach, mam tu na myli przede wszystkim egoizm, który jest cech¹ nieod³¹czn¹ cz³owieka jako Dasein.
29
Por. K. Jaspers, Philosophie, dz. cyt., s. 351.
26
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egzystencjê30. Gotowoæ do zakwestionowania i niejako wziêcia w nawias w³asnych przekonañ jest niezbêdna dla otwarcia siê na drugiego cz³owieka. Teraz
bowiem treci staj¹ siê drugoplanowe, a chcê dostrzec ukrywaj¹c¹ siê pod nimi
egzystencjê. Zabsolutyzowanie i uznanie w³asnego wiatopogl¹du za jedyny
prawdziwy jest koñcem wszelkiej komunikacji, uniemo¿liwia ujawnienie egzystencji, gdy¿ dopóki trwam w wiecie w³asnych przekonañ, dopóty nie jestem
gotów zrozumieæ egzystencji, a za zupe³ne uwa¿am to bycie tu oto, w którym
aktualnie siê realizujê31, czyli – mówi¹c innymi s³owy  zamykam siê w sobie,
uznaj¹c siê za w pe³ni ukszta³towanego, wykoñczonego, najlepszego z mo¿liwych.
Wiêkszoæ ograniczeñ komunikacji nie nale¿y do istoty samego procesu, ale
wynika z daj¹cych siê zaobserwowaæ cech przejawianych przez uczestnicz¹cych
w niej ludzi. Jaspers wymienia miêdzy innymi: brak zrozumienia; uleg³oæ wynikaj¹c¹ z chêci zaprzestania konfrontacji, a nie z autentycznej zgody na optykê
drugiego; defensywne podejcie do dialogu uniemo¿liwiaj¹ce przebicie siê przez
pancerz w³asnego punktu widzenia. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e to nie swoboda
i ³atwoæ wymiany myli wiadczy o wartoci komunikacji, ale rzeczywicie przejawiaj¹ce siê przez ni¹ ods³oniêcie w³asnej egzystencji: „To nie nawi¹zywanie kontaktu i wymiana myli, nie przyjacielskoæ i towarzyskoæ s¹ drog¹ komunikacji,
ale dopiero bezustanne pod¹¿anie ku ca³ociowemu objawianiu siebie”32. Nie zawsze musimy byæ zadowoleni z owoców autentycznie egzystencjalnej komunikacji. Nierzadko to, kim naprawdê jestem, nie jest w pe³ni kompatybilne ani z tym,
kim chcia³bym siê staæ, ani nawet z moim aktualnym postrzeganiem siebie samego. Rozjanienie egzystencji mo¿e wywo³aæ psychologicznie przykre konsekwencje w byciu tu oto (Dasein)33.
Samotnoæ jest drugim biegunem, nieod³¹cznym od komunikacji.
Komunikacja zawsze ma miejsce pomiêdzy dwojgiem ludzi, którzy ³¹cz¹ siê, zarazem pozostaj¹c dwojgiem [nie pojawia siê figura osoby zbiorowej ani ¿aden tego
rodzaju konstrukt, czyni¹cy z dwojga niezale¿nych istot jedn¹, w której roztapia³a-

K. Jaspers, Wiara filozoficzna, t³um. J. Garewicz, D. Lachowska, M. £ukaszewicz i A. Buchner, Toruñ 1995, s. 121.
31
Por. tam¿e.
32
K. Jaspers, O mojej filozofii, dz. cyt., s. 64.
33
Dysonans pomiêdzy projektowanym ja, a tym, kim jestem rzeczywicie, najwyraniej daje
o sobie znaæ w obliczu sytuacji granicznych. Poniewa¿ s¹ one za ka¿dym razem niepowtarzalne
i jedyne w swoim rodzaju, przeto nigdy nie mogê w pe³ni przewidzieæ, jak zachowa³bym siê na
przyk³ad w obliczu mierci kogo bliskiego czy w momencie, gdy przyjdzie mi skonfrontowaæ swe
Dasein z niesprzyjaj¹cymi okolicznociami wiata zewnêtrznego. Sytuacja graniczna winy (wina
egzystencjalna) polega w³anie na tym, ¿e mój konkretny czyn jawi mi siê jako niezgodny z moj¹
egzystencj¹. Dopiero post factum wiem, c o p o w i n i e n e m b y ³ uczyniæ, ale wówczas jest ju¿
za póno. Bezwarunkowy obowi¹zek mogê podj¹æ tylko t u i t e r a z.
30
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by siê to¿samoæ ka¿dego z uczestników komunikacji  D. K.]. Wychodz¹ one ku
sobie z samotnoci, a o samotnoci wiedz¹ dopiero dziêki temu, ¿e siê komunikuj¹34.

Samotnoæ nie mo¿e wiêc na gruncie filozofii Jaspersa istnieæ jako nieuwiadomiona. Jest ona czym innym ni¿ spo³eczne odosobnienie, gdy¿ to ostatnie mo¿e
staæ siê udzia³em równie¿ dzikusa, który wskutek z³amania pierwotnego tabu zosta³ wydalony poza obrêb wspólnoty. Poczucie samotnoci wymaga pewnego stopnia samowiadomoci. Jaspers trafnie ukazuje podstawow¹ sytuacjê cz³owieka,
który potrzebuje drugiego nie tylko po to, by siê narodziæ i przetrwaæ w pe³nym
niebezpieczeñstw wiecie; nie tylko po to, by umieæ ten wiat interpretowaæ, ani
nawet nie po to, by nie pozostaæ w tym¿e wiecie istot¹ na podobieñstwo zwierz¹t.
Ludzka potrzeba wiêzi dotyka najbardziej osobistych i niemo¿liwych do zakomunikowania obszarów ja. To dziêki drugiemu cz³owiekowi wiem, ¿e jestem,
i upewniam siê, kim jestem. Owo communio ergo sum jest filozoficznym credo
Jaspersa.
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ABSTRACT
The author tries to present different aspects of communication, which can be found in the
philosophical work of Karl Jaspers. The beginning point is an immediate communication taking
place in existence, and the goal is an existential communication, which enables existential
elucidation. Jaspers believes that only in contact with other people one can be himself. Solitude is
never a good answer to our problems.
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O zainteresowaniu kategori¹ samotnoci u Miguela de Unamuno, znanego
w Polsce bardziej ze swej twórczoci literackiej ani¿eli filozoficznej, mo¿na
mówiæ po roku 1897. Po tej dacie, okrelanej przez jego biografów rokiem kryzysu religijnego”, Unamuno coraz bardziej odchodzi od bliskich mu dotychczas
idei pozytywistyczno-scjentystycznych i zaczyna zg³êbiaæ problemy zwi¹zane
z jednostkowym ja. Socjalista, sta³y wspó³pracownik lewicowego czasopisma
„Walka Klas” („La Lucha de Clases”)1 stopniowo przeobra¿a siê w mistyka poszukuj¹cego Boga i nadaremnie usi³uj¹cego odnaleæ prost¹ wiarê, która stanowi³a trwa³y fundament wiata jego dzieciñstwa. Socjalizm Unamuno niewiele
mia³ zreszt¹ wspólnego z klasycznym marksizmem, bli¿ej mu by³o do rewizjonizmu Bernsteina czy nawet anarchizmu Bakunina2, jego ekonomiczne pogl¹dy
bardziej przypomina³y natomiast koncepcje, które dzi okrelilibymy jako
umiarkowany interwencjonizm pañstwowy Keynesa ani¿eli tezy, które zawiera
Marksowski Kapita³. Hiszpañscy analitycy zarzucaj¹ mu zreszt¹ niekiedy z³¹ interpretacjê czy nawet niezrozumienie Marksa3.
Pocz¹wszy od roku 1987, Unamuno, dotychczas ¿ywo zainteresowany problemami spo³ecznymi, zaczyna coraz wyraniej przejawiaæ zainteresowanie indywidualnym cz³owiekiem, sensem jego ¿ycia, stosunkiem do Boga, a przede
wszystkim tym, co póniej okreli jako najwa¿niejszy, a w³aciwie jedyny proTen okres twórczoci Unamuno, ma³o w Polsce znany, cieszy siê obecnie du¿ym zainteresowaniem badaczy jego spucizny. Zob. E.L. Palma, Trayectoria intelectual del joven Unamuno. Historia de una crisis de fundamentos, Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao 2003.
2
Zob. np. artyku³ Empleomanía opublikowany w „La Lucha de Clases” w marcu 1896 roku.
3
Por. P. Ribas, Para leer a Unamuno, Alianza Editorial, Madrid 2002, s. 51-68.
1
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blem wszelkiej filozofii  problemem indywidualnej niemiertelnoci. Tym bardziej mistycznym ani¿eli teologicznym poszukiwaniom Boga, bo to On mia³ siê
dla Unamuno staæ gwarantem niemiertelnego ja, si³¹ rzeczy towarzyszy gloryfikacja stanu samotnoci.
Wielkie miasta s¹ z natury demokratyczne, a ja odczuwam do demokracji g³êbok¹
niechêæ. Kultura wprawdzie rozprzestrzenia siê w wielkich miastach, ale jednoczenie ulega tam zniekszta³ceniu. Ludzie rezygnuj¹ z wyciszania siê podczas lektury
ksi¹¿ek po to, by uczestniczyæ w widowiskach teatralnych, owej szkole pospolitoci,
odczuwaj¹ potrzebê bycia razem, przyci¹gani przez stadny instynkt, musz¹ siê wzajemnie widzieæ4,

pisa³ w jednym ze swoich esejów. Id na pole i w samotnoci, jeli chcesz, rozmawiaj z ca³ym wiatem5 dodawa³ w innym.
Schemat mylenia wydaje siê tu zatem doæ prosty: wszystko, co indywidualne, osobiste, prze¿ywane w samotnoci, sprzyja refleksji, poznaniu, pog³êbianiu duchowoci, wszystko, co spo³eczne, og³upia, sp³yca i zaciemnia. Kiedy
cz³owiek pozostaje samotny, twarz¹ w twarz z samym sob¹, zazwyczaj os¹dza
sam siebie z ca³¹ surowoci¹, uwiadamiaj¹c sobie swoje wady, potem [jednak]
boi siê przyznaæ do nich w oczach innych i zaczyna obwiniaæ siê i usprawiedliwiaæ przed samym sob¹6. A zatem pragniemy towarzystwa innych, poniewa¿ nie
potrafimy pozostawaæ sami ze sob¹, poniewa¿ w ciszy i samotnoci przychodz¹
nam do g³owy pytania, na które nie potrafimy udzieliæ odpowiedzi, poniewa¿
boimy siê, ¿e w ciszy i samotnoci staniemy przed zagadk¹, której nie zdo³amy
rozwi¹zaæ. Uciekamy zatem od tej ciszy i tej samotnoci po to, by co w sobie
zag³uszyæ. Na pytanie co? Unamuno odpowiada jak klasyczny egzystencjalista: nasze autentyczne ja”, nasze autentyczne ludzkie ¿ycie. Gdybymy mogli
chocia¿ kilka dni ¿yæ w ciszy i dla ciszy, my, którzy zazwyczaj ¿yjemy w zgie³ku i dla zgie³ku. [ ] Albowiem ludzie krzycz¹, ¿eby siê nie s³yszeæ, aby nie s³yszeæ samych siebie, aby jedni nie s³yszeli drugich7.
Tak przedstawiona analiza problemu samotnoci w pogl¹dach Unamuno nie
wnosi w zasadzie niczego nowego. Podobne pogl¹dy znajdziemy u wielu mylicieli mu wspó³czesnych czy od niego wczeniejszych. Cz³owiek ma tu do wyboru: albo rozwija swoje ¿ycie duchowe w samotnoci, albo zaczyna degradowaæ
swoje cz³owieczeñstwo, zanurzaj¹c siê w t³um. Rzecz w tym, ¿e u Unamuno problem samotnoci na tym siê nie koñczy, a mo¿na nawet zaryzykowaæ tezê, ¿e
M. de Unamuno, Por tierras de Portugal y de España, Madrid 1955, s. 143.
Ten¿e, Adentro, Obras completas (dalej OC), t. 8, s. 314. Wszystkie pozosta³e cytaty pochodz¹ z tego¿ ósmego tomu ostatniego wydania Obras completas Unamuno, wydanego przez Biblioteca Castro, Madrid 2007.
6
Ten¿e, Almas de jóvenes, Buenos Aires 1944, s. 104.
7
Ten¿e, Andanzas y visiones españolas, Madrid, b.r., s. 20.
4
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w tym momencie dopiero siê zaczyna. Okazuje siê bowiem, ¿e mimo wszystko
byt ludzki nie jest w stanie prze¿ywaæ pe³ni swojego cz³owieczeñstwa w samotnoci8. W utworze La novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez (1930) narrator, autor listów do niejakiego Filipa stanowi¹cych czêæ dzie³a, opowiada nam,
¿e uda³ siê na wie, uciekaj¹c od spo³eczeñstwa i poszukuj¹c towarzystwa fal
morskich i lici na drzewach”. Jednak oto po pewnym czasie pojawia siê u niego
potrzeba kontaktu z innymi ludmi, która powoduje, ¿e zaczyna odwiedzaæ miejscowe kasyno. Mo¿na by zatem s¹dziæ, ¿e cz³owiek ma jak¹ organiczn¹, wrodzon¹ potrzebê kontaktów z innymi, która, aczkolwiek og³upiaj¹ca, jest silniejsza ani¿eli jego pragnienia wy¿sze, realizowane w samotnoci.
Jednak tak sformu³owana teza w przypadku Unamuno by³aby bardzo ryzykowna. W eseju o hiszpañskim indywidualizmie El individualismo español
(1902) przeczytamy oto, ¿e przesadne zajmowanie siê samym sob¹ jest z gruntu
szkodliwe, a introspekcja wcale nie jest najlepszym sposobem poznania: „introspekcja w znacznym stopniu wprowadza w b³¹d, a doprowadzona do postaci
ekstremalnej powoduje prawdziw¹ pustkê w wiadomoci, niczym ta, któr¹ syci
siê jogin wpatrzony w swój w³asny pêpek”9. Owa przypuszczalna refleksja duszy nad sam¹ sob¹ stanowi czysty absurd, podobnie jak mylenie bezprzedmiotowe, niebêd¹ce myleniem o czym konkretnym. Samych siebie poznajemy na
takiej samej zasadzie, na jakiej poznajemy innych, czyli poprzez obserwacjê naszych dzia³añ, a stan wiadomoci, który polega³by po prostu na tym, ¿e wiadomoæ kontemplowa³aby sam¹ siebie, nie by³by w istocie swej stanem wiadomoci, gdy¿ brakowa³oby mu jakiejkolwiek treci10.
W tej sytuacji pojawia siê potrzeba okrelenia jakiego stanu poredniego,
który nie by³by ani skrajnie uspo³eczniony, ani skrajnie zindywidualizowany,
a który w optymalny sposób sprzyja³by rozwojowi cz³owieka. Unamuno mówi
czêsto wprost o tym, ¿e nasza osobowoæ potrzebuje do rozwoju minimum zorganizowanego spo³eczeñstwa (sociedad orgánica), którego nie odnajduje ani na
wsi, ani w centrum wielkich metropolii. Os³abiaj¹ j¹ zarówno zbyt proste, jak
i zbyt z³o¿one struktury spo³eczne11.
Osobowoæ to zreszt¹ tylko jeden z wa¿nych w omawianym kontekcie
aspektów cz³owieka. Drugi, nie mniej istotny, to indywidualnoæ. Unamuno wyranie podkrela ró¿nice pomiêdzy nimi wystêpuj¹ce. S³owa samego Unamuno
i liczne komentarze rozwa¿aj¹ce relacje pomiêdzy osobowoci¹ a indywidualnoci¹ umo¿liwiaj¹ postawienie tezy, ¿e s¹ one odbiciem dwóch drzemi¹cych w nas
jednoczenie tendencji: potrzeby wyjcia ku drugiemu cz³owiekowi i potrzeby
odró¿nienia siê od niego. Indywidualnoæ wyra¿a to, co ró¿norodne i powierzF. La Rubia Prado, Unamuno y la vida como ficción, Madrid 1999, s. 64.
M. de Unamuno, OC, dz. cyt., t. 8, s. 525.
10
Tam¿e.
11
Ten¿e, Por tierras…, dz. cyt., s. 146.
8

9
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chowne, jest odpowiednikiem wszystkiego, co ma w nas charakter czasowy,
zmienny i akcydentalny, a jako takie oddala nas od siebie, oznacza nasz¹ skoñczonoæ i granice narzucone przez to, co zewnêtrzne. Osobowoæ przeciwnie,
jako zbiór w³aciwoci wspólnych wszystkim ludziom, okrelaj¹cych w Arystotelesowskim rozumieniu ich cechy rodzajowe, jest ruchem witalnym skierowanym na zewn¹trz, zbli¿aj¹cym nas do innych i jednocz¹cym12. Pojêcie «osoby»
odnosi siê raczej do zawartoci (contenido), pojêcie «indywiduum» do tego, co
tê duchow¹ treæ zawiera (continente)13.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e te dwa aspekty naszej osobowoci powoduj¹ jej
dysharmoniê, jakie wewnêtrzne, podobne Augustyñskiemu rozdarcie miêdzy
czasem a wiecznoci¹, ale u Unamuno tak siê nie dzieje, gdy¿ cechy osobowe
i indywidualne, aczkolwiek przeciwstawiaj¹ siê wzajemnie, jednoczenie siebie
potrzebuj¹, a ars vivendi polega w tym przypadku na utrzymaniu miêdzy nimi
mo¿liwie odpowiednich proporcji, odpowiednich, gdy¿ ich w pe³ni idealny, równoczesny rozwój w praktyce nie jest mo¿liwy14. Indywidualnoæ odgrywa rolê
jednocz¹c¹ i ograniczaj¹c¹, jest niczym butla, która nie pozwala ulotniæ siê rozproszonym, ruchliwym cz¹steczkom gazu. Jednak nadmiar indywidualnoci powoduje zamkniêcie siê jednostki, która nie mo¿e rozwijaæ siê swobodnie w zupe³nej izolacji od innych, a izolacjê tê pomaga znieæ w³anie czynnik jednocz¹cy, którym
jest osobowoæ. Jak pisze znakomity polski znawca hiszpañskiej filozofii Eugeniusz Górski,
wszelka rzeczywistoæ, na której nie wycisnê³a piêtna ludzka osobowoæ pozbawiona jest sensu. Osobowoæ, subiektywizuj¹c to, co znajduje siê na zewn¹trz nas, przekszta³ca wszystko w dziedzinê egzystencjalnie znacz¹c¹ dla cz³owieka. Dokonuj¹c
potwierdzenia swej egzystencji w wiecie przez czyn, osobowoæ przez sw¹ dzia³alnoæ zmienia siê i doskonali w obiektywnym wiecie zjawisk. Wchodz¹c w wiat
spo³eczny, a raczej w wiat innych jednostek, cz³owiek wzmacnia te¿ w³asn¹ wolê15.

Problem polega tu na tym, ¿e to wchodzenie w wiat spo³eczny odbywa siê
zazwyczaj w sposób nieautentyczny i powierzchowny. Chcia³oby siê powiedzieæ,
¿e indywidualnoci jedynie ocieraj¹ siê o siebie, ale ka¿de indywiduum, niczym
skorupiak, wed³ug okrelenia Unamuno, pozostaje zamkniête w swoim w³asnym pancerzu. We wspomnianym ju¿ opowiadaniu La novela de don Sandalio
miejscem, w którym dominuj¹ takie nieautentyczne, ludzkie relacje, jest kasyno,
J.M. Sánchez Ruiz, Dimensión mundana y social del ser según Unamuno, cyt. za A. Heredia Presentación, “Documentos A. Genealogía Científica de la Cultura“, nr 3, Anthropos, Barcelona 1992, s. 39.
13
M. de Unamuno, El individualismo español, OC, dz. cyt., t. 8, s. 528.
14
M. Blanco, La voluntad de vivir y sobrevivir en Miguel de Unamuno. El deseo del Infinito
imposible, Madrid 1984, s. 89.
15
E. Górski, Hiszpañska refleksja egzystencjalna. Studium filozofii i myli politycznej Miguela de Unamuno, Wroc³aw 1979, s. 44.
12
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którego bywalcy, kontaktuj¹c siê powierzchownie ze sob¹, pozostaj¹ jednoczenie w swoich zamkniêtych, monadycznych wiatach i rozmawiaj¹ ze sob¹, nie
przekazuj¹c sobie wzajemnie ¿adnych informacji. To s¹ ci, którzy kiedy siê
zbieraj¹, to si³¹ rzeczy po to, by zagraæ w karty albo mruczeæ do siebie wzajemnie”16.
Przygl¹daj¹ siê, ale nie widz¹, poniewa¿ w gruncie rzeczy nie interesuje ich
w najmniejszym stopniu to, na co patrz¹. Po Heideggerowsku mo¿na by powiedzieæ, ¿e ich byt zostaje ca³kowicie przes³oniêty przez dzia³anie, dodajmy dzia³anie bezsensowne i puste. Ludzie ci przychodz¹ do kasyna nie po to, by byæ
razem, tylko po to by przyjæ do kasyna, czyli wype³niæ czas jak¹kolwiek czynnoci¹. Unamuno, jak gdyby na marginesie, dokonuje tu zatem analizy zjawiska,
które potem David Riesman okreli jako samotny t³um i które w wieku XX
stanie siê przedmiotem wielu analiz socjologicznych, filozoficznych i psychologicznych. W ostatecznym rozrachunku kasyno z opowiadania Unamuno to miejsce, w którym najwiêcej siê mówi i w którym jednoczenie przekazuje siê najmniej informacji17.
W tym miejscu docieramy do istoty problemu, czyli odpowiedzi na pytanie
o rolê samotnoci w spo³ecznym czy nawet ogólnoludzkim wymiarze naszego
¿ycia. Pojawia siê bowiem naturalne pytanie, co nale¿y zrobiæ, by znieæ tê
pustkê i bezsens nieautentycznych stosunków miêdzyludzkich. Odpowied
Unamuno jest tu jednoznaczna: nale¿y pogr¹¿yæ siê w samotnoci i uciec od
spo³eczeñstwa, ale uciec tylko po to, by póniej do tego spo³eczeñstwa powróciæ. W najwa¿niejszym, z punktu widzenia niniejszej problematyki, eseju Unamuno zatytu³owanym Samotnoæ (Soledad 1905) znajdziemy nawo³ywanie do
izolowania siê od innych po to, by we w³asnej duszy rozpocz¹æ z nimi prawdziwy dialog18.
Jedynie samotnoæ roztapia ow¹ izoluj¹c¹ nas jednych od drugich pow³okê wstydliwoci. Spotykamy siê jedynie w samotnoci, a te spotkania uwiadamiaj¹ nam, ¿e
w³anie w samotnoci stajemy siê braæmi. Uwierz mi, ¿e samotnoæ o tyle nas jednoczy, o ile spo³eczeñstwo oddziela i jeli nie potrafimy kochaæ siê wzajemnie, to dlatego, ¿e nie potrafimy ¿yæ w samotnoci.
Jedynie w samotnoci opada ta skorupa niemia³oci, która oddziela nas jednych
od drugich, a wszystkich od Boga, [jedynie wówczas] nie mamy przed Bogiem sekretów i tylko w samotnoci otwieramy nasze serce na Serce Wszechwiata [ ]. Nie
M. de Unamuno, Soledad, OC, dz. cyt., t. 8, s. 791.
F. La Rubia Prado, Unamuno y la vida como ficción, dz. cyt., s. 65.
18
Nie ma tu zatem sprzecznoci miêdzy krytyk¹ kontemplacji Unamuno a jego nawo³ywaniem do pogr¹¿ania siê w samotnoci. Kontemplacja bezprzedmiotowa, bêd¹ca celem samym
w sobie, jest z zasady szkodliwa, w jego gloryfikacji samotnoci mamy do czynienia z ucieczk¹ od
wiata i pogr¹¿eniem siê w sobie, które maj¹ charakter instrumentalny i w ostatecznym rozrachunku s³u¿¹ zjednoczeniu z innymi.
16

17
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istnieje dialog bardziej prawdziwy, ani¿eli ten, który nawi¹zujesz z samym sob¹,
a ten dialog mo¿esz nawi¹zaæ jedynie bêd¹c sam. W samotnoci i tylko w samotnoci mo¿esz rozpoznaæ w sobie swojego bliniego, a dopóki nie rozpoznajesz go
w sobie, nie jeste w stanie zobaczyæ w swoich blinich innych ja. Jeli pragniesz
nauczyæ siê kochaæ innych, wycofaj siê do samego siebie19.

Znalelimy siê zatem w sytuacji paradoksalnej, po to by przezwyciê¿yæ samotnoæ, musimy staæ siê samotnikami. I to nie lêk czy niechêæ do innych ludzi
powoduje, ¿e siê od nich oddalamy, przeciwnie, to rodz¹ca siê ze wspó³czucia
mi³oæ i chêæ nawi¹zania prawdziwego dialogu. Nie jestem mizantropem, zapewnia Unamuno, gdy¿ to w³anie ci ostatni potrzebuj¹ innych po to, by ich nienawidziæ. Nienawiæ co do swej istoty jest bowiem tym samym uczuciem co mi³oæ, ale jej wektor skierowany jest w stronê przeciwn¹, jest niczym nurt rzeki,
który nagle zmieni³ bieg, ale pozosta³ w tym samym korycie: jedyna istotna
ró¿nica pomiêdzy mi³oci¹ a nienawici¹ to ta, ¿e ta ostatnia potrzebuje obecnoci znienawidzonej osoby, podczas gdy mi³oæ mo¿e ¿yæ wspomnieniami i nadziejami, a kiedy jest czysta i szlachetna umacnia siê nawet na odleg³oæ20.
Tak rozumiana samotnoæ zbli¿a nas do autentycznoci, a dziêki niej osi¹gamy jaki specyficzny wymiar prawdy, pojêtej jako wewnêtrzna zgodnoæ z samym sob¹. Cz³owiek mówi prawdê tylko wtedy, gdy rozmawia sam z sob¹ i kiedy jest przekonany, ¿e nikt inny go nie s³yszy, dlatego ci, którzy przemawiaj¹ do
t³umów, zawsze k³ami¹. Spo³eczeñstwa poszukuje siê jedynie po to, by uciec
od samego siebie [i dlatego ludzie] nigdy nie s¹ naprawdê bardziej samotni ni¿
podczas zgromadzeñ i nigdy bardziej stowarzyszeni, ani¿eli wtedy, kiedy siê rozdzielaj¹21.
Paradoksy zaczynaj¹ siê mno¿yæ, ale nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e maj¹ one
pewn¹ wewnêtrzn¹ logikê. Uciekamy od innych wcale nie po to, by kontemplowaæ samego siebie, swoje w³asne ja oderwane od rzeczywistoci  ten kierunek
Unamuno odrzuci³ ju¿ wczeniej  uciekamy od innych po to, by odnaleæ ich
w naszym w³asnym wnêtrzu, bo przecie¿ co do istoty, na p³aszczynie osobowoci, jestemy tacy sami. Tutaj ju¿ nie ocieramy siê o siebie niczym skorupiaki,
tutaj nawi¹zujemy autentyczne, g³êbokie relacje. Wspó³czucie dla innych rodzi
siê z wnêtrza nas samych, a wspó³czucie jest podstaw¹ prawdziwej mi³oci, mi³oci duchowej, która nie ma nic wspólnego ze swoj¹ cielesn¹ odmian¹ bêd¹c¹
ród³em rozkoszy i instrumentem zmys³owej przyjemnoci. Ten nowy, wy¿szy
rodzaj mi³oci przeciwnie, oparty jest na bólu i rodzi siê wtedy, gdy umiera mi³oæ cielesna, która wprawdzie jednoczy cia³a, ale rozdziela dusze. Mi³oæ to
M. de Unamuno, Soledad, dz. cyt., s. 780.
B. Ciplijauskaite, El amor y el hogar. Dos Fuentes de Fortaleza de Miguel de Unamuno,
„Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno” (dalej CCMU), t. 11(1961), s. 81.
21
M. de Unamuno, Soledad, dz. cyt., s. 782.
19

20
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wspó³czucie oraz wspó³odczuwanie i jeli to, co ³¹czy cia³a, to przyjemnoæ, to
to, co ³¹czy dusze, to ból22.
A zatem czysty egoizm prowadzi do czystego altruizmu, to, co dzieli³o nieprzepuszczalne pancerze ludzkich skorupiaków, ulega rozbiciu, a skorupiaki
przekszta³caj¹ siê w krêgowce maj¹ce swoje pancerze nie na zewn¹trz, ale wewn¹trz cia³. Dopiero na tym poziomie mo¿liwe jest autentyczne odczuwanie innego, dopiero w tym momencie przestajemy bezmylnie lizgaæ siê po powierzchni jego indywidualnoci, która wszak z istoty swojej jest tym, co obce,
dopiero teraz stykamy siê z innym na p³aszczynie osobowej, a zatem na tym, co
jest nam wszystkim wspólne, co dla nas naprawdê istotne, tym, co nas ³¹czy,
a nie dzieli. Tutaj nastêpuje prawdziwe porozumienie, które nie wymaga ju¿ s³ów,
gdy¿ milczenie jest bardziej od s³ów wymowne i bardziej autentyczne. W opowiadaniu Don Sandalio narratorowi udaje siê osi¹gn¹æ takie porozumienie w³anie z tytu³owym bohaterem, a osi¹ga je podczas gry w szachy, która wszak nie
wymaga s³ów. Podczas gdy pozostali gracze oddani s¹ bez reszty swym spo³ecznym, zintegrowanym na prymitywnym poziomie „ja”, Don Sandalio, pogr¹¿ony
w sobie, pozostaje w zupe³nej izolacji; podczas gdy inni mówi¹ po to, by siê
zabawiæ, aczkolwiek nie maj¹ sobie nic do zakomunikowania, Don Sandalio
milczy, koncentruj¹c siê na tym, co wewnêtrzne; podczas gdy inni wykazuj¹
powierzchowne zainteresowania gr¹ bêd¹c¹ dla nich zwyk³¹ rozrywk¹, Don Sandalio wk³ada w ni¹ ca³¹ swoj¹ duszê23.
W jednym tylko momencie swojej filozofii samotnoci jako drogi do wspólnotowoci Unamuno prze¿ywa chwilê wahania. W tym mianowicie, który dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy owe spo³eczne, oddzielaj¹ce ludzi pow³oki opadaj¹ same w wyniku dzia³añ ludzkiego autonomicznego indywiduum, które
niczym pisklê rozbija swoj¹ skorupê po to, by wydostaæ siê na wiat, czy te¿
potrzebna jest do tego pomoc kogo z zewn¹trz. W ostatecznym rozrachunku
sk³ania siê do tezy, ¿e do przejcia cz³owieka na poziom autentycznej egzystencji niezbêdne s¹ wspó³dzia³ania si³ wewnêtrznych i zewnêtrznych.
Zmierzasz do wyzwolenia swojego brata, poniewa¿ czujesz, ¿e czyni on wysi³ki [wiod¹ce do] samowyzwolenia lub poniewa¿ docieraj¹ do ciebie jego skargi, a skargi to nic
innego, tylko pragnienie wolnoci, a pragnienie wolnoci stanowi zasadê wyzwolenia;
i kiedy on czuje, ¿e zaczynasz ¿ywiæ pragnienie, by go wyzwoliæ, podwaja swoje wysi³ki, by wyzwoliæ samego siebie, [w nastêpstwie czego] ty podwajasz swoje24.

Nie ma natomiast ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e droga prowadz¹ca do procesu
przechodzenia cz³owieka od ¿ycia nieautentycznego na poziom wy¿szy wiedzie
poprzez samotnoæ. I dlatego w oczach Unamuno wielcy samotnicy przys³u¿yli
22
23
24

M. Blanco, La voluntad , dz. cyt.. s. 129.
F. la Rubia Prado, Unamuno…, dz. cyt., s. 66.
M. de Unamuno, Soledad, dz. cyt., s. 791.
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siê bardziej ludzkoci ani¿eli wielcy wodzowie, wynalazcy czy politycy. Wielcy pocieszyciele ludzkoci, ci, którzy dostarczaj¹ nam balsamu niewyczerpanej
³agodnoci, to wielcy samotnicy; ci, którzy udaj¹ siê na pustynie po to, by us³yszeæ, jak w ich sercach narasta przenikliwy jêk nieszczêsnych ludzkich trzód
pozbawionych na opustosza³ych pastwiskach ¿ycia psów i pasterzy25.
Analiza znaczenia zawartych w powy¿szym cytacie metafor nie nale¿y ju¿
do zakresu tego artyku³u, który omawia³ problem samotnoci z punktu widzenia
wspólnotowoci, pomijaj¹c celowo ca³¹ problematykê monoseologiczn¹ z twórczoci Unamuno ujêt¹ w aspekcie psychologicznym, ontologicznym, teologicznym czy poznawczym. Nie s¹ mi znane prace w jêzyku polskim, które omawia³yby pod tym k¹tem problem samotnoci u Miguela de Unamuno. Mogê tu
natomiast wymieniæ artyku³y napisane w jêzyku hiszpañskim: W. Rossa La soledad en la ontología de Miguel de Unamuno26, W.D. Johnsona, Vida y ser de
Miguel de Unamuno27 i M. Cruz Hernándeza La significación del pensamiento
de Unamuno28.
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SUMMARY
The most important issue in our life, that everyone has to solve is relationship with the others.
This article is an attempt to analyze the original views of the Spanish writer and philosopher about
the importance of solitude in people’s life and in shaping their spirituality. There’s an attempt to
answer the question why, according to Unamuno, the great solitaries have made more contribution
to the humanity than the great leaders, inventors and politicians.
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Samotnoæ z perspektywy niemiertelnoci.
Refleksje Henryka Elzenberga
Solitude from the Perspective of Immortality. Reflections of Henryk Elzenberg

Inspiracj¹ do podjêcia tematu by³a lektura trzech wersji rêkopisów Elzenberga zachowanych w archiwach Polskiej Akademii Nauk. Niepublikowane dot¹d
manuskrypty s¹ w istocie medytacj¹ filozofa na temat problemu niemiertelnoci
dostêpnej w ziemskim ¿yciu. Rêkopisy te maj¹ nastêpuj¹ce tytu³y: Rozmylania
o niemiertelnoci, Niemiertelnoæ i pozamiertelnoæ oraz O pokusie niemiertelnoci. Tekst pierwszy nawi¹zuje do aforystycznie ujêtego wiersza autorstwa
zapewne samego Elzenberga: Stworzy³a mnie naturo istot¹ pe³n¹ lêku przed
nicoci¹ i mierci¹, ale ja póty bêdê siê ³ama³, póty lêku tego w sobie nie z³amiê;
w owej chwili wznios³ej i ostatecznej poka¿ê ci twarz umiechniêt¹1. Elzenbergowi chodzi³o zapewne o to, ¿e dopiero przezwyciê¿enie lêku przed mierci¹ jest
warunkiem niemiertelnoci. Przyk³adem takiej postawy by³o zachowanie Seneki, który bez drgnienia daje sobie przeci¹æ têtnice2. Toruñski filozof stwierdzi³
jednak dalej, ¿e na ogó³ ludzie mierci siê boj¹, a antidotum na to jest religijnie uzasadniana obietnica osi¹gniêcia niemiertelnoci, której mo¿na po¿¹daæ bez
lêku. W rezultacie cz³owiek jest rozdarty pomiêdzy strachem przed mierci¹
a nadziej¹ niemiertelnoci. To rozdarcie trzeba samemu w jaki sposób wype³niæ, co w wietle tekstów Elzenberga mo¿e byæ uczynione dopiero na mocy jednostkowej i irracjonalnej decyzji, bez podjêcia której cz³owiek nie bêdzie zdolny
nie tylko do tworzenia, ale i odczuwania wartoci perfekcyjnych: dobra i piêkna.
Poniewa¿ w³aciwe dla cz³owieka s¹ wartoci perfekcyjne, to zawieraj¹ one
w swej istocie wewnêtrzny nakaz swego urzeczywistnienia. Innymi s³owy, „poH. Elzenberg, Rozmylania o niemiertelnoci, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-181, teczka 89, k. 14.
2
Tam¿e.
1
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winnoæ le¿¹ca u podstaw wartoci perfekcyjnych implikuje pewien obowi¹zek
ich realizacji”3. D¹¿enie bowiem do celu spoza sfery moralnej mo¿e odbywaæ siê
na drodze minimalizacji wysi³ku i unikania problemów, za realizacja obowi¹zku moralnego jest zwi¹zana zawsze tak¿e z pewnym ryzykiem, bo nie ma cile
okrelonej drogi, na której siê ona dokonuje. Nie mo¿na wiêc korzystaæ z gotowych wzorców, lecz samemu poszukiwaæ dróg realizacji wartoci, a wobec tego
Elzenberg twierdzi³: Kto pracuje nad ukszta³towaniem siebie, ten jest sam; to
regu³a sta³a4. Choæ Elzenberg tego wyranie nie wskaza³, to zapewne chodzi³o
mu o to, ¿e pomocy ze strony blinich w wysi³kach przy realizacji wartoci nie
nale¿y siê spodziewaæ. Zarówno sam wysi³ek, jak i ryzyko zwi¹zane z realizacj¹
jakiego dobra, skutecznie zniechêcaj¹ innych. Autor K³opotu z istnieniem pesymistycznie zatem ocenia³ ludzi, ale takie podejcie by³o konsekwencj¹ jego
rozwa¿añ filozoficznych. Wyró¿nia³ bowiem trzy odmiany pesymizmu: kosmologiczny, historiozoficzny i antropologiczny, a w zwi¹zku z tym pesymistycznie
zapatrywa³ siê na wiat, dzieje ludzkoci oraz egzystencjê cz³owieka w wiecie5.
Nic wiêc dziwnego, ¿e uwa¿a³, i¿ wszêdzie tam, gdzie nie ma ryzyka ani wysi³ku, czyli w banalnych sprawach, ludzie chêtnie wspó³pracuj¹, ale prawie nigdy
w sytuacji, gdy wiêksz¹ korzyæ ma odnieæ kto inny ni¿ oni sami: tylko najwyj¹tkowiej zdarzy siê spotkaæ cz³owieka, któremu cudzy postêp ludzki le¿y na
sercu [ ] sprzymierzeñców dla naszych wy¿szych porywów znaleæ jest trudno”6. Ludzie niejako ze swej natury s¹ zatem bardziej sk³onni do czynienia z³a
ni¿ dobra. Istniej¹ jednak dwie drogi wyzwolenia siê od mocy z³a. Pierwsza
z nich to postawa melioryzmu, który skrótowo mo¿na przedstawiæ nastêpuj¹co:
Meliorysta stale zd¹¿aj¹c w kierunku dobra, koncentruje na nim wszelkie swe
dzia³ania i myli. Dla niego, ka¿dy przyrost dobra jest wa¿ny, choæby i najmniejszy. Z³o traktuje z kolei, jedynie jako przeszkodê na drodze ku osi¹ganiu dobra.
Druga postawa to soteryzm, w którym akcent aksjologiczny po³o¿ony jest na
zagadnienie z³a, jego têpienie i wykorzenienie. [ ] Istot¹ tej postawy jest d¹¿enie do ca³kowitego wyzwolenia siê od z³a-absolutu, ostatecznego zwalczenia
go7. Elzenberg ponadto specyficznie postrzega³ z³o, gdy¿ w jego ujêciu by³o ono
miernikiem wartoci cz³owieka. Porównuje to do wagi mierz¹cej ciê¿ar dobrych
i z³ych uczynków. Kto, kto nie wie, czym jest z³o, czyli go ani nie wyrz¹dzi³,
ani nie dowiadczy³, przypomina dziecko. Jest – jak to obrazowo okrela –
w niewiadomoci b³ogos³awion. Bez tego dowiadczenia nie sposób ponadto
3
J. Zegzu³a-Nowak, Cz³owiek w ujêciu perfekcjonistycznej myli etycznej Henryka Elzenberga, Humanum 2008, nr 2, s. 51.
4
H. Elzenberg, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu, Kraków 1994, s. 241.
5
Zob. J. Zegzu³a-Nowak, mieræ jako niebyt w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga,
w: Navigare necesse est, red. D. Pater i R. Król, Warszawa 2009, s. 795.
6
H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 242.
7
J. Zegzu³a-Nowak, Cz³owiek w ujêciu perfekcjonistycznej myli etycznej Henryka Elzenberga, dz. cyt., s. 57.
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zg³êbiaæ istoty cz³owieka, który kieruje siê przecie¿ poczuciem sprawiedliwoci,
maj¹c wiadomoæ zarówno tego, czym jest dobro, jak i tego, czym jest z³o8.
Niemiertelnoæ w zwi¹zku z tym traktuje jako nagrodê dla wybranych, choæ na
pewno nie musz¹ to byæ postacie nieskazitelne w ka¿dym wymiarze.
POEZJA LECONTE DE LISLEA JAKO RÓD£O PESYMIZMU ELZENBERGA
Studia nad dorobkiem Elzenberga wydaj¹ siê u³omne bez uwzglêdnienia jego
pierwszej ksi¹¿ki z 1909 roku Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle9.
Bohater rozprawy doktorskiej, francuski poeta Leconte de Lisle (1818-1894),
prowadzi³ o¿ywion¹ korespondencjê z innymi pisarzami swojej epoki i w trakcie
studiów nad jego korespondencj¹ Elzenberg z koniecznoci zainteresowa³ siê atmosfer¹ ¿ycia duchowego we Francji w drugiej po³owie XIX wieku. By³ to okres
dominacji modernizmu filozoficznego i literackiego, który charakteryzowa³ siê
tak¿e d¹¿eniem do unifikacji sztuki i nauki. Elzenberg ju¿ we wstêpie do swego
doktoratu pisa³ o dwóch charakterystycznych rysach twórczoci francuskiego
poety, z których za najwa¿niejszy uzna³ przypisywany mu specyficzny antychrzecijanizm, w czym jednak dostrzega³ oznaki g³êbokiej wiary i fascynacji religijnej. Tego typu wewnêtrzne rozdarcie pomiêdzy poszukiwaniem sensu a chêci¹
uniezale¿nienia siê od religijnych uwarunkowañ by³o charakterystyczne dla ca³ej
epoki, a zatem nie tylko dla Leconte de Lisle’a. W drugiej kolejnoci Elzenberg
wskaza³ na rys pesymizmu cechuj¹cy twórczoæ tego poety, który uzna³ za konsekwencjê jego ambiwalentnej postawy wobec wiary10.
Kim by³ jednak bli¿ej w Polsce nieznany Charles-Marie Leconte de Lisle?
Jego skomplikowana biografia prowadzi³a od niezachwianej wiary w postêp spo³eczny, którego nonikiem mia³ byæ lud, a¿ po skrajny pesymizm i chêæ unicestwienia ca³ej istniej¹cej rzeczywistoci. Jerzy Parvi w napisanym przez siebie
biogramie poety upatruje przyczyn takiej metamorfozy w wydarzeniach 1849
roku, gdy za swoj¹ aktywnoæ polityczn¹ i otwarte poparcie rewolucjonistów
Leconte de Lisle zosta³ wtr¹cony do wiêzienia i wyszed³ z niego ju¿ jako odmieniony cz³owiek. Zniechêci³ siê wówczas do dzia³alnoci politycznej, gdy¿ straci³ wiarê w lud i postêp spo³eczny11. W rezultacie zrezygnowa³ z dzia³alnoci
politycznej i zaj¹³ siê tylko czyst¹ sztuk¹. Wkrótce sta³ siê jednym z przywódców parnasistów, grupy poetów, którzy g³osili has³a sztuki dla sztuki, a przy
okazji zwalczali zaanga¿owany subiektywizm romantyków. W latach 1850-1870
Zob. H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 371-372.
H. Elzenberg, Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle, Paris 1909.
10
Tam¿e, s. 13-14.
11
J. Parvi, Leconte de Lisle, w: Ma³y s³ownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich, Warszawa 1965, s. 130.
8
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mia³ ju¿ tak ugruntowan¹ pozycjê w wiecie kultury francuskiej, ¿e w 1886 roku
zosta³ cz³onkiem Akademii Francuskiej.
W pracy doktorskiej Elzenberga znajdziemy te¿ ród³a jego póniejszej fascynacji buddyzmem. To jest swego rodzaju nastêpstwo studiów nad Leconte de
Lisle’em, który tak¿e by³ pod wra¿eniem lektury Bhâgavata Purâna. W konsekwencji (choæby analizuj¹c wiersz Paix des Dieux) Elzenberg doszed³ do wniosku, ¿e dla francuskiego poety wszystkie religie s¹ prawdziwe, co by³o naturaln¹
konsekwencj¹ jego poetyckiej i naukowej podró¿y po wszystkich znanych mu
religiach.
Przy omawianiu wierszy Leconte de Lisle’a pojawi³ siê tak¿e w¹tek miertelnoci cz³owieka, któr¹ nawet Bóg uszanowa³, zezwalaj¹c na narodziny Syna
Cz³owieczego w³anie w miertelnym szczepie Dawida. Elzenberg zauwa¿y³ te¿,
¿e gdy Leconte de Lisle pisa³ o mierci, to – jak ka¿dego cz³owieka – ogarnia³o
go przera¿enie. Równoczenie jednak dostrzega³ nadziejê, która – co prawda –
tego strachu nie zwalczy, ale pomo¿e spojrzeæ na rzeczywistoæ szerzej ni¿ tylko
przez pryzmat w³asnego istnienia. Chrystus bowiem przyniós³ na wiat co wiêcej ni¿ tylko b³ogos³awieñstwo Ojca  On przyniós³ nadziejê na niemiertelnoæ.
Nadzieja jest wiêc niemiertelna12.
Dla uzasadnienia pogl¹du, ¿e religia jest tylko kwesti¹ wiary, Elzenberg przytoczy³ fragment wiersza Gloire et le Siècle, który choæ wyrwany z kontekstu
mo¿na przet³umaczyæ nastêpuj¹co: „Z milczenia niebios przeziera potêga wznios³oci. Któ¿ jednak mówi³ o niemiertelnoci!”13. Pragnienie rzeczy niemo¿liwych jest wiêc w³aciwe cz³owiekowi wierz¹cemu, co nie znaczy, ¿e wyznaj¹cemu jak¹ konkretn¹ religiê. Pojawi³ siê przy tym tak¿e charakterystyczny dla
chrzecijañstwa w¹tek o zwi¹zku niemiertelnoci ze szczêciem.
TRAGIZM JAKO DROGA DO PRZEZWYCIÊ¯ENIA PESYMIZMU
Wiara jako taka, zdaniem Elzenberga, oznacza wiarê w niemiertelnoæ duszy, a zatem cz³owiek wierz¹cy w pewnym sensie odrzuca mo¿liwoæ mierci.
Samo odrzucenie jednak niczego nie zmienia  mieræ jak by³a, tak nadal jest.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e bogowie nie s³uchaj¹ ludzkich mod³ów w tej sprawie. Nale¿y zatem s¹dziæ, ¿e Elzenberg podczas d³ugotrwa³ych studiów nad twórczoci¹ francuskiego poety mimowolnie przej¹³ niektóre z jego przekonañ. Zwa¿ywszy na znakomity warsztat i erudycjê Leconte de Lisle’a, nie by³oby to czym
niezwyk³ym. Wydaje siê, ¿e wiadectwem tej fascynacji w pewnej mierze jest
H. Elzenberg, Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle, dz. cyt., s. 45-46.
Tam¿e, s. 46. Przy okazji czytelnik mo¿e dowiedzieæ siê, kim jest ów Mona (Monna), którego w kilku miejscach przywo³uje Elzenberg w swoich pracach. Jest to bohater poematu Leconte
Lislea Le Massacre de Mona wydanego w zbiorze Poèmes barbares z 1862 r.
12
13
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rozprawa habilitacyjna Elzenberga Marek Aureliusz. Z historii i psychologii etyki. Mo¿na domniemywaæ, ¿e te wnikliwe studia nad filozofi¹ staro¿ytn¹ szybko
doprowadzi³y go do przekonania, i¿ jednak Leconte de Lisle nie mia³ racji, a wiêc
prawdziwa kultura nie skoñczy³a siê wraz z epok¹ staro¿ytn¹. Daje zreszt¹ temu
wyraz w wielu swoich póniejszych pracach. Tym, co rozwija³o siê nieustannie,
jakby na przekór pesymizmowi tego poety, by³a wedle Elzenberga kultura, któr¹
konstytuuj¹ wartoci.
Analizuj¹c twórczoæ Elzenberga, mo¿na zatem dojæ do wniosku, ¿e dla
niego wartoci by³y tylko etapami w d¹¿eniu do przywiecaj¹cych nam podstawowych idea³ów ¿ycia ludzkiego. Oznacza to, ¿e wartoci s¹ tym, co teoretycznie jestemy w stanie osi¹gn¹æ, ale ich osi¹gniêcie nie zmienia istoty wiata,
dotarlimy bowiem tylko do miejsca, z perspektywy którego cel nadal pozostaje
nieosi¹gniêty. Wielkoæ cz³owieka wyra¿a siê wiêc w samym d¹¿eniu, a nie
w osi¹gniêciu celu. Inaczej mówi¹c, ludzie doznaj¹ jakiego oczyszczenia na drodze realizacji wartoci, staj¹ siê lepsi, co nie musi wcale znaczyæ, ¿e szczêliwsi.
Tragiczny, a wiêc ci¹gle daleki od poczucia spe³nienia, mo¿e byæ tylko cz³owiek
wielki, który jest w stanie udwign¹æ ciê¿ar swej skoñczonoci. Wymaga to jednak wyzwolenia siê z koniecznoci dwojakiego rodzaju. Pierwszy poziom wolnoci osi¹ga ka¿dy, kto wyzwoli siê spod tyranii popêdów i afektów. Drugi za
poziom osi¹gn¹æ mo¿na tylko, jeli wyzwoli siê spod tyranii koniecznoci wiata. Tragiczny nie jest jednak cz³owiek, który realizuje jak¹ koniecznoæ, tragizm
wymaga bowiem absolutnej wolnoci. Ma to jednak okrelon¹ cenê; jeli jestemy wolni od wszelkich koniecznoci, to ¿aden obserwator nie dostrze¿e w naszym ¿yciu tragicznoci. Jest ona mo¿liwa do odczucia tylko przez nas samych.
I w tym w³anie wyra¿a siê pesymizm antropologiczny Elzenberga, bo im wiêcej
tragicznoci w naszym ¿yciu, tym bardziej jestemy skazani na samotnoæ
i niezrozumienie. Cz³owieka w zasadzie szlachetnego, wielkiego, mo¿e uderzyæ
klêska w potrójnej postaci: cierpienia, zag³ady lub w i n y”14. Tragizm wymaga
jednak, aby cz³owiek by³ niewinny, a czu³ siê winny. Ponadto musi byæ niedoskona³y, z czego powinien sobie zdawaæ sprawê, bo inaczej nie móg³by mieæ
poczucia winy. Niedoskona³oæ i grzesznoæ (podatnoæ na z³o) jest za efektem
wiadomoci w³asnej ograniczonoci, skoñczonoci. Brzemiê winy jest zatem
nieod³¹cznym towarzyszem poczucia odpowiedzialnoci za siebie i za wiat. Tragizm jest wiêc wiadomoci¹ w³asnej s³aboci i niedoskona³oci przy jednoczesnym nieograniczonym poczuciu odpowiedzialnoci. Samo spe³nienie obowi¹zku
ogranicza odpowiedzialnoæ, a wiêc pozbawia rysu tragicznoci, zatem cz³owiek
jest tragiczny dopiero wtedy, gdy ma nieograniczone mo¿liwoci wyboru. Mo¿e
co zrobiæ albo nie podj¹æ ¿adnego dzia³ania, cokolwiek jednak uczyni, jest
odpowiedzialny nie tylko za to, co zrobi³, ale tak¿e za to, czego nie zrobi³. Kon14

H. Elzenberg, Tragizm, w: ten¿e, Pisma estetyczne, Lublin 1999, s. 259.
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sekwencj¹ takiego stanu rzeczy jest zawsze zag³ada niezrealizowanej wartoci.
Nie ma tu znaczenia, czy wybralimy dzia³anie najlepsze z mo¿liwych, czy te¿
mniejsze z³o. Towarzyszy mu zatem nieustanne poczucie zw¹tpienia. S a m a
j e d n a k w i n a , p ó k i n i e u k a r a n a , n i e j e s t t r a g i c z n a”15. Podobnie s³uszna kara za przewinê te¿ nie jest tragiczna. Zdaniem Elzenberga bowiem, tylko to, co ulegnie zag³adzie, jest piêkne i zas³uguje na upamiêtnienie:
mieræ jest warunkiem istnienia piêkna. Tylko to, co miertelne, mo¿e byæ piêkne. I to jest tragiczny pogl¹d na wiat. Wszelka skoñczonoæ objawia siê jako
cierpienie, miertelnoæ, wina, a niekiedy jako piêknoæ. [ ] Gdy ¿ywa piêkna
istota cierpi, to jej cierpienie, lêk, ból, wiadomoæ w³asnej miertelnoci nam siê
objawia jako piêknoæ16. Utrata czego piêknego musi byæ ujêta jako zag³ada,
bo dla Elzenberga piêkno jest darem, czym niekoniecznym, i z tej racji nieskoñczonym. Tylko brzydota mo¿e byæ skoñczona, choæ tak¿e jest konieczna. Piêkni
ludzie s¹ wiêc wielcy, a ich wielkoæ czyni z nich arystokratów ducha. Cierpienie i mieræ s¹ sprawiedliwe: wydobywaj¹ na jaw wielkoæ wielkich i nikczemnoæ nikczemnych17. Wynika st¹d konkluzja Elzenberga, ¿e tylko wiadomoæ
w³asnej skoñczonoci i miertelnoci czyni nas piêknymi.
Elzenberg na zasadzie kontrastu wyjania³ istotê tragizmu:
Cz³owiek silny (wielki) cierpi¹cy lub skazany na zag³adê. Tragizm cierpienia (raczej
bólu) i tragizm mierci. Tragizm bólu nieod³¹czonego od wszelkiego napiêcia indywidualnego bytu, indywidualnego dzia³ania. [ ] si³a-w-cierpieniu, cierpienie-w-sile,
to razem jest tragizmem, a nie jedno rodkiem uwydatnienia drugiego. Cierpienie
odczuwam tu, zdaje siê, jako rodzaj si³y kszta³tuj¹cej, bez niej owa si³a ¿ycia jaka
nieokrelona  i tak samo mieræ. Odczuwam jeszcze tragizm tak, ¿e wobec zag³ady
lub cierpienia si³a nasza czuje sw¹ skoñczonoæ w czasie i zakresie dzia³ania, jest
jakby zepchniêta w siebie, ku w³asnemu rodkowi  a jednoczenie czuje sw¹ nieskoñczonoæ jako ród³o nieskoñczonych mo¿liwoci18.

Tragizm jest wiêc odczuciem progowym, kto jest zdolny do jego wiadomego odczucia, ten jest tak¿e zdolny do odczucia swej wielkoci.
W takim kontekcie jego okrelenie arystokracja ducha oznacza ludzi, którzy dla realizacji jakiego dobra s¹ zdolni do wyrzeczeñ niezale¿nie od tego, czy
istniej¹ zewnêtrzni obserwatorzy, oraz od tego, czy jest to dla nich korzystne czy
nie. Nie wszyscy ludzie mog¹ staæ siê wielkimi, jest to dowiadczenie dostêpne
tylko dla zdolnych do powiêcenia siê. Zarazem jednak poznanie cz³owieka wielkiego (jak na przyk³ad Mickiewicza) jest wyzwaniem dla nas samych.

15
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Wola pójcia za tym wyzwaniem  wola nad¹¿enia, stania siê godnym, dwigniêcia
siê ponad siebie, doci¹gniêcia do przeczutej wy¿yny  jest par excellence dobr¹
wol¹, której siê tu od nas wymaga; ona to, ród wszystkich mo¿liwych odpowiedzi
naszej istoty na zjawienie siê cz³owieka wielkiego, jest t¹ jedyn¹ odpowiedzi¹ wspó³miern¹, która i nas w górê porywa19.

Podkrela³ przy okazji, ¿e taka odpowied jest rzadkoci¹, bo wiêkszoæ ludzi nie chce zmierzyæ siê z wieloci¹ i po prostu usuwa siê z drogi. Elzenberg
pisa³ o nich jako leniwych b¹d s³abych. Bycie wielkim zatem oznacza tak¿e
posiadanie si³y nie dla pokonywania zewnêtrznych przeszkód, lecz dla pokonania w³asnych s³aboci, które sobie uwiadamiamy w kontakcie z wielkoci¹.
Cz³owiek zatem nie powinien uchylaæ siê od wzbogacania kultury, nawet
jeli s¹dzi, ¿e nic nowego do niej nie wnosi. Istnieje jednak taka kategoria ludzi,
która ma obowi¹zek czynienia rzeczy wartociowszymi, ni¿ s¹ teraz. Tak¹ grup¹
s¹ osamotnieni indywidualici, prawdziwa arystokracja ducha, którzy maj¹ obowi¹zek ponieæ ryzyko i wzbogacaæ gmach ludzkiej kultury. Tylko oni tak naprawdê kieruj¹ siê w swych motywach d¹¿eniem do wartoci jako celów najwa¿niejszych, nie potrzebuj¹c innych (pozaaksjologicznych) motywów dla ich
realizacji, jak choæby religia czy korzyæ w³asna. Ka¿dy mo¿e co prawda próbowaæ, ale bez dostatecznej wiedzy jego usi³owania s¹ skazane na marne, dlatego
naukowcy i artyci jako arystokraci ducha zdolni do formu³owania s¹dów wartociuj¹cych niejako antycypuj¹ to, co staraj¹ siê osi¹gn¹æ. Jest to wystarczaj¹ca
podstawa dla wype³nienia obowi¹zku wspó³tworzenia kultury. Temu budowaniu
towarzyszy niepewnoæ ostatecznego rezultatu, bo byæ mo¿e starania oka¿¹ siê
chybione, ale to jednak nie zwalnia ich z wype³niania tego obowi¹zku.
Takiej konfrontacji z nieskoñczonoci¹ nie da siê sobie postawiæ jako celu,
mo¿e tak staæ siê tylko w efekcie d³ugotrwa³ego procesu kszta³towania siê charakteru cz³owieka. Cz³owiek zgodnie z podzielanym przez Elzenberga stanowiskiem Kierkegaarda jest bowiem obarczony swoj¹ miertelnoci¹ i przemijalnoci¹, stanowi swoist¹ syntezê skoñczonoci i nieskoñczonoci, czasowoci
i wiecznoci a tak¿e wolnoci i koniecznoci20. Dziêki bezinteresownemu spe³nianiu swych obowi¹zków osi¹ga siê taki stan, w którym wszelka ma³ostkowoæ
(prowadz¹ca do z³a) zanika, a oczyszczony z niej cz³owiek mo¿e pod¹¿aæ dalej
drog¹ niedostêpn¹ dla innych. Pojawia siê wówczas pytanie, czy ka¿dy jest w stanie osi¹gn¹æ taki stan ducha.
Elzenberg szybko zatem znalaz³ wyjcie z pesymizmu i nihilizmu Leconte
de Lisle’a. Tak jak Schopenhauer dostrzega³ mo¿liwoæ jego przezwyciê¿enia,
z tym tylko, ¿e owo przezwyciê¿enie mia³o charakter wy³¹cznie jednostkowy. Ju¿
H. Elzenberg, Wielkoæ i my. Z powodu dyskusji o Mickiewiczu, w: ten¿e, Próby kontaktu.
Eseje i studia krytyczne, Kraków 1966, s. 157.
20
J. Zegzu³a-Nowak, mieræ jako niebyt w koncepcji filozoficznej Henryka Elzenberga, dz.
cyt., s. 795-796.
19
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w 1910 roku pisa³: „T r a g i z m jako etyka, treæ ¿ycia, przezwyciê¿enie pesymizmu. W y ³ a n i a siê z pesymizmu a jednoczenie go usuwa21. Nie zmienia³o
to jego oceny wiata, wskazywa³o tylko nadziejê na to, ¿e wiat nie determinuje
ca³kowicie cz³owieka, który jeli znajdzie w sobie doæ si³y, aby staæ siê bohaterem tragicznym, jest w stanie samodzielnie kszta³towaæ swoje ¿ycie.
SAMOTNOÆ W PERSPEKTYWIE NIEMIERTELNOCI
Poezja modernizmu
pe³na jest hymnów do nirwany. [ ] W podejmowaniu problematyki mierci pisarze modernistyczni wykazywali szczeroæ, jakiej na pewno zabrak³o pokoleniom poprzednim, a tak¿e ich nastêpcom. Ich postawê cechowa³o co, co nazwa³abym metafizyczn¹ odwag¹. By³a to odwaga postawienia bezsensownego pytania i poszukiwania bezsensownej odpowiedzi. Odwaga ludzi, którzy powiadali o sobie, i¿ s¹
pokoleniem bez wiary i idea³ów, którzy pisz¹c, ¿e ¿adna z dróg poznania nie prowadzi do prawdy, równoczenie odrzucali sceptycyzm, ludzi, którzy problemowi tak
chêtnie przez cz³owieka odsuwanemu na bok nadawali najwy¿sz¹ rangê22.

Fascynacja mierci¹ mia³a zatem swoje uzasadnienie tak¿e w filozofii. Czym
wobec tego ró¿ni³y siê wiersze francuskiego poety od twierdzenia Eduarda von
Hartmanna, ¿e ludzkoæ dla zminimalizowania wielkoci cierpienia we wszechwiecie powinna pope³niæ zbiorowe samobójstwo? Uzasadnienie tej propozycji
jest odwróceniem chrzecijañskiej eschatologii, bo w niej swoj¹ zbiorow¹ mierci¹ to ludzkoæ zbawi Boga od wszechwiatowego cierpienia zwi¹zanego z ka¿dym istnieniem. mieræ mo¿e byæ zatem w perspektywie eschatologicznej czym
upragnionym. Dla modernistów niewielkie znaczenie mia³o to, czy motywacji do
tego doszukuje siê w jak najszybszym d¹¿eniu do ¿ycia niemiertelnego, czy
w tym, aby swoim nieistotnym ¿yciem nie potêgowaæ cierpienia, którym przepe³niony jest wiat. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e tylko ta druga motywacja mo¿e byæ uznana za szlachetn¹ i godn¹ wielkiego cz³owieka. Nie oznacza to jednak aprobaty
indywidualnego samobójstwa, choæ takowego siê nie potêpia, jeli istniej¹ ku
temu racjonalne powody. Zatem, gdy Elzenberg pisa³ o niemiertelnoci, to mia³
na myli w³anie ludzi, którzy nie po¿¹daj¹ ju¿ niczego od zewnêtrznego wiata.
Jest to wiêc zarazem neutralna postawa zarówno wobec ¿ycia, jak i mierci. Tylko taki cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ niemiertelnoæ, bo swym ¿yciem nie pomna¿a
ogólnego cierpienia we wszechwiecie. Polski modernistyczny poeta i filozof
Antoni Lange w swej pracy Rzuty pisa³: Trzeba stan¹æ z daleka od rzeczywistoH. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 38.
B. Szymañska, Prze¿ycia i uczucia jako wartoci w filozofii polskiego modernizmu, Kraków
1988, s. 98-99.
21
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ci, aby j¹ lepiej przenikn¹æ. […] Najpotê¿niejszym by³by ten poeta, który by
umia³ przejæ przez ¿ycie niewidzialny i nieznany nikomu, gdy¿ jego g³os za
¿ycia brzmia³by jako g³os zza grobu. Potê¿niejsz¹ jest w³adza umar³ych ni¿ ¿ywych  poniewa¿ dan¹ im jest wiekuista niewidzialnoæ i bezpowrotnoæ23.
Zatem ludzie s¹ skazani na samotnoæ z w³asnego wyboru. Tak w³anie rodzi siê rozpacz, która uszlachetnia cierpienie, staj¹c siê ród³em niekoñcz¹cych
siê inspiracji twórczych. Rozpacz tragiczna polega na pewnoci, ¿e nasza indywidualnoæ zostanie «ukarana»  przez fatum b¹d obiektywne prawa historii 
czyli ¿e zostanie zmieciona z powierzchni bytu jako niewa¿ka efemeryda, kaprys,
fantazja, jako wykwit tego, co Grecy nazywali hybris, jednostkowa pycha”24.
Prawdziwy mêdrzec dobrowolnie wyrzeka siê wiata, nie dla zysku czy chwa³y,
ale z nadziei, ¿e uda mu siê obj¹æ to, co nieskoñczone. I nigdy te¿ nie zyska pewnoci, ¿e jego wybór by³ s³uszny lub najlepszy z mo¿liwych.
Rozwa¿ania Elzenberga nad niemiertelnoci¹ i miertelnoci¹ w wielu miejscach zatem wykazuj¹ zbie¿noæ z pogl¹dami modernistów. Jego spojrzenie na
mieræ jest tak¿e swego rodzaju prób¹ oswojenia siê z myl¹ o niej. Nic zatem
dziwnego, ¿e zauwa¿y³: Nie byæ nie jest rzecz¹ straszn¹, nie by³o nas przez ca³¹
wiecznoæ zanimemy siê urodzili, i ta wiecznoæ straszna nie by³a. Ale rzecz¹
straszn¹ jest przejcie ze wiadomoci i bytu w brak wiadomoci i niebyt, to co
nazywamy unicestwieniem. Ludzie boj¹ siê «przejcia bram mierci», jest to
najczarniejsza groza istnienia”25.
Czym w takiej perspektywie jest zatem Elzenbergowska „arystokracja ducha”? Elzenberg wyró¿nia³ trzy typy indywidualizmu arystokratycznego: rozproszony, grupowy i poredni26. W rozumieniu autora K³opotu z istnieniem bycie takim arystokrat¹ dotyczy tylko nielicznych, a ten, kogo to dotyczy, zawsze
wie, co jest wartociowe. Arystokratyzm wybrañców rozproszonych to inaczej
arystokracja ducha. Dodaje przy tym, ¿e owa rozproszonoæ wi¹¿e siê z samotnoci¹. Jedyn¹ cech¹ wspóln¹ i jedynym podobieñstwem ³¹cz¹cym i wyró¿niaj¹cym przedstawicieli arystokracji ducha jest wedle filozofa cecha wartociotwórcza. Nie ³¹czy ich zatem ¿adne poczucie solidarnoci ani interesu grupowego.
W wielu swych opracowaniach stwierdza wrêcz, ¿e wybrañcy pozostaj¹ ka¿dy
dla siebie, samotni i rozproszeni27. Poniewa¿ nie istnieje ¿adna podstawa ich
³¹cz¹ca, to nie s¹ ni¹ tak¿e cechy zdobi¹ce, takie jak wietnoæ czy geniusz. Z tej
A. Lange, Rozmylania, Warszawa 1979, s. 22.
Zanik tragizmu, wywiad z A. Bielik-Robson; przepr. T. Stawiszyñski, Polonistyka 2003,
nr 10, s. 583.
25
H. Elzenberg, Rozmylania o niemiertelnoci, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-181, teczka 89, k. 14.
26
H. Elzenberg, Indywidualizm etyczny (Wyk³ady), Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-181, teczka 132, k. 9-12.
27
Tam¿e, k. 10.
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racji arystokracja ducha jest niezorganizowana, a nawet nie ma ¿adnych kwalifikacji tego rodzaju. Ka¿da zatem próba organizacji spo³ecznej kierowanej przez
arystokratów ducha z koniecznoci musi mieæ charakter utopijny.
„Arystokraci ducha” to w pewnym sensie elita spo³eczeñstwa i dlatego ich
¿ycie to pasmo wyrzeczeñ dla zachowania w³asnej wolnoci i niezale¿noci
w myleniu. Teoretycznie ka¿dy cz³owiek dysponuje zmys³em arystokratycznym, który jest wrodzony, ale tylko niektórzy s¹ w stanie ukszta³towaæ wedle
niego swoje ¿ycie. Na przeszkodzie w upowszechnianiu siê postaw arystokracji
ducha stoi zmys³ posiadania, który u wiêkszoci budzi chêæ odgrodzenia siê
od innych ludzi przez osi¹ganie tego, co im niedostêpne28, a to, co arystokratów
³¹czy, jest przecie¿ jednakowo dostêpne dla wszystkich.
Elzenberg podkrela³ równie¿ rys pesymistyczny i rezygnacyjny tego typu
arystokracji, który wynika z braku mo¿liwoci wymuszenia czegokolwiek na innych. Zamkniêta jest zatem w pu³apce w³asnych idea³ów, których w ¿aden sposób nie jest w stanie urzeczywistniæ. Poczucie w³asnej wy¿szoci znajduje tylko
wyraz w tworzeniu i unikaniu stania siê istotami pospolitymi, czyli ludzk¹
mierzw¹. Znajduje to wyraz w regu³ach, które sama dla siebie tworzy: „Lepiej
jest ¿yæ wedle prawa [w³asnego] acz niedoskona³ego, ni¿ wedle prawa innych,
nawet lepszego; lepiej jest umrzeæ id¹c za w³asnym prawem; prawo cudze jest
niebezpieczne”29. Ostatecznie Elzenberg podsumowa³ swoje rozwa¿ania stwierdzeniem: Arystokracja: duchowa, rozproszona, bezsilna [i chêtnie pesymistyczna?], a st¹d jej koncepcja jest wyznawana przez artystów i mylicieli30.
Dlatego celem takich ludzi jest „sztuka, nauka bezinteresowna”, co mo¿na
porównaæ do funkcji kwiatów spe³nianej u roliny31, które dla niej samej maj¹
¿ywotne znaczenie, choæ obserwatorom wyda siê tylko ozdob¹. St¹d Elzenberg
programowo twierdzi³, ¿e: zawsze jest lepiej byæ bitym ni¿ tolerowanym za cenê
siedzenia cicho w swym mateczniku32. Z tego wzglêdu, gdy sam by³ przekonany o wy¿szoci swoich racji, nie stroni³ od polemik, choæby ¿adnych korzyci
z nich nie czerpa³. W tym kontekcie mo¿na zrozumieæ, ¿e walczy³ w taki sposób z ogarniaj¹cym go poczuciem osamotnienia i niezrozumienia.
POSTACIE SAMOTNOCI
„Szczytem samotnoci by³aby sytuacja taka, ¿e nie by³oby znane nikomu
¿adne moje prze¿ycie, przy czym wszystkie te nikomu nieznane prze¿ycia miaH. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 48.
Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-181, teczka 132, k. 80.
30
Tam¿e, k. 11.
31
H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 36
32
Ten¿e, Od autora, w: ten¿e, K³opot z istnieniem. Aforyzmy w porz¹dku czasu, Kraków 1994,
s. 14.
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³yby dla mnie nieskoñczenie wielk¹ donios³oæ33. Jest to wed³ug Elzenberga
pierwsza postaæ samotnoci, która w pewien sposób pozbawia cz³owieka z³udzeñ,
¿e inni podzielaj¹ jego odczucia oraz ¿e jest kim wa¿nym dla innych. Okazuje
siê, ¿e wiat jest obojêtny na najwzniolejsze odczucia i im wy¿ej siêgamy, tym
boleniejsza jest tego typu konstatacja.
Druga postaæ samotnoci ma charakter metafizyczny. Sam Elzenberg wi¹za³
j¹ z filozofi¹ Berkeleya. Otó¿ ze wiadomoci tego, ¿e – byæ mo¿e – nikt nie
podziela naszych odczuæ, wynikaæ mo¿e, ¿e one same nie istniej¹:
a jeli s¹ to w³anie prze¿ycia stanowi¹ce w moim odczuciu, moj¹ najistotniejsz¹
treæ, to poniek¹d tak¿e i ja sam nie istniejê. Tak: cz³owiek w tym sensie samotny
czuje siê p r z e k r e  l o n y, [ ] jest to przewlek³e z a b i j a n i e cz³owieka, i groza
samotnoci jest dziêki temu równie mroczna i niesamowita, równie siê nie daj¹ca
przemyleæ do dna ostatniego jak groza mierci34.

Paradoksalne jest zatem to, ¿e jego wypowiedzi o samotnoci arystokracji
ducha najlepiej charakteryzuj¹ jego samego. Sam filozof zdawa³ sobie z tego
sprawê, gdy pisa³: I moja ewolucja w znacznej mierze posz³a po linii takiej:
zamiast zaw³adniêcia ¿ycia przez «dobrych»  ucieczka dobrych od ¿ycia35.
Na podstawie analizy wypowiedzi Elzenberga na temat niemiertelnoci
mo¿na zatem przedstawiæ jego stanowisko wobec samotnoci, na jak¹ skazani s¹
wszyscy, którzy nie pod¹¿aj¹ g³ównym nurtem ¿ycia spo³ecznego oraz potrafi¹
zachowaæ autonomicznoæ swych pogl¹dów niezale¿nie od zewnêtrznych uwarunkowañ. Jedyn¹ ich nagrod¹ jest niemiertelnoæ, której za ¿ycia nie mog¹ jednak ani pragn¹æ, ani dowiadczyæ. Elzenberg bowiem wychodzi³ z za³o¿enia, ¿e
nie istniej¹ ¿adne racje filozoficzne, które by mog³y udowodniæ, ¿e niemiertelnoæ istnieje. Stwierdza³ nawet, ¿e jedyny na ogó³ powa¿ny powód, dla którego
tylu ludzi w ni¹ wierzy, to ¿e jej pragn¹36. Podejmowa³ siê zatem analizy niemiertelnoci jako czego „nieprawdopodobnego ale mo¿liwego. Asumptem do
tego typu rozwa¿añ by³o przekonanie, ¿e pragnienie niemiertelnoci w perspektywie doczesnej jest czym na kszta³t pychy – jako po¿¹danie w³aciwe jest ludziom ma³ym. Z drugiej za strony pod wyranym wp³ywem filozofii Wschodu
zauwa¿y³, ¿e irracjonalna wiara w miertelnoæ jest symptomatem od wiary
w niemiertelnoæ du¿o smutniejszym37.
Porównuj¹c te dwie formy nieskoñczonoci oferowane przez religie Wschodu i Zachodu, Elzenberg twierdzi³ tak¿e, ¿e: ¯ycie jest gorsz¹ pu³apk¹, ni¿ siê
w pierwszej chwili wydaje: straszno jest z niego wychodziæ, ale kto wie czy nie
33
34
35
36
37

H. Elzenberg, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 242.
Tam¿e, s. 243.
H. Elzenberg, Z filozofii kultury, Kraków 1991, s. 359.
Ten¿e, Rozmylania o niemiertelnoci, dz. cyt., k. 14.
Tam¿e.
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straszniej pozostawaæ w nim bez nadziei (odejcia)38. Krytyce poddawa³ tak¿e
naiwne stanowisko g³osz¹ce, ¿e na tamtym wiecie niemiertelnoæ oznacza trwanie poza czasem, gdzie czas jest jakby zawieszony, a chwila szczêcia rozci¹ga
siê w nieskoñczonoæ. Taki stan nie jest oczywicie mo¿liwy do osi¹gniêcia
w ¿yciu ziemskim, ale jednak jest mo¿liwy do wyobra¿enia. Jest to stan braku
zmian, bo ka¿da zmiana musi zaistnieæ w czasie. Zatem tak¿e niczym siê nie
ró¿ni od mierci, po której indywidualnie odczuwany czas tak¿e staje. Istnieæ
wiadomie mo¿e bowiem tylko to, co siê zmienia. Nic zatem dziwnego, ¿e tego
typu rozwa¿ania prowadz¹ do punktu wyjcia, czyli do wykazania przewagi aprobaty w³asnej miertelnoci nad d¹¿eniem do niemiertelnoci.
W konkluzji mo¿na zatem podkreliæ, ¿e Elzenbergowska analiza niemiertelnoci prowadzi do apoteozy w³asnej miertelnoci. Wystarczy uwiadomiæ
sobie, ¿e trwanie w nieskoñczonoæ (czyli tradycyjne pojmowanie niemiertelnoci) jest w pewnym sensie straszniejsze od mierci. Z drugiej za strony nieskoñczony ko³owrót istnienia (rozumiany przez Elzenberga tak¿e jako przechodzenie jednej mierci w drug¹) w niczym nie jest lepszy od wiecznego
i niezmiennego trwania, jakie oferuj¹ religie Zachodu. St¹d perspektywa niemiertelnoci w religii chrzecijañskiej nie jest poci¹gaj¹ca, a to, ¿e ludzie jej
pragn¹, jest wynikiem zwyk³ego strachu przed przekroczeniem bram mierci.
Elzenberg w przytaczanych rêkopisach pisa³ tak¿e o mierci czêciowej,
czyli o sytuacji, w której cz³owiek nie ca³kiem uto¿samia³ siê ze swoim ¿yciem,
a zatem umar³o wraz z nim tylko to co, czego nie dowiadcza³. Jest tak dlatego,
¿e im bardziej przyziemne potrzeby dominuj¹, tym mniej uto¿samia siê cz³owiek
ze swym ¿yciem. Przywo³uje zatem swoist¹ drabinê jestestw, któr¹ zaczyna
szczebel najni¿szy metaforycznie przyrównywany do cz³owieka, który uto¿samia
siê ze swoim w³asnym brzuchem, a na najwy¿szym szczeblu umieszcza ludzi
podobnych do S³owackiego, który nie jest niczym innym, jak tylko swoimi
poezjami”39. Ten najni¿szy szczebel stanowi¹ zatem ludzie, którzy ¿yj¹ tylko w sferze zmys³ów i tylko oni umieraj¹ bez reszty. Ci, którzy ¿yj¹ w wiecie ducha,
nigdy ca³kiem nie umieraj¹. Skoro jednak ludzie umieraj¹, to umiera wraz z nimi
jaka ich cz¹stka. Elzenberg konstatowa³ to nastêpuj¹co:
Jednym s³owem: nie jest mn¹ w ¿adnym stopniu dopiero ten element mojej pierwotnej natury, o którego zaspokojenie n i e d b a m a b s o l u t n i e, dla którego zaspokojenia ¿adnego wysi³ku ani ofiary nigdy nie ponios³em ani mi na myl nie przyjdzie, ¿e mo¿na by je ponieæ. [ ] I na odwrót j e s t c a ³ k o w i c i e m n ¹ ten element mojej natury, którego ¿aden (stan) nie jest mi obojêtny, ale którego zaspokojenia
jestem gotów przyj¹æ ka¿dy wysi³ek i ka¿d¹ ofiarê40.

38
39
40

H. Elzenberg, Rozmylania o niemiertelnoci, k. 16.
Tam¿e, dz. cyt., k. 19.
Tam¿e  podkrelenia Elzenberga.
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Umrzeæ ca³kiem mo¿e zatem tylko ten, kto rozwin¹³ w sobie wy³¹cznie element zmys³owy zwi¹zany z zaspokajaniem potrzeb biologicznych. Czas za zatrzymuje siê dla tych, którzy z³o¿yli jak¹ ofiarê. To nie jest ju¿ niemiertelnoæ,
ale to jest pozamiertelnoæ41. Tak¹ niemiertelnoæ osi¹ga siê tylko samemu.
Wa¿ne jest tylko to, co po ludziach zostaje, bo to rozwija kulturê. Ci, którzy
umieraj¹ ca³kiem, nie s¹ zapewne samotni, lecz kultury nie wzbogacaj¹.
Elzenberg twierdzi³ ponadto, ¿e niemiertelnoæ jest warunkowa, bo za ¿ycia
nikt nigdy siê nie dowie, czy warto by³o ponieæ tak¹ ofiarê. Nie chodzi tu jednak o to, aby wyrzec siê wszystkiego. Wedle toruñskiego filozofa takie wyrzeczenie jest chyba nawet ³atwiejsze ni¿ godne tylko najwiêkszych osobowoci
osi¹gniêcie granic mo¿liwoci doskonalenia siê. Tylko wtedy ¿ycie jest warte
prze¿ycia. Nadziejê na niemiertelnoæ mia³by ten tylko, kto dla niemiertelnoci pracowa³ (niezale¿nie od stopnia, w jakim pracowa³, wiêksz¹ lub mniejsz¹).
Ku rozczarowaniu ludzi wygodnych, go³¹bek niemiertelnoci [ ], tak jak
wszystkie inne z przys³owia, sam ca³y ju¿ upieczony do g¹bki nikomu nie wpadnie42. Zas³uga nie jest automatyczna, a zatem ¿adnej pewnoci tak¿e mieæ nie
mo¿na.
Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e im wy¿szy poziom jestestwa, tym cz³owiek jest bardziej twórczy, ale jednoczenie coraz bardziej samotny. Konstatacja tego faktu
przywiod³a Elzenberga do wskazania istoty tragizmu ¿ycia arystokracji ducha:
najwiêksze ³aski ¿ycia staj¹ siê ród³em cierpienia przez osamotnienie, na które
skazuj¹. Bo ogó³ ludzki nie chce ich znaæ, a czasem wprost je potêpia. Najwy¿sze odmiany szczêcia nios¹ ten smutek, ¿e nie mo¿na siê z nim podzieliæ: nikt
ich nie chce, choæby dlatego, ¿e przewa¿nie ich sobie nie wyobra¿a. Jest siê
z nimi sam, i nie po prostu sam: odtr¹cony43.
KONKLUZJA
Studia nad twórczoci¹ Henryka Elzenberga nigdy nie nale¿a³y do ³atwych.
Mimo znakomitego pióra czêsto trudno nad¹¿yæ za jego myl¹ oddaj¹c¹ g³êbok¹
erudycjê i swoist¹ logikê wywodu. Ponadto, warto zauwa¿yæ te¿, ¿e Elzenberg
najprawdopodobniej nie pisa³ dla czytelników, bo pisa³ swe przemylenia g³ównie dla siebie. Bli¿ej mu by³o do Sokratejskiego przekonania, ¿e prawdziwej filozofii nie da siê przekazaæ za pomoc¹ s³owa pisanego. Jest w tym zapewne zawarty tak¿e element obawy, ¿e zostanie le zrozumiany i zinterpretowany.
41
H. Elzenberg, Niemiertelnoæ i pozamiertelnoæ, Archiwum Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, sygn. III-181, teczka 89, k. 11.
42
Ten¿e, O pokusie niemiertelnoci, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn.
III-181, teczka 89, k. 26.
43
Ten¿e, K³opot z istnieniem, dz. cyt., s. 371.
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Staraj¹c siê zrekonstruowaæ jego pogl¹dy na naturê ludzkiej samotnoci, nale¿y
zatem siêgn¹æ a¿ do samych róde³ jego filozofii, co jednak wymaga nieustannej
konfrontacji i porównania ze wszystkimi jego opracowaniami, tak¿e tymi, które
nadal czekaj¹ w archiwach na odczytanie i publikacjê. Jest to ci¹gle zadanie na
lata, a st¹d nie mo¿na mieæ pewnoci, ¿e przedstawione powy¿ej treci w pe³ni
oddaj¹ rzeczywiste przekonania toruñskiego filozofa. Byæ mo¿e bycie arystokrat¹ ducha to nie jest wcale wyró¿nienie, a swego rodzaju kara samotnoci,
któr¹ wymierza nam los. W³odzimierz Tyburski w swej ksi¹¿ce o Elzenbergu
wskaza³ ponadto na istotny dla tych rozwa¿añ w¹tek zwi¹zany z interpretacj¹
zapisku Elzenberga z K³opotu z istnieniem z 15 maja 1910 roku: Im piêkniejsze
twe ¿ycie, tym mniej go bêdziesz ¿a³owa³44.
Ostatecznie samotnoæ w ujêciu Elzenberga wydaje siê czym pozytywnym,
choæby nawet wra¿enie obserwatorów mog³o byæ inne. Pracuj¹c nad sob¹, nie
mo¿emy jednak znik¹d oczekiwaæ pomocy, a czêsto nawet elementarnego zrozumienia. Nie oznacza to w ¿adnym wypadku wyobcowania spo³ecznego, cz³owiek
pracuj¹cy nad sob¹ jest samotny co najwy¿ej tylko fizycznie, bo zawsze pozostaje czêci¹ spo³eczeñstwa, z którego siê wywodzi. Zdolnoæ do stawienia czo³a
takiej samotnoci jest wiêc tak¿e wa¿nym kryterium przydatnoci dla spo³eczeñstwa. Konformizm bowiem niczego nowego do niego nie wnosi, gdy¿ tylko ci,
którzy potrafi¹ stan¹æ wbrew wszystkim, tworz¹ kulturê, ale przecie¿ nie dla siebie, a dla swojej spo³ecznoci. Wobec tego arystokraci ducha s¹ podobni do samego Elzenberga, który swoim ¿yciem dawa³ przyk³ad zgodnoci g³oszonych
pogl¹dów z czynami. Byæ mo¿e dlatego by³ za ¿ycia na ogó³ niedoceniany, a st¹d
jego znaczenie dla polskiej filozofii dopiero odkrywamy. Les³aw Hostyñski ma
zapewne racjê, gdy scharakteryzowa³ ten stan rzeczy nastêpuj¹co: Niemiertelnoæ pozostaje tylko ma³o prawdopodobn¹ mo¿liwoci¹, jest tylko nadziej¹,
a cenê za jej ewentualne osi¹gniêcie trzeba zap³aciæ tu i teraz45.
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SUMMARY
The starting point for the considerations are three versions of the text of Henryk Elzenberg,
kept in manuscripts, and not published until now, devoted to “meditations” over the possibility of
reaching immortality in earthly life. The author, on the basis of their analysis and other statements
on immortality, presents Elzenberg’s attitude towards solitude, to which people who do not follow
the main social stream and are able to retain autonomy of their views independently of outer
conditions are all doomed. To indicate such kind of people Elzenberg has introduced the category
of “spirit aristocracy”. This category is indispensable for existing of every society. And both
scientists and artists are classified to it. They reach immortality, but it is conditioned, because during
their lives nobody will get to know if it is worth to make a sacrifice of their own solitude. According
to the author, Elzenberg’s life may be set as an example of such a solitary spirit aristocracy.

Keywords
Henryk Elzenberg, death, immortality, solitude, spirit aristocracy

S³owa kluczowe
Henryk Elzenberg, mieræ, niemiertelnoæ, samotnoæ, arystokracja ducha

184

STEFAN KONSTAÑCZAK

SAMOTNOÆ Z PERSPEKTYWY NIEMIERTELNOCI. REFLEKSJE HENRYKA ELZENBERGA

185

OSOBA I SAMOTNOÆ. MIÊDZY CODZIENNOCI¥ A MISTYK¥
FILOZOFIA CHRZECIJAÑSKA  TOM 12, POZNAÑ 2015
U NIWERSYTET IM. ADAMA M ICKIEWICZA W POZNANIU  W YDZIA£ TEOLOGICZNY
doi: 10.14746/fc.2015.12.10

NATALIA ROSOSIÑSKA-KOZUB

Samotnik w Miêdzyludzkim1,
czyli o ¿yciu i twórczoci Emila Ciorana
A Loner in the Interpersonal or about Emil Ciorans Life and Works

Wszelakie rozwa¿ania o samotnoci nale¿a³oby opatrzyæ klauzul¹ subtelnego ich traktowania, jako ¿e materia to zdecydowanie delikatna, w zwi¹zku z czym
nietrudno o szybkie jej nadu¿ycie, sp³ycenie, zbanalizowanie z jednej strony,
z drugiej natomiast  istnieje równie¿ niebezpieczeñstwo pompatycznego, przesadnego lub patetycznego do niej podejcia. Jak zatem przybli¿yæ siê do zagadnienia samotnoci, któremu niechybnie na przeciwleg³ym biegunie odwzorowuje
siê jedno z jego przeciwieñstw  wspólnotowoæ? Jak w³aciwie rozeznaæ tê dialektykê, adekwatnie j¹ rozpoznaæ i poddaæ rzetelnej oraz wywa¿onej analizie?
Omieliwszy siê za³o¿yæ, ¿e odpowiedni rekonesans obu zagadnieñ mo¿liwie
najlepiej zobrazowaæ poprzez odniesienie do konkretnego przyk³adu, postanowi³am podj¹æ rzeczon¹ próbê zarysowania tytu³owej dialektyki na przyk³adzie twórczoci rumuñskiego filozofa XX wieku  postaci Emila Ciorana. Wybór ten jest
nieprzypadkowy. Po pierwsze dlatego, ¿e rumuñski myliciel zas³yn¹³ z kontrowersyjnej ci¹gle w krêgach kultury europejskiej idei samobójstwa, a zagadnienie
natury suicydalnej pozostaje bliskie wszelkim refleksjom nad samotnoci¹. Po
drugie dlatego, i¿ pomimo tej¿e idei w³anie zdecydowanie nie jest bohaterem
dyskursu o samotnoci, a warto by pokazaæ, ¿e doskonale siê w niego wpisuje,
a jego twórczoæ jest bez w¹tpienia, choæ niesystematyczna, to systemowa, bo
Terminem Miêdzyludzkie pos³ugujê siê w nawi¹zaniu do jego sformu³owania i u¿ycia
przez W. Gombrowicza, nie roszcz¹c sobie praw do stworzenia nowej kategorii, któr¹ przyk³adaæ
bêdê w niniejszej pracy do wymiaru samotnoci, jaki rysuje siê na kartach dzie³ rumuñskiego myliciela i aforysty, Emila Ciorana. Terminu tego bêdê u¿ywaæ jako antynomii do fenomenu samotnoci oraz jako synonimu fenomenu wspólnotowoci. Przy tym zastrzegam, ¿e jego u¿ycie nie
wi¹¿e siê z ¿adn¹ analiz¹ twórczoci pope³nionej przez znakomitego, polskiego literata, wy¿ej
wymienionego W. Gombrowicza, jako ¿e cel niniejszego artyku³u jest zgo³a inny.
1
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obejmuje ca³oæ zagadnieñ filozoficznych  od Boga, przez wiat, cz³owieka
i przynale¿ne mu dziedziny2. Wreszcie, po trzecie, postaæ Emila Ciorana wymaga zw³aszcza w intelektualnej rzeczywistoci polskiej ci¹gle jeszcze popularyzacji i wyjanieñ, by ukróciæ wszelkie opieraj¹ce siê na nierzetelnych i masowych
ród³ach komentarze redukuj¹ce jego talent jedynie do krótkiej przygody z parti¹ faszystowsk¹. Zasadniczym celem niniejszego tekstu jest zatem przybli¿enie
zarówno osoby Emila Ciorana, jak i licznych dzie³ stanowi¹cych o jego bogatym
intelektualnym dorobku w kontekcie zarysowania analogii, jaka wystêpuje równolegle pomiêdzy poni¿szymi cz³onami: ¿ycie  twórczoæ oraz samotnoæ 
wspólnotowoæ. W toku swojego artyku³u podejmê próbê ukazania dialektyki
tytu³owych fenomenów, stanowi¹cej bezsprzeczn¹ charakterystykê biografii
i twórczoci Ciorana.
Mówi¹c o dialektyce samotnoci i wspólnotowoci, nale¿a³oby raczej nie
koncentrowaæ siê na ich wzajemnej antynomicznoci, lecz przenieæ punkt ciê¿koci albo na samotnoæ, albo na wspólnotowoæ, tudzie¿ przeprowadziæ obserwacje z centrum ka¿dego z tych fenomenów. Gombrowiczowskie Miêdzyludzkie to funkcja relacji, które zachodz¹ miêdzy ludmi w³anie, wspó³tworz¹c ich
osobowoci, jednak¿e nie nale¿y zapominaæ, ¿e cz³owiek pozostaj¹cy w relacjach
z innymi jednoczenie pozostaje sam sobie we w³asnym wnêtrzu i w tym najintymniejszym miejscu sam z sob¹ podejmuje zmagania. Pozostaj¹c w przekonaniu, ¿e fenomen samotnoci wykazuje paradoksalnie du¿o wiêksz¹ zaborczoæ
ni¿ fenomen wspólnotowoci, skoncentrujê swoj¹ uwagê przede wszystkim na
samotnoci, analizuj¹c j¹ na modelu osoby i twórczoci Emila Ciorana.
Emil Cioran jest postaci¹ bardzo cenion¹, jego twórczoæ za doczeka³a siê
licznych komentarzy i wielokrotnych cytowañ, choæ nale¿y zaznaczyæ, ¿e przede
wszystkim w krêgu kulturowym Rumunii. Tam oto, w swej ojczynie, któr¹ niejednokrotnie wymiewa³ i w któr¹ rzuca³ literackimi blunierstwami, któr¹ pogardza³, obra¿a³, do której swój specyficznie patriotyczny stosunek wyrazi³
w dziele dot¹d nieprzet³umaczonym na jêzyk polski (rumuñski tytu³ to Schimbarea la faþã a României, opublikowana w Bukareszcie w 1936),) Emil Cioran zdoby³ ugruntowan¹ pozycjê jako intelektualista, staj¹c w szeregu z najwiêkszymi
umys³ami, tj. Mirce¹ Eliadem, Eugene Ionesco, Constantinem Noik¹. Jest on tak¿e regularnie brany pod skrzyd³a obronne przed wszelakimi atakami zagranicznych biografów oraz interpretatorów jego dzie³. Jego rola nie zosta³a jednak
umniejszona w drugiej, zaadaptowanej przez niego ojczynie – Francji, w której
2
Warto zauwa¿yæ, ¿e Cioran wystêpowa³ przeciw filozofii systemowej, dogmatycznej, kompletnej. Jego twórczoæ to furia fragmentu. U¿ywaj¹c okrelenia systemowa w odniesieniu do
jego filozoficznej myli, rozumiem to jako ca³ociowy ogl¹d filozoficzny, w ramach którego pisarz
podejmuje ca³¹ rozpiêtoæ zagadnieñ, nie skupiaj¹c siê na przyk³ad wy³¹cznie na epistemologii.
Choæ pewne kwestie stanowi¹ lejtmotyw jego dorobku intelektualnego, to odnaleæ w nim mo¿na
wszelki wymiar ludzkiej egzystencji.
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spêdzi³ najd³u¿sz¹ czêæ swojego ¿ycia, a bior¹c pod uwagê swój okres twórczy
 najwiêksz¹. Jednak¿e tu ju¿ pojawiaj¹ siê g³osy krytyki wymierzone nie tyle
w jego talent, który raczej nie zosta³ zakwestionowany, ile w czystoæ jego biografii. Sylwetka Ciorana w Polsce rysuje siê znacznie ubo¿ej, bo albo jest tylko
i wy³¹cznie kojarzony z ide¹ samobójstwa, która notabene nie cieszy siê poparciem wiêkszoci polskich elit intelektualnych, albo zamiast filozoficznego i literackiego koncentrowania na jego dorobku intelektualnym dochodzi do bardzo
zdawkowego przewietlania jego ¿ycia i wyci¹gania sensacyjnych w¹tków ogo³oconych z potrzebnego kontekstu. Sytuacja ta ulega jednak zmianie, która polega m.in. na coraz czêstszych odniesieniach do jego myli twórczej, czy te¿ na
poruszaniu w¹tków jego pisarstwa dotychczas niewyeksponowanych. Inspiracj¹
do niniejszego artyku³u, winna jestem czytelnikowi szczeroæ, by³a wspomniana
kontrowersyjna idea samobójstwa jako zagadnienie najcilej i najwyraniej po³¹czone z refleksj¹ nad samotnoci¹. Jednak¿e jest to jedynie zal¹¿ek dalszych
rozwa¿añ, w których mo¿na popisaæ siê bogatym materia³em dowodowym na to,
w jaki sposób Emil Cioran by³ uwik³any w samotnoæ, w jak pokanym stopniu
wype³nia³a ona stronice jego dzie³ i jak przy tym jednoczenie zachowywa³ pozory szalenie uspo³ecznionego intelektualisty, który nieprzerwanie d¹¿y do wzbogacania swych relacji z ludmi. Fenomen samotnoci pojawia siê w aforystycznych uniesieniach i degradacjach Ciorana nie rzadziej ani¿eli idea samobójstwa,
opiewanie uroków mierci, wywo³ywanie Boga, afirmacja cierpienia czy szczera
têsknota za nicoci¹. Jego miejsce na kartach Cioranowskich literackich dzie³
choæ nie jest honorowe, bo nie stanowi lejtmotywu jego myli, to zdecydowanie
nale¿y do drugoplanowych, pe³ni¹c funkcjê t³a, który ma charakter eksplikatywny wzglêdem reszty podejmowanych zagadnieñ. Samotnoæ, któr¹ czytelnik odnajdzie, zag³êbiaj¹c siê w Cioranowskie „wynurzenia”, to samotnoæ, która nie
ma w sobie nic z nachalnoci, samotnoæ, która jest ekskluzywna i wysublimowana. Cioranowska samotnoæ niejednokrotnie w sposób przewrotny wchodzi
w relacjê ze wspólnotowoci¹, choæ gra ta nie jest bezporednio czytelnikowi
dana, odbywa siê w sposób zawoalowany i wymaga dok³adnego rozpoznania
¿ycia i twórczoci rumuñskiego filozofa, a¿eby zostaæ zauwa¿on¹. Czytaj¹c Ciorana, mo¿na natkn¹æ siê na fragmenty, w których obra¿a cz³owieka jako gatunek, gardzi ludmi jako pewn¹ zbiorowoci¹ pozbawion¹ cnoty m¹droci, wyra¿a swoj¹
nienawiæ do jakiegokolwiek t³umu, ¿ycz¹c mu najchêtniej eksterminacji. Wierzê w ocalenie ludzkoci, w przysz³oæ cyjanku […]”3 pisze rumuñski filozof
w Sylogizmach goryczy, dziele opublikowanym w okresie dojrza³oci autora.
Kilka stronic dalej w tym samym rozdziale odnajdujemy zwierzenie zgo³a przeciwne: Ze zgroz¹ patrzê, jak s³abnie moja nienawiæ do ludzi, rozlunia siê ostat-

3

E. Cioran, U róde³ pustki, w: Sylogizmy goryczy, t³um. I. Kania, Warszawa 2009, s. 161.
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nia ³¹cz¹ca mnie jeszcze z nimi wiê4. Podejmuj¹c zagadnienie fenomenów samotnoci i wspólnotowoci w odniesieniu do sylwetki rumuñskiego myliciela,
nie sposób nie odwo³aæ siê do jego biografii jako zasadniczej wzglêdem twórczoci w celu pokazania tych dialektycznych rozgrywek. Fakty z ¿ycia Ciorana
przywo³aæ wiêc nale¿y bezdyskusyjnie, zw³aszcza ¿e zabieg ten zdecydowanie
dope³ni jego wizerunek, ukazuj¹c dorobek intelektualny w kontekcie biograficznym. Zastrzegam jednak¿e, ¿e ich przywo³ywanie nie bêdzie mia³o charakteru
kompletnego i chronologicznego, jako ¿e nie jest m¹ intencj¹ usytuowanie siê
w roli biografa.
Emil Cioran, syn Elvirei i prawos³awnego popa Emiliana, urodzi³ siê w 1911
roku w rumuñskiej wiosce Rãºinari, w Karpatach. Nie by³ jedynym dzieckiem,
w dzieciñstwie towarzyszy³ mu brat Aurel i siostra Virginia, a jego z nimi relacje
w doros³ym ¿yciu skomplikowa³y siê. Dojrza³y ju¿ Emil wspomina ten okres
z wielkim sentymentem, doceniaj¹c ów beztroski czas, który spêdza³ na pogawêdkach z pasterzami, kontaktach z prostymi ludmi wsi, przebywaj¹c nieustannie na ³onie bujnej górskiej przyrody i ciesz¹c siê jej walorami. W wieku lat piêciu prze¿y³ pierwsze dowiadczenie filozoficzne, jak sam je okreli³:
Mogê powiedzieæ, ¿e moje ¿ycie by³o zdominowane przez dowiadczenie nudy. Pozna³em j¹ ju¿ w dzieciñstwie. Nie chodzi o nudê, któr¹ mo¿na przezwyciê¿yæ rozrywkami [ ], ale o nudê mo¿na by powiedzieæ, fundamentaln¹, polegaj¹c¹ na tym,
¿e mniej lub bardziej raptownie, u siebie b¹d u innych, albo w obliczu piêknego
krajobrazu cz³owiek czuje, ¿e wszystko jest puste, nie ma treci ani sensu. Pustka
w sobie i na zewn¹trz. Ca³y wszechwiat ra¿ony jest nicoci¹5.

To pierwsze dowiadczenie egzystencjalne przez samego zainteresowanego
datowane jest jako prze³omowy moment w jego ¿yciu, bo moment to przebudzenia jego ja, wyswobodzenie siê jego samego jako podmiotu, od³¹czenie od
ca³oci i wspólnoci istnienia ze wiatem, postawienie siê naprzeciwko wiata 
podmiotu wobec przedmiotu. To faktyczne zdanie sobie sprawy z w³asnej odrêbnoci i konstatacja o swoim byciu samemu wobec wiata, zrozumienie w³asnej
samotnoci i samotnoci w ogóle jako fenomenu, który ka¿da istota ludzka prze¿ywa osobicie, intymnie.
Cioran, ukoñczywszy gimnazjum, zosta³ przeniesiony przez swoich rodziców
do rumuñskiego Sibiu, by tam pokonaæ kolejny szczebel edukacji. By³ m³odym,
zdolnym ch³opcem, którego pasj¹ sta³a siê literatura. Zacz¹³ równie¿ siêgaæ po
klasyków filozofii. Oprócz bardzo rozwiniêtej samowiadomoci, zainteresowania mierci¹ (jako ma³y ch³opiec zwyk³ rozmawiaæ z grabarzem, czêsto spêdza³
czas na cmentarzu, zdarzy³o siê tak¿e, ¿e bawi³ siê ludzkimi szcz¹tkami, o czym
Tam¿e, s. 168.
E. Cioran, Rozmowy z Cioranem, z Cioranem rozmawia Fernando Savater, t³um. I. Kania,
Warszawa 1999, s. 23.
4
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zawiadcza niemiecki biograf Ciorana, Bernd Mattheus w dziele Cioran. Porter
radykalnego sceptyka), nie wyró¿nia³ siê niczym nadzwyczajnym, nie stroni³ te¿
od kontaktów ze swoimi rówienikami. Dopiero w okresie podjêtych w Bukareszcie studiów, kiedy odda³ siê g³êbokiemu namys³owi nad lekturami filozoficznymi, zacz¹³ odczuwaæ pierwsze symptomy samotnoci wynikaj¹ce przede
wszystkim z bezsennoci. Udrêka insomnii noctis rozpoczê³a siê oko³o 21. roku
¿ycia Ciorana, wtedy w³anie narodzi³o siê pierwsze dzie³o rumuñskiego myliciela Na szczytach rozpaczy i by³o najprawdziwszym dzie³em z trzewi, wo³aniem
cierpi¹cego, lirycznym uniesieniem pe³nym szczeroci i nieubogim w ufnoæ
i nadziejê, ale tak¿e wyra¿aj¹cym g³êbokie rozczarowanie filozofi¹ jako dyscyplin¹ niedaj¹c¹ odpowiedzi. Ksi¹¿ka ta powsta³a w znacznej mierze jako konsekwencja nocnych tortur, a w bezsennoci nocy, jak zawiadcza sam jej autor,
wiat jawi siê nam inaczej, wszystko spowite jest mrokiem, zatem i ludzkie myli nie mog¹ grzeszyæ jasnoci¹. W rozmowie z Léo Gillet wyznaje o niemocy
snu:
Jest to dowiadczenie nadzwyczaj bolesne, katastrofa. Ale pozwala nam ono zrozumieæ rzeczy, jakich inni nie mog¹ zrozumieæ; bezsennoæ stawia nas poza obrêbem
wszystkich ¿yj¹cych, na zewn¹trz ludzkoci. Jest siê wykluczonym. [ ] Czym¿e jest
bezsennoæ? O ósmej rano jest pan dok³adnie w tym samym punkcie co o ósmej
wieczorem! Nie ma ¿adnego postêpu. Jest tylko ta bezkresna noc. A ¿ycie mo¿liwe
jest tylko wskutek nieci¹g³oci. Dlatego ludzie znosz¹ ¿ycie  na skutek nieci¹g³oci,
jak¹ zapewnia sen. [ ] gdy pan czuwa, jest pan sam z kim? Z nikim. Jest pan sam
z myl¹ o Nicoci6.

Walka Ciorana z bezsennoci¹ trwa³a niespe³na siedem lat, nietrudno zatem
wyobraziæ sobie, jak tak d³ugi okres bezsennoci mo¿e z³amaæ cz³owieka, ogo³ociæ go z wszelkich pragnieñ, absolutyzuj¹c tym samym tylko jedno z nich 
snu zamiennie ze mierci¹ jako jego substytutem. Cierpi¹cy Cioran wyalienowa³
siê ze spo³ecznoci, w której by³ zanurzony, a by³ to czas studiów oraz pracy
w gimnazjum, rozwin¹³ mocno nocne ¿ycie, tu³aj¹c siê po domach publicznych
i szukaj¹c ukojenia w ramionach prostytutek. Nie szuka³ pomocy, poszukiwa³
ukojenia w odosobnieniu, bliski by³ szaleñstwu. O samotnoci z tamtego okresu
dowiadujemy siê, czytaj¹c jego pierwsz¹ ksi¹¿kê, w której w jednym z rozdzia³ów opisuje samotnoæ, dokonuj¹c jej rozró¿nienia na dwa rodzaje:
S¹ dwa sposoby odczuwania samotnoci: gdy czujesz siê sam na wiecie i gdy odczuwasz osamotnienie wiata. [ ] Wra¿enie, ¿e jeste wrzucony i zawieszony
w wiecie, niezdolny przystosowaæ siê do niego, z¿erany od rodka, niszczony przez
w³asne s³aboci b¹d uniesienia, nêkany w³asnymi niedostatkami, obojêtny na zewnêtrzne odmiany wiata, które mog¹ byæ pe³ne blasku albo mroczne, a ty i tak
6

Tam¿e, Rozmowy z Cioranem, z Cioranem rozmawia Léo Gillet, dz. cyt., s. 72.

190

NATALIA ROSOSIÑSKA-KOZUB

trwasz wewn¹trz swego duchowego dramatu  oto co oznacza samotnoæ indywidualna. Odczuwanie samotnoci kosmicznej, choæ zachodzi równie¿ w jednostce, ma
ród³o nie tyle w jej czysto subiektywnym zamêcie, ile raczej we wra¿eniu, ¿e ten
wiat jest porzucony, w doznaniu zewnêtrznej nicoci7.

Cioran odczuwa³ samotnoæ na wspomniane przez siebie dwa sposoby, ta
dwuaspektowoæ jej prze¿ywania widoczna jest na pokanej przestrzeni stron
jego ksi¹¿ek, ale zupe³nie intuicyjnie siêgaj¹c po chocia¿by dwa jej tytu³y: Z³y
demiurg czy O niedogodnoci narodzin, czytelnik bêdzie w stanie rozpoznaæ te
dwie samotnoci  indywidualn¹ i kosmiczn¹. Z Cioranowskiej wizji cz³owieka wrzuconego w czas mimowolnie, w wiat, którego stworzenie jawi siê jako
¿art okrutnego i dowcipnego Boga, wy³ania siê samotnoæ cz³owieka i samotnoæ wiata w³anie. Oto rumuñski filozof nie tylko targany obsesj¹ mierci,
ale i obsesj¹ pocz¹tku  narodzin, wyznaje w O niedogodnoci : Nie biegniemy ku mierci, uciekamy przed katastrof¹ narodzin8, a nastêpnie: Obsesja
narodzin, przenosz¹c mnie w czas poprzedzaj¹cy moj¹ przesz³oæ, sprawia, ¿e
przysz³oæ, teraniejszoæ, a nawet i przesz³oæ trac¹ dla mnie urok9. Narodziny, to jest u p a d e k w c z a s (a jest to notabene tytu³ jednego z jego dzie³),
postrzega Cioran jako pocz¹tek swojej samotnoci, bo ka¿dy byt jest konstytutywnie samotny, ka¿de wiêc istnienie, gdy siê pojawia, jest z gruntu samotne.
¯ycie ujawnia siê dopiero przez odrêbnoæ  która jest zasadniczym fundamentem samotnoci  dlatego ka¿dy jest samotny tylko z tego powodu, ¿e jest
jednostk¹10 pisze w Zarysie rozk³adu. Istota ludzka w momencie przyjcia na
wiat, wyodrêbnia siê z niego, choæ zawiera siê w nim. To akcydentalne, jedynie bowiem przypadkiem cz³owiek staje siê bytem w wiecie, wrzucenie
w wiat rozpoczyna partykularn¹ ludzk¹ historiê, staje siê punktem wyjcia
ludzkiego losu i odmierzane jest w czasie. Cz³owiek zanurzony w wiecie, który funkcjonuje w czasie i przestrzeni, jednoczenie podlega tym prawom, ale
w swym podleganiu wiatu pozostaje zupe³nie samotny i zupe³nie odrêbny od
wiata. Narodziny i ³añcuch to synonimy. Ujrzeæ wiat³o dnia to ujrzeæ kajdanki […]”11, a zatem przekleñstwo narodzin to wyrok skazuj¹cy na samotnoæ.
Indywidualna samotnoæ Cioranowska stanowi wiêc odpowiednik wyró¿nionej
w ramach refleksji monoseologicznej samotnoci ontologicznej, bo przecie¿ tak
samo w myleniu Emila Ciorana, jak i w dyskursie filozofii samotnoci, jest to
samotnoæ, która konstytuuje byt ludzki, nadaje mu charakteru takiego bytu,
jakim w³anie jest, znamionuje go tym samym w jego póniejszym trwaniu
E. Cioran, Samotnoæ indywidualna i samotnoæ kosmiczna, w: ten¿e, Na szczytach rozpaczy, t³um. I. Kania, Warszawa 2007, s. 103.
8
Ten¿e, O niedogodnoci narodzin, t³um. I. Kania, Kraków 1996, s. 4.
9
Tam¿e, s. 9.
10
E. Cioran, Zarys rozk³adu, t³um. M. Kowalska, Warszawa 2006, s. 81.
11
Ten¿e, O niedogodnoci narodzin, dz. cyt., s. 164.
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i jednoczenie wspó³decyduje o ambiwalencji ludzkich d¹¿eñ od ja do my
i odwrotnie, i na zawsze.
Osobn¹ kwestiê stanowi wymieniona w Na szczytach rozpaczy samotnoæ
kosmiczna, która w ramach paradygmatu Ciorana koresponduje z jego stosunkiem
do Boga oraz do zagadnieñ religijnych, a która na ³amach rozwa¿añ monoseologicznych odsy³a do nurtu kontemplatywnego samotnoci, gdzie ta ujmowana jest
w kategoriach utylitarno-sapiencjalnych. Takie ujêcie samotnoci podstawow¹
wartoci¹ czyni bycie sob¹, które realizowaæ mo¿na poprzez kontemplacjê, ta za
w konsekwencji umo¿liwiæ mo¿e poznanie Boga. W przekonaniu Ciorana samotnoæ kosmiczna zasadza siê na osamotnieniu wiata, porzuceniu go przez Boga,
który jest jeszcze bardziej samotny ni¿ dzie³o swojej kreacji, choæ jak twierdzi
rumuñski myliciel: Stworzenie wiata nie ma innego wyt³umaczenia oprócz
lêku Boga przed samotnoci¹. Mówi¹c inaczej, rol¹ nas, stworzeñ, jest nie co
innego, tylko rozerwanie Stwórcy”12. Cioran nie rozumie istnienia takiego wiata
ze wszystkimi jego okrucieñstwami, mie zak³adaæ, ¿e dobry Bóg nie ima³by siê
tak niewybrednych ¿artów, by zaserwowaæ cz³owiekowi ¿ycie w cierpieniu, samotnoci ze wiadomoci¹ w³asnej zgnilizny i jedyn¹ ucieczk¹  w iluzjê. Istnienie wiata, w którym sam autor jest zanurzony, dowodzi jedynie tego, ¿e jego
stworzyciel musia³ byæ raczej z³ym demiurgiem, ani¿eli dobrym, mi³osiernym
Ojcem. Zastanawia siê wiêc Cioran, czy i sam Stworzyciel z du¿ym poczuciem
humoru nie jest ofiar¹ samotnoci w³anie.
Najprociej rzecz ujmuj¹c, myl Ciorana jest nastêpuj¹ca  Bóg stworzy³
wiat, by zape³niæ pustkê, by uchroniæ siê przed samotnoci¹, która i ten stworzony przezeñ wiat ow³adnê³a, co wiêcej  dzie³o stworzenia wcale nie wype³ni³o pustki, a zapewni³o jedynie marn¹ rozrywkê jego Stworzycielowi. W samym
centrum stoi za cz³owiek, który jest samotny w sposób istotowy. Poszukuje
w swej samotnoci drogi wyjcia, sk³aniaj¹c siê ku rozmowie, a w poszukiwaniu
rozmówcy wymyla Boga. Gdy docieramy do koñca wewnêtrznego monologu,
na krañce samotnoci, z braku innego rozmówcy wymylamy Boga  doskona³y
pretekst do rozpoczêcia dialogu13 czytamy w Zarysie rozk³adu. W wiêtych
i ³zach, ksi¹¿ce uznanej za najbardziej obrazoburczy wykwit Cioranowskich przemyleñ czytamy: Pojawienie siê Boga jest równoczesne z pierwszym dreszczem
samotnoci. […] Samotnoæ bez Boga to najczystsze szaleñstwo14. Cioran
w swym najintymniejszym wnêtrzu poszukiwa³ jednak kogo bliskiego, a jeli
jest z mej strony nadu¿yciem interpretacyjnym dodanie przymiotnika bliski, to
z pewnoci¹ poszukiwa³ kogo, kogokolwiek. Czêste o Bogu wzmianki, na przemian przyzywanie Jego obecnoci i obel¿ywe okrelanie Go, to nic innego jak
E. Cioran, wiêci i ³zy, t³um. I. Kania, Warszawa 2003, s. 61.
Ten¿e, Arogancja modlitwy, w: ten¿e, Zarys rozk³adu, dz. cyt., s. 126.
14
Ten¿e, wiêci i ³zy, dz. cyt., s. 36.
12

13
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dowód na Cioranowsk¹ potrzebê rozmowy, na dialogicznoæ istoty ludzkiej, która jakkolwiek d³ugo mo¿e wytrwaæ w autozamkniêciu, jednoczenie d¹¿y do jakiego my. Wymylanie obiektu, z którym siê w wyobrani rozmawia, nieustanne przywo³ywanie go w mylach zawiadcza o potrzebie wype³nienia
pustki, choæ sam Cioran afirmowa³ j¹ i mo¿na by siê pokusiæ o za³o¿enie, ¿e dla
niego powinno siê j¹ pisaæ z du¿ej litery, to jednoczenie nazbyt pusta by³a ta
pustka, by móc znosiæ jej ciê¿ar, wype³niona Bogiem sta³a siê paradoksalnie l¿ejsza. Dla uwa¿nie ledz¹cego Cioranowskie „wynurzenia” czytelnika mo¿e wydaæ siê rumuñski filozof osob¹ ocieraj¹c¹ siê o szaleñstwo, bo najpierw wymyla
Boga, gdy w swym monologu wewnêtrznym dojdzie do krañców samotnoci,
innym razem twierdzi, ¿e wiat stworzony zosta³ przez Boga po to, by staæ siê
dla niego swoistym remedium na samotnoæ. Nic bardziej mylnego, Cioran pragnie uchroniæ siê przed szaleñstwem w³asnej samotnoci, poszukuje rozmówcy do
odwzorowania swoich lêków i utrapieñ, pragnie potwierdzenia siebie, a przecie¿
niemo¿liwe jest to zrobiæ, pozostaj¹c jedynie z samym sob¹. Walka Ciorana z Bogiem, jego potyczki ze wiêtymi, zatargi z religi¹ w ogóle to doskona³y obraz
cierania siê dwóch d¹¿eñ: ku samotnoci i ku jakiemu my, ku jakiej wspólnotowoci.
Dlaczego cz³owiek nie mo¿e trwaæ zamkniêty w samym sobie? [ ] Czy nie by³oby
po¿yteczniej zaton¹æ w nurcie wewnêtrznoci, nie myl¹c zgo³a o ¿adnej obiektywizacji, i smakowaæ tylko z cich¹ rozkosz¹ najintymniejsze swoje porywy i poruszenia? [ ] Powci¹ganie treci domagaj¹cych siê obiektywizacji, tamowanie energii
d¹¿¹cych do eksplozji zawsze grozi powa¿nym niebezpieczeñstwem, jako ¿e mo¿e
nadejæ chwila, gdy nie da siê ju¿ panowaæ nad wzbieraj¹c¹ energi¹. Wówczas nastêpuje za³amanie, które jest wynikiem nadmiaru. S¹ prze¿ycia i obsesje, z którymi nie
sposób dalej ¿yæ. Czy¿ ratunkiem nie jest wtedy wyznanie ich?15

zapytuje Cioran, otwieraj¹c swój literacki debiut. Ju¿ sam bogaty dorobek jego
¿ycia zawiadcza o potrzebie obiektywizacji wszelkich stanów, które Cioran prze¿ywa³. Nie mog³o to siê odbyæ w mroku w³asnych myli. Rumuñski myliciel
sam swoje pisarstwo okrela sposobem na przetrwanie, odroczeniem samobójstwa, dystansowaniem siê do siebie samego. Zapytany w jednym z wywiadów,
dla kogo pisa³ i pisze ksi¹¿ki, odpowiedzia³, ¿e choæ zabrzmi jak hipokryta, to
dla nikogo, dla siebie samego. Cioranowskie pisanie to romans wewnêtrznego
z zewnêtrznym, publikowanie jeszcze bardziej ów romans uwiarygodnia, czyni
go oficjalnym. Gdy wewnêtrzne wychodzi ku zewnêtrznemu, to samotnoæ przestaje ju¿ dalej chcieæ byæ sama ze sob¹, d¹¿y ku czemu poza swoimi granicami.
W wywiadzie z Jean-François Duvalem zapytany: po co pisaæ?, odpowiada:

15

E. Cioran, Byæ lirycznym, w: ten¿e, Na szczytach rozpaczy, dz. cyt., s. 5.
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Teoretycznie jednak nie powinienem napisaæ ani opublikowaæ ani s³owa. Gdybym by³
absolutnie wierny sobie samemu. Ale nie mogê byæ wierny, poniewa¿ musia³em stan¹æ na w³asnych nogach, jako przystosowaæ siê do ¿ycia. Musia³em wdaæ siê w tego
rodzaju kompromis i handel, ¿eby w ogóle ¿yæ. Jestem absolutnie przekonany, ¿e
gdybym nie pisa³, pope³ni³bym samobójstwo. Jestem tego absolutnie pewien16.

Zapytany dalej o du¿¹ czêstotliwoæ u¿ycia zaimka my konstatuje nastêpuj¹co:
Mówi¹c my czêsto mylê ja. Nie jest to z pewnoci¹ my cz³owieka politycznego, my proroka czy te¿ nie wiadomo kogo, kto przemawia w imieniu innych. To
z pewnoci¹ nie t³um ani ¿adna inna zbiorowoæ. Nigdy nie mówi³em w niczyim
imieniu. Chodzi³o mi tylko o unikniêcie ja, które w pewnych sytuacjach nie jest
mo¿liwe, i o nadanie wygl¹du obiektywnego temu, co moje, subiektywne17.

Potrzeba obiektywizacji to potrzeba wyjcia z granic samego siebie ku innemu,
to potrzeba nawi¹zania relacji. Cioran pisz¹cy i publikuj¹cy takie relacje z czytelnikiem w sposób poredni nawi¹zuje, choæ z samej zasady dzia³aj¹ one w jednym kierunku, to s¹ wyciagniêciem rêki jednego ku wielu.
Obraz Ciorana jako cz³owieka samotnego wy³ania siê przede wszystkim
z zapisanych wewnêtrznymi udrêkami stron jego ksi¹¿ek, które same ju¿ z faktu
swego zaistnienia stanowi¹ rozgrywkê ich autora z bli¿ej nieokrelon¹ wspólnotowoci¹. Przyjrzawszy siê jednak jego prywatnemu ¿yciu, mo¿na odnieæ zgo³a
przeciwne wra¿enie. Jak wy¿ej wspomnia³am, m³ody Emil to mo¿e nazbyt wiadomy, a przez to i zanadto wra¿liwy ch³opak, któremu szczególnie bliska jest
refleksja nad mierci¹, ale nie odbija siê to w ¿aden sposób na jego relacjach
z rówienikami. Niew¹tpliwym okresem osamotnienia mo¿na okreliæ ten czas,
w którym cierpia³ na bezsennoæ, w wyniku której na mocy w³asnej decyzji alienowa³ siê z otaczaj¹cej go spo³ecznoci. Cioran w ods³onie dojrza³ego mê¿czyzny to zupe³nie inna historia, choæ nierzadko okrelany by³ jako samotnik z paryskiej mansardy (maj¹c na myli francuski okres jego ¿ycia, ten najbardziej
dojrza³y). Rumuñski myliciel nie stroni³ od ludzi, wrêcz przeciwnie  spotyka³
siê czêsto ze znanymi literatami, wydawcami, uczestnicz¹c ¿ywo w kulturalnym
¿yciu Pary¿a. Doskonale zdawa³ sobie sprawê, ¿e trudne s¹ warunki utrzymania
siê na powierzchni s³awy i nie jest mitem koniecznoæ wydawania jednej ksi¹¿ki
rocznie jako gwarantu podtrzymania literackiego istnienia, st¹d te¿ umiejêtnie zabiega³ o wzglêdy wa¿nych osobistoci. Jego poszukiwanie kontaktu z ludmi
wi¹za³o siê tak¿e z potrzeb¹ bycia finansowanym; gdy nie by³ w stanie siê utrzymaæ z wynagrodzenia p³yn¹cego ze sprzeda¿y ksi¹¿ek, wnet znajdowa³ jakiego
opiekuna, który widzia³ w nim potencja³. Z wymienionej ju¿ pozycji biograficz16
17

Ten¿e, Rozmowy z Cioranem, z Cioranem rozmawia Jean-François Duval, dz. cyt., s. 41.
Tam¿e.
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nej Bernda Mattheusa mo¿na dowiedzieæ siê o wielu takich sytuacjach, w których Cioran z myl¹ o prze¿yciu, stawa³ siê czyim utrzymankiem tudzie¿ kombinowa³ (jak sam to okrela) z przed³u¿aniem naukowego stypendium na poczet pisania doktoratu, którego ostatecznie nie ukoñczy³. Cioran nie by³ te¿
samotny pod wzglêdem bycia w zwi¹zku z kobiet¹, dzieli³ swoje ¿ycie z nauczycielk¹ jêzyka angielskiego, Simone Boué, która troszczy³a siê o przyziemne sprawy w ich zwi¹zku, zapewnia³a rumuñskiemu filozofowi spokój materialny. Niemiecki pisarz, Mattheus w Prologu do biografii Ciorana opisuje wizytê w paryskim
mieszkanku Ciorana nr 21 przy Rue de lOdéon; oto fragment tego¿ opisu:
W «salonie» da³o siê wyczuæ obecnoæ kogo jeszcze. Od czasu do czasu Cioran odsuwa³ przesuwne drzwi, rzuca³ kilka gwa³townych s³ów, po czym wraca³
do stolika ze s³onymi paluszkami i ozdobnymi butelkami z alkoholem. […] Cioran ani s³owem nie wspomnia³ o swej towarzyszce ¿ycia, Simone Boué, tak jakby kobieta psu³a obraz samotnika18. Z przekazu ustnego znakomitego polskiego
t³umacza dzie³ Ciorana, Ireneusza Kani wynika, ¿e Cioran bardzo dba³ o swój
wizerunek myliciela samotnego, marginalnego, odrzuconego, w rzeczywistoci
za wiód³ on wzglêdnie spokojne i ustabilizowane ¿ycie u boku Simone, która
by³a silnym ramieniem w ich zwi¹zku. Filozof nie czu³ siê w tej relacji samotny,
doskonale siê rozumieli, ³¹czy³y ich wspólne inspiracje literackie, ¿yli ze sob¹ a¿
do mierci Emila19. Codzienna egzystencja rumuñskiego aforysty nie przypomina³a w niczym ¿ywota samotnika, cz³owieka wyalienowanego, ¿yj¹cego na skraju decyzji o ostatecznej autodestrukcji. Jednak¿e po mierci Ciorana Simone odnalaz³a Zeszyty, wczeniej nie mia³a pojêcia o ich istnieniu. W swym licie do
Kani z 15 sierpnia 1995 roku pisze o tym niezwykle interesuj¹cym znalezisku
i nie ukrywa swojego g³êbokiego zdziwienia jego zawartoci¹, przyznaje, ¿e s¹
kontrowersyjne i nie spodziewa³a siê, by kto, z kim tyle czasu dzieli³a swoje
¿ycie i z kim by³a tak blisko, móg³ siê okazaæ tak wielkim nieznajomym. Treæ
Cioranowskich diariuszy mo¿e bowiem szokowaæ, zw³aszcza ¿e wy³ania siê
z nich nierzadko obraz cz³owieka zdruzgotanego, niewidz¹cego nigdzie sensu,
pozbawionego nadziei. Mimo i¿ Simone zna³a jego dzie³a, Zeszyty wielce j¹ zdumia³y, bo Cioran je przed ni¹ ukrywa³. Pytanie, jakie siê nasuwa³o, dotyczy³o
sensu tego¿ kamufla¿u, bo skoro w swej stylistyce oraz pod wzglêdem nagromadzenia rozmaitych inwektyw by³y podobne do tych dzie³, które publikowa³, dlaczego uchroni³y siê od pokusy uwolnienia od w³asnych obsesji? Cioran by³ bardzo
konsekwentny w budowaniu swojego wizerunku samotnika, unika³ wywiadów,
udzieli³ ich niewiele, gdy ju¿ pozowa³ do zdjêcia, stara³ siê nie zdradzaæ siê
B. Mattheus, Cioran. Portret radykalnego sceptyka, t³um. R. Reszke, Warszawa 2008, s. 17.
Wyst¹pienie Ireneusza Kani w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego w ramach konferencji Cioran  W pu³apce istnienia, Opole, 4. X. 2011 r. Temat wyst¹pienia  Korespondencja
z Simone Boué. I. Kania na bie¿¹co t³umaczy³ z jêzyka francuskiego swoj¹ korespondencjê z partnerk¹ Ciorana, gdy ten przebywa³ w szpitalu. Listy te obejmuj¹ lata 1993-1995.
18
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umiechem. Cioran mia³ siê chêtnie i czêsto, choæ dba³ o to, by nie publikowano fotografii przedstawiaj¹cych go jako cz³owieka pogodnego i zrelaksowanego20 pisze Bernd Mattheus. Z przekazu ustnego I. Kani wynika równie¿, ¿e Cioran by³ doskona³ym partnerem do rozmów, potrafi³ s³uchaæ i wykazywaæ
zrozumienie. Z tego powodu czêsto by³ zapraszany na obiady jako towarzysz
intelektualny, wzorcowy rozmówca, który uprzyjemni czas i uszlachetni go cnot¹ erudycji.
¯ycie i twórczoæ Ciorana, jako ca³okszta³t stanowi¹cy pole jego d¹¿eñ ku
samotnoci oraz ku wspólnotowoci, sta³y siê dla mnie inspiruj¹ce przede wszystkim ze wzglêdu na charakterystyczn¹ ideê samobójstwa. Jest ona punktem pocz¹tkowym, naprowadzaj¹cym mnie na tropy dyskursu samotnoci, jaki mo¿na
rozpoznaæ w zawartoci treciowej Cioranowskich dzie³. Wizytówka rumuñskiego filozofa, czyli s³awetne i brzemienne w znaczenie wyznanie: ¯yjê tylko dlatego, ¿e jest w mojej mocy umrzeæ, kiedy tylko mi siê spodoba: bez idei samobójstwa zabi³bym siê ju¿ dawno21, to definicja najpe³niej oddaj¹ca sens idei
samobójstwa. Mo¿liwoæ pope³nienia aktu ostatecznej autodestrukcji stanowi³a
dla Ciorana potêgê, mo¿liwoæ stanowi³a dlañ wy¿szy stopieñ modalnoci ani¿eli istnienie, realnoæ. W ka¿dej potencjalnoci widzia³ wiêcej si³y ni¿ w realnym,
poniewa¿ potencjalnoæ to wolnoæ. Cz³owiek Cioranowski to istota wolna
w znaczeniu wolnoci do, zdeterminowana w swej wolnoci od. Cz³owiek
jako istota wolna i suwerenna nie podlega ¿adnym moralnym nakazom, ¿adnemu wy¿szemu bóstwu, jest jedynym depozytariuszem swojego istnienia, a poniewa¿ istnieje wbrew swej woli, a przynajmniej pomimo niej, nie podjê³a sama
decyzji o zanurzeniu w realny wiat, nie jest zobligowana ¿adn¹ umow¹, by
w nim pozostaæ. Mo¿liwoæ pope³nienia samobójstwa to czêsto jedyne pocieszenie, jakie cz³owiek mo¿e znaleæ, w zwi¹zku z tym i jedyna jego si³a, „deska ratunkowa”. Cioranowska idea samobójstwa przemyca ze sob¹ wczeniejsze za³o¿enie, mianowicie za³o¿enie wolnoci. W dyskursie monoseologicznym wolnoæ
w powi¹zaniu z fenomenem samotnoci nabiera charakteru myli przewodniej,
sytuuj¹c siê w narracji indywidualistycznej. Wolnoæ, która jest podstaw¹ mo¿liwoci samotnoci, jest zaledwie zwiastunem pe³ni wolnoci, do której prowadzi
samotnoæ. Akt wolnoci i samotnoci wzajemnie siê przenikaj¹, stanowi¹c
wzglêdem siebie implikacjê obustronn¹, tym samym bardzo utrudniaj¹c analizê
obu fenomenów jako wzajemnie powi¹zanych. Czy Cioran w wyniku samotnoci wpad³ na pomys³ mylenia o samobójstwie wyzwoleñczo i wolnociowo? Czy
wyra¿aj¹c akt swojej wolnoci poprzez ideê samobójstwa wtórnie wywo³a³ samotnoæ? Samotnoæ jako diagnoza stanu psychicznego twórcy idei samobójstwa
wynika te¿ nie przede wszystkim z jego wolnoci, rozumianej jako niezale¿noæ
20
21

B. Mattheus, Cioran , dz. cyt., s. 16.
E. Cioran, Aforyzmy, t³um. J. Ugniewska, Warszawa 1993, s. 25.
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(szczytowy punkt samotnoci), ale wi¹¿e siê z samym myleniem o mierci.
W dyskursie psychologicznym fenomen samotnoci ³¹czy siê grub¹ lini¹ zale¿noci z aktem ostatecznej autodestrukcji. Jak pisze Brunon Ho³ysz, wybitny polski przedstawiciel suicydologii: Zdaniem wielu badaczy samotnoæ mo¿na
uznaæ za jeden z podstawowych czynników prowadz¹cych do ró¿nych chorób
organizmu, psychopatologii, zjawisk patologii spo³ecznej, […], a tak¿e do zamachów samobójczych22. Samotnoæ mo¿e staæ siê g³ówn¹ przyczyn¹ zamachu na
swoje ¿ycie, ale czy¿ samobójstwo skonceptualizowane w postaci idei nadal stanowi wyraz samotnoci? A gdyby spojrzeæ na nie jak na wyci¹gniêt¹ ku wspólnocie
rêkê? Idea, która mnie ocala, pozwala mi byæ poród innych, daje mi mo¿liwoæ
d¹¿enia ku my, nawet jeli pozostanie to jedynie w sferze potencjalnoci, to stanowi a¿ w kierunku wspólnoty.
W Sylogizmach goryczy odnajdujemy rozdzia³ zatytu³owany Cyrk samotnoci. Jak pozosta³e rozdzia³y tej ksi¹¿ki stanowi on zbiór aforyzmów uporz¹dkowanych pod k¹tem tytu³owego tematu. Ju¿ samo zestawienie wyrazów cyrk
i samotnoæ wydaje siê, jeli nie intuicyjnie sprzeczne, to przynajmniej intryguj¹ce. Jak bowiem widowiskow¹ sztukê, w której jej g³ówni bohaterowie eksponuj¹ umiejêtnoci, odwagê oraz harmoniê, przystawiæ do fenomenu samotnoci? Cioran jednak¿e dokonuje takiego zestawienia i za pomoc¹ aforystycznych
pere³ek folguje swoim bol¹czkom, najczêciej przywo³uj¹c mieræ, Boga, zbiorowisko ludzkie i wszelakie resentymenty wzglêdem samego siebie. Pisze mianowicie: W kontakcie z ludmi zatraci³em ca³¹ wie¿oæ swoich newroz23 albo
Pozby³em siê Boga z potrzeby skupienia; uwolni³em siê od ostatniego natrêta”24
lub te¿ Dlaczego siê wycofywaæ i opuszczaæ grê, skoro tylu mamy jeszcze ludzi
do oszukania?”25. Ca³y rozdzia³ naszpikowany jest niejako sprawozdaniem ze
swoich relacji z samym sob¹, z innymi, z Bogiem, stanowi¹c tym samym „samorozliczenie”. Bóg, który wczeniej, jak sam Cioran przyzna³, potrzebny by³ do
dialogu, gdy nieznona by³a samotnoæ, tym razem okazuje siê intruzem jego
myli, niepozwalaj¹cym mu na bycie sob¹, ludzie, którzy go otaczaj¹ mimowolnie, odbieraj¹ mu jednoczenie jego prawdziwe ja, a równoczenie cynicznie
kalkuluje, ¿e gra we wspólnotowoæ jest szalenie interesuj¹ca, bo zawsze znajdzie siê kto, kogo warto oszukaæ. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e rumuñski myliciel zapomnia³ o dotychczasowej linii budowania wizerunku samotnika lub te¿
wiadomie z niego zrezygnowa³, pogrywaj¹c sobie ze swoim czytelnikiem.
Pryzmat samotnoci, przez który pozwoli³am sobie spojrzeæ na sylwetkê rumuñskiego skandalisty, okazuje siê, nie jest jedyn¹ perspektyw¹, bo oto mamy
22
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te¿ spojrzenie my, czyli Ciorana uwik³anego w relacje miêdzyludzkie, i choæ
wyranie widaæ jego maria¿ z samotnoci¹, to zauwa¿yæ te¿ nietrudno przejawy
jego zainteresowania relacjami z innym, drugim  wspólnot¹. Oba fenomeny,
mimo i¿ nie graj¹ roli pierwszoplanowej ani w ramach zapisanych przez Ciorana
stronic, ani w historii jego ¿ycia, to wci¹¿ utrzymuj¹ swoj¹ relewantnoæ. Warto
jest zatem mieæ je na wzglêdzie zarówno w refleksji nad Cioranowsk¹ myl¹, jak
i w dyskursie dialektyki samotnoci i wspólnotowoci. Cioranowskie zaprzysiê¿enie z samotnoci¹, które odbywa siê w formie zmaterializowanej pismem, nie
zostaje przed³u¿one na prywatne ¿ycie  w tym ju¿ dochodzi do nieustannego
flirtu z innym, z innymi, z bli¿ej nieokrelonym my. Nale¿y tak¿e zaznaczyæ,
¿e flirt ten bocznymi cie¿kami przenosi siê na jego twórczoæ, w której przecie¿
wprawne czytelnicze oko dostrze¿e nieraz wyrazy têsknoty za czym poza ja.
Cioran zdawa³ sobie sprawê z zagro¿enia, jakie niesie ze sob¹ wdanie siê w kontakty z ludmi, wst¹pienie w uniê z innymi to pozbawienie siê swej wielkoci
i jedynoci, zgoda na przystosowanie. Gombrowiczowskie Miêdzyludzkie to
niebezpieczeñstwo wiêksze od w³asnej samotnoci: Wygnaj ludzi z twych myli, niech nic zewnêtrznego nie kala twej samotnoci, b³aznom pozostaw troskê
o szukanie podobnych im. Inny ciê umniejsza, bo zmusza ciê do odgrywania jakiej roli […]”26. Cioranowskie zmagania z samym sob¹ i z umiejscowieniem
siebie w relacjach z innymi to doskona³y przyk³ad dialektyki d¹¿eñ ku samotnoci i ci¹got spo³ecznociowych. A skoro: Samotnoæ nie uczy, jak byæ samym,
lecz jak byæ jedynym27, to pozostaj¹c we wspólnocie, cz³owiek mo¿e zachowaæ
swoje prawo do samotnoci, obroniæ najintymniejsz¹ przestrzeñ dla swojej soboci, a jednoczenie w swej wyedukowanej przez samotnoæ jedynoci pozostaje
mu mo¿liwoæ zwrócenia siê ku wspólnocie. Dialektyka ku ja oraz ku my
trwa nieustaj¹co, przenosz¹ siê jedynie akcenty, a Cioranowskie zestawienie ¿ycie  twórczoæ bardzo trafnie owe akcenty uwidacznia.
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SUMMARY
This essay constitutes an attempt of showing the dialectics of the phenomenons of solitude
and community on the example of Romanian writer and philosopher, Emil Cioran’s works and life.
The aim of this paper is to present the combination of Cioran’s writings and his private life in
comparison with the game in which solitude and community plays the main roles. The complete
profile of Cioran greatly references to a philosophical subdiscipline, monoseology which treats on
the phenomenon of solitude with its all complexity. The writings of Emil Cioran is a mutual
interweaving of loner’s striving for any community.
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MACIEJ KOPYCIÑSKI

Jednostka a wspólnota w filozofii Charlesa Taylora
Individual and Community in the Philosophy of Charles Taylor

W niniejszym tekcie chcê przedstawiæ zagadnienie relacji jednostki do
wspólnoty w filozofii Charles’a Taylora. Tytu³ow¹ relacjê odnaleæ mo¿emy,
moim zdaniem, co najmniej na dwóch p³aszczyznach twórczoci kanadyjskiego
filozofa. Pierwsz¹ z nich jest filozofia polityki, drug¹ za za³o¿enia antropologiczne i ich relacja do jêzyka1.
Zacznijmy zatem od pierwszej z wymienionych p³aszczyzn. Problematykê
relacji jednostki do wspólnoty znajdujemy w s³ynnym ju¿ sporze miêdzy liberalizmem a komunitaryzmem, chocia¿ nie jest to jedyna o tego wielow¹tkowego
sporu. Sztandarowym dzie³em w obozie liberalnym jest Teoria sprawiedliwoci
Johna Rawlsa z roku 1971, w której autor poszukuje podstaw dla bezstronnych
zasad sprawiedliwoci, wprowadzaj¹c figury „sytuacji pierwotnej” i „zas³ony
niewiedzy”.
Rawlsowi idzie zatem o to  pisze w swoim komentarzu Andrzej Szahaj  ¿e zasady
sprawiedliwoci, które maj¹ okreliæ prawa i obowi¹zki oraz regulowaæ dystrybucjê
spo³ecznych i ekonomicznych korzyci, powinny byæ pojmowane jako hipotetyczny
kontrakt czy ugoda, która powsta³aby wród ludzi abstrahuj¹cych od poszczególnych
aspektów ich w³asnych przekonañ, w tym od ich w³asnych koncepcji dobrego ¿ycia2.

Kwesti¹ zasadnicz¹ jest tu zatem stworzenie warunków dla swobodnego
okrelania tego, jaki kszta³t ma przyj¹æ konkretne dobro, za kwestia deliberacji
na temat owego dobra pozostaje drugorzêdna. Sprowadzaj¹c ca³¹ tê kwestiê do
1
W kwestii polityki pogl¹dy Tylora s¹ znane i szeroko komentowane, pozwolê wiêc sobie
tylko na ich krótkie przypomnienie. O wiele bardziej interesowaæ mnie tu bêdzie druga z wymienionych p³aszczyzn problemowych.
2
A. Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór komunitarystów z libera³ami a sprawa polska,
Warszawa 2003, s. 13.
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jednego kluczowego sformu³owania, powiedzieæ mo¿na: s³usznoæ jest pierwotna wzglêdem dobra. Ogólna zasada sprawiedliwoci wyznacza w tym ujêciu
ramy ró¿nym, niekoniecznie wspó³miernym, koncepcjom dobra, jak równie¿
mo¿liwoci ich realizacji, które pozostaj¹ w jednostkowej w³adzy uznania. Co
wiêcej, s³usznoæ nie musi byæ pojmowana jako maksymalizacja dobra. Jak pisze Nancy Davis o stanowisku deontologicznym, do którego zaliczyæ mo¿na teoriê Rawlsa: W rzeczy samej [deontologowie] s¹dz¹, ¿e nie zachodzi ¿aden wyranie okrelony stosunek miêdzy czynieniem tego, co s³uszne, a czynieniem
tego, co dobre (w sensie konsekwencjalistycznym, tj. wytwarzanie dobrego skutku)”3. W podejciu tym s³uszne dzia³anie opiera siê na tzw. rygorach deontologicznych, czyli na regu³ach, zakazach, ograniczeniach, przy czym nie wchodzi
tu w grê maksymalizacja ani porównywanie poszczególnych dóbr, za oparcia dla
poszczególnych rygorów szuka siê b¹d to w potocznych intuicjach moralnych,
b¹d wyprowadza siê je z jednej fundamentalnej zasady, np.: z Kantowskiego
imperatywu kategorycznego czy te¿ ze wspomnianej Rawlsowskiej zasady „sprawiedliwoci jako bezstronnoci”.
Pierwszym dobrze wyartyku³owanym dzie³em, bêd¹cym zarazem pocz¹tkiem
ca³ej serii komunitarystycznych krytyk, jest ksi¹¿ka Liberalism and the Limits of
Justice Michaela Sandela. Podobnie jak wiele póniejszych polemicznych pism
komunitarystów (albo autorów zaliczanych do tego nurtu), krytyka ta skupia siê
na wizji cz³owieka le¿¹cej u podstaw Rawlsowskiej koncepcji, mianowicie chodzi tu o tzw. „suwerenny podmiot wyboru”, któremu Sandel przeciwstawia „podmiot radykalnie usytuowany”. Ujmuj¹c rzecz w wielkim skrócie: chodzi o to, ¿e
podmiot konstytuowany jest poprzez wyznawane wartoci i cele, te z kolei s¹
wcielone w dan¹ wspólnotê. To¿samoæ jednostki jest w tym ujêciu spo³ecznie
usytuowana, uwik³ana czy te¿ obci¹¿ona wierzytelnociami. Role i zwi¹zane
z nimi obowi¹zki, w które zostalimy rzuceni”, obliguj¹ nas do ich spe³nienia.
Nasze ukonstytuowanie w danej wspólnocie nie podlega naszemu wyborowi,
dlatego te¿ okrelone cele i wartoci zastajemy jako dane, wyprzedzaj¹ce niejako nasze poczucie to¿samoci.
Z analiz Rawlsa wy³ania siê jednostka suwerenna, samodzielnie dokonuj¹ca
wyboru dóbr i celów. „Taka jednostka  pisze Aneta Gawkowska  wyposa¿ona
jest jedynie w pewne prawa i pragnienia dóbr pierwotnych. Wszelkie inne cele
maj¹ byæ zdeterminowane przez ni¹ sam¹, wed³ug jej ¿yczeñ i w trakcie jej ¿ycia4. Rola wspólnoty w tej teorii sprowadza siê jedynie do dostarczania neutralnych ram sprawiedliwoci  praw gwarantuj¹cych bezstronne zasady. Neutral-

N.A. Davies, Deontologia wspó³czesna, w: Przewodnik po etyce, red. Peter Singer, Warszawa 1998, s. 248.
4
A. Gawkowska, Bior¹c wspólnotê powa¿nie. Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004, s. 79.
3
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noæ jest tu pojmowana jako neutralnoæ wobec jakiejkolwiek wizji dobra, zgodnie ze wspomnian¹ ju¿ wy¿ej zasad¹ prymatu s³usznoci nad dobrem5. Sandel za
i inni komunitaryci bêd¹ w duchu Arystotelesa wskazywaæ na pierwszorzêdn¹
rolê dobra jako celu oraz niezbywaln¹ rolê wspólnoty w realizowaniu okrelonych dóbr, a wiêc w sferze politycznej, pojmowanej tu jako przed³u¿enie moralnoci6.
Jak sytuuje siê w kontekcie tej debaty Taylor? Jakkolwiek sam kanadyjski
myliciel wzbrania siê przed okreleniem komunitarysta, to rozstrzygniêcia filozoficzne, jakie znajdujemy w jego pismach, lokuj¹ go zdecydowanie bardziej
w „dru¿ynie K”, ni¿ w „dru¿ynie L”7.
Zdaniem Taylora, pomimo faktycznych ró¿nic dziel¹cych oba obozy, wiele
spornych kwestii wynika po prostu z pomieszania pojêæ, dlatego warto wyró¿niæ
tu dwie p³aszczyzny: pierwsza dotyczy kwestii ontologicznych, druga za kwestii preferencji. Poziom ontologiczny dotyczy ostatecznych kategorii w procesie
wyjaniania zjawisk spo³ecznych. Tu mo¿emy wyró¿niæ atomistów (metodologiczny indywidualizm  ostatecznymi kryteriami bêd¹ tu w³asnoci dzia³aj¹cych
jednostek, za dobro spo³eczne sprowadza siê do sumy dóbr indywidualnych)
i holistów8. Natomiast p³aszczyzna preferencji jest zwi¹zana z postaw¹ moraln¹
i lini¹ postêpowania. Innymi s³owy, s¹ to ró¿norakie próby odpowiedzi na pytanie o po¿¹dany kszta³t instytucji spo³ecznych i politycznych oraz o w³aciwy lub
s³uszny zbiór wartoci moralnych, którym winny byæ podporz¹dkowane9.
Taylor konstatuje z³o¿onoæ relacji miêdzy tymi p³aszczyznami  nie zachodzi tu relacja prostej determinacji, a jednak nie s¹ one od siebie zupe³nie niezale¿ne, poniewa¿ stanowisko, jakie zajmujesz na poziomie ontologicznym, mo¿e
nale¿eæ do istotnych fundamentów twoich preferencji”10. Znaczna czêæ nieporozumienia w debacie liberalno-komunitarystycznej wi¹¿e siê w³anie z pomieszaniem tych poziomów11.
wiadomie pomijam tu kolejne konsekwencje tych za³o¿eñ.
Na omawiany tu spór mo¿na spojrzeæ równie¿ z perspektywy sporu o wartoci: jako spór
miêdzy wolnoci¹, równoci¹ i braterstwem. Na ten temat zob. R. Prostak, Rzecz o sprawiedliwoci. Komunitarystyczna krytyka wspó³czesnego liberalizmu amerykañskiego, Kraków 2004;
W. Kymlicka, Braterstwo, w: Przewodnik po wspó³czesnej filozofii politycznej, red. R.E. Goodin
i P. Pettit, t³um. C. Cielak, M. Porêba, Warszawa 1998.
7
Jest to okrelenie samego Taylora, który tak w³anie okrela komunitarystów (Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer) za filozofów liberalnych – „dru¿yn¹ L” (John Rawls,
Ronald Dworkin, Thomas Nagel).
8
Ch. Taylor, Nieporozumienia wokó³ debaty liberalno-komunitariañskiej, w: Komunitarianie.
Wybór tekstów, red. P. piewak, t³um. P. Rymarczyk, T. Szubka, Warszawa 2004, s. 37-38.
9
D. Dra³us, Charles Taylor. Sprzecznoci miêdzy filozofi¹ praktyczn¹ a praktyk¹ filozoficzn¹,
w: Indywidualizm, wspólnotowoæ, polityka, red. M.N. Jakubowski, A. Szahaj, K. Abriszewski,
Toruñ 2002, s. 230.
10
Ch. Taylor, Nieporozumienia…, dz. cyt., s. 39.
11
Dok³adniej mówi¹c, krytyczne odniesienie do Sandelowskiej tezy o „podmiocie usytuowa5

6

202

MACIEJ KOPYCIÑSKI

Porz¹dne rozeznanie poziomu ontologicznego ma na celu dok³adne uporz¹dkowanie pola mo¿liwoci. Jednak dokonuj¹c samego wyboru, nie mo¿emy obejæ
siê bez tez normatywnych.
Znaczenie powy¿szej tezy uwidacznia siê, gdy przyjrzymy siê jeszcze jednemu punktowi sporu Sandela z Rawlsem  chodzi tu o zasadê dyferencji, wspieraj¹c¹ Rawlsowski egalitaryzm. Zasada ta mówi o posiadanych przez jednostki
zasobach jako o nale¿¹cych do wspólnego dobra spo³ecznego, poddaj¹cych siê
odpowiedniej dyspozycji. Jednak takie ujêcie nolens volens zak³ada dosyæ du¿y
poziom spo³ecznej solidarnoci, ta za opieraæ siê mo¿e tylko na jani zakorzenionej”, o silnych uczuciach wspólnotowych. Niestety, teoria Rawsla przyjmuje,
¿e uczestnicy relacji spo³ecznych s¹ sobie obojêtni. „W tym wypadku znowu jasne jest – twierdzi Taylor – ¿e celem wywodów Sandela  s³usznych czy nie 
jest okrelenie alternatyw w sytuacji rzeczywistego wyboru12. Zatem nieuchronnie wy³ania siê kwestia mo¿liwoci egalitarnej redystrybucji (poziom preferencji),
je¿eli na poziomie ontologicznym za³o¿ylimy atomizm. Z kolei po przyjêciu ontologicznego holizmu, czyli „mocnej wspólnoty”, powstaje pytanie o mo¿liwoci
jej oparcia w g³ównej mierze na zasadzie sprawiedliwoci. Innymi s³owy, nale¿y
zapytaæ, czy w grê nie wchodz¹ tu inne dobra? Twierdzê  pisze Taylor – ¿e to
w³anie tego rodzaju pokazywanie mo¿liwych wyborów stanowi g³ówn¹ funkcjê
tego, co nazwa³em twierdzeniami ontologicznymi. To w ten sposób Sandelowska krytyka powinna byæ odczytywana  nie jako opowiedzenie siê za konkurencyjnymi preferencjami13.
Zdaniem Taylora, w³anie z powodu umieszczania owych dwóch poziomów
same terminy „liberalizm” i „komunitaryzm” powinny zostaæ odrzucone, albowiem sugeruj¹ one, ¿e spór toczy siê tylko i wy³¹cznie na poziomie preferencji.
Innymi s³owy: dru¿yna L stawia bardziej na wartoæ wolnoci, dru¿yna K
na wartoæ braterstwa. Je¿eli ju¿ zauwa¿one zostaj¹ rozstrzygniêcia na poziomie
ontologicznym, s¹dzi siê co najwy¿ej, ¿e s¹ pochodn¹ rozstrzygniêæ z poziomu
preferencji. Dowolne stanowisko  twierdzi Taylor  w sporze miêdzy atomizmem i holizmem mo¿e iæ w parze z dowolnym stanowiskiem miêdzy indywidualizmem i kolektywizmem”14. W filozofii wykrystalizowa³y siê ju¿ stanowiska takie jak indywidualistyczny atomizm, prezentowany przez Roberta Nozika,
holistyczny kolektywizm w wydaniu Karola Marksa, dalej: holistyczny indywidualizm (Wilhelm von Humboldt) oraz nieco kuriozalny atomistyczny kolektywizm w wydaniu Burrhusa F. Skinnera. Jak nietrudno siê domyliæ, sam autor
róde³ podmiotowoci opowiada siê za opcj¹ wyznaczon¹ przez Humboldta, alnym” zasadza³o siê na jej interpretacji jako twierdzenia dotycz¹cego poziomu preferencji. Wedle
Taylora, Liberalism and the Limits of Justice jest rozpraw¹ z zakresu spo³ecznej ontologii.
12
Ch. Taylor, Nieporozumienia…, dz. cyt., s. 42.
13
Tam¿e.
14
Tam¿e, s. 43.
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bowiem filozofowie zajmuj¹cy stanowisko holistycznego indywidualizmu reprezentuj¹ [ ] trend mylowy, który jest w pe³ni wiadom (ontologicznych) spo³ecznych uwarunkowañ ludzkich podmiotów, ale bardzo wysoko ceni wolnoæ
i indywidualn¹ odmiennoæ. [ ] W wietle tych faktów jest zdumiewaj¹ce, ¿e
ktokolwiek mo¿e uwa¿aæ, i¿ obrona holizmu poci¹ga za sob¹ opowiedzenie siê
za kolektywizmem”15.
A zatem jak wygl¹da interesuj¹cy nas tu zwi¹zek takiego postrzegania jednostki i wspólnoty? Sam Taylor okrela to w taki oto sposób:
Spo³eczny pogl¹d na cz³owieka to pogl¹d, wedle którego esencjalny warunek konstytucyjny poszukiwania dobra przez cz³owieka jest zwi¹zany z byciem w spo³eczeñstwie. A zatem twierdzê, ¿e cz³owiek nie mo¿e byæ podmiotem moralnym, a wiêc
i kandydatem do ludzkiego dobra, poza wspólnot¹ jakiego jêzyka i zwi¹zanego
z wzajemnoci¹ dyskursu o tym, co dobre i co z³e, sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
Odrzucam wszystkie atomistyczne pogl¹dy, albowiem to, co cz³owiek bierze ze spo³eczeñstwa, to nie jaka pomoc w realizacji dobra, lecz sama mo¿liwoæ bycia podmiotem poszukuj¹cym tego¿ dobra16.

Pomijaj¹c kwestiê jêzyka, po prostu nie sposób zrozumieæ takiego stanowiska, jakim jest holistyczny indywidualizm. W tym miejscu przechodzimy do drugiej p³aszczyzny problemowej, a w zasadzie tylko innego aspektu relacji jednostka a wspólnota.
Od strony jêzyka chcia³bym umieciæ stanowisko Taylora pomiêdzy dwoma
paradygmatami, jakie wskaza³a Agata Bielik-Robson w swojej pracy: Na drugim
brzegu nihilizmu. Filozofia w poszukiwaniu nowego podmiotu17.
Za wyranym rozdzieleniem owych paradygmatów przemawiaj¹ fundamentalne ró¿nice w³anie w pojmowaniu jêzyka i jednostki ludzkiej, ró¿nice, które
dziel¹ niemal ca³¹ wspó³czesn¹ filozofiê, doprowadzaj¹c do swoistej „wojny
o podmiot”. Ogólnie rzecz bior¹c, Bielik-Robson zastanawia siê nad koncepcjami podmiotowoci, jakie zrodzi³a XX-wieczna filozofia18. Owe dwa stanowiska
to z jednej strony podejcie obiektywistyczne, redukuj¹ce podmiotowoæ do jej
ogólnych uwarunkowañ. Podmiot w tym ujêciu staje siê tylko epifenomenem
Tam¿e.
Ch. Taylor, The Nature and the Scope of Distributive Justice, w: ten¿e, Philosophy and the
Human Science. Philosophical Papers, Cambridge 1985, s. 292, cyt. za: A. Szahaj, Jednostka czy
wspólnota?, dz. cyt., s. 18.
17
A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu. Filozofia wspó³czesna w poszukiwaniu nowego podmiotu, Warszawa 1997.
18
Projekt Bielik-Robson siêga o wiele dalej ni¿ prosta konstatacja ró¿nic miêdzy przywo³anymi tu opcjami filozoficznymi i polega na pokazaniu potencjalnych podobieñstw miêdzy strukturalizmem, hermeneutyk¹ i psychoanaliz¹, ryzykuj¹c jednoczenie podtrzymanie niewspó³miernych
jêzyków tych¿e koncepcji. Pomijaj¹c, sk¹din¹d ciekawe wyniki tej pracy, w dalszej czêci siêgniemy tylko do uwag powiêconych Taylorowi.
15

16
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g³êbszej (czy raczej nale¿a³oby dodaæ: zewnêtrznej) rzeczywistoci. Z drugiej
strony mamy subiektywizm g³osz¹cy podmiotow¹ niezale¿noæ od wszelkich determinacji niepodmiotowych19. Jednym z g³ównych zamiarów autorki jest pokazanie stanowiska, które przekracza³oby ów dualizm, innymi s³owy, pokazanie, jak
mo¿liwa jest wolnoæ i autonomia podmiotu uwarunkowanego, ale niezredukowanego do owych uwarunkowañ.
Powy¿ej zarysowanej opozycji z grubsza odpowiadaj¹ dwa filozoficzne paradygmaty: strukturalizm by³by tu stanowiskiem obiektywistyczym, za filozofia
wiadomoci  subiektywistycznym. Bielik-Robson twierdzi, ¿e strukturalizm
rozwija podstawowy „dogmat obiektywizmu”, którym jest teza o wtórnoci
wiadomoci wobec jêzyka. S³owami Derridy: «Mowa wyprzedza moj¹ wiadomoæ samego siebie»”20. To w³anie w tym nurcie pojawiaj¹ siê znamienne twierdzenia, pocz¹wszy od Lévi-Straussa, o tym, ¿e mówi¹ mity, nie za sam cz³owiek, poprzez mieræ autora (Roland Barthes) do tezy o mierci podmiotu
(Foucault). Z kolei szczytowym osi¹gniêciem subiektywistycznej filozofii wiadomoci by³by transcendentalizm Husserla z jego „ja transcendentalnym” bêd¹cym ostatecznym warunkiem konstytucji sensu, sam nie bêd¹c ju¿ niczym uwarunkowany.
Miêdzy tymi skrajnociami istnieje jeszcze trzecie stanowisko inaczej rozwi¹zuj¹ce kwestiê uwarunkowañ. Chodzi tu g³ównie o filozofiê hermeneutyczn¹.
Hermeneutyka wskazuje na mechanizmy, dziêki którym wzbogaca siê i rozwija jêzyk podmiotowej refleksji w konfrontacji z dziedzictwem kulturowym. Dowodzi tym
samym, ¿e jednostka, której strukturalizm przyznaje status mniej lub bardziej biernego u¿ytkownika regu³, awansuje do roli ich wspó³twórcy. Zamieniaj¹c s³owo determinacja na konfrontacja oraz dialog, hermeneutyka podkrela niezbywaln¹
twórcz¹ rolê jednostki w procesie reprodukcji kultury21.

W tym w³anie kontekcie pojawia siê Charles Taylor i jego wersja autointerpretacji, bêd¹ca inspiracj¹ do podjêcia problemu nadawania sensu w³asnym
uwarunkowaniom i granicy swobody interpretacyjnej.
Dla hermeneutycznego pojmowania podmiotowoci kluczowa by³a tzw. „ontologizacja rozumienia”, dokonana przez Martina Heideggera. W hale tym zawiera siê przejcie od pojmowania podmiotu, dla którego to¿samoci fundamenA. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu, dz. cyt., s. 129.
Tam¿e, s. 130. W innej ksi¹¿ce Bielik-Robson, podejmuj¹c ten sam problem, tym razem
poprzez pojêcie „wp³ywu”, o dekonstrukcji pisze nastêpuj¹co: Dekonstrukcyjna skepsis skutecznie podwa¿a filozoficzne fundamenty subiektywnoci, wiod¹c do za³amania wiary w autonomiê
podmiotow¹, w koñcu za do has³a ostatecznej «mierci podmiotu». [ ] Dekonstrukcjonici zajmuj¹ siê wiêc procesem wyw³aszczania podmiotowoci, która bezpowrotnie traci suwerennoæ na
rzecz tego, co ma na ni¹ najwiêkszy wp³yw i j¹ formuje: przede wszystkim jêzyka – A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004, s. 42-43.
21
A. Bielik-Robson, Na drugim brzegu nihilizmu, dz. cyt., s. 132.
19
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talna jest relacja samowiadomoci, do podmiotu jako bycia-w-wiecie, gdzie
wiadomoæ, jak i samowiadomoæ, jest wtórna wobec praktyk ¿yciowych, nie
redukuj¹c jej wszak¿e jedynie do epifenomenu spo³ecznych czy jêzykowych
struktur. Zmiany tej nie musimy wcale postrzegaæ jako radykalnego zerwania.
W swojej monografii o hermeneutyce22 Andrzej Przy³êbski wskazuje raczej na
istotne przeformu³owanie modelu samoodniesienia. Wyjciowy punkt nowo¿ytnej filozofii, czyli „fakt wiadomoci”, od którego zaczynano badania fundamentów i prawomocnoci wiedzy, zostaje fundamentalnie przeinterpretowany, staj¹c
siê inn¹ ju¿ konstelacj¹. Znika filozoficzny fundamentalizm, zmienia siê ujêcie
poznania oraz prawdy, które mylane s¹ z perspektywy ludzkiej kultury i spo³ecznej praxis. To samo dotyczy kwestii wolnoci i odniesienia do wartoci.
Zmienia siê oczywicie tak¿e podejcie do badañ etycznych, estetycznych, a tak¿e logicznych”23.
Jêzyk jest postrzegany przez Taylora przede wszystkim jako medium, lecz
nie jest to medium neutralne. Przyk³adowo w procesach artykulacji naszych
uczuæ jêzyk nie tylko poredniczy w ich ekspresji, lecz tak¿e kszta³tuje, a fakt,
¿e jako ludzie jestemy istotami jêzykowymi, sprawia, i¿ nawet to, co jeszcze
niepoddane interpretuj¹cemu artyku³owaniu, zawsze staje pod znakiem zapytania, domagaj¹c siê rozjanienia.
Samorozumienie nie odbywa siê w przestrzeni zupe³nej dowolnoci, albowiem w³anie poprzez swój jêzykowy charakter wi¹¿e siê ze wspólnot¹. Jêzyk
istnieje i jest podtrzymywany jedynie w obrêbie pewnej wspólnoty jêzyka. [ ]
Podmiotem mo¿na byæ tylko poród innych podmiotów. Podmiotu nie sposób
opisaæ bez odwo³ania do innych podmiotów”24.
Kiedy pytamy kogo Kim jeste?, a wiêc o jego to¿samoæ, odpowied
z koniecznoci jest okreleniem miejsca tego, kto udziela odpowiedzi. Jest to
okrelenie swego miejsca w przestrzeni spo³ecznej i prywatnej, okrelenie hierarchii wa¿noci zwi¹zków i powi¹zañ z innymi ludmi.
Bez wprowadzenia w jêzyk, w kulturê jako nieustann¹ konwersacjê, nie
moglibymy staæ siê w pe³ni osobami. Rozmowa umo¿liwia wspólnotê, w sensie
ustanawiania wspólnej przestrzeni jako mo¿liwoci dzia³ania i porozumiewania.
Dziêki takiej przestrzeni uczymy siê tego, czym jest gniew, mi³oæ itp., ale
jest to mo¿liwe dlatego w³anie, ¿e dowiadczamy tych zjawisk jako przedmiotów dla nas, w pewnej wspólnej przestrzeni25. Wszelkie zmiany i indywidualizacja rozumienia zasadzaj¹ siê na uprzednioci wspólnego jêzyka. Dialogicznoæ
A. Przy³êbski, Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznañ 2005.
Tam¿e, s. 26.
24
Ch. Taylor, ród³a podmiotowoci. Narodziny to¿samoci nowoczesnej, t³um. M. Gruszczyñski, O. Latek i in., Warszawa 2001, s. 68.
25
Tak mo¿na rozumieæ s³ynne twierdzenie Wittgensteina, ¿e zgoda, co do znaczeñ, zak³ada
zgodê co do s¹dów.
22

23
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jest, wedle Taylora, powszechn¹ cech¹ ludzkiej egzystencji. „Stajemy siê w pe³ni podmiotami  zdolnymi rozumieæ siebie i dziêki temu okreliæ swoj¹ to¿samoæ  w wyniku przyswojenia bogatych jêzyków ekspresji cz³owieka. […]
Uczymy siê ich w procesie komunikacji z innymi ludmi. Nikt nie przyswaja
sobie jêzyka umo¿liwiaj¹cego mu samookrelanie samodzielnie”26.
Jêzyk zatem jest tu rozumiany w szerokim sensie, równie¿ jako jêzyk sztuki,
gestów, innymi s³owy, jako symboliczne formy ekspresji oraz wspólny sposób
reprezentacji i opisu wiata27. St¹d te¿ dialog ma bardzo szerokie znaczenie. Nie
chodzi tu tylko o opis tego, jak wrastamy w jêzyk w procesie socjalizacji. Taylor
mówi, ¿e chodzi mu wrêcz o ods³oniêcie „transcendentalnego” warunku panowania nad w³asnym jêzykiem. Oznacza to, ¿e dialogiczny sposób bycia charakteryzuje ca³oæ ¿ycia. Dialog jest ci¹g³ym odniesieniem do autorytetów, do „znacz¹cych innych”, nawet gdy s¹ ju¿ bezporednio nieobecni. Dialog nie musi mieæ
„empirycznego” charakteru, w sensie realnego spo³ecznego dzia³ania, mo¿e on
odnosiæ siê do „wspólnoty wyobra¿onej”, przybieraj¹c postaæ duchowej konwersacji”: „Mo¿emy drastycznie zmieniæ uk³ad si³ w naszej definicji to¿samoci,
zdetronizowaæ dan¹, historyczn¹ wspólnotê pe³ni¹c¹ do tej pory rolê osi to¿samoci i odnieæ siê jedynie do wspólnoty okrelonej przez wyznawane dobro
(zbawionych, wiernych lub m¹drych). To jednak nie uniewa¿nia naszej zale¿noci od sieci konwersacji”28. Odniesienie takie mo¿e przybieraæ formy potwierdzania, uzgadniania, jak równie¿ konfrontacji.
Tak pokrótce rysuje siê problematyka relacji jednostki i wspólnoty w filozofii
Charles’a Taylora. Nale¿y podkreliæ, ¿e powy¿sze rozwa¿ania maj¹ charakter
analityczny, za twórczoæ Taylora obfituje równie¿ w interpretacje historyczno-antropologiczne dotycz¹ce m.in. omawianego tutaj zagadnienia, czego najlepszy
przyk³ad stanowi¹ ród³a podmiotowoci. Schemat analityczny, który zaprezentowa³ Taylor, wraz z jego dookreleniem roli jêzyka oraz roli wspólnot wyobra¿onych, naszym zdaniem, stanowi dogodny punkt wyjcia przydatny do analiz
innych stanowisk teoretycznych, ale te¿ do podjêcia przemylenia wielu typowo
wspó³czesnych zjawisk i problemów wy³aniaj¹cych siê wraz z ewolucj¹ wspó³czesnej cywilizacji. Przyk³adem takiego zjawiska mo¿e byæ choæby samotnoæ.
Wydaje siê, ¿e na gruncie rozwa¿añ Taylora samotnoæ radykalna, rozumiana
jako stan zupe³nego odciêcia od wspólnoty, by³aby stanem nie tyle niepo¿¹danym, ile wrêcz niemo¿liwym. Podmiot, który nie pozostaje w relacji do innych,
chocia¿by relacji jedynie wyobra¿onej, zaporedniczonej przez medium jêzyka
czy nawet wspomnieñ, nie by³by w ogóle podmiotem. Mo¿emy jedynie domniemywaæ, co oznacza³by dla cz³owieka zupe³ny brak odniesienia do innych. Z pew26
27
28

Ch. Taylor, Etyka Autentycznoci, t³um. A. Pawelec, Kraków 1996, s. 32.
A. Gawkowska, Bior¹c wspólnotê powa¿nie, dz. cyt., s. 100.
Ch. Taylor, ród³a podmiotowoci, dz. cyt., s. 78
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noci¹ poci¹ga³oby to rezygnacjê z jêzyka, który jest przecie¿ tworem wspólnotowym. Taylor zgadza siê z tez¹ Wittgensteina o niemo¿liwoci istnienia jêzyka
prywatnego, st¹d te¿ radykalna samotnoæ oznacza³aby równie¿ zupe³ne zerwanie komunikacji. A zatem pytanie, czym lub kim mia³by byæ taki podmiot, pozostaje dla nas zamkniête. Z pewnoci¹ by³by czym bardzo nieludzkim.
Natomiast na gruncie rozwa¿añ Taylora mo¿emy wyobraziæ sobie ró¿ne formy samotnoci, np. samotnoæ przejciow¹ czy te¿ samotnoæ jedynie czêciow¹, np. oddalenie przestrzenne. Jednak mo¿liwoæ zaistnienia takich stanów nie
uniewa¿nia podstawowego twierdzenia Taylora, ¿e podmiot ma charakter fundametalnie dialogiczny. St¹d te¿ du¿y nacisk Taylora na jêzyk i czasowy wymiar
naszej egzystencji, dziêki któremu to, co wspólnotowe, mo¿e zakorzeniæ siê
w nas i trwa nawet w stanie oddzielenia w postaci wspomnieñ, wyobra¿eñ czy
w³anie jêzyka, który otwiera i zaporednicza nam wiat. Choæ nie sposób nie
zgodziæ siê z Taylorem, to warto zauwa¿yæ, ¿e po³o¿enie nacisku na jêzyk przys³oni³o jednak cielesny wymiar ludzkiej egzystencji i refleksjê nad bezporednim
wspó³byciem z innymi. Na³o¿enie tego wymiaru mo¿e daæ nieco bogatszy schemat analityczny, za pomoc¹ którego rozpatrywaæ bêdziemy takie zagadnienia jak
samotnoæ. Z tak rozszerzonym zestawem pojêæ zjawisko samotnoci okazuje siê
jeszcze bardziej z³o¿one, ale te¿ zarazem intelektualnie intryguj¹ce.
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SUMMARY
In my article I analyse relation of individual and community in Charles Taylor’s philosophy.
This relation is presented on two problematic levels. On the first level he concentrates on political
philosophy and the second one relates to subject and language. In his political philosophy Charles
Taylor starts from liberal – communitarian debate which is a basis for his own position, so-called
holistic individualism. It means that on the ontological level individual is unavoidable involved in
bonds of community but on the level of preferences individualism is highly valued. On the second
level Taylor tries to break extremes of structuralism and idealism. In this case he refers to
hermeneutic philosophy and shows the subject as a dialogical one and as a co-author of rules which
determine himself.
Translated by Agata Miêtek

Keywords
individual, community, liberalism, hermeneutic, dialogue, self-understanding

S³owa kluczowe
jednostka, wspólnota, komunitaryzm, liberalizm, hermeneutyka, dialog, samorozumienie

