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Wstęp
Ja, chyba przybysz z innej planety,
kupuję książki, mimo że minął czas,
kiedy z Paryża wychodziły idee.
Trochę filozofii, trochę poezji.
Siadam przy kawie podobny do innych
nie w gestach i mowie, lecz w zmęczeniu.
Alfred Marek Wierzbicki „Rue Saint Jacques” (1988)
Można poznawać dzieła filozoficzne, można wzruszać się poezją. Największą radość
daje jednak chyba taka lektura, która oferuje jednocześnie i jedno, i drugie – głębokie
poznanie oraz silne wzruszenie. Jerzy Żuławski, o którym mówi badacz rozpoczynający
dyskurs naukowy w świecie tekstowym niniejszej monografii, wypowiedział aforystyczną w formie opinię: „najwięksi filozofowie byli artystami, a najwięksi artyści filozofami”. Odnoszę wrażenie, że naukowcy biorący udział w tym projekcie – w przygotowaniu książki Filozoficzne aspekty literatury. Studia i szkice – zarówno ci doświadczeni,
jak i ci dopiero zaczynający swą przygodę w świecie nauki, ukonstytuowali swe badania w takim właśnie rozpoznaniu. Tropienie filozoficzności w dziełach literackich, opis
literackości (resp. obecności literatury) w myśli teoretycznej filozofów, poszukiwania
metodologiczne w obrębie literaturoznawstwa i filozofii, służące deskrypcji wypowiedzi
artystowsko-filozoficznych – to zagadnienia problematyzujące szerokie spektrum zainteresowań badawczych autorów tomu. Różnorodność tematyczna, różne perspektywy
oglądu skomplikowanych kwestii, ekspozycja dzieł różnych epok, światopoglądów, poetyk – wszystko, co zostało zawarte w artykułach tu zebranych, niełatwo poddawało się
porządkowaniu w strukturze całości. Przyjęty układ pozostaje więc w jakimś stopniu
doraźny, gdyż pozbawiony jednolitego kryterium klasyfikacyjnego. Wolno mieć jednak
nadzieję, że więcej rozjaśnia niż komplikuje.
Monografię otwiera artykuł Dariusza Trześniowskiego o Spinozie – intelektualnym
patronie nowoczesności. Autor przedstawia proces modernizowania myśli Spinozjańskiej w czasach religijnych wątpliwości i poszukiwań transcendencji. Nowe odczytanie, poprzez lekturę Jerzego Żuławskiego, konsekwentnego spinozjanisty, pokazuje
prekursora teorii afektów jako myśliciela oferującego nie tylko pozytywny projekt
etyczny, ale też nowoczesną estetykę, promującą subiektywizację idei piękna. Był Spinoza dla modernistów „filozofem wyklętym”.
László Kálmán Nagy przedstawia Tragedię człowieka Imre Madácha, eksponując
specyficzne cechy narodowe dramatu węgierskiego oraz aktualizując kontekst hungaropesymizmu. Autor artykułu podejmuje badania intertekstualne, tropi inspiracje
filozoficzne, literackie i przyrodoznawcze, konfrontuje utwór z niemiecką myślą filozoficzną XIX wieku i dziełami innych pisarzy, węgierskich i europejskich.
W perspektywę komparatystyki kulturowej wpisuje swoje badania Bartłomiej
7

Kuczkowski, dokonujący rozpoznań w zakresie masochizmu moralnego aktualizowanego w prozie wielkich realistów – Sienkiewicza, Orzeszkowej i Prusa. Autora artykułu
interesują takie fenomeny, jak: masochizm intelektualny, wypływający z chorobliwej
aktywności umysłu, masochizm skromności czy moralny wampiryzm. Przedstawiona
typologia masochizmu moralnego wydaje się atrakcyjna dla badań literatury przełomu
XIX i XX wieku, zwłaszcza gdy ujmie się ją przez pryzmat refleksji medycznej i filozofii Freuda, Fromma, Sartre’a, Nietzschego, Schelera czy Bataille’a.
Jacek Kwosek dokonuje przeglądu dzieł Stanisława Lema stanowiących rodzaj
eksperymentów myślowych, zmierzających do ustalenia, czy możliwe jest stworzenie szczęśliwej i wolnej od zła istoty rozumnej oraz doskonale harmonijnego społeczeństwa. W ujęciu badacza refleksja pisarza – uzupełniona dyskursem filozoficznym,
a ulokowana w rozpoznaniu, że cybernetyka nie spełnia pokładanych w niej nadziei
– przybiera postać antropologicznego pesymizmu, wspartego na przekonaniu, że za
niepowodzenia i ograniczenia człowieka odpowiada natura świata. Dla autora tekstu
przykład Lema ma poświadczać, że literatura jako narzędzie filozofii również ujawnia
ograniczenia.
Intrygującym problemem badawczym uczynił Jarosław Hetman twórczość awangardowego pisarza amerykańskiego – Davida Fostera Wallace’a, którego dzieła
kształtowały się w dużej mierze w dyskursie z filozofią Wittgensteina i Kierkegaarda. Jak przekonuje autor tekstu, teoretyczne koncepcje Wittgensteina miały wpływ na
uformowanie myślenia amerykańskiego prozaika w kwestii filozofii języka, rozprawy
prekursora egzystencjalizmu zaś wpłynęły na postawę Wallace’a wobec problemów
etycznych nękających amerykańskie społeczeństwo czasów postkapitalistycznych.
Efekt tych inspiracji wiązał się m.in. z odrzuceniem przez pisarza filozofii poststrukturalistycznej i negacją solipsyzmu.
Ogląd transhumanizmu z perspektywy filozoficznej, w kontekście idei humanitas,
stanowi dla Aleksandra Wandtke podstawę do analiz prozy autorstwa Olgi Tokarczuk.
Dokonując opisu opowiadania pt. Transfugium, autor eksponuje wielopłaszczyznową
refleksję pisarki, wyrażoną w twórczym zamyśle aktualizowania w dziele kwestii granic bycia człowiekiem, transhumanistycznej wizji rzeczywistości czy postpłciowości
człowieka, jak również konfrontowania humanizmu z posthumanizmem krytycznym.
Rozdział autorstwa Nelli Sołonko stanowi prezentację poezji Charlesa Péguy’ego,
twórczości wyrosłej z fascynacji ideami Bergsona. Kluczowe dla badaczki okazały
się pojęcia „czasu”, „trwania”, „nadziei” i „wieczności” – poprzez analizę ich sensów
interpretacja została skierowana na wyakcentowane etycznego i personalistycznego
wymiaru poetycko-filozoficznej refleksji.
Mariya Belonogova przyjmuje za cel badawczy ustalenie podobieństw i różnic
między filozofią Bergsona a teoriami eksponowanymi w literaturze przez Witkacego, niechętnie odnoszącego się do konceptów francuskiego filozofa. Autorka artykułu konstruuje wnioski w oparciu o analizy kategorii filozoficznych opracowywanych
przez obydwu twórców. W paraleli akcentowane są ustalenia na temat pamięci, czasu,
intuicji, intelektu, trwania i aktu twórczego – obecnych w wypowiedziach filozoficznych, krytycznych oraz literackich tych dwu myślicieli.
Jan Skarbek-Kazanecki bada tradycję poetycką Teognisa z Megary pod kątem wieloznaczności pojęcia „dobry”. Odczytanie Corpus Theognideum wymaga zaktualizo8

wania kontekstu społeczno-politycznego, moralnego oraz religijnego (metafizycznego). Ustalenie zewnętrznych i wewnętrznych kryteriów dobra służy interpretatorowi
wyznaczeniu zakresu dydaktycznego wywodu Teognisa, manifestującemu elitarny
model ideologii.
Badacze staropolszczyzny, Robert Mileszczyk i Natalia Tukiendorf, analizują zakres oddziaływań De rerum natura Lukrecjusza na łacińskie elegie Jana Kochanowskiego. Artykuł eksponuje Lukrecjański zachwyt nad światem, poznawczy entuzjazm
i postawę kontemplacyjną, znamionujące filozoficzną refleksję czarnoleskiego poety. Epikurejską proweniencję ma też idea witalności, nieustające pragnienie poznania natury, jak również docenianie radości, jaką można czerpać z życia doczesnego.
Z porównania dwu filozofujących poetów wyłania się obraz indywidualizmu Kochanowskiego, wyrażonego budowaniem spójnego własnego światopoglądu filozoficzno-moralnego.
Przyglądając się autokreacyjnemu charakterowi Prób Montaigne’a Anna Szuryn
stwierdza, że eseje stanowią projekcję „siebie dla samego siebie”, tchną zatem indywidualizmem i egzystencjalizmem w najpełniejszej postaci. Montaigne w swoim
dziele zdaje się przekonywać, że wobec niewiary w możliwość pełnego poznania rzeczywistości transcendentnej jedyną rzeczywistością dostępną ludzkiemu poznaniu jest
rzeczywistość immanentna każdej ludzkiej jednostki.
Istota i pochodzenie zła w refleksji filozoficznej Woltera zdominowała badania Alicji
Rychlewskiej-Delimat, rozpatrującej ów fenomen w kontekście wizji człowieka i porządku świata oraz indywidualnych doświadczeń pisarza. Autorka prezentuje ewoluującą postawę Woltera, odsłaniając etapy refleksji filozoficznej: „epikurejski”, uznający
wolę Opatrzności, skrajny pesymizm, łagodzony powściągliwością i stoicką rezygnacją.
Poprzez aktualizację kontekstu filozofii Nietzschego Ewa Chojnacka diagnozuje
nowoczesność zobrazowaną w Ziemi obiecanej Reymonta. Autorka szkicu prezentuje
antyurbanistyczny wydźwięk powieści: pesymistyczną koncepcję nowego człowieka osadzonego w łódzkiej aglomeracji, afirmującego etykę negującą system wartości chrześcijańskich, hamujących twórczą aktywność człowieka. Interpretatorkę interesują wykreowane w dziele literackim przejawy dekadencji. Badaczka analizuje
m.in. idee altruizmu i litości, wolności oraz skutkujący nihilizmem nietzscheański mit
wiecznego powrotu.
Paulina Frankiewicz przedstawia oblicza absurdu w dziełach Camusa, Kafki i Dostojewskiego, mierząc się z opisem absurdu typu egzystencjalnego. Autorka podejmuje wyzwanie wyodrębnienia kategorii filozofii absurdu jako filozoficzno-literackiego
kierunku stanowiącego obszar myśli humanistycznej. Dokonując syntezy poglądów
pisarzy, wyznacza konstytutywne cechy filozofii absurdu, dla zrozumienia zagadnienia przyjmując metafizyczno-kulturową perspektywę oglądu.
Filozoficzne aspekty mistycznej literatury chrześcijańskiej to temat intrygujący
Adama Rybickiego. Autora zajmuje zwłaszcza mistyczność tożsama z duchowym doświadczaniem Boga. W perspektywie teologii duchowości badacz precyzuje zagadnienia warunków modlitwy mistycznej, etyki, doświadczenia moralnego, jak również
przedstawia pozachrześcijański koncept funkcjonowania mistyki bez etyki. Istotne dla
zrozumienia fenomenu poznania Boga w doświadczeniu mistycznym są dla autora
„mistyka ciemności” i „mistyka światła”.
9

Rozpatrując wyraziste w prozie Nabokova kategorie, takie jak czas, przestrzeń,
prawda, pamięć, myśl i materia, Andrey Kotin wskazuje na tożsamość etyki z estetyką w refleksji literackiej Nabokova, obecność elementów gnostyckich i inspiracje
romantyzmem. Badacz eksponuje rozpoznanie, że jako pisarz filozoficzny nie należał
Nabokov do żadnego prądu ani ruchu ideowego, tworząc w dziełach swoją własną, artystycznie ukształtowaną filozofię, z zachowaniem w zakresie poglądów konsekwentnego indywidualizmu.
W artykule Tomasza Ryrycha została wyeksponowana problematyka przemijania
i śmierci w esejach filozoficznych Jeana Améry’ego i Paula Ricoeura na tle chrześcijańskiej poezji ks. Jana Twardowskiego. Uwagę interpretatora przykuwa istota korelacji pomiędzy filozoficznym wymiarem myślenia o śmierci a poezją po II wojnie światowej. Wobec kwestii eschatologicznych myśl filozoficzna projektuje strategie nadziei
i zaufania bądź rezygnacji.
Interpretatora Ingardenowskiej ontologii, Marcina Petryszaka, interesuje, czy i jak
jest możliwe badanie przedmiotów świata wewnątrztekstowego ze względu na ich niejasny status egzystencjalny. Autor pracy przedstawia swoje rozpoznania na temat pytań esencjalnych, których celem jest dotarcie do istoty rzeczy. Badacza zajmuje kwestia sensowności zadawania takich pytań wobec przedmiotów, które mają początek
w fikcji literackiej i nie stanowią odbicia rzeczywistości prawdziwej, realnej. Przykład
poglądowy stanowi „wiedźmiński medalion” – artefakt rodem z dzieła literackiego
autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.
Autora kolejnego rozdziału zajmuje teoria i praktyka krytycznoliteracka, zwłaszcza
zaś zagadnienie postawy krytycznej. Tomasz Kłusek promuje Ingardenowską koncepcję uprawiania krytyki literackiej. Zdaniem badacza, jej zaletę stanowi to, że oferuje
ona niezależność od trendów metodologicznych, uwikłań środowiskowych i ideologicznych – z racji koncentrowania uwagi na samym dziele literackim, na wnikliwym
rozpoznawaniu jego istoty.
Klaudia Miśkowicz sprawdza, jakie znaczenie dla analiz fenomenologicznych Tischnera mają konkretne i jednostkowe zdarzenia opisywane przez literaturę. Efekty
analiz prowadzą do wniosku, że literatura, będąc zapisem źródłowych doświadczeń
człowieka, staje się przydatna w fenomenologicznych analizach ludzkiej egzystencji. Różnica metod stosowanych w filozofii i literaturze projektuje odmienny sposób
przedstawiania rzeczywistości w tych dwóch dziedzinach.
Łukasza Piaskowskiego zajmują muzyczno-dźwiękowe środowiska poetyckie
dwudziestolecia międzywojennego. Analizując wiersze Czechowicza, Słobodnika
i Ciesielczuka, badacz problematyzuje zjawisko postromantycznej dźwiękowej epistemologii w poezji. Zdaniem autora, romantyzm był epoką silnie aprobującą dwie
kategorie egzogenetyczne: muzyczność, jako naczelną kategorię estetyczną, oraz słuchowość – jako nobilitowany typ percepcji świata zewnętrznego.
Monografię zamyka artykuł Karoliny Kopańskiej, która postawiła sobie za cel opisać twórczy potencjał morza w dziełach Alessandra Baricco. Wykorzystując narzędzia
krytyki tematycznej Gastona Bachelarda i ekoestetyki Marii Gołaszewskiej – jako materiał kontekstowy przyjmując wypowiedzi i dzieła pisarzy, malarzy i kompozytorów
zainspirowanych morzem – badaczka zaprezentowała metaforykę morską i symbolikę
wody w powieściach włoskiego pisarza. Autorka szkicu przekonuje, że medytacje po10

etycko-filozoficzne Baricco projektują taki model lektury, który wymaga od czytelnika
postawy estetycznej, wzruszeniowej.
⁂
Nie leży w dobrym tonie chwalić książkę, którą się wydaje, lepiej zostawić to krytykom. Ten przypadek jest jednak inny: to wspólne dzieło dwudziestu dwu badaczy. Niech
mi zatem wolno będzie podziękować autorom za wspólny trud przygotowania atrakcyjnej poznawczo monografii. Podziękowania składam też gronu ekspertów, którzy podjęli
trud czuwania nad zawartością merytoryczną książki. Ich wnikliwe recenzje przysłużyły
się ulepszeniu tomu, autorom dając satysfakcję rzetelnie wykonanej pracy.
Agata Skała
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Oblicza nowoczesności

Dariusz Trześniowski1

Baruch/Benedykt Spinoza nowoczesny
Baruch Spinoza (1632-1677) nie zyskał za życia należnej mu pozycji w świecie
filozofii. Pozostał w cieniu współczesnych − Kartezjusza i Pascala. Po śmierci na wiele
lat o nim zapomniano. W wieku XVIII czytany był krytycznie, przypominany głównie po to, by z nim polemizować (Wolter, Leibniz). Spinozę odkrył wiek XIX, „inna
nowoczesność”, wedle trafnego określenia Agaty Bielik-Robson, w dobie poszukiwań
takiej formuły transcendencji, która by przystawała do szybko zmieniającego się świata, definitywnie odczarowanego, która byłaby skrojona na miarę oczekiwań wyemancypowanej jednostki2. Do Spinozy powróciło pokolenie „burzy i naporu” (Herder,
Goethe), swego prekursora zobaczyła w nim romantyczna szkoła jenajska. Stwierdza
Józef Piórczyński:
Spinoza wrasta w filozofię niemiecką. Fichte, jakkolwiek buduje własną oryginalną koncepcję, chce
w nauce Spinozy widzieć dla niej wzór. Schelling w systemie tożsamości przekracza Spinozę w radykalizmie swoich, na nim wzorowanych rozwiązań. […] Wieńczący klasyczną filozofię niemiecką wspaniały
system Heglowski to zarazem najwyższa cześć oddana Spinozie.3

Przewektorowanie myślowe w stronę pozytywistycznego scjentyzmu, jakie dokonało się w połowie XIX wieku, niczego w kwestii uznania autorytetu Spinozy nie
zmieniło. Może nawet jego pozycja wzrastała. Zobaczono w nim uniwersalnego filozofa, którego opus omnia mogła spinać idee niemieckiego idealizmu romantycznego,
pozytywizmu (Renan), rychło również modernizmu (Nietzsche, Bergson)4. Spinoza
zdawał się poruszać najważniejsze zagadnienia filozoficzne tamtych czasów, znalazł
też bezpośrednie przełożenie na dokonania pisarskie.
W 1877 roku uroczyście obchodzono dwusetlecie śmierci Spinozy, pojawiały się
reedycje jego dzieł, tłumaczenia i omówienia filozoficznych dokonań. Wystawiono
mu pomnik w Hadze, w której żył i tworzył u schyłku życia, gdzie został pochowany;
w trakcie uroczystości entuzjastyczną mowę pochwalną wygłosił Ernest Renan, kreując Spinozę na intelektualnego patrona nowoczesności.
Dostrzegano Spinozę także w Polsce. Henryk Struve, zasłużony nauczyciel i propagator filozofii, wpisywał jego myśl, sprowadzaną do wymiaru racjonalnego, w model refleksji pozytywistycznej (Synteza dwóch światów, 1876). Z inicjatywy Struvego
ukazało się w 1888 r. tłumaczenie Etyki, pióra Antoniego Paskala (właśc. Antoni Sozański). Aleksander Raciborski wydał sumienne, również w duchu pozytywistycznym
d.trzesniowski@uthrad.pl, Katedra Filologii Polskiej, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
2
Zob. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytanie o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000.
3
J. Piórczyński, Spór o panteizm. Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej, Warszawa-Toruń 2016, s. 378.
4
Przyjmuję rozróżnienie: nowoczesność (jako szeroka formuła cywilizacyjna, której początków należy
szukać w wieku XVIII) i modernizm (jako formacja kulturowa, krystalizująca się po symbolicznej dacie
1857, edycji Pani Bovary Flauberta i Kwiatów zła Baudelaire’a). Zob. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997; A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1996, nr 1-2.
1
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dokonane, opracowanie: Etyka Spinozy krytycznie rozebrana (1882). Przykładem
modernizowania Spinozy, postrzeganego tym razem w kontekście religijnych niepokojów i poszukiwań ideowych epoki, są prace Ignacego Radlińskiego, religioznawcy i antropologa: Spinoza (1910), Jezus, Paweł, Spinoza (1912)5. Modernizującym
tłumaczem Spinozy był Ignacy Myśliski (pseudonim – Halpern): Traktat o poprawie
rozumu (1914), Traktat teologiczno-polityczny (1916). Wreszcie głównym polskim
propagatorem i komentatorem myśli Spinozy stał się Jerzy Żuławski, solidnie wykształcony filozof, młodopolski poeta, dramaturg, prozaik6. Studia na uniwersytecie
w Bernie zamknął doktoratem ze Spinozy: Das Problem der Kausalität bei Spinoza
(1897), wydanym następnie w języku niemieckim; po polsku zamieścił streszczenie w „Przeglądzie Filozoficznym” (1901), pierwszym naukowym piśmie filozofów
polskich. Wydał popularno-naukową książkę Benedykt Spinoza. Człowiek i dzieło
(1899), będącą w istotnym stopniu wyznawczym komentarzem do myśli i dziejów
recepcji Spinozy; stwierdzał tam: „.myśl Spinozy żyje i choć zmodyfikowana nieco
i uzupełniona nowymi zdobyczami wiedzy – coraz nowe święci tryumfy”7. W swej
eseistyce literacko-filozoficznej (Prolegomena, 1902; Szkice literackie, 1913; Przed
zwierciadłem prawdy, 1914; Miasta umarłe, 1918) i w praktyce literackiej udowadniał, że Spinoza pozostaje nie tylko filozofem nowoczesnym, także wybitnym nowoczesnym literatem. Żuławski na wiele lat przed Rorthym i Derridą, podkreślał, że nie
istnieje ścisła granica między filozofią i literaturą: „najwięksi filozofowie byli artystami, a najwięksi artyści filozofami”8.
Przedmiotem mojej refleksji stanie się nie tyle integralna myśl Spinozy, co jej
komentarze z II połowy XIX i początków XX wieku, które, co ciekawe, zacierały
Ignacy Radliński (ur. 1843) pokoleniowo przynależał jeszcze do pozytywistów, z którymi dzielił przekonanie o zobiektywizowanych, ewolucyjnych prawach rządzących rozwojem ludzkiej cywilizacji. Należy
go umieścić obok wybitnych zachodnich przedstawicieli nurtu XIX-wiecznej antropologii kulturowej,
jak: Edward Burnett Tylor, Lewis Morgan, James George Frazer, John Lubbock. W spojrzeniu na religię
bliski był mu zarówno Ernest Renan, jak też z sympatią odnosił się do modernizmu katolickiego (m.in.
w książce: Katolicyzm, modernizm i myśl wolna, 1912). Podobnie jak Wacław Nałkowski z łatwością
odnajdował wspólny język z modernistami, ciesząc się u nich zasłużonym autorytetem. Poglądy Radlińskiego wciąż czekają na opracowanie. O jego nieobecności w polskiej świadomości badawczej świadczyć
może fakt, że M. Gloger w haśle Modernizm katolicki (Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918.
Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. nauk. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M.
Rudkowska, M. Strzyżewski, Toruń-Warszawa 2016) w ogóle nie wspomina o Radlińskim (choć omawia m.in. religijne poglądy S. Brzozowskiego i M. Zdziechowskiego). Z nielicznych prac o Radlińskim
zob. L. Pełka, Polskie religioznawstwo wolnomyślicielskie, „Przegląd Religioznawczy” 2008, nr 3; W.
Koprowski, Ignacy Radliński wobec idei postępu intelektualnego i moralnego, „Studia Redemptorystowskie” 2016, nr 14.
6
Bibliografia prac o Jerzym Żuławskim stopniowo narasta. Zwrócić w pierwszej kolejności należy uwagę
na dwie książki zbiorowe: Jerzy Żuławski: życie i twórczość, red. E. Łoch, Rzeszów 1976; Zasługi Jerzego Żuławskiego i jego rodu dla literatury i kultury polskiej XX wieku, red. E. Łoch, D. Trześniowski,
Lublin 2011. Sam kilkakrotnie zabierałem głos, m.in. w artykułach: Jerzego Żuławskiego „światło ze
Wschodu” [w:] Modernistyczny wizerunek człowieka, red. J. Szcześniak i D. Trześniowski, Lublin 2001;
Według Spinozy: indywidualizm etyczny Jerzego Żuławskiego [w:] Konteksty etyczne literatury polskiej
lat 1863-1918, red. E. Paczoska, Warszawa 2006; W guście Przybyszewskiego? Jerzy Żuławski i jego
dramaty współczesne [w:] Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury
lat 1863-1914, red. K. Fijołek, Kraków 2014.
7
J. Żuławski, Benedykt Spinoza. Człowiek i dzieło [w:] Przed zwierciadłem prawdy, Warszawa 1914, s. 209.
8
Idem, O cywilizacji i filozofii [w:] Prolegomena. Uwagi i szkice, Lwów 1902, s. 21-22.
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wyrazistość tzw. przełomu antypozytywistycznego9. Spinoza jako patron naukowych
dociekań godził bowiem pozytywistyczny racjonalizm, ścisłość dociekań empiriokrytycznych oraz modernistyczny subiektywizm i intuicjonizm. Przyjdzie zastanowić się,
skąd taka popularność osoby i myśli samotnika z Hagi. Jak go wówczas czytano?
Czemu służył ten powrót?
Po pierwsze, postrzegano Spinozę w kontekście legendy biograficznej. W epoce,
w której pisanie własnego życiorysu było równie ważne jak twórczość artystyczna,
Spinoza okazywał się przykładem potwierdzającym regułę, definiowaną przez Paula
Verlaine’a (Poetès maudits). Polskim poetą wyklętym był odkrywany w Młodej Polsce
Norwid. Swoje biografie podług wzoru odmieńca niezrozumiałego przez współczesnych modelowali i opisywali August Strindberg i Stanisław Przybyszewski. W tym
kontekście Spinoza okazywał się Żydem-Wiecznym Tułaczem i „filozofem wyklętym”. Tak pisał Żuławski:
Spinoza – czysty jako człowiek, wielki jako myśliciel, należy do tej niewielkiej garstki wybranych
i potężnych duchów, które przodowały i przodują ludzkości w wielkim pochodzie ku światłu i prawdzie.
Za to za życia znalazł niewdzięczność i prześladowanie; po śmierci przez długi czas pogardę i zapomnienie! Tak ludzkość zwykle swych dobroczyńców wynagradza.10

Ignacy Radliński uwypuklał tożsamość losów Jezusa, Pawła i właśnie Spinozy,
wybitnych przedstawicieli swojego narodu i przez ten naród niezrozumiałych, napiętnowanych i odrzuconych. Przypominano, że filozof pochodził z rodziny Żydów
sefardyjskich, która, wypędzona po rekonkwiście z katolickiej Portugalii, osiedliła
się w Holandii. On sam wykluczony został z gminy w Amsterdamie za swe poglądy,
sprzeczne z rabinicznym judaizmem. Nie doceniono jego wysiłku przezwyciężenia
granicy żydowskiego getta. Obłożony klątwą, wyjechał do Hagi, tam ukrywał się,
mieszkał u znajomych. Był obiektem agresji także fizycznej, otarł się o śmierć, zaatakowany przez żydowskiego fanatyka, gdy wychodził z synagogi. Zmienił wtedy
imię na łacińskie – Benedictus. Nie został jednak również zaakceptowany po drugiej,
chrześcijańskiej stronie muru. Jego pisma znalazły się na katolickim indeksie ksiąg
zakazanych (Traktat teologiczno-polityczny). Doceniano go jedynie jako komentatora
Kartezjusza − we Francji i protestanckich krajach niemieckich. Otrzymał nawet propozycję katedry filozofii w Heidelbergu, pod warunkiem nieporuszania kwestii religijnych – odmówił. Wierność sobie i swym ideom ważniejsze były dla niego niż majątek
i poklask świata.
Był samotnikiem. Żył dla filozofii, nigdy nie założył rodziny, wiódł ubogie życie,
utrzymując się ze szlifowania szkieł optycznych. Skutkiem niedostatku była gruźlica i przedwczesna śmierć. Pochowany został w skromnym grobie przy protestanckim kościele (Nieuwe Kerk w Hadze). Zaś właściwym jego grobem, jak ogłaszano
w dwusetną rocznicę jego śmierci, stała się kulturowa pamięć wdzięcznej ludzkości.
Tym bardziej, że jako filozof negował ostateczny fakt śmierci, zyskał zatem po latach
nieśmiertelność jako twórca myślowego dziedzictwa, do którego wciąż się powraca.
Zob. m.in. pracę zbiorową: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX
wieku, red. T. Bujnicki, J. Maciejewski, Warszawa 1986.
10
J. Żuławski, Benedykt Spinoza, s. 210.
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W dobie religijnych wątpliwości (sceptycyzm i agnostycyzm Renana, nihilizm
Nietzschego, ateizm Marksa i Freuda), kryzysu oficjalnych postaci religii (modernizm
katolicki), indywidualnych poszukiwań religijnych (teozofia, postawy mistyczne, inspiracje orientalne) Spinoza stawał się myślicielem aktualnym. Wspólną cechą czegoś,
co za Maxem Weberem można nazwać „religijnością intelektualistów” byłoby odrzucenie wizji antropomorficznego Boga, dogmatu Wcielenia, poszukiwania immanentnego sensu życia i świata11. Boskość zaczęto postrzegać jako ideę doskonałości, do
której człowiek dąży (Renan). Jezus, podobnie jak Budda i św. Franciszek, byłby tym,
który w wewnętrznej pracy doszedł najdalej, stał się wzorem do naśladowania. Intrygującą propozycją dla intelektualistów, którzy nie chcieli zaaprobować pustki po śmierci
Boga, stawał się więc panteizm. W różnych wariantach. Dla Schopenhauera boskość
była redukowana do idei Woli, która immanentnie wpisana w świat, była gwarantem
jego istnienia. Złym wszakże, mechanicznym, prymitywnym, bezdusznym. Wariant
radosny panteizmu proponował Paul Sabatier, odczytując na nowo dziedzictwo św.
Franciszka z Asyżu. Kwintesencją poszukiwań pozytywnego i radosnego obrazu Boga
wpisanego w świat stała się wreszcie Bergsonowska idea élan vital.
W tym kontekście ważny okazywał się Bóg Spinozy, całkowicie odczłowieczony, sprowadzony z transcendencji na ziemię, doskonale wpisany w porządek świata. Bóg po prostu był światem. Spinoza proponował konsekwentny monizm, godząc
pozytywistów (materializm) i modernistów (spirytualizm). Stwórca był jednocześnie
stworzeniem, energią wypełniającą istnienie, gwarancją trwałości i konieczności życia. Dlatego też za Spinozą niektórzy myśliciele modernistyczni podkreślali jałowość
dociekań metafizycznych, które prowadzą do jakiejś sprawdzalnej postaci wiedzy. Zarówno Żuławski, uważający się za reprezentanta filozofii immanentnej (nurt akademicki w Niemczech, którego najważniejszym przedstawicielem był Wilhelm Schuppe), jak i twórca polskiej filozofii analitycznej – Kazimierz Twardowski odbierali
metafizyce rangę naukową.
Spinoza okazywał się również wielkim egzystencjalistą. Przyjmowano za nim, że
wszystko, co dzieje się w świecie, jest z perspektywy Boga konieczne – życie i śmierć,
radość i smutek, zdrowie i cierpienie. Odczytywano z tej perspektywy Księgę Hioba
(Kierkegaard, Renan, Żuławski). Hiob, biblijny everyman, odkrywał egzystencjalną
konieczność istnienia. W swym traumatycznym doświadczeniu złorzeczył Bogu, bluźnił; całkowicie bezkarnie – On i tak nas nie słyszy/nie słucha. Ten krzyk jest jednak
człowiekowi potrzebny, ból nazwany staje się bólem mniej dokuczliwym, choć trochę
obłaskawionym. Największe lęki rodzą się z tajemnicy. Ból Hioba otrzymywał nadto
dodatkowe znaczenie – przynosił wiedzę i pewność istnienia Boga, zatem również
nieśmiertelności i głębokiego sensu życia.
Skoro nie ma transcendencji, nie istnieją też zaświaty, nie ma wiecznego zadośćuczynienia za życie. Nie szukajmy złudnych pocieszeń. Jedyne istnienie to tu i teraz,
od którego uwalnia nas błogosławiona śmierć, zamyślona przez dobrego Boga. Śmierć
to sen i spokój, odpoczynek po trudach egzystencji. Po nas pozostaje imię i dzieło,
dziedzictwo myśli, do którego inni będą powracać, zgodnie z Nietzscheańską ideą
wiecznego powrotu. Świat potrzebuje wielkich proroków doczesności, których, jeśli
M. Brumlik, Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka, przeł. Ś.F. Nowicki, I. Nowicka, Gdańsk
1999, s. 74-77.
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nam się to podoba, możemy nazwać synami bożymi (Radliński, Schuré). Wskazują
oni, jak należy zagospodarować dany nam świat, jedyny ze światów. W tym kontekście Spinoza bywał również czytany jako myśliciel polityczny, który podpowiadał,
jak urządzić rzeczywistość, by uniknąć zarówno tyranii, jak i nie ewoluować w stronę
egalitarnego mrowiska, odbierającego wielkim jednostkom wolność twórczą.
Drogę zbawienia indywidualnego, sugerował filozofujący za Spinozą modernizm,
wskazuje rozum. Ne tyle jednak czysty rozum, jak chcieli scjentystycznie zorientowani
pozytywiści, co otwarty na intuicję, jako równouprawnioną drogę poznania. Intuicja,
otrzymująca filozoficzną gwarancję, potrafiła dotrzeć do przestrzeni niedostępnych
dla nauki. Autorytetem w tej kwestii był w epoce oczywiście Bergson, choć trzeba
zwrócić uwagę, że przypominano fundamentalne znaczenie inspiracji Spinozjańskich;
Żuławski z lekceważeniem wręcz pisał o „tak zwanej filozofii Bergsona, która dziś
u poważnych ludzi nawet istotnie za filozofię uchodzi”12.
Podkreślano za Spinozą, że żyć warto dla poznania, wiedzy, budowania świadomości, odrzucając blichtr świata, rangę pozycji społecznej, fetysz przedmiotów, a także
rezygnując z gonitwy za złudnym szczęściem czy mirażem miłości. Jedyna dusza,
jeśli faktycznie istnieje, to indywidualna świadomość, którą winniśmy kształtować
w procesie żmudnej pracy. Najwyższą nagrodą właśnie pozostaje, rozumiana w Spinozjański sposób, idea amor Dei intelectualis. Odkrywanie prawdy o Bogu, świecie,
sobie samym do przeżycia intelektualnej postaci miłości, będącego najwyższą postacią szczęścia.
Spinoza patronował również modernistycznym poszukiwaniom definicji estetyki.
Idea piękna, podkreślał Żuławski, jest kwestią umowy między ludźmi, nie ma charakteru trwałego, jest zmienna w czasie. Piękno świata jest dostrzegane wyłącznie
przez człowieka, jego wrażliwość na piękno zależy od stopnia duchowego rozwoju.
Im więcej biologii w człowieku, tym mniejsza wrażliwość na piękno. Powołując się
na Spinozę Żuławski stwierdzał:
każda rzecz może być dla nas piękna, jeśli my ją piękną uczynimy. Inne rzeczy są dla mnie piękne,
inne dla ciebie. To co ja pięknem nazywam, może na kim innym nie robić wcale wrażenia, i na odwrót,
rzeczy dla mnie obojętne mogą innych zachwycać. […] piękno nie znajduje się w rzeczach poza mną,
lecz jest we mnie.13

Zatem piękno nosimy w sobie, by projektować je na świat zewnętrzny. A potem
staramy się przekonać do własnej idei piękna innych. Tak jak staramy się przekonać
do własnych prawd. Wtedy prawda i piękno zyskują intersubiektywną wartość, choć
nietrwałą, chwilową, doświadczaną w niezwykłych epifanijnych chwilach14.
Spinoza wreszcie czytany był jako myśliciel etyczny. Generalnie epoka modernizmu miała problem z definicją pozytywnej etyki. Postrzegano nowoczesność jako
sytuację moralnej próżni. Słaba okazywała się etyka chrześcijańska, nieobjawiona,
będąca zaledwie mitycznym przetworzeniem konkretnej sytuacji społeczno-polityczJ. Żuławski, Nieznany myśliciel współczesny [w:] Przed zwierciadłem prawdy. Szkice filozoficzne, Warszawa 1914, s. 243.
13
Ibid., s. 19-22.
14
Zob. R. Nycz, Poetyka epifanii a początki nowoczesności [w:] Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
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nej żydowskiego ludu. Jezus wydawał się eskapistycznym pięknoduchem, jego przesłanie moralne – ucieczkowe, kierujące poza świat (Nietzsche, Radliński). Zaczęto
powątpiewać w istnienie Kantowskiego imperatywu moralnego, sugerowano, że być
może wszyscy pozostajemy amoralnymi dzikusami, hamowanymi w swych instynktach jedynie przez cywilizację i jej mechanizmy penitencjarne (Conrad). Odrzucono optymistyczny Millowski utylitaryzm, naturaliści obnażyli podwójną moralność
mieszczańską. W tym świecie etycznej próżni pojawiały się różne niepokojące pomysły. Dostojewski i Nietzsche wskazywali na praktyczne niebezpieczeństwa nihilistycznego immoralizmu15. Dekadenci formułowali zasady etyki stymulacji, sugerując, że to
jest dobre, co służy jednostce i jej wybrednej, przeżytej psychice16. Wchodzono w wielowymiarowy flirt z diabłem, relatywizowano siłę zła (książę tego świata Baudelaire’a i Kasprowicza, chuć Przybyszewskiego, lucyferyzm chrystusowy Micińskiego17.
Spinoza proponował pozytywny projekt etyczny, który wyprowadzony był z nauki
o afektach (uczuciach). Są one konieczne, jak wszystko co istnieje, wpisane w naturę
rzeczywistości, nadają kształt osobowości człowieka. Człowiek z natury jest narcystycznym egoistą, nastawionym na realizację własnych potrzeb i własnych aspiracji,
ale z jego egoizmu wynikać mogą też dobre konsekwencje. Dążenie do indywidualnego szczęścia przynosi altruistyczne skutki. Okazuje się bowiem, że ludzie, którzy
skłonni są do egoizmu, są też z natury dobrzy, otwarci na innych, zdolni do zbudowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem. Projekt etycznego eudajmonizmu rozciągałby się nawet w swych dalekosiężnych skutkach także na całą ludzkość, budując
ideał solidarności wolnych egoistów.
Podsumujmy. Spinoza był dla modernistów filozofem szczęśliwego kompromisu,
godzącym na zasadzie coincidentia oppositorum myślowe skrajności nowoczesności.
Odczarowany świat, materialny i biologiczny, otrzymywał idealistyczną nadbudowę.
Bóg zyskiwał nowe istnienie, ponad religijnymi i antyreligijnymi sporami. Do poznania prawdy prowadzi zarówno racjonalnie zorientowana nauka, jak i irracjonalna intuicja. Lepsze są poznawcze manowce, niż bezmyślna egzystencja. Żyjemy dla
poznania, kres ciekawości byłby jednocześnie kresem człowieka. Żyjemy także dla
chwilowych zachwytów, otwierając się na momentalne, epifanijne piękno świata. Nie
musimy wreszcie, a nawet nie powinniśmy, rezygnować z egoizmu, nie trzeba się dla
nikogo ani niczego poświęcać. Narcystyczna koncentracja na sobie samym prowadzi do altruistycznych i solidarnościowych konsekwencji. Warto trwać przy własnych
poglądach, ale także rozmawiać z innymi, by przekonywać ich do swych racji. Na
owocnym dialogu opiera się cywilizacja, która porządkuje i organizuje ten jedyny
z możliwych światów.

Zob. książkę wydaną po raz pierwszy w 1903 roku: L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł. i wstęp C. Wodziński, Warszawa 1987.
16
Zob. T. Walas, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905, Kraków 1986.
17
Spośród obszernej już literatury przedmiotu zob. przede wszystkim W. Gutowski, Młodopolskie oblicza szatana [w:] Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001.
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Baruch/Benedykt Spinoza nowoczesny
Streszczenie
W 1877 obchodzono dwusetlecie śmierci Barucha/Benedykta Spinozy, co zintensyfikowało refleksję
nad dziedzictwem jego myśli. Reedycjom jego dzieł towarzyszyły profesjonalne filozoficzne omówienia,
które znalazły swoje odzwierciedlenie także w literaturze tamtego czasu. Przełom XIX i XX wieku zobaczył w Spinozie „filozofa wyklętego”, samotnika, dla którego wierność sobie i swym ideom ważniejsze
były niż majątek i poklask świata. Do Spinozy odwoływała się nowoczesna myśl religijna, odrzucająca
naiwną wizję antropomorficznego Boga. Aktualna się wydawała spinozjańska etyka, relatywizująca idee
dobra i zła, przez to obłaskawiająca twórczy potencjał, pozornego niekiedy, zła. Spinoza patronował też
nowoczesnej estetyce, skłonnej do subiektywizacji idei piękna. Wreszcie modernistyczni poszukiwacze
prawdy, jeśli musieli wybierać między bezkompromisowym racjonalizmem Kartezjusza, a otwartym na
intuicję racjonalizmem Spinozy, wybierali Spinozę. Konsekwentnym polskim spinozjanistą był Jerzy
Żuławski, którego dzieło literackie można wręcz uznać za komentarz do dzieła filozoficznego Spinozy.
Słowa kluczowe: Benedykt Spinoza, Jerzy Żuławski, nowoczesność, modernizm
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Wpływ filozofii, nauki i literatury
na „Tragedię człowieka” Imre Madácha
1. Wstęp – krótko o węgierskim dramacie romantycznym
W artykule próbuje się dokonać przeglądu tych najważniejszych filozoficznych,
naukowych i literackich wpływów, które współtworzą problematykę „Tragedii człowieka” (1862) Imre Madácha (1823-1864). Dramat ten, wedle zgodnej opinii historyków literatury, wraz z dwoma innymi dramatami, o których też krótko będzie jeszcze mowa, stanowi największe osiągnięcie węgierskiej dramaturgii XIX wieku doby
romantyzmu. Zarazem należy on do grona tych arcydzieł, które nigdy w Polsce nie
odniosły sukcesu. Przyczyn jest wiele, wśród których na pierwszym miejscu należy
wymienić mało udane przekłady artystyczne. Nie bez powodu pisze Jerzy Snopek
w książce „Węgry. Zarys dziejów i kultury”, że język „Tragedii…” w przekładzie jest
„ciężkawy i bezbarwny”2.
Podczas wywiadu przeprowadzonego z Csillą Gizińską, badaczem recepcji dramatu węgierskiego w Polsce, uzyskałem informację, że na początku siedemdziesiątych
lat ubiegłego wieku w Gdańsku wystawiono tę sztukę na podstawie przekładu filologicznego – właśnie z powodu niskiego poziomu istniejących przekładów. Ta wersja
tekstu nie zachowała się i trudno dziś ocenić, w jakiej mierze przyczyniła się ona do
tego, że przedstawienie nie wywołało żadnego echa, a dramat wkrótce zniknął z repertuaru. Poniósł więc klęskę, podobnie jak podczas prapremiery w krakowskim Teatrze Starym w 1903 roku, kiedy przedstawienie zrealizowano na podstawie mocno
okrojonej przez cenzurę wersji tekstu. Arcydzieło to dopiero od 2014 roku – dzięki
nowemu, wspaniałemu przekładowi Bohdana Zadury – może być w pełni docenione
przez polskich czytelników.
„Tragedia…” wraz z dramatem poetyckim „Csongor i Tünde” Mihálya Vörösmartyego (1800-1855) stanowi rzadki przykład niepodejmowania przez węgierskich autorów romantycznych tematu stricte narodowego, lecz uniwersalnego, ogólnoludzkiego,
filozoficznego. W utworze Madách przedstawia historię ludzkości oraz jej wielkich
idei, począwszy od stworzenia świata, aż do mglistej, dalekiej przyszłości, kiedy już
wystygnie Słońce. Nie jest to jednak dramat historyczny, lecz – jak trafnie zauważa
István Sőtér – „sen o historii”, specyficzna, można by rzec, hungaropesymistyczna
wizja dziejów ludzkości. Wizja ta znalazła się pod silnym wpływem wielkich dzieł
europejskich z tego okresu oraz ważnych ówczesnych prądów filozoficznych.

laszlo.nagy@uj.edu.pl, Zakład Filologii Węgierskiej, Instytut Językoznawstwa, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl.
2
Snopek, J., Węgry. Zarys dziejów i kultury. Oficyna Wydawniczy Rytm. Warszawa 2002, s. 227.
1
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2. Kilka słów o węgierskim romantyzmie i recepcji „Tragedii człowieka”
Nie wnikając w szczegółową analizę specyfiki węgierskiego romantyzmu, należy
podkreślić, iż w mniejszym stopniu niż romantyzm polski charakteryzuje się on obecnością cech transcendentnych i uniwersalnych – przynajmniej w takim znaczeniu, jak
to rozumiemy na podstawie „Ody do młodości” czy ballad Adama Mickiewicza bądź
wielu utworów Cypriana Kamila Norwida. Dzięki „ludowości”, stworzonej przede
wszystkim przez Sándora Petőfiego (1823–1849), w węgierskim romantyzmie przeważają takie cechy typologiczne, które odróżniają go od romantyzmu europejskiego,
zwłaszcza polskiego. Wyjątki oczywiście się zdarzają, a wśród nich należy wymienić
właśnie filozofujący, podejmujący problematykę sensu życia dramat „Csongor i Tünde”3 (1830), który stanowi esencjonalny przykład swego gatunku. Dramat Vörösmartyego wykazuje podobieństwa m.in. ze „Snem nocy letniej” Szekspira. Osnuty został
wokół szesnastowiecznej fabuły – tak zwanej pięknej historii4 – napisanej przez Pétera
Ilosvaiego Selymesa. Poprzez obecność elementów bajecznych i cudownych5 utwór
ten często odbierany bywał przez przywiązaną do realistycznego obrazu świata przedstawionego węgierską publiczność jako „dramat-bajka”, przeznaczony – wbrew woli
autora – dla młodych czytelników i widzów.
Dorobek literacki Vörösmartyego należy wprawdzie do szczytowych osiągnięć romantyzmu europejskiego, ale na tle burzliwych wydarzeń politycznych okresu reform
sława Petőfiego, młodego wieszcza „o płomiennej duszy”, który 15 marca 1848 r. stał
się jednym z przywódców węgierskiego powstania, zasłoniła twórczość starszego kolegi. W latach czterdziestych XIX wieku prawie zapomniano o metaforycznym „Csongor i Tünde”. W dobie rozkwitu romantyzmu węgierski dramat romantyczny, o dziwo,
schodził już na dalszy plan, w popularności ustępując miejsca dramatowi pochodzącemu z początku XIX wieku, ze schyłku oświecenia. Był to dramat historyczny Józsefa
Katony (1791-1830) „Bánk bán”, którego akcja rozgrywa się w XIII wieku. Idea tego
dramatu – pokazanie ostrego konfliktu między Węgrami a przebywającymi na dworze
królewskim cudzoziemcami – okazała się jak najbardziej aktualna w okresie Wiosny
Ludów. Przedstawienie odniosło w stolicy Węgier ogromny sukces. W dniu 15 marca
1848 r. zostało ono przerwane przez wybuch rewolucji, ale w kilka dni później, podczas kolejnego przedstawienia, stało się jednak najdobitniejszym artystycznym wyrazem dążeń narodowo-niepodległościowych Węgrów. Znamienne, że jego autor tak
samo nie doczekał się sukcesu swego dramatu, jak autor omawianej właśnie w tym
Imiona bohaterów dramatu zostały stworzone przez samego Vörösmartyego – podobnie jak imię Grażyna przez Adama Mickiewicza.
4„
Piękna historia”, tj. széphistória – węgierski gatunek literacki pokrewny z históriás ének, czyli z pieśniami historycznymi podejmującymi temat najczęściej walk z Turkami. W tym pierwszym przeważa
tematyka osobista, zwykle miłosna.
5
Wśród osób dramatu znajdują się np. krasnoludki i czarownica. Ważne miejsce przypada cudownemu
drzewu sięgającemu nieba, na którym rosną złote jabłka i które łączy realny świat ze światem idei. „Złote”, jasne włosy pięknej dziewczyny, Tünde, która żyje między dwoma światami, mają magiczną siłę.
Dlatego też obcięła kosmyk jej włosów czarownica, by przystojny główny bohater (Csongor) zakochał się
w jej córce i zapomniał o Tünde. Nawet realistyczne osoby dramatu (Kupiec, Władca, Naukowiec) stanowią symbole i usiłują pokazać bohaterowi jedyną możliwą drogę do szczęścia. Aby ją znaleźć, wedle zdania tych osób Csongor musi zdobyć albo pieniądze, albo władzę, albo uprawiać naukę. Na tle problemów
polityczno-narodowych okresu Wiosny Ludów uniwersalne przesłanie dramatu stało się anachroniczne.
3
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artykule „Tragedii…”. „Bánk bán” Katony – to również arcydzieło, o czym wspomina
Jerzy Snopek we wspomnianej już książce.
Węgierska Wiosna Ludów, w szczególności klęska powstania 1848/49 roku, spowodowała, że twórcy węgierscy – dla Polaków w sposób paradoksalny – nie odwrócili
się od romantyzmu. W prozie kontynuowany był przez twórczość powieściopisarską
Maurycego Jókaiego, w dramacie zaś – przez Madácha. Romantyzm bujnie rozwijał
się właśnie po klęsce powstania i przetrwał kolejne półwiecze. Literatura węgierska
w całości przeoczyła więc okres późniejszy, który nad Wisłą nosi miano pozytywizmu,
w innych zaś krajach realizmu.
Mimo że dziewiętnastowieczna dramaturgia węgierska może się pochwalić dużo
skromniejszymi osiągnięciami niż np. dramaturgia polska, dzieło Madácha – tak samo
jak wcześniej Katony – na początku nie odniosło sukcesu, wręcz spotkało je niezrozumienie. Madách tworzył bowiem swój dramat w czasach, kiedy Węgrzy nie oswoili się
jeszcze z klęską powstania. Nastroje społeczeństwa przed zawarciem ugody z Austrią
(1867) były skrajnie pesymistyczne. Pogrążona w ogólnym letargu publiczność węgierska nie oczekiwała dramatu podejmującego problematykę filozoficzną, uniwersalną, dotyczącą dziejów całej ludzkości, lecz raczej dramatu o charakterze narodowym,
który dałby otuchę, nadzieję na odzyskanie niepodległości i byłby „ku pokrzepieniu
serc”. Kategorie filozoficzne, którymi operuje Madách w swym dramacie, takie jak:
czas, materia, idea, byt, moc, wolność, fatum, a także kpina i sarkastyczny humor
reprezentowany przez Lucyfera – nie dawały czytelnikowi jednoznacznych wskazówek do interpretacji utworu. Tymczasem Madácha można też nazwać „autorem jednej
książki”, bo „Tragedia…” stanowi jedyne wybitne dzieło zmarłego w wieku czterdziestu jeden lat autora, który bardzo długo pracował nad swoim utworem. Madách
doczekał się wprawdzie wydania dramatu, ale nie dożył jego wystawienia na scenie
Teatru Narodowego. Nastąpiło to dopiero dziewiętnaście lat po jego śmierci, w 1883 r.
Współcześni Madáchowi, najbardziej emblematyczni twórcy węgierscy, którym
autor udostępnił tekst, czasem nieufnie odnosili się do tego dramatu. Na przykład János Arany (1817-1882) uznał go po pierwszym jego czytaniu za słabe naśladowanie
„Fausta” Goethego. Dopiero w późniejszych listach nazwał wielki poeta Madácha
„Kochanym Przyjacielem”, nadmieniając, że „Tragedia…” to arcydzieło, choć nazwisko jego autora nie jest jeszcze znane6.
Mimo że ten utwór – m.in. dzięki merytorycznej pomocy Aranya7 – faktycznie
dorósł do rangi arcydzieła, poprzez niezwykłe walory ideowe i artystyczne nawet na
Węgrzech sprawiał kłopot w odbiorze i interpretacji, zwłaszcza ze względu na zróżnicowany poziom wykształcenia czytelników. Jest to dramat – podobnie jak wiele
Zob. i por. Szeredás L., Madách és Arany levelezése Az ember tragédiájáról (Korespondencja Madácha
i Aranya na temat „Tragedii człowieka” z roku 1861). https://sites.google.com/site/ szeredas tanmadachimre/az-ember-tragediaja/madach-es-arany – levelezese-az-ember-tragediajarol. Dostęp: 01.10.2018.
7
Madách zgodził się na większość zmian stylistycznych wprowadzonych przez Aranya. Mimo że Madách
był młodszy od Aranya tylko o sześć lat, tych autorów dzieliła ogromna różnica pozycji, jaką zajmowali
w środowisku literackim. Arany był już sekretarzem Węgierskiej Akademii Nauk i jednym z czołowych
poetów swej epoki, podczas gdy nazwisko autora „Tragedii…” – jak Arany też nadmienił – było praktycznie nieznane. Zob. i por.: Történelemfilozófia vagy etika „Az ember tragédiája”? Tekst rozmowa
z Sándorem Strikerem przeprowadzonej przez Radio „Petőfi”.http://www.striker.hu /sites/default/files/
attach/embertrag.html. Dostęp: 02.10.2018.
6
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polskich dramatów romantycznych – niesceniczny, literacki. Jego akcja rozgrywa się
w Kosmosie, w Raju, w miejscu, gdzie rosną palmy, a po wystygnięciu Słońca panują
tylko mrozy. Miejscem zdarzeń jest także starożytny Egipt, Ateny i Rzym, Jerozolima,
Praga, Paryż i Londyn. Inscenizacja wymaga kosztownych dekoracji i angażowania
wielkiej liczby aktorów. Dlatego też odmienne są losy recepcji dramatu jako tekstu
literackiego i jako przedstawienia teatralnego. To arcydzieło – a raczej jego inscenizacja – do dziś wywołuje ostre polemiki. Wedle krytyków reżyserzy często nie potrafią
znaleźć właściwych proporcji między przerostem formy nad treścią bądź między treścią a skrajnie uproszczoną stylizacją dekoracji.
W okresie powojennym stalinowska krytyka literacka zarzucała Madáchowi skrajny
pesymizm oraz obecność religijnego wątku. Najbardziej krytykowana była scena, która
rozgrywa się w wyimaginowanej przyszłości, w Falansterze. W tym świecie, który wykreowany został pod wpływem idei utopijnych, ale przypomina współczesne państwo
totalitarne, Michał Anioł zmuszony jest do ciosania nóżek do krzeseł, a dzieci odbierane
są matkom. Do połowy pięćdziesiątych lat „Tragedia…” nie była na Węgrzech wydawana i wystawiana. Dopiero po 1957 r. zajęła ona należne jej miejsce w historii literatury
i teatru węgierskiego. Głębsza recepcja tego dramatu przypada na ostatnie półwiecze,
a do dziś doczekała się ona tak wszechstronnej analizy naukowej, jaką nie może się
pochwalić żaden inny węgierski dramat romantyczny. Znamienne, że zainteresowanie
naukowców tym dziełem jest ciągle żywe i w ostatnich latach ukazało się kilka prac
na jego temat, także poza granicami Węgier8. W analizie dramatu ostatnio przeważają
aspekty filozoficzne i metody hermeneutyki estetycznej opracowanej przez Hansa-Georga Gadamera. Jego „Prawda i metoda”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1960 r.,
w węgierskim przekładzie dostępna jest dopiero od połowy osiemdziesiątych lat.
Jak już wspomniano, przede wszystkim brak dobrego polskiego przekładu osłabił
szanse na to, by „Tragedia…” mogła zrobić karierę w Polsce. Wersja, którą mogła poznać większość polskich czytelników, pochodzi z 1960 roku9. Ale nawet na podstawie
tego, dość słabego tłumaczenia powstało kilka zasługujących na uwagę opracowań
naukowych, których autorzy bardzo pozytywnie oceniają to dzieło10.
Słaba znajomość i niedocenianie tego utworu w Polsce wynika także z tej wspólnej
cechy naszych literatur narodowych, jaką jest często przywoływana hermetyczność.
Sprawa narodowa i historia narodu nie pojawia się w „Tragedii…” w sposób tak oczywisty, jak np. w „Dziadach” lub „Nocy listopadowej”, niemniej jednak jest ona obecna
i w pewnym sensie niezrozumiała dla polskiego odbiorcy. Nie bez powodu stwierdził
Wśród węgierskich badaczy zajmujących się życiem i twórczością Madácha należy wymienić choćby
następujących: Andor Cs., András L., Barta J., Bán I., Bene K., Bécsy T., Bibó I., Bíró B., Bodor A.,
Császár E., Erdélyi J., Fábián E., G. Németh B., Gréczi-Zsoldos E., Gyárfás M., Hevesi S., Horváth K.,
Kármán M., Lukács, Gy., Martinkó A., Máté Zs., Mezei J., Nagy I., Nagy L., Palágyi M., Sőtér I., Sík S.,
S. Varga P., Szabó J., Szász K., Szegedy-Maszák M., Szerb A., Szűcs J., Tolnai M., Tordai Z., Tarjányi E.,
Vajda Gy. M., Waldapfel J.
9
Zob. Madách I., Tragedia człowieka. Przełożył Kaltenbergh, L. Instytut Wydawniczy PAX, 1960.
10
Zob. m.in. Igliński, G., Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha „Tragedia
człowieka”. W: Rocznik Towarzystwa im. Adama Mickiewicza, Rok VI (XLVIII) 2013, 31-52. Tekst
dostępny także w wersji cyfrowej pod linkiem: bazhum.muzhp.pl/media//files/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Wiek_XIX_Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicz
8
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jeden z najwybitniejszych przedstawicieli XX-wiecznej prozy węgierskiej, László
Németh (1901-1975) – i w pewnej mierze można z nim się zgodzić – że podstawowa
problematyka „Tragedii…” jest głęboko osadzona w realiach węgierskich. Można ją
zrozumieć i rozszyfrować do końca tylko przy pomocy znajomości całej literatury
węgierskiej11. Tak samo jak właściwa interpretacja „Bánk bána” Katony, również wymaga dobrej znajomości historii Węgier i literatury węgierskiej.
Pesymizm Madácha ma wiele powiązań intertekstualnych i w dużej mierze związany jest także z innym, skomplikowanym zjawiskiem kulturowym, które Polakom
znowu może wydawać się hermetyczne. Można je nazwać hungaropesymizmem,
najczęściej nie rzucającym się w oczy nawet samym Węgrom, w tym węgierskim
badaczom literatury. Zwracają oni uwagę przede wszystkim na ciężkie osobiste problemy i tragedie, które miały miejsce w życiu autora i które spowodowały, że jego
poglądy można uznać za skrajnie pesymistyczne. Należała do niech śmierć ojca, nieszczęśliwe małżeństwo, ostry konflikt między żoną a matką, choroba serca, upadek
powstania, zamordowanie przez chłopów rumuńskich siostry, jej syna i męża, majora w powstaniu węgierskim, śmierć brata na zapalenie płuc, aresztowanie Madácha
z powodu zniesienia pomocy prześladowanym uczestnikom powstania. Mimo tych
szokujących, osobistych przeżyć Madách mógł w „Tragedii…” dojść do tak gorzkich
refleksji tylko dzięki temu, a raczej przez to, że charakteryzował go także ten hungaropesymizm, który już za jego życia stanowił jakby cechę genetyczną Węgrów. Hungaropesymizm wyartykułowany został przez literaturę romantyczną, np. w „Hymnie”
(1823) Ferenca Kölcsyego¨(1790-1838) i „Wezwaniu” (1836) Vörösmartyego. Te,
najbardziej emblematyczne, niemalże „święte” dla Węgrów utwory, które także obecnie śpiewane bywają w kościołach i zborach po nabożeństwach, akcentują grzechy
narodu węgierskiego i roztaczają wizję jego śmierci. Motyw „grzesznych Węgrów”
w literaturze wywodzi się zresztą z okresu baroku i związany jest z najwybitniejszym
eposem węgierskim, z „Opresją Szigetu” (1651)12 Miklósa Zrínyiego (1620–1664).
W sposób dobitny można i warto pokazać istnienie hungaropesymizmu dopiero w ujęciu komparatystycznym, w zestawieniu z utworami pochodzącymi z innych literatur.
Dlatego też większość węgierskich badaczy nie dopatruje się w pesymizmie Madácha
specyficznych cech narodowych, co według mnie jest jednak istotne.

3. Obecność w „Tragedii…” wpływu najważniejszych europejskich
prądów filozoficznych
Mówiąc o oddziaływaniu prądów filozoficznych na literaturę węgierską w ogóle,
badacze literatury i filozofowie są zgodni w tym, że wpływy te niemalże domyślnie należy rozumieć jako wpływy zachodnioeuropejskich, a przede wszystkim niemieckich prądów filozoficznych. Tradycja literacka od XIX wieku do dziś organicznie
przyswaja osiągnięcia filozofii powszechnej, ale raczej bez kontekstu z węgierskim
myśleniem filozoficznym. Świadczy to m.in. o stosunkowo skromnych osiągnięciach
węgierskiej kultury filozoficznej13.
Fábián E., Az élet értelme. Madách Imre filozófiája. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2012, s. 31.
Tytuł oryginału: Szigeti veszedelem.
13
Zob. Demeter T., A magyar filozófia szociologizáló hagyománya. Világosság 4 (2007), s. 7.
11

12
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Zsuzsanna Máté w artykule „Dyskurs filozoficzny w Tragedii człowieka”14 – powołując się na innych badaczy, m.in. na Pála S. Vargę – nadmienia, że największy wpływ
na węgierskiego twórcę miała dialektyka Hegla. W swej książce Snopek też podkreśla,
że rozwój dziejów w dramacie „został wpisany w logikę heglowskiej triady: w Egipcie
wolny był jeden człowiek [faraon; uzupełnienie moje, LKN], w demokracji ateńskiej
wszyscy (niewolnicy pozostają poza horyzontem wzroku), w Rzymie – wybrane jednostki.”15 Dialektyka Hegla ma szczególne znaczenie w organizowaniu świata, w tezie i antytezie, w konflikcie Adama i Lucyfera oraz Pana i Lucyfera. Lucyfer w tym
dramacie nie jest owym złym diabłem, znanym z literatury powszechnej, tylko sympatycznym duchem wątpienia, stawiającym pod znakiem zapytania sens dzieła Pana,
a więc cały sens stworzonego przezeń świata i człowieka. W związku z przejawami
wpływu dialektyki Hegla na dramat Madácha w zasadzie nie ma w nim typowego konfliktu dramatycznego. Konfliktem możemy natomiast nazwać podstawowy „konflikt
zastępczy” – konflikt między wiarą a wiedzą, czyli zderzenie poglądów reprezentowanych przez Pana i Lucyfera.16 Konflikt ten pojmowany jest przez badaczy także jako
konflikt między dwoma światami, między całością a częścią. Wokół ostrej polemiki
nad tym problemem prowadzonej przez węgierskich badaczy powstała też hipotetyczna myśl, czy Pana w ogóle można w tym dramacie utożsamiać z Wszechmogącym
w rozumieniu chrześcijańskim. Jeden z badaczy – Béla Bíró – nie ma takich wątpliwości i stwierdza, że Pan, także w dramacie, musi być tożsamy z absolutem w sensie
filozoficznym i chrześcijańskim17. Sądzę, że spór ten nie jest jeszcze rozstrzygnięty
i w dużej mierze zależy m.in. od religijnych przekonań badaczy. Można tak sądzić
także na podstawie sceny VII, rozgrywającej się w Jerozolimie, w dobie wojen krzyżowych, kiedy nienawiść zasłania wiarę i inkwizycja posyła na stosy chrześcijan z powodu sporów teologicznych.
Zsuzsanna Máté w obszernym i osobno opublikowanym artykule „Imre Madách,
poeta-filozof”18 zwraca uwagę także na niebezpieczeństwo przypisania zbyt wielkiego
wpływu filozofii Hegla. Cytując Antala Szerba, uczona podkreśla, że autor „Tragedii…”
już oddala się od Hegla i w pewnym sensie staje się prekursorem XX-wiecznej teorii
Oscara Spenglera, który twierdził, że proces historyczny nie rozwija się linearnie, lecz
ciągle powraca do punktu wyjścia, powtarza się, a cywilizacja zmierza ku zagładzie.
Poza wszechobecnością wpływów dialektyki Hegla w wielu miejscach widać
wpływ twórczości filozoficznej Arthura Schopenhauera, w szczególności takich utworów, jak „O wolności ludzkiej woli”, „Świat jako wola i przedstawienie”. Pod koniec
dramatu, budząc się z koszmarnego snu – ze sceny, która rozgrywa się w świecie Eskimosów po wystygnięciu Słońca – Adam zamierza popełnić samobójstwo. Po wędrówce po dawnej i przyszłej historii bohater dochodzi bowiem do wniosku, że ludzkie istnienie nie ma żadnego sensu. Mamy więc w utworze zdramatyzowane podsumowanie
14
Zob. Máté, Zs., Az ember tragédiája filozófiai diskurzusai. https://eda.eme.ro/ bitstream/handle/10598/29610/EME _VII-Hungarologia-filozofia_014_ MateZsuzsanna_Az EmberTragediaja Filozofiai Diskurzusai. pdf?sequence = 1&isAllowed =y. Wersja elektroniczna, s. 220-222. Dostęp: 20.09.2018.
15
Snopek, J., dz. cyt., s. 248.
16
Zob. i por.: Bíró B., A tragédia paradoxona. Liget Könyvek, Budapest-Kolozsvár, 2006. s. 12-13.
17
Zob.: Tenże, s. 13.
18
Zob.: Máté, Zs., Madách Imre, a poeta philosophus. Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár VI. Miskolc
2002, s.45.
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pesymistycznych myśli niemieckiego filozofa. W działach Schopenhauera nie widać
wprawdzie afirmacji samobójstwa, ale pesymizm niemieckiego filozofa połączony
z „hungaropesymizmem” Madácha w logiczny sposób doprowadza do podjęcia przez
Adama próby samobójstwa. Tego czynu Adam nie popełnia tylko dlatego, to też traci
sens, gdyż Ewa jest już w ciąży. Słowa Ewy stały się słowami skrzydlatymi w kulturze
węgierskiej. Przytoczymy tu je w przekładzie Zadury:
„Wiem, twarz twa się rozchmurzy,
Jeśli to szepnę. A więc podejdź bliżej:
Czuję, że będę matką, och, Adamie.”19

Jak pisze Pál S. Varga, „dziecko jest dla Adama symbolem monumentalnego sensu,
którego nie można objąć rozumem, tylko intuicją, uczuciem, instynktem.”20 W pełni
można się zgodzić z tym stwierdzeniem, ale sądzę, że należy dodać następujące: mit
dziecka w kulturze i świadomości zbiorowej jest jeszcze silniejszy u Węgrów niż u innych narodów w tym znaczeniu, że dziecko staje się sensem w absolutnym bezsensie
i nieszczęściu. W świadomości pesymistycznych i pasywnych Madziarów – a często
znajduje to potwierdzenie w literaturze – dziecko, które wychowuje się w nieszczęśliwej rodzinie, paradoksalnie ma „obowiązek” dawać rodzicom szczęście, ponieważ
stanowi jedyne w życiu źródło radości. Z tego paradoksu Węgrzy nie zawsze zdają sobie sprawę, gdyż jest to związane z inną pokrewną cechą sfery intymnej: niezdolne do
szczęścia indywiduum oczekuje wyłącznie od innego człowieka (żony, męża), by uczynił je szczęśliwym. Są to oczywiście takie cechy imagologii Węgrów, których badanie
naukowymi metodami jest prawie niemożliwe. Pomocne są jednak wyniki międzynarodowych badań przeprowadzonych m.in. przez NEF21 lub ONZ dotyczące „wskaźników
szczęścia” u poszczególnych narodów. Badania te pokazują, że Węgrzy – także obecnie
– należą do narodów najmniej szczęśliwych nie tylko w Europie, bo znajdują się na 75.
pozycji tej listy począwszy od kraju „najszczęśliwszego” – Norwegii.22
W związku z desperackim planem Adama Madách zadaje pytanie: w jaki sposób
można przezwyciężyć pesymizm Schopenhauera. Jednym ze sposobów jest rozpoznanie przez człowieka roli odpowiedzialności i poczucia godności, co daje człowiekowi
wolność. Osamotniony w historii człowiek dlatego może pozostać wolny, że wedle
własnej decyzji może wybierać między dobrem a złem.23
Imre Madách, Tragedia człowieka. Poemat dramatyczny. Przełożył Bohdan Zadura. Biuro Literackie,
Wrocław 2014, s. 254.
20
S. Varga P., Imre Madách i „Tragedia człowieka” [Przedmowa do polskiego wydania]. W: Imre
Madách, dz. cyt., s. 8.
21
New Economics Foundation.
22
Zob. i por. m.in: https://444.hu/tag/boldogsag-index, https://librarius.hu /2017/03 /20/ magyar orszag-kozepszer-a-boldogsagindex-alapjan-is/, https: //hu.wikipedia. org/wiki/ Happy_Planet_Index. Dostęp:
03.09..2018. Znamienne, że wedle niektórych badań przed Węgrami jest na liście także Irak, Somalia
i Bangladesz, a Słowację i Węgry dzieli ponad trzydzieści krajów. Wyniki są różne i należy je traktować
z ogromną rezerwą zważywszy na fakt, że uwzględniane są w nich także takie wskaźniki, jak oczekiwana
długość życia i ślad ekologiczny. Węgrzy przede wszystkim pod względem ogólnego, subiektywnego
poczucia dobrostanu zajmują dość dalekie miejsce na różnych listach.
23
Por.: Fábián E., dz. cyt., s. 28.
19
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Większość badaczy zgadza się w tym, że w „Tragedii…” można znaleźć wpływ
filozofii także Charlesa Fouriera, Alexandra Humboldta i Immanuela Kanta. Szczególnie pierwszy z nich wywarł na Madácha ogromny wpływ. Koncepcja falansteru, tj.
społeczeństwa opartego na wspólnotach, została zapożyczona właśnie od francuskiego filozofa – utopijnego socjalisty. Ale w odróżnieniu od Fouriera falanster u Madácha
wcale nie stanowi idealnej społeczności. Jest to niebezpieczne miejsce, świat bez miłości i poezji, skąd Adamowi udaje się uciec tylko dzięki pomocy Lucyfera.

4. Inspiracje literackie
Wśród inspiracji literackich „Tragedii…” można znaleźć mnóstwo utworów zarówno węgierskich, jak i europejskich, w tym także polskich. Ze względu na bardzo bogatą
problematykę i rozległość czasu przestawionego w dramacie ich lista jest rzeczywiście
bardzo długa. Badacze są zgodni np. w tym, że dzieło wykazuje wyraźne pokrewieństwo również z „Nie-Boską komedią” Zygmunta Krasińskiego. Podobieństwo między
„Tragedią…” a dziełem Krasińskiego zostało pokazane m.in. przez węgierskich slawistów i polonistów, ale dopiero Snopek wykrył, że tekst „Nie-Boskiej komedii” mógł
być nawet znany Madáchowi dzięki nieopublikowanemu przekładowi węgierskiemu
dokonanemu przez Gábora Kazinczyego.24 Obraz rozzłoszczonego ludu ateńskiego,
który w jednej chwili uwielbia Mitliadesa, a w drugiej chce go zamordować, wykazuje
podobieństwo właśnie z obrazem tłumu i rewolucji z „Nie-Boskiej komedii”. Madách,
który nie uczestniczył w powstaniu tylko przez chorobę serca, w „Tragedii…” w końcu doszedł do bardzo gorzkich wniosków co do roli mas w kształtowaniu historii. Nie
tylko we wspomnianej scenie ateńskiej, lecz także w scenie IX, która rozgrywa się
w Paryżu podczas rewolucji francuskiej, kiedy Adam wciela się w postać Dantona.
W wielkim skrócie – wśród pozostałych inspiracji Madácha znajdują się utwory
literackie m.in. Byrona („Manfred”, „Kain”), Goethego („Faust”), Miltona („Raj utracony”) i Shelleya („Prometeusz wyzwolony”). Madách dobrze mówił po niemiecku
i czytał w wielu innych językach, np. po angielsku i francusku, więc z całą pewnością
znał te dzieła.

5. Wybrane teorii naukowe inspirujące autora „Tragedii…”
Poza inspiracjami literackimi badacze znajdują pokrewieństwo z modnymi wówczas teoriami naukowymi reprezentowanymi przez Darwina, Faradaya i Newtona.
Podczas rozmowy przeprowadzonej przez Węgierskie Radio w 1980 r. na temat wiedzy naukowej Madácha historyk literatury Mihály Szegedy-Maszák zwrócił uwagę na
fakt, że w dobie romantyzmu nauki ścisłe i humanistyczne były sobie bardzo bliskie.
W węgierskich czasopismach literacko-kulturowych regularnie publikowano artykuły
w zakresie nauk ścisłych i zakładano, że człowiek musi być oczytany w różnych dziedzinach. Madách miał do tego wszelkie predyspozycje, nie tylko dzięki wyjątkowo
wykształconej matce, lecz również dzięki bogatej własnej bibliotece, w której znajdowało się sporo książek naukowych. Autor prezentuje w „Tragedii…” niemalże encyklopedyczną wiedzę z najważniejszych wówczas dyscyplin naukowych. Obraz Boga
24

Zob.: Snopek, dz. cyt., s. 249.
30

László Kálmán Nagy

zapożyczony został z „Matematycznych zasad filozofii naturalnej”25 Isaaca Newtona.
Wpływ teorii Faradaya o polach magnetycznych widać np. w scenie I. Chór Aniołów
mówi:
Dwie kule walczą przeciw sobie,
Zbiegają się i rozbiegają.
To świetne wodze te ich walki,
Bo im orbity wyznaczają.26

Całość sceny I stanowi zresztą świadectwo tego, jak ważna była dla Madácha
oświeceniowa teoria Kanta dotycząca absolutnego czasu i przestrzeni. Ta teoria, która stanowiła bezpośrednią kontynuację prac Newtona, weszła później do historii pod
nazwą teorii Kanta-Laplace’a. Laplace bowiem opracował podstawę nowożytnej mechaniki nieba, udowadniając, że Układ Słoneczny jest stabilny. Można by w tym miejscu przytoczyć sporo cytatów, ale ograniczymy się tylko do jednego, do słów Pana
z początku dramatu:
Machina w ruchu, stwórca odpoczywa.
Na osi miną jeszcze lat miliony,
Zanim ząb jeden wytrze się w jej trybach.
Więc naprzód, moje dobre duchy, lećcie,
Mknijcie po swoich bezkresnych orbitach.27

Ale Madách nie byłby autorem romantycznym, gdyby jednostronnie zapatrzony
był tylko w osiągnięcia nauki – poniekąd z poprzedniej epoki, tj. oświecenia, do którego większość romantyków miała ambiwalentny stosunek. Monolog Lucyfera ze sceny
I pokazuje niebezpieczeństwa płynące z naukowych eksperymentów, z możliwości
przekroczenia przez człowieka swoich kompetencji:
Wyrzutek ten, gdy wszystko już podpatrzy,
W laboratorium sam to zrobi sobie.
W swej wielkiej kuchni go ulokowałeś
I mu wybaczysz że on też próbuje
Pitrasić mają sam siebie za Boga.
Lecz jeśli sknoci, potrawę zepsuje,
Wtedy wybuchasz gniewem poniewczasie.28

Wracając do teorii naukowych należy wspomnieć o pierwszej zasadzie termodynamiki, czyli o prawie zachowania energii. Madách przywołuje ją w scenie III kilkakrotnie, choć w sposób metaforyczny, np.:
Twe ciało z prochu się rozpadnie,
Ale w stu kształtach ożyjesz, niczego
Tytuł oryginału: Philosophiae naturalis principia mathematica (1687).
Imre Madách, dz. cyt., s. 14.
27
Tamże, s. 13.
28
Tamże, s. 16.
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Nie będziesz musiał zaczynać na nowo;
Zgrzeszyłeś, w synu to odpokutujesz,
Podagrę będziesz w nim kontynuował,
Czego doświadczasz, czujesz i się uczysz,
Na lat miliony będzie twą własnością.29

Interpretacja drugiej zasady termodynamiki, tj. prawa stałego wzrostu entropii
i problem nieodwracalności30 zaprezentowana została w scenie XIV, w świecie Eskimosów:
Po co idziemy przez śnieżną krainę,
Gdzie patrzy na nas śmierć pustym wzrokiem […]
Lepiej mnie prowadź tam, gdzie kwitną palmy,
W krainę piękną słońca i zapachów […]
Wszak tam jesteśmy. Ta kula to słońce.
A pod stopami mamy równik. Wiedza
Nie potrafiła przemów przeznaczenia.31

W tej samej scenie (oraz w XI, londyńskiej) widać wpływy teorii ewolucji Darwina, w szczególności walki o byt:
[…] Co prawda sąsiadów
Wszystkich wytłukłem, ale nadaremnie,
Wciąż nowi lezą, a tutaj tak mało
Fok. Jeśli bogiem jesteś, spraw, by było,
Błagam, mniej ludzi, za to dużo więcej
Fok.32

Oddziaływanie prac angielskiego ekonomisty Thomasa Malthusa, na „Tragedię…”,
w szczególności jego teorii ludności. widzimy w rozmowie fabrykantów w scenie londyńskiej. Sami mówią o tym, że płace są niskie i robotnikom nie starcza pieniędzy na
życie,
Ale czy ktoś ich do żeniaczki zmusza,
Czy każe płodzić po sześcioro dzieci?33

Malthus – przede wszystkim w pracy „Prawo ludności” (1798) – widział we wzroście demograficznym wielkie zagrożenie, które wcześniej czy później prowadzi do
klęski głodu i nędzy. Wychodząc z tego założenia, przeciwstawiał się wszelkiej pomocy materialnej na rzecz ubogich warstw społecznych34. Nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć czy darwinizm, czy maltuzjanizm wywarł na „Tragedię…” większy wpływ.
I to dlatego, że maltuzjanizm jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych koncepcji
Tamże, s. 41.
Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Druga_zasada_termodynamiki. Dostęp: 28.09.2018.
31
Imre Madách, dz. cyt., s. 241.
32
Tamże, s. 247.
33
Tamże, s. 187.
34
Zob. i por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus Dostęp: 05.03.2019.
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naukowo-filozoficznych w antypopulacjonistycznym nurcie demografii stanowił ważne źródło inspiracji już dla samego Darwina. Tymczasem należy pamiętać o tym, że
teoria Malthusa była jednoznacznie negatywnie oceniana przez filozofię i ekonomię
marksistowską, co w dużej mierze przyczyniło się do zafałszowanej interpretacji „Tragedii…” w okresie powojennym.
Mimo gruntownego wykształcenia Madácha, utwór jego nie jest wolny od pewnych pomyłek, wśród których należy wymienić obecność w dramacie wpływu szarlataństwa – frenologii.35 Jej ślady wyraźnie pojawiają się w scenie rozgrywającej się
w wyimaginowanej przyszłości, przypominającej świat Orwellowski. Frenologia osiągnęła szczyt popularności już wcześniej, ale jej obecność w dramacie świadczy o wielkiej fascynacji Madácha „osiągnięciami” tej pseudonauki. Madách podzielał teorię
frenologów, że różne talenty ludzi mają odzwierciedlenie w anatomicznych rozmiarach i kształtach czaszki, jak widać właśnie w scenie XII, w której naukowiec decyduje o tym, który z chłopców ma zostać pasterzem, a który lekarzem.

6. Podsumowanie
Pomimo pewnych pomyłek i słabości „Tragedii…” miejmy nadzieję, że prędzej
czy później znajdzie ona drogę na polskie sceny. Może spełni się wizja wybitnego badacza literatury węgierskiej, Béli Pomogátsa, który uważa, że integracja gospodarcza
Węgier w ramach Unii Europejskiej musi iść w parze z integracją kultury „małych narodów”, w tym narodu węgierskiego36. Wielka liczba tłumaczeń na język polski współczesnych utworów węgierskich potwierdza tę hipotezę, tym bardziej, że w ostatnich
kilkunastu latach pojawiło się nowe, młode pokolenie polskich tłumaczy. Może zajmą
się oni niektórymi dawniejszymi utworami, które – wzorem „Tragedii…” – zasługiwałyby na ponowny przekład.
Mając na uwadze słaby dotychczas sukces tego dzieła nad Wisłą, warto nadmienić,
że „Tragedia…” wywarła jednak pewien wpływ na niektórych polskich twórców, ale
jego analiza wykracza poza ramy tego artykułu.
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Wpływ filozofii, nauki i literatury na „Tragedię człowieka” Imre Madácha
Streszczenie
Jeden z najbardziej emblematycznych dramatów węgierskiego romantyzmu, „Tragedia człowieka”
(1862) Imre Madácha (1823–1864) przez ponad sto lat nie mógł budzić większego zainteresowania
polskiej publiczności. Wynikało to m.in. z niskiego poziomu wcześniejszych przekładów artystycznych
i ograniczeń cenzuralnych. Dramat ten, uznawany przez historyków literatury węgierskiej za arcydzieło,
wykazuje liczne związki z ówczesnymi prądami filozoficznymi i naukowymi i związany jest z wieloma
wybitnymi utworami literatury powszechnej. Mało węgierskich utworów ma tak uniwersalną problematykę jak „Tragedia człowieka”, która nie jest pozbawiona także specyficznych cech narodowych, w tym
cech tak zwanego hungaropesymizmu. Najnowszy przekład dokonany przez Bohdana Zadurę pozwoli dramatowi zaistnieć we współczesnej kulturze polskiej. Artykuł ma na celu przybliżenie w wielkim
skrócie tych wpływów literackich, naukowych i filozoficznych, które stanowiły inspirację w powstaniu
„Tragedii…”.
Słowa kluczowe: węgierski romantyzm, Imre Madách, Bohdan Zadura, recepcja literatury węgierskiej
w Polsce.

34

Bartłomiej Kuczkowski1

Literaccy „masochiści moralni” w dziełach
Sienkiewicza, Prusa i Orzeszkowej
1. Uwagi metodologiczne
Wydaje się, że refleksja nad fenomenem masochizmu została zdominowana przez
seksuologię. Zjawisko to kojarzy się przede wszystkim z Richardem von Krafft-Ebingiem, Zygmuntem Freudem i psychoanalitycznymi badaniami nad „zboczeniami
płciowymi”, zaś obdarzeni dobrą pamięcią miłośnicy literatury (i kinomani, za sprawą
głośnej przed pięciu laty ekranizacji Romana Polańskiego) przypomną sobie być może
o powieści Wenus w futrze (1870) Leopolda von Sachera Masocha. Obecny w humanistyce termin „masochizm” został opisany w publikacjach Krafft-Ebinga, Freuda czy
Ericha Fromma, które dziś zalicza się do klasyki myśli psychiatrycznej, psychologicznej, społecznej. Czy jednak nie mamy tu do czynienia z pewną „petryfikacją” pojęcia?
Czy fenomen, za którym kryją się powszechnie znane, wręcz zbanalizowane założenia
badawcze o działających w każdym człowieku popędach: tworzącym i niszczącym,
biofilnym i nekrofilnym, witalistycznym i destrukcyjnym – może jeszcze stanowić
intelektualne wyzwanie?
Celem artykułu jest refleksja nad masochizmem prowadzona w nieco odmiennym
kierunku. Sfera ludzkiej seksualności i cielesności interesować mnie będzie tylko
w pierwszej części rozważań, gdy zrekonstruuję utrwalone w literaturze (Krafft-Ebing, Freud, Fromm, Bonnet) poglądy badaczy na temat masochizmu. Chciałbym jednak przede wszystkim podjąć próbę usytuowania masochizmu w granicznym obszarze
literatury, filozofii i psychologii. Uważam, że zerwanie z dominującym kontekstem
medycznym i psychoanalitycznym pozwoli przedefiniować interesujący mnie fenomen. Wielce zajmujące i nieoczywiste wydaje mi się postawienie masochizmu jako
pewnej – by na razie rzecz jedynie zasygnalizować – przypadłości ludzkiej, związanej
ze specyficzną realizacją dyspozycji do filozofowania, a przynajmniej do określonego
sposobu rozmyślania o sobie i świecie. Postaram się to zrobić, nie tyle referując poszczególne propozycje z istniejącej literatury przedmiotowej, ile proponując nazwy
dla poszczególnych elementów postawy bohaterów literackich, co powinno przybliżyć nas do pochwycenia natury masochizmu.
Podstawą i zasadniczym źródłem inspiracji dla tych przemyśleń są dzieła literackie.
Wynika to z mojego metodologicznego oporu przed tradycyjnym dychotomicznym podziałem na wypowiedź literacką, odznaczającą się szczególnymi walorami artystycznymi, i dyskurs filozoficzny, którym rządzą uporządkowane reguły argumentacji pozostające pod silnym wpływem logiki2. Będę dążył do zbliżenia tych dwóch dziedzin tak,
bart.kucz@gmail.com, Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, Instytut Literatury Polskiej,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://edytorstwoumk.com.
2
Na temat utrwalonych rozróżnień wypowiada się między innymi Michał Januszkiewicz w artykule Filozofia i literatura – podstawowe problemy, [w:] Wysłouch S. Przymuszała B. (red.), Ruchome granice
literatury. W kręgu teorii kulturowej, PWN, Warszawa 2009, s. 189-203. Zob. również strukturalistycznie
1
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by autorytatywnie nie zamykać żadnej drogi do pogłębienia problemu, a literatury nie
traktować jako fikcjonalnej gry słów funkcjonującej obok narzucającego się nam świata
obserwowanego, lecz przeciwnie, jako zaufany, sprawdzony i bez wątpienia fundamentalny dla kultury sposób utrwalania pewnych uniwersalnych idei i postaw ludzkich.
W refleksji odwołam się do utworów literatury drugiej połowy XIX wieku. Oczywiście okres ten nie został wybrany przypadkowo – przypomnijmy, że próby naukowego
uchwycenia patologii psychiki i seksualności człowieka, w tym masochizmu, pojawiają
się właśnie wówczas. To słynna powieść Sacher-Masocha inspiruje Kraffta-Ebinga do
stworzenia studium „Psychopathia Sexualis”. Dzieło literackie jest tedy odczytywane
bynajmniej nie przez pryzmat wartości artystycznych, z poszanowaniem praw świata
fikcjonalnego, lecz jako dokument biograficzny świadczący o chorobliwych skłonnościach jego autora3. Zaproponowane przeze mnie rozważania stanowią również próbę
odpowiedzi na ciekawe pytanie: czy zmedykalizowany dyskurs naukowy jest w stanie
wyczerpać rozważania na temat zjawiska masochizmu – a szerzej: subtelnych i skomplikowanych problemów ludzkiej psychiki – czy może dyskurs literacki jawi się wobec
niego jako komplementarny, a nawet bardziej owocny poznawczo?
Próba podjęcia tej refleksji jest, jak sądzę, możliwa wyłącznie wtedy, gdy usytuuje
się ją w obszarze badań komparatystyki, i to szczególnie rozumianej. Po pierwsze
dlatego, że ta dziedzina badawcza odznacza się szczególną perspektywą wobec przedmiotów dociekań – określaną przez teoretyków jako „dialogowa otwartość”4, swoiste
przełamywanie ograniczeń między dyskursami i dyscyplinami, a co za tym idzie – gotowość do penetrowania niezagospodarowanych wcześniej pól badawczych przez budowanie nieoczywistych relacji między różnymi paradygmatami myślenia. Po drugie,
ze względu na właściwą komparatystom „postawę, która polega na sprzeciwianiu się
lub odrzucaniu powszechnie przyjętej opinii”5.
A zatem to, co w oczach konserwatywnych literaturoznawców czy filozofów pozostających pod patronatem logiki formalnej byłoby działaniem nieuprawnionym lub
nonsensownym – dla komparatysty jest odkrywcze i nowe. Więcej: stanowi zasadniczy przedmiot jego dociekań.
Moja propozycja badawcza wpisuje się w nurt tzw. komparatystyki kulturowej
w rozumieniu, jakie wprowadza w swych pracach Mieczysław Dąbrowski:
Komparatystyka kulturowa pozostaje w podstawowym wymiarze komparatystyką literacką, ale już
nie literaturocentryczną (tym różni się od komparatystyki literackiej); głos literatury traktowany jest tu
tylko jako jeden z wielu głosów w dyskursie powszechnym. Zarazem jednak sądzi się, że literatura wypowiada w języku artystycznym pewne prawdy i przekonania, które w dyskursie publicznym funkcjonują
zorientowane wypowiedzi pomieszczone w tomie: Głowiński M., Sławiński J. (red.), Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Studia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN, Wrocław 1982.
3
Zob. Jazienicki Z., Kontr-rewolucje. „Wenus w futrze” Leopolda von Sacher-Masocha, [w:] Osiński
D. M., Sech D. P. (red.), Czasy rewolucji?, nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2016, s. 69-70.
4
Szczęsna E., Ontologia i epistemologia porównania, [w:] Szczęsna E., Kasperski E. (red.), Komparatystyka dzisiaj, t. 1: Problemy teoretyczne, Universitas, Kraków 2010, s. 99.
5
Hutcheon L., Komparatystyka literacka: „wrodzona opozycyjność”, przeł. Niżyńska J., [w:] Bilczewski
T. (red.), Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 317
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i przenikają także do świadomości i języka pisarza (artysty). […] Pyta się więc, jak literatura ma się
wobec innych dziedzin wiedzy humanistycznej i przyrodniczej. […] Podejście [komparatystyki kulturowej] nigdy nie powinno zamykać się w jakimś określonym modelu czy systemie, lecz winno sobie
szukać miejsc na obrzeżach, w punktach przecięcia rozmaitych dyscyplin, ponieważ jest i ma być ciągłym
zapytywaniem i podważaniem gotowych odpowiedzi, które fundują zainteresowanym badania literatur
narodowych czy zamkniętych i wyizolowanych systemów kultury6.

Nietrudno zauważyć, że taka dyskursywna otwartość komparatystyki kulturowej
jest tyleż atrakcyjna, co kłopotliwa. Może bowiem prowadzić do „splątania” z sobą
wielu dyskursów i zatracenia porządku wywodów, a w konsekwencji – wątpliwej
wartości poznawczej podjętych badań. Chciałbym w mojej pracy rozwiązać tę aporię, określając wyraźny cel rozważań. Nie będzie nim – co charakterystyczne dla
tradycyjnej metody porównawczej – ani podkreślanie różnic między tekstami i ich
wartościowanie, ani formułowanie prawa ogólnego na podstawie kilku omówionych
przypadków7. Chciałbym wprawdzie zaproponować w konkluzji definicję projektującą „masochizmu moralnego”, jednak – co istotne – bez pretensji do ogólności, powszechnie obowiązującego, ostatecznego i wyczerpującego zagadnienie opisu. Ma
ona stanowić jedynie propozycję badawczą wymagającą dalszego namysłu, a przede
wszystkim – wykorzystania o wiele obszerniejszego materiału źródłowego. Zastanowię się również, jakie odcienie masochistycznej przypadłości można zarysować, czytając prozę wielkich realistów, i na ile „moralny” charakter masochizmu, funkcjonujący u Zygmunta Freuda i Ericha Fromma w konkretnym kontekście, daje się utrzymać
w proponowanym przeze mnie spojrzeniu komparatystycznym. Wreszcie postaram się
wskazać perspektywy badawcze stojące przed dociekliwym eksploratorem problematyki masochizmu.

2. Masochizm moralny w refleksji psychoanalitycznej i medycznej
Pracą pionierską, wprowadzającą masochizm do dyskursu naukowego, jest Psychopathia Sexualis (1890) Richarda von Krafft-Ebinga. Lekarz ten definiuje interesujące mnie zjawisko jako „właściwą perwersję psychicznego vita sexualis, polegającą na tym, że owładnięta nią jednostka w swoich uczuciach i myślach o charakterze
płciowym opanowana zostaje przez wyobrażenie, że jest całkowicie i bezwarunkowo
podległa woli osoby drugiej płci, że osoba ta obchodzi się z nią władczo, poniża ją,
a nawet znęca się nad nią”8. Znamienne, że masochistyczną przypadłość autor ogranicza do dziedziny ludzkiej seksualności – wydaje się zresztą, że współczesne nam
pojmowanie masochizmu, w nauce, ale i w dyskursie potocznym, bliskie jest przytoczonemu tu ujęciu. O „moralnym” komponencie tak rozumianego zjawiska można tu mówić wyłącznie w kontekście poczucia winy i wstydu odczuwanego przez
masochistę – jeden z omawianych przez Krafft-Ebinga pacjentów „uważa, że jego
masochistyczne myśli są wstrętne i odrażające, ale na próżno próbuje z nimi walczyć.
Dąbrowski M., Komparatystyka kulturowa, [w:] Dąbrowski M. (red.), Komparatystyka dla humanistów.
Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 212, 214, 216.
7
Melas N., Wersje niewspółmierności, przeł. Oczko P., Bilczewski T., [w:] Niewspólmierność…, s. 435-436.
8
Von Krafft-Ebing R., Psychopathia Sexualis, przeł. Swoboda T., „Schulz Forum“ 7, (2016), s. 121.
6

37

Literaccy „masochiści moralni” w dziełach Sienkiewicza, Prusa i Orzeszkowej

Wciąż powracają z tą samą siłą”9. Warto zauważyć, że postrzegany w podobny sposób
moralny wymiar masochizmu gra pierwszoplanową rolę również we współczesnych
interpretacjach tego zjawiska10.
Problematyka masochizmu żywo interesuje również myśl psychoanalityczną. Naturalnie nie miejsce tu na całościowe omówienie wszelkich masochistycznych wątków
pomieszczonych w pracach Zygmunta Freuda czy Ericha Fromma. Dość wskazać na
niektóre cechy zjawiska masochizmu, które przydadzą się w dalszych rozważaniach,
znajdując możliwe do uchwycenia realizacje w utworach literackich. Termin, który
mnie zainspirował – „masochizm moralny” – wprowadza Zygmunt Freud w rozprawie Ekonomiczny problem masochizmu (1924). „Tym, o co tutaj chodzi, jest samo
cierpienie; to, czy zadaje je osoba ukochana, czy obojętna, nie odgrywa tu żadnej roli;
cierpienie to może być również wywołane przez jakieś potęgi czy sytuacje bezosobowe – prawdziwy masochista zawsze nadstawia policzek, gdy tylko ma nadzieję, że zostanie spoliczkowany”11. Określenie to jest bardzo ogólne, ale wyraźnie odcina nas od
seksualno-płciowego charakteru masochizmu. Czym jest jednak „samo cierpienie”?
Freud zakreśla ramy zagadnienia, odwołując się do takich fenomenów, jak nieświadome poczucie winy, potrzeba ukarania, nadmierne zahamowanie życia moralnego,
szczególnie wrażliwe sumienie.
Taką charakterystykę problemu należy zdecydowanie odróżnić od prób opisu masochistycznej perwersji seksualnej. Tego z kolei dokonał Freud już w dwadzieścia lat
wcześniej, w Trzech rozprawach z teorii seksualności (1905). „Określenie »masochizm«
obejmuje wszystkie pasywne nastawienia do życia i obiektu seksualnego, a skrajną tego
formą jest związanie zaspokojenia ze znoszeniem bólu fizycznego i psychicznego doznawanego za sprawą obiektu seksualnego”12. Masochizm taki uważał on wówczas nie
za zjawisko prymarne, lecz za jedynie przekształconą formę sadyzmu – skierowanego
przeciwko własnej osobie. Opozycja aktywności i pasywności to trwały rys życia, nie
tylko seksualnego, każdego człowieka – „sadysta zawsze jest jednocześnie masochistą, choć aktywna czy pasywna forma perwersji może być lepiej wykształcona i może
przedstawiać dominującą formę aktywności seksualnej danej osoby”13. Freud wprowadza również termin obejmujący i sadyzm, i masochizm – jest to algolagnia, czyli wszelka rozkosz czerpana z bólu i okrucieństwa, upokorzenia oraz uległości.
Masochizm stanowi realizację jednego z głównych sposobów ucieczki jednostki
ludzkiej przed własną wolnością – autorytaryzmu. W słynnej Ucieczce od wolności
(1941) Erich Fromm charakteryzuje ten mechanizm jako wtopienie się w kogoś lub
coś, dążenie do podporządkowywania się, umniejszania siebie, zadawania sobie samemu cierpienia. Samodręczycielskie tendencje, co istotne, w zamierzeniach masochisty
znajdują swe racjonalne uzasadnienie, wcale nie jawią się jako objaw chorobowy:
Tamże, s. 126.
Zob. Dybel P., Masochizm Schulza i próg wstydu w słowie, [w:] Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz
i psychoanaliza, Universitas, Kraków 2017, s. 99-160.W swej inspirującej interpretacji Paweł Dybel
zwraca uwagę na wstyd odczuwany przez Brunona Schulza w związku z własną masochistyczną naturą
i analizuje różnice w jej manifestacji w twórczości literackiej i w rysunkach pisarza.
11
Freud Z., Psychologia nieświadomości, przeł. Reszke R., Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 276.
12
Freud Z., Życie seksualne, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 53.
13
Tamże, s. 54.
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„masochistyczna zależność uchodzi za miłość albo wierność, poczucie niższości – za
adekwatny wyraz rzeczywistych ułomności, a cierpienie – za wyłączny rezultat niedających się zmienić okoliczności”14.
Nie lekceważy Fromm moralnego wymiaru omawianego zjawiska. „Często jedyną rzeczą, której masochista pożąda, to poczuć się słabym »moralnie« dzięki temu,
że się go traktuje albo mówi do niego jak do małego dziecka, że się go karci albo
na różne sposoby poniża”15. Opis ten bardzo przypomina wprowadzoną przez Freuda
w „Ekonomicznym problemie masochizmu” inną kategorię: masochizmu kobiecego.
W pracy tej w ogóle nie będę posługiwał się tym – moim zdaniem niefortunnym –
pojęciem. Istotne jest bowiem to, że „kobiecość” masochizmu mylnie zawęża obszar
naszego zainteresowania wyłącznie do przedstawicielek konkretnej płci, podczas gdy
psychoanalitykom chodzi o to, iż pacjent „wciela się” w rolę bezbronnego dziecka
czy przyjmuje postawę przypominającą kobiecą bierność. Wolę więc, przynajmniej
na tym etapie rozważań, rozróżniać wymiary masochizmu moralnego, niż mnożyć
niepotrzebnie komplikujące sytuację dodatkowe terminy.
Niemniej użycie przez Fromma wyrażenia „masochizm moralny” ma, podobnie jak
u Freuda, wyznaczyć linię demarkacyjną między skłonnością seksualną a tendencjami
całej psychiki wykraczającymi poza wymiar płciowy: „cierpienie nie jest rzeczywistym celem ani w perwersji masochistycznej, ani w masochizmie moralnym; w obu
wypadkach jest ono środkiem do celu: do zapomnienia o sobie […] O ile w masochizmie moralnym tendencje masochistyczne opanowują całego człowieka i zmierzają
do zniszczenia wszystkich celów, które świadomie usiłuje osiągnąć, o tyle w perwersji
skłonności masochistyczne ograniczają się w mniejszym lub większym stopniu do
dziedziny fizycznej”16. To, przed czym człowiek ucieka także za pomocą masochizmu,
określa Fromm jako poczucie samotności i bezsiły. By zapomnieć o tej pustce, dążymy
do rozmiłowania się w autorytecie zewnętrznym, którym mogą być rodzice, państwo,
społeczeństwo, Bóg. „Posiadać dobre sumienie, tzn. mieć świadomość, iż się zadowala autorytet (zewnętrzny i zinternalizowany)”17 – stwierdza Fromm w pracy Niech się
stanie człowiek. Z psychologii etyki (1947). Motorem jest tu strach przed odrzuceniem
przez autorytet, a więc znowu przed samotnością; chronimy się, uruchamiając nasze
„sumienie autorytarne”, internalizując autorytet, co polega na traktowaniu siebie z surowością i okrucieństwem, na zadowoleniu z uległości wobec zewnętrznej potęgi.
Terminem „masochizm moralny” posługuje się również inny badacz, Gerard
Bonnet, w pracy poświęconej perwersjom seksualnym. Zasadnicze znamię tego rodzaju masochizmu to wypieranie go z siebie – „nieświadome dążenie do cierpienia, jeśli dążenie to stanowi cechę dominującą osobowości, co prowadzi do przyjmowania pozycji ofiary. Może się to objawiać w najróżniejszy sposób, taki jak:
potrzeba bycia karanym, stałe poczucie bycia nieszczęśliwym, nieustanne cierpieFromm E., Ucieczka od wolności, przeł. Ziemilska O., Ziemilski A., Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2004, s. 143.
15
Tamże, s. 147.
16
Tamże, s. 153.
17
Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, przeł. Saciuk R., Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa-Wrocław 2000, s. 121.
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nie duchowe i tym podobnie”18. U podstaw rygorystycznych norm moralnych, religijnych czy prawnych (odpowiednik autorytetów dla sumienia autorytarnego
u Fromma) leży z kolei wedle Bonneta „sadyzm moralny”. Jeszcze jednym istotnym
rysem masochizmu jest jego rytualizacja przedstawiana w opozycji do skupiania się
na czynach. Scenariusz perwersji polega tutaj na podleganiu precyzyjnie skodyfikowanym regułom, którym masochista „poddaje się dobrowolnie, mając na uwadze przyjemność, której mu dostarczają”19. Warto na koniec tej części odnotować, że również
współczesna seksuologia w pracach o charakterze encyklopedycznym i podręcznikowym sygnalizuje interesujące fenomeny, które domagałyby się szczegółowego rozpatrzenia przez psychiatrów czy psychologów. Chodzi mianowicie o tanatofilię (tanatomanię), czyli zjawisko marzeń o własnej śmierci, która wywoła żal i cierpienie u osób
uczestniczących w pogrzebie20, oraz o pewien typ postawy przyjmowany w intymnym
związku z drugim człowiekiem: „prowokowanie podświadome partnera do przejawów
niezadowolenia”21.
Należy zauważyć przede wszystkim, że – wbrew pozorom – psychoanalitycy nie
zdefiniowali ściśle „masochizmu moralnego”. Jawi się on jako różnorodny zespół zachowań, pewien „worek”, do którego trafiają wszelkie przejawy tendencji do poniżania
się niezwiązane ściśle ze sferą seksualną. Czy określenie „moralny” jest w tym kontekście słuszne? Wydaje mi się, że nazewnictwo to ma uzasadnienie przede wszystkim
wtedy, gdy badamy fenomen ludzkiego sumienia, zaburzeń jego funkcjonowania, nadwrażliwości. W dalszej części wywodów chciałbym natomiast zrezygnować z opisu
nieświadomego wymiaru masochizmu moralnego – przeciwnie, interesuje mnie sytuacja, gdy poszukiwanie cierpienia odbywa się świadomie, wręcz z autodestrukcyjną
premedytacją, namacalnie. Przydatna – choć w nieco innym kontekście – wydaje mi
się również rytualizacja zachowań masochistycznych. Chcę na razie postawić hipotezę
dość szeroką: masochizm, o którym myślę w tym tekście, nie jest przypadłością dotykającą jedynie sumienie człowieka – angażuje natomiast całą jego psychikę, a także
intelekt.

3. „Impotencja rozumu”, czyli Leon Płoszowski jako masochista
Intelektualny wymiar masochizmu nie oznacza wcale zatraty dyspozycji intelektualnych czy wyrzeczenia się własnego samorozwoju – wręcz odwrotnie, przypadłość
ta dotyka człowieka inteligentnego, utalentowanego, o dużej wiedzy i erudycji. Takim
jest nieustannie zadręczający się główny bohater Bez dogmatu (1891) – stylizowanej
na dziennik powieści Henryka Sienkiewicza. Nie zamierzam uruchamiać tu kontekstu historycznoliterackiego: reakcji autora dzieła na rodzący się modernizm ze swym
dekadentyzmem – postawą w powieści wykpioną i ośmieszoną22. Interesuje mnie naBonnet G., Perwersje seksualne. Historia pojęcia, opis objawów, przyczyny, przeł. Demidowicz-Domanasiewicz D., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 62.
19
Tamże, s. 73.
20
Imieliński K., Zaburzenia psychoseksualne, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa
1970, s. 173
21
Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa [2011], s. 117.
22
Powieść Sienkiewicza i jej główny bohater budzili już od momentu wydania utworu zainteresowanie
komentatorów. W tym miejscu wspomnę tylko niektóre inspirujące prace. O Płoszowskim jako „istocie
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tomiast sposób myślenia Płoszowskiego o sobie i świecie. Pierwszą cechą masochisty
jest permanentna krytyka samego siebie. To rodzaj wewnętrznego mechanizmu kontroli intelektualnej, który wywołuje w człowieku wrażenie rozdwojenia jaźni. „Czasem posyła się do diabła to drugie ja, badające i krytykujące pierwsze – niepozwalające oddać się całkowicie żadnemu wrażeniu, żadnemu działaniu, żadnemu uczuciu,
żadnej rozkoszy, żadnej namiętności. […] Nosić w sobie wieczną czujną krytykę samego siebie jest to odłączyć od całości potrzebną na to część ducha” (s. 25)23. Na plan
pierwszy wysuwa się więc otępienie odczuwania przyjemności, swoista anhedonia.
Źródłem tego pojęcia jest medycyna – chodzi o utratę zdolności do odczuwania życiowych przyjemności; to jeden z objawów depresji. Spójrzmy, jak pisze o tym współczesny psychiatra:
Życie i świat otaczający, wszystkie przeżycia, tracą swój dotychczasowy wyraz i sens, są matowe lub
szare, bez wyrazu. Zamiast stanu przyjemności i zadowolenia, pojawiają się uczucia przykrości, bólu,
cierpienia, niezadowolenia. Pojawia się stan emocjonalny, który cechuje obniżenie dążeń do kontynuowania tego wszystkiego, co dotychczas pacjent czynił, czym się interesował. U chorych z depresją pojawia
się w ten sposób brak dostatecznych motywacji do życia, które dostarcza głównie (często wyłącznie)
przykrych przeżyć. Ten rodzaj niechęci do życia można nazwać anhedonicznym24.

Postawa psychiczna (psychologiczna) nie jest tu jednak najistotniejsza – widzę ją
raczej jako skutek, a nie przyczynę. Chcę podkreślić, że Leon Płoszowski masochista
padł ofiarą filozofii, zażył zbyt dużą jej dawkę i zatruł się. Oto jego apostrofa do owej
miłującej mądrość femme fatale: „podziwiam twoją trzeźwość, uwielbiam ścisłość
analizy, ale z tym wszystkim uczyniłaś mnie nieszczęśliwym. Nie masz, jak sama
przyznajesz, dość siły odpowiedzieć na pytania pierwszej dla mnie wagi – a miałaś
jej dosyć, by podkopać moją ufność w naukę, która mi na nie odpowiadała nie tylko
moralnej w rozkładzie” zob. Tarnowski S., Studya do historii literatury polskiej. Wiek XIX. t. 5, Spółka
Wydawnicza Polska, Kraków 1897, s. 197-200. Krytykę projekcji psychologii Płoszowskiego na całe
współczesne mu pokolenie dał Piotr Chmielowski: Chmielowski P., Pisma krytycznoliterackie, t. 1, oprac.
Markiewicz H., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961, s. 527-529. O „neurastenii” i „bezdogmatowości” samego Sienkiewicza, które miały kryć się za postacią Płoszowskiego, zob. Groten-Sonecka E., Sienkiewicz jeszcze nieznany, w: Kawyn S. (red.), Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej Prof. Dra Juliusza Kleinera, Oddział Łódzki Towarzystwa Literackiego im.
Adama Mickiewicza, Spółdzielnia Wydawnicza „Polonista” Łódź 1949, s. 439-457. O dekadentyzmie
w Bez dogmatu jako obrazie kultury przesytu zob. Zimand R., „Dekadentyzm” warszawski, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964, s. 54-55. Inne ważne głosy w dyskusji nad psychologicznymi
aspektami utworu Sienkiewicza zob.: Hutnikiewicz A., O współczesnych powieściach Sienkiewicza, w:
Portrety i szkice literackie, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego – Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Warszawa 1976, s. 13-14; Walas T., Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 119-120; Kłosińska K., Powieści o „wieku nerwowym”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1988; Markiewicz H., Bezdogmatowcy i melancholicy, w: Z historii literatury polskiej, „Universitas”, Kraków 1996, s. 170-198; Górecka E., Zachować piękno. Kreacja przestrzeni
dekadenta w powieściach Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008; Owczarz
E., Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. Józef Ignacy Kraszewski, Ludwik Sztyrmer,
Henryk Sienkiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 215-305.
23
Wszystkie cytaty z utworu na podstawie: Sienkiewicz H., Bez dogmatu, oprac. Bujnicki T., Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, Wydanie drugie, przejrzane i uzupełnione, Wrocław 2015. Każdorazowo
podaję w nawiasie w tekście głównym numer stronicy.
24
Pużyński S., Depresje, wyd. II uzup., Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1988, s. 218.
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stanowczo, ale w sposób kojący i słodki” (s. 27). Bohater wypracował postawę, którą
sam nazywa sceptycyzmem, tytułowym bezdogmatyzmem. Objawia się ona nieustannym hamletyzowaniem, drobiazgowym roztrząsaniem własnych myśli, niezdolnością
do żadnego czynu. Masochista intelektualny wstaje rano, sięga po dziennik i zapisuje:
„człowiek jest jak morze: ma swoje przypływy i odpływy. Dziś jest dla mnie dzień
odpływu woli, energii, chęci do jakiegokolwiek czynu, ochoty do życia. Przyszło to
bez żadnego powodu – ot tak sobie! – rzecz nerwów! Ale właśnie dlatego pełen jestem
gorzkich rozmyślań. Czy taki człowiek, fizycznie zmęczony, duchowo stary, ma prawo
się żenić?” (s. 65).
Płoszowski jest intelektualistą nie tyle w sensie wszechstronnej wiedzy, ile
w ogóle filozofowania jako takiego, a wręcz: przefilozofowania. Takiego właśnie określenia używa w stosunku do niego przyjaciel Józef Śniatyński: „powtarzam ci: żeń się! […] Ty nie masz po prostu stałego miejsca zamieszkania,
nie tylko pod względem fizycznym, ale umysłowym i moralnym; nie masz podstaw, nie masz spokoju, ona ci to wszystko da. Tylko jej nie przefilozofuj, jakeś przefilozofował swoje zdolności i swoje trzydzieści pięć lat życia!” (s. 77).
Owo przefilozofowanie dotyka również interesującej mnie kwestii sumienia
i refleksji moralnej: „zatraca się we mnie w pewnym stopniu poczucie różnicy między
złem i dobrem, a co więcej, różnica ta staje mi się obojętną. Płynie to z jakiejś gnuśności ducha” (s. 119). „Moralność” masochizmu najpełniej wyraża się w zwięzłej
autodiagnozie: „mam niezachwianą pewność, że jestem lepszy od moich postępków”
(s. 154). Wprowadza to rozdźwięk między życiem moralnym (praktycznym) a teoretyzowaniem. Nie umiem żyć – myśli Płoszowski – nie mogę nic wartościowego
i konstruktywnego czynić, więc obronię siebie samego we własnym świecie – oto
znany z życia mechanizm konstruowania teorii w celu usprawiedliwienia własnych
zachowań. Czy można być lepszym od swoich postępków? Czy nie wpojono nam, że
rozpoznajemy człowieka po owocach jego czynów? Przekonanie bohatera zakrawa
wręcz na sprzeczność. Płoszowski, masochista moralny, nie weźmie również na siebie
odpowiedzialności za czyny – jego nieudolność życiowa „płynie po części z rasy, po
części z choroby wieku, którego jestem dzieckiem” (s. 154). Odsuwanie odpowiedzialności nie jest tożsame z nieświadomością – człowiek ten ma raczej wrażenie, że
to jakaś zewnętrzna potęga sprowadza na niego udrękę, a jednak do moralnego masochizmu sam się przyznaje: „mam tę naturę, że w każdym zmartwieniu moralnym lubię
rozdrapywać własne rany” (s. 208).
Bohater Sienkiewicza balansuje między zatrutym, chorobliwym, ale jednak złożonym i refleksyjnym życiem wewnętrznym a pozoranctwem wobec otoczenia – próżniak
w instrumentalnym traktowaniu innych jako celów do zdobycia, ociera się o cynizm:
„Ale w gruncie rzeczy mnie chodzi o pozory. Chcę pracować dlatego, że to ujmie dla
mnie kobietę ukochaną. Anielka jest pod tym względem bardzo egzaltowana, i ujęłoby ją to z pewnością” (s. 274). Masochista wbrew pozorom nie wizualizuje sobie
jasnego, precyzyjnego celu, wokół którego mógłby zogniskować swe wysiłki – nie, on
widzi raczej szeroką, wręcz nieskończoną panoramę możliwości. Perspektywa owej
rozmaitości z jednej strony przytłacza go i obezwładnia, z drugiej zaś daje pozór życia
bogatego intelektualnie i moralnie: „począłem sobie łamać głowę, jak w danym razie
urządzić rzecz w taki sposób, iżby powszechnie uwierzono w wypadek. Wszystko to
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zresztą była czysta teoria. Nic nie krystalizowało się we mnie w określony zamiar. Nazwałbym to raczej poczuciem możności samobójstwa niż postanowieniem. Owszem,
byłem teraz pewny, że to nie nastąpi prędko. Bo, myślałem sobie, skoro wiem, gdzie
jest brama i zawsze mogę wydostać się na pole, to zostanę, żeby zobaczyć: do jakiego
też stopnia zło może się wysilić?” (s. 346). Oto rozkosz płynąca z potencjalności, przeżywanie życia, a nawet śmierci jako wydarzenia egzystencjalnego, jedynie w myślach.
Moralny i intelektualny masochista to teoretyk życia.
Samodręczyciel patrzy na siebie ze specyficznym rodzajem ironii warunkowanym
przez wspomnianą wcześniej dwoistość własnej natury. „Mam w sobie zawsze dwóch
ludzi: aktora i widza. Często widz nie jest zadowolony z aktora, ale tym razem panuje
między nimi zgoda” (s. 86). „Pytanie: czy ja nie oszukuję siebie? Znowu jest we mnie
dwóch ludzi: widz i aktor, i znów pierwszy poczyna drugiego krytykować, a często
z niego drwić” (s. 429). Interesujące, że w podobnym tonie wypowiada się o masochiście wspominany już Bennet: „celem aktora i reżysera w jednej osobie jest cierpienie oraz towarzyszące mu lub wzmacniające je poniżenie i upokorzenie”25. Sądzę,
że zadziwiające jest, iż u ludzi z tendencjami do moralnego masochizmu występuje
jednocześnie taki dystans wobec świata i siebie. Wydawałoby się, że postawa samodręczycielska jest właśnie tego zaprzeczeniem. Tymczasem kpiarski dystans idealnie
współbrzmi z acedyczną strukturą psychiczno-duchową masochistów – znużonych,
tchórzliwych, niezdolnych do koncentracji na działaniu neurotykach o sparaliżowanych duszach26.
Intelektualny charakter rozważań Płoszowskiego ma źródło filozoficzne i światopoglądowe. Choć czy nie należałoby raczej mówić o braku światopoglądu? „Ja nie mam
nic, żadnych przekonań, żadnych wierzeń, żadnego gruntu pod nogami, bo te podstawy
wyjadła we mnie refleksja i krytyka” (s. 269). Z drugiej strony momentami jest to po
prostu przebranie w strój filozofa tego skrupulanctwa, którego obecność wskazuje Maria Ossowska w popularnych natręctwach: czy na pewno zamknąłem drzwi? Zgasiłem
światło?27 Skrupulanctwa przypominającego czynności przymusowe, kompulsywne.
Rozważany masochizm, warunkowany i napiętnowany intelektem, byłby moralną nerwicą natręctw, nadczynnością sumienia. Sumienia, które co istotne, nie spełnia swych
funkcji – nie wpływa na moralną praxis, nie realizuje się w dobrym postępowaniu, lecz
kieruje swą pobudliwość na grunt teoretyczny, na samego rozważającego człowieka,
zadręcza go, umieszcza w sidłach, otacza zewsząd ostro zakończonymi palami kolejnych pięter refleksji, wątpliwości, rozhamletyzowanych warunków.

Bennet G., dz. cyt., s. 74.
Acedia – duchowa depresja. Wybór tekstów, wstęp Misiarczyk L., wybór Zatorski W., Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2008, passim. Zob. też analizę acedii trzech bohaterów literatury
rosyjskiej – Eugeniusza Oniegina, Obłomowa i Rudina: Macheta L., Demon Południa i zafałszowanie
egzystencji. O acedii starożytnego mnicha i zbędności inteligenta rosyjskiego XIX wieku, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
27
Ossowska M., Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 244 i n.
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4. O pewnych typach masochistek moralnych spod pióra Orzeszkowej
i Prusa
Dotychczas wskazałem typ masochisty moralnego, u którego owa przypadłość jest
ściśle stowarzyszona z chorobliwą aktywnością intelektu. Należałoby jednak powrócić jeszcze do kwestii samodręczycielstwa własnego sumienia i przeanalizować takie
zjawiska, jak cierpiętnictwo, masochizm skromności czy wampiryzm moralny.
Spójrzmy na fragment opowiadania Ascetka z tomu Melancholicy (1896) Elizy
Orzeszkowej. Główna bohaterka utworu, siostra Mechtylda, uciekła od świata do zakonu pod wpływem traumatycznych wydarzeń – zawieruchy powstańczej i utraty miłości ukochanego mężczyzny, odebranego jej przez najlepszą przyjaciółkę. W utworze
Orzeszkowej pojawia się więc trudny do jednoznacznej interpretacji problem psychologicznej motywacji wstąpienia na drogę ascezy. Ponadto doskonale widać tam starcie
dwóch sposobów patrzenia na świat, moment konfrontacji masochistki z otoczeniem:
– Popatrzcie, dzieci, jak wdzięcznie kołyszą się z wiatrem gałęzie tego drzewa i posłuchajcie, jak
wesoło szczebiocą ptaki… Bóg stworzył drzewa i ptaki: dobrze jest kochać i podziwiać dzieła Jego!
Gdy zaś młode głowy w białych welonach, podniósłszy się znad robót, z wdzięcznością za udzieloną
m chwilę spoczynku, zwróciły się ku pływającej w słonecznym świetle zieleni, ona, głosem cichym i trochę śpiewnym, który ożywiał się coraz bardziej, mówiła:
– W kraju, nad którym Bóg rozciągnął szafirowe niebo i którego ziemię usiał czerwienią kaktusów
i zielonością laurów, żył wielki święty, imieniem Franciszek, od rodzinnego swojego miasta, Franciszkiem z Asyżu nazywany. Ciało jego było mizerne, odzież nikczemna, lecz w sercu płonął mu brylant
czystej, potężnej miłości dla wszechżycia i wszechstworzenia. Ilekroć świat ubrał się, tak jak dzisiaj,
w wiosenne klejnoty i hafty, on taką odmawiał modlitwę: »Bądź pochwalony, Panie, za wszelkie stworzenie swoje, a zwłaszcza za najjaśniejszego brata naszego, słońce, które sprawia dzień i światło; piękne jest
ono, promienne wszelką światłością i twój obraz widzimy w nim, Panie!«
[…] Przestała mówić; a po chwili, w milczeniu, które napełniło salę i mieszało się tylko ze świegotem ptaków za oknami i przeciągłym akordem organu za ścianą, rozszedł się szmer z cicha lecz dobitnie
wymawianych słów:
– Próżność nad próżnościami i wszystko próżność! Wspaniałe słońce oświeca ciemną ziemię. Drzewo
usycha i zmienia się w próchno, na jaskółkę spada jastrząb, wodę czystą zatruwa ślina pijącej ją gadziny.
Ten tylko, kto nad tym wszystkim mieszka, jest czysty i wieczny.
Słowa te wymówiła siostra Mechtylda […] Czyżby w głowie tej siostry powstał zamiar wytworzenia
w klasztorze rodzaju dysydentyzmu, narzucenia zgromadzeniu swego całokształtu wiary, przez walkę
z tym, który szerzyła jego zwierzchniczka?28

Zauważamy u bohaterki egzaltację cierpieniem, niepoprzestającą na uciążliwym
narzekaniu w prywatnych rozmowach w wąskim kręgu osób. Mechtylda to rodzaj masochistki, która jest jednocześnie moralnym wampirem. Całymi dniami siedzi w celi
klasztornej, biczuje się, modli, głoduje, a nawet, szykując się do śmierci, sypia w specjalnie przygotowanej przez siebie trumnie, a gdy w końcu na chwilę opuści samotnię,
wysysa z innych radość, jaką dać może przykładne moralnie życie. Oto wyraźny splot
Orzeszkowa E., Ascetka, wstęp i opracowanie Bednarek A., Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012, s. 114-117.
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sadyzmu z masochizmem, a więc swoisty sadomasochizm moralny. Nie ogranicza
on się już tylko do masochistycznej immanencji, a za fundament nie wystarcza mu
chrześcijańskie z ducha przekonanie o oczyszczającej, doskonalącej człowieka mocy
cierpienia, odkupianiu win29. Oto masochizm moralny nie w wydaniu biernym, apatycznym, znudzonym, improduktywnym, lecz aktywny sadomasochizm, przekształcający świat, zatruwający życie innym. U jego podłoża tkwi sadyzm moralny jako punkt
odniesienia dla autorytarnego sumienia masochistów.
Jeszcze inaczej cierpi panna Magdalena Brzeska, główna bohaterka Emancypantek (1894) Bolesława Prusa. Poczucie niższości związane z pochodzeniem powoduje
u Madzi trudności w odnalezieniu się w siedzibie magnatów Solskich. Czuje się jak
przedmiot, nic nieznaczący pionek w rękach bogatszych od siebie: „Jestem jak chłop,
którego przemieniono na księcia. Ja bym jednak nie śmiała przerzucać ludźmi: z pokoju guwernantki do salonu wielkiej damy – ale panom to uchodzi…” (III 95)30. Przekonana jest o wartości pracy i – w sposób niedojrzały – o konieczności zasłużenia sobie
na przyjaźń i miłość: „Ja muszę coś robić dla nich, bo inaczej łaskawy chleb otruje
mnie!” (III 107). Podziwia swą przyjaciółkę Adę Solską za jej moc sprawczą w czynieniu dobra. „To naprawdę jest wielka pani… Ja naprawdę znam wielką damę, której
jedno słówko zapewnia byt kilkudziesięciu osobom!... Ale co ja robię przy niej? Po co
ja się tu dostałam, nauczycielka, córka lekarza?...” (III 136). Magdalena nie dostrzega,
że głębsze znaczenie i większą wartość ma jej poświęcanie się dla innych, właśnie
dlatego, że ma mniejsze możliwości, by pomagać bliźnim w wymiarze materialnym.
Zamiast pracować nad sobą, cechę zdrowej miłości własnej projektuje na pannę Helenę Norską, zepsutą i niemoralną dziewczynę: „[…] kiedy patrzę na Helenę, korzę się
przed nią, bo czuję, że w tej kobiecie jest coś królewskiego. Prawda, że ona ceni tylko
siebie, ale widocznie zna swoją wartość i ten czar, który bije od jej istoty” (III 149).
Podobne rozważania snuje Brzeska przez niemal całą powieść. W toku fabuły coraz ciaśniej zaciska się wokół niej pętla plotek, niedomówień, krzywdzących obmów,
potwarzy. Traumatyczne przeżycia wymuszonego pierwszego pocałunku z mężczyzną, wizyty w zakładzie akuszerki Turkawcowej, śmierć brata Zdzisława są ponad
siły kruchej guwernantki, której wpojono w domu ideały chrześcijańskiej cnotliwości i pokory. Postawę Madzi widzę jako masochizm skromności – do tego stopnia
nie wierzy w siebie, nie dostrzega własnej wyższości moralnej nad nihilistycznym
lub materialistycznie nastawionym otoczeniem, że musi przegrać tę konfrontację31.
Prawdopodobnie ucieknie przed starciem z życiem za bramę klasztoru szarytek. Warto
nadmienić, że niebywała skromność panny Magdaleny tak bije z kart dzieła Prusa, że
stała się przedmiotem licznych złośliwości ze strony krytyków literackich. Najbardziej
dosadnie infantylizm Madzi – dodam: Madzi masochistki – wyraził Karol Wiktor Zawodziński:
Ossowska M., dz. cyt., s. 107 i n.
Wszystkie cytaty z utworu na podstawie: Prus B., Pisma wszystkie. Powieści. Emancypantki, t. III
i IV, oprac. Sobieraj T., Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2017.. Każdorazowo podaję w nawiasie w tekście głównym numer tomu cyfrą rzymską
i numer stronicy cyfrą arabską.
31
Charakter Magdaleny Brzeskiej, w tym również jej poczucie niższości od otoczenia, opisywał za pomocą kategorii neurozy i psychastenii Jan Tomkowski. Zob. Tomkowski J., Neurotyczni bohaterowie
powieści Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2, (1986), s. 49-58.
29
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Jej psychika – to psychika dzisiejszej 12-letniej dziewczynki z dobrego domu, chowanej w zamknięciu, w oderwaniu od spraw i realiów świata; nie tylko jej ignorancja spraw płci, ale tak samo nieorientowanie się w kwestiach materialnych, w stosunkach z ludźmi, w kwestiach filozofii i etyki, poziom jej
wykształcenia. Ona jest dobra, ale i złe istoty z jej otoczenia w zepsuciu zachowują postawę – radości
czy rozpaczy – 12-letniego dziecka; może, choć nie jestem pewien, są to walory tych dzieł jako lektury
dla dzieci. Przy sposobności trzeba by przeprowadzić rewizję utartego określenia Madzi jako „geniusza
dobroci”: jest ona irytująco nudna zanikiem wszelkiego egoizmu, nieznośna w naiwnej monomanii filantropijnej bez rozróżniania perspektyw swych uczynków i hierarchii celów. (…) Swoista kultura tych
wiecznie zachwyconych i czułych duszyczek dała każdemu z mego nawet pokolenia dosyć Madź wśród
znajomych i dalibóg! wiemy, co sądzić o ich genialności32.

Na koniec warto odnotować, że Prus – ten skromny, życzliwy wszystkim ludziom, a czasem nawet pruderyjny Bolesław Prus – był znakomitym obserwatorem charakterów ludzkich
nie tylko w Lalce. Literaturoznawcy z milczącym zakłopotaniem pomijają fragment o jednej
z postaci tła w Emancypantkach, damie klasowej Joannie, która przecież objawia wyraźne
skłonności masochistyczne w znaczeniu cielesno-seksualnym, tym, od którego rozpocząłem rozważania o tym zjawisku:
Panna Joanna leżała z rękoma opuszczonymi, a na jej rzęsach było widać łzy.
– Co tobie, Joasiu? – szepnęła Magdalena.
– Ach, nic... nic!... Niczego nie żałuję... Choć gdybyś widziała moją podróż przez dziedziniec!... Nie
miałam dziesiątki dla stróża i słyszałam, jak mruczał, że kto nie ma pieniędzy, nie powinien włóczyć się
po nocach... Na dziedzińcu potknęłam się i cała suknia na nic... A jak spojrzał na mnie ten fagas!... Ale
wiesz co?... To robi mi przyjemność. Czasem zdaje mi się, że chciałabym ciągle upadać w błoto i być
wytykana palcami, tak... Przypominają mi się dziecinne lata. Kiedy mnie ojciec bił, ja gryzłam sobie palce
i robiło mi to taką samą przyjemność jak wczorajszy powrót...
– Ciebie bił ojciec?... Za co?...
– O, i jak!... Ale nic ze mnie nie wybił, nic, nic...33

5. Podsumowanie i perspektywy badawcze
Sądzę, że poczynione uwagi o zjawisku masochizmu moralnego wskazują kierunek, w jakim może podążać dalsza analiza tego fenomenu. Oczywiście można by
w dalszym ciągu interpretować literaturę piękną, poszukując śladów masochistycznych tendencji u bohaterów. Do refleksji takiej skłania chociażby lektura Obłomowa
Iwana Gonczarowa, Eugeniusza Oniegina Aleksandra Puszkina, Bohatera naszych
czasów Michaiła Lermontowa czy – na polskim Parnasie – Próchna Wacława Berenta
oraz konstelacji utworów powstałych na przełomie XIX i XX stulecia, tzw. „powieści
o wieku nerwowym”34. Dobrze byłoby też zaangażować w badania rozmaite dzieła
filozofów – chociażby Sartre’a, Nietzschego, Schelera, Bataille’a.
Zawodziński K. W., Na marginesie „Emancypantek”. W dwudziestolecie śmierci Bolesława Prusa, [w:]
Opowieści o powieści, oprac. Zgorzelski Cz., Wydaw. Literackie, Kraków 1963, s. 208.
33
Prus B., Pisma wszystkie. Powieści. Emancypantki, t. I i II, oprac. Sobieraj T., Towarzystwo Literackie
im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, Warszawa-Lublin 2015, s. 92.
34
Zob. Kłosińska K., Powieści o „wieku nerwowym”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1988. Obszerne
fragmenty analizy dotyczą także Bez dogmatu Sienkiewicza.
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Nasuwa się również inne pytanie: czy masochistyczną przypadłość można leczyć?
Trudno byłoby udzielić na to pytanie przekonującej odpowiedzi. Na prawach dygresji
warto jednak zauważyć, że w dyskursie dziewiętnastowiecznej psychiatrii funkcjonowało pojęcie „leczenia moralnego”, czyli specyficznego zestawu zaleceń dla obłąkanego,
takich jak przebywanie w odosobnieniu, praca i korzystanie z nieszkodliwych rozrywek:
spacerów, gier towarzyskich, słuchania muzyki35. O ile jednak izolacja nie sprzyja ani
kontemplującemu umysłowi Leona Płoszowskiego, ani zamkniętej w zakonie Mechtyldzie, o tyle ciężka praca, która „zabiera obłąkanemu większą część czasu, spożytkowuje
jego uwagę, poskramia obłędnicze zachcenia, utrudza, a następstwem utrudzenia jest
sen, największa rozkosz dla obłąkanego”36 – przysłużyłaby się Sienkiewiczowskiemu
teoretykowi życia. A w przypadku panny Magdaleny Brzeskiej? Być może w jej przypadku zbawienna okaże się izolacja i uzdrowi ją pobyt u szarytek na Tamce?
Czy „masochizm moralny” ma rzeczywiście charakter moralny? W dużym stopniu
tak, lecz w inny sposób, niż chcieli go widzieć psychoanalitycy. Powiedzieć, że „moralność” jednego z rodzajów masochizmu polega na jego odrębności od masochistycznej perwersji seksualnej, to zbyt mało. Wyróżniłem w pracy kilka różnych postaw:
masochistę intelektualnego Leona Płoszowskiego, sadomasochistkę wampirzycę moralną Mechtyldę oraz masochistkę skromności Magdalenę Brzeską. Nie wynika z tego
oczywiście, że analogiczna typologia daje się sformułować jako wykaz powszechnie
występujących ludzkich skłonności. Okazuje się za to, że bogactwo ludzkiej psychiki
– zwłaszcza naszkicowanej literackim piórem – trudno zamknąć w ścisłych naukowych ramach.
W świetle zapoczątkowanych w tym miejscu rozważań daje się jednak, moim zdaniem, wyprowadzić pewna definicja masochizmu moralnego. Jest to taka właściwość,
obejmująca całą konstrukcję psychiki człowieka, która realizuje się jako tendencja
do przewlekłego zadręczania się uporczywymi myślami, wyobrażeniami czy wspomnieniami. Wyróżniłbym roboczo dwa podtypy masochizmu moralnego ze względu
na władzę moralną człowieka. Masochizm sumienia prowadzi do ciągłego oskarżania
się o zło dostrzegane w świecie, a także własne, nierzadko drobne przewinienia, rozważania powracających, czasem niemających odzwierciedlenia w życiu jednostki dylematów moralnych. Z kolei masochizm intelektualny objawia się funkcjonowaniem
intelektu człowieka w sposób, który uniemożliwia prowadzenie normalnego życia
moralnego w wymiarze praktycznym, nadmierną aktywnością w dziedzinie teoretycznych kategorii i wyobrażeń nakładanych na świat, przy jednoczesnej niezdolności do
konkretnych czynów i podejmowania realnych decyzji.
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Literaccy „masochiści moralni” w dziełach Sienkiewicza, Prusa i Orzeszkowej
Streszczenie
Autor przedstawia w artykule propozycję nowej definicji zjawiska „masochizmu moralnego”. W tym
celu autor najpierw rekonstruuje utrwalone w literaturze przedmiotowej (R. von Krafft-Ebing, Z. Freud,
E. Fromm, G. Bonnet) poglądy na temat masochizmu i wskazuje niedostatki psychoanalitycznego ujęcia
fenomenu, takie jak chaos definicyjny czy brak pogłębionej refleksji nad moralnym aspektem zjawiska.
Następnie, odchodząc od stanowiska psychiatrycznego i psychoanalitycznego, przeprowadzona zostaje
– wsparta na metodzie „komparatystyki kulturowej” opisanej przez M. Dąbrowskiego, a dystansująca się
od strukturalistycznej dychotomii wypowiedzi filozoficznej i literackiej – analiza i interpretacja trzech
utworów literackich: „Bez dogmatu” H. Sienkiewicza, „Ascetki” E. Orzeszkowej i „Emancypantek”
B. Prusa. Autor w postawach bohaterów literackich wyróżnia cechy, które stają się podstawą nowego
rozumienia masochizmu moralnego: autokrytycyzm, anhedonia, przefilozofowanie, ironiczny dystans,
skrupulanctwo, moralny wampiryzm, nadmierna skromność. W podsumowaniu wskazana zostaje propozycja dalszych badań nad masochizmem moralnym, która postuluje wykorzystanie konkretnych dzieł
literackich i filozoficznych.
Słowa kluczowe: masochizm, Orzeszkowa Eliza, Prus Bolesław, Sienkiewicz Henryk
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Literatura jako narzędzie filozofii na wybranych
przykładach twórczości Stanisława Lema
1. Uwagi wstępne
W twórczości Stanisława Lema pojawiają się nie tylko nawiązania do filozofii, lecz
także określone tezy filozoficzne, składające się na pewną koncepcję filozoficzną2.
Zamierzamy jednak pokazać, że dla Lema literatura była narzędziem filozofowania,
a zatem filozofia nie aktualizuje się u niego niejako przy okazji, lecz stanowi co najmniej jeden z celów jego twórczości literackiej. Wydaje się, że istnieją przynajmniej
dwa powody, dla których Lem wybrał akurat takie narzędzie. Pierwszym jest to, że
cybernetyka nie spełniła łączonych z nią oczekiwań. Drugim – świadomość Lema, że
niektóre głoszone przez niego tezy trudno byłoby uzasadnić zgodnie ze standardami
racjonalności właściwym naukom empirycznym – właśnie dlatego, że cybernetyka nie
spełniła pokładanych w niej nadziei. Należało więc pójść drogą pośrednią i przynajmniej ukazać prezentowane tezy jako przekonujące czy prawdopodobne. Tę zaś funkcję lepiej wypełni literatura piękna niż tekst o charakterze dyskursywnym. Stosowanie
literatury jako narzędzia filozofowania spróbujemy ukazać na przykładzie przewijającej się przez całą twórczość Lema tezy, że nie jest możliwe stworzenie społeczeństwa
w pełni harmonijnego – ani istoty rozumnej całkowicie wolnej od zła i/lub całkowicie szczęśliwej, zaś niemożność ta nie wynika ani z niedostatków naszej wiedzy, ani
z braku możliwości technicznych, ani nawet z powodu ograniczeń naszej biologii, lecz
z natury rzeczy. Na koniec wskażemy, że również literatura jako narzędzie filozofii
ujawniła swoje ograniczenia, co widać wyraźnie w „Wizji lokalnej”.

2. Pojęcie literackości
Granica między literaturą piękną a filozofią jest płynna. Przyjmijmy więc za Adamem Kulawikiem, że tekst literacki „w odróżnieniu od wszystkich pozostałych nie
opisuje, nie portretuje, nie interpretuje rzeczywistości, czyli świata realnego, lecz
tworzy rzeczywistość fikcjonalną (…)”3. Ta właśnie rzeczywistość fikcjonalna jest
zespołem znaków, za pomocą których wypowiada się pisarz. Specyficzne zatem dla
tekstów literackich jest to, że znaki językowe stanowią tworzywo fikcji i dopiero ona
staje się znakiem rzeczywistości. Kulawik zatem definiuje literackość następująco:

kwoss1@wp.pl Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2
Na temat filozofii Lema por. Okołowski P., Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema, Warszawa 2010. Por także: Bereś S., Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Kraków 1987.
3
Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Warszawa 1990 s. 19. W oryginale druk rozstrzelony.
1
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„Literackość rozumiemy jako zamierzoną przez autora zdolność tekstu do ujawniania podwójnej
semantyki: znaczenia dosłowne zostają zawieszone i służą do kodowania znaczeń przenośnych, alegorycznych, symbolicznych, metaforycznych.”4.

Odróżnić przy tym należy literackość od fikcjonalności, ponieważ w tym rozumieniu literacki może być tekst niezawierający fikcji. Tekst literacki zatem, w odróżnieniu
od tekstu dyskursywnego, nie przedstawia argumentacji za daną tezą – jeśli pojawia
się w nim argumentacja, to stanowi ona część świata przedstawionego – lecz może
pewne prawdy pokazywać5.

3. O cybernetyce
Cybernetyka wyrosła z odkrycia, że między różnymi systemami modyfikującymi
swoje działania pod wpływem informacji docierających do nich ze środowiska zachodzą liczne analogie. W szczególności zachodzi analogia między sposobem działania
automatów a sposobem działania organizmów żywych. Jak pisze Norbert Wiener:
„liczne automaty dzisiejszej doby są sprzężone z zewnętrznym światem i zarówno w tym sensie, że
odbierają z niego wrażenia, jak i w tym, że wykonują w nim pewne czynności. Posiadają one narządy
zmysłów i efektory a także odpowiednik układu nerwowego, który zapewnia przepływ informacji między
jednymi i drugimi. Nadają się one bardzo dobrze do tego, by opisywać je przy pomocy terminów fizjologicznych. Nie jest wcale rzeczą niezwykłą, że takie automaty i mechanizmy mogą być objęte jedną,
wspólną teorią”6 .

Podobnie, warunkiem funkcjonowania zarówno stad zwierzęcych, jak i ludzkich
społeczeństw jest wzajemna komunikacja, a zatem przepływ informacji7. Również
niektóre aspekty teorii ewolucji można ująć w języku cybernetyki, jako że dziedziczenie opiera się na kodowaniu i przekazywaniu; można nawet powiedzieć, że wskutek
dziedziczenia powstaje informacja filogenetyczna, to jest informacja niejako w przystosowaniach organizmu do środowiska8. Skoro zaś sprawna replikacja i uczenie się
jest warunkiem przetrwania osobników, populacji czy gatunków, to ustalenia dotyczące organizmów żywych mogłyby posłużyć do budowania maszyn uczących się,
zdolnych, być może, w dalszej perspektywie, do replikacji.
Jednym z ważnych pojęć stosowanych w cybernetyce jest entropia – funkcja
mierząca chaotyczność układów. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, entropia
w układach izolowanych stale rośnie, co nie wyklucza tego, że lokalnie może się ona
zmniejszać, jednak kosztem jej wzrostu w otoczeniu. Jak pisze Wiener:
„W miarę jak entropia się zwiększa, świat i wszelkie zamknięte układy w obrębie świata wykazują
naturalną skłonność do przechodzenia od stanu najmniej prawdopodobnego do najbardziej prawdopodobnego, od stanu organizacji i zróżnicowania, w którym istnieją różnice i formy, do stanu chaosu i jedIbidem s. 22.
Por. Wellek R., Warren A., Teoria literatury, przekł. pod red. i z posłowiem Żurowskiego M., Warszawa
1976 (wyd. 3). s. 40
6
Wiener N., Cybernetyka czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, tł. Mieścicki J., Warszawa 1971 s. 72
7
Ibidem s. 201
8
Ibidem s. 215
4
5
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nakowości. (…) Ale podczas gdy świat jako całość (…) ma tendencję niwelowania różnic, to istnieją
lokalne enklawy, w których panuje tendencja przeciwna, a mianowicie ograniczona i czasowa skłonność
do wzrastania stopnia organizacji. Życie znajduje swój dom w niektórych spośród takich enklaw. Ten
punkt widzenia był rdzeniem, wokół którego cybernetyka zaczęła się rozwijać”9.

W przypisie do tej uwagi Wiener podaje jednak, że nie wszyscy zgadzają się na utożsamianie entropii i dezorganizacji biologicznej. Dodajmy, że życie jako lokalne zmniejszenie
się entropii kosztem jej wzrostu w otoczeniu interpretował również Schrödinger10.
W cybernetyce istnieje związek między entropią a informacją:
„Sygnały same przez się są uporządkowane i zorganizowane. Można w ogóle traktować zbiory sygnałów jako posiadające własną entropię, podobnie jak zbiory stanów świata zewnętrznego. Tak jak entropia
jest miarą dezorganizacji, tak entropia przekazywana przez zbiór sygnałów jest miarą organizacji”11.

Można więc ją traktować jako entropię ze znakiem ujemnym. Wiener więc w końcu formułuje tezę, że:
„fizyczne funkcjonowanie żyjącego osobnika oraz działanie niektórych nowszych maszyn, służących
do porozumiewania się, odznacza się ścisłym podobieństwem polegającym na analogicznych wysiłkach
do przeciwdziałania entropii poprzez sprzężenia zwrotne”12.

Jak sam Lem stwierdza, program cybernetyki w wersji maksymalnej
„oznajmiał, że powstał nowy język (…) który pozwoli zjednoczyć wiele dotąd odległych od siebie,
nieprzekraczalnymi barierami porozdzielanych gałęzi przyrodoznawstwa i humanistyki (np. biologii,
geologii, fizyki – a także antropologii, psychologii, lingwistyki, socjologii, literaturoznawstwa wreszcie).
A to, ponieważ cybernetyka rozporządza modelami układowymi o takim stopniu abstrakcji, że odpowiadają im niezliczone zjawiska, podległe badawczo najrozmaitszym naukom, przy zachowaniu tożsamości
pojęć centralnych – informacji, jej nadajnika, odbiornika i kanału przesyłowego, układu opatrzonego
‚wejściami’ i ‚wyjściami’, sprzężeń zwrotnych dodatnich i ujemnych, trajektorii systemu wyznaczonej
macierzą transformacji itp.”13.

Lem podkreśla jednak, że taka wersja programu cybernetyki pojawiała się raczej
w ujęciach popularnych14 i już od początku było wiadomo, że jest on nieurzeczywistnialny. Powodem były trudności w nadaniu ścisłego, matematycznego znaczenia kluczowym pojęciom cybernetyki w taki sposób, by można było jednoznacznie się nimi
posługiwać w różnych dziedzinach wiedzy. Cały cytowany esej poświęcony jest ich
Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, przekł. Wojtasiewicz O., Warszawa 1960 s. 11.
Schrödinger E., Czym jest życie? Fizyczne aspekty żywej komórki; Umysł i materia; Szkice autobiograficzne, z przedm. Penrose’a R., przeł. Amsterdamski S., Warszawa 1998
11
Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo... s. 20.
12
Ibidem s. 26.
13
Lem S., Tracone złudzenia czyli od intelektroniki do informatyki. W: Lem S., Dialogi, Kraków 1984
(wyd. 3) s. 291-292. Dodajmy, że zarówno tytuł, jak i forma dzieła stanowią nawiązanie do dialogów
platońskich oraz „Trzech dialogów między Hylasem i Filonousem” George’a Berkeley’a – do tego ostatniego nawiązują również imiona dyskutantów: Hylas i Filonous. Rozważania Lema utrzymane w duchu
materializmu stanowią kontrę z jednej strony do koncepcji Platona, dla którego świat zmysłowy jest
bytowo wtórny wobec świata wiecznych i niezmiennych idei, a z drugiej do immaterialimu Berkeley’a.
14
Ibidem s. 291
9
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przedstawieniu. Przykładem są trudności w utożsamieniu informacji z ujemną entropią. Okazało się między innymi, że bardzo trudno jest oszacować, choćby w przybliżeniu, ilość informacji zawartej w organizmie żywym15. W rezultacie, jak stwierdza
Lem: „operacyjnie nie zdefiniowana informacja w ogóle żadną sensowną miarą nie
jest w biologii ani w psychologii – i z wyjątkiem lingwistyki nie można jej nigdzie
używać poza inżynieryjnie wąską domeną technik łączności (…)”16. Cybernetyka nie
spełniła więc łączonych z nią oczekiwań, bo nie udało się nadać jej – jeśli można to tak
określić – statusu teorii nadrzędnej, integrującej rozmaite dyscypliny wiedzy17.

4. O „Dialogach” Lema
„Dialogi” wyrosły właśnie, jak pisze sam autor, z „urzeczenia cybernetyką”18 i stanowią rodzaj wykładu jej podstawowych pojęć oraz zastosowań do rozmaitych problemów. Zaczynają się od bardzo wnikliwego rozpatrzenia problemu świadomości
i tożsamości osoby, po czym Lem, posługując się cybernetyczną aparaturą pojęciową, omawia między innymi problemy fizyki, biologii, psychologii i teorii umysłu,
by na koniec przejść do problematyki społecznej. Przedstawia społeczeństwo jako
pewnego rodzaju homeostat. Posiada więc ono warunki, w których może pozostawać
w stanie równowagi. Ich naruszenie powoduje tedy, że homeostaza społeczna zostaje
zaburzona i pojawiają się rozmaite nieprawidłowości. W szczególności tzw. „błędy
i wypaczenia” epoki stalinowskiej nie były rezultatem złej woli jednostek, lecz były
strukturalnie wpisane w system, podobnie jak „odwilże” i „przykręcanie śruby.” Socjalizm, zdaniem Lema, nie wytworzył mechanizmów autokorekty i stąd pojawiają się
w nim dudnienia, które trzeba doraźnie eliminować, po czym cały cykl zaczyna się
od nowa19. O ile jednak socjalizm można za pomocą narzędzi cybernetyki naprawić,
o tyle kapitalizm skazany jest na zagładę.
Lem więc w okresie pisania „Dialogów” zdaje się wierzyć, że można – właśnie
w oparciu o ustalenia cybernetyki – stworzyć jakiś stan optymalny społeczeństwa.
Nie musi to zresztą oznaczać, że możliwe jest społeczeństwo całkowicie wolne od zła
i cierpienia, pozostające w stanie harmonii powszechnej, lecz w każdym razie możliwe jest minimalizowanie negatywnych aspektów życia i to przez planowanie społeczne. Nie znaczy to jednak, że działania ludzi staną się całkowicie przewidywalne,
człowiek ma bowiem wolną wolę w tym sensie, że jego decyzje nie są całkowicie
zależne od bezpośrednich nacisków otoczenia, a to dzięki gromadzeniu osobniczych
doświadczeń. Człowiek może samodzielnie wyznaczać sobie cele. Jednocześnie jego
osobowość nie jest zdeterminowana przez jego przeszłe doświadczenia20. Krótko mówiąc, człowiek jest układem autonomicznym – może sam sobą sterować. To sprawia,
Ibidem s. 296.
Ibidem s. 296-297
17
Na temat niektórych współczesnych zastosowań cybernetyki por. m.in. Kącki E., Małolepszy A., Co to
jest cybernetyka?, Łódź 2005
18
Lem S., Dialogi... s. 5
19
Ibidem s. 214-221. Niniejsze omówienie żadną miarą nie oddaje bogactwa zagadnień poruszanych
przez Lema; skupiliśmy się jednak na kwestiach istotnych z punktu widzenia naszych celów badawczych.
20
Ibidem s. 138-142.
15
16
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że planowanie społeczne może opierać się jedynie na prawidłowościach statystycznych dotyczących ludzkich zachowań. Wiarę w możliwość zbudowania lepszego społeczeństwa wyraża Lem w ostatnich słowach „Dialogów”: „Ludzie zbudują, mimo
wszystkie zawody, klęski i tragiczne omyłki, lepszy świat. Gdybyśmy nie mieli działać
z tą myślą, utracilibyśmy wiarę w człowieka i jego możliwości, a wtedy lepiej byłoby
nie żyć, przyjacielu”21. We wstępie do drugiego wydania swoją ówczesną postawę
podsumowuje zaś następująco: „Czas sprawił, że „Dialogi” stały się świadectwem
prawie bezgranicznego optymizmu poznawczego, jaki nie tylko we mnie wzbudziło
powstanie cybernetyki”22.

5. Lem o naturze człowieka / istoty rozumnej i wszechświata
W późniejszym okresie twórczości Lem nie tylko zarzucił ów „bezgraniczny optymizm poznawczy”, lecz także zrewidował swe poglądy na temat możliwości optymalizacji społeczeństwa, co wiązało się z jego przejściem na pozycje pesymizmu
antropologicznego. Paweł Okołowski charakteryzuje nawet jego stanowisko jako antropologiczny manicheizm23. Stąd przez późniejszą jego twórczość przewija się teza,
że nie jest możliwe ani zbudowanie społeczeństwa doskonale harmonijnego, ani stworzenie istoty rozumnej doskonale szczęśliwej i/lub całkowicie wolnej od zła, niemożność ta zaś wypływa z natury rzeczy24. Skoro jednak nie udało się zrealizować programu cybernetyki w wersji maksymalnej, to nie można również sprawdzić metodami
nauk empirycznych sformułowanej wyżej tezy. Można natomiast unaocznić jej prawdziwość i to Lem czyni w swoich utworach literackich. I tak, okazuje się, że próby
rozwiązania jakiegoś problemu cywilizacyjnego mogą doprowadzić do nowych problemów. W „Podróży trzynastej” z „Dzienników gwiazdowych”25 Ijon Tichy pragnie
się spotkać z Mistrzem Oh – Dobroczyńcą Kosmosu. Po drodze jednak napotyka na
planetę Pinty, której mieszkańcy żyją w wodzie. Dla wszystkich jest to niewygodne,
ale wszyscy udają, że taki jest właśnie stan pożądany, a niedogodności z nim związane
są przejściowe – zgodnie z koncepcją ewolucji perswazyjnej. Niegdyś bowiem planetę nękały gorące wiatry powodujące, że zaczęło grozić jej przekształcenie w pustynię. Stworzono więc plan irygacyjny, założono instytucje mające go wdrażać, lecz po
jego wdrożeniu, instytucje działały dalej. W rezultacie: „to, co miało być opanowane,
opanowało nas. Nikt jednak nie chciał się przyznać do tego, następnym zaś, koniecznym już krokiem było stwierdzenie, że jest właśnie tak, jak być powinno”26. Z kolei na planecie Pinty postanowiono uporać się z problemem, jak zachować trwałość
i niezmienność społeczeństwa przy zmienności i chwiejności jednostki. W tym celu
upodobniono wszystkich do siebie i zarządzono, że każdy swój zawód oraz funkcję
społeczną pełni tylko jedną dobę, po czym w drodze losowania otrzymuje nowy etat.
System ten – Proteza Wieczności – został stworzony właśnie przez Mistrza Oh. Po
tym doświadczeniu Tichy stracił ochotę na spotkanie z Dobroczyńcą Kosmosu. „PoIbidem s. 287
Dialogi s. 5
23
Okołowski P., Materia i wartości... s. 72-84.
24
Ściśle biorąc, również na etapie wiary w mocy cybernetyki Lem nie sądził, by było to możliwe.
25
Lem S., Dzienniki gwiazdowe. Kraków 1982
26
Ibidem s. 119.
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dróż trzynasta” to oczywista aluzja do utopijnych projektów doskonałego porządku
społeczno-politycznego27. Z kolei w „Podróży dwudziestej czwartej” okazuje się, że
jedynym sposobem na stworzenie Porządku Doskonałego jest przerobienie Indiotów
w czarne krążki i ułożenie z nich deseni28. Niepowodzeniem skończył się też projekt
optymalizacji historii („Podróż dwudziesta”) – katastrofy kosmiczne, okrucieństwo
ewolucji biologicznej, zbrodnie i nieszczęścia, w jakie historia obfituje, są produktem stosunków panujących w Instytucie Temporystyki: „Historia jest ofiarą Instytutu,
panującej w nim atmosfery rozrabiactwa, bałaganu, krótkowzroczności, improwizowania, ciągłych intryg i niekompetencji (...)”29. Ale z tego tekstu wypływa też inny
morał: ci sami nieudolni naprawiacze historii zesłani w przeszłość zrobili wiele dobrego jako myśliciele, artyści i władcy.30 Gdy więc wielkie programy naprawy zawodzą, do szczęścia powszechnego mogą się przyczynić jednostki. Nie lepiej się dzieje,
gdy jakieś istoty rozumne zabierają się za przeróbkę własnych ciał w celu uniknięcia
niedogodności związanych z ich naturalną konstytucją cielesną, a zwłaszcza po to,
by usunąć śmierć. („Podróż dwudziesta pierwsza”). Nie wszystkie bowiem pożądane
właściwości można realizować naraz, a na dodatek nie wiadomo, które są pożądane
i z uwagi na jaki cel. Kwestię tę zresztą poruszał Lem także w tekstach o charakterze
dyskursywnym:
„Jeśli (…) zostanie uruchomiona ewolucja biotechnologiczna, to z ciałem ludzkim będzie można zrobić absolutnie wszystko, a wtedy zostaniemy wyzbyci wszelkich wiodących ustaleń, kierunkowskazów,
wiadomości o tym, co nienaruszalne i co konieczne (…) Albowiem, doprawdy, jeśli zdobywa się dzięki
doskonałym technologiom niemal doskonałą swobodę działania, to już żadne rachunki empiryczne, więc
instrumentalne, nie potrafią nam odpowiedzieć na pytanie, co czynić należy”31.

Problem z naprawą człowieka nie wynika więc z braku dostatecznych środków
technicznych, lecz ma charakter zasadniczy.
Nie inaczej jest, gdy chodzi o poprawę naszego charakteru, co ma ukazać opowiadanie „Altruizyna, czyli opowieść prawdziwa o tym, jak pustelnik Dobrycy kosmos
uszczęśliwić zapragnął i co z tego wynikło” z „Cyberiady”32. Tytułowa altruizyna to
preparat powodujący, że ludzie i zwierzęta odczuwają to, co czują inne istoty żywe
w ich otoczeniu. Jego działanie miało w zamyśle sprawić, że czując to, co czują inni,
Na temat utopii u Stanisława Lema por. Leś M. M., Stanisław Lem wobec utopii, Białystok 1998.
O ile opowieść o planecie Pinty jest aluzją do komunizmu, o tyle „Podróż dwudziesta czwarta” to
aluzja do problemów kapitalizmu wynikających z automatyzacji produkcji. Ale ten aspekt mniej nas tu
interesuje
29
Lem S., Dzienniki gwiazdowe... s. 211
30
Dodajmy przy sposobności, że nawiązania do filozofii pojawiają się w twórczości Lema nie tylko na
poziomie treści, lecz także w warstwie językowej. Przykładem choćby nawiązania w tej samej „Podróży
dwudziestej” do imion niektórych filozofów – między innymi P. Latton, Harry S. Totteles, L. Nardeau
de Vince. Szerzej na ten temat w: Domaciuk I., Nazwy własne w prozie Stanisława Lema, Lublin 2003,
zwłaszcza s. 120-217. Zbadanie funkcji filozoficznych nawiązań na poziomie formy, gatunków literackich czy języka wymagałoby jednak osobnej pracy.
31
Lem S., Wizja filozofa na krze, W: Znak 1969 nr 181-182. Cyt. Za: Wolniewicz B, Potrzeby i wartości.
W: Wolniewicz B., Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi. Z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego. [T. 1], Warszawa 1993 s. 93-94
32
Lem S., Cyberiada, Chotomów 1991.
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ludzie powstrzymają się od wyrządzania im szkody, by samemu nie odczuć skutków złego postępowania. Niestety, preparat okazał się niszczący w skutkach. Na przykład grupa
ludzi otoczyła domek, w którym młoda para spędzała noc poślubną, by delektować się
ich doznaniami. Inna grupa ludzi wyganiała staruszkę-wdowę z miasta, gdyż nikt nie
mógł znieść jej cierpień. Jeszcze inni „tylko po to kopali i tłukli bliźnich, aby się przekonać, czy to prawda z tym dziwem transmisji uczuć (…), maltretowani nie pozostawali
z kolei dłużni i głuchy łomot razów wypełniał całe miasto”33. Zamiast powszechnego
braterstwa i życzliwości altruizyna wywołała nieopisany chaos. Przykład z altruizyną
pokazuje, że brak życzliwości i wyrządzanie krzywdy nie wynika po prostu z braku empatii; nie ma środków technicznych determinujących do życzliwego postępowania34.
Z fabuły tego samego opowiadania wynika, że gdy już jakaś społeczność osiągnie
Najwyższą Fazę Rozwoju – czyli nieograniczone możliwości techniczne i możność
zaspokojenia wszelkich potrzeb – to efektem jest stagnacja. Enefercy nie robią nic,
tylko leżą. Jak bowiem wyjaśnia jeden z nich: „najwszechmocniejsza jest wszechmoc
tylko wtedy, gdy nic absolutnie nie robi (…). Na szczyt można wyjść, ale wszystkie
drogi ze szczytu prowadzą w dół!”35. Enefercy nie uważają też za słuszne, by pomagać
innym, pozostającym na niższych etapach rozwoju cywilizacyjnego, jako że wszelkie
próby pomocy okazały się katastrofalne w skutkach. Zresztą:
„Gdy przychodzi czas prostowania garbów (…) możliwości są już zgoła bezlitosne! Można nie tylko
garby prostować, ale i sztukować rozum, słońca czynić kwadratowymi, planetom dorabiać nogi, produkować syntetyczne losy, daleko słodsze od prawdziwych (...)”36.

Za streszczenie nieudanych wysiłków w naprawie człowieka i społeczeństwa uznać
można „Kobyszczę” z „Cyberiady”. Trurl, pomny niepowodzeń w naprawianiu istot już
istniejących, postanawia stworzyć od zera szczęśliwą istotę rozumną, a następnie społeczeństwo złożone z takich istot. Ale i te jego próby kończą się niepowodzeniem: nie tylko nie udało się stworzyć takich istot, ale jeszcze istotom przez siebie stworzonym Trurl
przysporzył cierpień. Znamienny wydaje się moment, w którym Trurl przez pomyłkę,
zamiast wszczepić pewnym istotom skłonności do dobra, wszczepił im skłonność do
zła. „Jakież było jego oszołomienie, kiedy na szkiełku podstawowym ukazała się wnet
kultura całkiem przeciętna, ani lepsza specjalnie, ani gorsza od wszystkich innych!”37.
Zatem problemem nie są złe skłonności istot rozumnych, tylko coś innego. Nauczyciel
Trurla, Kerebron Emtadrata, podsumowuje jego wysiłki następująco:
„Więc szedłeś prosto do Szczęśliwości Powszechnej, powiadasz? Po drodze zaś, w ramach spolegliwego opiekuństwa, jedne istoty paliłeś ogniem, inne topiłeś, jak myszy w przesycie, więziłeś, zamykałeś, katowałeś, nogi przetrącałeś, a ostatnio, jak słyszę, doszedłeś do bratobójstwa? Jak na opiekuna
Wszechrzeczy, życzliwego uniwersalnie, wcale, wcale nieźle!”38.
Ibidem s. 296.
Zauważmy na marginesie, że nawet sadysta musi mieć jakiś poziom empatii, by mógł się sycić bólem
i upokorzeniem swych ofiar.
35
Lem S., Cyberiada... s. 289.
36
Ibidem s. 289
37
Ibidem s. 320
38
Ibidem s. 330-331.
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Zatem mimo tego, że Trurl ma nieograniczone możliwości techniczne i dobre intencje, nie udaje mu się zrealizować szlachetnych zamysłów. Jak zauważa Jerzy Jarzębski: „Inżynieryjny geniusz, gdy tylko zapragnie panowania, schodzi na manowce
i nie potrafi, jak to było wprzódy, wygrać swej partii ze światem”39. Nie ograniczenia
techniczne są więc powodem niepowodzenia, lecz sama natura rozumna.
Michael Kandel pisze:
„Lem widzi czynnik ludzki zasadniczo dwoiście: optymistycznie i pesymistycznie. Optymizm zasadza się na koncepcji łączącej cybernetykę i teorię informacji: każdy dostatecznie złożony system, którego
składniki mogą być biologiczne lub niebiologiczne, działa w sposób nieprzewidziany. Zatem każdy system dostatecznie złożony, by przejawiał się w nim umysł, będzie autonomiczny. Dla Lema jest to cecha
człowieczeństwa – nie można jej zredukować, jak się tego obawiał człowiek z lochu Dostojewskiego,
do tabeli logarytmicznej. Tajemnica osobowości jest w istotny sposób bezpieczna wobec skalpela nauki.
(…) Pesymizm Lema można by określić następująco. Owo cybernetycznie zagwarantowane człowieczeństwo istnieje we wszechświecie skażonym zasadniczą rysą. Świadomość oznacza w nieunikniony
sposób cierpienie (…). Zatem stworzenie świadomości – zbudowanie, na przykład, myślącej maszyny
– jest karygodne”40.

6. Literatura jako eksperyment myślowy i jego wartość dowodowa. Wnioski
Opisane tu pokrótce teksty literackie Lema stanowią rodzaj eksperymentów myślowych.41 Ich struktura logiczna wydaje się być następująca: załóżmy, że jesteśmy
wolni od ograniczeń, na jakie napotykamy obecnie. Czy ich usunięcie umożliwiłoby
nam stworzenie harmonijnego społeczeństwa i zagwarantowałoby nam szczęście i/lub
wolność od zła? Lem pokazuje, że tak nie jest. Czy jednak te eksperymenty myślowe
dowodzą tej tezy? Są one dla nas przekonujące, ponieważ znamy siebie samych i wiemy, na przykład, że są w nas skłonności do złego. Są również przekonujące, ponieważ znamy z historii koszmarne rezultaty prób tworzenia nowego człowieka i nowego
społeczeństwa, Lem zaś pokazuje tylko, że nie byłyby one inne, gdyby ich twórcy
dysponowali większą mocą. A wreszcie są przekonujące, bo z doświadczenia wiemy,
że nasze działania mają także niezamierzone i niepożądane skutki i nie zawsze można
je zawczasu przewidzieć. Jednak Lem punktem wyjścia dla swoich eksperymentów
myślowych czyni człowieka takiego, jakim jest aktualnie i w takim zakresie teza, którą
stara się wykazać, wydaje się prawdopodobna. Twórczość Lema – w aspekcie przez
nas rozpatrywanym – unaocznia nam więc ograniczenia naszej kondycji, lecz nie daje
odpowiedzi, w jakim zakresie mogłyby one zostać przezwyciężone.
Poza tym istnieje jeszcze głębsza trudność. Lem twierdzi, że za niepowodzenie
w stworzeniu szczęśliwej i wolnej od zła istoty rozumnej oraz doskonale harmonijnego społeczeństwa odpowiada natura świata. Pogląd ten został wyrażony w „Wizji
lokalnej”:
Jarzębski J., Wszechświat Lema, Kraków 2003, s. 21.
Kandel M., Lem jako oświecony. W: Lem w oczach krytyki światowej, wybór i oprac. J. Jarzębski,
Kraków 1989 s. 44-45.
41
Sam Lem używa tego określenia w odniesieniu do własnej twórczości. Por. Bereś S., Rozmowy ze Stanisławem Lemem... s. 331.
39
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„Bezstronny to obojętny albo sprawiedliwy. Bezstronny daje równe szanse wszystkiemu, a sprawiedliwy mierzy wszystko tą samą miarą.
1. Świat nie jest sprawiedliwy, ponieważ:
Łatwiej w nim niszczyć niż tworzyć;
Łatwiej dręczyć, niż uszczęśliwić;
Łatwiej zgubić, niż ocalić;
Łatwiej zabić, niż ożywić;
[…] Czy można wyobrazić sobie świat inny niż ten? Są dwa takie światy. W bezstronnym niszczyć byłoby równie łatwo jak tworzyć, zgubić jak ocalić, zabić jak
ożywić. W powszechnie życzliwym, czyli dobrostronnym, łatwiej byłoby ocalać,
stwarzać, lub uszczęśliwiać, niż gubić, zabijać i dręczyć. Takich światów nie można
zbudować w tym świecie. Dlaczego? Ponieważ on nie daje na to zgody”42.
Nie potrafimy jednak odpowiedzieć na pytanie, czy możliwy byłby inny świat.
Należałoby bowiem wówczas dysponować jakąś teorią wszystkich możliwych światów. Wypada sądzić, że nawet gdyby program cybernetyki w wersji maksymalnej został zrealizowany, i tak nie dysponowalibyśmy taką teorią. Jak pisze Lem: „Na tak
postawione pytanie nie da się odpowiedzieć nigdy, projekt innego świata równa się
bowiem projektowi innej fizyki. Do tego trzeba pierwej definitywnie poznać fizykę
naszego świata, czyli ją zamknąć w formułach krańcowej prawdy, lecz tego zrobić
niepodobna”43. To sprawia, że badana teza Lema jest ostatecznie nie do udowodnienia,
niezależnie od tego, czy będziemy uprawiać filozofię w formie dyskursywnej, czy też
posłużymy się formami literackimi jako narzędziem. Znamienne jednak, że cytowana
już „Wizja lokalna” stanowi w istocie rodzaj połączenia formy powieści z formą traktatu filozoficznego. Wymagała tego sama natura zamysłu literackiego Lema – opisać
społeczność, która wyewoluowała w zupełnie inny sposób niż gatunek ludzki, która
w związku z tym stworzyła całkiem inną kulturę, a która mimo to zmaga się z podobnymi problemami – najkrócej mówiąc, jak zachować wolność i uniknąć jej potencjalnych negatywnych skutków44. Tekst literacki bez obszernych fragmentów o charakterze dyskursywnym takiej problematyki po prostu nie jest w stanie udźwignąć. Ponadto
nie jest możliwe badanie naukowe czy filozoficzne procesu ewolucyjnego, który nie
zaszedł, ani społeczności, która nie istnieje, i nie wiadomo, czy w ogóle mogłaby zaistnieć. Pozostaje więc forma pośrednia między powieścią i traktatem.
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Literatura jako narzędzie filozofii na wybranych przykładach twórczości
Stanisława Lema
Streszczenie
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia powodów, dla których Stanisław Lem posługiwał się literaturą
jako narzędziem uprawiania filozofii. Wskazane zostały dwa prawdopodobne takie powody. Pierwszym
było to, że cybernetyka nie spełniła wiążących się z nią oczekiwań. Miała ona zintegrować bardzo różne
dyscypliny wiedzy – między innymi logikę, fizykę, biologię, socjologię, a nawet teorie literatury i kultury
– i dostarczyć im wspólnej ramy pojęciowej. Lem był początkowo zwolennikiem cybernetyki, czemu dał
wyraz między innymi w „Dialogach”, zaś jednym z jej zadań miało być badanie społeczeństwa pod kątem
optymalizacji jego parametrów. Niestety, nie udało się stworzyć dostatecznie zaawansowanego aparatu
matematycznego dla cybernetyki. Drugim powodem była świadomość Lema, że niektóre głoszone przez
niego tezy byłyby trudne do racjonalnego uzasadnienia – właśnie dlatego, że cybernetyka nie spełniała
pokładanych w niej nadziei. Wobec tego należało pójść drogą pośrednią i przynajmniej ukazać głoszone
tezy jako przekonujące czy prawdopodobne. Tę zaś funkcję lepiej wypełni literatura piękna niż tekst
o charakterze dyskursywnym. Skądinąd można też uznać teksty literackie Lema za rozbudowane eksperymenty myślowe. Stosowanie literatury jako narzędzia filozofowania ukazano na przykładzie jednej z tez
przewijających się przez całą twórczość Lema, że nie jest możliwe stworzenie społeczeństwa w pełni harmonijnego, ani istoty rozumnej całkowicie wolnej od zła i/lub całkowicie szczęśliwej, zaś niemożność ta
nie wynika ani z niedostatków naszej wiedzy, ani z braku możliwości technicznych, ani nawet z powodu
ograniczeń naszej biologii, lecz z natury rzeczy. Na koniec pokazano, że również literatura jako narzędzie
filozofii ujawniła swoje ograniczenia, co widać wyraźnie w „Wizji lokalnej”.
Słowa klucze: Stanisław Lem, cybernetyka, filozofia, literatura
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Wybrane filozoficzne aspekty twórczości Davida
Fostera Wallace’a. Ludwik Wittgenstein i Søren
Kierkegaard
1. Wprowadzenie
Twórczość Davida Fostera Wallace’a jest jeszcze w Polsce mało znana. Za sprawą
przekładów Jolanty Kozak, w ręce polskiego czytelnika trafił wpierw zbiór opowiadań „Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi” (2015), tom eseistyki „Rzekomo fajna
rzecz, której nigdy więcej nie zrobię” (2016), i kolejny zbiór opowiadań, „Niepamięć”
(2017). Te trzy pozycje można uznać za dobre wprowadzenie do twórczości amerykańskiego pisarza, lecz nie oddają one złożoności i doniosłości pisarstwa Wallace›a.
Zarówno na jego monumentalne opus magnum, jak i na dwie pozostałe powieści, debiutancką „The Broom of the System” (1987) i nieukończoną, wydaną pośmiertnie
„The Pale King” (2011), przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, a przecież Wallace
napisał jeszcze jeden istotny zbiory opowiadań – „Girl with Curious Hair” (1989))
i dwa tomy esejów „Consider the Lobster” (2005), „Both Flesh and Not” (2012). Polskojęzyczni badacze twórczości Wallace’a, gdy tacy się pojawią, zapewne również
oczekiwać będą na jego traktat filozoficzny zatytułowany w oryginale „Fate, Time
and Language. An Essay on Free Will” (2010). Zanim jednak będziemy dysponowali
pełnym dorobkiem Wallace’a w polskim przekładzie, chciałbym przybliżyć czytelnikowi wybrane aspekty filozofii pojawiające się w twórczości amerykańskiego pisarza
i wykazać, że jego przekonania filozoficzne znacząco przyczyniły się do dokonania
swoistego przełomu w amerykańskiej literaturze końca XX wieku.
W Stanach Zjednoczonych o istocie dorobku Wallace’a nie trzeba nikogo przekonywać; jeszcze za życia jego pisarstwo zjednało sobie imponującą, jak na literaturę
awangardową, rzeszę czytelników, a dziś dysponujemy już również dość pokaźnym
zestawem anglojęzycznych opracowań krytycznych jego dzieł. Aby zrozumieć fenomen popularności tego wymagającego autora, należałoby przyjrzeć się zarówno szerszemu kontekstowi literacko-kulturowemu, w który powstawały jego dzieła, jak i elementom jego życiorysu.
Dekada dzieląca nas od śmierci amerykańskiego pisarza zaowocowała wzmożonym
zainteresowaniem nie tylko jego twórczością literacką, ale i życiorysem. Powodów takiego stanu rzeczy można się doszukiwać w publicznym wizerunku Wallace’a, który
spójnie łączy się z moralnym wymiarem jego pisarstwa. Niedbale ubrany, nieogolony,
z nieodłączną bandaną na głowie, autor dla wielu czytelników stał się literackim odAutor jest adiunktem w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W swych badaniach zajmuje się głównie współczesną literaturą amerykańską i wybranymi aspektami
z zakresu teorii literatury. Jest autorem szeregu artykułów dotyczących twórczości Paula Austera, Dona
DeLillo i Davida Fostera Wallace’a, a także monografii pt. Ekphrastic Conceptualism in Contemporary
Anglophone Novel: Don DeLillo, Paul Auster and Tom McCarthy.
1
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powiednikiem Kurta Cobaina, muzycznej ikony grunge’u, czyli gatunku z założenia
kontestującego komercjalny charakter amerykańskiej pop-kultury. Należałoby jednak
tu zaznaczyć, że porównanie to, choć przyciąga uwagę do osoby amerykańskiego
twórcy, nieco spłaszcza odbiór jego twórczości. Publiczne zainteresowanie biografią
Wallace’a poniekąd wynika także z jego samobójczej śmierci1, która w oczach czytelników nadała postaci autora typowy wymiar romantycznego cierpiącego geniusza.
Potrzeba zrozumienia wątków biograficznych w jego niepokojącej twórczości, a w jakimś stopniu także i potrzeba kultywowania swoistej hagiografii pisarza2 przyczyniły
się do powstania dwóch ważnych książek poświęconych życiu autora: „Every Love
Story Is a Ghost Story. A Life Of David Foster Wallace” D.T. Maxa (2012) i „Although
Of Course You End Up Becoming Yourself” Davida Lipsky’ego.
Z kart powyższych publikacji, Wallace jawi się jako człowiek targany sprzecznościami: erudyta i intelektualista, który większość studiów przesiaduje w bibliotekach
i osiąga niezrównane wyniki w nauce, ale i imprezowicz, i sportowiec, wyróżniający
się tenisista, który lubi częściej niż okazjonalnie „zapalić jointa”, arogant, gotów do
bójki w obronie swoich przekonań, i współczujący przyjaciel; człowiek niezwykle
bezpośredni i bezpretensjonalny, a zarazem odległy i jakby nieobecny. Obie pozycje sporo uwagi poświęcają dwóm demonom, z którymi Wallace zmagał się przez
większość życia, uzależnieniu i klinicznej depresji, lecz ze swej natury obierają inne
perspektywy. Książka Maxa to klasyczna biografia, gdzie badacz życia pisarza ma
dostęp do jego archiwów, przeprowadza rozmowy z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami, zaś „Although Of Course…” to wywiad rzeka, w którym mamy także do czynienia z czynnikiem autokreacji, a w przypadku Wallace’a również z próbą
ucieczki od autokreacji. U Maxa poznajemy autora już w dzieciństwie, śledzimy jego
edukację, pierwsze porażki literackie, wczesny debiut, spektakularny sukces „Infinite
Jest” i jego pokłosie, momenty twórczej niemocy, niespełnione i czasem niepokojące
relacje z kobietami, pracę na uczelni, aż dochodzimy do momentu pozornego spełnienia zawodowego i rodzinnego, załamania psychicznego wynikającego ze źle dobranych antydepresantów, i w konsekwencji śmierci. Książka Lipskiego skupia się tylko
na okresie krótko po wydaniu „Infinite Jest” i pokazuje nam Wallace’a jednocześnie
zaskoczonego, ale i już zmęczonego nowo nabytą sławą, człowieka, który pragnie
z jednej strony pozostać na uboczu, w małym domku na przedmieściach Bloomington,
Illinois, ale spragnionego poczucia sensowności swej pracy, jakiejś formy intelektualnego uznania.

Podczas The New Yorker Festival w 2012 roku odbyła się dyskusja panelowa poprowadzona przez D.T.
Maxa, biografa Wallace’a, w której udział wzięli Mary Carr, poetka i eseistka, a prywatnie dawna partnerka Wallace’a, Mark Costello, pisarz i najbliższy przyjaciel autora, Dana Spiotta, pisarka, a także Deborah
Treisman, redaktorka działu beletrystyki New Yorkera, która w przeszłości pracowała z Wallace’m. Jedno
z pierwszych pytań z publiki dotyczyło jego samobójstwa i nieco wulgarnie porównało go do tragicznie
zmarłego muzyka („Did he pull a Cobain” [„Czy walnął sobie Cobaina”].
2
Mary Carr, Re-reading David Foster Wallace, The New Yorker Festival, 2012.
1
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2. Poza poststrukturalizm
David Foster Wallace dorastał w otoczeniu akademickim. Jego ojciec, James D. Wallace
jest emerytowanym profesorem filozofii na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign
specjalizującym się w zagadnieniach etyki, zaś matka, Sally Jean Wallace jest językoznawczynią, autorką popularnego podręcznika pt. „Practically Painless English”. Wychowując
się niemalże na kampusie uniwersyteckim, przyszły pisarz od najmłodszych lat przesiąkał
etosem akademii. Za sprawą dość liberalnego stosunku do kwestii wychowania ze strony
rodziców, młody Wallace pochłaniał zatrważającą ilość treści popkulturalnych, płynących
głownie z domowego telewizora3. To właściwie te dwa przeciwne, mogłoby się wydawać,
źródła oddziaływania miały niezwykle istotny wpływ na tematykę i problematykę jego późniejszych utworów.
Wybierając się na studia Wallace częściowo poszedł śladami swego ojca, decydując się
zostać studentem filozofii na prestiżowym Amherst College, lecz w przeciwieństwie do Jamesa D. Wallace’a, David zajął się głównie filozofią analityczną i logiką. Jego rozprawa
licencjacka jest polemiką z głośnym w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku esejem
Richarda Taylora zatytułowanym „Fatalism” (1962)4. W trakcie studiów Wallace dał się
poznać jako student wybitny5, i gdy późniejszy wieloletni przyjaciel, Mark Costello obronił
z wyróżnieniem dwie prace licencjackie w jednym roku, Wallace postanowił mu dorównać, za drugi fakultet obierając literaturę angielską, zaś jego praca dyplomowa przybrała
formę powieści, która po redakcji ukazała się w drukiem w 1987 roku jako „The Broom
of the System”. Powieść, którą sam autor po latach określił jako „dialog między Derridą
a Wittgensteinem”6, stanowi wnikliwe świadectwo rozterek filozoficznych, które targały
Wallace’m u progu kariery literackiej. Młody pisarz doskonale zdawał sobie sprawę z siły
oddziaływania filozofii poststrukturalistycznej na twórczość amerykańskich prozaików ponowoczesnych, których wówczas Wallace czytywał intensywnie; mam tu na myśli takich
autorów, jak William Gaddis, Robert Carver, Donald Barthelme i, być może przede wszystkim, John Barth7. Nie wymieniam w tym gronie Vladimira Nabokova, Thomasa Pynchona i Dona DeLillo (późniejszego wieloletniego korespondenta Wallace’a8), gdyż pisarze ci
mieli wpływ nie tylko na wczesny, ale i na dojrzały dorobek Wallace’a, a ich twórczość nie
została przez pisarza przewartościowana w sposób, w jaki miało to miejsce w przypadku np.
Bartha. Mimo że Wallace cenił wkład, jaki we współczesną filozofię miał Jacques Derrida
i jego spadkobiercy9, uważał też, że jego poglądy niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo.
Max, D.T., „Every Love Story Is a Ghost Story”, Viking Nowy Jork, 2012, s. 16.
Rozprawa, wraz z poprzedzającymi ją esejami polemicznymi została wydana jako wspomniana już książka pt.
„Fate, Time and Language: An Essay on Free Will” w 2010 roku przez Columbia University Press.
5
Jak podaje D.T. Max, Wallace był wielokrotnie nagradzany za wyniki w nauce w czasach studiów na
Amherst College.
6
Lipsky, David, „Although Of Course You End Up Becoming Yourself: A Road Trip With David Foster
Wallace”, Broadway Books Nowy Jork, 2010 s. 35.
7
Wymieniam Bartha jako potencjalnie najważniejszego z tego grona, gdyż jego esej „Literatura wyczerpania” (1967) i opowiadanie „Zagubiony w labiryncie śmiechu” (1968) stanowią punkt odniesienia dla
polemicznej noweli pt. „Westward the Course of the Empire Takes Its Way” wieńczącej zbiór „Girl With
Curious Hair” (1989).
8
Listy, które Wallace wymieniał z DeLillo znajdują się w Harry Ransom Center w Austin.
9
Anegdota przytaczana przez Maxa głosi, że Wallace w czasie studiów na Uniwersytecie Arizony miał
grozić pobiciem koledze z grupy, który twierdził, że Derrida nie jest ważnym filozofem, tamże, s. 73.
3
4
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Wspominałem już, że amerykański pisarz od najmłodszych lat wyeksponowany
był na znaczny wpływ kultury popularnej, spędzając długie godziny przed telewizorem. Już za czasów studenckich musiał być zatem świadomy, że amerykańska telewizja w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przechodziła istotne przemiany.
Refleksji o naturze tych przemian dał wyraz w 1993 roku esejem pt. „E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction”, w którym badał wzajemne relacje między literaturą
współczesną a telewizją. Za swoisty punkt wyjścia do tych rozważań Wallace obrał
rozróżnienie między gapieniem się a wojeryzmem. „Pisarze mają tendencję do bycia
gapiami”10, pisał, lecz to co odróżnia gapiów od wojerów to fakt, że ci pierwsi podglądają ludzi i sytuacje po to, by dokonać swoistego aktu kradzieży i wykorzystać swoje
obserwacje w późniejszym pisarstwie. Wojer natomiast to postać bierna, która przygląda się otoczeniu wyłącznie dla przyjemności11. Idealnym wojerem, argumentował
pisarz, w kontekście rozwoju technologii medialnej w drugiej połowie XX wieku, jest
telewidz, który ma ten dodatkowy atut, że może podglądać bez ryzyka samemu bycia
zauważonym. Podglądanie to jednak, jak wykazuje pisarz, nie do końca jest podglądaniem prawdziwym, gdyż osoby podglądane, często aktorzy wcielający się w fikcyjne
role, są w pełnie świadome obecności kamer12. Od tej świadomości już tylko krok
dzieli twórców telewizyjnych od autoreferencyjności, a krok ten został zrobiony dość
szybko, tym bardziej, że autoreferencyjność była obecna w amerykańskiej prozie postmodernistycznej od lat sześćdziesiątych jako spadek po myśli poststrukturalistycznej.
Drugą istotną cechę, którą amerykańska telewizja łatwo przejęła od tamtejszej literatury ponowoczesnej, jest poetyka ironii. Wyraźną obecność ironii w amerykańskim
pisarstwie czasów po II Wojnie Światowej łatwo tłumaczyć chęcią kontestowania realiów Zimnej Wojny, wszak jak dowodzi Linda Hutcheon, ironia ma charakter subwersywny13. Co się jednak dzieje, kiedy ironia wykorzystywana jest przez medium,
które ze swej natury uniemożliwia wszelką wywrotowość? Wallace w swym eseju
wykazuje, że wówczas skutki zironizowania kultury popularnej, biorąc pod uwagę jej
zasięg, mogą być potencjalnie katastrofalne, tym bardziej, że telewizja jest w stanie
być ironiczna w stopniu niedostępnym dla literatury: „to, co czyni hegemonię telewizji
odporną na krytykę ze strony nowej prozy to fakt, że telewizja zawłaszczyła sobie te
same cyniczne, pozbawione szacunku, ironiczne, absurdystyczne filary, na których
literatura po II Wojnie Światowej się oparła. W rękach telewizji stały się jednak ponurym rozwiązaniem dla problemu utrzymania typowego-amerykańskiego-Joe w stanie
jednoczesnej alienacji z milionami innych”14.
Już u początków swojej kariery Wallace mógł spodziewać się, że taki mariaż filozoficznie-umotywowanych i literacko-rozpowszechnionych postaw z siłą technologii
telewizyjnej może wywołać masowe rozprzestrzenienie się postaw solipsystycznych.

Wallace, David Foster, E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction, “Review of Contemporary Fiction”, 13: 2, 1993, s. 151.
11
Tamże.
12
Tamże, s. 152-153.
13
Hutcheon, Linda. “The Politics of Postmodernism”, Routledge Nowy Jork, 1989 s. 93.
14
Wallace, tamże, s. 177-178
10
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3. Ludwik Wittgenstein
Z myślą Wittgensteina Wallace zetknął się już na studiach, czego niepodważalnym
świadectwem są bezpośrednie odwołania do niego w „The Broom of the System”. Powieść przywołuje austriacko-angielskiego filozofa z imienia i nazwiska. Wskazówki
co do powodów, dla których pisarz zafascynował się Wittgensteinem, udziela nam on
sam, mówiąc o „Dociekaniach filozoficznych” jako o „jedyny[m] w swoim rodzaju,
najbardziej wyczerpujący[m] i piękny[m] argumen[cie] wytoczony[m] przeciwko solipsyzmowi”15. Należałoby tu nadmienić, że amerykański pisarz nie podzielał popularnego rozgraniczenia, które dzieliło dorobek Wittgensteina na pół: młody Wittgenstein
kontra Wittgenstein dojrzały16, „Traktat logiczno-filozoficzny” kontra „Dociekania filozoficzne”. Jak podaje D.T. Max, Wallace podchodził do myśli swojego filozoficznego mistrza całościowo, a taką perspektywę, nieco kontrowersyjnie, Max łączy z chorobą, z którą Wallace zmagał się od wczesnej młodości: „późny Wittgenstein to Wallace
czujący się dobrze, wczesny Wittgenstein to autor pogrążony w depresji”17. Choć sam
biograf nie uzasadnia tego stwierdzenia, można przypuszczać, że chodziło mu o to,
że w depresji pisarz postrzegał język jako czynnik ograniczający możliwość pełnego
wyrażania myśli, prowadzący do alienacji, zaś „Dociekania filozoficzne” uwypuklają
wymiar społeczny języka, w którym Wallace, wolny od myśli samobójczych, mógł
uczestniczyć.
Temat wpływu Wittgensteina na „The Broom of the System” jest dobrze opracowany przez anglojęzycznych badaczy literatury. Bodaj najpełniej, w wymiarze właściwym dla moich obecnych rozważań, problem ten został przedstawiony przez Adama
Kelly’ego i Claire Hayes-Brady. Kelly w swym artykule pt. „David Foster Wallace
and the Novel of Ideas [David Foster Wallace a Powieść Idei]” postuluje, aby Wallace’a zaliczyć w poczet pisarzy reprezentujących gatunek powieści idei18, zaś myśl
Wittgensteina wpłynęła nie tylko na debiutancką powieść pisarza, lecz jest kluczowa
dla odczytania całości jego dorobku literackiego:
poprzez zestawienie szeregu głosów narracyjnych w swych tekstach, Wallace czyni z nich forum dla
konkurujących ze sobą idei i przedstawia je w sytuacji dialogu. Za modele dla tego typu praktyki można uznać zarówno teksty literackie jak i filozoficzne. Pośród tych dotąd omówionych w relacji do Wallace’a znajdziemy Williama Gaddisa i jego nieprzyporządkowany dialog, gdzie brak opisu kontekstowego
zmusza czytelnika do twórczej interakcji z tekstem, i Wittgensteina z „Dociekań filozoficznych”, który zagłębia się w problematykę logiki prezentując język jako grę, w której uczestniczy więcej niż jeden głos.19

Konsekwencją takiego myślenia o języku jest wspomniany wymiar społeczny, komunikacja poprzez swą niedoskonałość wymaga stałego doprecyzowania, ale przez to
staje się też nieskończona. Takie myślenie o języku ma swe zaczątki w „The Broom of
Wallace [w:] Boswell, Marshall, „Understanding David Foster Wallace” University of South Carolina
Press, Columbia, 2003, s. 19.
16
Jednym z proponentów takiego podziału zdaje się być Bogusław Wolniewicz, polski tłumacz Wittgensteina.
17
Max, tamże, s. 49.
18
Kelly, Adam, David Foster Wallace and the Novel of Ideas [w:] „David Foster Wallace and ‘The Long
Thing’”, Bloomsbury, Nowy Jork, 2014, s. 3.
19
Tamże, s. 5.
15
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the System”, lecz pełnię jego konsekwencji Wallace zgłębił w swym dziele życia, już
samym tytułem nawiązującym do nieskończoności, „Infinite Jest”. W przypadku jego
pierwszej powieści, jak zaznacza Hayes-Brady, istotnym źródłem wpływu jest także
„Traktat logiczno-filozoficzny”:
Po pierwsze, warto przyjrzeć się sposobowi, w jaki Wallace posługuje się imionami i nazwiskami.
Wittgenstein oparł swą oryginalną teorię języka na koncepcji ostensywnego nazewnictwa, tzn. na przesłance, że uczymy się języka poprzez nazwy, i to wokół nich tworzymy systemy komunikacji. Później
myśl ta rozwinęła się do koncepcji znaczenie-jako-użycie, którą Wittgenstein, i Wallace w swej powieści,
tłumaczy poprzez analogię zmiotki: jaka jest esencja „zmiotkowości”, pyta. […] Czy jest nią fakt, że
używamy zmiotki do zmiatania? Jeśli użyjemy nazwy w stosunku do czegoś konkretnego, nazwa zaczyna
oznaczać użycie tego znaczenia. Użycie staje się znaczeniem. Imię i nazwisko Lenore Beadsman, dzielone [z babką bohaterki powieści – przyp. aut.] nie jest tutaj przypadkowe, i w kontekście Wittgensteina
oznacza, że obie Lenore dzielą wspólną przestrzeń filozoficzną, co znaczy, że imię młodszej Lenore, a co
za tym idzie także i jego znaczenie, należy do kogoś innego, i w kimś innym jest zapośredniczone.20

Badaczka szybko dodaje, że w przypadku pierwszej powieści Wallace’a nie sposób
pominąć kwestii humorystycznych, pisarz „bawi się” pewnymi koncepcjami filozoficznymi także i dla osiągnięcia efektu komicznego, co jednak nie stoi w sprzeczności
z doniosłością postulatu filozoficznego. Jak zaznacza Bogusław Wolniewicz we wstępie do polskiego przekładu „Traktatu”, Wittgenstein miał pełną świadomość wymiaru
etycznego swego dzieła, wymiaru, który w mniemaniu filozofa nie jest wyartykułowany wprost, lecz właśnie przez owo niewyartykułowanie jest bardziej doniosły21. Wallace, jako czytelnik wyjątkowo wnikliwy, mógł napotkać fragment korespondencji
z wydawcą, którym posługuje się Wolniewicz, a zatem i analogicznie skonstruować
swą pierwszą powieść, umieszczając wymiar etyczny w niedopowiedzeniu.
Model komunikacji określony w „Dociekaniach filozoficznych” wg Hayes-Brady
można dostrzec także i w innym procesie nazywania, chodzi tu o brata Lenore, LaVache’a, który znany jest pod szeregiem pseudonimów, dzięki którym sam jest w stanie kształtować swoją tożsamość do pewnego stopnia, czym również odzwierciedla
on plastyczność samego języka22. W tym wymiarze, jak zauważa badaczka, „rozwój
Wallace’a jako filozofa odpowiada rozwojowi samego Wittgensteina, autor odszedł od
poszukiwania matematycznego porządku w języku ku akceptacji jego pluralistycznego potencjału”23.
W istotnym wymiarze, debiutancka powieść amerykańskiego pisarza ma charakter
rozprawy filozoficznej, gdzie wszystkie poczynania głównej bohaterki podporządkowane są refleksji nad naturą języka24, i za Wittgensteinem prowadzą ją (a także nas,
czytelników) do uznania języka za podstawowy czynnik socjalizujący, z definicji nieHayes-Brady, Claire, The Book, The Broom and the Ladder: Philosophical Groundings in the Work of
David Foster Wallace, [w:] „Consider David Foster Wallace: Critical Essays”, red. David Hering, Sideshow Media Group Press, Los Angeles, 2010, s. 25-26.
21
Wolniewicz, Bogusław, „Wstęp” [w:] Ludwig Wittgenstein „Tractatus logico-philosophicus” przeł. Bogusław Wolniewicz, PWN, Warszawa, 2000, s. viii.
22
Tamże, s. 27.
23
Tamże.
24
Tamże, s. 28.
20
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doskonały, ale przez to i niemożliwy do wyczerpania. Jak zauważa Marshall Boswell,
tak wyłożona doktryna filozoficzna stanowi dla Wallace’a całkowite zerwanie z filozofią poststrukturalistyczną25. „Bez społeczności nie może być znaczenia”26, pisze
Boswell komentując wnioski płynące z „Dociekań filozoficznych”, i zestawia je z myślą Derridy o tym, że, „język jest własnością samego języka”27, a co za tym idzie
– nie łączy swych użytkowników, lecz ich dzieli. Całość dorobku literackiego Wallace’a można uznać za próbę przeciwstawienia się temu drugiemu poglądowi. Myśl
Boswella pozostaje zatem w sprzeczności z poglądem Bogusława Wolniewicza, który nie dość, że przedstawia „Dociekania” jako „utwór chaotyczny i bezkształtny”28,
w którym „[w]szystko pozostaje płynne i do odwołania”29, to doniosłość dzieła łączy
z postmodernistycznym projektem „rozbiórki filozofii”30. Jak sądzę, w oczach Wallace’a filozofia Wittgensteina miała zamysł dokładnie odwrotny.

4. Søren Kierkegaard
Jeśli „The Broom of the System” możemy uznać za wykładnię poglądów Wallace’a na temat filozofii języka, to należałoby zaznaczyć, że jest to filozofia, która niesie
ze sobą, być może wyartykułowany nie wprost, aspekt moralny: język służy ludziom
do budowania więzi, a te są bodaj najwyższą wartością ludzkiej egzystencji. W tym
wymiarze, opublikowany blisko dekadę po literackim debiucie, „Infinite Jest” możemy uznać za naturalne rozwinięcie przekonań filozoficznych Wallace’a. Jak wykazują
tacy badacze, jak Marshall Boswell i Allard den Dulk, odczytując drugą powieść amerykańskiego pisarza, warto odnieść się do filozofii Sørena Kierkegaarda, szczególnie
zaś, jak zauważa den Dulk, do rozgraniczenia między postawą estetyczną a postawą
etyczną.
Podczas gdy w „The Broom of the System” warstwa fabularna jest mocno ograniczona, i rzec by można, stanowi jedynie wymówkę do refleksji na temat natury języka, w przypadku „Infinte Jest” jest ona niezwykle istotna dla zrozumienia etycznego
wymiaru powieści. Formalnie, wątki fabularne zorganizowane są wedle figury geometrycznej zwanej Trójkątem Sierpińskiego, jednego z wielu symboli tytułowej nieskończoności. W najprostszym ujęciu „Infinite Jest” można by określić jako studium
uzależnienia, którego Janusowymi obliczami są właśnie nieskończoność i wyobcowanie. Trzy filary narracji, jak trzy boki wspomnianego trójkąta, w sposób pozornie
niepowiązany ze sobą, pomagają Wallace’owi przedstawić dojmującą wizję amerykańskiego społeczeństwa ery postkapitalizmu.
Tło społeczno-polityczne Ameryki niedalekiej przyszłości nakreślone jest za pomocą całonocnej rozmowy między Hugh Steeply’m a Rémy’m Marathe. Z toku dyskusji dowiedzieć się możemy, że, prawdopodobnie, na początku XXI wieku Stany
Zjednoczone połączyły się w jeden organizm państwowy z Kanadą i Meksykiem,
tworząc Organizację Narodów Ameryki Północnej (angielski akronim O.N.A.N. sam
Boswell, tamże, s. 19.
Tamże, 26.
27
Tamże, 29.
28
Wolniewicz, tamże, s. XI
29
Tamże
30
Tamże
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w sobie dużo mówi o kulturze nowo powstałego kraju) pod przewodnictwem prezydenta Johnny’ego Gentle, byłego śpiewaka estradowego z Las Vegas. Głównym „przeciwnikiem” państwa są toksyczne odpady, które są magazynowane na wydzielonym
terenie na dawnym pograniczu U.S.A. i Quebec’u, co tylko wzmacnia separatystyczne
i anty-amerykańskie nastroje mieszkańców francuskojęzycznej prowincji. Skutkiem
tego niezadowolenia jest powstanie organizacji terrorystycznej AFR (Les Assassins
des Fauteils Rollents), której przedstawicielem jest właśnie Marathe. Hugh Steeply
z kolei to tajny agent Amerykańskiej Agencji ds. Bliżej Nieokreślonych, który za zadanie ma rozpracowanie wspomnianej szajki terrorystycznej. Mężczyźni spotykają
się, gdyż Steeply uważa, że może skłonić Marathe, by ten zdradził swą organizację
i pomógł mu udaremnić zamach terrorystyczny, który potencjalnie może wybić całe
amerykańskie społeczeństwo. Planowany zamach przeprowadzony ma być za pomocą
tytułowego „Infinite Jest”, filmu tak atrakcyjnego dla widzów, że powodującego gapienie się w ekran telewizora tak długo, aż odbiorca w końcu zapomina o potrzebach
fizjologicznych i umiera z głodu i odwodnienia we własnych odchodach. Nadanie
obrazu w telewizji ma doprowadzić do całkowitego uzależnienia i śmierci milionów
osób. Na poziomie alegorycznym, „Infinite Jest” w oczywisty, niemalże nachalny sposób przywołuje na myśl współczesnych, tak dalece uzależnionych od kultury popularnej Amerykanów, że znajdują się oni na granicy śmierci, nie fizycznej, lecz duchowej.
Twórcą wspomnianego filmu jest James Incandenza Jr., ojciec Hala Incandenzy,
wokół którego skonstruowany jest drugi z trzech filarów narracyjnych powieści. Hal
jest jednym z najlepszych młodych tenisistów w Stanach Zjednoczonych, który uczy
się i trenuje w akademii tenisowej założonej przez jego ojca31. Tak jak James, Hal wykazuje ponadprzeciętne zdolności na wielu polach, poza talentem sportowym znany
jest również z wybitnych wyników w nauce i encyklopedycznej wiedzy leksykalnej32.
Mimo imponującego zasobu słownictwa i wirtuozerii gramatycznej, młody tenisista
cierpi na paraliżującą niezdolność do komunikacji. Do poczucia alienacji w znacznym
stopniu przyczynia się też jego nałóg – Hal jest uzależniony od marihuany, którą zawsze pali samotnie w podziemiach Enfield Tennis Academy.
Naprzeciw Hala Incandenzy Wallace stawia drugiego protagonistę powieści, Dona
Gately’ego, byłego narkomana, który po przejściu odwyku podejmuje pracę w ośrodku dla uzależnionych. Przeszłość Gately’ego stanowi niemal dokładne przeciwieństwo
dzieciństwa Hala – wychował się on bowiem w otoczeniu, które należałoby nazwać
patologicznym: uzależniona od alkoholu matka i sadystyczny ojczym przekreślili mu
obiecującą karierę sportową, a młody Don zamiast wykorzystać swą niebywałą siłę
fizyczną i potężne gabaryty na boisku futbolowym, zaczyna się trudnić drobną przestępczością, by móc sfinansować coraz to poważniejsze eksperymenty z substancjami
psychoaktywnymi. Eskalacja nałogu i przestępstw sprowadza bohatera na samo dno,
z którego przez całą powieść desperacko próbuje się podnieść. Poprzez swoją walkę,
staje się od uosobieniem niezłomnej woli, heroicznej postawy wobec nałogu, trudu
Poza byciem filmowcem, James jest także fizykiem specjalizującym się w zagadnieniach z zakresu
optyki, właścicielem wielu intratnych patentów, dzięki którym może sobie pozwolić na działalność filantropijną i promocję sportu. James jest również samotnym alkoholikiem, którego nałóg i wiążące się z nim
poczucie wyobcowania prowadzi go do samobójczej śmierci.
32
Podobnie jak matka Wallace’a, matka Hala, Avril, jest również językoznawczynią.
31
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i licznych upokorzeń życia33. Bohater ten pełni też inną istotną rolę narracyjną: staje
się naszym przewodnikiem po okrutnym świecie bostońskich narkomanów i tych, którzy poprzez sesje AA i NA starają się wyrwać ze szpon nałogu. To jego współczującymi oczami oglądamy rzeczywistość pełną niewiarygodnego okrucieństwa, przemocy,
pedofilii i prostytucji. Gately staje się w ten sposób dla Wallace’a rodzajem katalizatora dla wywołania poczucia głębokiej empatii względem ludzi na pozór odrażających.
Jak pisze den Dulk, takie zestawienie głównych bohaterów przywodzi na myśl Kierkegaardowskie rozgraniczenie między postawą estetyczną a postawą etyczną: „Według
filozofii Kierkegaarda, jednostka nie staje się automatycznie sobą, a musi się sobą stać.
Istota ludzka uosabia możliwość stania się sobą”34. Za punkt zaczepienia dla swego
wywodu badacz obiera jedną z najistotniejszych cech pisarstwa Wallace’a, a mianowicie jego wspomnianą już niechęć do ironii: „Kierkegaard ceni sobie pierwotny, wyzwalający potencjał ironii. Dzięki ironii, bowiem, jednostka może uzyskać wolność
negatywną, ‘wolność od’, i jako taka, ironia jest nieodłącznym krokiem ku wolności do
interpretacji własnego życia moralnego, pozytywnej wolności, ‘wolności do’”35. Prędko
jednak dodaje wątpliwość, która zdaje się rezonować z wcześniej opisanymi wątpliwościami Wallace’a w tej kwestii: „Jednakże ironia nie może być źródłem tej „pozytywności”, gdyż stanowi ona czystą negację. […] Przez to, ironia, z całym swym potencjałem
wyzwalającym, powinna być używana tylko czasowo.”36 Nasuwa się zatem pytanie, co
następuje po wyczerpaniu wspomnianego potencjału. Jak sugeruje den Dulk, w myśl
filozofii Kierkegaarda, krokiem koniecznym dla przejścia z postawy estetycznej, czyli
zdominowanej przez „wolność od”, do postawy etycznej, podporządkowanej „wolności do” jest wybór: „Wybór jest zawsze czynnością, poprzez którą jednostka łączy się
z rzeczywistością, ze światem, Wybór zawsze wiąże się z podjęciem odpowiedzialności
za pewne zaangażowanie w rzeczywistość. To właśnie poprzez ten wybór, poprzez to
połączenie z rzeczywistością, poprzez świadomość transcendentnie wychodzącą poza
jednostkę i ku światu, człowiek staje się sobą”37.
W przypadku dwóch głównych bohaterów stajemy się świadkami dwóch różnych
postaw. Hal jest Kierkegaardowskim estetą, czyli osobą, która przez sekretnie sprawiane sobie przyjemności (marihuana palona samotnie w przepompowni ETA), cierpi
z powodu alienacji, wszak konsekwencją braku transcendencji jest skrajne skupienie
się na sobie, które powoduje u estety rozpacz. Tomasz Kupś w swej książce „Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda” pisze, że rozpacz „jest określeniem stanu
samowiedzy egzystującego indywiduum i pełni rolę kategorii egzystencjalnej. W taki
sposób należy rozumieć twierdzenie, że rozpacz to ‘choroba ducha’, jaźni i oznacza
zakłócenie procesu syntezy”38. Wallace, w całej swej przewrotności, czyni jednoczeSzczytem heroizmu Gately’ego jest jego obrona jednego z podopiecznych, w wyniku której zostaje
niemal śmiertelnie ranny, a w agonalnym bólu wciąż odmawia przyjęcia bazujących na morfinie środków
uśmierzających.
34
Den Dulk, Allard, Boredom, Irony, and Anxiety: Wallace and the Kierkegaardian View of the Self [w:]
“David Foster Wallace and ‘The Long Thing’”, Bloomsbury, Nowy Jork, 2014, s. 44.
35
Tamże, s. 47.
36
Tamże.
37
Tamże, s. 50.
38
Kupś, Tomasz, Koncepcja egzystencji Sørena Kierkegaarda w kontekście filozofii niemieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 362-363.
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śnie Hala wybitnym sportowcem, pozornym okazem zdrowia.
Jak zauważa den Dulk, „podobieństwo między estetami Kierkegaarda a uzależnionymi bohaterami „Infnitite Jest” jest uderzające39. Don Gately, dozgonnie naznaczony chorobą narkomanii, przeciwnie, podejmuje wybór, i przyjmuje wiążące się
z nim skutki: zamiast stosunkowo łatwego, choć niebezpiecznego życia przestępcy,
wybiera ciężkie życie pracownika Ennet Drug and Alcohol Recovery House, wybiera trzeźwość i wiążące się z nią stałe pokusy, i w ostatniej scenie, w której widzimy
bohatera sprawnego, wybiera pomoc drugiemu człowiekowi kosztem swojego życia
i zdrowia fizycznego. Wallace nie szczędzi czytelnikowi przykrych konsekwencji postawy etycznej, lecz przeciwstawia ją jeszcze gorszym skutkom życia pogrążonego
w Kierkegaardowskiej rozpaczy. Jak podkreśla Kupś, „rozpacz […] nie jest zwykłym
zanegowaniem procesu syntezy, lecz jego integralną częścią”40. Nigdy jednak nie dowiemy się, czy Hal poradzi sobie z druzgoczącą alienacją, ale wiemy, że jego ojciec,
któremu się to nie udało, odebrał sobie życie. Gately natomiast, mimo straszliwego
cierpienia zachowuje chęć życia, trwa w swym wyborze dzięki, chciałoby się rzec,
Kierkegaardowskiej syntezie. W tym wymiarze wymowa powieści Wallace’a ma wydźwięk przejmujący: egzystencja człowieka w świecie nierozerwalnie łączy się z cierpieniem, dla którego jedyną alternatywą jest niebyt.

5. Wnioski
David Foster Wallace pojawił się na amerykańskiej scenie literackiej w momencie
ważnym. Przebrzmiewająca tradycja literatury postmodernistycznej zdawała się w niebezpieczny sposób zapętlać, pogłębiając wrażenie pustki współczesnej kultury. Młode
pokolenie autorów znanych jako tzw. Brat Pack dało się poznać jako świetni portretyści
tego duchowego kryzysu Ameryki końca XX wieku, lecz ich literatura w żaden sposób
nie próbowała przeciwstawić się takiemu stanowi rzeczy. Zadanie to postawił sobie właśnie Wallace. Odwracając się od myśli poststrukturalnej, niejako winiąc ją za powstały impas, młody pisarz postanowił wrócić do być może nieco zapomnianych nurtów
filozoficznych, tak, by przywrócić nowej literaturze amerykańskiej zatracony element
humanizmu. Warto podkreślić, że wielokrotnie chwalona formalna innowacyjność prozy
Wallace’a miałaby ograniczone zastosowanie gdyby nie to, że aspekt ten służy konkretnej idei, zakotwiczonej głównie w filozofii Wittgensteina i Kierkegaarda.
Powyższe rozważania skupiają się na dwóch myślicielach, którzy, jak sądzę, mieli
największy wpływ na ukształtowanie się osobistej filozofii Wallace’a, zestawu
przekonań, przewijających się przez całość jego dorobku. Można by oczywiście
poszerzyć to opracowanie o rozważania na temat obecności tu myśli np. Hegla,
Heidegger, czy też Williama Jamesa, lecz wtedy rozrosłoby się ono do rozmiarów
dalece wykraczających poza obręb pojedynczego eseju. Warto natomiast podkreślić, że
Wallace to pisarz niezwykle ciekawy dla współczesnego badacza literatury i filozofii,
ponieważ jego poglądy rozwijane na przestrzeni dwóch dekad są zaskakująco spójne,
biorąc pod uwagę stosunkowo młody wiek autora.
39
40
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Odbiór twórczości Wallace’a w Stanach Zjednoczonych stanowi swego rodzaju
fenomen, ponieważ nie często zdarza się tak, że bliżej nieznany szerszej publiczności pisarz wydaje monumentalną powieść eksperymentalną, która okazuje się także
komercyjnym sukcesem. Wniosek z tego wypływa taki, że amerykańscy czytelnicy
spragnieni byli prozy, która postawi im szereg wymagań, tak, by pomóc im przeciwstawić się szkodliwym wpływom kultury masowej. Już przed ukazaniem się „Infinite Jest” zapotrzebowanie na prozę zarówno wymagającą ale i intelektualnie sycącą
musiało istnieć. Lęk przed wyobcowaniem, niemożność nawiązania głębokich relacji
międzyludzkich, wszechobecne uzależnienia stanowiły namacalny dowód duchowego
kryzysu Ameryki, zaś w twórczości Wallace’a czytelnicy, choć w części, znaleźli na
ten kryzys lekarstwo. Nie można się zatem dziwić, że jeszcze za życia David Foster
Wallace zyskał status pisarza kultowego. Liczne kluby czytelnicze skupiające się na
jego dziełach, internetowe społeczności i fora dyskusyjne stanowią żywy dowód socjalizującej siły twórczości pisarza, i świadczą o tym, że rzeczywiście udało mu się
przeciwstawić, w jakimś chociaż wymiarze, widmu solipsyzmu, którego zawsze najbardziej się obawiał.
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Wybrane filozoficzne aspekty twórczości Davida Fostera Wallace’a
Streszczenie
Praca stanowi próbę nakreślenia sposobu, w jaki myśl wybranych filozofów przyczyniła się do dokonania przez Davida Fostera Wallace’s swoistego przełomu w amerykańskiej prozie końca XX wieku. We
wprowadzeniu opisuję stopniowe formowanie się poglądów filozoficznych Wallace’a, określam główne
czynniki społeczno-ekonomiczne, które przyczyniły się do przyjęcia przez pisarza właściwej mu postawy
intelektualnej i doboru problematyki jego najważniejszych dzieł. Za dwóch najważniejszych myślicieli
dla pisarstwa Wallace’a uznałem Ludwika Wittgensteina i Sørena Kierkegaarda. Ten pierwszy, jak próbuję wykazać, w decydujący sposób przyłożył się do uformowania myślenia o filozofii języka u amerykańskiego prozaika, ten drugi zaś znacząco wpłynął na postawę Wallace’a wobec problemów etycznych
nękających amerykańskie społeczeństwo czasów postkapitalistycznych. Poprzez odejście od dominującej
przez dekady myśli poststrukturalistycznej w amerykańskiej literaturze ponowoczesnej, autor nie tylko
zyskał przychylność znacznej części krytyków literackich w Stanach Zjednoczonych, ale i być może
przede wszystkim zaskarbił sobie oddanie rzeszy czytelników. Jego filozoficzny konserwatyzm, nieco
przewrotnie, stał się szpicą awangardy, która ma coraz większy wpływ na kierunek, jaki obrała amerykańska proza początku XXI wieku.
Słowa kluczowe: David Foster Wallace, Ludwik Wittgenstein, Jacques Derrida, Søren Kierkegaard, John
Barth, postmodernizm, poststrukturalizm, postawa etyczna, postawa estetyczna, solipsyzm.
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O (niektórych) ideach transhumanizmu
w opowiadaniu „Transfugium” Olgi Tokarczuk
1. Wprowadzenie
Szeroko pojęta humanistyka ulega współcześnie gwałtownym przekształceniom.
Są to zmiany wynikające z przyjętych metodologii, będących jednak pokłosiem problematyzacji procesów społecznych, historycznych czy literackich i refleksją nad ich
statusem. W ostatnim czasie nauki humanistyczne postulują bowiem badanie coraz to
bardziej partykularnych elementów rzeczywistości. Przykładem takiego stanu rzeczy
było radykalne zerwanie w naukach o literaturze z myśleniem w kategoriach struktury2. Od lat 60. XX wieku, czyli mniej więcej od narodzin ponowoczesności, poststrukturalne metodologie, m.in. gender studies, queer theory czy badania kulturowe,
rozpoczęły zatem wzmożony proces refleksji nad kategoriami religii, narodu, historii,
płci oraz seksualności3. Spowodowały rewolucyjną zmianę myślenia, ostatecznie doprowadzając do z(re)definiowania tych pojęć w duchu indywidualnego sposobu odczuwania i zupełnie nowej polityki wrażliwości4. Na końcu tego procesu pozostała
kategoria człowieka.
W wyniku zmian społeczno-kulturowych, ale też cywilizacyjnych5, ludzkość wkroczyła w epokę ponowoczesności, w której wiele z wcześniej powołanych do życia intelektualnych projektów uległo skrajnemu wyczerpaniu. Część środowiska naukowego
stwierdziła, że ludzie zostali pozostawieni tylko z takimi terminami, jak: postrasowość
(zerwanie z myśleniem w kategoriach rasy), postsekularyzm (ponowne badanie relacji
między wiarą, świeckością a filozofią), postgenderyzm (brak tożsamości płciowych
i ich identyfikacji) i posthumanizm (rozmaite koncepty zmierzające do stworzenia
istoty posthumanoidalnej i nie tylko).
wandtke.aleksander@gmail.com, Katedra Historii Literatury, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, www.fil.ug.edu.pl.
2
Sławiński J., Poststrukturalizm, s. 414-415, [w:] Głowiński J., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska
A., Sławiński J. (red), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków 1998.
3
Burzyńska A., Poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, gender, dyskursy mniejszości i co dalej?,
Przestrzenie Teorii, 1 (2002), s. 65-86.
4
Por. Markowski M. P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków 2013.
5
Nie sposób wymienić tu wszystkich przeobrażeń, często kierunki tych zmian są wewnętrznie ze sobą
sprzeczne, jednak niewątpliwie są to: (1) przejście od społeczeństwa industrialnego do postindustrialnego, (2) zmiana organizacji pracy z fordyzmu na postfordyzm, czyli nabycie elastycznych i miękkich
umiejętności przez potencjalnego pracownika w miejscu pracy, (3) transformacja lokalności w globalność
i uniwersalizm, (4) zmiana społeczeństw jednolitych, monokulturowych w wielokulturowe, z licznymi
wyzwaniami rasowo-etnicznymi, językowymi, religijnymi, tożsamościowymi, (5) wzrost nierówności
społecznych z jednoczesnym przyznaniem praw i głosu grupom mniejszościowym, (6) rozwój społeczeństwa sieci, (7) demokratyzacja i dekolonizacja. Por. Szacka B., Społeczeństwo ponowoczesne, [w:] tejże,
Wprowadzenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
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Ten ostatni podzielił się na dwa nurty. Pierwszym jest tzw. posthumanizm krytyczny bądź filozoficzny, który analizuje stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości, a więc przede wszystkim wobec zwierząt, ale też roślin czy przedmiotów. Tymczasem drugą grupę stanowi transhumanizm postulujący stworzenie nowego tworu,
to znaczy trans – lub postczłowieka. Czegoś lub kogoś doskonalszego od człowieka
wspartego na organicznej bazie. Dzięki technologicznym i medycznym ulepszeniom
transhumanizm próbuje – i nie będzie to stwierdzenie na wyrost – powołać do życia
nowy rodzaj ludzki.
To właśnie ta druga transhumanistyczna teoria będzie dla niniejszego artykułu kluczowa. Obok zarysowania przebiegu badań nad ludzkim organizmem i wciąż toczących się dyskusji na temat ontologicznego statusu człowieka, praca ma na celu syntetyczne ujęcie najważniejszych (lecz z uwagi na rozmiary tekstu – tylko niektórych)
wyróżników myślenia o człowieku „przez szkiełko” transhumanizmu. Następnie tak
uruchomiony aparat pojęciowy zostanie wykorzystany na gruncie literackim. Znajdzie
to swoje odzwierciedlenie w próbach tropienia transhumanistycznych figur, motywów
i wątków w opowiadaniu „Transfugium” Olgi Tokarczuk6. Całość badań pozwoli na
sformułowanie wniosków.

2. Medycyna spod znaku H+
Transhumanizm w ostatnich dwudziestu latach to pojęcie coraz częściej dyskutowane w kontekście toczonych dyskusji, konferencji i rozpraw naukowych. W polskiej literaturze specjalistycznej zauważany jest jednak wciąż spory deficyt związany
z opracowaniami tego typu. Do tej pory powstało tylko kilkanaście omówień. Należałoby tu wymienić na pewno książkę Rafała Ilnickiego pt. „Bóg cyborgów. Technika
i transcendencja”, która – jak pisze sam autor – „stanowi autorskie ujęcie związku
techniki i transcendencji w perspektywie filozoficznej krytyki kultury”7. Z postulatami
transhumanistów (zwiększenie długości życia, wydajności intelektualnej, funkcjonalności cielesnej, modalności sensorycznej) mierzy się też Janusz Guzowski w swoim
artykule „Transhumanizm – eskapizm czy wizjonerstwo?” na łamach olsztyńskich
„Szkiców Humanistycznych”8. Z kolei o nowoczesnych mitach związanych z postczłowiekiem piszą Anna Cieślak w „Golem czy postczłowiek? Transhumanizm z perspektywy nie-ludzkiej”9 czy Ewa Walewska w artykule „Techno-orgraniczna hybryda
człowiekiem przyszłości? Od idei transhumanizmu do antropologii cyborgów”10. Jak
zatem można dostrzec, transhumanizm będzie obejmował swym zainteresowaniem
szereg dyscyplin naukowych: filozofię, genetykę, biotechnologię i antropologię. KażTokarczuk O., Transfugium, [w:] Opowiadania bizarne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018, s.
123-150.
7
Ilnicki R., Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Komitet Naukowy Serii Wydawniczej Monografie
Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2011.
8
Guzowski J., Transhumanizm – eskapizm czy wizjonerstwo?, Szkice Humanistyczne, 1-2 (2014), s. 89-105.
9
Cieślak A., Golem czy postczłowiek? Transhumanizm z perspektywy nie-ludzkiej, Acta Humana, 4
(2013), s. 95-108.
10
Walewska E., Techno-organiczna hybryda człowiekiem przyszłości? Od idei transhumanizmu do antropologii cyborgów, Transformacje, 1/4 (2012), s. 474-499.
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da z nich omawia jednak transhumanistyczne problemy z nieco innej perspektywy,
posługując się odmiennymi narzędziami badawczymi11.
Transhumanizm to w najogólniejszym rozumieniu ruch kulturowy i polityczny, ale
także myśl filozoficzna, która powstała pod koniec XX wieku. Postuluje wykorzystanie zdobyczy nauki i najnowszych technologii (szczególnie bio – i nanotechnologii),
by przełamać niedogodności i ograniczenia ludzkiej kondycji12. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że transhumanizmów jest wiele, a rozbieżności między nimi wynikają
głównie z poziomu radykalizmu w kwestii podejścia do kluczowej dla nich idei humanitas, czyli człowieczeństwa. Transhumaniści zorientowani radykalniej i oddający nauce oraz technice wręcz bezgraniczne możliwości poznawcze śmielej patrzą w przyszłość i nie zawężają swoich rozważań jedynie do rewolucji telekomunikacyjnej czy
neurotechnologii. Mówią w swoich postulatach o sztucznej inteligencji, proponują zastosowanie emulacji umysłu czy metody krioniki. W sytuacjach skrajnych przedstawiciele H+ (inne określenie transhumanizmu), tacy jak: Nick Bostrom, Max More, Hans
Moravec czy Raymond Kurzweil, opowiadają się za porzuceniem ciała człowieka na
rzecz życia in silico13. Jest to swego rodzaju idea życia nieśmiertelnego, choć transhumaniści sceptycznie podchodzą do takiego określenia sprawy z uwagi na silne z tym
pojęciem powiązania religijne14. Optują więc za stwierdzeniem o „wydłużeniu życia”.
Korzystając z racjonalizmu i wiary w postęp, transhumaniści postulują zatem
wprowadzenie człowieka w kolejną fazę rozwoju, tzw. postczłowieka15. Taka konstatacja wyraźnie pokazuje, że sposób myślenia przedstawicieli H+ jest stricte ewolucyjny
– obecny gatunek ludzki jest tylko jedną z wielu form na drodze rozwoju, podobnie jak
będzie miało to miejsce z formą postczłowieka16. Każda kolejna istota humanoidalna
jest doskonalsza od poprzedniej dzięki wdrożeniu technologii, która ją usprawnia. Tak
o tym mówi Nick Bostrom w jednej ze swoich publikacji: „Transhumaniści mają nadzieję, że dzięki odpowiedzialnemu wykorzystaniu nauki, technologii i innych racjonalnych środków będziemy mogli najprawdopodobniej stać się postludźmi, istotami
dysponującymi znacznie większymi zdolnościami niż obecny człowiek”17.
Źródeł myślenia o człowieku w ten sposób należy szukać już u Fiodora Dostojewskiego czy Friedricha Nietzschego. Ten pierwszy w „Braciach Karamazow” analizuje
ideę nadczłowieka, czyli kogoś, kto weźmie na barki odpowiedzialność za szczęście
innych ludzi. Tak autor opisuje tę postać w książce: „Wyobraź sobie, że sam budujesz
Na uwagę zasługują jeszcze prace takich badaczy, jak: Grażyny Gajewskiej Arcy-nie-ludzkie. Przez
science fiction do antropologii cyborgów; Michała Klichowskiego Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji; Raymonda Kurzweila Nadchodzi osobliwość. Istotny w kontekście badań literaturoznawczych okazuje się numer 1-2 Tekstów Drugich z 2013 roku, w całości poświęcony zagadnieniom transhumanizmu.
12
Soniewicka M., Transhumanizm: kilka uwag na temat filozoficznych źródeł sporu o ideę biomedycznego
ulepszania moralnego, Ethics in Progress, 1 (2015), s. 38-55.
13
Bartosik A., Nowe stworzenie, https://www.granicenauki.pl/nowe-stworzenie-147721?language=pl.
14
Szymański K., Transhumanizm, Kultura i wartości, 13 (2015), s. 133-152.
15
Sykulski L., Rosyjski transhumanizm – geneza i współczesność, Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem, 2 (2013), s. 89-101.
16
Ust D., What is posthumanism?, http://web.archive.org/web/20100707012332/http://mars.superlink.
net/~neptune/Posthuman.html
17
Bostrom N., Transhumanist Values, [w:] Adams F. (red.), Ethical Issues for the 21st Century, Philosophical Documentation Center Press, Charlottesville 2003, s. 4.
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gmach przeznaczenia ludzkości, aby w rezultacie uszczęśliwić ludzi (...), ale że w tym
celu należy koniecznie zadręczyć tylko jedną małą istotkę, choćby to biedne dziecko,
które biło się piąstkami w pierś, i na jego niepomszczonych łzach zbudować ów gmach
– powiedz, czy zgodziłbyś się za taką cenę zostać budowniczym?”18. W „Zbrodni i karze” rosyjski pisarz przestrzega z kolei przed zgubnie rozumianą ideą nadczłowieka.
Taką postacią wydaje się Raskolnikow – student zabijający lichwiarkę z pobudek finansowych i uważający, że jego czyn można uzasadnić, a nawet usprawiedliwić statusem ontologicznym, tj. byciem jednostką wybitną, zdolną do poświęcenia się w imię
wyższych celów. Nietzsche z kolei zbudował swoją filozofię na przekonaniu o zapowiadanym nadejściu nadczłowieka, czyli istoty, do której powinno się dążyć poprzez
pokonanie w sobie człowieka19. Zarówno rosyjski, jak i niemiecki filozof co prawda nie
zakładali ewolucji człowieka dokonywanej na drodze nauki, jednak już samo myślenie
o homo sapiens w kategoriach doskonalenia i osiągania pewnego wyższego stadium
traktowali tak, że może ono stanowić explicite refleksję nad jego źródłami.
Analogicznie wypowiada się Michel Houellebecq mówiący, że „ludzkość powinna
czuć się zaszczycona, jest bowiem pierwszym w całym znanym nam wszechświecie
gatunkiem zwierzęcym, który sam stwarza warunki do powstania swojego zastępcy”20.
W podobne tony uderza Monika Bakke, krytyczka transhumanizmu, gdy mówi o nim,
że „nie oznacza [transhumanizm – przyp. A.W.] rezygnacji z antropocentrycznego –
hierarchicznego sposobu myślenia, a raczej, że antropocentryzm wchodzi w swoją
nową fazę wynikającą z chęci modyfikowania człowieka w celu stworzenia superczłowieka”21. Warto podkreślić, że część krytyków H+ uznaje nurt za swoistą utopię.

3. Między sztucznością a naturalnością
Wiadomo już dziś, że naukowcy pracują nad tym, by człowiek mógł żyć o kilkadziesiąt lat dłużej (średnio 120-150 lat), gdyż, jak przekonują, pozwala na to ludziom
ich potencjał biologiczny22. Próby doskonalenia ludzkiego organizmu trwały de facto
od zawsze. Pokazuje to krótka historia odkryć medycznych. W XVIII wieku francuski
inżynier i filozof, Julien Offray de La Mettrie, starał się skonstruować model ludzkiego
serca, by w roku 200123 w amerykańskim stanie Kentuchy mogło dojść do pierwszego
w dziejach przeszczepu sztucznego serca (AbioCor). Podobnie było z pierwotnymi modelami protez palców czy rąk. Egipcjanie konstruowali je prawdopodobnie w celach
pogrzebowych, gdyż wierzyli, że po śmierci ciało zmarłego musi dotrzeć do zaświatów nienaruszone24. Etruskowie z kolei na skutek różnorodnych przypadłości i chorób
związanych z próchnicą uzębienia potrzebowali ad hoc stworzyć protezy zębów, które
mogli umieszczać w brakujących miejscach. Te dentystyczne praktyki przejęli później
Cyt. za: Szestow L., Dostojewski i Nietzsche – filozofia tragedii, Warszawa 1987, s. 193.
Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. Berent W., Wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2010, s. 9.
20
Cyt. za: Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, s. 32.
21
Tamże, s. 32-33.
22
Walewski P., Człowiek nie do zdarcia, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 7-11.
23
Tamże.
24
Krzemińska A., Wieki nowego uśmiechu, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 12-15.
18
19
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Celtowie, którzy w IV w. p.n.e. wyspecjalizowali się w produkcji implantów25. Także
oczy nie pozostały bez uwagi lekarzy. W XI wieku dzięki przetłumaczeniu „Optyki”
autorstwa arabskiego uczonego Alhazena i zrozumieniu zasad odbijania światła było
możliwe zbudowanie wypukłych soczewek. W okresie włoskiego renesansu odkryto
zaś ocularia (monokle, binokle czy lorgnony) będące doskonałym prototypem używanych dziś narzędzi optycznych, czyli okularów26. Współcześnie w świecie nauki najwięcej mówi się jednak o dwóch – można by rzec – transhumanistycznych odkryciach.
Pierwsze z nich to komórki macierzyste będące nadzieją współczesnej medycyny27.
Drugie to proces miniaturyzacji (np. rozrusznik serca, bioniczne oko czy badania nad
sztuczną macicą). Część z tych urządzeń to eksperymentalne hodowle narządów, część
przechodzi testy, a inne mechanizmy na zawsze pozostaną w sferze idei.
Unowocześnienia wskazane powyżej spotykają się jednak z falami krytyki. Dotyczy ona po pierwsze prawdopodobieństwa osiągnięcia postawionych przez transhumanistów celów. Wśród krytyków tego rodzaju jest Steve Jones, genetyk, który przekonuje, że ludzkość nie zdoła posiąść technologii, o której transhumanizm mówi28.
Wątek ten porusza również socjolog Max Dublin z Uniwersytetu w Toronto. Dokonuje
on socjologicznej analizy społeczeństwa i zauważa, że w przeszłości podobnych futurystycznych projektów było wiele, jednak wszystkie w perspektywie długofalowej
okazały się chybione. Uważa także, że poglądy transhumanistów trącą fanatyzmem
i stanowią życzenia bez pokrycia, sui generis utopię29. Dostrzega w niej niebezpieczną paralelę do państwa stalinowskiego czy marksistowskiego. Część środowiska naukowego zajmującego się rozwojem cywilizacyjnym jest przekonana, że nawet jeżeli ludzkość rozwinie się do tego stopnia, że będzie mogła zaprojektować w sposób
świadomy i teleologiczny swoje życie – albo z tego nie skorzysta, albo spisze się na
zagładę, wyginięcie, własne unicestwienie30. Będzie to wynikało z natywnego – jakby
danego z góry – braku kompetencji do kierowania losem ludzkości31. Takiego zdania
jest Bill Joy, który przekonuje o śmiercionośnej sile samozagłady w eseju „Why the
future doesn’t need us?”32.
Dla dopełnienia kontekstu należałoby przywołać polityczne konstatacje Francisa
Fukuyamy, konserwatywnego ekonomisty, który w dziele „Our Posthuman Future”
przewiduje rychły koniec liberalnej polityki i demokracji opartej na hasłach egalitaryzmu i wolności. Wszystko to, jak przekonuje, za sprawą napływu transhumanistycznych haseł. Dlatego spory ułamek konserwatystów i przeciwników myślenia w ten
sposób o „nowym wspaniałym świecie” proponuje w zamian program oparty na rzetelnie zorganizowanej polityce społecznej. Przeciwnicy optują na przykład za wprowadzeniem sprawnie działającej opieki zdrowotnej, która swoim zasięgiem obejmowałaby wszystkie klasy i warstwy społeczne. Ich zdaniem taki postulat przyczyni się
do uzdrowienia wyniszczonej, a nawet chorej tkanki społecznej. Podobne stanowisko
Tamże.
Tamże.
27
Walewski P., Ratunek z genów, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 40-42.
28
Herbrechter S., Posthumanism: A Critical Analyses, Bloomsbury Academic, Londyn, Nowy Jork 2013, s. 62.
29
Tamże.
30
Tamże, s. 87.
31
Joy B., Why the future doesn’t need us?, https://www.wired.com/2000/04/joy-2/
32
Tamże.
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reprezentuje Martin Rees w książce „Our Final Hour”33. Jest on nieco bardziej wyważony w przeświadczeniu o samozagładzie ludzkości, jednak sugeruje zwiększenie
środków bezpieczeństwa w badaniach nad rozwojem naukowym i kontrolą postępów
badawczych.
Dezaprobatę założeń transhumanizmu generuje także sam posthumanizm krytyczny.
Pierwszym zarzutem staje się brak w tej technokratycznej idei miejsca dla zwierząt34.
Sceptycy bowiem wskazują na hipokryzję nowego prądu, który opowiada się za dobrem
organizmów pochodzenia ludzkiego kosztem życia zwierząt, roślin, a nawet przedmiotów, którym to ostatnimi czasy patronują animal studies, plant studies czy things studies.
Jest to, zdaniem krytyków, pogląd wysoce antropocentryczny i gatunkowo szowinistyczny, który utrwala jedynie hierarchiczny i strukturyzujący sposób myślenia o rzeczywistości czy świecie w ogóle35. Aby się temu sprzeciwić i zacząć dostrzegać podobieństwo
tego, co zwierzęce, z tym, co ludzkie, Natalia Bażowska w swoim projekcie „Luna”
z 2014 roku próbuje zjednoczyć te dwa światy, mówiąc w rzeczywistości o ich zbliżeniu
czy – nawet – tożsamości. Stawia w centralnym punkcie swojej pracy postaci wilków,
które uznaje za najbardziej towarzyskie i uspołecznione zwierzęta w świecie rządzonym
przez instynkty. Poszukuje ona, unikając marginalizującej personifikacji, nie tylko cech
wspólnych dla ludzi i wilków (np. dostrzega zbieżność emocji strachu u jednych i drugich), ale szuka również wspólnych kanałów komunikacji i porozumienia międzygatunkowego, swoistej symbiozy w duchu naturokultury36. Takim źródłem informacji może
być ciało wraz z sygnałami, które wysyła.
Przeciwnicy transhumanizmu eksponują po drugie zgubne posunięcia antyegalitarnych praktyk, w których centrum tkwi przekonanie o tym, by zdobycze antropocentryzmu posłużyły superczłowiekowi do kolonizacji innych planet i czynienia ich sobie poddanymi. Część przeciwników wskazuje również na negatywne skutki takiego
działania w kontekście globalnym, to znaczy, że środowisko naturalne jest traktowane
nad wyraz instrumentalnie. Ludzie bowiem nie panują nad przestrzenią, a są jej stałym
elementem. To między innymi miała na myśli Mary Migdley, gdy mówiła, że ludzie
nie są podobni do zwierząt – oni tymi zwierzętami po prostu są37. Człowiek, dzięki
inteligencji jako pozornemu czynnikowi determinującemu wyższość i hierarchiczność
gatunkową, wywyższa się ponad inne gatunki i tyranizuje je. Tymczasem, jak zauważa
Monika Bakke, która analizuje prace Donny Haraway dotyczące koncepcji towarzyszących gatunków38, także zwierzęta mogą mieć oczekiwania względem ludzi, choć
relacje tychże żądań i wymagań są z reguły asymetryczne39.
Zdaniem posthumanizmu filozoficznego należałoby raczej wrócić do źródeł i na
nowo przyjąć nie-ludzkie (w znaczeniu: nie pochodzące od człowieka) do nauk huBrooks P., Cosmic Man, http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/cosmic-man#.UqAzpNLuLSk.
Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, s. 55-56.
35
Tamże, s. 42-46.
36
Gdula M., Natura umarła, niech żyje polityka!, [w:] Latour B., Polityka natury. Nauki wkraczają do
demokracji, przeł. Czarnacka A., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
37
Migdley M., Animals and Why They Matter: A Journey Around the Species Barrier. University of
Georgia Press, Londyn 1983.
38
Por. Haraway D., The Companion Species Manifesto: Dogs, People and Significant Otherness, Prickly
Paradigm Press, Chicago 2003.
39
Sokołowska Z., Posthumanizm – nowa definicja lęku?, Fragile, 2 (2016), s. 32-33.
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manistycznych, oddać temu należną wolność i zauważyć rozmaite między nimi zależności. Słowem, posthumaniści postulują, by ponownie przemyśleć system wartości
wywodzący się z pierwiastka humanitas, tj. równości, wolności i tolerancji.
Spory te są tak naprawdę sporami o definicje i granice tego, co naturalne i tego, co
nienaturalne (sztuczne).

4. Kiedy człowiek staje się bogiem…
W roku 1985 Donna Haraway, jedna z kluczowych przedstawicielek posthumanizmu, opublikowała w „Socialist Review” „Manifest Cybroga: Nauka, technologia
i socjalistyczny feminizm pod koniec XX wieku”. Udowadniała w nim, że obecne
marzenia ludzkości o maszynach są zdecydowanie bliżej człowieka, niż może się to
powierzchownie wydawać. Cyborg bowiem to nie tylko połączenie człowieka i maszyny, ale także konstrukt, który został uwolniony z przymusu binarnych opozycji, np.
męskości i żeńskości. Swoista istota bez płci40. Tak rozumiana idea postgenderowa,
której głównym patronem stał się kanadyjski futurolog, George Dvorsky41, uformowała ruch społeczno-polityczny i intelektualny wywiedziony jeszcze z badań feministycznych i studiów nad męskościami. Przedstawiciele postpłciowości proponują więc
usunięcie z rejestrów kultury i życia społecznego płci kulturowej, a w radykalniejszej
odmianie – zatarcie granic między płciami biologicznymi (sex). Udowadniają, że sposobność wprowadzenia zmian morfologicznych u ludzi jest możliwa dzięki zastosowaniu zaawansowanej bio – i nanotechnologii. Ponadto role płciowe w takiej perspektywie stanowią o nierównościach i wyzwalają przemoc.
Postgenderyści idą jeszcze dalej i konstatują, że gdyby istniała możliwość reprodukcji wspomaganej procesami technologicznymi, seks przestałby być potrzebny.
Od tej pory ludzie czy byty około-ludzkie mogłyby zajść w ciążę, być rodzicami itp.
zgodnie ze swoją wolą. Wyeliminowałoby to sztywny podział ról przypisanych każdej
z płci, a istota cyborginiczna stałaby się w pełni wolna, niezależna i niepodlegająca
społecznym determinantom oraz tradycyjnej metodzie stosunku płciowego. Technologie reprodukcyjne występujące w światach transhumanistycznych zakładają bowiem
inne metody, np.: techniki rozrodu wspomaganego, zapłodnienia pozaustrojowego (in
vitro), klonowania ludzi, partenogenezy, konstruowania sztucznej macicy etc.
Taki modus faciendi ma jeszcze korzenie w ruchach transgenderowych, które uzupełnione o filozofię transhumanistyczną, staje się panaceum, zdaniem przedstawicieli
H+, na przymus kulturowy stosowany wobec kobiet. Według Haraway kobiety czują
presję społeczną, by stać się matkami, zajmować się gospodarstwem domowym i czuwać nad ogniskiem domowym, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie pozbycie się
tożsamości i ról płciowych, i stanie się istotami postbiologicznymi.
Powstanie istoty postludzkiej to jednak nie tylko świat bez płci. Obecne możliwości ludzkiego ciała i umysłu nie są niczym szczególnym – zapewniają transhumaniści
Haraway D., Manifest cyborgów, przeł. Sławomir Królak i Ewa Majewska, Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 1 (2003), s. 27; też: http://web.archive.org/web/20110902201055/http://www.stanford.edu/
dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html
41
Por. Dvorsky G., Hughes J., Postgenderism: Beyond the Gender Binary, IEET Monograph Series,
Hartford 2008.
40
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– i stanowią jeden z wielu etapów ewolucji człowieka42. Kolejnym etapem na drodze
rozwoju byłoby uformowanie nowego bytu – postczłowieka.
W założeniach przedstawicieli H+ postludzie będą następcami gatunku ludzkiego o nieosiągalnych dotąd możliwościach. Postczłowiek będzie miał inny wygląd
i umysł. Ulepszenia mogą dotyczyć parametrów kognitywnych (posiadanie superinteligencji), behawioralnych (elastyczność zachowania), emocjonalnych (całkowite
panowanie nad emocjami) czy społecznych (bezproblemowe zawieranie stosunków
i więzi społecznych)43. Jego potrzeby, np. rozmnażania, pożywienia, termoizolacji czy
szereg instynktów, będą różniły się znacząco od znanych nam postaci ludzkich. Także
możliwości poznawcze ulegną zdecydowanej zmianie. Umysł człowieka dzięki ingerencji technologicznej zwielokrotni tempo swojej pracy, a zmysły zostaną usprawnione i ulepszone. Taka modernizacja sieci neuronowych i ich rozszerzenie może dotyczyć spektrum odbierania barw, ostrości widzenia, bardziej wyczulonego smaku czy
słuchu44. Istota postludzka ma również w założeniach transhumanistów nie podlegać
procesom geriatryzacji, a jeżeli już będzie skazana na starzenie się, to zdecydowanie
wolniej niż jej poprzednicy; właśnie dzięki wrodzonej odporności na infekcje i jednostki chorobowe powstającej przez wprowadzenie do organizmu nanobotów (robotów w skali nano-)45.
Byt postludzki będzie bardziej zautomatyzowany, podobny do maszyn, robotów
czy cyborgów. Postępujące procesy cyborgizacji mogą przyczynić się do powstania
sytuacji, w której dzisiejsza istota ludzka nie będzie przyjmowała znanej nam formy
(ciała). Wszak istnieje wiele projektów badawczych (nanomedycznych) poszukujących sprawnego przetransferowania części umysłu na oddzielny nośnik.
Obecnie stosuje się wiele technologii w celu ulepszenia i usprawnienia jakości życia człowieka. Wystarczy tu wymienić szczepionki, implanty, protezy, przeszczepianie
narządów bądź chirurgię plastyczną. Do tego grona należałoby zaliczyć pionierskie
badania nad zastosowaniem implantów mózgowych, które przekazywałyby sygnały do ośrodków nerwowych, np. protezy wzroku. W tym samym kierunku zmierzają
osiągnięcia kognitywistyki i neuronauk, czy nauk medycznych produkujących leki
nootropowe zwiększające wydolność mózgu.
Koncepcja postczłowieka budzi jednak wiele wątpliwości w kręgach konserwatywnych uczonych. Poglądy i założenia transhumanistów są bowiem traktowane jako
kuriozum i z punktu widzenia tradycyjnych norm etycznych co najmniej wątpliwie
i szeroko dyskutowane.

5. Eksperymenty na ludziach – transhumanizm Olgi Tokarczuk?
Olga Tokarczuk to polska pisarka urodzona 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie46.
Jest autorką licznych powieści, szeroko komentowanych i recenzowanych, ale też wielokrotnie nominowanych do literackich nagród o zasięgu międzynarodowym. Mowa
Żukowska-Gardzińska D., Postczłowiek, czyli Bóg?, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 29-31.
Moore M., On Becoming Posthuman, http://web.archive.org/web/20130831142515/http://www.maxmore.com/becoming.htm
44
Walewski P., Na własny obraz, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 35-38.
45
Przegalińska A., Post-humanizm. Człowiek, czyli każdy, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 1 (2017), s. 93-95.
46
https://culture.pl/pl/tworca/olga-tokarczuk.
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tu oczywiście o „Biegunach” z 2007 roku, za które Tokarczuk otrzymała The Man
Booker International Prize 201847 czy nagrodzonych Literacką Nagrodą Nike opasłych
„Księgach Jakubowych” (2015), które prowadzą czytelnika przez historyczne meandry świata Rzeczpospolitej Obojga Narodów48. Wypada w tym miejscu przywołać
jeszcze inne lektury, m.in.: „Prawiek i inne czasy” czy „Dom dzienny, dom nocny”
– pozycje ściśle osadzone w kanonie najnowszej literatury polskiej, będące nieskończonym, wciąż powracającym w zbiorowej świadomości źródłem figur i motywów
współczesnej kultury.
Ale Tokarczuk to też autorka znakomitych esejów i opowiadań, np. „Momentu
niedźwiedzia”, „Ostatnich historii” i „Gry na wielu bębenkach”, które cieszą się pozytywną, wciąż nie słabnącą recepcją. W ostatnim czasie (2018) ukazał się jeszcze jeden
zbiór dziesięciu krótkich form Olgi Tokarczuk pt. „Opowiadania bizarne”.
Tom ten zawiera historie z jednej strony nieprzewidywalne, budzące grozę i zdziwienie, z drugiej – piękne, nostalgiczne, melancholijne czy po prostu dziwne. Mogą
być takie ze względu na różnorodność miejsc i przestrzeni, w których toczy się ich
akcja: samolot, kresy wschodnie, Szwajcaria, Indie czy Tajlandia, nieokreślona przyszłość lub tajemnicza klinika. Taki jest zresztą źródłosłów samego tytułu zbioru –
bizzare to znaczy coś dziwnego, niezwykłego, śmiesznego49. Jak pisze Antoni Zając
w recenzji „Opowiadań bizarnych”50: „Łącznikiem tych [historii – przyp. A.W.] ma
być atmosfera niesamowitości (trochę w znaczeniu Freudowskiego unheimlich), która
wywołana jest przez drobne, niespodziewane przesunięcie, mające wzmóc niepokój
i postawić czytelnika/czytelniczkę w stan wytężonej lekturowej czujności”.
Nieco innym interpretacyjnym tropem pozostaje literatura Edgara Allana Poego,
do której, zdaniem Marka Jakubowiaka, odnosi się autorka, posługując się zręcznie
stylizacją na horror: „stylizacja – szczególnie na klasyczną literaturę dreszczu i grozy
w wydaniu Edgara Allana Poe, E.T.A. Hoffmanna czy Stefana Grabińskiego – jest tu
konsekwentna”51. Rzeczywiście, gdyby spojrzeć na dzieło Tokarczuk z perspektywy
zaproponowanej przez krytyka, w opowiadaniach autorki „Biegunów” pojawia się
szereg oswojonych w kulturze motywów, konwencji i miejsc: magiczne czy dziwne
przedmioty tracące swoją funkcję, sobowtóry, mutacje i przemiany z człowieka do
zwierzęcia, powroty zmarłych etc. Opowiadania obfite są również w znane konwencje
gatunkowe: fragmenty pamiętników, opowiadań fantasy, krótkich form science fiction,
historii obyczajowych bądź mitów.
Do celów tej pracy z szerokiego spektrum opowiadań wybrano „Transfugium”. To
w nim widoczny jest myślowy eksperyment Olgi Tokarczuk, która w pewien sposób
opisuje transhumanistyczną wizję świata, czasami z nią polemizując.

https://themanbookerprize.com/international
Czapliński P., Księgi Jakubowe, czyli dwieście lat samotności. Recenzja nowej książki Olgi Tokarczuk,
http://wyborcza.pl/1,75410,16835955,_Ksiegi_Jakubowe___czyli_dwiescie_lat_samotnosci_.html.
49
Zob. blurb książki „Opowiadania bizarne”, w którym zostaje wyjaśnione znaczenie leksemu „bizzare”.
50
Zając A., Teologia wiecznego kryzysu według Tokarczuk, http://magazynkontakt.pl/teologia-wiecznego-kryzysu-wedlug-tokarczuk.html.
51
Jakubowiak M., Opowieści zwyczajne, Dwutygodnik, https://www.dwutygodnik.com/artykul/
7783-opowiesci-zwyczajne.html.
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***
Transfugium to hipernowoczesna, sterylna klinika, w której zespół naukowców,
badaczy i lekarzy dokonuje na swoich pacjentach zabiegów transfugacji. Polega to na
przeobrażeniu istoty ludzkiej w istotę zwierzęcą. Tak o tej przestrzeni wypowiada się
narrator: „Ośrodek leżał daleko od lotniska, więc podróż trwała trzy godziny. Auto-auto sunęło coraz węższymi drogami, przy których pojawiały się charakterystyczne
żółto-czerwone tablice z dwiema literami: TF […] do Transfugium się więc wstępowało, jak do Ziemi Obiecanej, i tę mistyczną symbolikę wzmagały jeszcze ruchome
billboardy, na których żarzyły się oszałamiające obrazy dzikiej przyrody”52.
Jak widać na podstawie powyższego opisu, klinika była usytuowana na peryferiach, z dala od ludzkich gromad i skupisk, jakby odizolowana od cywilizacji i zachęcająca do kontemplacji otaczającej rzeczywistości. To właśnie rajska, mityczna i boska przyroda spotyka się w dziele Tokarczuk z transhumanistyczną wizją przestrzeni,
w której dominują monstrualne bryły budynków, szklane ściany, permanentna cisza
i sterylność niczym w najnowocześniejszych szpitalach psychiatrycznych. Całość tego
krajobrazu jest dopełniana przez inne jeszcze obrazy, m.in.: czystego mięsa pochodzącego z inkubatorów, nikotyny jako środka gwarantującego długowieczność czy napędzane sztuczną inteligencją, zautomatyzowane pojazdy, tzw. „auto-auto”, proponujące
użytkownikowi zmianę temperatury czy luźną pogawędkę53.
Usytuowanie ośrodka na peryferiach, z dala od osad ludzkich, może mieć także
wymiar ściśle symboliczny. Skoro dokonuje się tam procesów zamiany człowieka
w zwierzęta, sama przestrzeń, w której się to dzieje, może być przystosowana do zwierzęcego porządku i odosobnienia. Tę interpretację przywołuje już sama nazwa ośrodka – Transfugium. Podstawa etymologiczna tego wyrazu składa się z dwóch części:
„trans” oznaczającego „przez”, „poprzez”, „poza” „zza” oraz członu – „fuga”, czyli
powszechnie znana „szczelina”, „zaprawa”, ale też mniej znane: „utwór polifoniczny” czy „reakcja ucieczkowa”, będąca odpowiedzią na przykre bodźce. Transfugium
jest więc być może miejscem, gdzie, po pierwsze, przechodzi się „poza szczeliny istnienia”, odkrywa tajemnicę istnienia, a po drugie – gdzie ucieka się od społeczności
ludzkiej.
Pogranicze kultury i natury zaprezentowane w opowiadaniu nie jest jednak ścisłą
linią demarkacyjną, sztywnym podziałem, którego nie można przekroczyć. Wydaje
się, że pisarka zostawia czytelnikowi pewną dozę wolności, możliwość wyboru własnego klucza interpretacyjnego i pokazuje, że przy użyciu narzędzi wytworzonych
przez kulturę (naukę) można skutecznie ingerować w stan natury. Zdawałoby się, że
przecież nienaruszalny i stabilny. Tak o tym mówi na łamach Krytyki Politycznej autorka bizarnych opowieści, gdy rozmawia z Kingą Dunin: „Zawsze widziałam naturę jako coś niebezpiecznego i mrocznego, zagrażającego, zamazującego. I to coś
jest w nas. W ogromnej mierze jesteśmy częścią natury, a prowadzimy taki monolog
wewnętrzny, jako społeczeństwo, jakbyśmy byli od niej niezależni. Każde mycie zębów wieczorem powinno nam przypominać, że natura to też okrucieństwo, rozpad,
52
53
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śmierć. Pożądanie. Każdy obiad i każde śniadanie to terror życia, żeby żyć, musimy
zjadać inne organizmy. […] Jest mi bliski gnostycki obraz natury jako czegoś, co jest
przerażające i straszne, ale to też jakby rodzaj grzyba, którym jesteśmy przerośnięci.
Jestem przekonana, że zbliżamy się do takiego momentu, w którym będziemy musieli
przeformułować nasz stosunek do natury. I zmierzyć się właśnie z tym, że nie jesteśmy
od niej oddzielni, że ta przepaść, którą sobie filozofowie wymyślili, to iluzja. Alians
z naturą trzeba będzie zawrzeć, nowy kontrakt”54.
Bardzo dobrze proces przenikania się natury i kultury uwidacznia scena transfugacji Renaty, siostry głównej bohaterki. Renata zostaje dobrowolnie poddana zabiegowi
i przeobraża się w wilka, a jej siostra – w momencie gdy ją poznajemy – zmierza
właśnie do ośrodka transmedycznego, by dopełnić wszelkich formalności związanych
z metamorfozą55 i ostatecznie pożegnać się z rodziną. „Tak to wyglądało: Od strony
budynku Transfugium wpłynęła na jezioro tratwa. Właściwie tylko platforma. Zdalnie sterowana sunęła pewnie w kierunku drugiego brzegu, tam gdzie żaden człowiek
przybić nie może. Do Serca. Najpierw widać było zaledwie ruch i smugi niepokojonej
wody, ale gdy niebo jeszcze pojaśniało i odbiło się w wodzie, zobaczyli ją wyraźnie.
Zwierzę stojące spokojnie jak posąg z pochyloną głową. Wilk”56.
Trzy kwestie wymagają w tym miejscu doprecyzowania. Primo, natura i kultura,
mimo że wzajemnie na siebie oddziałujące, nie mają bezgranicznych możliwości ingerowania w swoje ramy. Istnieją bowiem przestrzenie, do których świat ludzki nie
ma dostępu i wydaje się, że mieć nie będzie. Taką rzeczywistością jest właśnie drugi
brzeg, Serce, dzicz.
Secundo, opisywana przez narratora transformacja nie jest zmianą symboliczną
(stawania-się-zwierzęciem jak u Deleuza i Guattariego57), lecz wydaje się, że dokonuje
się dosłownie, w sposób całościowy i finitywny. Tak o tym mówi doktor Choi, jeden
z głównych inicjatorów pionierskich zabiegów transfugacji: „W takim świecie wiele
dotąd niewyobrażalnych rzeczy staje się możliwych, a granice okazują się iluzoryczne. Dzisiejsza medycyna umie pokonać takie kruche granice”58. Medycyna jest tu więc
z jednej strony katalizatorem zmian i synonimem upragnionego postępu, z drugiej
środkiem tychże zmian; dzięki niej możliwe jest nie tylko, jak wskazano we wstępie
tego artykułu, wydłużenie życia człowieka, uleczenie organizmu czy usprawnienie go,
by stał się maszyną. W świecie Transfugium okazuje się możliwe przeniknięcie do
zupełnie odmiennego porządku ontologicznego, zgłębienie metafizycznej tajemnicy
bytu, a w tym wszystkim dokonywanie transformacji międzygatunkowych: „Skoro
dziś można skorygować płeć albo wyjechać i zostać zupełnie kimś innym, to w Transfugium doprowadzam tę ideę do dalszej granicy, międzygatunkowej”59, mówi autorka
transhumanistycznego projektu.
Dunin K., Tokarczuk: wszystko boli. Rozmowa z Olgą Tokarczuk, http://krytykapolityczna.pl/kultura/
czytaj-dalej/kinga-dunin-olga-tokarczuk-rozmowa/
55
Słowo to jest zasadne z uwagi na dwukrotne przywołanie przez autorkę na łamach opowiadania „Metamorfoz”
56
Tokarczuk O., dz. cyt., s. 149-150.
57
Por. Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2017, s. 281-375.
58
Tokarczuk O., dz. cyt., s. 134.
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Dunin K., dz. cyt., http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-olga-tokarczuk-rozmowa/
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Refleksja o przemianie bohaterki w wilka wiedzie także do rozlicznych dylematów
dotyczących tego, czy transhumanizm u Tokarczuk, powszechnie dążący do poprawy jakości życia człowieka, nie jest paradoksalnie przedsięwzięciem, które wiedzie
w stronę „lepszego zwierzęcia”. Wszak istota wilka może być dla autorki lepszą wersją istoty humanoidalnej, ale także powrotem do „zwierzęcości”. W ten sposób transhumanizm wchodzi w liczne zależności z posthumanizmem czy humanizmem. Na ile
bowiem w „Transfugium” chodzi o odejście od antropocentryzmu, a na ile jest to ustanowienie konceptu posthumanistycznego? Labilność granic między posthumanizmem
a transhumanizmem nie ułatwia znalezienia odpowiedzi na te pytania.
Tertio, można by zapytać, dlaczego bohaterka decyduje się na przeobrażenie akurat
w wilka60. Istnieje przynajmniej kilka przyczyn, z których najbardziej prawdopodobne wydają się: (1) indywidualne upodobania zainteresowanej; (2) postać wilka, jak
wykazano na przykładzie projektu „Luna” Natalii Bażowskiej, wydaje się bliska dla
człowieka, łączą ją z ludźmi podobnie odczuwane emocje; (3) własna interpretacja
samej autorki, która w jednym z wywiadów mówi: „Dlaczego wilki? Myślę, że wilk
jest zwierzęciem, które nas, mieszkańców Europy, niezwykle fascynuje. To protoplasta psa, a psy nam towarzyszą już od siedemnastu tysięcy lat. Dlatego wilk jest z jednej strony uosobieniem dzikiej przyrody, niezależności, ale też człowieka jako istoty
społecznej. Wilki również tworzą społeczeństwa, mają swoją kulturę. Postać wilka
w mitach odczarowuje zwierzę jako istotę należącą jedynie do natury, pokazuje, że za
nią stoi swego rodzaju byt alternatywny wobec człowieka”61.
Dlatego nieprzypadkowe u Tokarczuk jest to, spoglądając na powracające w jej pisarstwie motywy i figury, że w wilczycę przemienia się kobieta, która zostawia dzieci
(ale – co istotne – „odchowane”, dorosłe, wiodące własne życie). Tożsamość płciowa nie jest tu bez znaczenia. Może stanowi to nawiązanie do zbanalizowanego już
i niejednokrotnie krytykowanego zestawiania kobiety i natury czy archetypu dzikiej
kobiety u Clarissy Pinkoli Estes w „Biegnącej z wilkami”. Jednak najbardziej prawdopodobną odpowiedzią na pytania o metamorfozę Renaty zdaje się być ta o wadliwie
funkcjonującym społeczeństwie, pozbawionym zasad logiki, rozsądku, ale również
empatii. A może spoglądając na problem nieco radykalniej i śmielej, jest to ucieczka
od „stada ludzkiego” na rzecz stada doskonalszego, które tworzą wilki? Konstatacja o sprawnie działających watahach znajduje odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. Mamy np. passus u Zenona Kruczyńskiego w „Farbie znaczy krew”, niegdyś
myśliwego, a obecnie aktywisty ekologicznego działającego na rzecz praw zwierząt
i środowiska naturalnego. Tak mówi o wilczych gromadach i ich zadziwiająco racjonalnej organizacji: „Wilk nigdy nie zabija dla przyjemności, co zdaje się być jedną
z głównych cech różniących go od człowieka. […] Zajmując się od wielu lat problemami dotyczącymi etologii wilków, odnoszę wrażenie, że gatunek ten został w pewien
sposób wyłączony z grona »normalnych« drapieżników; tak jakby nie miały do niego
zastosowania ogólne mechanizmy drapieżnictwa. Wilkom bardzo często przypisuje
się, że zabijają nie tylko dla zaspokojenia głodu, ale także z »żądzy krwi«, dla samej
Wszak wilki fascynują nie tylko samą Tokarczuk. Wilcze motywy widoczne są w literaturze Marii Nurowskiej Nakarmić wilki (2010) czy Requiem dla wilka (2011).
61
Wywiad z Olgą Tokarczuk, http://czytanietoprzygoda.pl/rozmowa-z-olga-tokarczuk/
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satysfakcji, którą mają z zabijania”62. W kulturze ludowej, ale także w powszechnej
świadomości powstało dlatego wiele krzywdzących wyobrażeń na temat tychże drapieżników. W rzeczywistości, wbrew powtarzanym przez myśliwych mitom, są to
zwierzęta nad wyraz inteligentne, ustanawiające w stadach zasady, które mogłoby być
wzorem porządku czy opiekuńczości dla niejednego ułomnego i patologicznie funkcjonującego stada ludzkiego. Być może właśnie takie są powody, dla których Renata
dokonuje transfugacji.
Jednak dla jej siostry sytuacja nie jest już taka prosta. Przyjezdna próbuje wytłumaczyć sobie, dlaczego starsza kobieta dobrowolnie poddała się zabiegowi. Prowadzi
monolog wewnętrzny i szuka, jakby przez mgłę, momentów i migawek z ich wspólnego
życia, które mogły popchnąć pacjentkę do takiej decyzji: „Czy było to załamanie nerwowe, może jakieś wydarzenie, przeżycie, o którym oni, wszyscy jej bliscy, nie mieli
pojęcia. Kiedy to się stało? Gubiła się w drobnych wspomnieniach, obrazy z przeszłości
migotały jej przed oczami”63. W końcu Renata nie opuszcza tylko głównej bohaterki, ale
osieraca w ten sposób też swoją rodzinę – syna Boya, który nigdy jej zresztą tego nie
wybaczył, i córkę Hannę, niejako pogodzoną z decyzją matki. Zasadnicze pytanie rodzi
się w momencie niemal ostatecznym, przed metamorfozą głównej bohaterki. Czytelnik
może pytać, dlaczego i czego nie rozumie tak naprawdę jej siostra? Czy jest niezrozumiałe jest dla niej pragnienie samorealizacji, czy może coś więcej?
Pozostaje też kwestia, kto dokonuje transfugacji. Są to ogólnie pojęci medycy, badacze i naukowcy. Czytelnik dowiaduje się w trakcie lektury, że przypadek Renaty
jest prowadzony przez profesora Choia. Z wyglądu jest to człowiek bardzo zadbany,
ma wysportowaną sylwetkę i metroseksualne ciało. Jego figura wydaje się głównej
bohaterce niemal idealna, dokładnie „zaprojektowana” i stworzona na miarę. Nosi on
czarne obcisłe dresy, a na głowie ma czapeczkę. Nie jest on jednak zwyczajną jednostką. Przypomina Androgyna, posiada bowiem zarówno cechy kobiece, jak i męskie.
„O Choi powinno się chyba powiedzieć »ono«, ale w języku, który był jej najbliższy
i w którym mówiono w domu, brzmiałoby to dziwacznie […], więc uznała już przedtem, że będzie myślała o Choi jako „o nim”. To pomaga zbudować dystans”64.
W poczynionej przez bohaterkę deskrypcji Choia widać trudność, jaką napotyka ona w określeniu jego/jej tożsamości – boryka się z kwestią nadania imienia. Do
tego gestu odnosił się Jacques Derrida, według którego podmiot nie posiada niczego
stałego, żadnej sygnatury czy imienia, bowiem akt nominacji bytu przechodzi często
w zjawisko denominacji, czyli upowszechniania, utraty wartości oraz przekształcenia
imienia w nazwę pospolitą. Twierdził on ponadto, że akt nazwania jest explicite aktem
przemocy65. Zatem można na podstawie powyższego przypuszczać, że nieokreśloność
Choia kamuflująca się niejako w samej nazwie stanowi o wartości, a nie deprecjonuje
i umniejsza znaczenie podmiotu.
Rozpoznanie francuskiego poststrukturalisty trafnie koresponduje również z ustaleniami amerykańskiego socjologa, Kena Plammera, który bada we współczesnej kulturze
Kuczyński Z., Farba znaczy krew, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017, s. 74-76.
Tokarczuk O., dz. cyt., s. 137.
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Tamże, s. 127.
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Markowski M. P., Cóż jest w imieniu?, [w:] tegoż, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Homini, Bydgoszcz 1997, s. 270-290.
62
63

84

Aleksander Wandtke

sposoby, w jakich mówi się o seksualności i płciowości. Spośród wielu modalności wyróżnił on dwie podstawowe narracje: modernistyczną i późnomodernistyczną. O ile ta
pierwsza wiąże się z tradycyjnie rozumianą tożsamością płciową czy seksualną, silnie
ustrukturyzowaną, stabilną, esencjalnie pojmowaną, o tyle ta druga, związana z poetyką
queerową, odchodzi od tradycyjnego modelu ludzkiej fizjologii i anatomii; deprecjonuje
binaryzmy: kobieta-mężczyzna, homoseksualizm-heteroseksualizm, a ich główną osią
kompozycyjną staje się gra niejednoznacznością i polifonicznością. Taki też wydaje się
Choi. Jego/jej status płciowo-seksualny jest osnuty tajemnicą, nie zdradza o sobie żadnych szczegółów, wymyka się narzuconym odgórnie przyporządkowaniom.
Narracje późnomodernistyczne należą więc do indywiduów o nieokreślonej, labilnej identyfikacji. To historie tych, „których cechy płciowe znajdują się pomiędzy lub
są wspólne dla płci męskiej i żeńskiej”66. Bywało też i tak, że zjawiska o ruchomej
płciowości, takie jak: szeroko pojęta transpłciowość, hermafrodytyzm czy androgyniczność były w kulturze pojmowane w kategoriach niemal sakralnych. Wystarczy
przywołać tu postać mitycznego, dwupłciowego Androgyna, który swoją tożsamością
rozmywał różnice płciowe, a w przekazach mitologicznych był ukazywany często
jako założyciel, protoplasta rodu ludzkiego.
Motywów postpłciowości jest w „Transfugium” jednak zdecydowanie więcej.
Osobnikami o naturze postgenderowej wydają się być wilki i wilczyce – należące do
porządku tego, co dzikie, nieoswojone, swoistego neutrum, które „od wieków jest […]
zarezerwowane nie dla człowieka, lecz raczej dla istoty nie-ludzkiej, jakby człowieczeństwo musiało dać się ukrzyżować za biegunowość płci”67. Dzikie zwierzęta przekraczają ustalone kulturowo porządki płci i dzięki działaniom subwersywnym mogą
być całkowicie wolne. Symbolizuje to ucieczka wilczycy-Renaty do Serca, a więc do
serca dziczy.
Patrząc jednak krytycznie na transhumanistyczne eksperymenty, warto by zapytać,
w jaki sposób ludzkie ciało może być zarządzane. Jak to jest, że staje się ono częścią
jakiegoś większego, medycznego projektu. Jest to problem o tyle ciekawy, że raz czytelnik styka się z określeniem transfugacji jako swoistego biznesu i polityki menedżerowania ludzkim ciałem68, innym razem przemiana staje się czymś więcej. Przekracza
granice codzienności i przyziemności, i wkracza do porządku sacrum, tego, co metafizyczne, wzniosłe, uduchowione, stopione z wszechświatem.

6. Wnioski
Podsumowując, „Transfugium” to historia wieloznaczna i nie dająca się – podobnie
jak reszta utworów z „bazaru bizarności” – jednoznacznie przyporządkować.
Wzięte pod rozwagę opowiadanie Olgi Tokarczuk to utwór dotyczący wielu rzeczy.
Z jednej strony mówi on o relacjach natury i kultury, granicach bycia człowiekiem,
transhumanistycznej wizji rzeczywistości czy postpłciowości człowieka. Wniosek ten
nie jest jednak bezdyskusyjny. Tekst Tokarczuk stawia bowiem pytania dotyczące humanizmu i jego relacji wobec posthumanizmu krytycznego. Wspomniane elementy
Boczkowski K., Interseksualizm, Warszawa 1998, s. 12.
Tokarczuk O., dz. cyt., s. 127.
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symultanicznie mieszają się ze sobą, doprowadzając czytelnika do postawienia pytania, która perspektywa jest w tekście tą dominującą.
Z drugiej strony, jest to także historia o ludzkich tajemnicach i ich wyborach. Tekst
stawia bowiem odbiorcy pytanie – co sprawia, że dokonujemy takich, a nie innych
wyborów? Zapewne nigdy nie dowiemy się, co kierowało Renatą w jej decyzji; pozostanie to zagadką nie do rozwiązania. Być może to właśnie w tajemnicy i wszechobecnym braku pewności, co do prawdziwych zamiarów bohaterów, kryje się bizarność
zamieszczonych w zbiorze opowiadań.
Jedno jest pewne – „Transfugium” to bardzo dobrze poprowadzona krótka forma
literacka, w której projekt transhumanizmu zostaje przeniesiony na nowy poziom. Zamiast istoty postludzkiej Tokarczuk proponuje istotę transludzką – przeniesienie istoty
bytu z człowieka na zwierzę. Pisarka porusza nie tylko ten jeden wątek, ale kumuluje
w tekście wiele innych wątków, które wpływają na transhumanistyczne odczytanie,
np.: rola natury czy płciowości i seksualności. W wyniku tego opowiadanie z pozoru
tylko o medycznym ośrodku przyszłości staje się ponowoczesnym melting pot, tyglem, w którym wszystko ulega zmieszaniu i kumulacji.
Tokarczuk próbuje czytelnikowi pokazać, jak wiele jeszcze przed ludzkością.
Wszak „nie dzielą nas od tego jakieś przepaści nie do przebycia. Oddzielają nas od
siebie zaledwie fugi, drobne szczeliny bytu”69.

Literatura:
1. Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010.
2. Bartosik A., Nowe stworzenie, https://www.granicenauki.pl/nowe-stworzenie-147721?language=pl [dostęp: 24.10.2018].
3. Boczkowski K., Interseksualizm, PZWL, Warszawa 1998.
4. Bostrom N., Transhumanist Values, [w:] Adams F. (red.), Ethical Issues for the 21st Century, Philosophical Documentation Center Press, Charlottesville 2003, s. 4.
5. Brooks P., Cosmic Man, http://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/cosmic-man#.
UqAzpNLuLSk [dostęp: 27.10.2018].
6. Burzyńska A., Poststrukturalizm, dekonstrukcja, feminizm, gender, dyskursy mniejszości
i co dalej?, Przestrzenie Teorii, 1 (2002), s. 65-86.
7. Cieślak A., Golem czy postczłowiek? Transhumanizm z perspektywy nie-ludzkiej, Acta
Humana, 4 (2013), s. 95-108.
8. Czapliński P., Księgi Jakubowe, czyli dwieście lat samotności. Recenzja nowej książki
Olgi Tokarczuk, http://wyborcza.pl/1,75410,16835955,_Ksiegi_Jakubowe___czyli_dwiescie_
lat_samotnosci_.html [dostęp: 19.10.2018].
9. Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
10. Dunin K., Tokarczuk: wszystko boli. Rozmowa z Olgą Tokarczuk, http://krytykapolityczna.
pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-olga-tokarczuk-rozmowa/ [dostęp: 01.11.2018].
11. Dvorsky G., Hughes J., Postgenderism: Beyond the Gender Binary, IEET Monograph
Series, Hartford 2008.
69

Tamże, s. 132.
86

Aleksander Wandtke

12. Gajewska G., Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
13. Gdula M., Natura umarła, niech żyje polityka!, [w:] Latour B., Polityka natury. Nauki wkraczają
do demokracji, przeł. Czarnacka A., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
14. Guzowski J., Transhumanizm – eskapizm czy wizjonerstwo?, Szkice Humanistyczne, 1-2
(2014), s. 89-105.
15. Haraway D., Manifest cyborgów, przeł. Sławomir Królak i Ewa Majewska, Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 1 (2003), s. 27.
16. Haraway D., The Companion Species Manifesto: Dogs, People and Signifi cant Otherness,
Prickly Paradigm Press, Chicago 2003.
17. Herbrechter S., Posthumanism: A Critical Analyses, Bloomsbury Academic, Londyn,
Nowy Jork 2013.
18. Ilnicki R., Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, Komitet Naukowy Serii Wydawniczej Monografie Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2011.
19. Jakubowiak M., Opowieści zwyczajne, Dwutygodnik, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7783-opowiesci-zwyczajne.html [dostęp: 01.11.2018].
20. Joy B., Why the future doesn’t need us?, https://www.wired.com/2000/04/joy-2/ [dostęp: 07.10.2018].
21. Klichowski M., Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014.
22. Krzemińska A., Wieki nowego uśmiechu, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 12-15.
23. Kurzweil R., Nadchodzi osobliwość, przeł. Nowosielska A., Wydawnictwo Kurhaus Publishing, Warszawa 2014.
24. Markowski M. P., Cóż jest w imieniu?, [w:] tegoż, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Homini, Bydgoszcz 1997.
25. Markowski M. P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Kraków 2013.
26. Migdley M., Animals and Why They Matter: A Journey Around the Species Barrier. University of Georgia Press, Londyn 1983.
27. Moore M., On Becoming Posthuman, http://web.archive.org/web/20130831142515/http://
www.maxmore.com/becoming.html [dostęp: 03.11.2018].
28. Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. Berent W., Wydawnictwo vis-a-vis/Etiuda,
Kraków 2010.
29. Przegalińska A., Post-humanizm. Człowiek, czyli każdy, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 1
(2017), s. 93-95.
30. Sławiński J., Poststrukturalizm, [w:] Głowiński J., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (red), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław, Warszawa, Kraków 1998.
31. Sokołowska Z., Posthumanizm – nowa definicja lęku?, Fragile, 2 (2016), s. 32-33.
32. Soniewicka M., Transhumanizm: kilka uwag na temat filozoficznych źródeł sporu o ideę
biomedycznego ulepszania moralnego, Ethics in Progress, 1 (2015), s. 38-55.
33. Sykulski L., Rosyjski transhumanizm – geneza i współczesność, Ante Portas – Studia nad
bezpieczeństwem, 2 (2013), s. 89-101.
34. Szacka B., Społeczeństwo ponowoczesne, [w:] tejże, Wprowadzenie do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
35. Szestow L., Dostojewski i Nietzsche – filozofia tragedii, Czytelnik, Warszawa 1987.
36. Szymański K., Transhumanizm, Kultura i Wartości, 13 (2015), s. 133-152.
87

O (niektórych) ideach transhumanizmu w opowiadaniu „Transfugium” Olgi Tokarczuk
37. Tokarczuk O., Transfugium, [w:] Opowiadania bizarne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
38. Ust D., What is posthumanism?, http://web.archive.org/web/20100707012332/http://mars.
superlink.net/~neptune/Posthuman.html [dostęp: 18.10.2018].
39. Walewska E., Techno-organiczna hybryda człowiekiem przyszłości? Od idei transhumanizmu do antropologii cyborgów, Transformacje, 1/4 (2012), s. 474-499.
40. Walewski P., Człowiek nie do zdarcia, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 7-11.
41. Walewski P., Na własny obraz, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 35-38.
42. Walewski P., Ratunek z genów, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2 (2017), s. 40-42.
43. Zając A., Teologia wiecznego kryzysu według Tokarczuk, http://magazynkontakt.pl/teologia-wiecznego-kryzysu-wedlug-tokarczuk.html [dostęp: 19.10.2018].
44. Żukowska-Gardzińska D., Postczłowiek, czyli Bóg?, Polityka Niezbędnik Inteligenta, 2
(2017), s. 29-31.

O (niektórych) ideach transhumanizmu w opowiadaniu ,,Transfugium” Olgi
Tokarczuk
Streszczenie
Artykuł ma na celu prześledzenie niektórych idei transhumanistycznych na podstawie materiału literackiego. W tym celu autor we wstępie pracy prezentuje rozległą panoramę różnorodnych zjawisk filozoficznych składających się na pojęcie transhumanizmu. Rozważa kwestie terminologiczne, futurologiczne,
cybernetyczne i postgenderowe. Tak poprowadzonemu wywodowi towarzyszy w tle refleksja etyczna
i dyskusja na temat tego, co naturalne, a co sztuczne. W części analitycznej starano się przedstawić figurę
trans – lub posthumanistyczną (wilka) w opowiadaniu “Transfugium” autorstwa Olgi Tokarczuk. Artykuł
zmierza do wskazania wzajemnych powiązań najnowszych ustaleń filozoficznych z literaturą i uwypuklenia coraz częstszej tendencji do mówienia o człowieku w kategoriach różnicy, inności i nieokreśloności.
Słowa kluczowe: transhumanizm, postczłowiek, człowiek, zwierzę, płeć.
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Filozofia Henri’ego Bergsona w poezji
Charlesa Péguy’ego
1. Wprowadzenie
Czy Charles Péguy był filozofem, poetą czy publicystą? Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Założyciel i naczelny redaktor literackiego czasopisma „Cahiers de
la Quinzaine” miał dość lekkie pióro, pisał dużo. Ponadto jego żywe zaangażowanie
w życie kulturalne i społeczne epoki odcisnęło z pewnością piętno na twórczości poetyckiej i filozoficznej.
Charles Péguy był przede wszystkim wiernym uczniem Henri’ego Bergsona.
Uczęszczał na wykłady filozofa najpierw do École Normale Supérieure, później do
Collège de France. Był jego wielbicielem podczas lat sławy i obrońcą w czasie trudnym, gdy po uprzedniej krytyce, ostatecznie w 1914 roku Bergson trafił na kościelny
indeks2. Kilka miesięcy przedtem, niedługo przed śmiercią na polu bitwy blisko Meaux, na początku I wojny światowej, Péguy redaguje obszerne teksty o wyraźnych nawiązaniach do filozofa: „Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne”3 (Notatka o Bergsonie i filozofii bergsonowskiej) oraz „Note conjointe sur M. Descartes et la
philosophie carthesienne”4 (Notatka-załącznik o Kartezjuszu i filozofii kartezjańskiej).
Wpływ Bergsona na refleksję Péguy’ego jest oczywisty. Péguy pozostał w kręgu koncepcji czasu Bergsona, na co wskazuje Emmanuel Mounier – pierwszy autor zajmujący się całościowo biografią i dziełem Péguy’ego5. W jego poezji jednak trudniej
o jednoznaczne wykazanie tych filozoficznych wpływów. Język poetycki Péguy’ego
skrywa jednak za metaforami źródło filozoficznej myśli. Być może poemat „Ewa”
czerpie z bergsonowskich poglądów? Być może jego Misteria są echem duchowości
rozbudzonej między innymi przez Bergsona?
Jeśli myśl Charlesa Péguy’ego jest silnie związana, zwłaszcza u swych początków,
z bergsonizmem, to warto byłoby zadać sobie pytanie, czy jego twórczość nie jest
zaczynem późniejszego personalizmu. Bowiem Mounier, jeden z głównych przedstawicieli personalizmu francuskiego, widzi w nim właśnie prekursora tego nurtu.
Warto więc postawić pytania: w jaki sposób poezja Péguy’ego reprezentuje myśl
nelli.solonko@usz.edu.pl, Katedra Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński.
Na indeks ksiąg zakazanych trafiają 1 czerwca 1914 r. trzy książki Bergsona: Esej o bezpośrednich
danych świadomości, Materia i pamięć, Ewolucja twórcza. Zob. Kostyło P., „Ja jestem, który się staję”.
Henri Bergson wobec problemu Boga, [w:] Od filozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia
religii, Barcik, J. [red.] Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, s. 32.
3
Péguy, Ch., Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, ss. 1246-1277, [w:] Péguy, Ch., Cahiers, XV, VIII 4(1914) [w :] Œuvres en proses complètes, T. III, Gallimard, NRF, Paris 1992.
4
Péguy, Ch., Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne ss. 1278-1477.
[w:] Péguy, Ch., Cahiers, XV, VIII 7(1914) [w :] Œuvres en prose complètes...
5
Mounier, E., La Pensée de Charles Péguy. La vision des hommes et du monde, Kisukidi, N.Y., Roullère,
Y., [red.], Le Felin, Paris 2015.
1
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filozoficzną epoki? Jakie wartości właściwe bergsonizmowi i personalizmowi akcentuje i rozwija? W jakich natomiast aspektach Péguy zachowuje swoją oryginalność
i tożsamość?

2. Péguy a Bergson – wzajemne wpływy
Intelektualnej rodzinie jaką tworzą Mounier, Péguy, Bergson, przygląda się między
innymi we wstępie do książki „La Pensée de Charles Péguy” Nadia Yala Kisukidi6.
Pokrewieństwo myśli, wzajemne wpływy i inspiracje są w ich przypadku wynikiem
poszukiwań i fascynacji na drodze duchowej i filozoficznej. Bergson, Péguy, Mounier
nie należą do żadnego wspólnego ruchu, nie tworzą określonego kierunku filozoficznego. Nadadzą jednak kształt francuskiej filozofii na początku dwudziestego wieku,
tworząc pod etykietą bergsonizmu i personalizmu dwa zazębiające się style myślenia.
Bergsonizm jako oryginalna filozofia zorganizowana jest – co oczywiste − wokół zamysłu jej fundatora − Bergsona. Inaczej rzecz się ma z personalizmem, który odwołuje
się do tradycji filozoficznych, świadomie sięga do spuścizny Tomasza z Akwinu, do
Sørena Kierkegaarda, do filozofów, dla których ważna będzie wartość osoby w ujęciu
całościowym. Jak dowodzi K. Dybciak: „Personalizm jako odrębny nurt w filozofii
ukonstytuował się wprawdzie dopiero w XX wieku, ale jako postawa trwał od początku systematycznego i gruntownego myślenia. Ujęcie personalistyczne jest bowiem
jednym z dwu podstawowych sposobów traktowania bytu. Można bowiem rozumieć
go zewnętrznie, przedmiotowo – albo wewnętrznie, wychodząc od podmiotu. (…) To,
co określamy wstępnie »podmiotowością«, albo »światem wewnętrznym«, przeszło
ponad dwutysiącletnią ewolucję, nim zostało opisane jako osoba ludzka.”7
Z jednej strony zatem Bergson i bergsonizm, z drugiej Mounier i personalizm, co
jednak łączy dwóch filozofów, jakie powinowactwa zachodzą między nimi a filozofem i poetą zarazem Charlesem Péguy’m?
Péguy jest uczniem Bergsona w École Normale Supérieure i później wiernym słuchaczem regularnych, piątkowych wykładów w Collège de France. Czyta Bergsona,
pisze o Bergsonie. Mimo iż Péguy nie doczekał się wyraźnego wsparcia intelektualnego i jasno wyartykułowanej akceptacji ze strony „swego mistrza”, to jednak Bergson,
wyzna w późniejszym okresie, że nikt tak dogłębnie jak Péguy nie rozumiał jego myśli8. Bergson również, choć nie w sposób jawny, zdaje się czerpać z myśli Péguy’ego.
Filozofia moralna Bergsona, skrystalizowana już po śmierci Péguy’ego w „Dwóch
źródłach moralności i religii”9, domaga się, podobnie jak u poety, heroizmu i świętości. Te jednak mają być zaszczepione na moralności otwartej a nie zamkniętej10.
Kisukidi, N. Y., Familles spirituelles : Mounier – Péguy – Bergson [w :] Mounier, E. La Pensée de
Charles Péguy…
7
Dybciak, K., Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Z dziejów Form
Artystycznych w Literaturze Polskiej, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdański, Łódź 1981,
ss. 42-45.
8
Por. Chantre, B., Péguy, l’essentiel médiateur [w :] Le Magazine littéraire, 386, kwiecień 2000, http://
archives.magazine-litteraire.com/parution/mensuel-386 [konsultacja strony: 19.10.2018].
9
Bergson, H., Dwa źródła moralności i religii, tłum. Piotr Kostyło SJ, Krzysztof Skorulski SJ, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.
10
W książce Dwa źródła moralności i religii, Bergson problematyzuje moralność zamkniętą i otwartą
6
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Znów E. Mounier pisze pracę doktorską u ucznia Bergsona − J. Chevalier. Jego
pierwsza monografia jest poświęcona Péguy’emu, a w monografii tej nie brakuje licznych nawiązań do Bergsona.
Obaj, Ch. Péguy, jak i E. Mounier znają zarazem osobę i pracę naukową Bergsona.
Mają z nim bezpośredni kontakt. Jednak Mounier nie poznał Péguy’ego osobiście,
a myśl Péguy’ego przyswaja za pośrednictwem jego pism i z rozmaitych omówień11,
m.in. J. Maritaina. Śmiało można rzec, że nadał on recepcji i interpretacji twórczości
Péguy’ego określony kierunek, który wydobywa poetę z próby przywłaszczenia jego
myśli przez nacjonalistów francuskich.

3. Tout fait/przyzwyczajenie
Wróćmy do Péguyego. W sporze, który powstaje wokół myśli Bergsona, wywołanego głównie przez neotomistów − Juliena Bendę i Jacquesa Maritaina − Péguy
decyduje się, choć nie bez pewnych początkowych obiekcji, zabrać głos. Krytycy
nieprzypadkowo nazywają Péguy’ego mediatorem12; Péguy wyjaśnia myśl Bergsona,
wyprowadza ją z niezrozumienia, odpiera ataki13.
Dwa obszerne teksty: „Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne” oraz
„Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie carthesienne”, sytuują Bergsona
w kontekście filozofii Kartezjusza. Zasięg zatem bergsonizmu ma być równie nośny,
równie znaczący, co kartezjanizmu. We wspomnianych tekstach, Péguy wskazuje na
niewątpliwą zaletę bergsonowskiej myśli, która demaskuje gotowe wzorce myślenia,
przyzwyczajenia, lenistwo myśli. Można też powiedzieć, iż Péguy aksjologizuje Bergsona, przypisuje jego filozofii nie tylko zbawienne, ale i zbawcze działanie. Grzechem
będzie wszystko to, co już gotowe, grzechem jest przyzwyczajenie. Myśl Bergsona
opiera się wszelkim schematom myślenia. Na tę właściwość bergsonizmu wskazują
również inni, współcześni komentatorzy: „Ruch, zmienność, nieustanne stawanie się
i przekraczanie dotychczasowych granic − oto jak Bergson postrzega rzeczywistość.”14
Péguy natomiast waloryzuje: „Odrzucenie powszechnego intelektualizmu, to znaczy
powszechnego lenistwa polegającego na posługiwaniu się zawsze gotowcami, będzie
jednym z większych zdobyczy instauration magna bergsonizmu”15. Gotowe wzorce
myślenia nie mają mocy przemiany świata, nie mają pierwiastka twórczego.
Być może hasła, którymi Bergson posługuje się do zbudowania swojego systemu
koncepcji filozoficznej, stają się moralnymi imperatywami Péguy’ego. Zdaje się, że
oraz religię statyczną i dynamiczną. Moralność zamknięta i religia zamknięta określają elitarne grupy,
odcinające się od innych, natomiast moralność otwarta i religia dynamiczna odnosi się do jednostki bądź
społeczeństwa, które w nadmiarze życia i poprzez „élan vital” przekraczają same siebie. Według Bergsona mistyków wyróżnia moralność otwarta. Stąd istotne zdanie E. Mouniera napisane po śmierci Bergsona
w 1941, że „zadaniem człowieka duchowego jest walka ze wszystkimi społecznościami zamkniętymi”
Zdanie to cytuje Kisukidi, N. Y., dz. cyt., s. 17.
11
Zob. Maritain, J., Mounier E., Correspondance, Desclée de Brouer, Paris 2016.
12
Por. Chantre, B., dz. cyt.
13
W kwestii recepcji bergsonizmu, m. in. przez J. Maritaina, zob. Kostyło, P., „Ja jestem, który się staję”.
Henri Bergson wobec problemu Boga, w: Od filozofii refleksji do hermeneutyki…, ss. 21-44.
14
Ples, M., Filozofia życia wobec pytania o istotę człowieczeństwa: wątki antropologiczne w koncepcji
Henri Bergsona, Folia Philosophica 29 (2011), s. 317.
15
Péguy, Ch., Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne..., s. 1253.
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„pensée toute faite” i „pensée faisante”, czyli „gotowa myśl” i „myśl stwarzająca”
nieustannie pracują w Péguy’m. To z uwagi na nie Péguy zostanie uwolniony od stereotypów myślenia i stopniowo, choć nie jednoznacznie, ogołoci się z republikańskich
ideałów pierwotnej oraz naiwnej wiary w utopijny socjalizm.

4. Czas i trwanie
Kolejnym argumentem w ocenie koncepcji Bergsona, a zarazem jej obrony przed
nieprzychylną mu krytyką, będzie jego interpretacja czasu i trwania16. To za ich pomocą
Bergson ma wybawić francuską myśl początku 20. wieku od uwikłania w relatywistyczne i pozytywistyczne wzorce. Bergson zwerbalizował dwie koncepcje czasu. Istnieje czas,
który można zmierzyć, policzyć, podzielić na sekundy, to czas zewnętrzny, abstrakcyjny.
Tradycyjne ujęcie czasu pozwala na sformułowanie naukowej wizji świata, a w jej ramach
wizji organizacji życia społecznego. Ten sam czas może być jednak dla Bergsona rozmaicie
i subiektywnie przeżyty, w zależności od świadomości i stanu ducha.
„Pojawił się człowiek – pisze Péguy − I natychmiast ujrzał, że ta olbrzymia bitwa
toczy się wokół jedynego mechanizmu i że wystarczy [go] zdemaskować […]. Zrozumiał, że natychmiast należy usadowić się w samym sercu, w samym sekretnym
miejscu czasu teraźniejszego, że to tam, znajduje się cały sekret i klucz. […] Ten
człowiek zobaczył, że teraźniejszość to nie najdalej naprzód wysunięte przyczółki niedawnej przeszłości, ale najbliżej sąsiadujące tylne obrzeże przyszłości. Ten człowiek
zobaczył, że dzisiaj, to nie jutro dnia wczorajszego, ale odwrotnie, to wigilia jutra. Ten
człowiek zobaczył, że dzisiaj nie jest pierwszym dniem pogrzebu, ale przeciwnie –
ostatnim dniem jeszcze nie wygasłego działania.”17
Wartość szczególną przypisze Bergson trwaniu (la durée), to ono, zaraz obok życia
organizuje myśl Bergsona: „Trwanie jest to ciągły postęp przeszłości, która wgryza się
w przyszłość i nabrzmiewa, idąc naprzód. Skoro zaś przeszłość narasta bez przerwy
zachowuje się ona nieograniczenie”18. Trwanie przeciwstawia się statycznej formie
istnienia, tożsame jest raczej z ruchem i zmiennością, a odnosi się do świadomości wewnętrznej, niepodzielnej: „Trwanie to sama zmienność, stawanie się, ruch, w którym
nie sposób wskazać pojedyncze, składające się nań momenty”19. Każda świadomość
w najgłębszej swej istocie trwa, wszechświat, świat staje się i trwa20. Jak to ujmuje
T. Gadacz: „Trwanie to także świadomość zachowująca tożsamość pomimo zmian.
Jest ono odczuwane przez nasze Ja wewnętrzne, głębokie, które doznaje, postanawia
i wybiera, i w którym przenikają się stany oraz zjawiska świadomości, tworząc nierozdzielny splot, jak np. kolejne fazy muzyki. Trwanie jest najgłębszą rzeczywistością
i stanowi najbardziej bezpośrednią z bezpośrednich danych świadomości.”21
Por. Skarga, B., Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, PWN, Warszawa 1982.
Péguy, Ch., Note conjointe sur M. Descartes…, tłumaczenie za Pereirą, K. M. R., Charles Péguy i Biblia.
Lektura symboliczna życia i twórczości Péguy’ego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005, ss. 64-65.
18
Bergson, H., Ewolucja twórcza, tłum. Znaniecki F., Książka i wiedza, Warszawa 1976, s. 18, zob. też
cytat u Ples, M., dz. cyt., s. 317.
19
Ples, M., dz. cyt., s. 317, s. 319.
20
„Świat trwa. Im bardziej zgłębimy naturę czasu, tym bardziej zrozumiemy, że trwanie jest wynalzczością, tworzeniem
form, ciągłym wypowiadaniem czegoś bezwzględnie nowego.” [w :] Bergson, H., Ewolucja twórcza..., s. 23.
21
Gadacz, T., Historia filozofii wieku. Nurty, tom 1, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s. 146.
16
17
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Dla Péguy’ego trwanie utożsamiane będzie z czasem teraźniejszym, a koncentracja
na nim – z prawdziwym zwrotem myślenia.
„Ta rewolucja bergsonowska przełamała na całej linii frontu sterylność – pisze Péguy – poddaństwo oraz intelektualną śmierć modernizmu. […] Dopiero ona złamała
pieczęcie i to wszystkie pieczęcie. To ona wreszcie nas uwolniła; i to od wszelkich
zniewoleń. Wszędzie odnalazła teraz. Wszędzie ustanowiła, wprowadziła na nowo
obecność teraźniejszości. Wszędzie określiła miejsce, punkt obecności dla teraz.”22
W całym pisarstwie Péguy’ego można dostrzec wręcz fascynację ideami Bergsona. Można by też rzec, że weryfikuje on lub – mocniej – integruje myśl Bergsona.
Péguy zawdzięcza Bergsonowi przede wszystkim rozumienie czasu i trwania. To te
pojęcia ukształtują jego myślenie i staną się jakoby fundamentem przekonań. Bergson
wyprowadził Péguy’ego z linearnej koncepcji czasu i ukierunkował na przeżywanie
teraźniejszości. Na czasie linearnym oparta jest opowieść o historii23, na nim buduje
się też rozmaite projekty, plany. Taki czas jest niedościgniony, nie ma w nim miejsca
na człowieka. Stąd jego krytyka modernizmu opierać się będzie właśnie na koncepcji
czasu. Świat nowoczesny nie żyje teraźniejszością, ale przyszłością. Ukierunkowany
jest na cywilizacyjny postęp i rozwój24. To uwikłanie w czas chronologiczny zamyka
na pełne przeżycie teraźniejszości i tamuje myślenie o sprawach ducha. Tymczasem
wyzwaniem jest teraźniejszość, która nie dokonała się jeszcze25.
Bergson wprowadził Péguy’ego w duchowy wymiar czasu. Nieszczęście historii i dowartościowanie teraźniejszości przewijają się nieustannie w twórczości Péguy’ego: Pieniądze („Argent”), Ewa („Ève”), Misteria. Problem najbardziej uwidoczniony i przeżyty jest w Clio, rozmowie historii z duszą pogańską („Clio, Dialogue de
l’histoire et de l’âme païenne”).
Na „metafizykę codzienności” rozbudzoną przez Bergsona wskazuje współczesny
badacz jego myśli – Camille Riquier, autor m.in. „Philosophie de Péguy ou les mémoires d’un imbecyle” (Filozofia Péguy’ego albo pamiętniki imbecyla). Z kolei polska
badaczka – Katarzyna Pereira26 dostrzega u Péguy’ego bergsonowską teraźniejszość
czasową i teraźniejszość otwartą na wieczność. Na poparcie tych interpretacji wystarczy przywołać jego „Clio, Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne” (Clio, dialog
historii z duszą pogańską), w którym to utworze napotykamy wyznanie demaskujące
myślenie historyczne i waloryzujące bergsonowskie trwanie:
„Ci nieszczęśnicy przypuszczają, mój przyjacielu, ich system przypuszcza, że istniejący czas to czas
wyłącznie czysty, geometryczny, przestrzenny, linia absolutna, nieskończenie długa […]

Ale ja wiem, że istnieje pewien zupełnie inny czas, czas wydarzenia, rzeczywistości, tego, co ograniczone; i że ich udziałem jest zupełnie inny czas, czas trwania, że
Péguy, Ch., Note conjointe sur M. Descartes..., s. 1442, tłumaczenie za Pereirą, K. M. R., Charles Péguy i Biblia, op. cit., ss. 64-65.
23
Opowieść o historii, również wywodzi się z Biblii. Biblia faworyzuje czas linearny.
24
Por. Przybylska, N., Nadzieja na wieczność według Chantal Delsol, w: Fenomen Wieczności, Grzegorczyk, A., Ilski, K., Jakubowski, P., [red.] Zeszyty Naukowe CBES, 15(2016), ss. 139-151.
25
Riquier, C., współczesny francuski badacz myśli Péguy’ego wskazuje na krytykę świata nowoczesnego
z uwagi na pominięcie teraźniejszości w Philosophie de Péguy ou les mémoires d’un imbécile, PUF, Paris 2017.
26
Por. Pereira, K. M., Charles Péguy i Biblia…, s. 70.
22

94

Nelli Sołonko

podążają rytmem trwania, konstytuują trwanie, realne, że ukonstytuowane są przez
trwanie, realne, które trzeba nazwać trwaniem bergsonowskim, bowiem, to on odkrył
ten nowy świat, świat wieczny.”27
Chronos i Aion, czas chronologiczny i czas teraźniejszy otwierający na wieczność
są wpisane w tradycje filozofii greckiej i chrześcijańskiej28. Tymczasem Bergson wypracowuje swoje koncepcje utrzymujące jego system myślenia bez zakorzeniania ich
w tradycji. Można nawet stwierdzić, że koncepcje bergsonowskie tradycję teologiczno-filozoficzną kwestionują. Jak na to wskazuje P. Kostyło29, Bergson chcąc powiązać
naukę z duchowością, wdał się nieintencjonalnie w teologiczny spór z katolickimi intelektualistami swej epoki. Tymczasem właśnie owo pojęcie trwania silnie rezonuje w myśli Péguy’ego, ukierunkowując go, być może paradoksalnie, na duchowość
chrześcijańską. Trwanie i teraźniejszość staną się dla Péguy’ego furtką do wieczności.
Przeżywanie chwili obecnej nie jest jedynie abstrakcyjnym pojęciem. Dalekie jest od
hedonistycznego „carpe diem” oraz od słynnego zawołania Fausta „chwilo trwaj”,
od swoistego zapomnienia, bezmyślnego rzucenia się w otchłań życia. Trwanie obejmuje całościowo to co było, jest i będzie, ale jednocześnie może być zredukowane
do jednej tylko chwili, przeżywanej jako pełnia czasu. K. Pereira, przywoływana już
polska badaczka dzieł Péguy’ego, zauważa, że Bergson otworzył Péguy’emu czas na
wieczność, znów Péguy na tej koncepcji czasu zaszczepi myśl nadziei. Można więc
powiedzieć, że Péguy filozoficznie i poetycko wysublimował pojęcie czasu, włączając
w nie kategorię nadziei.
Stąd w „Przedsionku tajemnicy drugiej cnoty”30 czas i nadzieja przenikają się, a Péguy
łączy przeżywanie teraźniejszości z postawą ufności wobec czuwającego nad swym stworzeniem Boga. W ten sposób nadzieja stała się jakby dojrzewaniem do wieczności.

5. Czas i nadzieja
Péguy, który rozprawia się z czasem linearnym, atakując modernistyczny postęp,
nie przekreśla przyszłości, a nawet ją pozytywnie waloryzuje. W „Przedsionku tajemnicy drugiej cnoty”, pozornie najsłabsza nadzieja nadaje dynamikę wierze i miłości.
Cnota nadziei ukierunkowuje na wieczność, w ten sposób nadaje sens teraźniejszości.
Tłym. za Pereirą, Charles Péguy i Biblia..., p. 70. Clio, Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne ;
Œuvres en prose complètes ..., ss. 1032-1034.
28
Szerzej na ten temat pisałam w: Przybylska, N., Ascetyczne doświadczenie czasu. Aion, Syzyf, Kronos
w myśli Simone Weil, [w:] Kultura wobec czasu, red. A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej, Poznań 2008, ss. 103-110, zob. też Guitton, J., Sens czasu ludzkiego, przeł.
W. Sukiennicka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999.
29
Szerzej na ten temat w Kostyło, P., „Ja jestem, który się staję”. Henri Bergson wobec problemu Boga…,
s. 27-36. Nadal wybrzmiewa krytyka J. Maritaina, który wykazał, iż:
„Bergson poświęca rozum na rzecz intuicji, uznaje byt za niedoskonały osad procesów ewolucyjnych,
utożsamia substancję z ruchem oraz czyni z płynącego czasu samą osnowę rzeczy, wreszcie twierdzi, że
ostatecznie dociera do prawdy nie rozumem, ale emocjami” w Kostyło, P., „Ja jestem, który się staję”…,
s. 34. Kostyło podkreśla znaczenie myśli Bergsona, która, jak twierdzi, mogłaby być antidotum na różnego typu współczesne napięcia religijne i która jak wykazuje, po konstytucji Dei Verbum, jest podstawowym dokumentem II Soboru Watykańskiego, mówi o dynamicznym charakterze objawienia.
30
Péguy, Ch., Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty, przeł. Leon Zaręba, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2007.
27
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Teraźniejszość zostaje przewartościowana poprzez odniesienie do wieczności. W tym
kontekście nie jest ona zdewaluowana, nic nie znacząca i niewarta wobec przytłaczającego ogromu wieczności. Jest odwrotnie: właściwe przeżycie teraźniejszości przybliża do wieczności.
„Wiara widzi to co jest.
W czasie i w Wieczności.
Nadzieja widzi to co będzie.
W czasie i na wieczność.
[…]
Nadzieja widzi to czego jeszcze nie ma i to co nadejdzie.
Lubi to co jeszcze się nie stało a co przyjdzie.”31

Z tej perspektywy czas linearny, dający się zmierzyć, w interpretacji Péguy’ego
stał się czasem troski, kłopotów, zmagań, czasem nieufności, samowystarczalności,
czasem, który oddala od Boga. Bowiem troska o przyszłość może być pułapką dla
życia wiecznego. Zbyt duże uwikłanie w sprawy tego świata narusza relację człowieka
z Bogiem, a nawet stawia stworzenie na miejscu Stwórcy.
„Powiadam wam Odkładajcie do jutra
Te troski i zmartwienia które dzisiaj was gryzą
I dzisiaj mogłyby was pożreć.
Odkładajcie do jutra te szlochy które was dławią
Kiedy widzicie nieszczęście dzisiejsze.
Te łkania które w was wzbierają i duszą was.
Odkładajcie do jutra łzy które napływają
do waszych oczu i głowy.
Które was zalewają. Które padają. Łzy
które spływają.
Bo do jutra ja Bóg może
przyjdę.
Mądrość ludzka mówi: Nieszczęśliwy kto odkłada do jutra.
A ja mówię Szczęśliwy, bardzo szczęśliwy kto odkłada do jutra.
Szczęśliwy kto odkłada. Znaczy to Szczęśliwy kto ufa. I
Kto śpi.
Powiadam natomiast Nieszczęśliwy.
Nieszczęśliwy kto czuwa i nie darzy mnie ufnością.
Co za brak zaufania do mnie. Nieszczęśliwy ten kto czuwa.
I ociąga się.”32

W takim myśleniu Péguy zdaje się podążać tropem Ewangelii wg św. Mateusza,
która przekonuje o tym, że „dość ma dzień swojej biedy” (Mt 6, 34).

31
32

Tamże, s. 42.
Tamże, ss. 202-203.
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„Głupi.
Kto nie chce mi powierzyć kierowania
swoją nocą.
Tak jak gdybym nie dał się poznać.
Kto nie chce mi powierzyć kierowania jego
nocą.
Jak już niejeden.
Któż kto pozostawił swoje sprawy w złym stanie kładąc się spać
Nie znalazł ich w dobrym stanie wstając rano.
Bo być może ja tamtędy przeszedłem.”33

To swoiste przeżywanie czasu, które uwalnia od trosk, a kontempluje wieczność,
jest w istocie starą praktyką mistrzów ćwiczeń duchowych i życia duchowego, sięgającą w swych korzeniach czasów starożytności grecko-rzymskiej i dalej Ojców Pustyni.
Jest to praktyka na nowo odkrywana i przypominana34.

6. Czas mistyczny
Péguy przekracza próg czasu mistycznego, w którym, owszem, zbawienie rozciągnięte jest w czasie, zakorzenione jest w czasie, ale jednocześnie i paradoksalnie, cała
prawda Objawienia może być zredukowana do jednej chwili i w każdej chwili wydarzyć się może.
Chrześcijańscy mistycy, według ich relacji, doświadczają w modlitwie zjednoczenia z Bogiem, jak również głębokiego przeżywania rzeczywistości. Z tego punktu widzenia Królestwo niebieskie nie określa odległej, pozaziemskiej przestrzeni. Dusza
zakorzeniona w teraźniejszości może już przebywać w Królestwie niebieskim. Tę wizję przekazuje Wilfrid Stinissen35 odwołując się do Biblii (Łk 17, 21; Ef 2,4-7) oraz do
słów Teresy z Lisieux w książce „Wieczność pośród czasu”36.
Chwila obecna, teraźniejszość w szczególności otwierają na przeżywanie Bożej
obecności. Bóg w objawieniu judeo-chrześcijańskim nazywa siebie „Jestem, który Jestem”, w tym, który był, jest i będzie poza czasem. Mistyk ma szczególny związek
właśnie z Bogiem, który jest, z jego obecnością. Dysponuje jedynie chwilą obecną,
dane jest mu jedynie tu i teraz, aby móc przekroczyć próg wieczności.
„»Każda chwila jest wiecznością«, pisała Teresa z Lisieux do swojej siostry Celiny
(chaque instant c’est une éternité). Jak wynika z kontekstu, zdaniem Teresy, wieczność, jakkolwiek miałaby wyglądać, jest zależna od tego, jak przeżywamy nasze ‘teraz’.”37 Chwila obecna jest jakby stosownym momentem (kairos), szansą na nadanie
nowej wartości i jakości życia. Według Stinissena, chwila teraźniejsza może przewartościować przeszłość i nadać kierunek przyszłości.
Tamże, ss. 202-203.
Por. Stein E.,: „Moje życie zaczyna się na nowo każdego ranka, a kończy każdego wieczoru; moje
plany i zamiary nie mogą wykraczać poza ten rytm. Należy tu także, oczywiście, przeżywanie… jednak
nie może się ono stać troską o następny dzień”.; zob. Zieliński, J., 365 dni ze świętymi karmelu, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017, s. 16.
35
Stinissen, W., Wieczność pośród czasu, przeł. J. Iwaszkiewicz, W drodze, Poznań 2001.
36
Tamże.
37
Tamże, s. 127.
33
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Można więc powiedzieć, że Péguy przeżywa „czas Bergsona” na różne sposoby –
również mistycznie. Nasuwa się jednak zasadnicze pytanie, czy „trwanie Péguy’ego”
będzie równie dynamiczne, co „trwanie Bergsona”?
W poemacie Ewa (Ève) niewątpliwe rezonuje bergsonowskie pojęcie życia, które
jest ruchem, stawaniem się. Ewa to przecież postać biblijna, matka żyjących. Być
może Péguy lokuje Bergsona w średniowiecznych debatach o „Aevum”, ukorzenia
go w tradycji. Zbieżność fonetyczna słów Ève i aevum nie zdaje się być przecież
przypadkowa. „Aevum” znaczy w języku łacińskim wiek, ale jednocześnie określa
w starożytnych i scholastycznych tekstach wieczność, wieczność w teraźniejszości;
definiowana jest również jako wieczność anielska w odróżnieniu od wieczności Boga,
a ściślej jako aeternitas ex parte post, aeternitas creata, aeternias diminuta. Kwestia ta
była ważna – jak pamiętamy − dla Augustyna, Bonaventury, Boethiusa, Alberta Wielskiego czy Tomasza z Akwinu, poruszał ją również i częściowo przewartościował Jan
Duns Szkot i dalej Ockham38.
We wspomnianym poemacie Jezus zwraca się do Ewy w rytmicznych, czterowierszowych aleksandrynach, których jedna ze zwrotek w wolnym tłumaczeniu brzmi:
„I kocham Cię bardzo ma duszo, ma matko,
Pierwsza poddana prawu ubóstwa
Pierwsza poddana prawu nędzy
Pierwsza poddana prawu wolności.”39

Mowa Jezusa skierowana do pierwszej Matki radykalnie zmienia jej los, który teraz jest odczytany poprzez wydarzenia Nowego Testamentu. Péguy skraca perspektywę, kondensuje czas, nadaje mu nowe znaczenie. W tej perspektywie Ewa staje się
nam bliższa, jej historia przyjęta, zbawiona. Zderzenie Ewy – matki żyjących z Odkupicielem wydobywa na światło wartość samego życia. Péguy kładzie akcent na życie,
które czerpie swą moc u źródła aktu stworzenia, ale i płynie także z siły Odkupienia.
Stworzenie świata, kuszenie i grzech człowieka, jak również jego odkupienie, wydarzają się nadal. Z tego punktu widzenia można założyć, iż Jezus był obecny w Raju,
u boku pierwszych rodziców, z Ewą. Jej grzech i upadek zapowiadał odkupienie i wyniesienie. Długi, ciągnący się przez całe wieki czas, to brzemię wypędzonej z Raju
Ewy. Ewa pamięta Raj i widzi uwikłane w grzech potomstwo. Jej „ciężka”, obarczona grzechem pierworodnym historia, która stanowi jednocześnie historię świata
i zbawienia, jest opowiedziana przez do głębi współczującego potomka, zbawiciela,
Jezusa. Poprzez odniesienie do Księgi Rodzaju, Péguy wraca do początku, do tego,
co pierwotne, do stworzenia świata. To nowe spojrzenie na Ewę, pełne współczucia
i współodczuwania, jednocześnie przywraca godność kobiecie i całemu stworzeniu.
Spotkanie Ewy, matki żyjących z Jezusem, Bogiem i Zbawicielem jest jednocześnie
spleceniem dwóch czasowości, czasu linearnego, nieubłaganie upływającego należącego do Ewy oraz czasu Raju i zbawienia, przynależnego Chrystusowi. To właśnie ta
akceptacja całościowej kondycji ludzkiej ułomnej, nędznej, grzesznej, a jednocześnie
Szerzej o aeternitas i aevum w haśle Aiôn [w :] Vocabulaire européen des philosophies, B. Cassin, [red.]
Seuil, Le Robert, Paris 2004, 44-52.
39
Péguy, Ch., Ève, [w:] Œuvres poétiques complètes, Gallimard, NRF, Paris 1957, s. 1004. Tłumaczenie
własne.
38
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otwartej na wymiar nadprzyrodzony przybliża Péguy’ego do personalizmu chrześcijańskiego. Ukochana Ewa, matka żyjących, doświadczona ubóstwem i nędzą, znająca
wymiar wolności i grzechu, jest cielesna, ale niepozbawiona wieczności dzięki Nowemu Adamowi.
Poeta stara się przezwyciężyć dualizm duszy i ciała, przekroczyć granicę między
tym, co wpisane jest w czas i tym, co podporządkowane jest wieczności. Dusza wykracza i wymyka się czasowi, jest wezwana do wieczności. Péguy ujawnia poniekąd
jedność duszy i ciała, chce ratować dobro stworzenia i uchwycić to, co duchowe. Ta
troska, którą otacza życie i ducha, z pewnością stanie się inspiracją dla francuskiego
personalizmu zainicjowanego przez E. Mouniera.
„Bowiem nadnaturalne jest również cielesne
A drzewo łaski zakorzenione głęboko […]
I wieczność sama jest w czasie
A drzewo łaski zakorzenione głęboko.”40

Reasumując:
Twórczość poetycka Péguy’ego nie precyzuje filozoficznych pojęć. Jest ona raczej
wyrazem silnego przeżycia i zintegrowania bergsonowskich tez, które otwierają na
pełne przeżycie czasu teraźniejszego, trwania. Stara, zdewaluowana poniekąd, uwikłana w czas historia uwieczniona w poemacie „Clio”, mała i krucha dziewczynka
Nadzieja pociągająca ku wieczności z „Przedsionka tajemnicy drugiej cnoty”, Matka
żyjących, odkupiona „Ewa”, to rozmaite opowieści o czasie.
Péguy ukierunkowany jest na etykę i aksjologię, na wymiary filozofii, w które Bergson wkroczy w późniejszym okresie, już po śmierci Péguy’ego. Przedstawia, na swój
poetycko-filozoficzny sposób to, co ma się wydarzyć później u Bergsona – moralisty,
autora „Dwóch źródeł moralności i religii”. Filozofia Bergsona zostaje „avant la lettre” przezwyciężona u Péguy’ego przez chrześcijańskie dopowiedzenia. Péguy czyni
z jego filozofii wolności i filozofii życia twórczego, jak to wskazuje Nina Yala Kisukidi, filozofię nadziei, ukierunkowaną na to, jak uratować41, jak wybawić42.
Poezja Charlesa Péguy’ego zdaje się weryfikować filozoficzne tezy Bergsona.
W tym sensie wpisuje się w tradycję francuską, w której literatura ściśle wiąże się
z filozofią, znajduje w niej inspirację. Bynajmniej sama poezja Péguy’ego nie jest dyskusją wokół bergsonowskich pojęć. Chodzi raczej o ich przyswojenie, zintegrowanie,
weryfikację. Tymczasem poprzez szczególną troskę o człowieka, poprzez rehabilitację
jego duszy i ciała, Péguy przygotowuje grunt pod personalizm francuski, paradoksalnie niwelując spór, który powstał między Bergsonem i Maritainem. Bo przecież to
właśnie Maritain rzuci konceptualnie twórcze i spójne spojrzenie na osobę ludzką43.

Péguy, Ch., Ève..., tłumaczenie własne, p. 903.
Tamże, p. 16.
42
Tamże, p. 17.
43
Zob. Maritain, J., Humanizm integralny, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1981.
40
41
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Filozofia Henri’ego Bergsona w poezji Charlesa Péguy’ego
Streszczenie
Charles Péguy (1873-1914), filozof, poeta, publicysta, założyciel i naczelny redaktor literackiego czasopisma „Cahiers de la Quinzaine” był wiernym uczniem Henri Bergsona. Pisarstwo Péguy’ego broni
bergsonowskich tez, a jego poezja w szczególności integruje i weryfikuje bergsonowskie pojęcia czasu teraźniejszego i trwania. Péguy interpretując Bergsona zdaje się go jednocześnie uetyczniać. Poeta
ukierunkowuje czas na wieczność i nadzieję. Tym samym zbliża się do wartości bliskich personalistom.
W tym sensie podtrzymuje tradycję francuską, w której literatura pozostaje w związku z filozofią i czerpie
z niej inspirację.
Słowa kluczowe: Bergson, Péguy, czas, trwanie, wieczność
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Witkacy kontra(?) Bergson
1. Wstęp
Poglądy filozoficzne Henryka Bergsona można podzielać albo też nie, nie sposób
natomiast przejść koło nich obojętnie. Prace filozofa, zaczynając już od rozprawy doktorskiej, szybko zyskały rozgłos, znane były również wśród polskiej elity intelektualnej tamtych czasów.
Stanisław Ignacy Witkiewicz dobrze orientował się w nowościach ogłaszanych
w dziedzinie literatury, filozofii oraz nauk ścisłych i przyrodniczych, często polemizował z ich autorami i nigdy nie przebierał w słowach, wydając własną opinię o tekstach, z którymi się zapoznawał. Nie mogły go ominąć i prace Bergsona. Tak się stało,
że razem z Chwistkiem został największym na tamten moment krytykiem filozofii
francuskiego myśliciela w Polsce. Wprost nazywał go „największym blagierem” ówczesnej filozofii2. Widać, że konflikt leży na powierzchni, wszystko wydaje się jednoznaczne, skoro mówi o tym bezpośrednio jedna ze stron. Pomyśleć można, że mamy
do czynienia z dwoma zupełnie odmiennymi światopoglądami, diametralnie różnymi
sposobami filozofowania. Nasuwa się jednak pierwsze pytanie: po co zwracać uwagę
na blagiera? Zapoznając się z marginaliami, które pozostawił po sobie Witkacy, z pewnością powiedzieć można, że nigdy nie tracił czasu na teksty według niego kiepskie.
Przykładem służyć może notatka, pozostawiona w połowie artykułu Alfreda Tarskiego „Z badań metodologicznych nad definiowalnością terminów”. Witkiewicz napisał
wprost: „Szlus – dalej nie czytam”. I widać, że rzeczywiście nigdy już do tego tekstu
nie powrócił. Czemu wobec tego czytał „blagierskie”, jak je nazywał, prace Bergsona?
Co więcej, niejednokrotnie nawiązywał do nich w swoich dziełach, nie tylko filozoficznych, ale również artystycznych, np. w dramacie „Gyubal Wahazar – czyli Na
przełęczach bezsensu” jeden z bohaterów, Ojciec Unguenty, mówi tak: „Precz z intuicją, uświadomionym instynktem i tym podobnymi blagami umysłowych makrotów”3.
Witkiewicz wspominał o intuicji również w innych swoich dramatach, np. w „Jedynym wyjściu” i „Nienasyceniu”4. Prawdopodobnie nawet poświęcił Bergsonowi osobną rozprawę krytyczną, która niestety się nie zachowała5. Wszystko to świadczy, że
mimo to, iż mocno krytykował filozofię Bergsona, wciąż była ona warta jego uwagi.
mariabel.owa04@gmail.com, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl.
2
M.in. Witkiewicz St. I., Bez kompromisu. Pisma krytyczne i publicystyczne [„jedyny w historii filozofii
blagier w wielkim stylu”, s. 276; „blagierska koncepcja”, s. 422]; Tenże, Nowe formy w malarstwie
i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne, Warszawa 2000 [„potworna wprost blaga Henryka
Bergsona”, s. 11; „niestety obietnice Bergsona są zwykłą blagą” s. 164].
3
Tenże, Gyubal Wahazar – czyli Na przełęczach bezsensu, Warszawa 2010, s. 36.
4
Tenże, Jedyne wyjście [„Jakże nienawidził tego słowa” (intuicja)], s. 22; Tenże, Nienasycenie
[„nieartykułowany bełkot”, „przedpojęciowe bydlęctwo”], s. 131.
5
Michalski B., Wstęp wydawcy, s. 6 [w:] Witkiewicz St.I., Zagadnienie psychofizyczne. Pisma filozoficzne
i estetyczne, Warszawa 1978.
1
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Jest to jeden z powodów, dla którego warto zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście te dwie postawy filozoficzne tak bardzo różniły się od siebie, bo przecież coś
w teorii Bergsona musiało tak bardzo pociągać Witkiewicza, nawet jeśli nie chciał się
do tego przyznać albo po prostu do końca sobie tego nie uświadamiał.
O tym, co krytykował Witkiewicz w filozofii Bergsona, wspomina wielu polskich
badaczy, nieliczni jednak notują, co mogłoby mimo wszytko tych dwóch filozofów
łączyć. Wzmianka o tym pojawia się w monografii Stanisława Borzyma „Bergson
a przemiany światopoglądowe w Polsce”6. W rozdziale, poświęconym stosunkom
Chwistka i Witkacego do intuicjonizmu autor wspomina o „bergsoniźmie mimo woli”
u jednego i drugiego krytyka. Wspólnym u Witkacego i Bergsona nazywa Borzym zdecydowaną krytykę pojęcia nicości, podkreślając, że dla obu filozofia miała być wiedzą
o bycie, a pojęcie nicości okazywało się nie do przyjęcia. Oprócz tego zaznacza, iż
„obaj odróżniali wyraźnie adekwatne ujęcie tego, co rzeczywiste od sztucznych logicznych konstrukcji, mieli wspólne poczucie „jedyności i niepowtarzalności” danych
bezpośrednich, a także poczucie „nienasycenia formą”. Obaj przywiązywali ogromną
wagę do biologii i psychologii jako nauk szczególnie uwikłanych filozoficznie”7. Przy
czym badacz dodaje, że niektóre wątki, których Witkacy nie zauważył u Bergsona,
mogłyby być mu przydatne. Do takich należy zdaniem autora bergsonowska analiza
funkcji ciała, która mogłaby pomóc Witkacemu w jego krytyce czystego psychologizmu, oraz częściowa rehabilitacja przez Bergsona doświadczenia potocznego, którą
sam Witkacy również próbował przeprowadzić8.
Wydaje się, że można byłoby tę listę podobieństw kontynuować, a nawet spróbować znaleźć takie, które łączą te dwie teorie na jeszcze głębszym poziomie. Wbrew
pozorom, wydaje się stsowne zacząć poszukiwania od tego, co było podstawą konfliktu, czyli od skonfrontowania intuicji i intelektu.

2. Intuicja – intelekt
Intuicja to jedno z centralnych pojęć bergsonowskiej filozofii. Właśnie przywiązanie tak dużej wagi do intuicji uważał Witkacy za największy „grzech” Bergsona. I nie
tylko Witkacy. Wielkie grono racjonalistów postawiło się w opozycji do tej idei z racji
tego, że intuicja zajęła w niej miejsce wyższe od intelektu. Witkiewicz pisał: termin
intuicja „przeniesiony bezprawnie w zakazane mu w sposób istotny regiony, staje się
powodem tego, że ludzie stojący nisko pod względem intelektualnym i nie chcący
wysilać się w sferze pojęć, zyskują bezprawnie wyższość nad intelektualistami, i co
gorsze, omamiają łatwowierną publiczność, buntując ją przeciw przewadze rozumu
w tych parażach (dziedzinach), w których supremacja absolutnie jest wymagana: mam
na myśli poznanie i wszelką w ogóle teorię”9. Niewątpliwie pojawienie się pojęcia
intuicji w znaczeniu, jakie nadawał mu Bergson, rozchwiało znany dotychczas system percepcji, wprowadziło do niego zupełnie nowy wątek. Nic więc dziwnego, że
został odebrany tak negatywnie, tym bardziej, że Bergson nigdy ściśle nie definiował
Borzym S., Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław 1984.
Tamże, s. 304.
8
Tamże.
9
Witkiewicz St.I., Kilka słów o intuicji, s. 68, [w:] Witkiewicz St.I., O idealizmie i realizmie. Pisma
filozoficzne i estetyczne, Warszawa 1977.
6
7
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wprowadzanych przez siebie pojęć, uważając, że uchwycenie sedna w kilku słowach
nie jest możliwe. Przez to intuicja, jaką znamy teraz, wyklarowała się w pełni dopiero
z czasem, opisywana w każdym kolejnym dziele z nowej strony; wówczas natomiast
nie było możliwości spojrzenia na zjawisko z dystansu, co mogło prowadzić do nieporozumień.
Owszem, Bergson uważał intuicję za źródło poznania lepsze niż intelekt dlatego, że
tylko przy pomocy intuicji możemy zajrzeć bezpośrednio do rzeczy i poznać to wyjątkowe i niepowtarzalne, co w sobie ma. Nigdy nie odrzucał jednak całkowicie intelektu.
We Wstępie do metafizyki pisał wprost: „Kiedy tak oddajemy intuicji wiedzę o umyśle, nie odbieramy niczego inteligencji (...) Pod żadnym względem nie pomniejszamy
inteligencji i nie usuwamy jej z żadnej dziedziny, jaką dotąd zajmowała”10. Intelekt
nadal więc zajmuje tę samą przestrzeń: pomaga człowiekowi przeżyć, analizując i porządkując rzeczywistość. Ta rzeczywistość nie będzie jednak pełna bez umiejętności
intuicyjnego poznania świata, a człowiekowi ciężko będzie przejawić swą osobowość,
posługując się wyłącznie intelektem. Dlatego powiedzieć można, że intelekt i intuicja
u Bergsona nie są przeciwstawiane, tylko uzupełniają się nawzajem. Bardzo ciekawy
przykład „niewymienialności” owych pojęć przytacza Leszek Kołakowski w swojej
rozprawie o Bergsonie: „jedząc jabłko zdobywam pewną wiedzę – mianowicie smak
– której nigdy nie mógłbym zdobyć za pomocą chemicznej analizy jabłka. Nie znaczy
to, że ten drugi rodzaj wiedzy mogę zastąpić tym pierwszym, albo że ten pierwszy jest
w jakimś sensie wyższy niż ten drugi; są to po prostu różne czynności, których wynikiem są różne rodzaje znajomości przedmiotu”11. Co więcej, osobowość wg Bergsona
buduje się właśnie przy połączeniu tych dwóch typów poznania.
Z tego wynika, że zarzut Witkacego, przytoczony wyżej, nie ma solidnych podstaw, gdyż intelekt wcale nie jest przez Bergsona negowany.
Pora przejść zatem do drugiej części: Witkacy sławi intelekt. Ale czy nie ma w jego
twórczości śladu intuicji? Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, trzeba dokładniej przyjrzeć się jeszcze jednemu bardzo ważnemu pojęciu – kategorii trwania, które
spotkać możemy tak u Bergsona, jak i u Witkiewicza.

3. Trwanie
Intuicja u Bergsona jest ściśle związana z pojęciem trwania, rozumianym jako ciągłość i scalanie się wszystkich rzeczy w pędzie witalnym, rozwijającym się w czasie abstrakcyjnym. Tym pojęciem posługuje się również Witkiewicz. Całość Istnienia
składa się u Witkiewicza z Istnień Poszczególnych, z których każde zawiera ciało
i jakości. Jakości dzieli Witkacy na oderwane i rzeczywiste, a te rzeczywiste mogą
być obecne albo byłe. Mimo podziału nie stanowią jednak całkiem odrębnych jednostek, istnieje między nimi następstwo w trwaniu. Dla Witkacego pojęcie to nie było
tak ważne może, jak dla Bergsona, wyznaczało jednak poniekąd kierunek nie tylko
filozofii, a i twórczości artystycznej polskiego pisarza. Z tą różnicą tylko, że Istnienia
Poszczególne miały dla Witkacego bardzo jednak wyraźne granice, na co sama nazwa wskazuje. Z drugiej strony, nie można stwierdzić, że u Bergsona tych granic nie
10
11

Bergson H., Wstęp do metafizyki, przeł. K. Błeszyński, Kraków 2016, s. 85-86.
Kołakowski L., O Bergsonie, Warszawa 1997, s. 51
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było. Ten fakt, że uważał, iż rzeczy stale zmieniają się i przenikają jedna drugą, wcale
nie musi oznaczać, iż całkiem są pozbawione granic. Po prostu granice te uważał za
zmienne. Porównując te dwa systemy powiedzieć można, że jakości obecne u Witkacego można byłoby nazwać elementami percepcji Bergsona, a jakości byłe elementami pamięci. Jan Leszczyński w swojej prace „Filozof metafizycznego niepokoju”
ujmuje to w następujący sposób: „Warunkiem koniecznym (...) jedyności (Istnienia
Poszczególnego) jest (...) to, żeby cała przeszłość była w każdej treści teraźniejszej reprezentowana, a w części nawet zaktualizowana. Podobnie i przyszłość musi być dana
w oczekiwaniach. Rolę reprezentantów przeszłości, a więc funkcję – według niego
(Witkiewicza) – „symboliczną” spełniają jakości przypomnieniowe, zwane potocznie
„przypomnieniami”, a określane niefortunnie, ale z pewną, jak sądzę, ukrytą, choć
może jasno nie uświadomioną tendencją, jako jakości byłe (...) co stwarza pozór, jakby
to, co przeszło, brało jakoś nadal udział w teraźniejszości, w niej się niejako jeszcze po
części zawierało”12. W koncepcji Bergsona synteza teraźniejszości i przeszłości dokonuje się właśnie przy pomocy intuicji, która pozwala wyzwolić umysł z automatyzmu.
Witkacy chciał tego samego. Pragnął uwolnić się od treści życiowych, żeby przejść
w sfery Uczucia Metafizycznego. Uważał, że dzieło literackie może wskazać czytelnikowi/widzowi drogę do Tajemnicy Istnienia tylko w tym wypadku, kiedy będzie
pozbawione treści życiowych, czyli tego, co Bergson rozpatrywał jako strefę intelektu.
Witkacy miał na to nawet swoje sposoby. Np.:
• starał się uwolnić swoje dzieła od praw logiki, żeby wytrącić odbiorcę z rzeczywistości, do której był on przyzwyczajony (i jest to nic innego, jak zrzeczenie się
intelektu, który nie istnieje bez logiki, a więc to samo, w czym oskarżał Bergsona);
• zniekształcał język, w tym często wykorzystywał neologizmy. Leszek Kołakowski w prace o Bergsonie wiąże tę technikę bezpośrednio z intuicją: „Poeta posługuje
się językiem w sposób niezgodny z jego normalnymi funkcjami, by przekazać coś, co
może obudzić w czytelniku jego własne postrzeżenie intuicyjne”13;
• zażywał narkotyki podczas aktu twórczego, co miało na celu rozluźnić umysł
i pogłębić uczucie metafizyczne.
Zabiegi te umożliwiały wyjście poza schematy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, usunięcie trwałych granic między przedmiotami, a więc wprowadzenie trwania,
do czego dąży również intuicja. Żeby lepiej można było zobaczyć, jaką rolę odgrywa
trwanie u każdego z filozofów, przejść trzeba do tego, w jaki sposób traktowali kategorię czasu, bezpośrednio z nim związaną.

4. Czas
Dla Bergsona była to kategoria szczególnie ważna, ponieważ trwanie istnieje tylko w czasie, a bez trwania nie są możliwe doświadczenia intuicyjne. Barbara Skarga
w swojej monografii „Czas i trwanie. Studia o Bergsonie”14 podkreśla, że czas dla
filozofa był dużo ważniejszy, niż przestrzeń. Uważał, że przestrzeń usztywnia rzeczy,
umiejscawia je względem siebie, co czyni ją płaszczyzną, przyjazną intelektowi, boLeszczyński J., Filozof metafizycznego niepokoju, s.104, [w:] Kotarbiński T., Płomieński J. E. (red.), St.
I. Witkiewicz. Człowiek i twórca, Warszawa 1957.
13
Kołakowski L., dz. cyt., s. 50.
14
Skarga B., Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, Warszawa 2014.
12
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wiem to intelekt przyzwyczajony jest do działania w świecie ściśle uporządkowanym.
Natomiast żeby ujrzeć świat takim, jaki w istocie jest, niezbędne jest nam pojęcie czasu, które u Bergsona nie ma nic wspólnego z czasem fizykalnym, sztuczne utworzonym przez intelekt w tym samym celu, co i przestrzeń, czyli dla uporządkowania rzeczy i ułatwienia sobie poruszania się między nimi, a więc funkcjonowania w świecie.
Śmiało więc można powiedzieć, iż czas jest kluczową kategorią całego intuicjonizmu.
Witkiewicz dużo pisał o czasie w swoich pracach poświęconych teatrowi. I nie bez
powodu, bo przecież właśnie ten rodzaj sztuki powstaje do końca tylko wtedy, kiedy
jest odtwarzany w czasie rzeczywistym przed widzami. Większość dramatopisarzy
nie zwracała jednak szczególnej uwagi na tę kategorię. Bo przecież jest to oczywiste,
że spektakl istnieje w określonym fragmencie czasu, jednak zawsze była to raczej
konieczność, niż element decydujący. Tak się przyjęło, że w tym rodzaju sztuki za
ważniejszy składnik uważało się przestrzeń, przywiązywało się szczególną wagę do
scenografii. Nie omija tego i Witkacy, ponieważ dramat z założenia nie może zostać
przedstawiony w inny sposób, aniżeli w przestrzeni. Dlatego i w utworach Witkiewicza, jak w klasycznych dramatach, pojawiają się opisy sceny, czasem nawet bardzo
szczegółowe. Jednak dla polskiego nowatora nie było to najważniejsze, nie ukrywał
on, że raczej musiał po prostu się podporządkować otaczającej rzeczywistości, żeby
mieć możliwość pierwszego kontaktu z widzem. Aranżacja przestrzeni stanowiła dla
niego część treści życiowej, której siłą rzeczy nie da się pominąć całkowicie. Ważniejsza natomiast, jak wiemy, była dla Witkacego forma. A za zbudowanie tej formy
odpowiadał właśnie czas. Czystą Formą dla teatru była taka forma – pisał Witkacy
– „w której samo stawanie się w czasie, „dzianie się” czegoś, określonego jedynie
czysto formalnie, czegoś, czego elementami będą oczywiście działania ludzkie, będzie w stanie, niezależnie od życiowej treści samych działań i ciągłości charakterów
działających osób, wprowadzić nas w zupełnie inny niż życiowy wymiar przeżywania,
w sferę uczuć metafizycznych”15.
Stwierdzić zatem można, że w teorii Witkiewicza czas pełni taką samą funkcję,
jaką pełni on w koncepcji Bergsona. Jest on kluczowym elementem, który pomaga
nam wyzwolić się z automatyzmu percepcji codziennej i sięgnąć po doświadczenia,
pozwalające zgłębić nasze poznanie świata. Rożnica polega tylko na tym, że u Bergsona doświadczenia intuicyjne, które każdy ma wewnątrz siebie, obudzić może tylko
sam człowiek; Witkacy natomiast wierzył, że wpływać na to przebudzenie Uczucia
Metafizycznego może inna, bardziej doświadczona osoba, przy pomocy sztuki. Obaj
przy tym zgadzają się z tym, że sam proces tworzenia dzieła sztuki nie jest możliwy
bez wstępnego przeżycia, które jeden nazywa Uczuciem Metafizycznym, a drugi doświadczeniem intuicyjnym. I na tej płaszczyźnie znowu pojawiają się spore zbieżności, widoczne w podejściu obu filozofów do aktu twórczego.

5. Akt twórczy
Witkiewicz w „Nowych formach w malarstwie” schematycznie przedstawia akt
twórczy w następujący sposób:
15

Witkiewicz St.I., Czysta Forma w teatrze, Warszawa 1977, s. 58.
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Rysunek 1. Schemat aktu twórczego wg St.I. Witkiewicza16, gdzie U.M. – uczucia metafizyczne, U.Ż. – inne
uczucia życiowe i wyobrażenia, I. – sfera kontrolująca, intelekt, C.F. – Czysta Forma, a D.S. – dzieło sztuki17

W centrum wszystkiego jest uczucie metafizyczne (im większe – tym większy będzie
kąt wychodzącej ze środka fali, a więc tym potężniejsze będzie dzieło sztuki). Jednak
samo uczucie metafizyczne nie wystarczy, ponieważ ono, jak pisał Witkiewicz w „Nowych formach...”, „nie ma wyrazu w Czystej Formie bez uprzedniej polaryzacji w całym
świecie psychicznym danego osobnika”18, czyli w uczuciach życiowych i intelekcie.
U Bergsona akt twórczy wyglądał nieco inaczej, schematycznie można przedstawić go tak:

Rysunek 1. Schemat aktu twórczego na podstawie opisów Bergsona19

Punktem wyjścia jest rozpoznawany przedmiot, który w łączeniu się ze wspomnieniami-marzeniami rodzi ideę. Przedmiot znajduje się po stronie percepcji, marzenia zaś po stronie
pamięci. Przy pomocy pracy intelektualnej umysł zatacza coraz większe koła, zagłębiając się
w marzenia, cały czas jednak trzymając na uwadze przedmiot. W tym oto akcie zrodzić się
może coś zupełnie nowego, jak nowe rozwiązanie techniczne, tak również i dzieło sztuki.
Schematy niewątpliwie są pod wieloma względami różne. Najważniejszą różnicą
będzie to, że u Witkacego akt twórczy to proces ukierunkowany, rozpoczynający się
w punkcie A, w którym znajduje się uczucie metafizyczne, i kończące się w punkcie
Witkiewicz St.I., Nowe formy..., s. 20.
Tamże.
18
Tamże, s. 21.
19
Opracowanie własne.
16
17
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B w formie dzieła sztuki. U Bergsona proces ten nie ma kierunku, ciągle zatacza koła,
a więc należy do takich procesów, których nie da się ukończyć, ponieważ zawsze można zrobić więcej i lepiej, można je tylko przerwać.
Mimo to wiele jest też podobieństw. Na schemacie pokazującym akt twórczy Bergsona możemy umiejscowić prawie wszystkie elementy schematu Witkiewicza. Wspomnieniom-marzeniom odpowiadać będą uczucia życiowe i wyobrażenia; powstającą
ideą będzie dzieło sztuki. Ważne miejsce zajmuje również intelekt. Uczucie metafizyczne leży u podstaw wszystkiego, wywoływane jest za pomocą intuicji, która łączy
percepcję i pamięć. U Witkacego to same uczucie metafizyczne wywoływane jest poprzez scałkowanie w jedność treści życiowej – czyli percepcji – i Czystej Formy, która
jest „stawaniem się w czasie, „dzianiem się” czegoś”, a więc trwaniem.
Można więc powiedzieć, że tworzenie dzieła wg teorii Czystej Formy jest szczególnym wypadkiem przejawu intuicji, który ludzi oglądających wprowadzić może w ten sam
stan. Głównym celem sztuki czystej jest „wprowadzenie widza w stan wyjątkowy, który nie
może być osiągnięty tak łatwo w przepływaniu dnia codziennego w czystej swojej formie,
stan uczuciowego pojmowania Tajemnicy Istnienia”20, ponieważ Witkacy uważał, że sztuka
nie może pełnić żadnej innej funkcji oprócz tej: nie może być środkiem rozstrzygnięcia
dylematów życiowych, narodowych czy społecznych, nie może służyć miejscem na wypowiadanie swoich poglądów albo na przedstawianie skomplikowanych historii. „Wychodząc
z teatru, człowiek powinien mieć wrażenie, że obudził się z jakiegoś dziwnego snu, w którym najpospolitsze nawet rzeczy miały dziwny, niezgłębiony urok, charakterystyczny dla
marzeń sennych, nie dających się z niczym porównać”21. Jeśli mówić językiem Bergsona,
człowiek powinien zanurzyć się w marzenia i sny, aby na pograniczu między przeszłością
i teraźniejszością postarać się złączyć w trwaniu z resztą świata. Tak pojmowana sztuka jest
najlepszym przewodnikiem w świecie intuicji. Nie używa słów do wytłumaczenia tego, jak
trzeba to zrobić, przy pomocy formy natomiast po prostu zanurza w trwaniu, pozwalając
odczuć to bezpośrednio.
Problem polega jedynie na tym, że, jak się okazało, doprowadzić dzieło sztuki do
takiej perfekcji jest bardzo ciężko, do czego przyznawał się nawet sam autor teorii.
Już w „Nowych formach w malarstwie” Witkacy pisał: utwory są „na razie bardzo
jeszcze obciążone treścią życiową i symboliczną, i dalekie są od tej abstrakcyjności
formy, którą chciałbym osiągnąć”22. Ta „niemożność” w końcu doprowadziła Witkiewicza do katastrofizmu. Odczuwał, że „życiowa treść” panuje jednak nad wszystkim
mimo ogromnego wysiłku jej przezwyciężenia, pochłania wszytko, zniekształca. Bergson, jak podkreśla Barbara Skarga w swojej monografii, podchodził do tego bardziej
optymistycznie23, nie tracąc wiary, iż łączenie się w trwaniu przy pomocy intuicji jest
możliwe w każdych okolicznościach przy odpowiednim wysiłku.

Witkiewicz St. I., Czysta forma..., s. 59-60.
Tamże, s. 78.
22
Tamże, s. 52.
23
Skarga B., dz. cyt., s. 215.
20
21
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6. Wnioski
Wszystko wyżej powiedziane świadczy o tym, że te dwie teorie mają ze sobą dużo więcej wspólnego, niż chciał zauważyć Witkacy. Mają podobną wizję świata, u której podstaw
leży podzielenie rzeczywistości na warstwę widoczną, ogólnie dostępną, „życiową” i na
warstwę wyższą, ukrytą przed ludzkim okiem, którą spostrzec się da tylko przy pomocy
dużego wysiłku ducha. Realność w rozumieniu obu filozofów składa się z elementów złączonych ze sobą w ciągłym ruchu. Ten, kto będzie w stanie to dostrzec, pozna siebie, otaczający go świat i przybliży się do rozumienia Siły Wyższej, organizującej całość. Każdy
z twórców miał własną terminologię, każdy z nich szedł do celu swoją własną drogą, wybierał różne instrumenty, pomagające ten cel osiągnąć. Ważne jednak jest to, że sama idea
była bardzo podobna. Ciężko stwierdzić, czemu Witkacy widział tylko jedną stronę teorii
Bergsona. Może dlatego, że znajdował się wówczas zbyt blisko, żeby móc zobaczyć całość.
Im mniejsza jest odległość, z której obserwowany jest przedmiot, tym bardziej zniekształca
się on w oczach widza, co uniemożliwia obiektywną oceną. Możliwe, że właśnie brak perspektywy wpłynął na takie, a nie inne zdanie Witkiewicza.
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Streszczenie
Stosunek Stanisława Ignacego Witkiewicza do dzieł filozoficznych Henri Bergsona jest niemal jednoznaczny. Wiele o nim pisał, do jego idei często powracał, lecz zazwyczaj robił to przede wszystkim,
żeby wykazać ich mankamenty. Główny zarzut dotyczył pojęcia intuicji. Witkacy jako racjonalista nie
mógł znieść, że intelekt zrzucony został z piedestału. Jednak jeśli spojrzeć na to z perspektywy, zadać
można następujące pytanie, czy rzeczywiście ich światopoglądy tak bardzo się różniły. Idea intuicji Bergsona bowiem nie wyklucza całkowicie intelektu, a przeżycie Uczucia Metafizycznego Witkacego nie
jest możliwe bez udziału intuicji Bergsona. Centralnym i łączącym pojęciem tych koncepcji jest pojęcie
trwania, ważne dla obu filozofów. Dla Witkacego wszystkie rzeczy mają następstwo w trwaniu. Odzwierciedlaniem tego następstwa w dziele literackim jest jednym z elementów Czystej Formy, i takie właśnie
dzieło może pozwolić czytelnikowi przeżyć Uczucie Metafizyczne i poznać Tajemnicę Istnienia. Bergson
w dążeniu do głębokiego poznania samego siebie, do zobaczenia „prawdziwego” świata wybiera w istocie podobne środki: również robi to poprzez zanurzenie się w trwaniu, poprzez umiejętność „marzenia”.
Obydwaj używają do opisu tych procesów różnych określeń, w podobne terminy wkładają czasem trochę
inne znaczenia, zasadniczy sens pozostaje jednak niezmienny. Zmierzają w jednym kierunku, realizują
te same założenia, z tym tylko, że Witkacy stara się robić to przede wszystkim przy pomocy literatury
i sztuki, a Bergson przy pomocy filozofii.
Słowa kluczowe: Bergson, Witkacy, intuicja, Czysta Forma, trwanie.
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Etyka i ideologia w Corpus Theognideum: uwagi
o wieloznaczności pojęcia „dobry” w tradycji
poetyckiej Teognisa z Megary
1. Wstęp
Pod koniec lat 80-tych w badaniach poświęconych starożytnej Grecji znacznie
wzrosło zainteresowanie rolą „ideologii” i „obywatelskiego dyskursu” (civic discourse). Utwory Homera, Hezjoda, poezję archaiczną czy tragedię zaczęto czytać nie jako
„literaturę” – ta kategoria, jak zauważa Simon Goldhill, była wszak nieznana światu
antycznemu2, – lecz jako przejawy skomplikowanych zjawisk i relacji społeczno-politycznych, odzwierciedlenie ideologii poleis, tj. „miast-państw” epoki archaicznej
i klasycznej. W centrum zainteresowania znalazła się zwłaszcza elegia sympozjalna. Utwory Kallinosa, Tyrtajosa, Archilocha, Solona czy Teognisa, dotąd opisywane
przede wszystkim jako poezja dydaktyczna, umieszczone w nowych modelach interpretacyjnych przerodziły się w instrumenty arystokratycznej ideologizacji i walki
o władzę3. Co więcej, szybko zauważono, że kategorii ideologii nie sposób ograniczyć
do jednolitego i monolitycznego zbioru poglądów całej wspólnoty4: jak przekonywał
Ian Morris oraz Leslie Kurke, w antycznej Grecji istniały raczej różne, opozycyjne
ideologie (polis i anty-polis), które w poezji znajdowały swój wyraz. Z tego punktu
widzenia elegia jest ilustracją ówczesnych polemik politycznych, prób kwestionowania zastanych wartości, jak i narzędziem propagandy bądź umacniania odrębności,
jedności, ekskluzywizmu czy hermetycznego charakteru społeczności arystokratycznych5; elegia jest przestrzenią dla ideologii (rozumianej jako „idealny model” społeczjanekdamal@orange.pl; doktorant w Zakładzie Hellenistyki i Religioznawstwa Katedry Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, http://filklas.uni.lodz.pl/; członek Collegium Invisibile, http://ci.edu.pl/.
2
Goldhill S., Civic Ideology andthe Problem of Difference: The Politics of Aeschylean Tragedy, Once
again, The Journal of Hellenic Studies, 120 (2000), s. 35; idem, Literary history without literature: reading practices in the ancien world, Sub-Stance, 88 (1999), s. 57-90.
3
Zob. prace Iana Morrisa (tenże, Burial and Ancient Society: The Rise of the Greek City-State, Cambridge
University Press, Cambridge 1987; tenże, The Strong Principle of Equality and the Archaic Origins of
Greek Democracy, s. 19-48, [w.] Dêmokratia: A Conversation on Democracies, Ancient and Modern,
Ober J.,  Hedrick Ch. (red.), University Press, Princeton 1996; tenże, Archeology as Cultural History:
Words and Things in Iron Age Greece, Blackwell, Oxford 2000) oraz Leslie Kurke (taż, Coins, Bodies,
Games and Gold: The Politics of Meaning in Archaic Greece, Princeton University Press, Princeton
1999). Zob także Hammer, D., Ideology, the Symposium, and Archaic Politics, The American Journal of
Philology 125/4 (2004), s. 479-512.
4
Goldhill S., Civic Ideology…, dz. cyt.; Croally, N. T., Euripidean Polemic: The Trojan Women and the
Function of Tragedy, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 260-264. Zob. także Hammer D.,
dz. cyt.
5
Morris I., The Strong Principle of Equality…, dz. cyt., s. 33-34, tenże, Archeology as Cultural History…,
op. cit., s. 182-185; Kurke L., Coins, Bodies, Games and Gold…, op. cit., s. 18 (przyp. 48) i 24-28.
1
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nej organizacji, narzucany i wyznawany przez zwarte środowisko arystokratów6 bądź
jako „sposób życia”, lifestyle arystokraty, służący samookreśleniu bądź stygmatyzacji
niższych warstw społecznych7).
Niewątpliwie, każdy rodzaj dyskursu, także poezję bądź filozofię, możemy z powodzeniem wykorzystywać do badań nad ideologią. W wypadku badań stricte literackich tak jednoznaczny punkt widzenia nie zawsze jest jednak właściwy. Jak pisze
Stefan Sawicki, w tej metodzie kryje się pewne „niebezpieczeństwo falsyfikacji”:
(…) [które] powstaje, gdy w ramach badawczych „prac literaturą” przyjmuje się jakąś bliską badającemu dziedzinę wiedzy lub, co gorsze, ideologii jako idealny klucz interpretacyjny nie tylko do tekstów,
które rzeczywiście otwiera, lecz do w s z y s t k i c h tekstów w ogóle. Jest to najbardziej skrajny przypadek „czynnościowego” podejścia do literatury. Możliwy, jak już wspomniałem, w pracach publicystycznych, programowych, nawet krytycznoliterackich, może prowadzić na bezdroża w opracowaniach
o ambicjach badawczych8.

Model wyjaśniający zogniskowany na poszukiwaniu „ideologii” i jej symboli
w poezji, zwłaszcza zaś ideologii „anty-polis”, „redukuje każdy aspekt ludzkiego życia” do wymiaru politycznego9: traktuje ideologię właśnie jako „idealny klucz interpretacyjny na wszystko”, wobec literatury wykazuje zaś „czynnościowe”, instrumentalne podejście. Celem niniejszego tekstu jest rozważenie ograniczeń tej perspektywy
badawczej (nakierowanej na ideologię bądź civic discourse) na przykładzie Corpus
Theognideum, zbioru elegii przypisywanych Teognisowi z Megary. Punkt wyjścia dla
procesu interpretacji tekstu stanowi przypomnienie wielokrotnie podejmowanych analiz podstawowych pojęć o wydźwięku moralnym, aretḗ ‘szlachetność’, ‘cnota’ oraz
agathós i esthlós, przymiotników zwyczajowo tłumaczonych jako ‘dobry, szlachetny’. Poprzez zestawienie wybranych fragmentów Corpus Theognideum ze starszymi
dziełami poetyckimi Hezjoda oraz Homera oraz nakreślenie właściwego kontekstu historycznego wyróżnię trzy kody znaczeń tekstu: 1) poziom społeczno-polityczny, powiązany z ideologią arystokratyczną i ówczesnymi podziałami klasowymi; 2) poziom
moralny, w ramach którego zostają wyznaczone wewnętrzne kryteria bycia dobrym;
3) poziom religijny bądź metafizyczny, nadający wyróżnionym pojęciom charakter
obiektywny i uniwersalny. Mam zamiar ukazać wzajemne przenikanie się poszczególnych przestrzeni znaczeniowych w Corpus Theognideum, jak również unaocznić
obecność w zbiorze wątków zasługujących na miano filozoficznych.

Zob. Morris I., Burial and Ancient Society…, dz. cyt., s. 39-41.
Zob. Kurke L., Inventing the „Hetaira”: Sex, Politics, and Discursive Conflict in Archaic Greece, Classical Antiquity, 16/1 (1997), s. 115-116, który w tych kategoriach opisuje funkcję i rolę hetery na sympozjach arystokratów (“(…) she is a product of the sympotic space where the lifestyle of habrosyne was
actively espoused as a form of self-definition and distinction by an aristocratic elite throughout the sixth
century”, s. 115).
8
Sawicki S., Uwagi o „innowacyjnych” i „czynnościowych” badaniach literackich, Teksty Drugie, 1
(2015), s. 397.
9
Hammer D., dz. cyt., s. 503.
6
7
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2. Corpus Theognideum i Teognis z Megary
Jeśli Platon, jak często się uważa, faktycznie nienawidził poezji, w swojej niechęci był bardzo niekonsekwentny: zdarza mu się cytować wybranych poetów, i nawet
jeśli zarzuca im niekiedy, że „sami sobie przeczą” (Menon 96a, zob. niżej), to mówi
o nich z dużym szacunkiem i sympatią. Dotyczy to także Teognisa z Megary, autora
przywoływanego również w dziełach innych arystokratów epoki klasycznej: choćby
przez mówcę Izokratesa, który nazywa Megarejskiego elegika „najlepszym doradcą”
(áristos sýmboulos) i twórcą pouczeń moralnych (Do Nikoklesa II, 42); inny autor epoki klasycznej, Ksenofont, zapewnia zaś, że Teognis „nie tworzył treści podejmujących
jakikolwiek inny [temat] niż cnota (aretḗ) czy zło (kakía) właściwe ludziom”10. Zgodnie z dominującą w czasach klasycznych interpretacją, Teognis z Megary byłby więc
przede wszystkim nauczycielem, poetą i proto-filozofem skupionym na wymiarze dydaktycznym elegii (chęci „edukowania obywateli”, paideúein tous polítas, jak czytamy w (Pseudo)platońskim dialogu Hipparch, 228c11). Ten „filozoficzny” bądź etyczny
trop interpretacyjny bywa wykorzystywany także we współczesnych opracowaniach
wybranych elegii Corpus Theognideum bądź całej spuścizny Teognidejskiej12.
Tak się składa, że Teognis jest jedynym autorem elegii epoki archaicznej, który
dotarł do nas w bezpośrednim przekazie rękopiśmiennym. W przypisywanym mu
zbiorze, zwanym Corpus Theognideum, liczącym prawie 1400 wersów, występuje zaś
wiele utworów przeczących zapewnieniom Ksenofonta – elegii żartobliwych, erotycznych, sympozjalnych, np. w. 53-534:
Mój przyjazny duch raduje się zawsze, gdy słyszę
głos, co wznieca pragnienie, głośno grających aulosów.
Cieszę się dobrze pijąc, śpiewając przy wtórze aulosu (dosł. aulecisty),
I cieszę się w rękach niosąc cudownie brzmiącą lirę13.
Zachowany u Stobajosa fragment Ksenofonta tłumaczę za wyd. J. M. Edmonds’a Elegy and Iambus,
vol. I, Cambridge, Mass. 1931.
11
Fragment dotyczy poety Symonidesa, dobrze ilustruje jednak tendencję czasów klasycznych do reinterpretowania starszej poezji i elegii, zob. także dialog Protagoras Platona (339a); nt. reinterpretacji poezji
Symonidesa w tradycji platońskiej zob. Rawles R., Simonides the Poet. Intertextuality and Reception,
Cambridge University Press, Cambridge 2018, s. 65-66, 165-168.
12
West M. L., Studies in Greek Elegy and Iambus, De Gruyter, Berlin – New York 1974, s. 15; Androutsopoulos O. E., Theognis the Philosopher: A Case Study of Philosophical Elements in Archaic Poetry (konferencja „Poetic Philosophers and Philosophical Poets”, Notre Dame University (2016), odczyt
dostępny on-line: https://www.academia.edu/30711202/Theognis_the_Philosopher_A_Case_Study_of_
Philosophical_Elements_in_Archaic_Poetry), zob. także Hudson-Williams T., The Elegies of Theognis
and Other Elegies Included in the Theognidean Sylloge, G. Bell and sons, London 1910, s. 33 (w kontekście wersów Corpus Theognideum przypisywanych Euenosowi z Paros: “The lines quoted contain more
philosophy than poetry, and their abstract character almost betrays the sophist masquerading as poet”. Cf.
Fränkel H., Early Greek Poetry and Philosophy: A History of Greek Epic, Lyric, and Prose to the Middle
of the Fifth Century, przeł. Moses H., Willis J., A Helen and Kurt Wolff Book, New York – London 1975,
s. 401: „(…) the poet’s [sc. Theognis’] philosophy of life is partly ethical, partly utilitarian. What he says
is meant not so much to be philosophical and speculative as practical and realistic; yet his views are mostly expressed in quite general terms and are consequently somewhat vague”.
13
Przekł. własny wg wyd. D. Younga, Theognis. Ps.-Pythagoras. Ps.-Phocylides. Chares. Anonymi Aulodia. Fragmentum teliambicum, Lipsiae 1971, z uwzględnieniem korekty Piersona ἀκούων na ἀείδων
10
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Przywołanie aulosu i liry – czyli pewna dyspozycja wykonawcza, wskazująca na
muzyczny charakter utworu, – co więcej, wspomnienie praktyki picia wina, zamyka
nas na kontekst sympozjalny; podobne, jawnie sympotyczne elegie stanowią znaczną
część tej kolekcji (zob. w. 237-254, 467-496, 503-510, 825-830, 837-840, 1047-8,
1129-1132)14.
Elementy sympozjalne występujące obok jawnie deklarowanego przez „ja poetyckie” celu dydaktycznego w XIX w. skłoniły badaczy do odrzucenia autentyczności
zbioru Corpus Theognideum15, jak również do poszukiwania pewnej dominanty tematycznej: wyodrębnienia rzekomo prawdziwych ustępów ze zbioru, następnie określenia ich charakteru, nadania całej kolekcji Teognidejskiej pewnej etykiety: (proto)
filozofii, muzyki rozrywkowej, ostatnio, jak widzieliśmy, także ideologicznej tuby propagandowej. Ostatniej propozycji, czyli interpretacji prowadzonej z punktu widzenia
implikacji ideologicznych, dopomógł niejasny status autorski Corpus Theognideum:
niektórzy widzą w tym zbiorze późną kompilację poezji sympozjalnej, zawierającą
fragmenty pochodzące od Teognisa, przetasowane z późniejszymi ustępami nieznanych twórców; zdaniem innych jest to raczej świadectwo długiej tradycji poetyckiej
zogniskowanej wokół miasta Megara.
Jeśli Corpus Theognideum nie jest dziełem jednego autora (osobiście przychylam się do tej hipotezy), „ja poetyckie” (na początku zbioru tytułujące się imieniem
Teognisa) wydaje się być pewnym konstruktem, stałym filarem tej tradycji16. Jedność
zbioru nie musi wynikać jednak z przesłanek ideologicznych: równie właściwa wydaje
się próba interpretacji traktująca tradycję Teognidejską jak przestrzeń rozważań filozoficznych, gnomicznych pouczeń o charakterze etycznym bądź dydaktyki.
Nim przystąpię do analizy wspomnę, że w celu uniknięcia kłopotliwej i złożonej
dyskusji dotyczącej autentyczności poszczególnych ustępów, w kolejnych podrozdziałach skupię się na fragmentach powszechnie uznawanych za autentyczne17: mam
na myśli część zbioru nazywaną Florilegium Purum (M. L. West) lub po prostu Gnomologia ad Cyrnum (D. Young), czyli w. 19-254, w przeważającej mierze adresowane
(por. w. 825 i 1065 Corpus Theognideum). Podobnie Edmonds, dz. cyt.; Groningen (van) B. A., Théognis:
le premier livre, Édité avec un commentaire, Amsterdam 1966; Rosenmeyer Th. G., Elegiac and Elegos,
Calif. Stud. in Class. Ant., 1 (1968), s. 221.
14
Por. także Alkman fr. 38 PMG, Anakreont fr. 373 PMG, Ksenofanes fr. 1W, Symonides fr. 25W, Ion fr.
26-27W. Z przytoczonego fragmentu dowiadujemy się, że wykonawca utworu – inaczej, niż ma to miejsce
w wypadku meliki – nie akompaniuje sobie samemu grą na lirze, lecz intonuje elegię pod grę aulecisty. Jak
przekonuje E. Bowie (tenże, Wandering poets, archaic style, s. 107, [w:] Wandering Poets in Ancient Greek
Culture: Travel, Locality and Pan-Hellenism, Hunter R., Rutherford I. (red.), Cambridge University Press,
Cambridge 2009), z faktu, iż wykonawca nie musiał jednocześnie grać na instrumencie, wynikała większa
swoboda twórcza, sprzyjająca improwizacji – możliwe, że także refleksji filozoficznej lub popisom retorycznym wykonawców-uczestników sympozjów. Na temat wykonawczego aspektu elegii zob. także Zalewska-Jura H., Elegie Solona. Przykład najdawniejszej publicystyki politycznej, s. 14-17, [w:] Kłosińska-Nachin
A.,Kobyłecka-Piwońska E. (red.), Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje,
interakcje, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
15
Zob. krótkie wprowadzenie w: Danielewicz J. (red.), Liryka Starożytnej Grecji, PWN, Warszawa – Poznań 1996, s. 103.
16
Pokazał to niedawno Bakker E. J., Trust and Fame: The Seal of Theognis, s. 99-121, [w:] Authorship
and Greek Song: Authority, Authenticity, and Performance, Bakker E. J. (red.), Brill, Leiden 2017.
17
Bartol K., Teognis, s. 341, [w:] Podbielski H. (red.), Literatura Grecji Starożytnej, t. 1, Towarzystwo
Naukowe KUL, Lublin 2005.
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do niejakiego Kyrnosa, młodego arystokraty i obiektu uczuć Teognisa; w uzasadnionych
przypadkach wykorzystam także pojedyncze fragmenty z dalszej części kolekcji (w.
429-438, cytowane jednak przez Platona, co wydaje się potwierdzać ich autentyczność).

3. Trop społeczno-polityczny: zewnętrzne kryteria dobra
Pytanie, które chcę zadać, może wydawać się banalne bądź bezzasadne: co oznacza
– na gruncie Corpus Theognideum, rzecz jasna – że ktoś jest agathós bądź esthlós?
(wstępnie możemy przetłumaczyć te terminy jako „dobry”); znak zapytania jest tu jednak konieczny, gdyż tłumaczenie antycznego języka greckiego bezustannie zapada się
w problemy związane nie tylko z niejednoznacznością semantyczną, lecz także długą
historią użycia poszczególnych pojęć czy trudnością przekładu archaicznych kategorii
myślowych; w konsekwencji postawienie wyraźnych cezur między poszczególnymi
sensami czy sposobami użycia tych samych wyrażeń wydaje się niekiedy niemożliwe.
Szukając wskazówek u Homera i w najstarszych tekstach tradycji antycznej odnośnie do znaczenia przymiotnika dobry, można wysnuć wniosek, że epitet ten – inaczej
niż sugerują to współczesne intuicje językowe – daleki był od sfery moralnej; w grece
epoki archaicznej oznaczał raczej użyteczność: jak pisze Bruno Snell, „[g]dy Homer
mówi, że człowiek jest agathós, „dobry”, nie ma na myśli tego, że jego morale jest
bez zarzutu lub że ma dobre serce, ale że jest przydatny, użyteczny, skuteczny, jak mówimy o dobrym wojowniku czy dobrym mechanizmie”18. Jeszcze więcej problemów
przysparza nam wyraz esthlós, który – choć na ogół także tłumaczony jako „dobry”
lub „szlachetny” – wydaje się stanowić pewną stałą dyspozycję, z którą człowiek się
rodzi i której nauczyć się nie jest w stanie. Snell bycie esthlós nazywa wprost „przynależnością do szlachty”19.
Jeśli Bruno Snell się nie myli, a przymiotnik esthlós jeszcze w czasach Teognisa
oznaczał to, co „arystokratyczne” i co zarezerwowane dla wyróżnionej grupy obywateli rzekomo zasługujących na miano „dobrych”20, to w Corpus Theognideum możemy
odnaleźć nie tylko trop filozoficzny, moralny „dydaktyczny” czy „gnomiczny”, lecz
także wątki polityczno-społeczne związane ze strukturą klasową dawnej polis. Przyjrzyjmy się wybranym elegiom (w. 31-38)21:
Wiedz, że jest tak, jak [mówię]. Wśród złych mężów nie szukaj kompanii,
Zamiast tego, trwaj w bliskiej relacji z dobrymi.
Snell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, przeł. A. Onysymow,
Warszawa 2009, s. 208.
19
Snell B., dz. cyt., s. 129: „«szlachetny» to nie indywidualna jakość duchowa, a przynależność do
«szlachty»”, zob. także Cerri G., La terminologia sociopolitica di Teognide: I. L’opposizione semantica
tra ἀγαθός ἐσθλός e κακός δειλός, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 6 (1968), s. 18, Yamagata N.,
Homeric Morality, Brill, Leiden – New York – Köln 1994, s. 184-224.
20
Takiemu wnioskowi sprzyjają inne źródła, które możemy zestawić z Corpus Theognideum, na przykład
Solon fr. 36W, w. 18-20 (fr. 30 GP): „Prawa i dla złego-plebejusza (kakôi), i dla dobrego-arystokraty (te
kagathkôi), / dostosowawszy sprawiedliwość dla każdego, / napisałem (…)” (przekł. własny wg wyd. M.
L. Westa). Na temat powyższego fragmentu zob. Raaflaub K.A., Athenian and Spartan ‘Eunomia’, or:
what to do with Solon’s Timocracy?, s. 400, [w:] Blok J. H., Lardinois A. P. M. H. (red.), Solon of Athens.
New Historical and Philological Approaches, Leiden – Boston 2006.
21
Pzekład własny wg wyd. D. Younga, dz. Cyt.
18
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Wraz z nimi pij i jedz, i wraz z nimi
Zasiadaj [do uczty]. I tym się podobaj, którzy [mają] wielką władzę.
Od arystokratów (dosł. szlachetnych, esthlôn) szlachetnych [rzeczy] się nauczysz; jeśli zaś ze złymi
się zmieszasz, zniszczysz swój rozum (nóos).
Przyjąwszy te [nauki], przebywaj z dobrymi. Kiedyś im jeszcze powiesz,
że przyjaciołom udzielam dobrych rad22.

Niewątpliwie charakterystyka tych, którzy są agathoi / esthloi i odróżnienie ich
od kakoi / deiloi, czyli nie-arystokratów23, jest ważnym tematem elegii występujących
w całym zbiorze24. Widzimy to zwłaszcza w początkowych fragmentach, gdzie nie
stroni się od uwag dotyczących roli arystokracji i śmiało wartościuje poszczególne
warstwy greckiego społeczeństwa; elegie opierają się przy tym na językowej dwuznaczności łączącej pojęcie „dobra”, także moralnego, z tą uprzywilejowaną grupą
obywateli. Bycie dobrym oznacza zatem spełnienie nie tylko wewnętrznych, lecz także zewnętrznych kryteriów: jak pisze Hanna Zalewska, aby zbliżyć się do osiągnięcia
doskonałości, zdaniem Teognisa „trzeba, prócz walorów osobistych, spełniać czysto
obiektywne warunki. Są to: arystokratyczne pochodzenie – genos25, arystokratyczne
wychowanie – paideia, czyli możliwość obcowania z ludźmi szlachetnymi w społecznym i moralnym tego słowa znaczeniu; posiadanie majątku (...)”26.
Nauczenie adresata elegii, Kyrnosa, odróżniania „dobrych” od „złych”, tzn. „dobrze urodzonych” od nie-arystokratów, splata się z jeszcze jednym wątkiem: opisem
sytuacji politycznej w bezpośrednim otoczeniu poety. Za jednoznaczne potwierdzenie
faktu, że agathoi dla Teognisa stanowią nie tylko uprzywilejowaną klasę ekonomiczno-społeczną, lecz także pewne stronnictwo polityczne, uznać można aluzję zawartą
w wierszu 34: „podobaj się tym, których wielka siła, wielka władza, (megálē dýnamis)”. Jak stwierdza G. Cerri, jest to wyraźne wskazanie na pewne ograniczenia klasowe w społeczeństwie sportretowanym przez poetę oraz potwierdzenie politycznej
wykładni terminów agathos oraz esthlos27. Jak pisze zaś J. Perisinakis, który podkreśla
Fragment 19-38 w opinii Westa zawiera dwa, być może trzy zestawione wtórnie ustępy, spośród których
co najwyżej w. 19-26 stanowić mogą spójną całość zgodną z zamysłem poety, tenże, Studies in Greek
Elegy and Iambus, dz. cyt., s. 42. Jak pokazuje jednak H. F. Johansen, A Poem by Theognis (Thgn. 19-38),
Classica Et Mediaevalia, 42 (1991), s. 9-32, wersy te posiadają nie tylko jedność tematyczną, „duchową”
czy stylistyczną, lecz także szereg kompozycyjnych zależności, które sprawiają, że nie sposób podzielić
ich na mniejsze części.
23
Pojęcia ἀγαθοί i ἐσθλοί, podobnie jak i κακοί oraz δειλοί, w Corpus Theognideum występują jako synonimy. Pokazał to już T. Hudson-Williams, tenże, Theognis and his poems, The Journal of Hellenistic
Studies, 23 (1903), s. 10.
24
Odróżnienie agathoi od kakoi stanowi zresztą powszechny motyw w całej tradycji elegijnej: wątek
obecny nie tylko w Corpus Theognideum, lecz także u Symonidesa, Bakchylidesa, Solona, a nawet Pindara, zob. Dickie M., The Argument and Form of Simonides 542 PMG, “Harvard Studies in Classical
Philology” 82 (1978), s. 21-33; Morgan K., Generic ethics and the problem of badness in Pindar, s. 3031, [w:] Sluiter I., Rosen R. (red.), Kakos. Badness and Anti-Value in Classical Antiquity, Brill, Leiden
– Boston 2008.
25
Ten aspekt akcentuje zresztą już Ksenofont, który kwestię „dobrego urodzenia” (eû genésthai) przedstawił jako kluczowy wątek dzieła Megarejskiego poety (fragment cyt. przez Stob. 4. 29. 53, za wyd.
Edmonds J. M., dz. Cyt.).
26
Zalewska H., Nauki etyczne Hezjoda i Teognisa…, dz. cyt., s. 202.
27
Cerri G., dz. cyt., s. 17, przyp. 17. Felix Jacoby zwracał uwagę na fakt, iż w innych fragmentach (np. w.
22
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związek zachodzący między określeniem megálē dýnamis a nakazem przystawania
wyłącznie z „dobrymi” z kolejnego wersu, „(…) zakłada się niejako z definicji, że
agathoi posiadają wielką władzę, gdyż stanowią oni klasą rządzącą, przynajmniej do
czasów, w których pisał Teognis”28.
W świetle powyższych wniosków „dydaktyzm” Teognisa przedstawia się jako
szczególna próba przekazania pewnych norm kulturowych. Pouczenia autora często
ogniskują się wokół wymiaru praktycznego oraz klasy ówczesnych arystokratów, stają
się wyrazem elitarnej ideologii. Gdy poeta mówi, że od „szlachetnych” Kyrnos nauczy
się „szlachetnych” [rzeczy] (w. 35), w rzeczywistości ma na myśli pewien zestaw reguł, ustalony kod zachowań związanych z zamkniętą społecznością arystokratyczną
Grecji doby archaicznej, kod usystematyzowany i restrykcyjny.

4. Wewnętrzne kryteria dobra
Prawdziwy arystokrata ucieleśnia dla Teognisa zarówno władzę idealną, jak i ideał
etyczny – ideał rzekomo wspólny dla środowiska arystokratycznego, przekazywany
z pokolenia na pokolenie, tak jak to czyni również Teognis w stosunku do Kyrnosa
(„rad ci udzielę, których sam, Kyrnie, nauczyłem się od agathoi jeszcze jako młodzieniec”, w. 27-28). Ilustracją tej myśli są te fragmenty, w których obraz dobrego-arystokraty budowany jest w opozycji do niższych klas społecznych, np. w wersach 64-68:
Poznasz zaś myśli – sposób myślenia (phrénas) – tych nędznych ludzi,
Jako że zaufania [nie można mieć] do żadnego z ich uczynków.
Pokochali niewolnicze podstępy i chytrość,
Tak że nie ma już dla nich żadnego ratunku.

Podkreślenie braku wierności „źle urodzonych” oraz niemożności okazania im
zaufania zawiera cichą sugestię, że prawdziwi agathoi są właśnie wierni i godni
wszelkich przejawów przyjaźni29. Podobnie możemy odczytać te ustępy, w których
pojawia się wątek władzy (w. 39-52)30:
53-68 czy 39-52) autor odmawiał agathos posiadania dynamis – utracili je oni na rzecz „złych”, utracili
władzę polityczną w polis. Na tej podstawie uznał on powyższy wers za interpolację (za: Johansen H.F.,
dz. cyt. s. 26). Wydaje się jednak, że δύναμις posiada znacznie szerszy zakres semantyczny, wykraczający
poza kontekst polityczny. Warto na przykład zauważyć, że pojęcie megale dynamis występuje w innym
fragmencie Korpusu Teognidejskiego, gdzie zostaje odniesione do władzy Dzeusa (w. 373-374, zob. niżej).
28
Περυσινάκης Ι. Ν., «Αρχαϊκή λυρική ποίηση. Ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά στην αρχαία
ελληνική λογοτεχνία: Προβλήματα ερμηνείας και μετάφρασης της αρχαϊκής ελληνικής λογοτεχνίας: Μια
ερμηνευτική προσέγγιση», Εκδόσεις Δ.Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 2015, s. 441.
29
W perspektywie performatywnej wszelkie „anty-przykłady” postaw moralnych są szczególnym narzędziem retorycznym, oddziałującym na wyobraźnię potencjalnego audytorium (w założeniu złożonego
z arystokratów, osób uchodzących za agathoi) obrazami budzącymi powszechną niechęć, budującymi
tym samym porozumienie między wykonawcą a odbiorcą. Opieram się w tym miejscu na pracy Noussia
M., Lo stile ‚semplice’ di Tirteo?, [w:] Chiron P., Lévy C. (red.), Les Noms du Style dans l’Antiquité gréco-latine, Deuxième et Troisième Journées d’ Étude, Paris 2010, s. 11-24 oraz Περυσινάκης Ι. Ν., dz. cyt.,
s. 188-189 i ich interpretacji wierszy Tyrtajosa (fr. 10W).
30
Nie jest jasne czy poniższy ustęp (w. 39-52) stanowi dwa osobne fragmenty (w. 39-42 i 43-52), jak chce tego na
przykład Hudson-Williams T. (dz. cyt., s. 10-11) oraz Groningen (van) B.A. (Théognis, dz. cyt., s. 28), czy też jest on
jednolitym fragmentem, jak sugerują w swoich wydaniach M. L. West (tenże, dz. cyt.) oraz D. Young (tenże, dz. cyt.).
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Kyrnie, brzemienna jest ta polis. Boję się, że zrodzi męża,
Który ukarze naszą złą hybris.
Mieszkańcy wciąż są mądrzy (saóphrones), ale przywódcy
Pchają miasto ku złu (eis kakótēta).
Jeszcze nigdy, Kyrnie, arystokraci-dobrzy mężowie nie zniszczyli miasta,
Gdy jednak podoba się złym, że lud popełnia zbrodnię (hybrídzein)
I że niszczą oni sprawiedliwe prawa, i przynoszą [korzyści] niesprawiedliwym
Dla własnych, prywatnych zysków i władzy,
To nie licz, że to miasto wytrwa długi czas w zgodzie,
Choćby i teraz utrzymywał się spokój,
Skoro złym mężom bliskie się stają
Korzyści, co płyną wraz ze złem ludu.
Stąd zaś konflikty wewnętrzne, mordy rodowe wśród mężczyzn,
I monarchowie – a dla polis nigdy nie jest to miłe.

Niszczenie sprawiedliwości (díkai), żądza władzy (krátos), czające się zbrodnie,
konflikty (stásies)31 i morderstwa (phónoi): autor elegii buduje obraz polis pod rządami „złych”, czyli klas niższych-kakoí, jako zmierzającej ku faktycznemu „złu”
(kakótēs), dosłownie „upadającej w zło”32. Wprowadzenie motywu hybris podkreśla
zarówno etyczny wymiar tego odwrócenia hierarchii władzy, jak i nieuchronność zapłaty za wzmagające się występki – nieuchronność katastrofy, którą zwiastuje groźba
nadejścia pewnego „męża”, nieokreślonego „karzącego” (euthyntḗr), który pozwoli
odpłacić mieszkańcom za ich pychę i arogancję. Jego przybycie przedstawione jest
jednak w formie hipotetycznego rozwiązania: i bez figury tyrana źle urodzeni, którzy
nie znają sprawiedliwości ani nie są nauczeni panowania nad sobą, doprowadzają cały
„lud”, demos, do zła. Ich prywatne interesy i korzyści (oikeīa kérdea, w. 46) łączą
się przecież z „powszechnym złem”, „złem ludu” (demósios kakós, w. 50)33, w planie
boskim potwierdzają zaś bezwzględność i nieuchronność kary zsyłanej przez Dzeusa
i innych bogów, wyłącznych dystrybutorów wszystkich dóbr oraz nieszczęść (zob.
niżej, w. 133-142).
Nie sposób twierdzić, że znajdujemy się na poziomie zaledwie społecznej diagnozy: „zło” i „dobro” mają zdecydowanie bardziej ogólny charakter, o czym świadczy
już choćby dobór poszczególnych terminów, poprzez które poeta opisuje rozpad polis.
Co więcej, kategoria agathos, którą powiązałem wcześniej z uprzywilejowaną klasą
społeczną, okazuje się być dużo bardziej płynna i niejasna: świadczą o tym dobitnie
te ustępy, w których Teognis wskazuje na problemy z rozpoznaniem „dobrych” od
„złych” albo zdaje się formułować oskarżenie pod adresem całej klasy arystokratów
O pojęciu stasis zob. Orwin C., Stasis and Plague: Thucydides on the Dissolution of Society, The Journal of Politics, 50/4 (1988), s. 831-847.
32
Jak stwierdzają stanowczo Andrej i Ivana Petrovic, Inner Purity and Pollution in Greek Religion. Volume I: Early Greek Religion, Oxford University Press, Oxford 2016, s. 43: “(…) the noun κακότης refers
to moral character in early Greek…”. Zobacz także Theogn. fr. 1027-1028, cytowany niżej (przyp. 27).
33
Autor wykorzystuje tu zwrot, który również u Solona (fr. 4W, w. 26) służy do przeciwstawienia indywidualnych korzyści negatywnym skutkom o wymiarze społecznym, Podlecki A. J., The Early Greek
Poets and their Times, University of British Columbia Press, Vancouver 1984, s. 126. Zob. też: Irwin E.,
The transgressive elegy of Solon?, s. 69 [w:] Solon of Athens…, dz. cyt.
31
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o arogancję i butę (w. 39-40, „nasza zła hybris”)34.
Warto zauważyć, że te dwie strony „bycia dobrym” – spełnienie warunków zewnętrznych (dobre urodzenie, odpowiedni status majątkowy, znajomość konwenansów arystokratycznego wychowania, zob. wyżej) oraz warunków wewnętrznych –
wydają się wzajemnie sobie przeczyć: z jednej strony znajdujemy się na poziomie
opisu rzeczywistości społeczno-politycznej, gdzie zostaje wyeksponowana rola „dobrego urodzenia”, tzn. przynależności do możnych rodów arystokratycznych, z drugiej na poziomie moralnym, w ramach którego podkreśla się wagę umiaru, wyborów
etycznych, sprawiedliwego postępowania, a także religijnej „pobożności” (zob. niżej).
Zwrócił na to uwagę już Platon, który w Menonie (94c-95a) przywołał dwa ustępy
z Corpus Theognideum, w. 33-36 oraz 434-43835. Pierwszy z nich zdążyliśmy już poznać, przyjrzymy się zatem drugiemu fragmentowi. Poniżej przytaczam całą elegię
cytowaną przez Platona (w. 429-438):
Łatwiej urodzić i wyżywić śmiertelnika niż szlachetne myśli
[mu] przekazać. Nikt dotąd nie odkrył tego,
Jak mądrym uczynić niemotę, czy jak ze złego (kakoū́ ) szlachetnego (esthlón).
A jeśliby dał bóg [podopiecznym] Asklepiosa (tj. lekarzom)
[zdolność] leczenia wśród ludzi zła [płynącego z] zaślepionego rozumu (atērás phrénas),
Przyniosłoby [im] to mnóstwo pracy i zysku.
Bo jeśli myśl / władza umysłowa (nóēma) jest dobrze osadzona w człowieku,
Nigdy z dobrego ojca (eks agathoū́ patrós) nie zrodzi się zły [syn],
[o ile jest on] posłuszny mądrym zaleceniom (múthoisi saóphrosin);
ucząc jednak złego, nigdy nie zrobisz z niego dobrego męża.

Platon zarzuca Teognisowi niespójność, to, że „sam sobie przeczy” (autós autṓi
perí tṓn autṓn ta’nantía légei, 96a)36: z jednej strony twierdzi, że „źle urodzonemu”
nie da się wpoić szlachetności, z drugiej – jak ma to miejsce w poprzednim fragmencie – mówi o „uczeniu się” (manthánein, zob. w. 35 i 38) tychże esthla, „szlachetnych
rzeczy”. Oczywiście kontekst Platońskich rozważań o dobru jest zupełnie obcy poezji
archaicznej, nie osłabia to jednak powyższej wątpliwości.
Wraz z lekturą elegii znajdujemy się w samym sercu panującej ówcześnie ideologii arystokratycznej, która w pochodzeniu widziała podstawowe kryterium podziału
społecznego („ze złego nigdy nie zrobisz dobrego”, w. 438, zob. także w. 535-539),
jednocześnie dążyła do utrzymania tych społecznych i klasowych podziałów (w. 43,
„Jeszcze nigdy, Kyrnie, arystokraci-dobrzy mężowie nie doprowadzili do upadku miasta”). Z drugiej jednak strony Teognis wydaje się przekraczać taki sposób rozumienia
„arystokracji”, która poprzestaje na kwestii pochodzenia czy majętności jako wyróżniku przynależności do grupy uprzywilejowanej. Jak widzieliśmy wyżej, pojęcia dobra” i „zła” wyrażają zarówno wartości z porządku społecznego, jak i etycznego: ktoś
Tak interpretuje fragment Węcowski M., Sympozjon, czyli wspólne picie. Początek greckiej biesiady
arystokratycznej (IX-VII wiek p.n.e.), Sub Lupa, Warszawa 2011, s. 62.
35
Zob. Harrison E., Studies in Theognis, together with a Text of the Poems, Cambridge 1902, s. 65-71.
Świadectwo Platona, który w. 434-438 jednoznacznie łączy z postacią Teognisa, stanowi najlepsze potwierdzenie autentyczności fragmentu.
36
Cyt. za wyd. Edmonds J. M. (ed.), Elegy and Iambus, dz. cyt., s. 218.
34
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„dobry” jest po prostu dobry, postępuje zgodnie ze swoim „szlachetnym rozumem”
czy „szlachetnymi myślami” (phrénas esthlás, w. 429), przy okazji jest arystokratą,
może poszczycić się przynależnością do jednego z wyróżnionych rodów danej polis
i przestrzeganiem arystokratycznego etosu (a nawet etosów, zob. w. 936-970). Warto
także podkreślić, że bycie „dobrym” przekracza możliwości tych, którzy urodzili się
„źli”: dobre urodzenie nie wystarcza, zdaje się mówić poeta w cytowanym wyżej fragmencie, dobre urodzenie stanowi zaledwie warunek możliwości stania się agathos.
Aby stać się agathos czy esthlos, trzeba być także „posłusznym” mądrym mitom (peithómenos múthoisi saóphrosin, w. 437), w oparciu o nie dokonywać zaś właściwych
wyborów moralnych. Dlatego też osiągnięcie arete nie jest zadaniem łatwym, choć
możliwym37.

5. Aspekt religijny: bycie dobrym jako pobożność
Na gruncie Theognidei wielokrotnie dochodzi do wzmocnienia powyżej opisanych
elementów politycznych, ideologicznych czy etycznych o wymiar religijny. W całym Corpus Theognideum możemy napotkać wiele elegii wyrażających ideę boskiej
opatrzności38, skierowanych niekiedy bezpośrednio do bóstw, wśród fragmentów powszechnie uznawanych za autentyczne (z florilegium purum, w. 19-254) stanowią one
jednak rzadkość. Nie oznacza to, że elementy religijne są zupełnie nieobecne w początkowych fragmentach zbioru. Znamienny w tym względzie jest zwłaszcza język,
który tradycja teognidejska wykorzystuje w celu przedstawienia cech „dobrych” arystokratów, agathoi (w. 145-148):
Wybierz tak, by szanując boskie prawa (dosł. będąc pobożnym, eusebéōn)
żyć z niewielkim majątkiem
Zamiast stać się zamożnym, zdobywszy pieniądze w niesprawiedliwy sposób.
W sprawiedliwości zebrane jest wszelkie powodzenie (aretē),
Każdy zaś dobry mąż-arystokrata (anēr agathós), Kyrnie, jest sprawiedliwy.

Jeśli faktycznie, jak chce tego na przykład Mieke Bal, już same pojęcia stanowią
„skrótowe teorie”, w których ogniskuje się pewna ogólna wizja świata39, czasownik
eusebéōn z wersu 145 (wraz z rzeczownikiem eusébeia, od którego pochodzi) wydaje
się najpełniej wyrażać ideę greckiej religijności. W pojęciu eusebeii koncentruje się
Co zostaje podkreślone np. we fr. 1027-28: „Łatwe jest dla ludzi złe działanie (prḗksis (...) kakótētos,
dosł. „dzieło zła”), dobre przedsięwzięcie wydaje się zaś trudne”. Opis trudności związanych z osiąganiem ideału agathos wygląda na stały topos elegijny, por. Symonides 524, 11-16 PMG, gdzie w intertekstualnej aluzji do słów „mędrca” Pittakosa z Mityleny (chalepòn esthlòn émmenai) zostaje odrzucona
możliwość stania się „dobrym”, zob. nt. klasyczne opracowanie Ulricha von Wilamowitza-Moellendorffa, Sappho und Simonides, Untersuchungen über griechische Lyriker, Weidmann, Berlin 1913, s. 159-175
i Rawles R., Simonides…, dz. cyt., s. 145-154.
38
Na temat pogańskiej opatrzności, znacznie odbiegającej – jak zwrócił na to uwagę jeden z recenzentów
– od chrześcijańskiego konstruktu „bożej opatrzności”, zob. Rybowska J., Zbożność i bezbożność w kulturze Greków, Łódź 2018 (w druku), s. 258 i dalej.
39
Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przeł. Bucholc M., Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 48, zob. także Deleuze G., Guattari F., Co to jest filozofia?,
przeł. Pieniążek P., słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2000.
37
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cały szacunek dla boskich praw i reguł życia religijnego greckich poleis40; jak pisał,
w kontekście filozofii stoickiej, Diogenes Laertios (VII, 119, 5): „[w]szyscy ludzie
dobrzy (…) są bogobojni (theosebeī́s), znają bowiem to, co się odnosi do kultu bogów,
a bogobojność (eusébeia) to właśnie znajomość służby bożej. Składają ofiary bogom,
sami zachowują czystość i unikają grzechów przeciw bogom”41. W tym względzie
„sprawiedliwość” (dikaiosúnē, w. 147), „szlachetność” (aretḗ, późniejsza filozoficzna
„cnota”, w. 14842), „bycie sprawiedliwym” (díkaios eṓn, w. 148) oraz „bycie pobożnym” (w. 145) zdają się stanowić pewien zwarty system, zespół wzajemnie uwarunkowanych elementów składających się na religijnie nacechowany wzorzec etyczny.
Z tak rozumianym ideałem pobożności religijnej zostaje zestawiony ideał arystokraty, o którym pisałem wcześniej: anēr agathós, „szlachetny mąż”, zawsze jest
sprawiedliwy, w samej sprawiedliwości kryje się zaś aretḗ, „szlachetność”. To, co
rozpoznałem wyżej jako etos arystokraty oraz zbiór zasad obowiązujących wśród
uprzywilejowanej klasy społecznej agathoi w Corpus Theognideum obowiązuje także
na poziomie praw boskich: wraz z odniesieniem do sfery religijności i pojęcia „boskiej
sprawiedliwości” pouczenia poety nabierają cech obiektywnych, stają się pewną uniwersalną wykładnią tego, co sprawiedliwe, szlachetne, dobre.

6. Podsumowanie
Jak starałem się pokazać, podstawowe terminy dyskursu moralnego w Corpus Theognideum posiadają mocne implikacje ideologiczne, odzwierciedlające ówczesne podziały klasowe oraz określony system aksjologiczny. Dla dzisiejszego czytelnika jest
to zresztą dosyć czytelne, co wynika z różnic semantycznych dzielących język grecki doby archaicznej od współczesnych języków europejskich: pojęcia etyczne, które
dla nas charakteryzuje uniwersalizm, w Corpus Theognideum uwikłane są w wąsko
definiowane kategorie z porządku społeczno-ekonomiczno-politycznego. Retoryczno-ideologiczny charakter wskazanych wyżej wątków potęguje ponadto fakt, iż elegie
zawarte w zbiorze z założenia są dziełami performatywnymi, przeznaczonymi nie do
samotnej lektury, a do odśpiewania „przy wtórze aulecisty”, jak mówi w. 533 Theognidei. Dla słuchaczy poezji teognidejskiej, arystokratów–agathoi spotykających się
na sympozjach, elegie były atrakcyjne, jak przypuszczam, zwłaszcza wtedy, gdy wyrażały poglądy akceptowane przez wszystkich uczestników uroczystości. W tym względzie poezja oraz filozofia – niezależnie od szczegółowych definicji oraz nieostrości
owego podziału – pełnią zupełnie odmienne funkcje.
Nie oznacza to jednak, że perspektywa interpretacyjna ukierunkowana ku badaniu
implikacji ideologicznych wyczerpuje przestrzeń możliwych sensów elegii Corpus
Theognideum. Wśród wzajemnych relacji tekstualnych, które wyodrębniłem, „ideoloRybowska J., Zbożność i bezbożność…, dz. cyt., s. 29: „(…) εὐσέβεια to posłuszeństwo okazywane
prawu bądź normom religijnym, które określają relacje człowieka z Bogiem lub bogami”; badaczka zwraca także uwagę na moralny i etyczny charakter tych norm, których nie sposób ograniczyć wyłącznie do
religijnych nakazów.
41
Przeł. K. Leśniak, cyt. za: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, PWN, Warszawa
1982, s. 424.
42
Na temat pojęcia aretḗ w tradycji poetyckiej zob. Gentili B., Poesia e pubblico nella Grecia antica. Da
Omero al V secolo, Feltrinelli, Milano 2006 (pierwsze wyd. 1985), s. 104.
40
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gical background” z całą pewnością nie stanowi centrum odniesień. Co więcej, (auto)
kreacja „ja poetyckiego” – Teognisa z Megary, mędrca i autorytetu, który dobrze radzi
przyjaciołom (w. 38), – tak jak i wykorzystywanie przykładów i antywzorów służących rozróżnieniu prawdziwych dobrych-arystokratów (agathoi) od ludzi, którzy nie
zasługują na to miano, ukazują, że poglądy przedstawione w Corpus Theognideum
przekraczają ramy jednej ideologii (polis bądź anty-polis). Tradycja Teognisa czerpie, rzecz jasna, z zaplecza ideologicznego środowisk arystokratycznych, opiera się na
słowniku elegii, w którym podstawowe terminy etyczne wyróżniają także sensy społeczno-polityczne, na pytanie o znaczenie „bycia dobrym” odpowiada jednak w unikatowy sposób.
Dostrzeżenie oryginalności zbioru – modyfikacji, przesunięć znaczeniowych, rewizji czy adaptacji przez tradycję Teognidejską starszych motywów czy toposów elegijnych – w mojej opinii wymaga wykroczenia poza perspektywę „ideologii” (polis bądź
anty-polis) i stworzenia dynamicznego modelu interpretacyjnego, który uwzględniałby napięcia oraz różnice występujące między różnymi zabytkami arystokratycznej
poezji i elegii.
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„dobry” w tradycji poetyckiej Teognisa z Megary
Streszczenie
Celem pracy jest analiza wybranych wątków filozoficznych Corpus Theognideum, zbioru elegii przypisywanych Teognisowi z Megary (VI w. p.n.e.). Rezygnując z opozycji filozofia-poezja jako nieodpowiadającej realiom Grecji epoki archaicznej autor kładzie nacisk na filozoficzny charakter tradycji poetyckiej, na tle tego fenomenu – ustnie przekazywanych elegii sympozjalno-dydaktycznych – ukazuje zaś
specyfikę węższej tradycji zachowanej pod imieniem Teognisa. Punkt wyjścia dla procesu interpretacji
stanowi analiza filologiczna podstawowych pojęć o wydźwięku moralnym, aretḗ ‘szlachetność’, ‘cnota’
oraz agathós i esthlós, przymiotników zwyczajowo tłumaczonych jako ‘dobry, szlachetny’; poprzez porównanie wybranych fragmentów Corpus Theognideum ze starszymi dziełami poetyckimi (Hezjoda oraz
Homera) i nakreślenie właściwego kontekstu historycznego autor wyróżnia trzy kody znaczeń, w ramach
których możemy odczytać tekst: 1) poziom społeczno-polityczny, powiązany z ideologią arystokratyczną
i ówczesnymi podziałami klasowymi; 2) poziom moralny, w ramach którego zostają wyznaczone wewnętrzne kryteria bycia dobrym; 3) poziom religijny bądź metafizyczny, nadający wyróżnionym pojęciom charakter obiektywny i uniwersalny. Brak wyraźnych granic między „kodami” sprawia, że pojęcia
występujące w zbiorze charakteryzują się polisemicznością: agathós jest jednocześnie terminem z porządku moralnego, jak i określeniem przynależności do uprzywilejowanej klasy społecznej.
Słowa kluczowe: Teognis z Megary, poezja oralna, elegia, sympozjum, filozofia grecka.
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Elegiarum libri quattuor Jana Kochanowskiego wobec De
rerum natura Lukrecjusza
1. Wprowadzenie
Chociaż z De rerum natura czerpali już Horacy czy Wergiliusz, to o twórcy tego
poematu wiadomo niewiele. Prawdopodobnie przyczyną tego jest filozofia, którą
Lukrecjusz reprezentował – epikureizm, który, jak zauważa Józef Korpanty2, nie był
aprobowany przez polityków Cesarstwa Rzymskiego. W samym Rzymie uznawano
uczniów Ogrodu za zgromadzenie, sektę i mimo ówczesnej popularności etyka Epikura i jego kontynuatorów nie była respektowana tak, jak stoicyzm. Epikurejski model
samorozwoju i poszukiwanie szczęścia pojętego w kategorii przyjemności w izolacji
od spraw państwowych nie były wówczas akceptowane.
Rzymski następca Epikura, podobnie jak on sam, był napiętnowany w średniowieczu
jako jeden z ojców filozofii ateistycznej, która miała być przyczyną moralnej degeneracji. Już u schyłku starożytności i w wiekach średnich utożsamiano epikureizm z hedonizmem, co doprowadziło do powstania otoczki milczenia wokół twórców Ogrodu
i ich dzieł. Mimo to chrześcijaństwo wykorzystało pewne elementy myśli Lukrecjusza
do walki z pogańskimi bogami, gdyż epikurejska krytyka dawnych wyobrażeń okazała
się skuteczna w chrystianizacyjnych zabiegach Kościoła, zwłaszcza wśród konserwatywnych elit intelektualnych przywiązanych do wierzeń przodków3. Dzięki średniowiecznym wyznawcom atomizmu, a później rozwojowi myśli humanistycznej4, idee
Epikura i Lukrecjusza przetrwały, a ich wpływ można zauważyć nawet w twórczości
świętego Augustyna czy świętego Hieronima5. Mimo to bardzo długo epikureizm pełnił rolę marginalną, nie wspominano o nim przez stulecia, zaś koncepcje Lukrecjusza
rzadko brano pod uwagę w rozważaniach filozoficznych. Momentem przełomowym
w recepcji myśli rzymskiego filozofa stał się rok 1417, kiedy to Gianfrancesco Poggio
Bracciolini odkrył manuskrypt De rerum natura6. Utwór, który zaginął na piętnaście
stuleci i był zwykle ignorowany przez intelektualistów Kościoła, został odnaleziony
przez papieskiego sekretarza. Jest to pewna ironia historii.
Trwałość pergaminu, niewymazanie z niego tekstu i determinacja Braccioliniego
robert.mileszczyk98@gmail.com, n.tukiendorf@o2.pl, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl
2
Zob. J. Korpanty, Lukrecjusz. Rzymski apostoł epikureizmu, Wrocław 1991, s. 217.
3
Zob. ibidem, s. 219; T. Sinko, Antyk w literaturze polskiej. Prace komparatystyczne, wybór i oprac. T.
Bieńkowski, Warszawa 1988, s. 263.
4
Zob. E. Lasocińska, Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku, Warszawa
2014, s. 39-40.
5
Zob. J. Korpanty, op. cit., s. 219.
6
Zob. T. Sinko, op. cit., s. 264; L. N. Reynolds, N. G. Wilson, Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób
antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Warszawa 2008, s. 183-187.
S. Greenblatt, Zwrot. Jak zaczął się renesans, tłum. M. Słysz, Warszawa 2012, s. 58-65
1
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w poszukiwaniu rękopisów spowodowały ponowne zaistnienie poematu Lukrecjusza
w kulturze europejskiej. Dzieło, od kiedy po raz kolejny pojawiło się wśród intelektualistów renesansowych, zaczęło wywierać ogromny wpływ na twórców i nowe idee
filozoficzne – empiryzm, sceptycyzm, deizm i nowożytny materializm. W XVI wieku
Lukrecjuszem inspirowali się między innymi Michel de Montaigne i William Szekspir7.

2. Przyczyny popularności De rerum natura
Podatny grunt rozwiniętych już tendencji humanistycznych, szczególnie we Włoszech, umożliwił szybkie uznanie wartości poematu wśród artystów i myślicieli
w pozostałych częściach Europy. Niewątpliwie De rerum natura miało wielką siłę
przekazu, która przyciągała licznych nowożytnych twórców, a jedną z jakości dzieła, która wzmacniała rezonans traktatu, była jego poetyckość. Lukrecjusz imponował
swoim niebywałym i rzadko spotykanym talentem, łączącym jakości intelektualne
z artystycznymi (te docenił już Cyceron, niechętny epikureizmowi)8. Poeci, jak Jan
Kochanowski, dla twórczości których wątki filozoficzne były istotne, mogli dzięki
temu niejako identyfikować się z modelem artysty-filozofa reprezentowanym przez
autora De rerum natura. Nie można też nie docenić wartości artystycznych poematu,
szczegółowy wykład skomplikowanej koncepcji atomistycznej zawarty w pięknym
wierszu był zjawiskiem właściwie niespotykanym i musiał zwrócić na siebie uwagę
wrażliwych estetycznie humanistów.
Istotna dla recepcji poematu była również ogólna atmosfera intelektualna renesansu. Epikurejska koncepcja bogów szczęśliwych, przebywających poza światem
i nie ingerujących w jego losy inspirowała twórców, którzy przestali myśleć o religii
w kategoriach ortodoksji katolickiej i również w tej dziedzinie przyswajali myśl filozofów pogańskich. Zamiast poświęcać swoje rozważania bytom boskim, Lukrecjusz
kontempluje świat fascynujący dynamizmem, zmiennością, przemijalnością i energią.
Odsunięcie rozważań nad bogami stworzyło miejsce dla afirmacji życia i badania natury, tak niezwykłej, a dotychczas usuwanej z pierwszego planu refleksji filozoficznej.
Rzymianin inspirował swoim niezachwianym entuzjazmem poznawczym względem
wszechświata i właśnie tę jakość De rerum natura można uznać za najważniejszą, jako
że pomogła rozwijać podobne tendencje w kulturze renesansu9.
Dzieło stało się też jednym z katalizatorów debaty na temat nieśmiertelności duszy.
Przekonanie o jej materialnym i śmiertelnym charakterze było jedną z podstaw etyki
epikurejskiej, tym zagadnieniom poświęcona jest właściwie cała księga III poematu. Brak perspektywy eschatologicznej prowadził do wyraźnej apoteozy doczesności,
życie zaczęto postrzegać jako jednorazowe, kruche, ale zarazem intensywne. Zgodnie z hasłem carpe diem należało wykorzystywać pełny potencjał każdego momentu spędzonego na świecie. Niewątpliwie ów aspekt mógł mieć pozytywny wpływ na
odbiór epikureizmu wśród humanistów zakorzenionych w tradycji Coluccio SalutaZob. ibidem, s. 281-288.
„Poematy Lukrecjusza są takie jak piszesz: jaśnieją wielkim talentem, a wiele też jest w nich sztuki.”
Tak stwierdzał Cyceron w liście do swojego brata Kwintusa na początku roku 54 p. n. e., cyt. za: Marek
Tulliusz Cycero, Wybór listów, tłum. G. Pianko, oprac. M. Plezia, Wrocław 2004, s. 158.
9
Zob. S. Greenblatt, op. cit., s. 19-20.
7
8
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tiego, Francesco Petrarki i Leonardo Bruniego, czyli obrońców vita activa. W oczywisty sposób kłóciło się to jednak z doktryną chrześcijańską, dlatego też zaognił się
spór o nieśmiertelność duszy, który angażował intelektualistów zarówno we Włoszech jak i w Polsce10. Fascynacja epikureizmem nie wiązała się jednak bezpośrednio
z przyjęciem tej tezy, humaniści często przejawiali tendencję do chrystianizacji filozofii Ogrodu, bądź też łączenia jej z elementami innych szkół, tworząc tym samym
oryginalne, synkretyczne wizje świata11. Trudno zaprzeczyć, że poemat Lukrecjusza
odkrywa piękno, nie tylko duchowe, lecz głównie to zawarte w człowieku i naturze.
Średniowiecze na poziomie doktrynalnym odrzucało przyjemności cielesne na rzecz
prymatu ducha. Humaniści inspirowani epikureizmem przekazanym przez Lukrecjusza dokonywali rehabilitacji doczesności, doceniano piękno we wszystkich jego formach. Celebrowano miłość, nie tylko cielesną, ale zachwycano się również rolą, jaką
pełni ona w naturze, będąc przyczyną ciągłego odradzania się istnień12. Inspiracje epikureizmem przybierały różne formy i budowane były na podstawie, czasami bardzo
interesujących, konstrukcji myślowych, czego przykładem może być oparty na teorii
podwójnej prawdy system Kallimacha i Grzegorza z Sanoka13. Poemat Lukrecjusza
stał się niewyczerpanym źródłem motywów i idei zdolnych zafascynować licznych
poetów i myślicieli epoki potrafiących wkomponować bogate w treści wątki epikurejskie do swojej twórczości14. Warto zatem zbadać, jak dokonał tego najwybitniejszy
renesansowy poeta słowiańszczyzny w Elegiarum libri quattuor.

3. Analiza
Zaznaczmy, iż Elegie Jana Kochanowskiego to zbiór bogaty w odniesienia do tradycji filozofii antycznej. Nie mogło zatem zabraknąć też Lukrecjusza, który, mimo że
nieobecny bezpośrednio w rękopiśmiennym Elegiarum libri duo, pojawia się później
wymieniony z imienia w wydaniu z roku 158415. Ostateczna redakcja zbioru jest już
dziełem doświadczonego poety, który nadawał mu finalny kształt, wprowadzając poprawki i zmieniając układ utworów tak, aby realizował on wszystkie zamierzone przez
niego cele.
Prowadzi to do pytania, dlaczego Kochanowski dodał do zbioru Elegię II 10? Jest
to oczywiście ściśle związane z rozszerzeniem cyklu o kolejne dwie księgi, przez
co kompozycja zbioru zostaje właściwie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich
w większości pokrywa się z utworami zawartymi w rękopisie i stanowi wzorowaną
w znacznej mierze na Propercjuszu, ale też innych elegikach rzymskich, historię miłości poety do Lidii16. Jej podsumowanie zawarte jest w ostatnim utworze drugiej księgi,
gdzie bohater podczas snu, prowadzony przez bliżej nieokreślonego bożka, rzuca się
ze skały leukadyjskiej, co kończy jego cierpienia wywołane żywionym do Lidii uczuZob. E. Garin, Filozofia odrodzenia we Włoszech, tłum. K. Żaboklicki, Warszawa 1969, s. 191-195.
Zob. m. in. J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 1980, s. 328-329
12
Zob. E. Garin, op. cit., s. 70-74.
13
Zob. E. Lasocińska, op. cit., s. 62-68.
14
Zob. S. Greenblatt, op. cit., s. 280-294.
15
Różnice pomiędzy utworami pochodzącymi z rękopisu Osmolskiego (Elegiarum libri duo) a wydaniem
z roku 1584 są przedstawione m. in. w monografii: Zob. J. Pelc, op. cit., s. 308-332.
16
Zob. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego. Dwie wersje, Warszawa 1981, s. 104-127.
10
11
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ciem. Elegia ta zachowuje w edycji z roku 1584 swoje miejsce jako zakończenie „Księgi drugiej” i stanowi zwieńczenie młodzieńczej historii miłosnej17. Wprowadza jednak
Kochanowski utwór, który pełni funkcję prologu do finału drugiej księgi. Elegia II 10
rozpoczyna się pełnym żalu stwierdzeniem marności życia człowieka pozbawionego
miłości swojej ukochanej, po której zrozpaczony kochanek rozważa samobójstwo:
Po co przedłużam życia opłakanego chwile, po co ciężką ranę w głębi serca noszę? Łatwiej skały jest
zmiękczyć i skruszyć twarde opoki, niż wzruszyć serce mej pani. Póki była nadzieja, że będzie lepiej,
stałym sercem znosiłem wszystko, cokolwiek los rozkazał srogi. Lecz dziś marna ma nadzieja więdnie jak
zgrzybiała starość, a gdy pierzchła nadzieja, życie stało się dla mnie karą. Czemu się waham, nieszczęsny,
albo rzucić się na oślep w gwałtowne odmęty, albo twardym żelazem bok sobie przeszyć? 18

Następnie w Elegii II 11 wydarzenie to dochodzi do skutku, jednak wyłącznie
w rzeczywistości sennej, tylko jako akt symbolicznego wyzwolenia z męki niespełnionej miłości. Dalszy ciąg tekstu wyraża groźbę skierowaną do niewdzięcznej kochanki,
poeta przedstawia ciąg nieszczęść jakich kobieta doświadczy po jego śmierci. Motywem samobójstwa zakończył Kochanowski też pierwszą księgę cyklu. Dostrzegamy
zatem pewną prawidłowość w kompozycji pierwszych dwóch ksiąg – w Elegii I 15
skok Wandy do Wisły jest ucieczką przed afektem ze strony Rytygiera, z kolei w Elegii
II 11 śmierć staje się wyrazem żalu kochanka z powodu nieodwzajemnionej miłości.
Najbardziej interesujące jest jednak zakończenie Elegii II 10, gdzie poeta jako niewinny schodzący do Styksu, widzi siebie obok innych słynnych samobójców starożytności, takich jak Safona, Orfeusz czy Lukrecjusz:
Tu otoczona tłumem Safo, która z leukadyjskiej skoczyła skały, miodopłynnymi ustami deklamuje
słodkie wiersze. Przy niej usiadł Orfeusz, na skroniach zielonym uwieńczony wawrzynem i dźwięczne
struny cytry porusza. Naprzeciw niego usiadł Lukrecjusz, chwała latyńskiej ziemi, którą tak wsławił
w swoich utworach. Jest tu i tysiąc innych, którzy uciekając przed udrękami życia, własnymi rękami
śmierć sobie zadali.
(II 10, s. 43)

Lukrecjusz jest tutaj przedstawiony jako twórca wybitny, którego można porównać
z Safoną i Orfeuszem nie tylko poprzez rodzaj śmierci19, lecz też rangę poezji. Świadczy to o wysokiej ocenie artystycznej De rerum natura przez Kochanowskiego. Przywołanie Rzymianina pełni jednak w tekście zgoła inną funkcję, znacznie istotniejszą
Aluzje do młodzieńczej miłości – ostatecznie minionej – pojawiają się jeszcze w elegiach księgi trzeciej, ale służą już tylko budowaniu kontrastu między dwiema kochankami lub są chwilową reminiscencją
przeszłego romansu. Nie są one w żadnym wypadku tematem dominującym.
18
Ioannes Cochanovious, Elegia II 10 [w:] Tenże, Pisma łacińskie, oprac. Zespół pod kier. W. Waleckiego, Kraków 2008, s. 43. W dalszej części pracy elegie będą cytowane za tą edycją, w nawiasach okrągłych
podajemy numer księgi (cyfry rzymskie) i utworu (cyfry arabskie) oraz strony z tego wydania.
19
Informację o domniemanym szaleństwie i samobójstwie Lukrecjusza podaje jako pierwszy św. Hieronim ze Strydonu dopiero kilka wieków po śmierci poety, mimo że o tych okolicznościach nie wspomina
żaden pisarz antyczny. Od tego czasu legenda ta była powielana przez twórców w wiekach następnych.
Zob. K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, s. 23-26; S. Greenblatt, op.
cit., s. 68-69; Z. Głombiowska, Komentarz [w:] J. Kochanowski, Carmina latina/Poezja łacińska, t. 3,
oprac. tejże, Gdańsk 2013, s. 550.
17
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z punktu widzenia konstrukcji elegii. Mianowicie usprawiedliwia niejako wprowadzenie ważnego wątku filozoficznego i jego twórcy, kilkakrotnie ponawianego w późniejszych utworach zbioru. Bezpośrednio po pochwale kunsztu poetyckiego Lukrecjusza
przechodzi Kochanowski do krytyki poglądów filozoficznych Rzymianina:
Nie uznaję tej bezbożnej mądrości, która twierdzi, że śmierć ciała jest zarazem i śmiercią duszy, lub
że obojętni bogowie mieszkają sobie gdzieś tam w niebiańskiej krainie, a sprawy ludzkie nie rozumem,
lecz przypadkiem się rządzą.
(II 10, s. 43)

Autor elegii wyraźnie wskazuje te elementy epikureizmu, które są dla niego nie do
przyjęcia. Można ten fragment traktować jako tezę, która później zostanie rozwinięta
i uzasadniona na samym końcu zbioru, w Elegii IV 3. Kochanowski nie poddaje się
oddziaływaniu De rerum natura bezrefleksyjnie, wyraża swój podziw dla Lukrecjusza
jako poety, lecz widzi w nim przeciwnika w dyskusji, filozofa skłaniającego do osobistej refleksji, ale nie głosiciela najwyższej prawdy. Elegia II 10 jest istotnym składnikiem konstrukcji całego cyklu, została dodana przez Kochanowskiego jako preludium
do zakończenia drugiej księgi. Potęguje ona wydźwięk Elegii II 11, w której poeta
pisze o uwolnieniu z więzów nieszczęśliwej miłości do Lidii, lecz również o porzuceniu dominanty tematyki miłosnej w elegiach i zwróceniu się ku refleksji obywatelskiej
i filozoficznej.
Jak wspomniano wyżej, w dwóch ostatnich księgach zbioru istotnej zmianie ulegnie model miłości – przynoszą one obraz uczucia spokojnego i ustatkowanego, pozwalającego poecie skupić się na innych elementach życia. Dlatego też pojawią się
nowe typy elegii, o zróżnicowanej tematyce. Jak konstatuje Zofia Głombiowska, dwie
pierwsze księgi elegii mają na celu rehabilitację poezji miłosnej na gruncie polskim,
który w tej dziedzinie był dotąd bardzo ubogi20. Kochanowski, po obronie stanowiska
poety – piewcy miłości, dokonuje wyraźnej zmiany tematyki. Zakończenie drugiej
księgi elegii składa się z dwóch części odpowiadających dwóm ostatnim utworom.
Pierwszy (Elegia II 10) jest zapowiedzią tematyki przyszłego cyklu, niejako tezą postawioną na początku rozważań, zajęciem pozycji w sporze, którego rozwinięcie nastąpi później. Drugi z kolei (Elegia II 11) definitywnie zamyka rozdział poezji o miłości szalonej, młodzieńczej i sprawiającej cierpienie. Następuje metamorfoza, poeta
jakby dojrzewa do szczęścia, które odnajdzie u boku innej kochanki – Pazyfili21. Te
dwa elementy łączy motyw samobójstwa, spajając utwory w jednolitą całość. Najpierw występuje ono jako realne, prowokując rozważania o duszy ludzkiej, potem
odbywa się symbolicznie, jako oznaka uwolnienia. Być może taki był zamysł autora,
kiedy dodawał do zbioru Elegię II 10 i umieścił ją w tak istotnym miejscu z punktu widzenia kompozycji całego cyklu. Dzięki temu dopowiedzeniu wszystkie cztery
księgi stają się dla czytelnika integralną całością, o przemyślanej i celowej kompozycji, mającej oryginalną wewnętrzną logikę. Lukrecjusz i doktryna epikurejska zostają
Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 134-135.
Z kolei motyw ukojenia udręki niespełnionej miłości poprzez skok ze Skały Leukadyjskiej podczas
sennego widzenia jest inspirowany głównie 15 Heroidą Owidiusza. Zob. Z. Głombiowska, Komentarz
[w:] J. Kochanowski, Carmina latina... s. 553-554.
20
21
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w refleksyjnej części Elegiarum libri quattuor stale obecnym i istotnym elementem
rozważań filozoficznych autora.
Warto wspomnieć, że bezpośrednie odwołanie do epikureizmu zawiera również
Elegia II 9, gdzie czytamy:
Zatem ile razy, Ligurynie, ujrzysz mnie idącego w odludnym miejscu ze spuszczoną głową, wiedz, że
nie mierzę wówczas odległych kręgów na niebie ani nie staram się poznać drogi bystrego słońca, ani też
nie śledzę zmiennych rogów powiększającego się księżyca i nie buduję świata z twoich, Epikurze, atomów.
Lidia mnie wtedy trapi, która zapomniawszy o mnie i o sobie, śmie kogoś innego przedkładać nade mnie.
(II 9, s. 41)

Fragment ten następuje bezpośrednio po tym, jak kochanek zarzuca swojej oblubienicy
niestałość w miłości. Na charakterystyczny dla Elegiarum libri duo obraz młodzieńczego
uczucia składa się porzucanie refleksji filozoficznej w imię aktywności kochanka, pragnącego zdobyć dziewczynę. Przywołując w tym fragmencie imię Epikura, Kochanowski ustosunkowuje się do fundamentalnego poglądu filozofii Ogrodu, lecz owo odwołanie służy
raczej wykazaniu prymatu miłości w życiu człowieka niż formułowaniu konkretnej postawy filozoficznej. Zgadzałoby się to zasadniczo z dominującą w księdze pierwszej i drugiej
atmosferą uczuciową. Elegia II 9 jest jeszcze bardzo silnie z nią związana i raczej nie należy
owemu, zresztą marginalnemu, odwołaniu przypisywać istotnej roli dla rozważań filozoficznych zawartych w cyklu. Przełom w postawie twórczej następuje, jak pokazano wyżej,
dopiero w elegii II 10.
„Księga trzecia” nie porzuca jednoznacznie tematyki miłosnej, lecz wyraźnie przenosi
dominantę cyklu na płaszczyznę intelektualną. Czy De rerum natura miało bezpośredni
wpływ na jej powstanie? Zofia Głombiowska podkreśla, że nie można zbioru Elegii interpretować bez kontekstu tradycji antycznej22. Poeta posługuje się konwencją elegijną ze
swobodą wyrażaną w tendencji do syntezy klasycznych toposów, ale też podkreślaną przez
autoironię i efekt humorystyczny23. Szczególnie ważne jest to w przypadku recepcji postaci
– Lidii, jej kreacja została oparta na stereotypie bohaterki wypracowanym przez rzymskie
elegie. Twórca narzeka na chciwość, przekupną miłość czy potęgę złota24, za Propercjuszem
opisuje uczucia odepchniętego kochanka25, wykorzystuje na przykład popularny w literaturze rzymskiej motyw paraklausithyronu26. W „Księdze trzeciej” bohaterką przestaje być
Lidia, zostaje nią Pazyfilia utożsamiana z Dorotą Podlodowską27. Warto podkreślić, że jest
ona nowym, innym typem bohaterki – Głombiowska określa ją mianem postaci pozytywnej. Nie jest chciwa i wiarołomna, jedynym co łączy obie kobiety jest uroda – obie są równie
piękne. Trzecia część zbioru pokazuje inne oblicze miłości, spokojne, dojrzałe, bez szaleństwa, łez i westchnień28. Już w Elegii III 1 na kolejne wezwanie Amora poeta odpowie:
Zob. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 7.
G. Urban-Godziek, Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie, Kraków 2005, s. 176.
24
Zob. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 98-100.
25
Zob. ibidem, s. 120-129.
26
Zob. R. Grześkowiak, Jan Kochanowski za zamkniętymi drzwiami. Czarnoleski paraklausithyron jako
figura miłosna, w: tenże, Amor curiosus. Studia o osobliwych tematach dawnej poezji erotycznej, Warszawa 2013, s. 257-261; Z. Głombiowska, Komentarz [w:] J. Kochanowski, Carmina latina... s. 571.
27
Zob. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 151.
28
J. Pelc, op. cit., s. 310.
22
23
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Wystarczy przecież raz w życiu tylko szaleć. To już nie dla mnie, aby czuwać przy zamkniętych
drzwiach, zanim rano kogut ogłosi dzień, czy tłuc nogami o nieprzyjazne drzwi, raz stosować pochlebstwa, to znowu groźby. Takie rzeczy były dobre kiedyś, ale wiek dojrzalszy wymaga zamiast nich innych
już zwyczajów, innych trudów.
(III 1, s. 46)

Wprowadzeniem tym odcina się Kochanowski od takiego modelu miłości, jaki
reprezentowała postać Lidii, zwracając się ku odmiennym zainteresowaniom, mimo
to poświęca kilka utworów swojej nowej wybrance. Pojawiające się na początku
„Księgi trzeciej” utwory poświęcone tematyce miłosnej czerpią inspirację z literackiej tradycji antycznej – elegie od pierwszej do trzeciej oraz szósta mają swoje źródła w twórczości Tibullusa, Propercjusza oraz realizują motywy elegijne takie jak
militia amoris29.
Warto jednak zaznaczyć, że Lukrecjusz w swoim poemacie również dokonuje swoistego przejścia od modelu miłości zwodniczej i fałszywej do uznania możliwości błogiego i spokojnego życia u boki jednej wybranki. W obszernym fragmencie (IV, w.
1058-1191) Rzymianin występuje przeciwko miłosnym szaleństwom i wyszczególnia
udręki jakie spotykają człowieka, który wpada w sieć Wenery. Podkreśla też kłamstwa
i iluzje miłości oraz skutki poświęcania życia dla zaspokojenia żądzy. Natomiast w zakończeniu wywodów na temat miłości przedstawia zupełnie odmienny obraz kochanki
i wspólnego życia szczęśliwej pary:
Zdarza się, że kobiecina niepiękna bywa kochana,
Lecz nie z boskiego zrządzenia i nie od pocisków Wenus:
Niekiedy sama niewiasta wszystkimi swymi czynami,
Cichością serca, a także cielesną schludnością sprawia,
Że łatwo się przyzwyczajasz prowadzić wspólne z nią życie.
Co więcej, z przyzwyczajenia, bywa, że rodzi się miłość;
Jeżeli bowiem coś często, choć lekko, jest uderzane,
To jednak po dłuższym czasie poddaje się i ulega30.

Możliwe zatem, że owa zmiana modelu miłości w elegiach jest inspirowana nie tylko starożytnym dorobkiem twórczości elegijnej, ale również poematem Lukrecjusza.
Zakończenie czwartej księgi De rerum natura przedstawia dwa typy kochanek, Kochanowski realizuje te schematy kreując wizerunek Lidii i Pazyfili.
Elegia III 4 z kolei wprowadza czytelnika na obszar refleksji historiozoficznej.
Poeta po wyrażeniu swojego zachwytu nad naturalnym pięknem Italii oraz potęgą
cywilizacji rzymskiej wyraźnie odczuwa nieuchronność śmierci i przemijania:
Lecz czego żarłoczny czas w ciągu długich lat nie dokona, czego chciwy dzień, choćby było najwyższe, nie pochłonie? Owa siedziba bogów, świata stolica, złoty Rzym, teraz na wpół pogrzebany, ledwo
swoje imię zachowuje. Zaprawdę, takie już twarde prawo rzeczom ludzkim jest przeznaczone, że co najZob. G. Urban-Godziek, op. cit., s. 186-187.
Titus Lucretius Carus, O naturze rzeczy, tłum. i wstęp G. Żurek, Warszawa 1994, s. 177. W dalszej
części pracy fragmenty z De rerum natura będą cytowane za tą edycją, w nawiasach okrągłych podajemy
numer księgi (cyfry rzymskie) i wersy z tego wydania.
29
30
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wyżej się wzniesie, najniżej upadnie. Taki los również Rzym spotkał. Wiedz bowiem o tym, że ani miasta,
ani królestwa nie unikną śmierci.
(III 4, s. 53)

To pesymistyczne przekonanie wywołane zadumą nad historią Rzymu jest jednak
łagodzone wyrażanym przez poetę przekonaniem o nieśmiertelności sławy:
Żyje przecież imię i sława wielkich czynów, rozchodzi się po wszystkich krajach i po wszystkich
morzach. Dopóki promieniste słońce toczy lata powrotne, cały świat pełen będzie imienia rzymskiego.
(III 4, s. 53)

Zatem jedynym, co pozostaje na ziemi po wspaniałej rzymskiej cywilizacji, to pamięć o jej dokonaniach, to jedyne dziedzictwo zachowane przed nieuchronnie niszczącym twory człowieka czasem. Rzym jest dla poety paneuropejską ojczyzną, wyrażającą uniwersalne idee. A jego tradycje każdy człowiek przechowuje w duszy31. Utwór ten
wyraźnie odróżnia się od elegii zawartych w poprzednich księgach sygnalizując czytelnikowi zwrot ku nowej konwencji cyklu, w której refleksja nad światem i człowiekiem będzie zajmować istotną pozycję i stanowić przeciwwagę dla tematyki miłosnej.
Przy okazji utworu dedykowanego Andrzejowi Dudyczowi z okazji jego małżeństwa parafrazuje Kochanowski platoński mit zaczerpnięty z Uczty32. Elegia III 16
przedstawia poetycką antropologię miłości – ludzie byli za silni dla bogów, więc Jowisz wziąwszy ze sobą Apollina usypia pierwotnych ludzi i dzieli ich na pół. Cierpienia spowodowane próbami ponownego złączenia przerywa Wenus:
Aż znękanym łaskawa Wenus pomoc przynosi, do ciężkich tęsknot jakąś słodycz domieszawszy, wynagrodziła nowym dobrodziejstwem poprzednie straty. Tak to powstała miłość, która koi przykre cierpienia i zawsze dwoje pragnie połączyć w jedno. Bowiem, jak mówią, człowiekowi brakuje drugiej połowy,
którą koniecznie każdy stara się odszukać.
(III 16, s. 70)

Pojawia się zatem motyw miłości jako związku dwóch części, które dopiero razem
stanowią jednolitą całość. Każdy powinien w życiu dążyć do odnalezienia osoby, przy
której stanie się na powrót człowiekiem pełnym.
Natomiast w zakończeniu „Księgi trzeciej” autor żegna miłość zmysłową33, zwracając się do Amora z prośbą o ukaranie wszystkich kobiet, które z chciwości łamią
serca kochanków, majętność wywyższają nad miłość34:
Zob. A. Kapuścińska, Renesansowy model kulturowej wspólnoty Europy w oczach pisarzy polskich XVI
wieku, [w:] Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. M. Prejs,
Warszawa 2010, s. 138.
32
Zob. E. Buszewicz, „Fidus amor amicitiae” Idea przyjaźni w „Forceniach” i „Elegiach” Jana Kochanowskiego. Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013, s. 112-113.
33
Zob. J. Pelc, op. cit., s. 325.
34
Groźby, jakie kieruje Kochanowski w stronę kobiet, mają również swoją literacką tradycję, np. w poezji Archilocha, jak też Horacego. Polski poeta posługuje się owym dziedzictwem, konstruując własny
utwór. Zob. Z. Głombiowska, Komentarz [w:] J. Kochanowski, Carmina latina... s. 676.
31
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Święty chłopcze! Ty, któremu poddaje się ziemia i wszystkie morza, i cokolwiek zawiera ruchome
sklepienie nieba, jeżeli nie jesteś przekupiony złotem i nie oglądasz się na żadną nagrodę, lecz z własnej
woli pragniesz szczęścia ludzi, jeżeli sam nagi niczego nie potrzebujesz, nie pozwól, aby twą boskość
bezkarnie złotem hańbiono. A każda, która szkodą kochanków się wzbogaci, niech opłakuje swoje dostatki mściwym ogniem pochłonięte. Wtedy niech nikt się nie spieszy gasić ogień wodą, ale niech jeszcze
złodziej po zdobycz sięgnie w środek płomieni. Ktoś, patrząc na pożar i na grabież złodziei, przysięgnie,
że to wszystko zostało zdobyte, przez niegodziwe sztuczki. Po takich nieszczęściach niech ją zły los dotknie innymi klęskami […] Takimi przekleństwami jednakowo obarczam wszystkie chciwe kobiety […]
(III 17, s. 72-73)

Elegia ta jest ważna również z innego powodu. Estera Lasocińska zauważa, że
pierwsze wersy utworu są nawoływaniem, niemal modlitwą do Amora o pozbawienie
nadmiaru pragnień35. Bożek, do którego poeta zwraca się ze skargą na chciwość kochanki, jest bogiem samowystarczalnym, a mimo to tworzącym – bogiem epikurejczyków.
Przedstawione jest bóstwo obojętne, egoistyczne i dalekie od ludzi, a taka właśnie była
wizja epikurejczyków36. W tym miejscu warto podkreślić, iż odmienne od Lukrecjusza
zdanie poeta posiada w sprawie życia po śmierci, gdyż jako chrześcijański humanista nie
może zgodzić się z twierdzeniem dotyczącym śmiertelności duszy, jej rozpadaniu się na
atomy. Zdaniem Lasocińskiej w Elegiach Kochanowski rozważa problematykę szczęścia, tworząc jednocześnie boga epikurejsko-stoickiego i „przydając mu również właściwości platońskiego demiurga, mitycznego Amora oraz biblijnego Boga Stwórcy”37.
W tym miejscu warto wspomnieć o idyllicznych obrazach wiejskiego bytowania,
które występują w Elegiach III 14 i III 15, te jakości odnoszą się do epikurejskiego
stylu życia, z dala od spraw publicznych38. To zaś kłóci się z modelem zaangażowania
patriotycznego, postawą, której koryfeuszem był Cyceron:
Tu mnie sadzącego winnice lub młode drzewka niech odwiedzi srogi żołnierz po zwycięstwie nad wrogiem, niech mi przy pełnym kielichu opowiada o swoich krwawych walkach, o porzuconych wśród popłochu obozach, o grodach i twierdzach na szczytach gór zburzonych, o tysiącach poległych i tysiącach do niewoli wziętych. Ja sam dzierżąc puchar pieniący się starym winem, w milczeniu słuchać będę o walecznych
czynach rycerza, wkoło zaś stanie zdumiona służba, a uszy sługi będą głuche na rozkazy wołającego pana.
(III 14, s. 66)

Kochanowski demonstracyjnie odchodzi od obywatelskiego modelu życia na
chwałę ojczyzny, by przeciwstawić mu wizję ziemianina – widza w teatrze politycznym współczesności, nie zaś aktora. Niechęć do wojen i pochwała spokojnej, skromnej egzystencji, ma swoje korzenie w filozofii Ogrodu. Zachwyt nad sielskim życiem
E. Lasocińska, op. cit., s. 82-83.
Tak przykładowo Lukrecjusz tłumaczy istotę bogów (II, w. 646-651):
Naturze bogów jest przecież właściwe, samej przez siebie,
Nieśmiertelnego zażywać wieku w najwyższym spokoju,
Z dala od wszystkich spraw naszych, bez żadnej z nami wspólnoty;
Obce jej bowiem, co boli, i obce, co niebezpieczne,
Własnym bogactwem potężna, niczego od nas nie żąda,
Ludzkie zasługi są równie jej obojętne jak gniewy
37
E. Lasocińska, op. cit., s. 83.
38
Zob. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 199-201.
35
36
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i utożsamianie go z wolnością oraz pożegnanie z kłamstwem dworu widoczne jest już
w pierwszych wersach Elegii III 15:
Łany ojczyste uprawiam. Żegnaj, zwodniczy dworze, bo już nie dbam wcale o twoje wielkie obietnice.
Wolność jest mi droższa nad perły, droższa nad ten piasek, który lidyjska rzeka w złotodajnych niesie nurtach.
(III 15, s. 67)

Jednak pewność, iż Kochanowski znał De rerum natura uzyskujemy, kiedy zauważamy tożsamy z Lukrecjuszem zachwyt nad światem i jego elementami będący
jednocześnie wyrazem entuzjazmu poznawczego:
Ja wolę badać porządek niezmierzonego świata i poznawać drogi gwiazd wędrownych. Dlaczego
słońce w czasie mroźnej zimy tak szybko zachodzi, a leniwa noc przeciwnie na wolnym toczy się rydwanie? Dlaczego księżyc ukazuje się raz z małą, to znów z całą tarczą? Co gasi wielkie światła na niebie?
Skąd się biorą chmury i rzęsiste deszcze w chmurach, i w jaki sposób piorun z błyskającego nieba spada?
Skąd różnobarwna tęcza, która niebo dzieli? Skąd Akwilon, skąd Eurus, które rządzą głębokimi morzami? Jaka siła porusza ziemię i morskie nawałnice? Skąd ciągle bierze się w źródłach i rzekach woda? Dokąd wędrują dusze po śmierci? Czy naprawdę gdzieś w strumieniu stoi Tantal dręczony niezaspokojonym
pragnieniem? Wreszcie, czy ta budowa błyszczącego nieba wiecznie trwać będzie, czy też wszystko do
pierwotnego powróci chaosu? To jest zadaniem mojego życia, a jeżeli bóg nie będzie temu przeciwny,
chętnie zgadzam się, żeby skąpcy mieli złote rzeki.
(III 13, s. 65-66)

Poetycki manifest postawy kontemplacyjnej inspirowany jest Księgą VI De rerum
natura39. W Elegii III 13 Kochanowski niejako dokonuje kontaminacji obszernego
fragmentu ostatniej części poematu Lukrecjusza.
Inną jeszcze cechą odróżniającą utwory „Księgi trzeciej” od pozostałych jest
kierowanie ich do różnorodnych adresatów. Wprowadza to w obręb cyklu poezję
okolicznościową. Trzecia część zbioru jest poświęcona znajomym, przyjaciołom, protektorom autora, dzięki czemu można – choćby fragmentarycznie – poznać biografię
twórcy. W związku z powyższym utwory są nieocenionym źródłem wiedzy o życiu
poety. Można zatem skłaniać się ku nazwaniu części z nich elegiami biograficznymi,
chociażby Elegie III 7, czy III 8, dzięki którym poznajemy szczegóły włoskiego romansu poety oraz jego prawdopodobnego pobytu we Francji z roku 155940.
Jak zauważa Zofia Głombiowska, poeta decyduje się na dużą samodzielność, nie
jest konwencjonalny w swym podejściu do twórczości, utwory nie są wyłącznie okolicznościowe czy erotyczne, ich zróżnicowanie tematyczne ma na celu „wyrazić pełnię
Lukrecjusz bezpośrednio wyjaśnia te same zjawiska (VI, w. 96-1089): mówi zatem o powstawaniu
błyskawic, deszczu, piorunów, trzęsień ziemi, powodzi, tęczy, przypływów i odpływów, a także rozważa,
czy wszechświat jest wieczny.
40
Jörg Schulte wskazuje, iż przewodnikiem Kochanowskiego podczas jego krótkiej wizyty we Francji
mógł być nie Charles Utenhove, jak dotychczas przypuszczała większość badaczy, lecz Charles Delanghe
(Carolus Langius) uznany filolog i wydawca dzieł Cycerona utrzymujący kontakty z polskimi humanistami, szczególnie zaś Andrzejem Patrycym Nideckim. Zob. J. Schulte, „Tam longe distas […] Carole”.
Podróż Jana Kochanowskiego przez Francję w roku 1559 [w:] Jan Kochanowski i renesans europejski.
Osiem studiów, tłum. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa 2012, s. 286-308.
39
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uczuć i myśli” poety41. Dlatego też cały cykl obfituje w zróżnicowane gatunki: pojawia
się np. elegia gratulacyjna, funeralna, ajtiologiczna, propemptikon, epicedium i inne,
poeta wokół tego bogactwa form poetyckich buduje kompozycję poszczególnych
ksiąg i swobodnie korzysta z wybranych wzorców antycznych42. Lasocińska podkreśla, że model epikurejski pojawia się wtedy, kiedy twórca porusza tematy dotyczące
Boga, nieśmiertelności i materii świata, lecz kiedy tematyka dotyczy szczęścia ludzkiego i samego człowieka, czerpie z innych nurtów filozoficznych: stoicyzmu, platonizmu czy chrześcijaństwa43. Ta uwaga warszawskiej badaczki będzie weryfikowana
w dalszej części studium.
W „Księdze trzeciej” Elegii Kochanowski wprowadza odniesienia do różnych
twórców antycznych, przedstawia nam swój sposób recepcji dzieł Cycerona, Platona czy Lukrecjusza. Autor tworzy oryginalną wizję świata, rozwija się, dorasta, jego
miłość ewoluuje, a wraz z nią przekształca się model życia poety. Porzuca miłosne
szaleństwa czasów młodości, osiąga harmonię i spokój, dzięki czemu znajduje czas na
refleksję filozoficzną. Jak zauważa Janusz Pelc:
Cykl Elegii Kochanowskiego rozpoczynał [...] poeta, którego Miłość nauczyła śpiewać wiersze. Zamykał go przesłanym przyjacielowi poetyckim wykładem zasad wyznawanej filozofii poeta-myśliciel,
twórca, który za najważniejsze zadania prawdziwego oraz rozumnego człowieka przyjmował poznanie
samego siebie, istoty ludzkiej, a także poznanie piękna, wielkości i wspaniałości wszechświata44.

Elegie zawarte w tej części zbioru składają się na dojrzałą i kompletną refleksję nad
światem, miłością, polityką i historią. Nie zawsze jednak owe rozmyślania zamykają
się w formie czysto filozoficznej, lecz stanowią też przedmiot namysłu spowodowanego bardziej wydarzeniami życia codziennego niż rozprawę wyraźnie zaplanowaną
jako wykład światopoglądu poety. Możemy jednak zauważyć prawidłowość refleksyjnej części cyklu. Kontekst filozoficzny w elegiach jest coraz bardziej widoczny, aż do
momentu jego zwieńczenia w ostatnim utworze „Księgi czwartej”. Początki przejścia
z tematyki, w której dominantę stanowi młodzieńcza miłość do tej wyraźnie filozoficznej, są obecne w elegii II 10. W kolejnych utworach owa tendencja stale się nasila,
jest ona wyraźna mimo zasady varietas, wedle której skomponowana jest „Księga
trzecia”. Jej zakończenie przechyla szalę na korzyść refleksji filozoficznej, poeta zaś
manifestuje swoją pozycję jako myśliciel, szczególnie w Elegii III 13. Najistotniejsza
ze wszystkich przedstawionych jest jednak Elegia IV 3, będąca ostatecznym zakończeniem cyklu Jana Kochanowskiego i jednocześnie utworem, który zdecydowanie
obszerniej i wyraźniej niż poprzednie podejmie tematykę filozoficzną.
Poeta obficie czerpie w niej inspiracje z De rerum natura, podkreślając tym samym doniosłe znaczenie tego dzieła dla całej refleksyjnej części cyklu, nie oznacza to
jednak, że zabraknie idei zaczerpniętych z innych filozofii – można dostrzec również
elementy myśli platońskiej45. Właściwie już sama forma utworu narzuca odbiorcy skoZ. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 219-220.
Zob. E. Buszewicz, Klasycyzm w liryce staropolskiej [w:] Klasycyzm. Estetyka – Doktryna literacka –
Antropologia, red. K. Meller, Warszawa 2009, s. 88.
43
E. Lasocińska, op. cit., s. 86.
44
J. Pelc, op. cit., s. 332.
45
Zob. E. Buszewicz, Etos humanistyczny w polskiej poezji nowołacińskiej [w:] Etos humanistyczny, red.
41
42
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jarzenia z Lukrecjuszem. Elegia IV 3 to list poetycki skierowany do Mikołaja Firleja,
chociaż faktycznie bardziej przypomina miniaturowy poemat filozoficzny, w którym
adresat pełni marginalną rolę, podobnie funkcjonuje jako odbiorca Memmiusz w De
rerum natura46. Fakt ten świadczy o wyjątkowym statusie Lukrecjusza, którym inspirowany jest w znacznej części ostatni utwór cyklu polskiego poety. W przeciwieństwie
jednak do Rzymianina Kochanowski rozpoczyna elegię nie od inwokacji do Wenus
i pochwały miłości jako czynnika warunkującego istnienie świata, lecz zachwyca się
pięknem przyrody. Nie wyklucza to jednak, iż już na samym początku nie spotykamy się z wywodem inspirowanym fragmentami czerpanymi z poematu Lukrecjusza.
W wersach 1-50 czarnoleski poeta podkreśla wspaniałość kwiatów błyszczących rosą,
niezwykłość przypływu i odpływu morza i nieopisane wręcz piękno przestworu niebieskiego, który skłania człowieka do refleksji. Ważne jest też, iż z owego opisu wyłania się obraz przyrody ukształtowanej jakby umyślnie, przez perfekcyjną działalność
siły wyższej. Spróbujmy porównać wybrane fragmenty elegii z ich potencjalnymi odpowiednikami u Lukrecjusza:
Księżyc zaś, który ustawicznie to odmładza się, to starzeje, to całkiem zakryty, to w pełni świecący,
cudownie i jakby umyślnie przez bogów został umieszczony w sąsiedztwie ziemi, aby zmieniając kształt
i co raz inne oblicze ukazując, człowieka żądnego wiedzy przyciągał do siebie i aby go, wyniesionego nad
ziemski brud, nakłaniał do wpatrywania się w czyste przestwory nieba.
(IV 3, s. 84)
Ustęp ten mógł być inspirowany następującym fragmentem:
Albowiem gdy podziwiamy owe niebieskie krainy
Wielkiego świata, błyszczące gwiazdy i eter nad nimi
I gdy na myśl nam przychodzą drogi księżyca i słońca,
Wtedy zaczyna się budzić, zaczyna podnosić głowę
Wcześniej zepchnięty w głąb serca przez inne troski niepokój,
Czy nie ma nad nami jakiejś niezmiernej potęgi bogów,
Która różnymi ruchami obraca te jasne ciała;
(V, w. 1204-1210)

Jak widać w obu przypadkach zaduma nad ruchem i pięknem ciał niebieskich prowadzi podmiot liryczny do refleksji nad stworzeniem świata i udziałem bogów w tym
procesie. Jednak taka wątpliwość zdecydowanie bardziej zaskakuje w wypowiedzi Lukrecjusza. Inną możliwą inspiracją Kochanowskiego jest również następujący fragment:
Najpierwszym przykładem będzie promienna przejrzystość niebios
I wszystko, co na niebiosach możesz zobaczyć, więc gwiazdy
Błądzące naokół, księżyc, olśniewający blask słońca;
A jeśliby po raz pierwszy, nagle i niespodziewanie,
P. Urbański, Warszawa 2010, s. 51-57.
46
Zob. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 213-214; Z. Głombiowska, Komentarz [w:] J. Kochanowski, Carmina latina... s. 740.
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Dopiero teraz ten widok uderzył oczy śmiertelnych,
Czy można byłoby nazwać coś bardziej zadziwiającym
Lub bardziej niewiarygodnym dla ludzkich najśmielszych rojeń?
Nic, moim zdaniem. Tak wielki zachwyt by wzbudził ten widok.

(II, w. 1030-1038)

Natomiast w nowołacińskiej elegii:
Jeśli zaś spojrzeć na złote przybytki ruchomego nieba, to czy cokolwiek może równie zachwycić ludzkie
oczy? Tam ujrzysz owe Niedźwiedzice iskrzące się po całych nocach i słabe światełka Hiad i Plejad; tam
ujrzysz Oriona, którego żeglarze z trwogą obserwują, i tysiące innych gwiazd niezliczonych kształtach,
a wszystkie, osadzone na wirującym sklepieniu ogromnego nieba, zmierzają do zachodniego oceanu.
(IV 3, s. 83)

Polski poeta wprowadza do swojego opisu nieba znacznie więcej szczegółów, jest on
zdecydowanie bardziej konkretny, choć w porównaniu z Lukrecjuszem może się wydawać
mniej entuzjastyczny. Jednak mimo pewnych elementów zbieżnych nie możemy stwierdzić
jednoznacznie czy ów wstęp do elegii IV 3 jest wzorowany bezpośrednio na dość częstych
w De rerum natura wypowiedziach opiewających piękno natury i jej tworów. Niewątpliwie
sama postawa Lukrecjusza względem przyrody mogła zainspirować Kochanowskiego do
własnych, podobnych przemyśleń. Ostatecznie to w utworze Rzymianina natura sama w sobie podniesiona jest do rangi bogini tworzącej dzieło tak niezwykłe, że aż pobudza człowieka do refleksji nad światem, jego charakterem i budową, co przywodzi na myśl postawę
epikurejską. Przyroda jest zatem aż tak wspaniała, że zmusza człowieka do postrzegania
jej jako tworu świadomego działania istoty najwyższej. Na tę hipotezę Lukrecjusz mimo
wszystko odpowiada przecząco, zaś Kochanowski nie zajmuje wobec niej wyraźnego stanowiska. Mimo iż podobne rozważania możemy odnaleźć też w innych dziełach starożytności, trudno definitywnie stwierdzić, na kim mógł bezpośrednio wzorować się polski poeta, najprawdopodobniej byli to głównie Lukrecjusz i Cyceron47. Inspiracja stoicka zawiera
się w wyrażanym później zachwycie nad celowością świata, takie jego postrzeganie jest
zdecydowanie sprzeczne z myślą epikurejską, według której wszechświat to produkt przypadkowych zderzeń atomów. Odrzucając tę wizję, Kochanowski głosi:
Gaje bowiem i wzgórza pokryte zielonymi lasami, i rzeki dostarczające świeżych wód nie tylko zachwycają nas pięknem i wdziękiem, lecz nadto cieszą owocami i płynącym z nich pożytkiem. Stąd przecież niegdyś dawniejsi ludzie brali pożywienie, gdy jeszcze nie było mocnych pługów. Stąd ma pożywienie wszelki rodzaj trzody i wszelki rodzaj dzikich zwierząt, z których ludzie tysiące korzyści odnoszą.
Sama też ziemia, choć zaniedbana i nieuprawiana, jednak przez samą przyrodę ze wszech miar jest uposażona; a jeśli praca ludzka pługiem ją przeorze i uprawi, jakie wtedy i jak liczne plony oczekują rolnika?
(IV 3, s. 83)
Zofia Głombiowska podaje jako możliwą inspirację tego opisu też myśl Cycerona, Pitagorasa, Platona
i Arystotelesa. Stwierdza: „Równie niewątpliwy zdaje się fakt, że ten świetnie wykształcony humanista
czytał De natura deorum – ze wszystkich przytoczonych fragmentów właśnie ten pióra Cycerona chyba
przecież najbardziej na elegię IV 3 oddziałał.”. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 203-207; Z. Głombiowska, Komentarz [w:] J. Kochanowski, Carmina latina... s. 741-742.
47
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Wyraźnie widać w tym fragmencie, że cechą przyrody jest nie tylko niezwykłe
piękno, lecz być może nawet ważniejsza jest jej służba względem istoty ludzkiej.
Bezpośrednio po zachwycie nad przyrodą Kochanowski zwraca się do Firleja, wyjaśniając istotę przyjaźni48 oraz apelując o dążenie do poznania praw natury, czego
wyrazem jest przywołany napis z delfickiej wyroczni:
A jeżeli prawdę mówi ów napis na ścianie w Delfach, który nakazuje każdemu samego siebie poznać,
to zbadaj też, Firleju, naturę ludzką, może i tutaj duch będzie miał się czym zająć. Najpierw zaś zbadaj to
mnóstwo różnorodnych kształtów wziętych z bogatej spiżarni natury!
(IV 3, s. 84)

Poprzez to odwołanie podmiot wyraża zachętę do postawy kontemplacyjnej49. Interesujące jest też zawarte na końcu owego fragmentu porównanie. Metafora natury
jako spichlerza przypomina epikurejskie postrzeganie wszechświata jako ogromnej
przestrzeni, w której znajduje się zbiór różnorodnych atomów. Wszystkie pozostałe
twory to tylko ich produkt:
Natura, tak jak przez siebie istnieje, cała się składa
Z dwojakiej rzeczy: są bowiem cząstki cielesne i próżnia;
Te cząstki w próżni się mieszczą, w niej rozmaicie wędrują.
(I, w. 419-421)

Powyższy fragment elegii Jana Kochanowskiego jest reminiscencją lektury i rozważań nad poematem Lukrecjusza. Często pojawia się też w De rerum natura porównanie przyrody do poematu. Jak w zdaniu wiele słów składa się z tych samych
liter mimo różnego znaczenia, tak pewien zbiór atomów może tworzyć nieskończenie
wiele oryginalnych tworów:
Zaiste, toż nawet tutaj, w tych naszych wierszach, co chwila
Widzisz, że jest wiele liter wspólnych dla wielu wyrazów,
A przecież musisz się zgodzić, że słowa i całe wersy
Są względem siebie odmienne, zarówno w treści, jak i w dźwięku.
To mogą zdziałać litery, tylko zmieniwszy porządek;
Zarodki rzeczy zaś mają o wiele więcej sposobów
Po temu, aby z nich mogły powstawać rzeczy przeróżne.
(I, w. 823-829)50

Jest to obraz bardzo atrakcyjny z punktu widzenia poety, może więc zaskakiwać,
że u Kochanowskiego fragment umożliwiający wprowadzenie podobnego porównania ograniczony jest do tak lapidarnego określenia („bogata spiżarnia natury”). Nawet
jeżeli arbitralnie przyjmiemy, że ów fragment z Elegii IV, 3 nawiązuje do poematu
Jest to wizja przyjacielskiej miłości oparta na zgodzie charakterów i woli. Kochanowski inspiruje się
w trakcie owego wywodu Leliuszem Cycerona. Zob. E. Buszewicz, „Fidus amor amicitiae”…, s. 113-115.
49
Anna Kapuścińska kojarzy ten fragment z pojęciem ojczyzny ducha: zob. A. Kapuścińska, op. cit., s.137.
50
Podobne fragmenty występują też w: ks. I, w. 197-198; 906-920; ks. II, w. 677-699; 1013-1022.
48
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Lukrecjusza, to nie możemy nic powiedzieć na temat stosunku poety do epikurejskich
poglądów na temat fizyki. Mimo możliwości rozwinięcia takiego tematu Kochanowski ogranicza się wyłącznie do jego skromnego zasygnalizowania. Jeżeli fragment ten
faktycznie był inspirowany De rerum natura stanowi on wyłącznie echo świadczące
o znajomości tego tematu i marginalne literackie odwołanie. Atomistyka nie jest dla
poety czarnoleskiego wątkiem, któremu warto poświęcać obszerne fragmenty utworu, mimo że refleksja na ten temat jak najbardziej wpisywałaby się ogólny charakter
Elegii IV 3. Dla polskiego poety prymat wśród tematów studiów filozoficznych ma
antropologia.
Etyka i zagadnienia dotyczące bezpośrednio człowieka, jego istoty i celu dla jakiego spędza życie na ziemi zajmuje większą część Elegii IV 3. W wersach 60-110
Kochanowski przedstawia obraz człowieka i jego pozycji we wszechświecie. Istota
ludzka składa się z dwóch części, jedna to natura zwierzęca manifestująca się w cielesności i emocjonalności, drugą zaś stanowi rozum, dzięki któremu osoba jest zdolna
dokonywać rozróżnienia między prawdą i kłamstwem czy dobrem a złem. Im bardziej
indywiduum podąża ścieżką umysłu tym bardziej jest ludzkie, niekontrolowana emocjonalność to domena zwierząt funkcjonujących wyłącznie dzięki instynktom. Podkreśla też poeta, iż taka wizja jednostki zawarta jest w mitach, które, choć fikcyjne, to idealnie ilustrują kondycję ludzkiej duszy rozdartej między dwoma naturami. Człowiek
podążający w życiu za rozumem, nieupodabniający się do zwierząt to najwyższa forma życia na świecie, jednak nie może zapominać o tym, że nad nim w hierarchii bytów
znajdują się jeszcze „duchy nadziemne”. Cały ten obszerny fragment jest w znacznej
części inspirowany myślą Platona (Państwo i Fajdros) i Cycerona (De legibus oraz De
officiis)51. Kochanowski utożsamia właściwie pojęcie człowieka z rozumem, tylko ta
jego niezwykła właściwość odróżnia go od zwierząt.
Jednak ten wyjątkowy status wśród stworzeń boskich nie uprawnia człowieka do
sytuowania się w centrum świata i myśleniu o sobie jako o nadrzędnym celu. Przeciwko takiej teleologii Kochanowski występuje wyraźnie w Elegii IV 3 i, co ciekawe,
tutaj już jednoczy się w poglądach z epikurejczykami, przytaczając te same argumenty
co Lukrecjusz (ks. V, w. 195-234). Zapyta zatem poeta, dlaczego Bóg tworząc świat
wyłącznie z myślą o człowieku i jego dobrobycie umieścił na nim również drapieżne zwierzęta zagrażające jego życiu i dobrobytowi. Skąd zatem też ogrom chorób
i nieprzebłagana śmierć wyniszczająca rodzaj ludzki? Przypomni też, iż ogrom lądu
jest ludziom niedostępny jako okryty nieznośnym mrozem lub skwarem. Człowiek
musi w trudzie uprawiać ziemię, aby zdobyć dla siebie pożywienie, a czasami i to nie
uchroni go przed nieprzebłaganą mocą natury. Ostatecznie poeta stwierdzi: „Dlatego,
Firleju, bardzo, a nawet zbyt sobie ten pochlebia, kto sądzi, że świat dla niego został
stworzony.” (IV 3, s. 86) Wszystkie te argumenty odnajdujemy w De rerum natura52. Wykorzystuje je Kochanowski, aby wystąpić przeciwko pysze, przez którą ludzie
przeceniają znaczenie swojego miejsca w hierarchii bytów. Poeta tworząc obraz człowieka wyznacza wyraźnie jego pozycję na świecie. Znajduje się on nad zwierzętami dzięki rozuZob. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 209-210; Z. Głombiowska, Łacińska i polska muza Jana
Kochanowskiego, Warszawa 1988, s. 17-20.
52
Zob. Z. Głombiowska, Komentarz [w:] J. Kochanowski, Carmina latina... s. 758-759; Z. Głombiowska
Elegie łacińskie…, s. 211; T. Sinko, op. cit., s. 266-268.
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mowi, jednak istnieją byty od niego wyższe, sam zaś Bóg nie tworzył świata z myślą o ludziach.
Podczas budowania własnej wizji Kochanowski inspirował się zatem zarówno Cyceronem, Platonem jak i Lukrecjuszem, inkorporując do swego systemu wyselekcjonowane
elementy ich poglądów. Autor ujawnia się zatem jako poeta doctus, czerpie z różnorodnych
starożytnych źródeł, lecz nie czyni żadnego z nich prymarną inspiracją twórczą.
Częściowo inspirowany epikureizmem jest natomiast opis Boga-Stwórcy:
Raczej to jest bliższe prawdy, że ojciec i twórca wszech rzeczy, który sam sobie wystarcza i nikogo
nie potrzebuje, siebie tylko i swe własne cele brał pod uwagę, gdy wszechmocną dłonią świat tworzył.
Chciał bowiem, aby powstało dzieło godne tak wielkiego mistrza, którego mądrość i niezmierzona moc
równie jest wielka jak dobroć; od którego nie mogłoby powstać nic doskonalszego, ani nic z wyglądu
piękniejszego, ani nic lepszego, oraz żeby serce twórcy spoglądającego po wszystkie czasy na swoje
dzieło doznawało najwyższej rozkoszy.
(IV 3, s. 86)

Bóg to istota, której egzystencja jest w pełni niezachwiana i samowystarczalna. Jego
szczęście trwa wiecznie i w pełnej niezależności od wszechświata. Jako byt wsobny jest
on również obojętny na sprawy ludzkie, akt stworzenia świata wynikał wyłącznie z pragnienia Boga53, by wyrazić poprzez kreację część swojej doskonałości. Poza tym jednym
doniosłym działaniem, reszta jego istnienia wypełniona zostaje wyłącznie nieskończoną rozkoszą. Motyw szczęśliwego bóstwa wielokrotnie pojawia się w dziele Lukrecjusza, gdzie Rzymianin tłumaczy, iż bogowie jakoby nie istnieli na tym samym poziomie
ontologicznym co ludzie, lecz we własnej domenie:
Tak samo nie ma podstawy do tego, byś mógł uwierzyć,
Że gdzieś w jakiejś stronie świata, są święte siedziby bogów.
Albowiem natura bogów, subtelna, bardzo daleka
Od naszych zmysłów, zaledwie daje się dostrzec umysłem;
A umykając naszemu dotknięciu i uderzeniu,
Nie może obcować z niczym, co dotykalne jest dla nas:
To, co jest niedotykalne samo, nie może dotykać
(V, w. 146-152)

Zamiast tego korzystają oni z wiecznego spokoju i nieustającej oraz najwyższej
radości, zaś sprawy świata są im całkowicie obce. Bogowie są absolutnie obojętni na
losy i postępowanie ludzi:
To przecież czyste szaleństwo. Jaki był bowiem pożytek
Odnieśli owi szczęśliwi i nieśmiertelni bogowie
Z naszej wdzięczności, by mieli coś robić ze względu na nas?
Lub co nowego ich mogło skłonić, by przedtem tak długo
Trwając w spokoju, zechcieli odmienić poprzednie życie?
(V, w. 165-170)

Zasadniczą jednak różnicą pomiędzy postrz ganiem bogów jakie reprezentują epi53

Zob. ibidem, s. 268-269.
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kurejczycy, a tym wyrażonym w elegii jest fakt, iż Kochanowski właśnie istocie najwyższej przypisuje akt stworzenia świata, kiedy z kolei założyciel Ogrodu jak i jego
następcy uważali, iż powstał on z przypadkowych zderzeń atomów. Przedstawiona
przez poetę wizja bóstwa zawiera również elementy mogące świadczyć o inspiracji
platońskim Timajosem lub też doktryną chrześcijańską54. Ten wątek rozważań poety,
w którym łączy elementy trzech systemów myślowych stanowi interesujący wyraz
eklektyzmu filozoficznego.
Inspirowane Państwem Platona są fragmenty odnoszące się do mitu o metalach.
Odwołując się do niego, Kochanowski, wyjaśnia obowiązki jakie człowiek musi spełniać na ziemi55. Przy tej okazji podkreśla jakie wartości powinny być człowiekowi
bliskie oraz jaka czeka go za to nagroda lub kara w przypadku niegodziwych:
Kto zatem wolny od chciwości i od grzesznego wyzysku należycie spełnia swoje obowiązki, według
sił dodając sławy wspólnej ojczyźnie i okazując się posłusznym niebu, ten może mieć nadzieję, że gdy
życia dokona, pozbywszy się śmiertelnej powłoki, będzie przeniesiony na wyższy stopień do przodków.
Kto jednak pozwala bożym darom zardzewieć i żadnych usług ojczyźnie nie odda, a tylko jak truteń
pustoszy zapasy pszczół i życie gnuśne na rozpuście trwoni, ten po śmierci zamieni się w ową świnię lub
żabę Pitagorejską, lub też swój grzbiet na chłoście nadstawi Furiom.
(IV 3, s. 87)

Człowiek powinien zatem w swoim życiu służyć ojczyźnie i przynosić jej chwałę,
nie zapominając przy tym o „posłuszeństwie niebu”, dzięki czemu może być pewien
nagrody, jaka czeka go po zakończeniu żywota ziemskiego. Takie wyróżnienie patriotyzmu wśród innych cnót, widoczne również w wielu innych utworach poety, np.
w tzw. Pieśni o cnocie (P II 12), wynikało z przywiązania Kochanowskiego do poglądów Cycerona.
Po uporządkowaniu kwestii natury, powstania świata, Boga i człowieka poeta przechodzi do ostatniego tematu, który zamknie Elegię IV, 3. To istotne miejsce autor zbioru przeznaczył na rozważania i ostateczne sformułowanie poglądu na temat ludzkiej
duszy i życia po śmierci:
Choć bowiem istniała grupa rzekomych mędrców, która święte dusze odważyła się karać śmiercią, to
większa część mędrców tej grupy dusze przeznaczone przez całą grupę na śmierć uznała za wolne od tej
śmierci i dowodzi, że będą żyć wiecznie. Ponieważ Bóg istnieje, musi być sprawiedliwy. W naszym życiu
często jednak można zobaczyć, że cnotliwi są dręczeni biedą, a występni opływają w dostatki. Czy to jest
sprawiedliwie, niech każdy osądzi. Bowiem albo Bóg jest niesprawiedliwy, co przecież jest fałszem, albo
też człowiek w swojej lepszej części jest wieczny. Jeżeli więc za swoje zasługi nie otrzymał nagrody za
życia, dopóki był uwięziony w śmiertelnym ciele, to trzeba wierzyć, że go na przyszłe zachowano wieki,
tam, gdzie Bóg wymierzy każdemu oczywistą sprawiedliwość.
(IV 3, s. 87)

Poeta oskarża epikurejczyków za materializm i niewiarę w nieśmiertelność ludzkiej
Zob. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie..., s. 207-208; Z. Głombiowska, Komentarz [w:] J. Kochanowski, Carmina latina... s. 760-761.
55
Zob. Z. Głombiowska, W poszukiwaniu znaczeń. O poezji Jana Kochanowskiego, Gdańsk 2001, s. 147;
Z. Głombiowska, Komentarz [w:] J. Kochanowski, Carmina latina... s. 762.
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duszy, co absolutnie negowało jakąkolwiek wizję eschatologiczną. Początek tego fragmentu przypomina podobny zwrot z Elegii II 10. Postulat nieśmiertelności duszy, wielokrotnie przywoływany przez Kochanowskiego jest fundamentem, na którym opiera
się jego system filozoficzny i moralny. Ten niezwykle ważny element epikurejskiej
etyki nie mógł zostać przecież zaakceptowany przez chrześcijańskiego twórcę. Przyczyna wyjaśniona została w zakończeniu Elegii IV 3, gdzie Kochanowski tłumaczy
istnienie zła na świecie perspektywą Bożej sprawiedliwości jaka nastąpi po śmierci
cielesnej części człowieka56. Owa teodycea nie ma racji bytu w atomistycznym świecie
przypadku Epikura i Lukrecjusza. Mimo że ostatnia elegia cyklu składa się właściwie
ze zbioru sentencji, które możemy odnaleźć w De rerum natura, to w zakończeniu
poeta zderza ze sobą poglądy pochodzące z różnych i często przeciwstawnych sobie
systemów57. W puencie Elegii IV 3 humanista chrześcijański wyraźnie dystansuje się
on od reprezentatywnego poglądu filozofii Ogrodu.

4. Podsumowanie
Wpływ Lukrecjusza i jego poematu na budowę cyklu elegijnego Jana Kochanowskiego jest zauważalny i istotny z uwagi na koncepcje filozoficzne. Należy zwrócić
uwagę na to, iż część refleksyjna Elegiarum libri quattuor, rozpoczęta pod koniec
księgi drugiej, a zakończona obszerną elegią IV 3, jest spięta klamrą, której początek i koniec wyznacza odwołanie się do poglądów epikurejskich. Nawet więcej, gdyż
rozważania o nieśmiertelności duszy zostały podjęte zarówno w ostatniej elegii, jak
i elegii II 10, a jest to jeden z najważniejszych problemów natury filozoficznej poruszonych w całym cyklu.
Rola De rerum natura nie ogranicza się jednak wyłącznie do tworzenia klamry
myślowej, lecz przejawia się również w inspiracji innego rodzaju. Lukrecjusz niejako
fascynował Kochanowskiego swoim entuzjazmem, witalnością i nieustającym pragnieniem poznania natury oraz jej tajników, jak też docenieniem radości jaką można
czerpać z życia doczesnego. Ostatecznie to artyzm i niezaprzeczalne piękno dzieła
rzymskiego piewcy epikureizmu często decydowało o jego atrakcyjności wśród odbiorców, nie tylko w czasach renesansu. Niewątpliwie ten aspekt również przemawiał do polskiego poety, który doceniał połączenie pięknej liryki i skomplikowanej
myśli zawartej w formie poetyckiej. Stąd też liczne zapożyczenia z De rerum natura,
szczególnie w ostatniej elegii, która wręcz zdaje się naśladować formę filozoficznego
poematu, chociaż w miniaturowej wersji. Lukrecjusz przemawiał do Kochanowskiego jako poeta filozofujący, ale też jako twórca, którego dzieła pełne są wzniosłości,
intelektualizmu, barwnych porównań oraz wspaniałych i rozbudowanych metafor.
Nie ulega też wątpliwości, że niektóre z poglądów Lukrecjusza znalazły przynajmniej
częściową aprobatę ze strony polskiego poety. Jak zauważa Lasocińska, „Dzieło Lukrecjusza przyczyniło się też zapewne do tego, że epikurejska nauka oddziaływała nie
tylko jako zbiór wartości i wskazań, ale również w postaci osobowego wzoru powstaIbidem, s. 764-766.
Zob. E. Lasocińska, op. cit., s. 70-71. Jest to ogólne stwierdzenie autorki, badaczka nie przeprowadza
całkowitej komparatystycznej analizy filologicznej obu utworów.
56
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łego z wyidealizowanego wizerunku jej twórcy”58.
De rerum natura stało się osią konstrukcyjną całej refleksyjnej części cyklu elegijnego, gdyż to wokół elementów inspirowanych tym poematem oplatają się wszystkie
inne poruszane tematy filozoficzne Kochanowskiego. Dodatkowo zasadnicza i najważniejsza myśl w rozważaniach poety o życiu i świecie to spór o nieśmiertelność duszy, a jako swojego głównego oponenta w owej dyskusji wyznacza poeta Lukrecjusza.
Jan Kochanowski w cyklu elegijnym korzystał z wielu starożytnych źródeł, czerpał
z różnych systemów filozofii starożytnych, aby następnie połączyć je w charakterystyczną dla siebie całość. Neoplatonizm epoki, odkrycie dzieła Lukrecjusza, sława Cycerona, rozwój humanizmu – te wszystkie czynniki wpłynęły na charakter utworów.
De rerum natura stało się swoistym pośrednikiem między kulturą antyczną, a kulturą
wczesnonowożytną. Stawianie Lukrecjusza obok twórców ówcześnie bardziej znanych, preferowanych przez środowisko intelektualne, świadczy o tym, że odkrycie
poematu wpisywało się w atmosferę intelektualną epoki, otwartą na całą tradycję antyku, a nie tylko wybrane jej elementy. Do głosu dochodzi tu niewątpliwie eklektyzm
i indywidualizm Kochanowskiego. Wprowadza on zarówno odwołania czysto literackie, jak i używa dorobku innych myślicieli, aby stworzyć własny, spójny światopogląd, charakterystyczny wyłącznie dla niego samego. Czytelnik jest świadkiem starcia
różnorodnych koncepcji bądź poszczególnych, wyizolowanych poglądów, z których
część wychodzi zwycięsko, a inne poddane zostają krytyce. Refleksyjna część Elegii
to wielki dialog z dorobkiem myśli starożytnej, jego celem jest zaś skrystalizowanie
się dojrzałych poglądów poety, co zostaje osiągnięte w Elegii IV 3. Patronem i wyraźną inspiracją tego przedsięwzięcia jest Lukrecjusz, Kochanowski zatem, jako pierwszy
polski pisarz czerpie bogactwo inspiracji z jego poematu. W Elegiarum libri quattuor
manifestuje poeta swój indywidualizm, tworząc oryginalną refleksję filozoficzną i moralną, stając się jednocześnie admiratorem i oponentem De rerum natura.
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Elegiarum libri quattuor Jana Kochanowskiego wobec De rerum natura
Lukrecjusza
Strzeszczenie
Pomimo kluczowego znaczenia De rerum natura dla rozwoju renesansowego humanizmu sam twórca poematu pozostał, mimo wszystko, częściowo w cieniu takich autorytetów, jak uwielbiany wówczas
Cyceron. Jednak ponowne odkrycie Lukrecjusza stanowiło przełom, jego styl i wyrażona w poemacie
apologia epikureizmu oraz atomistycznej wizji świata wprowadziły do kultury nową jakość, otwierającą
drogę materializmowi. Dzięki De rerum natura Lukrecjusz może zostać zakwalifikowany jako twórca
będący pośrednikiem między kulturą antyczną a kulturą nowożytną, sytuując się obok Owidiusza i Cycerona. Elegie Jana Kochanowskiego obfitujące w odwołania do myśli filozoficznej mogą służyć jako rodzaj
obrazu przedstawiającego sposób recepcji poematu na gruncie polskim. Poeta z Czarnolasu to osoba
charakteryzująca się znacznym indywidualizmem, co sprawia, że w jego utworach dostrzegalne jest starcie pomiędzy różnymi koncepcjami filozoficznymi. Kochanowski pomija jedne autorytety, dając z kolei
prymat innym. Tworzy on takim sposobem oryginalną wizję świata i człowieka. Celem niniejszej pracy
jest wyjaśnienie znaczenia poematu Lukrecjusza w rozwoju myśli renesansu i przedstawienie relacji pomiędzy rzymskim uczniem Epikura a polskim poetą z Czarnolasu jako autorem Elegii. Szczególnie zaś
interesuje nas pokazanie wpływu epikurejskiego poematu na konstrukcję zarówno wątków filozoficznych
oraz etycznych poszczególnych elegii, jak też doniosłego znaczenia tego dzieła w budowie koncepcji
całego cyklu.
Słowa kluczowe: epikureizm, literatura renesansu, Jan Kochanowski, Lukrecjusz, Elegie, inspiracje antyczne w poezji Jana Kochanowskiego, synkretyzm filozoficzny, antropologia poetycka, atomizm, wizja
natury, spór o nieśmiertelność duszy.
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„Dusza w ciągłej nauce i próbie”. „Próby” Michela de
Montaigne’a jako strategia filozofowania
1. Filozofia i literatura – próba dystynkcji
Czym jest filozofia? Na tak postawione pytanie udzielić można setek odpowiedzi.
Zamiast odpowiedzi można też mnożyć setki następnych pytań wynikających z tego
pierwszego. Bez względu jednak na różnorakie teoretyczne ustalenia co do istoty filozofii, jedno można przyznać z pewnością – filozofia zawiera się w tekstach, tekst
filozoficzny to tekst. Filozofia jest tekstem, tak jak tekstem jest literatura. Czy w takim
razie filozofię można oddzielić od literatury? Niewątpliwie można ją odróżnić. Wszak
odróżnianie filozofii od czegoś innego – od religii z jednej strony, a od literatury właśnie ze strony drugiej – stało się jej początkiem, jej narodzinami. Filozofia powstała
z religii i literatury, nie jest jednak ani jednym, ani drugim, choć z obiema swoimi
„dawczyniami życia” pozostawała i nadal pozostaje w związkach różnego rodzaju –
raz silniejszych, innym razem ulegających rozluźnieniu. Nigdy jednak – jeśli już jesteśmy przy terminologii biologicznej – pępowina nie została przecięta. Możliwe jest, że
kolejność: religia – literatura – filozofia wcale nie była taka. Sądzę zresztą, że ustalanie
kolejności chronologicznej jest zadaniem trochę jałowym. Mogło być tak, jak chciał
Hegel: na początku była sztuka, potem religia, następnie filozofia2. Może było tak, jak
twierdzi Comte – z religii zrodziła się metafizyka, a z niej z kolei powstała nauka3.
Inną tezę wysunął Rorty: religia stworzyła filozofię, ale ukoronowaniem filozofii jest
literatura4. Oprócz podanych tu przykładów procesów linearnych możemy sobie równie dobrze wyobrazić proces cykliczny, gdzie literatura i filozofia tworzą dwie amplitudy to zbliżające się do siebie, to oddalające się5, czy też proces tworzący pewnego
rodzaju spiralę, w której wprawdzie literatura i filozofia zbliżają się, czy nawet powracają do jedności, ale już na innym poziomie. Zresztą pytanie o to, która z tych wizji
rozwoju jest prawdziwa, jest bez sensu, jeśli uznamy, że słowa „literatura” i „filozofia”
są być może tylko wytworem gry językowej i dla każdego mogą znaczyć co innego.
Niemożliwością wydaje się nakreślenie sztywnej linii demarkacyjnej między filozofią a literaturą, postawienie granic wyznaczających zakres ich zainteresowań, badań,
celów, nawet form. Można jednak pokusić się o sformułowanie zasadniczej różnicy
pomiędzy tymi dwiema dziedzinami kultury, która leży w ścisłości (filozofia to jednak nauka), w intersubiektywności przekazu. Poznać i opisać świat oraz przekazać
annaszuryn@op.pl, Instytut Filozofii, Wydział Historyczno – Socjologiczny, Uniwersytet Rzeszowski,
www.ur.edu.pl
2
por. Hegel G. W. F., „Wykłady o estetyce“, t.1 – 3, przeł. Grabowski J., Landman A., PWN, Warszawa,
1964-1967
3
Comte A., „Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej”, przeł. oprac. zbiorowe, wyd. Antyk, 2001
4
Rorty R., „Filozofia jako polityka kulturalna”, przeł. Baran B.,Czytelnik, Warszawa, 2009
5
Taką koncepcję przedstawił W. Tatarkiewicz twierdząc, że filozofia w swoich dziejach zbliża się raz do
nauki, raz do poezji: Tatarkiewicz W., „Historia filozofii”, t. 1, Czytelnik, Warszawa, 1946, s. 5-6
1
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ten opis innym – to podstawowe zadanie filozofii, przy czym opis powinien być tak
sformułowany, by człowiek – każdy odpowiednio wykształcony człowiek – mógł nie
tylko zrozumieć jego treść, ale też był w stanie rozstrzygać o jego słuszności. Intersubiektywność przekazu stanowi naturalną granicę filozofii, przekroczenie tej granicy
– granicy racjonalności – grozi filozofii utratą własnej tożsamości, przeistoczeniem
się w paranaukę, lub – w literaturę. Literatura barierę racjonalności może przekraczać,
choć traci przez to jednoznaczność, precyzję, ścisłość wypowiedzi, jest domeną intuicji i emocji6. Z drugiej strony forma wypowiedzi wybitnych filozofów, chociażby św.
Augustyna czy Kierkegaarda, jest daleka od racjonalności, jaką zwykło się przypisywać filozofii. A literatura, zwłaszcza ta pretendująca do miana wielkiej literatury, literatury wysokiej, odnosi się do podstawowych problemów filozoficznych, do ważkich
pytań o naturę świata, naturę człowieka, przyczyny zjawisk, odnosi się do aksjologii,
estetyki, metafizyki. Zawłaszcza raczej obszar filozofii praktycznej, skupiając się na
zagadnieniach antropologicznych, egzystencjalnych.
Wszystko to świadczy o przenikaniu się filozofii i literatury, o wzajemnym inspirowaniu się, wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zasadnicze. W tym sensie
antyczne greckie tragedie są w takim samym stopniu filozofią, co „Dialogi” Platona
– są źródłem wiedzy o kondycji człowieka w świecie. Przez dwa i pół tysiąca lat literatura i filozofia istnieją obok siebie przeżywając naprzemiennie okresy zbliżeń i separacji, a wokół ich twardych jąder rozciągają się szerokie pola ziemi niczyjej, pogranicza,
do których i literatura, i filozofia zgłaszają swoje prawa.

2. Dwie koncepcje narracji filozoficznej
Jeden ze starożytnych twórców filozofii, i najwybitniejszy filozof wszech czasów
– Platon – twierdził, że lepszym filozofem jest ten, kto potrafi być lepszym pisarzem.
„Dialogi” Platona nie są – jak chce tradycja – tylko tekstami ściśle filozoficznymi.
Są też dziełem literackim, a ich literackość nie wynika tylko z przypadkowego faktu
posiadania przez Platona talentu do układania pięknych fraz. Ich walory literackie
są jednym z trzech elementów (obok filozoficznej wiedzy o duszy odbiorcy i obok
dialektycznej umiejętności analizowania bytu) „prawdziwej retoryki”, czyli filozofii7.
Wielki uczeń Platona, Arystoteles, skierował filozofię na zupełnie inne tory. Uważany za twórcę języka naukowego i nauki w sensie nauk ścisłych, filozofię celowo
i świadomie zbliżył do takiego właśnie rozumienia. Wymagał od jej języka nie piękna,
nie żywości mowy, wielości punktów widzenia na zagadnienie, a rygoryzmu, precyzji,
dowodliwości.
Oceniając problem z punktu widzenia historyka można stwierdzić, że te dwie koncepcje narracji filozoficznej, uprawiania filozofii, rywalizowały przez setki lat, dając
prym raz jednej, raz drugiej w zależności od priorytetów i zainteresowań epoki. Zaś
w epokach, kiedy filozofia tak bardzo zbliżała się do literatury, że granice między nimi
Por. Gałkowski S., „Granica filozofii. Metafora w filozofii na przykładzie języka Józefa Tischnera”, s.
42-51, [w:] Iskra-Paczkowska A., Gałkowski S., Stanisz M. (red.), „Filozofia w literaturze. Literatura
w filozofii”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2013
7
Paczkowski P., „Jedność filozofii i literatury w klasycznym antyku”, s.75-85, [w:] Iskra-Paczkowska
A., Gałkowski S., Stanisz M. (red.) „Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii”, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
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stawały się płynne, można próbować uchwycić ten moment, w którym literatura i filozofia mogłyby być postrzegane jako jedność, ponowna jedność po długim rozejściu
się ich ścieżek w ciągu późnego antyku i całego średniowiecza. Wszak jeszcze dla
Pindara, sto lat przed Platonem, słowo „sophos” oznaczało zarówno mędrca, jak poetę.
Wydaje się, że takim momentem mogło być pojawienie się eseju, eseju kontynentalnego (który chronologicznie pojawił się jako pierwszy, przed esejem baconowskim,
anglosaskim). W epoce, w której tenże esej został napisany, w XVI wieku, w filozofii
dominował styl zbliżony do literatury. Wynikało to z jednej strony z opozycyjności
twórców renesansowych do wcześniejszej epoki z jej arystotelesowsko-scholastyczną metodą badania i przedstawiania świata. Z drugiej strony – był to rezultat zainteresowań i dążeń renesansowych filozofów, którzy nie ceniąc prawd uniwersalnych
i ogólnych, dających się zamknąć w sztywnym systemie nauki, poszukiwali prawd
o wymiarze indywidualnym, subiektywnym, relatywnym, takich prawd, które łatwiej
opisać językiem literatury, porównania, metafory.

3. Esej – dzieło pisarza czy dzieło filozofa?
Z maksymalnego zbliżenia filozofii do literatury, czy też literatury do filozofii (to
czasy, kiedy literatura na dobre wyzwoliła się z okowów religii), narodziła się forma
nowa, w której nie ma już mowy o wzajemnych relacjach czy inspiracjach, ale dochodzi do zespolenia obu tych dziedzin kultury. Formą tą jest oczywiście esej, którego
prekursorem był francuski... – no właśnie – kto? Filozof? Pisarz? Ma swoje miejsce
w podręcznikach zarówno historii literatury, jak historii filozofii, ale ani w jednych,
ani w drugich nie jest postacią pierwszoplanową, godną czegoś więcej, niż encyklopedyczna nota. Wynikać to może z różnych przesłanek. Po pierwsze – nie napisał niczego aż tak doniośle ważnego, niczego nie odkrył, ot, spisał swoje myśli, by zapobiec
nudzie życia. Po drugie – nie jest ani „prawdziwym” literatem, ani „prawdziwym”
filozofem. Po trzecie – nie stworzył systemu filozoficznego, ani nie napisał tylu dzieł,
by zapełnić choć jedną półkę na bibliotecznym regale. To wszystko prawda. Prawdą
jest też, że trudno po pięciuset latach nadal zachwycać się jego dziełem jako czymś
świeżym, przełomowym, niezwykłym. Jednak trzy powyższe twierdzenia (zapewne
można byłoby ich znaleźć więcej) wydają się zupełnie niesłuszne. Zacznijmy od zarzutu o braku wykształcenia filozoficznego czy literackiego. R. Rorty pisze: „Małe,
scholastyczne definicje »filozofii« samych filozofów są zaledwie polemicznymi instrumentami pomyślanymi w celu wykluczenia z szacownej dziedziny osób o nieznanym rodowodzie”8. Pisze o filozofii, ale odnosi się to do każdej dziedziny. Podejrzenie
o bycie „tylko” amatorem, nie akademikiem, nie powinno dezawuować, przynajmniej
w przypadkach, gdy dzieło jednak broni się przed krytyką. A jednak dezawuuje i traktuje podejrzliwie osoby o niewiadomej proweniencji (zwykły pan na włościach, potomek handlarzy rybami – filozofem?). Do takiego – lekceważącego nieco – traktowania
autora jako ni to filozofa, ni to pisarza, przyczynił się zresztą on sam, wielokrotnie
podkreślając swoją niechęć do erudycji, niechęć do szczegółowego, pogłębionego studiowania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy, szczycąc się swoim brakiem pamięci i tylRorty R., „Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980”, przeł. Karkowski C., wyd. IFiS PAN,
Warszawa, 1998, s. 135
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ko powierzchowną znajomością wielu obszarów nauki. Dokładna analiza jego dzieła
zmusza jednak do weryfikacji tych twierdzeń i uznania ich jedynie za pewną formę
mistyfikacji, za zamierzoną autokreację, mającą na celu uwypuklenie innych treści,
według autora o wiele ważniejszych.
Kolejne twierdzenie – brak systemu – byłoby zasadne, gdyby wielkość filozofów
mierzyło się tylko faktem stworzenia przez nich systemu filozoficznego, bądź przynajmniej przedstawienia w ścisłym, logicznym wywodzie swoich tez, poglądów, nauk. To
prawda, że historia filozofii opiera się w głównej mierze na omawianiu takich systemów, zauważyć jednak należy, że żaden z nich nie przetrwał jako obowiązujący nas do
dziś dogmat. Są to budowle – owe systemy – o tyleż efektowne i olśniewające, co nietrwałe i kruche. Prawdziwa filozoficzna praca powinna się raczej skupiać nie na wznoszeniu konstrukcji myślowych, do których dopasowuje się rzeczywistość, przycinając
czasem odrobinę niektóre puzzle, żeby lepiej pasowały do całości, ale na mozolnym
i cierpliwym rozwiązywaniu istniejących problemów z ciągłą, pokorną świadomością
tego, że rozwiązanie jednego z nich nastręcza cały szereg następnych. Ze świadomością, że taka praca nie może być efektowna, co najwyżej efektywna, a jej rezultaty nie
przyniosą satysfakcji w krótkiej perspektywie, może tylko satysfakcję z tego, że robi
się to, co się lubi. Z tym wiąże się teza trzecia – brak efektów pracy, brak odkrycia,
przełomu, spektakularności, pisanie z nudy, z chęci podbudowania sobie ego, bo taka
moda. Muszę jednak uwierzyć autorowi na słowo i stwierdzić, że pisał z przymusu
pisania, myślał z przymusu myślenia. Michel de Montaigne – w końcu padło to nazwisko – sam tłumaczy genezę swojej księgi: „[Mój] duch niezatrudniony, stawszy się
jakoby koń urwany z uzdy, sto razy żwawiej ugania sam z siebie, niż to czynił w obcej
posłudze. Ano płodzi mi teraz tyle chimer i fantastycznych monstrów, jedno przez
drugie, bez ładu i składu, że aby móc rozważać swobodno ich niedorzeczność i dziwactwa, jąłem spisywać je porządkiem, w nadziei, iż z czasem, stawiwszy mu je przed
oczy, zdołam go samego przywieść do zawstydzenia i opamiętania”9. Z jednej strony
mamy tu krygowanie się początkującego pisarza, ale z drugiej – próbę wyzwolenia
się od chaosu własnych myśli, uporządkowania ich, zrozumienia siebie, poszukiwania
siebie, sokratejskiego poznania samego siebie.

4. Esej – Gnothi seauton
Zastosowana tutaj po raz pierwszy w dziejach forma literacka wydaje się być predestynowana do takiego rodzaju badań – badań nad sobą. Nie zakłada ona rozwiązywania problemów i dochodzenia do precyzyjnych konkluzji. Służy jedynie stawianiu
problemów. Esej nie odpowiada na pytania, on pytania zadaje i szuka tylu rozwiązań,
o ilu jest w stanie autor pomyśleć. O precyzji możemy mówić tylko w kontekście oglądu jakiejś rzeczy, problemu, kiedy badacz stara się uchwycić moment, który go interesuje, zmierzyć się z zagadką, która mu umyka. Precyzyjne jest oglądanie przedmiotu/
problemu z każdej strony, rozważanie wielorakich punktów widzenia, przyglądanie się
z bliska i z daleka, w świetle i w mroku, korzystanie ze zmysłów i z rozumu. A ogląMontaigne M. de, „Próby”, I – 8, s. 162, przeł. Żeleński – Boy T., PIW, Warszawa, 1985, wszystkie
następne cytaty „Prób” pochodzą z tego wydania, cyfra rzymska oznacza numer księgi, liczba arabska
oznacza numer rozdziału
9
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danym przedmiotem/problemem zawsze jest człowiek, postępowanie człowieka, jego
wybory, jego poglądy. Eseisty nie interesuje natura i jej wytwory, piękno przyrody,
nawet piękno sztuki, chociaż akurat sztuka jest bez wątpienia dziełem człowieka. Pole
jego zainteresowań ogranicza się do wymiaru antropologicznego. I chociaż niekiedy
problem wydaje się zaledwie muśnięty i porzucony, dotknięty i odstawiony na bok –
wiemy, że w innej odsłonie, w innej perspektywie, w innym kontekście – powróci na
pewno i będzie zgłębiany.
Pisanie miało być dla Montaigne’a rodzajem psychoterapii, może psychoanalizy,
autor sam dla siebie chciał być lekarzem – terapeutą. Esej miałby być procesem odkrywania siebie, gromadzenia osobistego doświadczenia człowieka. Pisze Montaigne
(a jego pisanie to „myślenie na papierze”): „Ludzie patrzą zawsze na zewnątrz, ja
zasię kieruję swój wzrok ku wnętrzu (...). Każdy patrzy przed siebie, ja w siebie (...).
Inni wychodzą poza siebie (...), ja zwijam się ciągle w samym sobie”10. Samoanaliza
powinna być, według Montaigne’a, podstawowym, nawet obowiązkowym zajęciem
człowieka. Wsłuchiwanie się w siebie jest czynnością mozolną i trudną, wymagającą
starannego oddzielania od „ja” warstw pochodzących z zewnątrz, z kultury, języka,
wychowania. „Badanie siebie” przeprowadzane na oczach czytelnika – oto główny
cel dzieła. Nie są to zamierzchłe, renesansowe początki indywidualizmu, ale indywidualizm w całej swojej okazałości i pełni, „próbowanie” zaś nabiera cech czynności
egzystencjalnej, jest wkraczaniem w sferę jeszcze nieznaną i niedostępną rozpoznaniu
racjonalnemu.

5. Eseizowanie jako forma egzystencji
Powierzchowna lektura „Prób”, ich czytanie dosłowne, bez „odkodowywania” treści pozwala zauważyć jedynie książkę gęstą od faktów z przeszłości i teraźniejszości,
z pozoru nie powiązanych ze sobą, pełną dygresji, myśli nie dokończonych. Dlatego
eseistów często spotyka zarzut ten sam, który spotykał przez 500 lat Montaigne’a – że
to komentator, kompilator bardzo udanych tekstów, cytatów, cudzych myśli; udanych,
ale jednak wtórnych wobec powstałych już w antyku dialogów, soliloquiów, że palmę pierwszeństwa dla tego, który jako pierwszy pisał eseje należy mu odebrać11. Na
temat jego opus magnum powstał las tekstów, interpretacji, analiz, ale do tej pory
„Próby” wymykają się jednoznacznym, kategorycznym stwierdzeniom. Czy esej montaigne’owski to gatunek literacki, czy sposób filozofowania? Czy należy do imaginarium sztuki, czy nauki? Dlaczego odmawia się Montaigne’owi bycia filozofem „prawdziwym”, uznając go co najwyżej za filozofa „niedzielnego”, amatora? Podobnie pyta
Rorty: „Wobec tego, że filozofia j e s t pewnego rodzaju pisarstwem, dlaczego sugestia
ta spotyka się z takim sprzeciwem? Czym, według filozofów (...) musi być p i s a r s t
Tamże, II – 17, s.326
W. Pater w „Plato and Platonism” twierdzi, że powstałe w starożytności „Dialogi” mogą być w istocie
swej esejami, cyt. za: Sendyka R., „Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku”, Universitas, Kraków, 2006, s.20; I. Sikora za pierwszy chronologicznie esej uznaje rozprawę „O starości”
Cycerona [w:] Sikora I.,„U źródeł eseju”, Przegląd Humanistyczny, 1974, z.3; J. Parandowski podobnie
traktuje listy F. Petrarki – jako renesansowe eseje, polemizuje z nim A. S. Kowalczyk [w:] Kowalczyk
A. S., „Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1949-1977.(Vincenz, Stempowski, Miłosz)”, Warszawa, 1990
10
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w o, skoro koncepcję, że tym się właśnie zajmują, uznają oni za tak oburzającą?”12. Jeśli już przyznaje się esejowi status dzieła filozoficznego, to z uprzednim wytyczeniem
podziału na „filozofię” i „filozofowanie”. „Filozofia” w tym wypadku reprezentowałaby poważną, akademicką naukę obwarowaną metodologią, odpowiednią aparaturą
pojęciową, specjalistycznym językiem. „Filozofowanie” zaś – to tylko filozofowanie,
zestaw pewnych praktycznych koncepcji do wykorzystania, poszukiwanie mądrości
i sensu w życiu. Z punktu widzenia filozofów zawodowych filozofowanie nie jest
czynnością poważną, jest tylko czymś w rodzaju hobby. Tymczasem, gdy pewną część
filozofii przenikały ideały nauk przyrodniczych czy matematycznych, druga jej część
zaczęła się oddzielać jako filozofowanie, jako luźne rozważania i owa właśnie filozofia przyjęła charakter literacki. Była zdeterminowana do jego przyjęcia, bo dotycząc
wnętrza człowieka i w tym znaczeniu będąc filozofią egzystencjalistyczną, mogła być
wyrażona tylko w sposób literacki czy to przez pisarza (jak Dostojewski, Gombrowicz, Witkacy), czy przez filozofa (jak Augustyn, Montaigne, Pascal).
A więc – czym jest esej? Skoro „Próby” wymykają się konwencji gatunkowej, czy
inaczej – nie podlegają regułom – może warto uznać, że je wyznaczają, są egzemplaryczne13, są wzorem dla innych pragnących podążyć podobną drogą. Dla filozofa lub
dla pisarza może być esej wygodną, okazjonalną formą dla rozpropagowania swoich
opinii, ale dla „urodzonego eseisty” esej jest sposobem myślenia. Wybór takiej formy
determinuje określoną wizję świata i człowieka. W eseju nie ma ostatecznych prawd,
są prawdy możliwe, co jednak nie czyni go – wbrew pozorom – tworem relatywnym.
Prawda możliwa to nie prawda być może istniejąca, ale prawda możliwa do odkrycia
w krótkim, oślepiającym przebłysku zrozumienia, którego później nie udaje się precyzyjnie wyrazić słowami. Trafnie ujął to Walter Pater: „Esej jest literacką formą niezbędną umysłowi, dla którego prawda jest możliwością, jest możliwa do pomyślenia
nie jako powszechnie obowiązujący wniosek, lecz jako nieuchwytny wynik odrębnego, osobistego doświadczenia”14.
Idąc tym tropem: esej Michela de Montaigne to nie tylko strategia filozofowania.
Strategia jako obranie pewnej metody, przyjęcie planu działania, sugeruje czynność
doraźną, dowolną. Tymczasem esej wymaga – wydaje się – czegoś więcej: poświęcenia cząstki siebie. Odwołam się tu do określenia Maxa Bensego, nazywającego esej
eksperymentem, stanowiącym konieczny wymiar istnienia krytycznej kategorii naszego umysłu, metodę naszego umysłu15. Eseista odrzuca system na rzecz eksperymentu,
ponieważ postrzega rzeczywistość jako zmienną, prawdę jako nieostateczną, język
jako ułomny, widzi różnice, nie jedność. Zaś ów eksperyment to nie eksperyment myślowy, badanie z różnych punktów widzenia, to wniknięcie w przypadek, wniknięcie
w rzecz. Eseizowanie to forma egzystencji, forma wewnętrznego życia człowieka,
wkraczanie w to, co nieznane.
Słowo „eksperyment” zawiera w sobie zarodek przyszłego ewentualnego sukcesu,
bo konotuje dążenie do „odkrycia”, „udowodnienia”, ale też grozi pomyłką, błędem,
Rorty R., „Konsekwencje pragmatyzmu...”, s. 137
Kategorię takich dzieł wyjaśnił jako pierwszy Kant [w:] Kant I., „Krytyka władzy sądzenia”, przeł.
Gałecki J., PIW, Warszawa, 1986, s. 232
14
cyt. za: Kowalczyk A. S., „Kryzys świadomości...”, s. 21
15
Szerzej na ten temat pisze Sendyka R., „Nowoczesny esej...”, s. 35-37
12
13
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bo eksperyment jest podjęciem ryzyka. Dlatego, jeśli wstępuje się na drogę wyznaczoną przez Michela de Montaigne – drogę „prób” – należy pogodzić się z niemożliwym
do uniknięcia stanem przypuszczalności i niepewności. Eksperyment eseistyczny nie
jest eksperymentem pozytywistycznym – nie istnieje system, który mógłby zweryfikować ustalenia eseisty, jego ustalenia nie są konkluzjami. Eseista nie dąży do wyjaśnienia i potwierdzenia tezy, on nie ma tezy. Jego badanie jest bezinteresowne, popycha
go do działania zwykła ludzka ciekawość, a sam akt badania jest raczej dziełem artystycznym, awangardowym, niż naukowym. Niewątpliwie jednak esej niesie pewien
ładunek wiedzy, jego wartością nie jest przecież tylko wartość literacka, urokliwość
tematu, piękno frazy. Wiedza zawarta w eseju to wynik namysłu nad kondycją człowieka, nad jego byciem w świecie. Mimo braku naukowej formy reprezentuje naukową treść. Swoich naukowych twierdzeń nie popiera dowodami, bo z definicji esej jest
czymś, co przeciw dowodom występuje, woląc pozostawić miejsce na niedookreślenie, zawieszenie sądu.
Czytanie esejów Montaigne’a po raz pierwszy to jak poruszanie się po gabinecie osobliwości. Tekst wydaje się być zbiorem przypadkowych reminiscencji z lektur,
osobistych wspomnień, zapisem to gonitwy myśli, to gawędy, katalogiem porad praktycznych jak prowadzić gospodarstwo lub wychowywać dzieci, wykładem poglądów
na pewne kwestie polityczne czy religijne. Poprzestanie na takiej lekturze może prowadzić do wrażenia chaosu, nieuporządkowania i do uznania „Prób” za dzieło bez
początku i końca, dzieło o niczym, za luźny szkic. Często zresztą dla eseju stosowano
nazwę szkic, co konotowało związki z nieukończeniem, przypadkowością, przymierzaniem się do czegoś poważniejszego. Tymczasem esej montaigne’owski nie jest
szkicem, przynajmniej w znaczeniu, jakie mu nadaje na przykład Peter Schon, uznając
„Próby” za jedyny prawdziwy esej jaki istnieje w literaturze.16 Jest buntem przeciw
myśleniu dogmatycznemu, uwolnieniem się z szablonu pisania, filozofią dostępną dla
każdego i dla każdego zrozumiałą. Jest też pełną i zamkniętą całością tak, jak to tylko
możliwe, gdyż zawiera w sobie tyle doświadczeń, tyle życia filozofa i pisarza, ile ten
zdążył mu nadać tworząc aż do śmierci swój osobliwy rejestr.
Może, by oddać sprawiedliwość esejowi, należałoby uznać, że nie jest ani rodzajem słabej nauki, nauki nie popartej dowodami, ani unaukowionej sztuki, ale czymś
pomiędzy, trzecią drogą, płaszczyzną spotkania nauki i sztuki, płaszczyzną równowagi
pomiędzy nimi. Bądź, jak chce Rorty – preludium przed nastaniem ostatecznego królestwa literatury jako formy najwyższej ludzkiego rozwoju.

6. Adresat utworu – czytelnik czy autor?
„Próby” Montaigne’a nie są pisane dla czytelnika. Mimo wielokrotnego odwoływania się w tekście do czytelnika właśnie, do raz wyimaginowanego, raz wymarzonego
potencjalnego odbiorcy dzieła owa postać odbiorcy wcale nie jest tak ważna. Jakkolwiek obrazoburczo by to zabrzmiało, liczne uwagi określające stawiane czytelnikowi
wymagania są tylko pozorem. Z jednej strony zależy Montaigne’owi na byciu zrozuSchon P. M., „Vorformen des Essays Antike und Humanismus: Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte
der >>Essais<< von Montaigne“, wyd. Franz Steiner, Wiesbaden, 1954
16
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mianym, na właściwym odczytaniu jego zakodowanych informacji, na umiejętnym
poruszaniu się za wskazówkami, na zwykłym zdobyciu sympatii czytelnika. Zmusza
czytającego do lektury niedosłownej, do odrzucania sensów powierzchownych, do
otwierania się na wpływ dzieła, do dawania pozwolenia na bycie przez nie poruszonym, zmienionym: „Bierzemy pod straż cudze mniemania i wiedzę, oto wszystko: raczej należałoby je uczynić naszą własnością (...). Na co zda się, że mamy brzucho pełne jadła, jeśli go nie strawimy, jeśli się nie przekształci w nas, jeśli nas nie żywi i nie
krzepi?”17. Zmusza nas nawet do aktywnej roli w kształtowaniu tekstu: „Słowo należy
na wpół do tego, kto mówi, a na wpół do tego, kto słucha; ów powinien przysposobić
się, aby je przyjąć wedle kroku, jaki wzięło”18. Adresat „Prób” musi przyjąć krytyczne
stanowisko, nieprzerwanie wytężać uwagę, w dodatku musi spoufalić się z autorem
na skutek nieustannego wywoływania przez tegoż wrażenia intymności, szczerości.
Z drugiej jednak strony „czytelnik” jest tylko wytworem autora, pewną konstrukcją
zawartą w tekście, gwarantującą tego tekstu integralność. Ani jedna z osób czy grup
osób wymienionych w księdze – sąsiad, krewniak, przyjaciel, pani d’Estissac, Marie
de Gournay, Małgorzata de Valois, Henryk III, papież, „publika” – nie jest adresatem
utworu.
Rzeczywistym i najważniejszym celem Montaigne’a było opisanie siebie dla siebie, a rola czytelnika czy publiczności została sprowadzona do roli tła, na którym
Montaigne się pojawia, by się odróżnić, lub do roli lustra, w którym się przegląda:
„A gdyby i nikt mnie nie czytał, zali straciłem czas, iż obróciłem tyle bezczynnych godzin na tak pożyteczne i lube rozmyślania? Odlewając na swoją modłę oną figurę, trzeba mi było tak często macać się i ustawiać, aby pochwycić me rysy, iż model umocnił
się od tego i niejako ukształtował sam w sobie”19. Pisanie nie jest więc tylko biernym
odtwarzaniem rzeczywistości, nie jest tylko poznawaniem siebie, jest też siebie tworzeniem, formowaniem, umacnianiem. Odbiorca jest tylko abstrakcyjnym symbolem
procesu komunikowania się, a może nawet jest tworem, którego odrębność zostaje
zupełnie zlikwidowana poprzez powszechnie występującą u czytelników „Prób” iluzję
identyfikacji z autorem.
Eseje Montaigne’a nie są więc podręcznikiem wychowania, zbiorem poręcznych
w życiu codziennym maksym i aforyzmów, wykładem renesansowego sceptycyzmu,
apologią fideizmu, pochwalą tolerancji i różnorodności. Są badaniem siebie dla samego
siebie, są indywidualizmem i egzystencjalizmem w najpełniejszej postaci. Montaigne,
jak jego mistrz Sokrates, chce znać samego siebie aż do ostatecznych granic. Wobec
niewiary w możliwość pełnego poznania rzeczywistości transcendentnej (Montaigne
obnaża wady poznania empirycznego – zmysły są ułomne, wprowadzają w błąd, racjonalnego – rozum ludzki często błądzi, intuicyjnego – intuicja nas zawodzi), jedyną
rzeczywistością dostępną ludzkiemu poznaniu jest rzeczywistość immanentna każdej
ludzkiej jednostki. Poznać dogłębnie świata natury, zwierząt, kosmosu – nie możemy.
Za pomocą narzędzi, którymi dysponujemy – zmysłów, intuicji, rozumu, pamięci –
poznawać możemy tylko fragmentarycznie i tylko siebie samego: swoje ciało i swoją
duszę (dusza montaigne’owska nie jest tworem religijnym, jest to raczej samoświadoMontaigne M. de, „Próby”, I – 25, s. 252
Tamże, III – 13, s. 301 – 302
19
Tamże, II – 18, s. 331
17
18
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mość). U Montaigne’a następuje humanistyczne przewartościowanie myślenia o ciele
ludzkim. Ciało jest takim samym – równoprawnym – składnikiem człowieka, jak intelekt. Nie jest ono bytem renesansowo wyidealizowanym i proporcjonalnym – podlega
okaleczeniom, starzeniu się, nieprzyjemnym procesom. Różnorakie reakcje i zachowania ciała bardzo autora interesują, a jego choroby, przypadłości, sposób funkcjonowania poddawane są „próbom” na równi ze zmysłami i rozumem.
No i wreszcie dusza, która nie jest stale tą samą duszą , ale podlega procesom
zmienności, rozwojowi: „Gdyby moja dusza mogła osiedzieć się w miejscu, nie próbowałbym się, ale bym siebie określił: ale jest ona w ciągłej nauce i próbie”20. Montaigne nie maluje istoty, maluje jej przejście. To interesuje go najbardziej – zmienność,
nieuchwytność, migotliwość. Tak postrzega życie i świat – nie jako trwały gmach, ale
bycie w ciągłym ruchu. („Stałość nawet nie jest niczym innym, jak bardziej powolnym
chwianiem”21). Ale nie jest też Montaigne kronikarzem zmiany, kronikarzem „stawania się”, ponieważ „Próby” są fragmentaryczne, nie są chronologiczne. Nie są zapisem
kształtowania się „ja”, bo nie potrafimy zrekonstruować porządku fragmentów tekstu,
odgadnąć kolejności wydarzeń. Koncepcja osobowości Montaigne’a zatem nie jest
oparta na fundamencie ciągłości i konsekwencji, jest w procesie budowania własnej
tożsamości, jest w ruchu. Pisanie, „pisanie myślenia” nie jest introspekcją, bo wybiega
też ku przyszłości i ku życiu innych, nie jest autoportretem, bo nie jest czynnością
zakończoną, nie jest autobiografią, bo nie opisuje tylko wydarzeń dotyczących autora.
Nie jest tylko strategią filozoficzną, nie jest nawet rejestrem zmienności, jest ciągłym
uczeniem się siebie i poddawaniem się próbie, próbom wszelkiego rodzaju. Eseje są
„pisaniem siebie” do kresu życia, co jednak nie przeszkadza im być bytem potencjalnie nieskończonym. Są próbowaniem siebie w podwójnym znaczeniu – poddawaniem
się próbie i smakowaniem się. Są próbowaniem siebie, o czym mówi już sam tytuł
w jego pełnej, nie skróconej wersji: „Próby Michela de Montaigne”. A ponieważ „każdy człowiek nosi w sobie całkowitą postać ludzkiego stanu”22, każdy czytający te „Próby” może przejrzeć się w nich, odnaleźć w nich cząstkę siebie, głównie dlatego, że nie
miały one innego celu (by karać, chwalić, przekonywać, kreować), jak tylko pokazać
człowieka takim, jakim on jest, człowieka rzeczywistego, bez masek, bez pudru i różu.

7. Podsumowanie
Pokazanie człowieka nie jako jednostki społecznej, ale niepowtarzalnego i jedynego bytu było istotnym i rzeczywiście prekursorskim odkryciem Montaigne’a.
Prekursorskie było też ukazanie duszy – świadomości, osobowości – nie jako tworu uformowanego, gotowego, ale pełnego niedoskonałości, niepewności, ciągle się
uczącego i ciągle próbującego czegoś, nie tworu, który jest, ale tworu, który się staje w nieskończoność. Nowatorskie było obnażenie języka jako medium niezdolnego
do przekazania pełnej informacji o świecie wewnętrznym człowieka. Poprzez przeskakiwanie z tematu na temat, niedokładności w przytaczaniu danych czy cytatów,
używanie potocznego, nieraz wulgarnego słownictwa, starał się autor stworzyć iluzję
Tamże, III – 2, s. 54
Tamże, III – 2, s. 54
22
Tamże, III – 2, s. 54
20
21
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myślenia na głos, aby zredukować przepaść między językiem pisanym/mówionym
a myślanym. Nowatorskie było ukazanie walki o wewnętrzną wolność, by uniknąć
skostnienia w społecznym przymusie i konwenansie. W końcu bardzo nowoczesne
było odkrycie, jak trudno jest człowiekowi „być sobą”. Dlatego „Próby”, nie mające –
pozornie – wyrazistych kontynuatorów, są obecne w myśli Kartezjusza, Kanta, Hegla,
Nietzschego, Kierkegaarda, Jaspersa, Freuda, Bergsona, Derridy, ba, nawet każdego
współczesnego blogera internetowego czy youtubera, odkrywającego przed użytkownikami sieci swoją duszę i ciało, swoje najgłębsze „ja”.
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„Dusza w ciągłej nauce i próbie”. „Próby” Michela de Montaigne jako strategia
filozofowania
Streszczenie
Obserwując dzieje filozofii z perspektywy historyka można stwierdzić, że od jej zarania istniały dwie
koncepcje uprawiania filozofii i dwie koncepcje narracji filozoficznej. Rywalizowały one ze sobą przez
setki lat dając prym raz jednej, raz drugiej w zależności od priorytetów i zainteresowań epoki oraz temperamentu filozofów. Jedna z nich przynależała do tradycji platońskiej przywiązującej dużą wagę do
piękna języka, obrazowania, perswazji, druga wywodziła się z tradycji arystotelesowskiej, wymagającej od języka ścisłości, definicji, precyzji. Tekst filozoficzny to zbliżał się językiem, formą, sposobem
opisu przedmiotu badań do literatury, to do nauki, zawsze jednak był tekstem filozoficznym. Niekiedy
w dziejach myśli ludzkiej dochodziło do narodzin form nowych, które trudno jest zaklasyfikować do
określonego porządku, w których nie sposób jest oddzielić literaturę od filozofii, a filozofię od literatury.
Taką formą jest esej zastosowany przez Michela de Montaigne w XVI wieku. Pretensje do eseju montaigne’owskiego zgłasza i literatura i filozofia, jest on uznawany za gatunek literacki, jednak „Próby” to
nie tylko literatura. Celem opracowania jest przedstawienie ich jako dzieła wielokierunkowego, pełnego
nawrotów i powtórzeń, a autora nie jako artystę poszukującego nowatorskich i zaskakujących rozwiązań,
ale filozofa starającego się cały czas pozostać ze swoim problemem – problemem egzystencji człowieka.
Artykuł próbuje udowodnić, że esej to nie jedynie forma literacka , ale sposób myślenia. Wybór eseju
jako gatunku determinuje i u twórcy i u odbiorcy określony stosunek do sfery wartości, określony sposób
rozumienia samego siebie, innych ludzi i świata. „Próby” są nie starzejącym się wzorem tekstu nowoczesnego, prototypem pisania o sobie nie jako jednostce społecznej, ale niepowtarzalnym i jedynym bycie.
Słowa kluczowe: filozofia, literatura, esej, Michel de Montaigne
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„Teodycea” według Woltera
...literatura, jak wiadomo, najczęściej przechadza się po gościńcu,
ale bywa też, że wstępuje w zacisze filozoficznej jaskini…2

1. Wprowadzenie
Problem relacji filozofii i literatury jest przedmiotem poważnych badań teoretycznych, a wniosek tych rozważań nie zawsze wynosi wysoko literackie wartości dzieł,
lansujących takie czy inne idee filozoficzne3. Często takie dzieła uważa się za utwory z tezą, publicystykę filozoficzną ubraną w szaty literackości. Wyjątkowy pod tym
względem jest wiek Oświecenia we Francji. To filozofowie często chwytali za pióro
i nie mogli nie przelewać na papier dręczących ich myśli. Czy filozoficzność ich dzieł
ujmuje tym dziełom wartości literackich? To kwestia talentu autorów i organizacji
struktury wybranych utworów. Nie dotyczy każdego utworu w równym stopniu.
Relacje literatury i filozofii najlepiej jest śledzić w toku analiz jednego dzieła literackiego nasyconego filozofią. W niniejszym artykule przyjrzę się jednak kilku utworom literackim, poświęconym jednemu problemowi filozoficznemu (także etycznemu)
w twórczości jednego wybitnego pisarza-filozofa wieku Oświecenia – Woltera4, co
pozwoli uchwycić ewolucję jego myśli i postaw.
Wiek XVIII we Francji słusznie uznawany jest za wiek filozofów; to wiek, w którym duch filozoficzny przenikał wszystkie dziedziny życia, a filozofowanie stało się
powszechną modą. Jak pisze Bronisław Baczko w przedmowie do „Filozofii francuskiego Oświecenia”: „Filozoficzna jest literatura i sztuka tej epoki, historia i ekonomia,
traktaty i pamflety polityczne – a sama filozofia nie omija żadnej dziedziny twórczości
intelektualnej, posługuje się wszelkimi gatunkami literackimi, od rozprawy i traktatu
do tragedii i powiastki filozoficznej”5.
Monteskiusz, Wolter, Diderot, Rousseau – największe literackie nazwiska epoki
– zostawili również wyraźny ślad w historii filozofii. Istotnie, trudno znaleźć ówczesnego pisarza, który sam siebie nie uznawałby za filozofa. Oświeceniowy „Filozof” to
figura quasi-mityczna; z jednej strony spadkobierca i kontynuator siedemnastowiecznego ideału honnête homme, światowca, brylującego w wykwintnym towarzystwie
paryskich salonów arystokratycznych, a nierzadko w kręgach libertyńskich, z drugiej
strony – reformator życia społecznego, politycznego i moralnego, silnie zaangażoalicja.rychlewska-delimat@up.krakow.pl, Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego, Instytut Neofilologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
2
Komendant T., Rycerz, śmierć i diabeł [w:] Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, studia pod
red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t. LVIII,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1982, s. 113.
3
Por. np. Ziomek J. Powinowactwa literatury: studia i szkice, PWN, Warszawa 1980; Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, dz. cyt., itp.
4
Voltaire – właśc. François-Marie Arouet – 1694-1778.
5
Baczko B., Filozofia francuskiego Oświecenia, PWN, Warszawa 1961, ss. 8-9.
1
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wany w sprawy publiczne. To nie profesjonalista, który buduje wielkie systemy filozoficzne, ale bardziej myśliciel, moralizator i humanista – odpowiednik dzisiejszego
intelektualisty. Przedmiotem jego dociekań naukowych i poznawczych jest człowiek,
zaś celem wszelkich dążeń ludzkich jest szczęście, które jest naturalnym prawem
każdego człowieka. W przekonaniu filozofa, szczęście człowieka zależy od stopnia
jego mądrości i świadomości. Tylko oświecony światłem rozumu człowiek zdolny
jest osiągnąć szczęście; i to właśnie filozofowi przypada w udziale rola duchowego mistrza i przewodnika człowieka w tym chwiejnym i nieprzeniknionym świecie.
Osiemnastowieczny francuski pisarz-filozof to w pewnym sensie człowiek renesansu – umysł uniwersalny, erudyta, któremu bliskie są nie tylko kwestie filozoficzne,
religijne, polityczne, ale który interesuje się również zagadnieniami fizyki, ekonomii
czy nauk przyrodniczych. Ta ogólna tendencja do filozofowania znalazła swoje zwieńczenie w publikacji „Encyklopedii” („Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk,
sztuk i rzemiosł”), która była wielkim pionierskim przedsięwzięciem intelektualnym
w skali Europy, jako dzieło popularyzujące naukę i wiedzę. Nazwiska francuskich
oświeceniowych myślicieli współtworzących „Encyklopedię” – Diderot, d’Alembert,
Wolter, Condorcet, Helvetius, d’Holbach, Condillac, etc., potwierdzają tę ważną misję, którą sami sobie wyznaczyli.
Wolter – umysł polemiczny, wszechstronny, artysta nieklasyfikowalny, doskonale
wpisuje się w taki paradygmat filozofa – humanisty i reformatora. Jak piszą autorzy
„Dziejów kultury francuskiej”: „Dla Voltaire’a filozofia nie była usystematyzowanym
wykładem zasad, lecz raczej sposobnością do nieustannego zadawania pytań, obszarem praktykowania wolności myślenia”6. Ale właśnie te pytania, które zadaje Wolter
poruszają najistotniejsze i najdotkliwsze problemy ludzkiego istnienia i kierują nasze
refleksje w najgłębsze rejony metafizyki. Problem teodycei, czy też w szerszym sensie
kwestia zła – odwieczny problem filozofii i literatury, poruszany w literaturze nieraz
z dala od filozofii, bliżej etyki i religii – nurtuje fernejskiego patriarchę przez całe
niemal życie. Oświeceniowa koncepcja szczęścia w sposób naturalny pociąga za sobą
pytania o istnienie w świecie ładu fizycznego i moralnego, ale też o istotę i sens zła.
Wnikliwe studium Bronisława Baczki zatytułowane „Hiob, mój przyjaciel. Obietnice
szczęścia i nieuchronność zła”7, poświęcone problematyce zła w myśli Oświecenia,
ukazuje całą złożoność tej materii i rozmaitość filozoficznych ujęć. Baczko zwraca
uwagę na oryginalność oświeceniowego podejścia do zagadnienia zła: „Oświecenie
nadaje nową postać zagadnieniom, które odziedziczyło w spadku po długiej tradycji
filozoficznej i teologicznej. Pytanie o pochodzenie i sens zła ‘filozofowie’ zastępują
kwestią, jakie są przyczyny niezliczonych nieszczęść, które ludzie zadają sami sobie.
Teodycea przekształca się tym samym w antropodyceę”8.
Wolter w swoich rozważaniach o złu nie używa określenia „teodycea”9 – stąd właKowalski J., Loba A. i M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 363.
7
Baczko B., Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2001.
8
Tamże, s. 151.
9
W Słowniku filozoficznym Wolter porusza kwestię zła np. w artykułach „ Dobro. Najwyższe dobro”
(Bien. Souverain bien), „Dobro. O dobru i o złu, fizycznym i moralnym” (Bien. Du bien et du mal, physique et moral). Do „Teodycei” Leibniza odnosi się w artykule „Dobro. Wszystko jest dobrze” (Bien.
6
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śnie cudzysłów w tytule niniejszego artykułu – ale kwestia zła zajmuje w jego twórczości obszerne i istotne miejsce: poświęca mu zarówno traktaty i pamflety, jak i poematy czy powiastki. W mojej analizie, ilustrującej relację filozofii i literatury, skupię
uwagę wyłącznie na gatunkach czysto literackich, próbując nakreślić ewolucję myśli
i postaw Woltera wobec problemu zła. Ujmując zatem temat w podobny sposób jak
Bronisław Baczko czy Marek Drwięga10, postaram się poszerzyć kontekst rozważań
o zagadnienie Opatrzności, niewątpliwie immanentnie związane u Woltera z pojęciem
zła.

2. Filozoficzne koncepcje zła
Próby pogodzenia dobroci i wszechmocy Boga z istnieniem w świecie zła podejmowane były od czasów starożytnych, a źródeł teodycei leibnizowskiej można doszukiwać się u Platona, u filozofów stoickich, u Plotyna, a później w ujęciu chrześcijańskim u Augustyna czy Tomasza z Akwinu. Pierwszym wyzwaniem filozofów było
wyjaśnienie genezy zła, którego twórcą nie mógł być doskonały Bóg – Demiurg, nawet jeżeli świat został przez niego skonstruowany z istniejącej odwiecznie, chaotycznej i niedoskonałej materii. Koncepcję naszego świata, jako najpiękniejszego z możliwych, rozróżnienie zła fizycznego i zła moralnego, które pojmowane jest w sensie
pozytywnym, jako kara za grzechy ludzkie, czy też ujęcie zła, jako koniecznej i pożytecznej części w doskonałej i harmonijnej całości – wszystkie te elementy odnajdujemy już u Platona i stoików. Augustyn wzbogaci te rozważania o wizję zła, które służy
dobru całości a odpowiedzialną za zło czyni wolną wolę człowieka11.
Opublikowany w 1710 roku traktat Leibniza „Teodycea o dobroci Boga, wolności
człowieka i pochodzeniu zła”12 odwołuje się do starożytnych i średniowiecznych wątków, ale przedstawia oryginalny i spójny system metafizyczny, oparty na postulacie
racjonalności, będący swoistą odpowiedzią na sceptycyzm P. Bayle’a. Podstawową
kwestią będzie oczywiście kwestia pochodzenia zła: Si Deus est, unde malum? Si non
est, unde bonum? [Jeżeli jest Bóg, to skąd wzięło się zło? Jeżeli go nie ma, to skąd
dobro?]. Jeżeli światem rządzi Boża Opatrzność a nie ślepy przypadek, to dlaczego
Bóg dopuszcza zło? Podejmując się usprawiedliwienia Boga za zło istniejące w świecie, Leibniz formułuje słynną koncepcję świata najlepszego, najdoskonalszego spośród wszystkich możliwych światów: „[…] trzeba, aby była nieskończoność światów
możliwych i aby zło wchodziło w skład wielu z nich, a nawet aby najlepszy z nich je
zawierał”13. Według Leibniza Bóg stworzył świat „optymalny”, nie najlepszy w sensie absolutnym, tylko taki, w którym istnieje największy możliwy pierwiastek dobra
a najmniejszy zła; spośród niezliczonych możliwości wyboru, Bóg dokonał najlepszeTout est bien).
10
Drwięga M, Zło w epoce rozumu. Wolter i Kant.[w:] Filozofia Oświecenia, red. Miklaszewska J., Tomaszewska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 429-442.
11
Zob. Curyło I., Teodycea – naturodycea – historiodycea, [w:] Etyka nr 15, 1977, ss. 31-40 [w:] https://
etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Etyka15_I_Cury%C5%82o.pdf.
12
Właściwie „Próba teodycei”, zgodnie z francuskim oryginałem Essai de Théodicée sur la bonté de
Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal.
13
Leibniz G.W., Teodycea, przeł. M. Gordon, [cyt. za:] Gordon M., Leibniz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974, s. 178.
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go: „Z najwyższej doskonałości Boga wynika, że wytwarzając wszechświat wybrał
najlepszy z możliwych planów, w którym największa rozmaitość łączy się z największym ładem; miejsce i czas są najlepiej obmyślone, największy skutek wywoływany
jest najprostszymi środkami i tyle jest mocy, tyle wiedzy, szczęścia i dobroci w stworzeniach, ile tylko zdołał przyjąć wszechświat”14. Świat pojmowany jest więc jako doskonała harmonia, w której każde poszczególne zło rekompensowane jest większym
ogólnym dobrem. Jeżeli Bóg dopuszcza zło, to „[…] chce go często jako kary należnej
za winę, a często również jako środka właściwego do celu, tzn. dla przeszkodzenia
jeszcze większemu złu albo dla uzyskania jeszcze większego dobra”15. Ostateczną
podstawą leibnizowskiego optymizmu jest przeświadczenie o immanentnym rozwoju
wszechświata, o ciągłym postępie w kierunku form coraz to doskonalszych16.
Zainteresowanie problematyką teodycei wśród osiemnastowiecznych myślicieli
wiąże się naturalnie z oświeceniowym dążeniem do osiągnięcia szczęścia, a na jej
postrzeganie wpływają wszystkie „modne” ówcześnie koncepcje filozoficzne i religijne – empiryzm, sensualizm, indywidualizm, deizm, itp., głęboko zakorzenione
w kartezjańskim racjonalizmie. Inspiracji do tych rozważań dostarczały zarówno idee
samego Leibniza, jak i pisma Anglików tj. Locke, Shaftesbury, Pope czy Bolingbroke.
To te nazwiska pojawiają się w pismach Woltera, który czerpie swobodnie z ich myśli
podnietę i materiał do własnej refleksji. Wolter jest przede wszystkim polemistą, dalekim od wszelkiego dogmatyzmu, krytycznym i nieufnym wobec metafizycznych systemów, a analizując ewolucję jego poglądów nie można abstrahować od jego burzliwej
biografii. Według Jeana Ehrarda, dzieło Woltera rodzi się z doświadczenia i z niepokoju wywołanego rozpoznaniem zła, z wątpliwości co do porządku świata i niepewności
co do kaprysów losu17.

2. Wolteriański „optymizm”
Pierwsze doświadczenia światowego życia salonów paryskich, gdzie mógł błyszczeć talent, inteligencja i dowcip Woltera, znajdują swój wyraz w swawolnych odach,
złośliwych politycznych satyrach, których rozpowszechnienie kończy się niejednokrotnie pobytem w Bastylii. Skazany na wygnanie do Anglii, Wolter z entuzjazmem
odkrywa kraj i środowisko, które wywrze decydujące piętno na kształcie jego twórczości i myśli. Prawie trzyletnia banicja zaowocuje sukcesem „Listów o Anglikach” (inaczej „Listów filozoficznych”), opublikowanych w 1734 roku, będących bezwzględną
krytyką stosunków panujących we Francji. To pierwsze filozoficzne dzieło Woltera
zawiera już w zarodku wszystkie idee, które rozwinie on w następnych latach i nosi
wyraźne piętno jego niepowtarzalnego stylu, w którym ironia i szyderstwo mieszają
się z niezwykłą elokwencją.
Wczesny optymizm Woltera, niewątpliwie związany ze stylem życia, wynika
Leibniz G.W., Zasady natury i łaski oparte na rozumie, przeł. S. Cichowicz, [w:] Główne pisma metafizyczne, red. J. Rolewski, Wydawnictwo Comer 1995, s. 104.
15
Leibniz G.W., Teodycea, [cyt. za:] Gordon M., dz. cyt., s. 180.
16
Zob. Cichowicz S., Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G.W. Leibniza, PWN, Warszawa 1970, s. 64.
17
Zob. Ehrard J., Le XVIIIe siècle, t.1, Arthaud, Paris 1974, s. 259.
14
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jednak w głównej mierze z jego krytyki pesymistycznej koncepcji Pascala. Ostatni
rozdział „Listów filozoficznych”, dołączony do zbioru w późniejszych wydaniach,
chociaż napisany wcześniej, przez samego Woltera określony jest jako „mon petit Anti-Pascal” – „mój mały Anty-Pascal”18 i to sformułowanie precyzyjnie definiuje jego
stanowisko. Tekst jest ostrą polemiką z pascalowską wizją człowieka:
Wydaje mi się, że w ogóle pisząc „Myśli” pan Pascal zmierzał do przedstawienia ludzi w najohydniejszym świetle. Uwziął się, aby nas wszystkich odmalować jako złych i nieszczęśliwych. […] Ośmielam
się wziąć w obronę ludzkość przed tym wzniosłym mizantropem; ośmielam się twierdzić, że nie jesteśmy
ani tak źli, ani tak nieszczęśliwi jak nas przedstawia […] Tak jak wszystko, co postrzegamy, jest on [człowiek] mieszaniną dobra i zła, przyjemności i męki. […] Gdyby człowiek był doskonały – byłby Bogiem,
a wszystkie te domniemane przeciwności, które napotyka […] są tylko nieodzownymi elementami, składającymi się na tę mieszaninę, którą jest człowiek. Jest on tym, czym być powinien […]19.

Uznając wielkość i geniusz Pascala, Wolter odrzuca jego jansenistyczny pesymizm, który w człowieku widzi istotę nędzną i pełną sprzeczności, pogrążoną w ciemnościach ofiarę „zwodniczych sił”. Takie wyobrażenie o człowieku może zrodzić tylko
przerażenie i rozpacz. Wolter jawi się tu jako humanista, a jego list o „Myślach” Pascala jest apologią człowieka i człowieczeństwa, człowieka ze wszystkimi jego słabościami i niedoskonałościami.
Podobny optymistyczny, a wręcz epikurejski ton pobrzmiewa w „Światowcu”
(Le Mondain) z 1736 roku, utworze prowokacyjnie zuchwałym, przeciwstawiającym
chrześcijańskiej idei życia wiecznego, uroki ziemskiego życia. Pełen werwy poemat
jest afirmacją życia i luksusu, hymnem na cześć rozkoszy, pochwałą cywilizacji i postępu. Radość i entuzjazm uzewnętrznia się w żywym, dynamicznym rytmie wiersza.
Najwyraźniej lata spędzone w zamku w Cirey, u boku ukochanej Pani du Châtelet, są
dla Woltera czasem spokoju, szczęścia i miłości, co pozwala mu skonkludować: „Raj
ziemski jest tam, gdzie ja jestem”20. Dużo bardziej powściągliwa i stonowana w epikurejskiej wymowie będzie „Rozprawa o człowieku” (Discours sur l’homme, 1738),
wzorowana na filozoficznym poemacie Alexandra Pope’a (Essay on Man). To już nie
apoteoza radości życia, ale akceptacja życia takiego, jakie oferuje nam los, z zachowaniem rozsądnego umiaru w korzystaniu z jego rozkoszy, to ostrożny, racjonalny
optymizm i ufność w naturalny ład i porządek świata.
Doświadczenia kolejnych lat to dla Woltera karuzela sukcesów i niepowodzeń:
z jednej strony przychylność i uznanie możnych tego świata, w oczach których cieszy
się opinią autorytetu (Fryderyk II, Katarzyna II Wielka), z drugiej strony osobiste i polityczne rozczarowania. Niepożądany w Paryżu, Berlinie i w Genewie, Wolter szuka
swojego miejsca ma ziemi, odnosząc kolejne sukcesy i stawiając czoła kolejnym kryzysom i przeciwnościom losu. Gorycz, rozczarowanie i filozoficzne frustracje znajdują swój najdoskonalszy literacki wyraz w nowej formie, która stanie się znakiem
rozpoznawczym wolteriańskiego pisarstwa – w powiastce filozoficznej: „jedno tchnienie dowcipu, szczypta uczucia, odrobina morału, ziarnko erudycji pod przezroczystą
Voltaire, Lettre à Thiériot, 14 juillet 1733,[ in:] Œuvres complètes de Voltaire, vol. 11.
https://books.google.pl/books?id=N2EjAQAAIAAJ
19
Wolter, O „Myślach” pana Pascala, przeł. B. Baczko, [w:] B. Baczko, op.cit. ss. 88-91.
20
Le paradis terrestre est où je suis.
18
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warstewką historii” – tak trafnie charakteryzuje powiastkę Jean Orieux21.
Chociaż sam Wolter nigdy nie użył terminu „powiastka filozoficzna”, to właśnie on
uznawany jest za twórcę i mistrza gatunku. Skomponowane jako ucieszna rozrywka
dla rozbawienia salonowej publiczności, okazały się powiastki wyjątkowo skutecznym orężem w światopoglądowej kampanii oświeceniowej propagandy. Powiastka
jest niewątpliwie jedną z najbardziej „zaangażowanych” form osiemnastowiecznej literatury. Formuła powiastki pozwala autorowi w sposób naturalny wpleść w narrację
przesłanie filozoficzne, polityczne czy moralne. Jako krótkie opowiadanie o prostej,
skonwencjonalizowanej fabule i schematycznie zarysowanych sylwetkach postaci,
powiastka przyciąga czytelnika wartką i urozmaiconą akcją, niezwykłymi przygodami
bohaterów i egzotycznym tłem, kierując jednocześnie jego uwagę na wyraźnie, często
bezpośrednio sformułowaną tezę. Fikcja literacka jest pretekstem do przedstawienia
filozoficznych rozważań. Tak ujęta powiastka jawi się jako parabola, której metaforyczny i alegoryczny sens odsyła do uniwersalnych prawd i idei. Na to właśnie zwraca
uwagę Wolter, gdy każe mówić swoim bohaterom: „Lubię zwłaszcza, aby, pod osłoną
baśni, [powiastka] ukazywała wprawnym oczom jakąś wysoką prawdę, nieuchwytną
dla tłumu”22. Opisując najbardziej nieprawdopodobne i komiczne perypetie swoich
groteskowych bohaterów, Wolter porusza najistotniejsze kwestie dotyczące ludzkiej
kondycji i porządku świata. Słynna wolteriańska ironia odwołuje się do inteligencji
odbiorcy i rodzi poczucie pewnego „wspólnictwa” (complicité), a powiastka filozoficzna staje się swoistą grą z czytelnikiem.
W 1748 roku ukazuje się w Paryżu „Zadig” opatrzony wymownym podtytułem
„Przeznaczenie”23. Trudno nie odnaleźć w historii tytułowego bohatera, raz po raz
obdarzanego najwyższymi honorami i popadającego w niełaskę, kolei losu autora:
bohaterowie powiastek Woltera są prawie zawsze wyrazicielami jego idei a ich losy
odzwierciedlają jego sytuację. Zadig jest bohaterem, którego wszystko predestynuje
do pełni szczęścia – jest młody, piękny, bogaty, mądry, szlachetny i sprawiedliwy. Los
jednak nie szczędzi mu srogich ciosów, absurdalność jego doświadczeń czyni go marionetką w rękach jakiejś ślepej, niedorzecznej siły, a dysproporcja między przyczynami a skutkami każe mu podać w wątpliwość racjonalność wyroków Opatrzności24.
Szczęście i nieszczęście przeplatają się w życiu bohatera, jak gdyby jedno wypływało
z drugiego. Jego skarga jest więc w pełni uzasadniona:
– I czymże jest życie ludzkie? O cnoto! Na cóżeś mi się zdała? […] Wszystko com uczynił dobrego, stało mi się źródłem przekleństw; wzniosłem się do szczytu wielkości jedynie po to, aby zeń runąć
w przepaść niedoli. Gdybym był niegodziwcem jak tylu innych, byłbym szczęśliwy jak oni25.

Jednakże, kiedy rozczarowany i zrozpaczony Zadig złorzeczy Opatrzności, obwiniając ją za swoje niedole, spotyka pustelnika, który daje mu lekcję pokory i poddania.
Pustelnik okazuje się być aniołem zesłanym z niebios, aby oświecić śmiertelnika:
Orieux J., Wolter czyli królewskość Ducha, przeł. K. Arustowicz, PIW, Warszawa 1986, s. 330.
Wolter, Biały byk. [cyt. za:] https://pl.wikisource.org/wiki/Bia%C5%82y_byk/IX.
23
Polskie tłumaczenie francuskiego la Destinée, jako Los wydaje się być mniej adekwatne.
24
Np. zostaje zaufanym ministrem króla dzięki papudze.
25
Wolter, Zadig, czyli los [w :] Tenże, Powiastki filozoficzne, przeł. T. Żeleński-Boy, Wydawnictwo Zysk
i S-ka, Poznań 2014, ss. 40-41.
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– Jak to! – rzekł Zadig. – Jest tedy koniecznym, aby istniały zbrodnie i nieszczęścia? I aby te nieszczęścia spadały na zacnych ludzi?
– Źli – odparł Jefrad – są zawsze nieszczęśliwi: służą na to, aby doświadczać małą liczbę sprawiedliwych, będących na ziemi; nie ma zaś złego, z którego by się nie rodziło dobro.
– Ale – rzekł Zadig – gdyby istniało tylko dobro, a zło wcale?
– Wówczas – odparł Jefrad – ziemia ta byłaby inną ziemią; związek wydarzeń byłby innym porządkiem mądrości, a porządek ten, który byłby doskonałym, może istnieć jedynie w wiekuistym mieszkaniu
najwyższej Istoty, do której zło nie może się zbliżyć. Istota ta stworzyła miliony światów, z których żaden
nie może być podobny do drugiego. Ta olbrzymia rozmaitość jest właściwością Jej potęgi. […] Wszystko,
co widzisz na tym atomie, na którymś się urodził, miało się spełnić w swoim miejscu i w oznaczonym
czasie, wedle nieodmiennych wyroków tego, który ogarnia wszystko.[…] nie ma w świecie przypadku;
wszystko jest próbą albo karą, albo nagrodą, albo przewidywaniem. […] Nikły śmiertelniku, przestań się
spierać z tym, coś winien ubóstwiać26.

Argumentacja boskiego wysłańca, zgodna z duchem leibnizjańskiej teodycei, potwierdza się w strukturze opowiadania. Tak jak wszystkie pozornie paradoksalne i absurdalne przygody bohatera znajdują swoje wyjaśnienie i nabierają właściwego sensu
w świetle zakończenia, tak koleje losu człowieka nabierają sensu w świetle ostatecznego celu. Zadig przekonuje się, że „drogi Opatrzności są nam tajne i że ludzie błądzą, sądząc o całości, z której znają ledwie nieskończenie drobną cząstkę”27. I chociaż
upadłszy na kolana, uwielbia Opatrzność i poddaje się jej wyrokom, to jego „Ale”,
którym bezskutecznie próbuje zatrzymać odlatującego anioła i rozwinąć dywagacje
na temat przeznaczenia, pozostawia nieodparte wrażenie niepewności, wahania i wątpliwości co do relacji między ludzkim – indywidualnym, a kosmicznym – globalnym
porządkiem Opatrzności.
Wolter daleki jest w „Zadigu” od optymizmu, jakiemu dawał wyraz chociażby
w „Światowcu”. Dominujący ton powiastki to sceptycyzm, przekonanie o kruchości
ludzkiego szczęścia i nieprzewidywalności ludzkich losów, ale jego niepokój i wątpliwości, choć nie pozostawiają złudzeń, nie rodzą zwątpienia i rozpaczy.
Podobny wydźwięk ma skomponowana prawdopodobnie wcześniej, ale wydana
po „Zadigu” powiastka zatytułowana „Tak toczy się światek”. Jej bohater, Babuk, doświadcza zarówno zła, jak i dobra, które współistnieją w świecie, czego symbolem
będzie posążek, sporządzony z najrozmaitszych – jednocześnie najszlachetniejszych
i najpodlejszych – kruszców i kamieni. „Czy stłuczesz ten ładny posążek, dlatego, że
nie wszystko jest w nim złotem i diamentem?” – pyta Babuk anioła, który miał ukarać
ludzi, a który „zrozumiał w pół słowa […] i zgodził się zostawić świat, jak się toczy,
albowiem, jeśli nie wszystko jest dobre, wszystko jest znośne”28.

4. Od pesymizmu do „stoickiej” rezygnacji
Ten względny optymizm, tę spokojną, zrównoważoną wizję świata zburzy w jednej chwili sama natura – 1 listopada 1755 roku gwałtowne trzęsienie ziemi nawiedza Lizbonę; dodatkowo wstrząsy wywołują falę tsunami i serię pożarów, a gwałty
Tamże, s. 96.
Tamże, s. 93.
28
Wolter, Tak toczy się światek, [w:] Tenże, dz. cyt., ss. 126-127.
26
27
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i rabunki dopełniają obrazu nieszczęścia. Bilans kataklizmu jest przerażający: miasto
jest zrujnowane w trzech czwartych, zaś ofiary liczy się w dziesiątkach tysięcy. Katastrofa takich rozmiarów wstrząsnęła najbardziej niewzruszonymi umysłami filozofów
i uczonych, i stała się, jak pisze Jacek Wójcicki we wstępie do zbioru przekładów wolteriańskiego „Poematu”, punktem zwrotnym w dziejach duchowego rozwoju Europy29.
Niewątpliwie jest to również punkt zwrotny w wolteriańskiej refleksji nad kwestią zła.
Według Baczki, dla Woltera „[…] trzęsienie ziemi w Lizbonie stało się katalizatorem wzbierającego od kilku lat kryzysu […]”30. Optymizm głoszony przez Leibniza
i jego adeptów nie może stawić czoła spustoszeniom, których ofiarą padła Lizbona
i protest Woltera jest bezwzględny. „Reprezentant odwiecznej ludzkości, w rumowisku Lizbony ujrzał zagładę wspierającej się na rozumie wizji wszechświata – jak pisze
o Wolterze Wójcicki – […] klęska elementarna dawała poznać racjonaliście absurd
filozoficznego racjonalizmu”31.
Opublikowany zaledwie kilka miesięcy po wydarzeniach, na początku 1756 roku,
„Poemat o zagładzie Lizbony” jest krzykiem rozpaczy, oburzenia i sprzeciwu z jednej
strony wobec okrutnej przyrody, z drugiej strony wobec czczych i bezwartościowych
filozoficznych konsolacji. Ironicznie wyartykułowane argumenty filozofów-optymistów zderzają się z apokaliptycznym obrazem zagłady nieszczęsnych śmiertelników,
bezbronnych wobec szalejącej natury:
O żyjących na świecie opłakany stanie!
O ziemio! O okropne plag wszystkich zebranie!
O żalami bez skutku napełnione życie!
Mędrcy błędni, co wszystko być dobrym mienicie,
zbierzcie się – i zobaczcie te nędzne ruiny,
te krwią zlane popioły, te smutne zwaliny,
[…] Słysząc te nędznych wrzaski przerwane na poły,
patrząc na te krwią ludzką dymiące popioły,
powiecież, iż tak niosły odwieczne ustawy,
na które musiał przystać Bóg, chociaż łaskawy?32

Ból, gorycz, współczucie z cierpiącymi niewinnie ludźmi wyraża się w emocjonalnych, patetycznych wersach, pełnych apostrof, wykrzyknień i pytań retorycznych:
[…] Lecz jakże pojąć Boga, tę Dobroć jedyną,
który rozdał dóbr tyle swym kochanym synom,
a który tyle złego w swoje wmieszał dary?
Ej, któż przeniknie Jego głębokie zamiary?
Złe być z Dobra bez granic nie mogło wydanem,
z innego nie pochodzi, bo Bóg sam jest panem,
a jednak jest na świecie – o prawdy przeciwne,
o dobrego i złego pomieszanie dziwne!33
Zob. Wójcicki J., Wprowadzenie [w:] Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne. Poema o zapadnieniu Lizbony. Wyd. Muzeum Stanisława Staszica, Piła 2003, s. 5.
30
Baczko B., Wolter: rozumny ład i zło moralne [w:] Tenże, Hiob…, dz. cyt., s.46.
31
Wójcicki J., dz. cyt., ss. 5-8.
32
Wiersz nad nieszczęściem Lizbony, przeł. J.K.K. Chodani (1795), [w:] Voltaire, Poème sur le désastre...,
dz. cyt. s. 81.
33
Tamże, s. 85.
29
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Rozum ludzki, bezsilny wobec takich sprzeczności, nie może przeniknąć sekretów
Bożej Opatrzności. Wydaje się, że wraz z Lizboną legły w gruzach resztki słabnącego
z upływem lat optymizmu Woltera. Na wskroś pesymistyczny w swoim przesłaniu
poemat nie pozostawia złudzeń, że leibnizowskie „wszystko jest dobrze” jest tylko
chimerą i iluzją.
Sformułowany już w „Zadigu” problem antynomii zła i Opatrzności nieustannie
nabiera aktualności i znajdzie swój oddźwięk w zaciętej polemice z Janem Jakubem
Rousseau. List Rousseau do Woltera jest spontaniczną i płomienną, bo opartą na
szczerej wierze, obroną Opatrzności Bożej: „Jeśli kłopot z genezą zła zmusił Pana do
wyzbycia Boga którejś z jego doskonałości, czemuż próbowałeś wytłumaczyć jego
potęgę kosztem jego dobroci?”34 – pyta Rousseau. Nie neguje on istnienia zła w świecie, ale doszukuje się go przede wszystkim w człowieku:
Nie widzę, żeby źródeł zła moralnego można było szukać gdzie indziej niż w człowieku wolnym, udoskonalonym, a więc zepsutym; co zaś do zła fizycznego, skoro [..] materia obdarzona wrażliwością a nie znająca
cierpień jest sprzecznością, jest ono nieuniknione w każdym systemie, którego częścią jest człowiek35.

Co więcej, to również człowiek wydaje się być odpowiedzialny za rozmiary lizbońskiego kataklizmu, gdyż „to nie natura skupiła tam dwadzieścia tysięcy domów,
od sześciu do siedmiu pięter każdy”36, to człowiek nie przewidział skutków swojego
działania. Rousseau usprawiedliwia Opatrzność i próbuje nadać sens ludzkim nieszczęściom : istnienie zła nie przeczy, według niego, dobroci Boga, a jeżeli ten dopuszcza zło w swoim boskim planie, to po to, aby zrekompensować go jeszcze większym dobrem. I zamiast leibnizowskiej maksymy „wszystko jest dobrze”, proponuje
formułę „całość jest dobrem” albo „wszystko jest dobre dla całości”37. Będąc jedynie
częścią „systemu” wyższego rzędu, człowiek powinien zaakceptować swoje miejsce
w „układzie wszechświata”, gdyż Bóg : „może, mimo swojej dobroci, a raczej właśnie
przez swoją dobroć, poświęcić coś ze szczęścia jednostek dla zachowania całości […]
Nie chodzi o to czy każdy z nas cierpi, czy nie, lecz o to, czy dobrze jest, iż wszechświat istnieje, i czy jego urządzenie czyni nasze nieszczęścia nieuniknionymi”38.
Rousseau zdecydowanie odrzuca wolteriański pesymizm, a jego nadzieja i ufność
najlepiej wyrażają się w ostatnich słowach „Listu”: „Wszelkie subtelności metafizyki
nie każą mi zwątpić ani na moment o nieśmiertelności duszy oraz o dobroczynnej
Opatrzności. Czuję ją, wierzę w nią, pragnę jej i w nią ufam, będę jej bronił aż do
ostatniego tchnienia”39.
Wolter nie odpowiada bezpośrednio na krytykę Rousseau, jego odpowiedzią ma
być „Kandyd, czyli optymizm” z 1759 roku, w którym ostatecznie rozprawia się on
z optymistyczną filozofią Leibniza.
O „Kandydzie” powiedziano i napisano już chyba wszystko, a bogactwo i wyjątRousseau J.-J., List o Opatrzności, przeł. J. Rogoziński, [w:] Tenże, Umowa społeczna. PWN, Warszawa 1966, s. 521.
35
Tamże, s. 522.
36
Tamże.
37
le tout est bien ; tout est bien pour le tout.
38
Tamże, ss. 533-535.
39
Tamże, s. 544.
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kowość tego arcydzieła zasługiwałyby na obszerną i szczegółową analizę, na którą nie
mamy tu miejsca. Zanotujmy jedynie najważniejsze kwestie. Po raz kolejny postacie
i wydarzenia powiastki odzwierciedlają sytuację pisarza, tym razem jednak, jak się
wydaje, również w szerszym, globalnym wymiarze. Według Jean’a Orieux: „Wolter
był już w pełni Kandydem od urodzenia. Ta książka to on sam. Żadne dzieło nie odzwierciedla w takim stopniu autora”40. Kandyd-Wolter, prostoduszny, ufny i naiwny,
bezkrytycznie przyjmuje nauki swojego mistrza Panglossa-Leibniza, któremu ślepo
wierzy. Przeświadczony o doskonałości tego świata, wygnany z „raju ziemskiego”,
którym był dla niego zamek w Westfalii, Kandyd wyrusza na poszukiwanie swojej
ukochanej Kunegundy i na każdym kroku doświadcza przejawów wszechobecnego
i triumfującego zła, zarówno fizycznego jak i moralnego. Na własnej skórze przekonuje się, że światem rządzi przypadek, a ludzkie życie jest splotem bezsensownych wydarzeń, jak gdyby świat został wydany przez Boga „na łup jakiejś złośliwej istoty”41.
Opatrzność, w którą usiłował jeszcze wierzyć Zadig, jest więc w „Kandydzie” definitywnie zakwestionowana, zdaje się być wygodną wymówką, zwalniającą z wszelkiej
odpowiedzialności. Wędrówka Kandyda ma jednak wymiar edukacyjny – w bohaterze
rodzi się umysł krytyczny, zaczyna wątpić i zadawać sobie pytania. Nie od razu pozbywa się złudzeń, chce wierzyć, że dobro jest możliwe:
– Płyniemy do innego świata – powiadał Kandyd – w nim to bez wątpienia wszystko musi być dobrze; bo trzeba przyznać, że nieraz przychodzi ochota zapłakać nad tym, co dzieje się u nas, zarówno pod
fizycznym, jak moralnym względem. […] Z pewnością ten nowy świat okaże się najlepszy ze wszystkich
możliwych światów42.

Ta swoista quête – pogoń bohatera za ukochaną, staje się równocześnie, w wymiarze symbolicznym, filozoficznym poszukiwaniem najlepszego ze światów. Kandyd
rzeczywiście trafi do takiego miejsca – to Eldorado, kraina bogactwa, szczęścia i cnoty, ale właśnie Eldorado nie istnieje, jest iluzją, utopią i chimerą umysłu tęskniącego
za utraconym rajem.
Marek Drwięga proponuje potraktować „Kandyda” jako „swoiste laboratorium,
w którym próbie poddane zostają filozoficzne i teologiczne tezy skonfrontowane z doświadczeniem zła”43. Wolter udowadnia w powiastce, jak dalece rzeczywistość zadaje
kłam leibnizjańskiej formule najlepszego ze światów, zaś sam optymizm znakomicie
definiuje jako „obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się źle dzieje”44.
Ironia i groteska są doskonałym narzędziem bezlitośnie obnażającym absurdalność
optymistycznych tez. Ale autor nie pozostawia czytelnika z takim skrajnie pesymistycznym przesłaniem – lekcja, którą mu proponuje jest lekcją powściągliwości i stoickiej rezygnacji. Uczony derwisz, u którego bohaterowie szukają rady, odmawiając
odpowiedzi na ich egzystencjalne pytania wykazuje jedynie słuszną postawę ostrożnego filozofa niepróbującego zgłębiać kwestii, będących poza zasięgiem możliwości
jego poznania. Metafizyka nie jest zdolna objaśnić wszystkich tajemnic świata i stwoOrieux J., dz. cyt., s. 528.
Wolter, Kandyd, czyli optymizm, [w:] Tenże, dz. cyt., s. 203.
42
Tamże, s. 159.
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Drwięga M., dz.cyt., s.435.
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Wolter, Kandyd, dz,cyt., s. 197.
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rzenia, człowiekowi pozostaje nie zadawać sobie pytań, które mogą go tylko jeszcze
bardziej unieszczęśliwić. Właściwym podejściem byłoby zatem milczenie i powstrzymanie się od próżnych rozważań: „Cóż znaczy […] wasze zło czy dobro? Kiedy jego
wysokość wysyła okręt do Egiptu, zali kłopocze się o to czy myszy na statku mają
wygodne pomieszczenie?”45 – pyta retorycznie derwisz, zgodnie z deistycznymi przekonaniami Woltera.
„Derwisz, który zamyka Panglossowi drzwi przed nosem – pisze Castex – to Wolter, który zamyka oczy i uszy na dogmatyzm metafizyków, żeby zdefiniować, bez słów,
a tylko poprzez odpowiednie ukształtowanie własnego życia, praktyczną mądrość na
miarę człowieka”46. Pozytywna, propozycja Woltera to propozycja pragmatyczna: jedynym lekarstwem na cierpienie i zło tego świata ma być praca, która „oddala od nas
trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo”47. Przykład dobrego starca, uprawiającego z rodziną swój ogródek, pokazuje, że proste, pracowite życie może być źródłem
pokoju i satysfakcji. Wolter proponuje w „Kandydzie” nie tylko intelektualną postawę,
odrzucającą jałowe spekulacje umysłu, ale też praktyczną sztukę życia, która pozwala
osiągnąć względne szczęście: „Pracujmy, nie rozumując […] to jedyny sposób, aby
życie uczynić znośnym”48. Zamiast budować swoje życie w oparciu o wielkie abstrakcyjne idee, człowiek powinien przede wszystkim „stąpać po ziemi” i starać się dostosować je do rzeczywistości. Pomimo całej swojej nieufności do metafizyki, Wolter
zawsze miał skłonność do metafizycznych dywagacji; wydaje się, że pod koniec życia
jego burzliwy umysł znalazł uspokojenie w takiej właśnie „stoickiej” postawie.
Jean Orieux w biografii patriarchy z Ferney podkreśla literacki artyzm wolteriańskiej powiastki:
Kandyd to wdzięk inteligencji, niedoścignione arcydzieło nie tylko człowieka, lecz tysiącletniego już
języka, który osiąga swoje apogeum i na przestrzeni paru stron oddycha swobodnie, nim zacznie zstępować. To także nieosiągalny szczyt najdoskonalszej frywolności, tej, co rodzi się w człowieku, który pojął
całą swoją nędzę i który pojął zwłaszcza, że przezwycięży ją tylko lekkością49.

5. Podsumowanie
Idee teodycei w twórczości literackiej Woltera, dyskusyjnie odbierane przez innych myślicieli oświeceniowych, przyjęły konkretne gatunkowe formy literackie,
co miało niebagatelne znaczenie dla obrazu pisarstwa XVIII wieku. Dzieła Woltera,
niosąc filozoficzne czy moralne przesłanie, sięgają jednocześnie wyżyn literackiego
artyzmu. Głęboki filozoficzny przekaz w kunsztownej, artystycznej formie – tak najkrócej można określić pisarstwo Woltera. I dotyczy to nie tylko jego najbardziej literackich utworów – poezji, czy powiastek, ale również gatunków bliskich publicystyce
– listów, traktatów, pamfletów, słowników, dzieł historycznych. To spontaniczność,
emocjonalność i ogromna wrażliwość Woltera determinuje taki a nie inny kształt jego
Tamże, s. 254.
Castex P.-G., Voltaire, CDU&SEDES réunis, Paris 1977, s. 130, (tłum. własne).
47
Wolter, Kandyd, dz. cyt., s. 255.
48
Tamże, s. 256.
49
Orieux J., dz. cyt. s. 528.
45
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dzieł, a cechy te są równie uchwytne w „Poemacie o zagładzie Lizbony”, co w „Słowniku filozoficznym” czy w „Traktacie o tolerancji”. Zagadnienia, z którymi mierzy się
Wolter należą bowiem do bardzo emocjonalnej sfery ludzkiego istnienia, co znakomicie ujmuje refleksja Barbary Skargi: „Niemal wszystkie idee, które przenoszą nas
w tajemnice bytu lub np. świat wartości, jak wolność, szczęście, dobro, są przesycone
uczuciowością, która należąc do ich znaczenia, wzbogaca je i przez to samo stanowi
jego czynnik niezbywalny”50.
Filozoficzna refleksja nad problemem zła, którą przesiąknięte jest dzieło Woltera
nie daje się sprowadzić do prostej dychotomii optymizmu i pesymizmu. Postawa fernejskiego patriarchy jest dużo bardziej zniuansowana i wpisuje się nie tylko w osiemnastowieczną, bogatą i różnorodną wizję człowieka i porządku świata, ale przede
wszystkim w indywidualne doświadczenie autora – zło to przecież nie tylko teoretyczny koncept, ale realne osobiste przeżycie, nieuchronnie towarzyszące człowiekowi.

Literatura:
1. Baczko B., Filozofia francuskiego Oświecenia, PWN, Warszawa 1961.
2. Baczko B., Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001.
3. Castex P.-G., Voltaire, CDU&SEDES réunis, Paris 1977.
4. Cichowicz S., Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G.W. Leibniza, PWN, Warszawa
1970
5. Curyło I., Teodycea – naturodycea – historiodycea, Etyka nr 15, 1977, ss.31-51 https://etyka.
uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Etyka15_I_Cury%C5%82o.pdf (dostęp 15.10.2018).
6. Denis B., Littérature et engagement, Editions du Seuil, Paris 2000.
7. Drwięga M., Zło w epoce rozumu. Wolter i Kant.[w:] Filozofia Oświecenia, red. Miklaszewska J., Tomaszewska A., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss.
429-442.
8. Ehrard J., Le XVIIIe siècle, t.1, Arthaud, Paris 1974.
9. Głowiński M., Sławiński J. (red.), Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, t.LVIII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wydawnictwo PAN, Wrocław 1982.
10. Gordon M., Leibniz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
11. Goulemot J.-M., La littérature des Lumières en toutes lettres, Bordas, Paris 1989.
12. Kopania J., Leibniz i jego Bóg. Rozważania z Voltaire’em w tle, Studia z historii filozofii, nr 3(9)/2018. file:///C:/Users/media/Desktop/fil.-lit/18021-43381-1-SM.pdf (dostęp
22.10.2018)
13. Kowalski J., Loba A. i M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2005.
14. Launay M., Mailhos G., Introduction à la vie littéraire du XVIIIe siècle, Bordas, Paris 1968.
15. Leibniz G.W., Zasady natury i łaski oparte na rozumie, przeł. S. Cichowicz, [w:] Główne
pisma metafizyczne, red. J. Rolewski, Wydawnictwo Comer 1995.
50

Skarga B., Wypowiedź filozoficzna a wymogi racjonalizmu, [w:] Wypowiedź literacka…., dz. cyt., ss. 30-31.
170

Alicja Rychlewska-Delimat

16. Naves R. Voltaire, Hatier, Paris 1966.
17. Orieux J., Wolter czyli królewskość Ducha, przeł. K. Arustowicz, PIW, Warszawa 1986.
18. Pomeau R., Voltaire, Editions du Seuil, Paris 1989.
19. Rousseau J.-J., List o Opatrzności, przeł. J. Rogoziński, [w:] Tenże, Umowa społeczna.
PWN, Warszawa 1966.
20. Voltaire, Lettre à Thiériot, 14 juillet 1733,[ in:] Œuvres complètes de Voltaire, vol.11.
https://books.google.pl/books?id=N2EjAQAAIAAJ (dostęp 21.10.2018)
21. Wolter, Listy o Anglikach albo Listy filozoficzne, PIW, 1952.
22. Wolter, Powiastki filozoficzne, przeł. T. Żeleński-Boy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań
2014.
23. Wójcicki J., Wprowadzenie [w :] Voltaire, Poème sur le désastre de Lisbonne. Poema
o zapadnieniu Lizbony. Wyd. Muzeum Stanisława Staszica, Piła 2003.

„Teodycea” według Woltera
Streszczenie
Literatura francuskiego Oświecenia do głębi przeniknięta jest filozofią, a jedną z zasadniczych kwestii
filozoficznych i moralnych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w literaturze jest problem zła, nierozerwalnie związany z osiemnastowiecznym dążeniem do szczęścia. Istnienie zła w świecie, zła fizycznego
i moralnego, pociąga za sobą głębsze metafizyczne i aksjologiczne pytania o naturę człowieka i porządek
świata, kierując uwagę filozofów ku myśli Leibniza i jego uczniów. Wśród oświeceniowych myślicieli –
pisarzy i reformatorów, którzy nawiązywali do problemu teodycei, szczególne miejsce zajmuje Wolter.
Jego „Kandyd czyli Optymizm” odwołuje się w sposób chyba najbardziej bezpośredni do filozofii Leibniza, jednak utwór stanowi ostatni akcent w refleksji nad istotą i pochodzeniem zła – zagadnieniem, które
nurtowało autora przez długie lata jego twórczej aktywności. Przedstawiony artykuł jest próbą uchwycenia ewolucji myśli Woltera, myśli wyrażonej w dziełach czysto literackich, w podobnym ujęciu, jakie
proponuje B. Baczko, jednakże kontekst rozważań poszerzony jest o zagadnienie Opatrzności. Postawa
Woltera ewoluuje pod wpływem faktów: począwszy od krótkiego okresu „epikurejskiego” („Listy filozoficzne”, „Światowiec”), poprzez uznanie i poddanie się woli Opatrzności („Tak toczy się światek”, „Zadig
czyli Los”) aż po skrajny pesymizm „Poematu o zagładzie Lizbony” i postawę pragmatycznej rezygnacji
w przesłaniu „Kandyda”. W osiemnastowiecznej debacie o Opatrzności nie mogło zabraknąć głosu filozofa opozycyjnego wobec fernejskiego patriarchy – obywatela Genewy Jana-Jakuba Rousseau, którego
list do Woltera jest apologią dobroci i sprawiedliwości Boga i natury ludzkiej. Odpowiedzią Woltera na
zawartą w liście krytykę będzie właśnie „Kandyd”, arcydzieło literatury, myśli i wrażliwości.
Słowa kluczowe: Wolter, Leibniz, Opatrzność, zło.
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W cieniu Nietzschego. Diagnoza nowoczesności w „Ziemi
obiecanej” Władysława Stanisława Reymonta
1. Wstęp
1.1. Kilka uwag o powieści Reymonta
„Ziemia obiecana” to obok „Chłopów” najbardziej znane dzieło Władysława Stanisława Reymonta. Powieść była publikowana w odcinkach na łamach „Kuriera Codziennego” w latach 1897-1898, a także w „Nowej Reformie” w 1897 roku. W wydaniu osobnym ukazała się w roku 1899. O poczytności prozy autora „Komediantki”
świadczy zarówno imponująca liczba wznowień, jak i przekładów tekstu na wiele języków – czeski, duński, estoński, fiński, holenderski, włoski1.
We wspomnianej powieści Reymont utrwala swoje wrażenia z pobytu w Łodzi –
nazywanej polskim Manchesterem2. Autor troszczy się o jak najwierniejsze oddanie
atmosfery miasta i ducha nowoczesności, codziennej walki o byt, znamionującej losy
zarówno wielkich kapitalistów, jak i biedoty. Korespondencja pisarza ujawnia jego
dbałość o formę dzieła, która byłaby w stanie oddać ciągły ruch, zmienność, z jednej
strony potęgujące poczucie chaosu i zagubienia, z drugiej zaś wywołujące fascynację:
„Przyjemność sprawiliście mi mówiąc, że Wam się »Ziemia« wydaje niezła. Bo widzicie, ja osobiście nie mam najmniejszego pojęcia o jej wartości, nabiorę dopiero po zobaczeniu jej w całości, gdy
się wydrukuje w książce. Tymczasem piszę ją z całą pasją, wkładam w nią wszystko, na co mnie dzisiaj
tylko stać. To życie i tamten świat łódzki porywa mnie różnorodnością żywiołów, brakiem wszelkich
szablonów, rozpętaniem instynktów, nieliczeniem się z niczym, potęgą żywiołową prawie. Jest to chaos
brudów, mętów, dzikości, złodziejstwa, klęsk, ofiar, szamotań, upadków: jest to rynsztok, którym spływa
wszystko: jest to jedna dzika walka o rubla, wielka sarabanda przed ołtarzem złotego cielca – jest to ohydne, ale jest to zarazem potwornie mocne i wielkie”3.

Powieść odsłaniająca kulisy rodzącego się kapitalizmu była szeroko komentowana
na łamach ówczesnej prasy. Na ogół komentarze te były pochlebne, choć nie obyło się
bez wytknięcia pisarzowi uchybień chociażby w konstrukcji postaci czy w zachwianiu
proporcji między poszczególnymi częściami dzieła4.
Bibliografia literatury Polskiej Nowy Korbut, t. XV: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac.
zespół pod kier. Szweykowskiego Z. i. Maciejewskiego J., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1978, s. 372.
2
Rurawski J., Władysław Stanisław Reymont, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977, s. 187; zob. też:
Kwaśniewska Z., Reymontowska wizja Łodzi i wizja powrotu do natury, Łódzkie Towarzystwo Naukowe,
Łódź 1972.
3
Reymont W. S., Korespondencja 1890-1925, oprac. i wstęp Koc B., Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,
Warszawa 2002, s. 120.
4
Badior M., „Ziemia Obiecana”, „Prawda” 1899, nr 8, s. 88.
1
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Ignacy Matuszewski rozpatrywał powieść Reymonta jako rewizję idealistycznych
wyobrażeń wielu pisarzy o „złoty wieku”, jaki miał nastać wraz z rozwojem wielkiego
przemysłu5. Z kolei Aleksander Smaczniński uwydatnił zawarty w dziele wątek antagonizmów narodowościowych, kładących się cieniem na zgodnym współdziałaniu
bohaterów dla dobra ogółu. Krytyk zaliczył powieść do najlepszych dzieł pisarza6.
Do niezbyt pochlebnych opinii o „Ziemi obiecanej” należy natomiast zaliczyć
wypowiedź Antoniego Potockiego zawartą w „Bibliotece Warszawskiej”. Zwrócił on
uwagę na wielość szczegółów, mnogość wątków, w których niekiedy gubi się czytelnik. Dążenie autora do uchwycenia całości opisywanego świata, zdaniem Potockiego, znacząco osłabiło walory artystyczne dzieła. Recenzent zauważył również brak
wyraźnego modelu charakterologicznego postaci, reprezentującej określony system
etyczny7. Można przypuszczać, że negatywna ocena powieści, jaką formułuje Potocki,
miała podłoże osobiste i była efektem konfliktu między pisarzami.
W kontekście recepcji dzieła Reymonta warto przywołać również komentarz Teodora Jeske-Choińskiego, który zaakcentował ukazany w powieści problem demoralizującej siły bogactwa, prowadzącej do wyzbycia się dawnych ideałów, a często skutkującej gorzkim rozczarowaniem8.

1.2. Kierunki twórczych inspiracji
Zarówno ówcześni krytycy literatury, jak i obecni jej badacze słusznie zwracali
uwagę na powinowactwa „Ziemi obiecanej” z artystycznymi i ideowymi prądami epoki modernizmu. Podkreślali związek dzieła z naturalizmem spod znaku Emila Zoli9,
dialog z powieściami Honoriusza Balzaca czy Guya de Maupassanta10 . Uwydatniali
również nawiązania dzieła do poglądów Johna Ruskina czy Johna Hobsona11.
Antyurbanistyczna wymowa powieści pozwala rozpatrywać ją w nawiązaniu do
bogatej tradycji literackiej, która ukazywała przestrzeń miejską jako siedlisko zła, deprawacji, źródło moralnej i materialnej degrengolady człowieka. Negatywny stosunek
do cywilizacji miejskiej pojawił się już u Jana Jakuba Rousseau („Nowa Heloiza”). Na
gruncie polskiej literatury pisali o niej nasi romantycy – Adam Mickiewicz i Juliusz
Słowacki. Nieprzychylny obraz miasta utrwalali również pisarze drugiej połowy XIX
wieku12. Warto wspomnieć chociażby o prozie Elizy Orzeszkowej („Marta”), Bolesława Prusa („Lalka”), Adolfa Dygasińskiego („Nowe tajemnice Warszawy”), Antoniego
Sygietyńskiego („Wysadzony z siodła”) czy Gabrieli Zapolskiej („Kaśka Kariatyda”).
Matuszewski I., Przemysł w powieści, „Tygodnik Ilustrowany” 1899, nr 48, s. 943-944.
A.S. [A. Smaczniński], „Ziemia Obiecana”. Powieść Wład. Stan. Reymonta, „Tygodnik Mód i Powieści” 1898, nr. 53, s. 525.
7
Potocki A., Władysław St. Reymont, „Ziemia Obiecana”. Powieść w 2 tomach, 1899 roku , „Biblioteka
Warszawska” 1899, t. 2, s. 559-566.
8
Jeske-Choiński T., Wczoraj a dziś (Medytacje literackie), „Wędrowiec” 1900, nr 14, s. 263-265.
9
Kulczycka-Saloni J., Literatura polska lat 1876-1902 a inspiracja Emila Zoli, Ossolineum, Wrocław
1974, s. 243-259.
10
Rurawski J., dz. cyt., s. 228.
11
Tamże, s. 229; Kocówna B., Władysław Reymont, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1973, s. 34-35.
12
Tomaszewski S., Miasto [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, J. Bachórz i A. Brodzka (red.),
Ossolineum, Wrocław 2009, s. 543-544.
5
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Miasto stało się ważnym tematem w naszej tradycji literackiej, zwłaszcza w aspekcie
rodzącego się kapitalizmu, postępującej industrializacji, której towarzyszyła migracja ludności wiejskiej, rozwój przemysłu, przenikanie obcych tendencji kulturowych.
Duże aglomeracje miejskie jak w soczewce skupiały najważniejsze procesy społeczne
i ekonomiczne, stając się przestrzenią życiową dla zbankrutowanych ziemian, wywłaszczonych ze swych dziedziczonych majątków, bądź młodych inteligentów czy artystów, poszukujących szansy na wykorzystanie posiadanych zdolności. Miasto szybko okazało się areną brutalnej walki o byt, odsłaniało liczne antagonizmy społeczne,
wynikające z dysproporcji materialnych bądź kulturowych. Nie inaczej jest również
w powieści Reymonta.
Dotychczasowy stan badań nad „Ziemią obiecaną” świadczy nie tylko o tym, że
powieść Reymonta cieszy się zainteresowaniem historyków literatury, ale pokazuje
również przemianę, jaka dokonała się w zakresie lektury i interpretacji. O ile Kazimierz Wyka13, Barbara Koc, Józef Rurawski koncentrowali się na społeczno-ekonomicznym podłożu powieści, o tyle późniejsze studia Wojciecha Gutowskiego14 czy
Magdaleny Popiel mocniej eksponowały mit antyurbanizmu. Z kolei w najnowszych
pracach o „Ziemi obiecanej” (Radosław Okulicz-Kozaryn czy Łukasz Książyk) rozpatrywano ją w kontekście dylematów szeroko rozumianej nowoczesności. Powieść
analizowano również pod kątem znamionującej przestrzeń miejską atmosfery nerwowości, charakterystycznej dla przełomu XIX i XX wieku15, omawiano w kontekście
nudy doskwierającej bohaterom16, wskazując na rysujące się powinowactwa z filozofią
Arthura Schopenhauera.
Powieść bez wątpienia podejmuje jeden z najbardziej aktualnych wówczas tematów. Dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej również Reymontowi dawał pretekst
do głębokiej refleksji o zjawiskach społecznych i kulturowych, ujawniających się wraz
z rozwojem cywilizacji wielkomiejskiej. Diagnoza nowoczesności, która zmierza
w kierunku negatywnym, wpisuje się w narrację o potędze cywilizacji przyczyniającej się do pozbawienia jednostki poczucia indywidualizmu. Taką narrację odnajdujemy u wspomnianych już Ruskina czy Hobsona, pojawia się ona również u Friedricha
Nietzschego.
Pewne podobieństwa ideowe twórczości Reymonta z poglądami Nietzschego sugerowali badacze – Rurawski i Popiel17. W twórczości autora „Ziemi obiecanej”, tak jak
w przypadku Jana Kasprowicza18, odnajdujemy fragmenty wypowiedzi czy to samego
Wyka K., ‹‹Potęga żywiołowa prawie‹‹, [w:] tegoż, Reymont, czyli ucieczka do życia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, s. 86-118.
14
Gutowski W., Symbolika urbanistyczna w literaturze Młodej Polski, [w:] Miasto – Kultura–Literatura.
Wiek XIX. Materiały sesji naukowej pod red. J. Daty, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1993, s. 189-211.
15
Okulicz-Kozaryn R., „Ziemia obiecana” jako epos nerwowy, [w:] „Wskrzesić choćby chwilę” Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann
(red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 151-168.
16
Książyk Ł., „Ziemia obiecana” jako schopenhauerowska powieść o nudzie, [w:] „Wskrzesić choćby
chwilę” Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, s. 137-150.
17
Popiel M., Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w „Ziemi obiecanej” Reymonta,
„Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 130; tejże, Brzydota i patos cywilizacji. „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta, [w:] tejże, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Universitas, Kraków
2003, s. 122; Rurawski J., dz. cyt., s. 229.
18
Biliński K., Nietzsche a Kasprowicz, [w:] Friedrich Nietzsche i pisarze polscy, Polechański K., Kunicki
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autora, czy też bohaterów jego dzieł, które w jakimś stopniu odwołują do wybranych
myśli niemieckiego filozofa, stanowią ich interpretację. Warto wspomnieć nie tylko
o konkretnych listach pisarza19 oraz notatkach zawartych w dzienniku, ale również
o takich utworach, jak „Cmentarzysko”, „Wampir” i „Bunt”. Są to jednak ślady inspiracji Reymonta nietzscheanizmem, które należy przyjąć na zasadzie przypuszczenia,
a nie potwierdzonych dowodów. Niemniej jednak należy pamiętać, że pisarz tworzył
w okresie, gdy twórczość niemieckiego filozofa cieszyła się w Polsce dużym zainteresowaniem. Niektóre myśli i idee zawarte w pismach Nietzschego przeniknęły do
polskiej tradycji literackiej i zostały przez nią zaadaptowane, funkcjonując jako zbiór
motywów czy luźnych nawiązań. W orbicie tychże wpływów mógł znaleźć się Reymont, choć oczywiście jest to tylko przypuszczenie. Afirmacja witalizmu, pochwała
dionizyjskiej natury twórczości artystycznej czy koncepcja nadczłowieka doskonale
korespondowały z oczekiwaniami pokolenia młodopolan, odpowiadały ich światopoglądowym dylematom20. Stanowiły ideowe podwaliny myślenia o szeroko rozumianym wyzwoleniu. Jednocześnie filozofia Nietzschego wpisywała się w pesymizm końca XIX wieku, warunkowany negatywną diagnozą współczesności – bankructwem
idei, degrengoladą w relacjach międzyludzkich, poczuciem utraconego indywidualizmu, relatywizmu świata, w którym nic nie jest stałe i pewne21.
Popularyzacja myśli Nietzschego wśród polskich twórców dokonywała się wielotorowo – po pierwsze, na skutek dyskusji nad poglądami autora „Tako rzecze”, które
oprócz słów uznania lub krytyki przyczyniły się do zwrócenia większej uwagi na twórczość niemieckiego filozofa22. Po drugie – widoczne jest w tym czasie zainteresowanie wydawnictw publikacją dzieł Nietzschego. Nieoceniona w upowszechnieniu jego
twórczości była działalność braci Mortkowiczów, podejmujących się edycji zbiorowej
jego najsłynniejszych pism23. Przekładów dzieł Nietzschego na język polski dokonali
Wacław Berent, Stanisław Wyrzykowski, Leopold Staff.
Można zastanawiać się, czy filozofia Nietzschego stanowiła dla Reymonta, tak
jak dla wielu innych twórców, jakiś punkt odniesienia. Brak dowodów świadczących
o znajomości dzieła Nietzschego (choćby przez ich lekturę) powoduje, że ujawniające się podobieństwa między powieścią a myślą niemieckiego filozofa mają charakter
jedynie hipotetyczny. Wybrane zagadnienia Nietzscheańskiej filozofii należy tu traktować jako kolejny (poza już istniejącymi) kierunek odczytania powieści Reymonta.

W. (red.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 17-32.
19
Zob. list do Mieczysława Jakimowicza, [w:] W. S., Reymont, Listy do rodziny, T. Jedołka-Burzecki, B.
Kocówna (oprac.), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975, s. 338.
20
Podraza-Kwiatkowska M., Homo militans i homo faber. O nurcie heroicznym w literaturze Młodej Polski, [w:] tejże, Somnambulicy-dekadenci-herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1985, s. 117-146.
21
Nietzsche F., Zapiski o nihilizmie (z lat 1885-1889), [w:] Wokół nihilizmu, G. Sowiński (red.), Wydawnictwo A, Kraków 2001, s. 73-110.
22
Weiss T., Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914, Ossolineum, Wrocław-Kraków
1961, s. 8-33.
23
Kopij M., Friedrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1883-1918, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 202-206.
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2. Potęga cywilizacji, czyli o utraconej podmiotowości
Powieść Reymonta obrazuje załamanie się mitu „ziemi obiecanej” wobec prawdy
o Łodzi jako przestrzeni, w której obowiązuje prawo mimikry. Ukazana rzeczywistość odzwierciedla wizję świata zdezintegrowanego, pogrążonego w chaosie. Zacierają się granice
stanowiące o poczuciu odrębności, tak w wymiarze etnicznym, jak i egzystencjalnym. Na
jednej ziemi trwają obok siebie Polacy, Niemcy i Żydzi. Tu krzyżują się interesy bogatych
przemysłowców i biedoty, kapitalistów i robotników. Rozwój wielkomiejskiej cywilizacji
skutkuje nasilającym się zjawiskiem unifikacji, który z kolei wiedzie do utraty podmiotowości. Widać to na przykładzie Karola Borowieckiego. Z chwilą przestąpienia progu drukarni
Hermana Bucholca Karol przestaje być szlachcicem-marzycielem, a staje się przemysłowcem. Przywdzianie brudnej, zafarbowanej bluzy jest tu symbolicznym aktem porzucenia
przez bohatera swej tożsamości wobec funkcji, jaką pełni on w wielkim fabrycznym systemie. Unifikację obrazuje również rzesza robotników zatrudniona u niemieckiego potentata.
Reymont porównuje ją niekiedy do czarnego roju, który wypełza z każdego kąta, gdy tylko
słychać szczęk otwieranej bramy. Uniformizacja ma tu wymiar materialny i symboliczny
– przejawia się w wyglądzie zewnętrznym robotników, a także dotyczy ich losu. Ten zaś
niejednokrotnie znamionowany jest wysiłkiem ponad siły, który jednak nie zabezpiecza najbardziej elementarnych potrzeb, doświadczeniem wyzysku i braku współczucia ze strony
bogatych przemysłowców. Są to w końcu tragiczne losy młodych dziewcząt pokroju Zosi
Malinowskiej, dla której widmo potwornej pracy w przędzalni jest nie do zaakceptowania.
Dziewczyna pragnie dla siebie lepszego losu niż wiedzie jej rodzina, dlatego zgadza się
zostać kochanką Roberta Kesslera.
Brutalna prawda o wyzbyciu się indywidualizmu w świecie, w którym rządzi wielki
przemysł, stale pobrzmiewa w świadomości bohaterów, wnika do relacji międzyludzkich.
Karol w rozmowie z Hornem wskazuje:
„ – Ale nam nie jest wszystko jedno, nam – fabryce, w której pan jesteś jednym z miliona kółek! Przyjęliśmy pana nie po to, żebyś tutaj produkował się ze swoją filantropią, a tylko, abyś robił. [...]
– Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem.
– W domu. W fabryce od pana nie wymaga się egzaminów na człowieczeństwo ani egzaminów na
humanitarność, w fabryce potrzebne są pańskie mięśnie i mózg i tylko za to panu płacimy. [...] Jesteś pan
tutaj maszyną taką samą jak my wszyscy, więc pan rób, co do pana należy”(s. 29-30) 24.

Nowoczesność wiedzie nie tylko do uniformizacji, lecz skutkuje również, o czym
mowa w powyższym fragmencie, zjawiskiem reifikacji. Reymont zwłaszcza na poziomie opisu sygnalizuje fakt pewnej nierozerwalności, jaka obejmuje jednostkę i będące
ludzkim wytworem maszyny. Mamy do czynienia z zacieraniem się różnicy między
człowiekiem a sferą rzeczy materialnych. Istota ludzka zostaje poddana technicyzacji,
wykazuje cechy ujawniające jej podobieństwo do automatu:
„Olbrzymie fabryki, których długie, czarne cielska i wysmukłe szyje-kominy majaczyły w nocy [...]
budziły się z wolna, buchały płomieniami ognisk, oddychały kłębami dymów, zaczynały żyć i poruszać
się w ciemnościach, jakie jeszcze zalegały ziemię. (s. 5)
Wszystkie fragmenty przywołane są w pracy według wydania: Reymont W.S., Ziemia obiecana, oprac.
Popiel M., t. I-II, Ossolineum, Wrocław 1996. Cyfra w nawiasie oznacza lokalizację strony.
24
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Chłop prędko nadział czapkę, przygiął się nieco i ze spokojem automatu odbierał barchan czerwony
z maszyny.” (s. 33)

Powieść Reymonta konsekwentnie ujawnia, jak potęga nowoczesności bierze górę
nad człowiekiem. Postęp cywilizacyjny zamiast być dla niego źródłem szczęścia, rujnuje go fizycznie, a nawet pozbawia życia. Wspomniany na początku prezes Bucholc
nie potrafi spędzić ani chwili poza fabryką i mimo choroby niezmiennie od lat dogląda
zatrudnionych w niej robotników. Praca w drukarni bez reszty pochłania Borowieckiego, nadzorującego poszczególne etapy produkcji.
Maszyny opanowują ludzkie istnienie w sensie symbolicznym i dosłownym. Pod
prasami włókienniczymi giną nieuważni, przemęczeni pracą robotnicy. Mechaniczne
tryby wciągają Malinowskiego i Kesslera, rzucających się na siebie w zapamiętałej
walce, będącej wynikiem rodzinnej wendety.
Zwracając uwagę na zjawiska unifikacji i reifikacji, pisarz otwiera pole do rozważań nad kwestią szeroko pojętego zniewolenia, do którego przyczynił się postęp
cywilizacyjny. Niejednokrotnie sygnalizuje się tu fakt doświadczania opresji, przejawiający się chociażby w symbolicznym upadku dawnego porządku. Pod naporem
nowoczesności ugina się tradycja szlachecka, której spadkobiercami są Karol, jego
ojciec czy Anka (narzeczona Karola). Konfrontacji z nowoczesnością nie wytrzymuje
również drobna produkcja, której wierny do końca pozostaje ojciec Maksa Bauma.
Małe zakłady postrzegane jako relikt uczciwej, ciężkiej pracy nie są w stanie konkurować z potężnymi fabrykami przemysłowymi, opierającymi się na wysiłku rzeszy
robotników, a w zysk wpisującymi spekulacje i nieuczciwą konkurencję.

3. Lodzermensch – człowiek nowoczesny
Refleksja Reymonta nad nowoczesnością, której symbolem w „Ziemi obiecanej”
jest Łódź, daje autorowi pretekst do namysłu nad wizerunkiem jednostki warunkowanej trwaniem w tej rzeczywistości. Pisarz nawiązuje do koncepcji „nowego człowieka”, która zakładała, że jest on odzwierciedleniem swoich czasów, a więc zachodzących wówczas procesów społecznych, ekonomicznych i kulturowych – zwłaszcza
dążenia do społecznego awansu dzięki posiadanym zdolnościom czy wykształceniu,
jak również postępującej pauperyzacji ludności wiejskiej i jej migracji do miast, dynamicznie rozwijającego się kapitalizmu i coraz większej konkurencyjności w produkcji
przemysłowej, zalewu rodzimej gospodarki przez obcy kapitał, destrukcyjnie oddziałujący na rodzimą wytwórczość. W jakimś stopniu Reymont sięga do koncepcji homo
oeconomicus, ukazywanego często w polskim dramacie naturalistycznym25. Prezentując w powieści typ Lodzermenscha, pisarz zwraca uwagę na sposób wykorzystania przez jednostkę warunków, w jakich przyszło jej żyć. Wykształcenie, umiejętność
spożytkowania sprzyjających okoliczności i reagowania na dynamicznie zmieniającą
się sytuację na rynku bawełny, intuicja w podejmowaniu decyzji są nieodzownymi
cechami jednostki aspirującej do miana „człowieka łódzkiego”. Analiza wizerunku
Lodzermenscha to z jednej strony pretekst do wykazania jego możliwości twórczych,
z drugiej zaś – sposobność do oceny podejmowanych przez niego działań w katego25

Pisała o tym Gabriela Matuszek w pracy Naturalistyczne dramaty, Universitas, Kraków 2001.
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riach moralnych. Lodzermensch staje się przedmiotem wnikliwego studium twórcy,
przede wszystkim dokonującego diagnozy duchowej kondycji człowieka współczesnego. Diagnoza ta idzie w kierunku wykazania destrukcyjnego oddziaływania warunków, jakie stwarza nowoczesność na postawę moralną jednostki.
Lodzermensch, chcąc utrzymać się na powierzchni, musi wyzbyć się przeszłości,
zerwać z tradycją. Ta ostatnia, zwłaszcza przez Karola i jego wspólników postrzegana
jest jako balast ograniczający jednostkę w jego twórczym działaniu. Młody Borowiecki
wprost nazywa tradycję mazgajstwem, które w łódzkiej rzeczywistości nie ma racji bytu:
„Cóż mi pomoże cześć tradycji do zbytu perkalików! Cóż mi pomogą moi kasztelańscy przodkowie,
gdy stawiam fabrykę i muszę szukać kredytu! Dają mi go Żydzi, a nie wojewodowie. A cały ten balast
rupieci, jak tradycja, jest jak cierń w nodze, przeszkadza do szybkiego chodzenia. Człowiek dnia dzisiejszego, który nie chce zostać cudzym parobkiem, musi być wolnym od więzów, przeszłości, szlachectwa
i tym podobnych przesądów, to krępuje wolę i obezsila w walce z przeciwnikiem bez skrupułów – bo bez
tradycji; z przeciwnikiem dlatego strasznym, że jest sam sobie przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, środkiem i celem.” (s. 475)

Uwolnić się od tradycji i podążyć własną drogą pragnie również Maks, czego wyrazem jest fakt, że bohater porzuca fabrykę ojca, by zawiązać spółkę z Karolem.
Kolejną postawą cechującą łódzkiego człowieka okazuje się zanegowanie takich
wartości jak miłość czy przyjaźń. Bohaterowie powieści Reymonta postrzegają je
przez pryzmat interesu, w którym nie dopuszcza się sentymentów:
„Maurycy Welt za bardzo był łódzkim „Gründerem”, żeby mógł mieć jakie wahania sumienia, przeszkadzające mu zrobić dobry interes chociażby na skórze przyjaciół, jeśli ten interes sam mu wszedł w ręce.
Żył w świecie, w którym oszustwa, podstępne bankructwa, plajty, wszelkiego rodzaju szwindle, wyzysk – były chlebem codziennym, wszyscy się tym łakomie karmili, zazdroszczono głośno sprytnie ułożonych łajdactw, [...] admirowano tych publicznych oszustów, wielbiono i czczono miliony, nie bacząc,
skąd pochodzą; co to kogo obchodziło, zarobił czy ukradł, byle te miliony miał.” (s. 130)

Warto przy tym zaznaczyć, że poza motywacją powodowaną koniecznością działania w rzeczywistości, w której obowiązują bezwzględne prawa, Reymont zwraca
również uwagę na pobudki warunkowane przynależnością narodową. W powieści niejednokrotnie ujawniają się animozje wynikające z przełamywanego przez Polaków
niemiecko-żydowskiego monopolu na rynku bawełny26. Moryc, o którym mowa w powyższym fragmencie, z niechęcią przyjmuje fakt, że wspólnie wznoszona fabryka
będzie kierowana przez Karola. Negatywną postawę bohater wyraża również wobec
dbałości Polaka o jakość produkowanej bawełny, uznając jedynie te sposoby, które
prowadzą do szybkiego zysku. Potęga pieniądza i pragnienie osiągnięcia sukcesu powodują, że Moryc godzi się na wszelkie układy przybliżające go do zamierzonego
celu, nie zważając na składane wcześniej obietnice. Stąd gotów jest najpierw odstręczyć Maksa od spółki i prowadzić ją tylko z Karolem, by następnie bez skrupułów
podpalić fabrykę i tym sposobem wywinąć się z niewygodnego interesu z Polakiem.
Koncepcja Lodzermenscha, realizowana przez bohaterów powieści Reymonta,
opiera się na micie wolności, znajdującym swój wyraz w przekonaniu jednostki o wła26

Koc B., O „Ziemi obiecanej” Reymonta, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990., s. 108-110.
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snej potędze zyskanej dzięki fortunie, o zdolności panowania nad światem, o możności swobodnego traktowania i interpretowania norm moralnych.
W „Ziemi obiecanej” odnajdujemy wiele historii obrazujących, w jaki sposób ziszcza się sen bohaterów o wielkiej fortunie. Takim przykładem jest Szaja Mendelshon,
dopuszczający się oszustw na wadze sprzedawanego materiału czy obniżania jakości
łódzkiej produkcji. Swój cel wszelkimi możliwymi środkami osiąga również Stach
Wilczek. Pokaźny kapitał bohater zbija na sprzedawaniu tego, co ocalało z podpalanych fabryk, na ciemnych interesach prowadzonych z Grosglickiem, na bezwzględnej
lichwie karmionej nędzą żydowskiej biedoty, zastawiającej u Wilczka resztki dobytku.
Również Moryc uznaje oszustwo za doskonałą metodę osiągania szybkiego zysku. Dążenie do niezależności i sukcesu w świecie, w którym rządzi pieniądz, motywuje działania oparte na bezwzględności i braku altruizmu. Prawda o świecie odwróconych czy
zanegowanych wartości zostaje wypowiedziana niejednokrotnie przez Kurowskiego:
››Można być nawet i cnotliwym, ale pod warunkiem, aby od czasu do czasu występek zaprosić na obiad.‹‹
››Kto pragnie sprawiedliwości, może ją mieć ‒ kupiwszy.‹‹
››Nie ma takiego łajdaka, który by chwilami nie macał się po bokach, czy mu nie wyrastają skrzydła anioła‹‹
››Łódź wyznaje wszystkie przykazania prócz jednego ‒ nie kradnij.‹‹ (s. 678)

Powyższe prawdy stanowią kodeks, który musi przyjąć także Karol, by osiągnąć
zamierzony cel i utrzymać się w świecie, do którego aspiruje. Drogą do tego jest zagłuszenie wyrzutów sumienia, zarówno wtedy, gdy odmawia pożyczki Kazimierzowi
Trawińskiemu, jak i wówczas, kiedy wiążąc się z Anką i przyjmując jej posag w poczet kapitału na budowę swej fabryki, jednocześnie wikła się w romans z Lucy Zuker.
Karol z coraz większą pogardą odnosi się do wszelkiego cierpienia i niesprawiedliwości. Obojętnie przyjmuje wiadomość o nieszczęściu, jakie przydarzyło się w fabryce
jednemu z robotników. Z nieskrywaną pretensją komentuje również pełną współczucia postawę Anki, udzielającej nieszczęśnikowi pomocy. Hartująca się w mężczyźnie
bezwzględność czyni go podobnym do Szai czy Bucholca.
Losy Karola i jego drogę do kariery należy rozpatrywać jako studium jednostki,
która w imię wolności przekracza wyznawane dotąd zasady moralne. Bohater dokonuje przewartościowania w sferze uczuć – odrzucając wizję trwałego związku sankcjonowanego Boskim prawem, wybiera flirt z zamężną kobietą. Przeciwieństwem
pogardzanej miłości Anki jest małżeństwo zawarte bez miłości, za to gwarantujące
utrzymanie się na szczytach łódzkiej finansjery.
Karol dokonuje przewartościowania w obrębie bliskich relacji, w sferze zasad, które
wynikają z nakazów religijnych. Chcąc zataić przed Zuckerem prawdę o romansie z jego
żoną, bohater dopuszcza się krzywoprzysięstwa. Składane innym obietnice stają się pustym frazesem, pozwalającym Karolowi wybrnąć z niewygodnych dla niego sytuacji.
Reymont pokazuje, że jedyną rolą akceptowaną w środowisku łódzkim jest rola
zdobywcy. Poczucie mocy, woli panowania jest często artykułowane przez przemysłowców pokroju Szai czy Bucholca. Również Moryc, dzięki posiadanemu sprytowi,
nawet z najtrudniejszej sytuacji wychodzi zwycięsko. Lodzermensch to jednostka odczuwająca wpływ na otaczającą rzeczywistość, hartująca się w ciężkiej pracy, ale też
w bezwzględnych prawach, jakie rządzą światem. Pisarz niekiedy wprost stylizuje
finansowych potentatów na mocarzy:
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Ten Bucholc, który zawsze był, o którym od lat pięćdziesięciu mówiono, którego każdym krokiem się
zajmowano, który niepodzielnie panował nad Łodzią; ten Bucholc, którego bogactwa olśniewały wszystkich, ten mocarz, ta dusza Łodzi i jej duma! ten przeklinany i podziwiany ‒ umarł! (s. 369)

Wola panowania, wyzwolenia jest czynnikiem determinującym proces powstawania fabryki Karola:
[...] tyle wysiłków mózgu i nerwów, niedospanych nocy im poświęcił, tak rosły i rozwijały się w jego
oczach, siłą jego woli, mocą jego własnych sił i krwi, że dobrze to czuł teraz, iż wielka część jego istoty
zamknięta jest w tych czerwonych murach (s. 650)

Obecne w świadomości bohaterów pragnienie władzy motywuje ich do nieustannej aktywności, objawia się jako żywioł opanowujący każdy fragment rzeczywistości,
podsycający poczucie wewnętrznego buntu wobec doznawanej wcześniej nędzy (jak
w przypadku Wilczka i Karczmarka).
Lodzermensch stara się zapanować nad rzeczywistością, zorganizować własny świat,
w którym będzie czuł się bezpiecznie i gdzie schroni się przed chaosem współczesności.
Ten zamknięty świat stanowią zwłaszcza domy przemysłowców. Są to miejsca, w których
dokonuje się reżyserowanie – „meblowanie” ‒ rzeczywistości. Okazałe pałace Müllera czy
Bucholca symbolizują nie tylko ich wysoką pozycję w łódzkiej hierarchii, ale również pozostają materialnym wyznacznikiem odczuwanego przez nich poczucia władzy na światem,
zaspokojonej potrzeby zdobywania. Cechujące je wytworność i przepych oznaczają jednakże również brak autentyczności, ideę tworzenia dekadenckich „sztucznych rajów”, gdzie
jednostka szuka ucieczki przed prawdziwym życiem, gdzie nie dochodzą ciche pogróżki
robotników i odgłosy wprawionych w ruch maszyn.
Ujawniające się cechy łódzkiego człowieka, a zwłaszcza realizowane przez niego
zasady postepowania przywodzą na myśl koncepcję moralności propagowanej przez
Nietzschego. Przypomnijmy, że niemiecki myśliciel był zwolennikiem etyki negującej
system idei chrześcijańskich, zbiór zasad moralnych, które, tak jak filozofia, hamują
twórczą aktywność człowieka. Autor „Tako rzecze” uznawał tradycyjną moralność
za pozorną, złudną, zakłamaną27. Jej wyznawców nazywał fantastami, opętańcami
pogrążonymi w upojeniu, mającymi negatywny wpływ na otoczenie28. Jak wskazują
badacze, Nietzsche nie odżegnywał się zupełnie od etyki, dążył do jej przedefiniowania29. Akceptował te wartości, których źródłem jest człowiek wobec warunkowanych
nakazami religijnymi, a więc pochodzącymi od Boga. W ogniu krytyki Nietzschego
znajdowało się chrześcijaństwo negujące brak przyzwolenia jednostki na dobrowolne
cierpienie30. Wraz z metafizyką miało ono rzekomo opowiadać się przeciwko życiu31.
Filozof nazywał je duchową trucizną, od której marnieje ludzkość32. Tradycyjną mo-

Jaspers K. Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, przeł. D. Stroińska, Officyna, Łódź
2012, s. 183.
28
Nietzsche F., Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, przeł. S. Wyrzykowski, Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa-Kraków 1912, s. 55.
29
Ronen S., Wittgenstein i Nietzsche o etyce, „Studia Philosophica Wratislaviesia”, vol. 4 (2009), s. 17.
30
Nietzsche F., Jutrzenka, s. 79.
31
Kuderowicz Z., Nietzsche, Wiedza Powszechna, Warszawa 2004, s. 59.
32
Nietzsche F., Jutrzenka, s. 55-56.
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ralność uznawał za przejaw dekadencji33. Z pewnością dlatego, że ograniczała ona
motywacje jednostek do tych, które mieściły się w powszechnym wyobrażeniu o świecie, była moralnością gloryfikującą słabość, symbolem porządku świata, który jest już
światem przeżytym, nieaktualnym. Nie przystawała zatem do postulowanego przez
niego modelu społeczeństwa, którego cechą jest siła i poczucie jedności. Bierności
przeciwstawiając wolę działania, niemiecki filozof zdawał się akceptować wszelkie
środki prowadzące do wyznaczonego celu. Kazał wyzbyć się zwłaszcza współczucia, przywiązania do wartości, ograniczających swobodę jednostki34. Potępiał altruizm
sądząc, że prowadzi on do zagubienia człowieka35. Nietzsche zmienił zatem swoje
stanowisko wobec idei litości, której wcześniej, w ślad za Arthurem Schopenhauerem,
był orędownikiem36.
W stosunku Nietzschego do tradycyjnej etyki widać pewną niekonsekwencję. Filozof
neguje ją, zwłaszcza w kontekście chrześcijaństwa. Jednocześnie właśnie z moralnego
punktu widzenia dokonuje oceny ludzkiego postepowania.
W świetle podejmowanych rozważań warto wspomnieć o pojawiającej się w filozofii
Nietzschego koncepcji wolności. Myśliciel utożsamiał ją ze zdolnością kategoryzacji dobra i zła, bycia surowym sędzią własnych czynów37. Refleksje o wolności filozof rozwijał
w „Zmierzchu bożyszcz”, w „Poza dobrem i złem”, utożsamiając ją z życiem i uznając, że jest ona możliwa do osiągnięcia tylko przez jednostki silne, z pogardą traktujące
wszelkie oznaki słabości38. Nietzsche mówił o wolności twórczej, dzięki której człowiek
ma szacunek do samego siebie. W imię tak pojmowanej wolności dopuszcza się zło
i występek39. Wolność twórcza jest w poglądach Nietzschego zaprzeczeniem takiego stanu duszy, w którym pragnie ona ładu, spokoju, ulega powinności chrześcijańskiej etyki40. Według Karla Jaspersa wolność dla Nietzschego była pozbawionym transcendencji
zdaniem się jedynie na siebie i trwaniem w głębi samego siebie41. Odżegnująca się od
transcendencji idea wyzwolenia nie kierowała ku byciu organicznemu, ale ‒ jak twierdził Jaspers ‒ pragnęła wznieść się ku autentycznemu, twórczemu życiu42.
Rozważania Nietzschego o wolności łączyły się zarazem z koncepcją jednostki będącej ponad nakazami religijnymi, ponad głosem sumienia, dopuszczającej okrucieństwo jako metodę działania43. W „Zmierzchu bożyszcz” filozof taką jednostkę utożNietzsche F., Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości (Studia i fragmenty), przeł. S. Frycz i K.
Drzewiecki, Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa 1910-1911, s. 122.
34
Nietzsche F., Poza dobrem i złem, przeł. Wyrzykowski S., Nakład Jakóba Mortkowicza,Warszawa-Kraków 1912, s. 60; Kuderowicz Z., dz. cyt., s. 112-115.
35
Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, przeł. Wyrzykowski S., Nakład Jakóba
Mortkowicza, Warszawa 1905, s. 94.
36
Słowiński T., Dziedzictwo Schopenhauera i Kanta. Systematyczne i aksjologiczne aspekty litości w filozofii Nietzschego, „Tematy z Szewskiej” 2010, nr 1, s.116-118.
37b
Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. Berent W., Hachette, Warszawa 2008, s. 78; Buczyńska-Garewicz H., Czytanie Nietzschego, Universitas, Kraków 2013, s. 174; Soniewicka M., Utrata Boga.
Filozofia woli Fryderyka Nietzschego, Copernicus Center Press, Kraków 2018, s. 229.
38
Tamże, s. 184-185.
39
Nietzsche F., Wola mocy..., s. 186-187.
40
Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz, s. 34.
41
Jaspers K., dz. cyt., s. 182.
42
Tamże.
43
Nietzsche F., Poza dobrem i złem, s. 193.
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samiał z wojownikiem44. Wyróżniał ją immoralizm, relatywizm postaw oscylujących
między postępowaniem zgodnym z normą a jej naruszaniem. Wykraczanie poza tradycyjną etykę Nietzsche uznał za czynnik definiujący człowieka wolnego, pragnącego twórczo oddziaływać na rzeczywistość. Zerwanie z moralnością filozof postrzegał
jako oznakę jego woli mocy45.
„Człowiek ››wolny‹‹, posiadacz długotrwałej i niezłomnej woli, ma w tym posiadaniu i swoją miarę
wartości: ze swego patrząc stanowiska na innych, czci lub gardzi […]”46 .

Koncepcja wolności i człowieka wolnego w poglądach Nietzschego konotowały
ambiwalentne wartości. Z jednej strony wyrażały twórczy potencjał jednostki mogącej zmieniać świat i w ten sposób obłaskawiać wrogą rzeczywistość, symbolizowały
prawdziwe, niczym nieskrępowane życie. Z drugiej zaś – wolność w filozofii Nietzschego to przybierający niekiedy skrajną postać egoizmu, usprawiedliwiający Machiaweliczną zasadę działania, akceptujący okrucieństwo czy odrzucenie etyki.
Powracając do powieści Reymonta, należy zaznaczyć, że pisarz dokonuje rewizji przejawianych przez bohaterów postaw i zachowań. Diagnoza duchowej kondycji
człowieka łódzkiego ujawnia jego wewnętrzną destrukcję, której oznaką jest relatywizm etyczny, odrzucenie fundamentalnych wartości, mylne pojmowanie wolności.
Źródło tej degrengolady leży w specyfice warunków, jakie stworzyła nowoczesność.
Łódzka rzeczywistość jest rzeczywistością naznaczoną brakiem stabilizacji, poczuciem niepewności, nieuczciwych interesów, niekończących się spekulacji, doświadczaniem sukcesu i klęski warunkowanym dynamicznie zmieniającą się sytuacją na
rynku bawełny. To świat zmuszający do ciągłego lawirowania między rolą wspólnika
i rywala, czułego małżonka i bezwzględnego fabrykanta, który nie okazuje pokory
nawet wobec faktu śmierci.
Warto zaznaczyć, że wyrażany przez Karola Borowieckiego model etyki, bliski
Nietzscheańskiej koncepcji wolności, siły czy immoralizmu, za sprawą epilogu zostaje w powieści zanegowany. Karol powraca do etyki chrześcijańskiej. Przemiana
ta, poddająca w wątpliwość prawdę psychologiczną postaci, była – co wynika z pozatekstowych poświadczeń – wymuszona na Reymoncie przez wydawców, uznających
mieszczański, a tak krytykowany przez Nietzschego kodeks moralny.

4. Łódzka rzeczywistość, czyli świat bez Boga
Obraz przestrzeni miejskiej, gdzie dochodzi do ciągłych polaryzacji społecznych,
a jednostkowe egoizmy wypierają solidaryzm społeczny i altruizm, staje się zarazem
symbolem świata, w którym dominuje kult materializmu, a więzi z Transcendencją
ulegają zerwaniu. Nie inaczej jest w powieści Reymonta. Rzeczywistość, którą tworzą
łódzcy przemysłowcy, jest odarta z metafizyki47. Tęsknotę za Transcendencją zastępuje
Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz, s. 101.
Nietzsche F., Z genealogii moralności, Pismo polemiczne, przeł. Staff L., posłowie napisał Hartman J.,
Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa 1905-1906, s. 43.
46
Tamże, s. 60.
47
Na kreowanie „łódzkiej ziemi obiecanej” jako świata bez Boga zwracała uwagę Magdalena Dziugieł-Łaguna; zob. Chaos nowoczesności a kosmos tradycji w „Ziemi obiecanej” Władysława Stanisława
Reymonta, „Prace Literaturoznawcze 1 (2013), s. 65.
44
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się pragnieniem posiadania pieniędzy i władzy, dusze zaprzedaje złotemu cielcowi.
Pisarz sugeruje, że rolę Stwórcy zajmuje człowiek, co znajduje swój wyraz w przypadku Bucholca czy Szai, postrzeganych jako bożków. Od ich woli zależą losy rzeszy
robotników tłoczących się od świtu przed murami fabryk. Zanegowaniu ulega wiara
w Bożą Opatrzność – tę zastępuje nadzieja na przychylność ze strony finansowego
potentata, który jednym skinieniem ręki jest w stanie wydźwignąć masy z ubóstwa,
okazuje się panem życia i śmierci dla tysięcy szukających w Łodzi lepszej doli.
Tęsknota za Transcendencją, jeśli pojawia się w powieści Reymonta, znamionuje
tych, którzy trwają z dala od centrum łódzkiej finansjery – Ankę i ojca Karola, bądź
tych, którzy z powodu biedy sytuują się na marginesie życia społecznego (Malinowscy). Trwanie w więzi z Bogiem jest ideą jednostek słabych, z trudem odnajdujących
się w nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wiara w chrześcijańskiego
Boga ulega marginalizacji na skutek przemian kulturowych i społecznych – niemieckiego protestantyzmu i żydowskiego judaizmu.
Obrazowi Łodzi jako świata bez Boga w powieści Reymonta odpowiada określona
stylizacja. Stąd też pałac, w którym zamieszkuje kreowany na bożka Bucholc, porównany zostaje do świątyni, gdzie zawsze panuje surowy, majestatyczny spokój. Monumentalne, przytłaczające swoją wielkością budynki stają się materialnym symbolem
potęgi największych łódzkich przemysłowców. Stylizacja na stwórcę nowego świata
uwidacznia się również w przypadku Karola. Nie przypadkiem narrator wskazuje kilkakrotnie, iż jego fabryka rośnie, co przywodzi na myśl boskie dzieło stworzenia,
kreację nowej rzeczywistości powodowaną jego wolą.
Jednocześnie Reymont pokazuje, że boskość człowieka jest tylko pozorna. Jawiący
się w aurze boskości Bucholc mimo posiadanych milionów pozostaje zwykłym śmiertelnikiem, podlegającym prawu przemijania. Rosnąca dzięki determinacji i twórczej
woli fabryka Karola nie jest w stanie oprzeć się płomieniom i obraca się w ruinę. W ten
sposób pisarz pokazuje, iż współczesny człowiek nie dorasta do tego, by zająć miejsce Boga. Rzeczywistość łódzka jest rzeczywistością pozornych, fałszywych bożków,
a wartości, które ustanawiają, są kruche i nietrwałe, skazane na unicestwienie. Człowiek zajmujący miejsce Boga próbuje kształtować podporządkowaną mu przestrzeń.
Jednak jego wysiłek okazuje się daremny. Z powieści daje się wyczytać gorzką prawdę, iż
będący alternatywą dla tradycyjnych wartości świat bez Boga jest skazany na unicestwienie.
Spojrzenie na łódzką rzeczywistość przez pryzmat świata bez Boga stanowi pretekst do przywołania sytuacji, którą Nietzsche opisał w dziele „Wiedza radosna”. Alegoryczna historia szaleńca, który biega z latarnią po targowisku przepełnionym ludźmi
i po długich poszukiwaniach stwierdza, że „Bóg umarł”, z jednej strony obrazuje przekonanie o zupełnym upadku metafizyki, z drugiej zaś – staje się punktem wyjścia do
afirmacji twórczych zdolności człowieka – odtąd on będzie zapełniał świat wartościami48. Jak wskazuje Hanna Buczyńska-Garewicz, od momentu kiedy stwierdza się, że
„Bóg umarł”, człowiek jest w mocy, aby kreować poddaną mu ziemię49. Nietzsche dawał wyraz swej wiary w potencjał jednostki będącej w stanie zmieniać rzeczywistość.
Stąd też jego ciągłe pytanie o źródło geniusza zapewniającego powszechne szczęście.
Nietzsche F., Wiedza radosna, przeł. L. Staff, Nakład Jakoba Mortkowicza, Warszawa 1907, s. 167-168;
Ronen S., dz. cyt., s. 18.
49
Buczyńska-Garewicz H., Czytanie Nietzschego, s. 65.
48
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Śmierć Boga filozof postrzegał jako wyzwanie, okazję dla ludzkości50, jednocześnie
uwydatniał przejęcie przez nią odpowiedzialności za dzieło twórcze. Należy jednak
zaznaczyć, że wiara Nietzschego w człowieka współczesnego szybko załamała się.
Myśliciel doszedł do wniosku, że teraźniejszość nie daje możliwości dla zrodzenia się
geniusza, gdyż stwarza takie warunki, które wyzwalają egoizm, prowokuje sytuacje,
w których na jaw wychodzą ludzkie słabości. Człowiek nowoczesny nie dojrzał więc
do tego, by przejąć rolę stwórcy, kreatora rzeczywistości. Pojawienie się jednostki
wybitnej (nadczłowieka) jest więc sprawą przyszłości. Pesymistyczny wniosek o kondycji duchowej człowieka współczesnego, jaki rysuje się ze spostrzeżeń Nietzschego,
można by porównać do gorzkiej refleksji Reymonta o nowoczesności i stanowiącego
jej produkt Lodzermenscha.

5. Wobec możności powtórzenia
W antyurbanistyczny charakter powieści Reymonta wpisuje się refleksja o lęku
jednostki przed powrotem do początku obranej przez nią drogi życiowej. Wizja ponownego jej przemierzania, świadomość, iż po raz kolejny trzeba podjąć ten sam trud,
aby utrzymać się na powierzchni łódzkiego życia, wiedzie bohaterów do pesymizmu,
skutkuje przyjęciem postawy rezygnacji, wycofania, prowokuje do szukania innych
rozwiązań. Bohaterowie „Ziemi obiecanej” bronią się przed perspektywą powtórzenia
przeżytych doświadczeń, gdyż nie znajdują w sobie sił, by znów zmierzyć się z losem.
Po tym, jak fabrykę Karola trawi pożar, mężczyzna traci wszystko i znów znajduje się
na początku swej życiowej drogi. Jednak perspektywa ponownego wspinania się na
szczyty „łódzkiej finansjery” jest dla niego nie do przyjęcia. Borowiecki odrzuca sposobność powrotu do tego, co było, czego konsekwencją jest ślub z Madą Müller i przejęcie fabryki jej ojca. Bohater nie jest jednak w stanie odciąć się od przeszłości, stale
uobecnia się ona w jego świadomości, prowadząc do gorzkiej refleksji nad życiem.
Jarzmo pracy, jakiemu poddał się w ciągu kolejnych lat, nie daje mu niczego poza poczuciem znużenia i bezsensu podejmowanych działań. Karol powraca do stanu, w którym na nowo pyta o cel swego istnienia, poszukuje prawdziwych wartości. Rewizja
przeszłości warunkuje konieczność redefinicji przyszłości i przeorientowania posiadanych zdolności na dobro wspólne. Należy zaznaczyć, że zauważalna także w tym
kontekście przemiana bohatera wiedzie w kierunku wykazania wyższości tradycyjnej
(mieszczańskiej) etyki nad modelem życia warunkowanym duchem nowoczesności.
Widać zatem kolejną niekonsekwencję w portrecie psychologicznym postaci, podyktowaną, jak już wcześniej wspomniano, sugestiami recenzentów.
Możliwość powtórzenia dotychczasowej drogi życiowej odrzuca również Maks.
Perspektywa powrotu jest dla niego równoznaczna z ponownym doświadczaniem bezsilności i zależności od obcego kapitału, doznawaniem udręki niespełnionych marzeń.
Baum jest zbyt słaby, by wziąć odpowiedzialność za swój los, by podążyć jeszcze raz
tą samą drogą. Decyduje się zatem na założenie spółki z Wilczkiem. Nie inaczej jest
w przypadku Moryca. Niedawny wspólnik Karola wybiera związek z dobrze usytuowaną panną, Melą Grünszpan, i dzięki temu zostaje włączony do spółki z jej ojcem.
Perspektywa powtórzenia dotychczasowych przeżyć i sytuacji, przekonanie o nie50

Ronen S., dz. cyt., s. 23-24.
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zmienności otaczających zjawisk, skutkują poczuciem dekadenckiej nudy, świadomością, że rzeczywistość nie stanie się źródłem nowych wrażeń. Reymont uwydatnia
aspekt jednostajności, monotonii, jakie znamionują miejskie życie. W powieści odnajdujemy zatem myśl o niezmienności rzeczy. Uobecnia się ona w wizji nieustannego
ruchu, którego symbolem stają się maszyny fabryczne. Idei powtarzalności i jednostajności wkraczającej w łódzki świat odpowiada również codzienny rytm dnia zarówno przemysłowych potentatów, jak i robotników. Rutynowe powtarzanie tych samych
czynności, nieustanne balansowanie między poczuciem sukcesu a widmem klęski daje
złudzenie trwania w nieprzerwanym obiegu. Ruch jest ważnym pojęciem, definiującym specyfikę rzeczywistości w „Ziemi obiecanej”. To zawsze ruch ciągły, szalony,
nieustanny, warunkowany pracą maszyn i pracą ludzi.
Szczególne znaczenie w powieści ma symbolika koła. Semantycznie łączy się
z pracą maszyn fabrycznych, to mechaniczne koła, tryby utrwalone w ciągłym ruchu,
metonimia łódzkiej egzystencji wielkich fabrykantów, jak też zwykłych robotników:
„Stary znowu zaczął chodzić dookoła maszyny, naoliwiać, czyścić, patrzeć na manometr, a chwilami
opierał się grzbietem o trzęsącą się ścianę i zapatrzony w ten wir błysków, drgań, cieniów i świstów, pokrywający szalony ruch koła, szeptał jakby z żałością:
‒ Zośka!” (s. 353)

Figura koła w sposób symboliczny definiuje egzystencję człowieka łódzkiego jako cyklicznego przechodzenia od aktu narodzin do śmierci, nieustannego odradzania się i przemijania. W „Ziemi obiecanej” nieustanny ruch kołowy wyraża procesy napływu nowych
robotników , „nowej krwi” w przestrzeń miejską, a jednocześnie naturalny akt przemijania
warunkowany prawem biologicznym, dotykający nawet Bucholca czy Kesslera.
Nieustanny ruch, cykliczność staje się w powieści Reymonta symbolem woli życia,
żywiołu, który ‒ jak pisze Popiel ‒ zostaje zamknięty w fabrycznych murach, będących metonimią kultury, a który musi znaleźć swoje ujście. Tak badaczka interpretuje
pożar fabryki Karola51.
Idea nieustannego powrotu ma w powieści Reymonta głębszy wymiar, oznacza powrót do stanu natury, następujący po momencie zachłyśnięcia się nowoczesnością. Pożar fabryki Karola i jego przyjaciół można interpretować jako symboliczne odzyskanie
przez naturę tego, co zostało jej wydarte – ziemi wraz z jej etosem uczciwej pracy
i największych wartości. Natura, której cykliczne odradzanie się, „zmartwychwstanie” tak zachwyciło gości przebywających w Kurowie, ponownie próbuje opanować
zagarniętą jej przestrzeń. Jednocześnie wskazuje się, że powrót do natury nie stanowi
tu finalnego etapu, ale jest punktem wyjścia do powstawania nowej cywilizacji. Jak
twierdzi Popiel, w powieści uwidacznia się dychotomia pary Natura-Kultura52. Cykliczna zmienność warunkowana przechodzeniem od stanu pierwotności do momentu
twórczej ingerencji człowieka stanowi uniwersum powieściowego świata.
W powieści Reymonta idea ciągłości, niezmienności koresponduje również z myślą o zacieraniu granicy między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. PrzePopiel M., Wstęp, [w:] Reymont W.S., Ziemia obiecana, oprac. Popiel M., t. I-II, Ossolineum, Wrocław
1996, s. LIII-LIV.
52
Popiel M., Od topografii do przestrzeni mitycznej, s. 130.
51
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szłość dla jednych jest ponurym widmem, które kładzie się cieniem na tym, co jest
i co będzie (Karol, Maks). Dla innych rozpamiętywanie przeszłości stanowi powrót do
„złotego wieku”, nieznającego niegodziwości, przeciwstawianego ponurej teraźniejszości i niepewnej przyszłości. Ojciec Maksa żyje rozpamiętywaniem lepszych czasów, w których pozycję społeczną zdobywało się ciężką pracą, a nieuczciwe praktyki
stosowane w produkcji bezwzględnie tępiono. Podobnie Adam Borowiecki – bohater
niejednokrotnie przywołuje minione czasy świetności, przeciwstawiając je współczesności, nawiązuje do ideałów, które straciły już na aktualności.
Interpretując łódzką rzeczywistość w kategoriach powtarzalności, niezmienności czy
ciągłości, warto przywołać ideę wiecznego powrotu, pojawiającą się już w poglądach filozofów starożytnych – Anaksymandra, Heraklita z Efezu czy Empedoklesa53. Jednak dopiero za sprawą Nietzschego myśl o wiecznym powrocie zostaje spopularyzowana. Jak pisze Zygmunt Kuderowicz, chodziło o powtarzanie się pewnych aspektów życia ludzkiego
wskutek ograniczonej ilości energii, czyli woli mocy54. Sam Nietzsche nie definiował, czym
jest myśl o wiecznym powrocie, dookreślał ją przez szereg metaforycznych przedstawień55.
W alegorycznej historii ukazującej złego ducha przybywającego do człowieka i dającego
mu możność powrotu do przeżytych już doświadczeń Nietzsche wyraził ideę powtarzalności jako uniwersalnej zasady, odnoszącej się do praw rządzących światem – wszystko, co
jest, musi powrócić, byt świata jest bytem cyklicznym, a także do człowieka – jednostkowe
istnienie jako część bytu świata również musi powracać56. Kluczową w tej historii jest reakcja człowieka, który może przyjąć postawę afirmatywną wobec perspektywy powrotu do
tego, co było, bądź negatywną, odczuwając lęk przed ewentualnym powtórzeniem dotychczasowej drogi. W pytaniu o chęć powrotu zawiera się idea ludzkiej woli, świadomość spełnienia, innym razem istota ludzkiego tragizmu warunkowanego poczuciem niespełnienia.
Jednostka stająca przed możnością powrotu do tego, czego już doświadczyła, doznawała
zatem satysfakcji bądź zawodu, przeglądając się w zwierciadle swego życia57. Perspektywa
przywołania przeszłości mogła prowadzić do postawy, w której nie pragnie się innego życia
i czuje się spełnionym58. Innym razem rewizja własnej przeszłości powodowała obnażenie
bezsensu egzystencji.
Ambiwalencja reakcji jednostki, jaką może ona wyrazić wobec idei powtórzenia,
utwierdza w myśleniu o człowieku jako naturze niejednoznacznej, pełnej sprzeczności,
niedającej zdefiniować się według jednego jasnego kryterium, wartościującego go pozytywnie bądź negatywnie. Z kolei świadomość trwania w świecie, w którym wszystko
wraca do punktu wyjścia, a wizja przyszłości okazuje się jedynie perspektywą powtórzenia bez nowych doświadczeń, wiedzie do przekonania o bezsensowności podejmowanych działań, zanegowania celowości wykazywanego wysiłku, skutkuje nihilizmem.
Tu znów możemy pokusić się o dialog „Ziemi obiecanej” z myślą Nietzschego.
Kojkoł J., Fryderyka Nietzschego idea wiecznego powrotu, „Przegląd Religioznawczy” 1996, nr 2, s. 157.
Kuderowicz Z., dz. cyt., s. 78.
55
Buczyńska-Garewicz H., Wieloznaczność myśli o wiecznym powrocie wszystkiego, [w:] Boska radość
powtórzenia. Idea wiecznego powrotu, Proszak M., Szklarska A., Żymełka A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków s. 29-37.
56
Tamże, s. 29.
57
Nietzsche F., Wiedza radosna, s. 439-440; zob. też: Proszak M., Żymełka A., Boska radość powtórzenia: postawienie problemu, [w:] Boska radość powtórzenia...., s. 12.
58
Buczyńska-Garewicz H., Czytanie Nietzschego, s. 55.
53
54

188

Ewa Chojnacka

6. Kultura i sztuka w stanie oblężenia
Gorzka refleksja nad nowoczesnością, zawarta w powieści Reymonta, łączy się
z diagnozą kultury rozwijającej się w środowiskach miejskich. Diagnoza ta, tak jak
w przypadku duchowej kondycji człowieka współczesnego, zmierza w kierunku negatywnym – wskazuje, że mamy do czynienia z kulturą w stanie inercji, zdradzającą
symptomy upadku. Wpisuje się ona w atmosferę przesilenia panującą w Łodzi. Jest
elementem dopełniającym obrazu świata pogrążonego w chaosie, zdezintegrowanego
tak w wymiarze aksjologicznym, jak i materialnym czy egzystencjalnym. Taką jest
kultura obowiązująca w kręgach łódzkiej finansjery. Reymont nie bez powodu zwraca
uwagę na eklektyzm stylów, jaki cechuje chociażby pałac Bucholca czy ewokujący
niezwykłym przepychem nowy dom Müllerów. Widać tu wyraźnie, że stylistyczna różnorodność staje się oznaką nie dobrego smaku i wrażliwości artystycznej, ale
wskaźnikiem wysokiej pozycji ekonomicznej obu przemysłowców, a jednocześnie ich
zupełnego estetycznego prymitywizmu. Kultura funkcjonująca w środowisku łódzkim
jest kulturą filistra – strywializowaną, sprowadzoną do funkcji praktycznej. Stąd też
teatr tylko z pozoru przyciąga publiczność granym właśnie repertuarem. W istocie to
miejsce, w którym mówi się o interesach, zasięga najświeższych informacji czy tak jak
w przypadku Karola zawiązuje romanse. Sztuka pozostaje rozrywką zblazowanych
mieszczan, umilającą szarą codzienność, a zarazem stanowiącą ważny czynnik stratyfikacji społecznej. Reymont wiele uwagi poświęca spotkaniom, jakie Endelmanowie
urządzają w swoim domu. Obnaża w ten sposób zupełny brak wrażliwości estetycznej,
postrzeganie kultury jedynie w jej wymiarze materialnym. Stąd na uwagi Niny Trawińskiej dumna ze swego nowego i, co ważniejsze, drogiego obrazu Endelmanowa
odpowiada:
„‒ Ja lubię, żeby był glanc! Mnie jest wszystko jedno: landszaft, scena rodzajowa, mitologiczna czy
historyczna, ja wszystko kupuję, bo my możemy sobie na to pozwolić, ale ja lubię, żeby obrazy miały
glanc! To porządnie wygląda” (s. 290)

Te i wiele innych wypowiedzi bohaterów powieści Reymonta dowodzą, że sztuka nie
stanowi tu źródła artystycznych przeżyć, przedmiotu estetycznej kontemplacji, a sprowadza się jedynie do wyposażenia mieszkania. Salon Endelmanów jest tu symbolem
braku artystycznego znawstwa, bezmyślnego hołdowania modzie, uczynienia sztuki
elementem łódzkiego savoir-vivre’u. Tak pojmowana sztuka traci swój pierwotny sens,
staje się znakiem duchowego upadku społeczeństwa.
Alternatywą dla mieszczańskiej sztuki pełniącej funkcję pragmatyczną czyni Reymont twórczość artystyczną, stanowiącą źródło wrażeń estetycznych, będącą wyrazem
sercowych rozterek bohaterów, uzewnętrznieniem ich największych tęsknot i pragnień.
Taką formą sztuki jest muzyka wykonywana przez Horna, Malinowskiego, Blumenfelda
i Wilczka. Narrator wprost wskazuje, że jest ona dla mężczyzn ucieczką od codziennej monotonii i znoju. Muzyka chroni ich przed unifikacją, angażuje ich wrażliwość,
pobudzając do doznawania gwałtownych, głębokich namiętności. Rozmowy o muzyce,
podsycające wyobraźnię jej twórców, pozwalają im na chwilę oderwać się od prozaicznych zajęć w kantorze, wyimaginowane dźwięki zagłuszają huk fabrycznych maszyn
czy pretensjonalny ton Grosglicka, robiącego wymówki swym podwładnym.
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W powieści Reymonta muzyka jako symbol autentycznej, prawdziwej sztuki wygrywana jest w zaciszu skromnego robotniczego mieszkania, z dala od salonowego
blichtru, jaki wypełnia wnętrza domu Endelmanów czy Mendelshonów. W ten sposób Reymont uwydatnia jej indywidualny charakter, czyni duchową enklawą wobec
wszechobecnego upadku twórczości artystycznej. Inaczej niż w przypadku sztuki gloryfikowanej przez łódzkich potentatów, twórczość muzyczna Blumenfelda i jego towarzyszy stanowi formę artyzmu, która nieprzerwanie tkwi w ich duszy, jest nieustannie analizowana, angażuje ich świadomość i zmysły. Jej kameralny charakter sugeruje,
że pozostaje formą sztuki dostępną jedynie dla wybranych.
Wybrzmiewająca w dziele Reymonta gorzka refleksja nad nowoczesną kulturą
i sztuką w jakimś stopniu daje się rozpatrywać w kontekście manifestu ideowego modernistów, którego zasadniczym elementem była walka o autonomię sztuki, wyrwanie
jej w sideł pragmatyzmu i eklektyzmu, w jaki popadła wraz z nastaniem nowoczesności. Upadek mieszczańskiej kultury, sprowadzenie jej funkcji do czysto użytkowej, pozbawienie autonomii stało się poważnym zarzutem modernistów skierowanym
przeciwko mieszczaństwu59. Sztuka tworzona w kręgach mieszczańskich oznaczała
twórczość zbanalizowaną, strywializowaną, pozbawioną głębi, o czym pisali Jan August Kisielewski („W sieci”, „Ostatnie spotkanie”), Wacław Berent („Próchno”), Stanisław Przybyszewski („Synowie ziemi”, „Confiteor”, „Na drogach duszy”)60, a zwłaszcza Miriam („Walka ze sztuką”). Refleksja o negatywnym wymiarze kultury i sztuki
zawarta w powieści Reymonta zachęca zarazem do poszerzenia obszaru interpretacji
poprzez sięgnięcie do myśli Nietzschego. Autor Tako rzecze poświęca wiele uwagi
zagadnieniu kultury i sztuki. W „Niewczesnych rozważaniach” formułuje krytyczny
wniosek dotyczący kultury nowoczesnej. Warto przy tym zaznaczyć, że choć filozof
swój negatywny sąd o kulturze i sztuce wyraża w odniesieniu do społeczeństwa niemieckiego, to ma on charakter ogólny, definiuje obowiązujące wówczas i preferowane
w kręgach mieszczańskich tendencje artystyczne. Cechująca je różnorodność stylów,
zdaniem Nietzschego, daje wrażenie chaosu, sygnalizuje zjawisko osłabienia ducha,
zdradza oznaki barbarzyństwa – w efekcie staje się przeciwieństwem prawdziwej kultury. Jednolitość w obrębie kultury autor Tako rzecze uznaje za wyraz siły narodu,
stąd też uważa, że trzeba stać na straży jej czystości, zamiast hołdować obcy wzorcom. Z sarkazmem wypowiada się o przedstawicielach niemieckiego społeczeństwa,
dla których udział w kulturze przypomina przechadzkę po magazynie handlarzy mód
artystycznych, gdzie mamy do czynienia ze zbieraniną wszelkich możliwych stylów.
Sztuka urasta do wymiaru jarmarku kuszącego natłokiem barw, kolorów, kształtów,
nowinek, kolekcjonowanych w sposób bezmyślny i bezcelowy. Jest jedynie produktem powstającym wskutek hołdowania obcym tendencjom i nastawionym na schlebianie niewybrednym gustom.
W ogniu krytyki Nietzschego znajduje się również takie podejście do twórczości
artystycznej, które ma charakter praktyczny, służy jedynie zaspokajaniu jednostkowych potrzeb. Taką postawę wykazuje filister. Autor „Tako rzecze” postrzega go jako
symbol chłodnego racjonalizmu, wskazując, że jest on przeciwieństwem artysty tworzącego pod wpływem natchnienia, zaprzeczeniem człowieka kulturalnego. Ponadto
59
60

Ossowska M., Moralność mieszczańska, Ossolineum, Wrocław 1985, s. 52-66.
Wyka K., Młoda Polska, t. I: Modernizm polski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 207-228.
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Nietzsche wskazuje na szczególny typ filistra – filistra wykształconego, który trwa
w przekonaniu, że to on jest twórcą i znawcą prawdziwego artyzmu. Według autora
„Tako rzecze” to zwyczajne urojenie, uzurpowanie siebie prawa do zdolności, jakie
posiadają tylko nieliczni61. Tworzona przez filistra kultura nie jest kulturą autentyczną,
twórczą62. Nie ma w niej miejsca dla geniusza, dla jego spontaniczności63. Negatywna
ocena kultury nowoczesnej łączy się ponadto z krytycznym spojrzeniem Nietzschego na instytucje o charakterze edukacyjnym i kulturalnym64. Widzi w nich element
hamujący to, co jednostkowe, indywidualne. Twórczości powstającej w kręgach filisterskich Nietzsche przeciwstawia sztukę prawdziwą, mającą zdolność mitotwórczą65.
W autentycznej sztuce myśliciel upatruje ucieczkę przed codziennością, traktuje ją
jako przezwyciężenie rzeczywistości66.
W poglądach Nietzschego widać ślad refleksji o sztuce, jaka znamionowała romantyków. Twórczość będąca wyrazem indywidualizmu, sięgająca do najgłębszych
pokładów duszy, odsłaniająca pierwiastek wieczności staje się sprawą natchnienia,
nie dywagacji teoretycznych67. Ślady tejże sztuki odnajdywał Nietzsche w twórczości
Ryszarda Wagnera. Dzieła niemieckiego kompozytora stały się dla filozofa pretekstem
do dalszych rozważań, w których ważne miejsce zajmowała muzyka. Niemiecki myśliciel, tak jak Schopenhauer, nobilitował tę formę sztuki, sytuując ją ponad inne dziedziny twórczości artystycznej. W „Narodzinach tragedii z ducha muzyki” definiował
ją jako typ sztuki dionizyjskiej, uważał, że od innych sztuk różni się tym, iż:
„ nie jest odbiciem zjawiska lub równoważnej przedmiotowości woli, a więc przedstawia
wobec wszelkiej fizyczności świata metafizyczność, wobec wszelkiego zjawiska rzecz samą
w sobie. Można by tedy równie dobrze nazwać świat wcieloną muzyką, jak wcieloną wolą: to
więc tłumaczy, dlaczego dzięki muzyce każdy obraz, nawet każda scena życia i świata rzeczywistego natychmiast w najwyższem występuje znaczeniu”68.

Gloryfikacja muzyki jako formy sztuki, która zdolna jest wyrażać największe ludzkie wzruszenia i namiętności, idzie u Nietzschego jeszcze dalej. Filozof uznaje twórczość muzyczną za przejaw pierwotnej mocy artystycznej69, a więc autentycznej, czystej, spontanicznej, wypływającej z głębin duszy. Tak pojmowana sztuka warunkuje
ożywienie i zatrzymanie świata indywidualnego70. Nie jest ona kopią rzeczywistości,
lecz alternatywą dla niej w sferę głębokich uczuć, namiastką niezmienności wobec
nietrwałej, relatywnej rzeczywistości.
Choć bohaterom powieści Reymonta z pewnością obca była koncepcja niemieckiego filozofa, to pod względem wartości i funkcji, jaką przypisują muzyce, widać podobieństwo. I choć zbieżność zachodzi tu tylko hipotetycznie, to za element wspólny
Nietzsche F., Niewczesne rozważania, s. 7-11.
Kuderowicz Z., dz. cyt., s. 36.
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można przyjąć odnajdywanie w niej namiastki czegoś stabilnego, autentycznego, co
sytuuje się w opozycji wobec relatywnej i niepewnej rzeczywistości.
Pesymistyczny obraz kultury znamionującej środowisko mieszczańskie wpisuje się
w krytyczną refleksję o nowoczesności jako zjawisku kładącym się cieniem na szeroko pojętej wolności. Jednocześnie autor „Ziemi obiecanej” rozpatrywał ten problem
w szerszym kontekście – eklektyzm, napływ obcych wzorców, użytkowy, trywialny
charakter kultury uznał za symptomy zagrożenia dla kultury narodowej i warunkowanej nią polskiej tożsamości. Łódź jako miasto rozwijającego się przemysłu, umacniającego się kapitału staje się mozaiką kulturową. Współzawodniczenie o „ziemię
obiecaną” jest zarazem rywalizacją o sferę kultury, definiujących ją symboli i znaczeń,
które odwołują do świadomości zbiorowej i chronią ją przed procesem dezintegracji.
Przypomnijmy, że sam Karol wykracza z kręgu rodzimej mu kultury, biernie przyjmując obce trendy. Troska Reymonta o jedność i niezależność narodowej kultury w jakimś stopniu byłaby podobną do tej, jaką wyraził Nietzsche w odniesieniu do kultury
niemieckiej, ulegającej wpływom francuskim.

7. Wnioski końcowe
Powieść Reymonta wpisuje się w literacką narrację odsłaniającą ciemne strony
nowoczesności. Naznaczoną pesymizmem refleksję o rzeczywistości warunkowanej
postępem cywilizacyjnym, a sytuującej się w przestrzeni miejskiej, pisarz ujmuje
w ramy fabularne, analizuje na tle biografii bohatera aspirującego do tego, by stać
się Lodzermenschem. Fascynacja Karola potęgą, jaką daje pieniądz, jego nadzieja na
osiągnięcie sukcesu i zdobycie niezależności przeplata się z obrazem Łodzi jako świata zdezintegrowanego, wykazującego symptomy moralnej degrengolady, przepełnionego atmosferą przesilenia. Procesy warunkowane epoką nowoczesności są źródłem
szeroko pojętego zniewolenia, które uobecnia się w losach jednostek, a także znamionuje sferę kultury. Antyurbanistyczna wymowa powieści odnosi się wszakże nie
tylko do zagadnienia demoralizacji, jakiej ulegają przybywający do łódzkiej „ziemi
obiecanej”. Łączy się ona także z problemem walki o narodową tożsamość, uginającą
się pod naporem obcego kapitału czy modelu kultury. Zolowska z ducha koncepcja
egzystencji na miejskim bruku zostaje w „Ziemi obiecanej” dopełniona walka o sferę
symboliczną, definiującą przynależność narodową i warunkującą jej autonomię.
Dogłębna analiza dzieła otwiera szerokie pole badawcze dla poruszanych przez
pisarza zagadnień, a zarazem daje pretekst do poszukiwania licznych odwołań dla
„Ziemi obiecanej”, zarówno tych rzeczywistych, jak i domniemanych. Jednym z nich
jest filozofia Nietzschego, przy czym należy dobitnie podkreślić, że sugerowane tu
podobieństwa między dziełem Reymonta a poglądami Nietzschego są hipotetyczne,
należy je traktować jako ślady inspiracji twórcy Chłopów nietzscheanizmem odnajdywane w jego dziełach. Pojawiające się zbieżności mają ponadto charakter wybiórczy, nie obejmują one całego systemu filozoficznego autora „Tako rzecze”, a jedynie
koncentrują się na wybranych zagadnieniach, poddawanych swobodnej interpretacji
– negatywnej postawy wobec idei postępu niszczącej indywidualizm, surowej oceny kultury mieszczańskiej wypierającej spontaniczną, autentyczną swobodę twórczą,
wizji świata pozbawionego metafizyki, przy tym niejednoznacznego, naznaczonego
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relatywizmem, skutkującego poczuciem znudzenia bądź niepewności. Podobieństwo
daje się rozpoznać także w koncepcji człowieka nowoczesnego, dokonującego redefinicji w sferze dotychczasowej aksjologii. Analogii można doszukiwać się w trosce
o jedność kultury jako czynnika umacniającego narodowego ducha, można ją widzieć
również w refleksji nad postawą jednostki wobec perspektywy powrotu do przeżytych
już doświadczeń. Rozpatrywanie powieści Reymonta przy jednoczesnym odwołaniu
do myśli Nietzschego pozwala poszerzyć obszar odczytania dzieła o nowe kierunki
interpretacyjne, widzieć je w nowym świetle, a przy tym podkreślić rangę i uniwersalizm zawartych w powieści problemów. Namysł nad postępem, który może stać się dobrodziejstwem, a zarazem przekleństwem dla człowieka, jest zatem namysłem nadal
aktualnym, mimo zmieniającej się rzeczywistości, odmiennych zjawisk ekonomicznych, politycznych czy społecznych. Choć Reymont i Nietzsche tworzyli w innych
realiach, to daje się wyczytać podobną dla obu myśl o rozczarowaniu nowoczesnością,
postrzeganiu jej tylko jako przestrzeni dla samorealizacji człowieka, ale też jako źródło jego upadku.
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W cieniu Nietzschego. Diagnoza nowoczesności w „Ziemi obiecanej” Władysława
Stanisława Reymonta
Strzeszczenie
Artykuł został poświęcony omówieniu „Ziemi obiecanej” W. S. Reymonta. Nadrzędnym celem dzieła
jest analiza powieści w kontekście zawartej w niej negatywnej diagnozy nowoczesności. Zwraca się tu
uwagę na problem zniewolenia jednostki, uwydatnia proces utraty człowieczeństwa na skutek unifikacji.
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Łódzką rzeczywistość rozpatruje się jako wizję świata odartego z metafizyki, świata bez Boga, którego
wypiera kult pieniądza. Przestrzeń miejska to sfera duchowej degrengolady, źródło deprawacji, moralnego upadku człowieka. Losy głównej postaci powieści obrazują dążenia jednostki do zdobycia pozycji
wielkiego przemysłowca i tym samym zyskanie niezależności. Przedmiotem refleksji jest koncepcja Lodzermenscha, którego można rozpatrywać jako typ jednostki stanowiącej wytwór swoich czasów i realiów, w których przyszło mu żyć. Analiza postawy i motywacji bohaterów powieści wiedzie do stwierdzenia, iż człowiek nowoczesny ulega moralnej degrengoladzie, towarzyszy mu poczucie znudzenia,
wewnętrznej dezintegracji. To jednostka trwająca w ciągłym rozdźwięku między powinnością a twardym
prawem, wymuszającym działanie wbrew sumieniu, opierająca swe motywacje na mylnym pojmowaniu
wolności. Negatywna diagnoza nowoczesności zostaje dopełniona refleksją o upadku kultury zdradzającej oznaki przesilenia, upadku. Refleksja ta prowadzi do wniosku, że kultura miejska uległa trywializacji,
straciła autonomię, została podporządkowana celom pragmatycznym.
Podejmowane w pracy rozważania potwierdzają antyurbanistyczny wydźwięk powieści, ujawniają
korespondencję idei wyrażonej w prozie Reymonta z innymi tekstami literackimi, a także poglądami
światopoglądowymi epoki. Artykuł poszerza zarazem płaszczyznę odniesień, wskazując (choć dalekie)
podobieństwa i zbieżności dostrzegane między „Ziemią obiecaną” a poglądami Friedricha Nietzschego.
Zbieżność ta nie obejmuje całego systemu filozoficznego autora Tako rzecze, a jedynie wybrane zagadnienia, poddane swobodnej interpretacji. Wykorzystana w badaniach metoda komparatystyczna pozwoliła
rzucić nowe światło na dzieło Reymonta, rozpatrując je chociażby w nawiązaniu do idei wiecznego powrotu, koncepcji śmierci Boga, myśli o przewartościowaniu wszystkich wartości. Choć zauważone podobieństwa mają charakter hipotetyczny i nie znajdują potwierdzenia w biografii autora, to można zauważyć
analogie w negatywnej refleksji nad nowoczesnością, której symbolem staje się miasto i społeczeństwo
miejskie. Dialog rysuje się w kontekście troski o stan narodowej kultury, w świetle kondycji duchowej
człowieka, którego trwanie w tej nowoczesności wiedzie do nihilizmu.
Pojawiający się tak w powieści Reymonta, jak i w filozofii Nietzschego głęboki namysł nad współczesnością dowodzi, że zarówno jeden, jak i drugi nie był jedynie jej biernym obserwatorem, bezrefleksyjnie
ulegającym fascynacji rozwojem miast, dynamicznym postępem, który miał przynieść szczęście ludzkości. Mimo że obaj tworzyli w odmiennych realiach kulturowych, politycznych i społecznych, to daje się
wyczytać korespondujące ze sobą przekonania o rozczarowaniu postępem, które zamiast być źródłem
wyzwolenia, skutkuje pozbawieniem człowieka szeroko pojętej wolności.
Słowa kluczowe: immoralizm, powieść, Nietzsche, modernizm, etyka
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Przyczynek do filozofii absurdu. Absurd jako kategoria
egzystencjalna w myśli A. Camusa, F. Kafki i F.
Dostojewskiego
2

1. Wprowadzenie
Filozofia absurdu stanowi obszar myśli humanistycznej sytuujący się na styku filozofii i literatury, który, mimo iż obecny jest w dyskursie przynajmniej od połowy XX
wieku, nie doczekał się systematycznego opracowania. Terminem absurd posługiwali się i dalej posługują badacze twórczości autorów takich, jak Albert Camus, Franz
Kafka czy Fiodor Dostojewski (i innych, ale do tych trzech twórców będę odnosić się
w niniejszym tekście). Nie istnieje jednak monografia zestawiająca owych myślicieli
jako przedstawicieli filozofii absurdu. Problematycznym może wydawać się sam status absurdystów3– raczej pisarzy niż „wykształconych” filozofów4. Dlatego też utwory
wpisujące się w filozofię absurdu przynależą jednocześnie do dyskursu literackiego
i dyskursu filozoficznego. Moim zdaniem nie jest to jednak powód do lekceważenia
tego obszaru myśli humanistycznej. Wszak związki filozofii i literatury są niepodważalne, a podejmowanie kwestii o tematyce egzystencjalizującej5 w formie powieści
paulina.m.frankiewicz@gmail.com, doktorantka w Instytucie Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki, http://filozof.uni.lodz.pl/
2
Niniejsza praca stanowi podsumowanie badań prowadzonych przez autorkę tekstu w ramach pisania
pracy magisterskiej pt. „Język i specyfika filozofii absurdu” pod kierunkiem dra Michała Zawidzkiego
i obronionej na Uniwersytecie Łódzkim w listopadzie 2017 roku.
3
Termin absurdysta stosuję za Józefem Leszkiem Krakowiakiem, który quasi-definiuje to pojęcie, dokonując charakterystyki człowieka z podziemia („Prawdziwym protoplastą wszystkich postaci absurdystów
jest wielki paradoksalista, czyli człowiek z podziemia F. Dostojewskiego. W jego wnętrzu kłębi się wiele,
bardzo wiele najsprzeczniejszych pierwiastków, które się w nim kotłują, a on tymczasem świadomie nie
zezwala im się uzewnętrznić, choć mu obrzydły”, Zob. Krakowiak, J. L. Absurd. Pytanie o sens ludzkiej
egzystencji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, s. 188). Pojęcie absurdysta nie jest
zatem tożsame z opisowym określeniem przedstawiciel filozofii absurdu, przede wszystkim dlatego, że
mianem absurdysty określa się jednostkę reprezentującą pewną postawę światopoglądową. Absurdystami
są więc zarówno Camus, Kafka i Dostojewski, jak i wykreowani przez tych autorów bohaterowie: Syzyf,
K. czy człowiek z podziemia, których trudno byłoby nazwać reprezentantami filozofii absurdu.
4
Wyjątkiem jest Camus, który studiował filozofię i historię kultury antycznej; Kafka ukończył prawo
(w międzyczasie, przez około dwa tygodnie studiując chemię); Dostojewski natomiast, pod naciskiem
ojca, wstąpił do Wojskowej Szkoły Inżynieryjnej, a ostatecznie został oficerem.
5
Z uwagi na silne filozoficzne konotacje terminu egzystencjalny z egzystencjalizmem, badacze myśli
absurdystów, a szczególnie sprzeciwiającego się określaniu tym mianem egzystencjalisty Camusa, wprowadzili następujące rozróżnienia pojęciowe: filozofia egzystencjalna vs. filozofia egzystencji i egzystencjalny vs. egzystencjalizujacy. Camus uważał się bardziej za pisarza niż za filozofa czy, cytując Annę
Bukowską, autorkę wyboru i opracowania jego myśli, „raczej za kogoś, kto podejmuje idee ważne dla
swego czasu, dla własnego pokolenia i po prostu zastanawia się nad nimi” [Camus, A. Odnaleźć sens
w braku sensu, Wydawnictwo Studio x, Wrocław 1998, s. 9]. Manuel Suances Marcos zauważa, że podobnie mówili o sobie Montaigne, Pascal, Rousseau i Unamuno – autorzy nieklasyfikowalni, których
1
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(a także – rzadziej – opowiadań i dramatów) wynika z szeregu założeń filozoficznych
przyświecających ich autorom. O doniosłości filozoficznej utworów autorstwa Camusa, Kafki i Dostojewskiego świadczy również fakt uwzględnienia ich poglądów w encyklopediach filozofii (m.in. Stanford Encyclopedia of Philosophy).
Filozofia absurdu – dziedzina, której metodologiczne wyodrębnienie jako specyficzny kierunek lub nurt postuluję, wydaje się zatem osieroconym dzieckiem filozofii i literatury. Filozofii – gdyż współcześnie zauważalna jest tendencja odmawiania
tego typu utworom waloru filozoficzności. Dzieje się tak zwłaszcza za sprawą filozofów analitycznych, którzy w filozofii absurdu upatrują, przede wszystkim z uwagi
na formę, kresu Kartezjańskiego wymogu jasności i wyraźności, określając jej wytwory mianem filozoficznego bełkotu. Literatury – ze względu na powszechne wśród
literaturoznawców lekceważenie filozoficznych treści zawartych w tych utworach.
Wprawdzie istnieją rzetelne, pogłębione analizy – autorstwa zarówno filozofów, jak
i literaturoznawców – dzieł wpisujących się w filozofię absurdu, jednak stanowią one
zdecydowaną mniejszość na tle dostępnych opracowań.
Podobnie jak filozofia absurdu, absurd jest kategorią interdyscyplinarną. To jeden
z powodów, dla których zdefiniowanie tego pojęcia nastręcza niemałe trudności. Leszek Kleszcz zauważa, że „absurd wiele łączy z filozofią, on także wyrasta ze zdziwienia i podobnie jak filozofia może poszerzyć obszar naszej wolności. Absurd wyzwala
od ciężaru nagromadzonej wiedzy, która z czasem, niczym diabelski skarb, ze złota
może przemienić się w kamienie. Absurd wyzwala spod władzy stereotypów, pozornych oczywistości, mądrości zastygłej w schematy. (…) W sferze wolności absurd
idzie nawet dalej niż filozofia, gdyż łamiąc zasady logiki, składni, rozumu wkracza
tam, gdzie z filozoficznego punktu widzenia jest już tylko bełkot. Ponadto absurd częściej bywa autoironiczny, zdobywa się na dystans, który w filozofii zdarza się wyjątkowo”1. Przytoczona myśl ma raczej charakter dywagacji niż oczekiwanej specyfikacji
absurdu, jednak pokazuje, że absurd wkracza na terytorium filozofii, jednocześnie je
przekraczając.
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie możliwych sposobów rozumienia
absurdu ze szczególnym uwzględnieniem absurdu jako kategorii filozoficznej2. Na
wstępie, z uwagi na wieloznaczność pojęcia absurd (zwłaszcza w języku polskim)
przedstawię możliwe sposoby rozumienia tego terminu. W dalszych częściach scharakteryzuję absurd epistemologiczny oraz absurd ontologiczny stanowiący właściwy
dzieła obejmują całą rzeczywistość i podejmują kwestię sensu życia [Suances Marcos, M., Villar Ezcurra,
A. El irracionalismo. De Nietzsche a los pensadores del absurdo, Síntesis, Madrid 2014, s. 183]. We wstępie “Mitu Syzyfa” Camus zaznacza, że jego przedmiotem jest wrażliwość absurdalna, poczucie absurdu,
a nie filozofia absurdu jako taka [Zob. Camus, A. Mit Syzyfa i inne eseje, Warszawskie Wydawnictwo
Muza SA, Warszawa 2004, s. 64]. Stąd – za Józefem Leszkiem Krakowiakiem – będę posługiwała się
terminem filozofii egzystencjalizującej, tj. dotykającej istoty istnienia jednostki, która jednak w odróżnieniu od filozofii egzystencjalnej proponować ma pewną postawę wynikającą z diagnozy kondycji ludzkiej.
Wątek ten doprecyzowuję w dalszej części pracy.
1
Różanowski, R. (red.) Absurd w filozofii i literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, ss. 21-22.
2
Absurd obecny w filozofii absurdu nazywany jest absurdem ontologicznym, tj. rozumianym jako kategoria filozoficzna / egzystencjalna / kulturowa. W przypadku tego pojęcia wymienione określenia należy
traktować synonimicznie.
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przedmiot niniejszej pracy. Kolejne paragrafy zawierają syntezę poglądów Camusa,
Kafki i Dostojewskiego umożliwiającą doprecyzowanie metafizyczno-kulturowej wykładni pojęcia absurdu oraz próbę osadzenia kategorii absurdu w ogólnym planie filozofii. Końcową część stanowi podsumowanie oraz uzasadnienie metodologicznego
wyodrębnienia filozofii absurdu jako filozoficzno-literackiego kierunku stanowiącego
istotny obszar myśli humanistycznej.

2. Wieloznaczność pojęcia absurdu
W języku polskim pojęcie absurd charakteryzuje, dezorientująca w kontekście
niniejszej pracy, polisemiczność. Znaczenie tego wyrażenia każdorazowo wynika
z przyjętej przez użytkownika języka perspektywy logiczno-językoznawczej lub metafizyczno-kulturowej. Wskazane punkty rozpatrywania tytułowego zagadnienia stanowią zaproponowane przeze mnie połączenia dziedzin, w obrębie których można
(i należy) absurd analizować. Mimo że każda z tych dziedzin widzi absurd w nieco
odmienny sposób, wizje te są do pewnego stopnia pokrewne. Perspektywa logiczno-językoznawcza prezentuje techniczne spojrzenie na absurd, w którym definicje są
zazwyczaj jasne, ostre i powszechnie uznawane, podczas gdy w perspektywie metafizyczno-kulturowej, a więc związanej z ludzką egzystencją, nie ma pełnej zgody co
do żadnych ustaleń, a ich charakter jest jedynie spekulatywny. Dodatkowo, kryterium
tego podziału stanowiła potrzeba wyodrębnienia sposobu patrzenia na absurd w sensie, w jakim rozumie się go w tej pracy. Podstawą filozofii absurdu jest bowiem rozumienie tego pojęcia z metafizyczno-kulturowej perspektywy.
W tekście „Pochwała absurdu” Kleszcz wymienia dwa rodzaje tego zjawiska:
absurd epistemologiczny i absurd ontologiczny3; odpowiadające wyróżnionym przeze mnie perspektywom4. Autor uzasadnia to rozróżnienie zmianą, jaka dokonała się
w świadomości ludzi; w jego opinii przeistoczenie absurdu epistemologicznego w absurd ontologiczny było wynikiem odrzucenia prawd religijnych. Wówczas „zrodziło
się przerażające przypuszczenie, że niespójność, przypadkowość, brak porządku, bezsens, a więc cechy, które dotychczas przypisywano źle zbudowanym zdaniom i nieprzemyślanym opiniom, być może są cechami świata, w jakim żyjemy”5.
Wprowadzenia ładu pojęciowego nie ułatwia fakt, iż w polszczyźnie funkcjonuje
siatka pojęć z absurdem związanych, acz nietożsamych, takich jak: paradoks, antynoZnaczenie terminu absurd ontologiczny jest tożsame ze znaczeniem pojawiającego się w większości
opracowań absurdu metafizycznego, gdyż w tym opracowaniu utożsamia się ontologię z metafizyką (stąd
takie określenia zaproponowanych przeze mnie perspektyw, z których można badać absurd). Jak przypuszczam, Kleszcz odniósł się w swojej klasyfikacji do ontologii jako dziedziny komplementarnej wobec
epistemologii.
4
Alternatywnej klasyfikacji dokonuje Maciej Kałuża, który wyróżnia następujące – obecne w historii
filozofii – interpretacje absurdu oraz ich zwolenników: absurd pełniący funkcję logiczną, tj. sprzeczność
w sensie logicznym (Husserl), absurd jako kategoria religijna (Kierkegaard), absurd służący określeniu
aspektu poznawczego człowieka (Sartre, Camus), absurd związany z problemem komunikacji, (nie)porozumienia – w kontekście społecznym, absurd rozumiany jako coś niedorzecznego – w retoryce, absurd
jako kategoria egzystencjalna, Kałuża, M. Elementy filozofii absurdu w dramaturgii Alberta Camusa,
Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2016, s. 11.
5
Różanowski, R. (red.) Absurd w filozofii i literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 14.
3
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mia, nonsens, bezsens, bzdura i wiele innych. W języku potocznym często, zazwyczaj
błędnie, stosowane są one wymiennie6. Warto również zaznaczyć, że poczucie absurdu, do którego będę odnosić się w tej pracy, poza powierzchowną zbieżnością nie
ma nic wspólnego z użyciem tego i pokrewnych mu terminów w języku potocznym.
Wypowiadając zdanie „To absurd / nonsens / bzdura, że / żeby …” (Wołk wskazuje
implikacje wynikające z użytego w wypowiedzi spójnika), nadawca komunikatu jest
odległy od ontologicznego rozumienia absurdu.

3. Absurd epistemologiczny
Głównymi pojęciami funkcjonującymi w perspektywie logiczno-językowej są: absurd, nonsens (bezsens), ale także paradoks (inaczej antynomia). Autorem klasycznej
już definicji absurdu jest Tadeusz Kotarbiński, który konstatuje, że „istnieją oto powiedzenia, które się nie kleją w znaczącą całość, i inne, które układają się w całość mającą
znaczenie. Drugie nazywamy dorzecznymi, sensownymi, pierwsze – niedorzecznymi,
bezsensownymi, nonsensami. Niedorzeczność tak rozumiana nie jest bynajmniej tożsama z absurdalnością, nonsens tak rozumiany nie jest tożsamy z absurdem, gdyż absurd to powiedzenie sprzeczne. Sensowne, dorzeczne powiedzenie może być sprzeczne, absurdalne np. Polska została podzielona na trzy nierówne połowy”7.
Do kwestii tej bardziej systematycznie podchodzi Mariola Wołk, która w publikacji pt. „Nonsens i zjawiska pokrewne. Studium semantyczne” zauważa, że pojęcia
absurdu i nonsensu reprezentują tę samą kategorię semantyczną (tj. są terminami pokrewnymi), czego potwierdzenie łatwo odnaleźć w opracowaniach zarówno z zakresu
logiki i filozofii, jak i leksykografii8. O ile jednak logika i filozofia podkreślają nietożsamość wymienionych terminów9, o tyle słownikowe definicje przypisują im niemal
tożsame treści (w „Słowniku języka polskiego” pod redakcją Witolda Doroszewskiego
znaczenie słowa absurd objaśnia się za pomocą wyrażenia nonsens10, angażując w ich
objaśnienie brak sensu). Zarówno z punktu widzenia logiki, jak i w semantyce jest to
nieuprawnione, jednak w obu dziedzinach praktyka językowa zdaje się ten fakt ignorować.
Absurd to wyrażenie, którego składniki są względem siebie sprzeczne, co oznacza, że nie tworzą one spójnej całości (np. kwadratowe koło). W wyjaśnienie rozumienia słowa absurd uwikłane jest pojęcie sprzeczności, przez którą w najprostszym
przypadku rozumie się koniunkcję zdania i jego negacji (schemat logiczny: p ˄ ~ p).
W przeciwieństwie do językoznawców, logicy uznają sensowność absurdu. Zdanie
„Ten kawaler jest żonaty” – zarówno logik, jak i językoznawca uznają za wewnętrzZłożoność problemu, historyczny szkic kształtowania się pojęć i obfite w przykłady analizy w pogłębiony i przejrzysty sposób przedstawia Mariola Wołk. Patrz: Wołk, M. Nonsens i zjawiska pokrewna.
Studium semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.
7
Kotarbiński, T.. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław 1961, s. 67.
8
Wołk, M. Nonsens i zjawiska pokrewna. Studium semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko
– Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 104.
9
Kotarbiński, T., Marciszewski, W., Czarnota, K., Mała encyklopedia logiki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970, ss. 190-191.
10
Doroszewski, W. (red). Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”,
Warszawa 1958-1969.
6
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nie sprzeczne, jednak ich ocena pociągnie odmienne konsekwencje. Językoznawca
stwierdzi dewiacyjność semantyczną, czyli nonsensowność zdań tego typu; dla logika natomiast zdanie wewnętrznie sprzeczne to inaczej zdanie analitycznie fałszywe
(takie, którego fałszywości nie trzeba sprawdzać empirycznie, inaczej: kontradyktoryczne). Wyrażenie będące z konieczności fałszem nie może być zarazem nonsensem
(bezsensem), ponieważ wartość logiczną można przypisać jedynie zdaniu sensownemu, tj. posiadającemu znaczenie i poprawnemu pod względem składniowym. Tym
właśnie absurd różni się od nonsensu definiowanego jako „wypowiedź niezrozumiała,
niemożliwa do zrozumienia, ponieważ albo nie zawiera żadnych sensownych myśli,
albo jest wyrażeniem wadliwie zbudowanym”11. Wyrażanie typu „Pewien człowiek
oraz jest” (czyli niepoprawne gramatycznie) nie zostanie uznane za zdanie w sensie
logicznym, ponieważ wyrażeniom pozbawionym sensu nie można przypisać wartości
logicznej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że poprawność składniowa frazy jest warunkiem koniecznym, lecz nie jest warunkiem wystarczającym do uznania jej za zdanie
w sensie logicznym. Absurd i nonsens łączy jednak to, że żadne z nich nie należy do
zjawisk pożądanych. W związku z tym logika formułuje zasadę niesprzeczności jako
wymóg poprawnego wnioskowania i budowania teorii oraz szereg sposobów na wyeliminowanie absurdu z rozumowania. Co zaś się tyczy paradoksu, nazywanego również
antynomią, także ten termin nie jest z absurdem tożsamy. Pojęcie to oznacza zestawienie dwóch w równym stopniu zasadnych zdań, które są jednak sprzeczne.

4. Absurd ontologiczny
Logika i lingwistyka rozpatruje absurd na płaszczyźnie językowej. Zgoła odmiennie prezentuje się metafizyczna czy kulturowa wykładnia absurdu (absurd ontologiczny), która nie aspiruje do formułowania definicji spełniających kryteria naukowości.
Wpisujące się w tę perspektywę rozumienie absurdu nie funkcjonuje jednak w całkowitym oderwaniu od logiki. Każde z wyjaśnień zawiera swego rodzaju dysharmonię,
kontrast, a więc sprzeczność stanowiącą element konstytutywny logicznego ujęcia absurdu. Jak zauważa Krakowiak, absurd jest doświadczeniem wybitnie osobistym, co
tłumaczy problematyczność zdefiniowania tego zjawiska12.
Zdaniem Kleszcza, absurd ontologiczny stanowi konsekwencję uświadomienia sobie przez jednostkę, iż nie istnieje żaden cel, do którego mogłaby zmierzać ona lub
ludzkość w ogóle. „Dzieje nie są areną postępu i moralnego doskonalenia, a poszczególne epoki nie składają się w żadną spójną, rozumną całość” – zauważa13. Echem
tego rozpowszechniającego się w XIX stuleciu ustalenia było pojawienie się poczucia
absurdu w filozofii, literaturze, polityce. Kleszcz wyodrębnia dwa rodzaje absurdu
ontologicznego: absurd komiczny i absurd tragiczny. Tę koegzystencję komizmu i tragizmu potwierdza Grzegorczyk, przyrównując poczucie absurdu do sytuacji mrówki
usiłującej zdobyć wierzchołek góry piasku – widok ze szczytu jest otrzeźwiający i koGrodziński, E. Zarys teorii nonsensu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 14.
Krakowiak, J. L. Absurd. Pytanie o sens ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2010, s. 17.
13
Różanowski, R. (red.) Absurd w filozofii i literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1998, s. 14.
11
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miczny zarazem14. Absurdyści, tj. filozofowie absurdu z Camusem, Kafką i Dostojewskim na czele, częściej posługują się absurdem tragicznym i to na nim koncentruje się
niniejszy tekst15.
Chcąc jednak zarysować ideę absurdu komicznego, należy wyjaśnić, iż komizm
uznawany jest jako kategoria estetyczna, przybiera formy groteski i ironii służące do
wyrażenia kluczowych dla filozofii absurdu treści. Takie rozumienie absurdu upodobali sobie głównie przedstawiciele teatru absurdu – nurtu w dramacie współczesnym,
w którym dochodzi do odwrócenia ról przypisanych już w starożytności tragizmowi
i komizmowi. Zdaniem Samuela Becketta, Eugène’a Ionesco oraz polskich prekursorów nurtu: Witolda Gombrowicza oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza i innych
autorów, tragizm może być nośnikiem treści komicznych, a komizm – tragicznych.
Celem tej zamiany ról jest natomiast chęć skłonienia odbiorcy (widza) do podjęcia
trudu scalenia niespójnego świata.
Przechodząc do absurdu tragicznego, tragizm oznacza tu skazujący na klęskę
konflikt wartości moralnych, a w przypadku filozofii absurdu – świadomość braku
obiektywnego sensu życia i fundamentalnego dla jednostki wyzwania (nie)istnienia
w takim świecie. W tym miejscu warto odróżnić absurd od tragizmu. Istotowa różnica
między człowiekiem tragicznym a człowiekiem absurdu polega według Krakowiaka na tym, iż tragiczność nie jest totalna, a człowiek tragiczny – cytując K. Jaspersa z tekstu „O tragiczności” – „pragnie zbawienia od swej przerażającej realności,
pozbawionej tragicznego wzlotu”16. Tragizm podszyty jest nadzieją na zapanowanie
nad powszechnym cierpieniem oraz tendencją do uznawania okrutnych zdarzeń za
fakty (nieszczęścia), a nie za tragedie. Taka postawa całkowicie odrzuca absurd wyzbyty z tych iluzji17. A zatem – jak pisze Krakowiak: „absurd jako byt to rzeczywistość
przypadkowa, chaotyczna, tajemnicza, ani zdeterminowana, ani celowa, a więc przerażająca, bo nieprzewidywalna, irracjonalna, bo nic nie jest wykluczone. Absurd to
rzeczywistość wewnętrznie sprzeczna i ostatecznie nieharmonijna, stąd nie można nad
nią zapanować. Człowiek w ramach takiej natury bytu nie ma swego naturalnego miejsca, jest bezdomny. Jeśli zatem człowiek to byt-w-świecie, czyli taki, który nie może
w nim nie być, to zarazem być w świecie absurdu nie można; trzeba wyrazić niezgodę
na taką condition humaine”18.
Pozalogiczność ujęcia absurdu czyni je, według Grzegorczyk, ujęciem kulturowym, co z kolei nadaje absurdowi status kategorii egzystencjalnej. Autorka definiuje
absurd sytuowany w tej perspektywie w duchu Camusowskim jako „rozziew między
aspiracją czy dążeniem człowieka a istniejącym na zewnątrz niego światem; [absurd]
jest uświadomieniem sobie nieadekwatności naszego życzeniowego myślenia do rzeczywistości”19. Zjawisko to pojawia się w momencie, gdy jednostka dochodzi do kresu
Grzegorczyk, A. Kochanek prawdy. Rzecz o twórczości Alberta Camusa, Wydawnictwo Książnica,
Katowice 1999, s. 224.
15
Zob. Różanowski, R. (red.) Absurd w filozofii i literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, ss. 14-21.
16
Jaspers, K. Filozofia egzystencji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990, s. 375.
17
Zob. Krakowiak, J. L. Absurd. Pytanie o sens ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2010, ss. 11-13.
18
Tamże, s. 16.
19
Grzegorczyk, A. Kochanek prawdy. Rzecz o twórczości Alberta Camusa, Wydawnictwo Książnica,
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racjonalności: przestaje dostrzegać sens świata i własnego życia, a właściwie uświadamia sobie, że w dotychczasowej egzystencji trwała w iluzji sensu, który w rzeczywistości nigdy nie istniał. Wtedy też ukazuje się cała przygodność i swoistość ludzkich
dążeń. Według Grzegorczyk, „absurd z kulturowego punktu widzenia to nierozstrzygalne wątpliwości, brak jakichkolwiek kryteriów rozstrzygających, brak oparcia dla
sądu. To nie sprzeczność z alternatywnym wyborem, ale brak możliwości wyprowadzenia alternatywy”20.

5. Specyfika (filozofii) absurdu
Absurd to kluczowa kategoria określająca ludzką egzystencję, rozsławiona przez
francusko-algierskiego myśliciela egzystencjalizującego – Alberta Camusa (19131960). „Rozsławiona”, bowiem w dyskursie filozoficznym była obecna już wcześniej;
posługiwali się nią także późniejsi twórcy. Jednak względem innych autorów, twórca
„Obcego” miał na punkcie absurdu obsesję – swoje postaci, tzw. bohaterów absurdalnych, kreślił po to, by pokazać różne oblicza absurdu. Wikłając protagonistów swoich
utworów w dane sytuacje, badał absurd od strony bardziej praktycznej; z kolei popełniając esej pt. „Mit Syzyfa”, ugruntował tę kategorię także teoretycznie. Camus poświęcił jej najbardziej płodny okres swojej twórczości, o czym świadczą dzieła składające się na tzw. triadę absurdu: “Obcy” (powieść), “Kaligula” (dramat) i ”Mit Syzyfa”
(zbiór esejów), ale także utwory późniejsze.
Pozostając przy terminologii wprowadzonej w Micie Syzyfa, za twórcę absurdalnego należałoby uznać (co zresztą Camus czyni) pochodzącego z czeskiej Pragi Franza
Kafkę (1883-1924). Kolejność prezentacji autorów w niniejszej pracy nie jest przypadkowa; mimo iż twórczość Kafki poprzedza dzieła Camusa, recepcję niemieckojęzycznego autora jako filozofa absurdu zawdzięczamy głównie drugiemu z wymienionych pisarzy. Camus, wysoko ceniący pisarstwo Kafki, inspirował się nim podczas
pisania własnych dzieł21. Jeśli natomiast chodzi o teksty źródłowe pióra Kafki, absurd
odnajdziemy przede wszystkim w jego najbardziej znanych książkach: „Procesie”,
„Zamku”, „Przemianie” oraz kilku pomniejszych utworach.
Trzecim absurdystą, którego myśl stanowiła przedmiot mojej analizy, jest Fiodor
Michajłowicz Dostojewski (1821-1881). Jeśli więc chodzi o chronologię w prezentacji autorów, znowu należałoby się cofnąć. Tym razem do dziewiętnastowiecznego Imperium Rosyjskiego, kiedy żył i tworzył ten uznawany za jednego z najbardziej wpływowych powieściopisarzy na świecie. Mirosława Michalska-Suchanek
we wstępie książki „Samobójcy Fiodora Dostojewskiego” zauważa, że oprócz pozostawienia literackiej spuścizny, rosyjski autor „dokonał przełomu w świadomości antropologicznej, która nie odchodząc od głębokich chrześcijańskich korzeni, zaistniała w zupełnie nowej odsłonie. Jest to odpowiedź na przeobrażoną
Rosję drugiej połowy XIX stulecia, gdzie kultywowana dotąd forma humanistyczKatowice 1999, s. 224.
20
Tamże, ss. 224-225.
21
Wyraz tego uznania stanowi esej zatytułowany „Nadzieja i absurd w dziele Franza Kafki”. Jednocześnie
Camus zastrzega, iż jego wykładnia Kafkowskiej filozofii absurdu jest tylko jedną z możliwych interpretacji i nie rości sobie praw do słuszności poczynionych w eseju ustaleń.
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nej autoafirmacji człowieka powoli traciła zasadność. Zmieniło się postrzeganie zła, które – niegdyś proste i jednoznaczne – stawało się kompilacją rozedrganych elementów, tworzących złożoną całość. Statyczny jego obraz przekształcił się
w dynamiczny proces, którego wpływy sięgały istoty ludzkiego umysłu i ducha”22.
Postać Dostojewskiego wymieniam jako ostatnią z tego powodu, że wprawdzie jego
myśl dała podłoże filozofii absurdu zarówno w ujęciu Camusa, jak i Kafki, ale projekt
rosyjskiego twórcy był dużo szerszy i bardziej kompleksowy. Autor „Biesów” otworzył nowy etap w myśleniu o człowieku (stąd gros badaczy widzi go jako antropologa), wskazywał na absurdalne konotacje istoty ludzkiej, które jednak – paradoksalnie
– wybrzmiewają wyraźniej wówczas, gdy możemy skonfrontować je z myślą późniejszych absurdystów23. Spośród ponad trzydziestu utworów (powieści, nowel i opowiadań), w których Dostojewski drążył kwestię walki dobra ze złem, absurd wyłania się
przede wszystkim w „Notatkach z podziemia”, „Biesach” i „Braciach Karamazow”.
Mimo swoistości rozumienia absurdu przez każdego z wymienionych twórców,
możliwa jest synteza poglądów Camusa, Kafki i Dostojewskiego. Osadzona w odpowiednim kontekście lektura wymienionych dzieł oraz zgromadzonej literatury przedmiotu pozwoliła mi wyróżnić dziewięć, w mojej opinii konstytutywnych, cech filozofii
absurdu.
(1) Absurd rozpatrywany jest jako kategoria egzystencjalna, tj. z kulturowego
(pozalogicznego) punktu widzenia24.
(2) Filozofia absurdu stanowi odpowiedź na kondycję współczesnego człowieka – na wewnętrzne rozdarcie ludzkiej duszy. Jak zauważa Krakowiak, ta istotowa
nieintegralność bytu jest tym, co odróżnia podłoże absurdu egzystencji człowieka od
jej tragizmu25. Na fakt reprezentowania bolączek człowieka „swoich czasów” explicite
wskazywał Camus26, jednak także Kafka i Dostojewski w swojej twórczości zawarli
Michalska-Suchanek, M., Samobójcy Fiodora Dostojewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2015, s. 7.
23
Potwierdza to przywołane przez Herlinga-Grudzińskiego twierdzenie zawarte w jubileuszowym włoskim wydaniu „Zapisków z podziemia”: „Dostojewski mawiał: Wyszliśmy wszyscy spod „Płaszcza” Gogola. Najbardziej znaczący prozaicy współcześni, najwrażliwsi świadkowie i prorocy zagłady człowieka
w naszej epoce od Kafki do Becketta, mogliby go sparafrazować mówiąc: Wyszliśmy wszyscy z podpolja
[podziemia – P.F.] Dostojewskiego” [Herling-Grudziński, G. Godzina cieni, Wydawnictwo Znak, Kraków
1996, s. 81].
24
Ten aspekt został wyczerpująco wyjaśniony w 3 i 4 podrozdziale niniejszej pracy, zob. ss. 3-6.
25
Krakowiak, J. L. Absurd. Pytanie o sens ludzkiej egzystencji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2010, s. 357.
26
Pisze Camus we wstępie do „Mitu Syzyfa”: „Będzie mowa na następnych kartach o wrażliwości absurdalnej, którą można znaleźć rozsypaną w naszym stuleciu, a nie o filozofii absurdalnej, współcześnie – właściwie nieznanej” [Natanson, W. Szczęście Syzyfa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 27]. Słowa
te stanowią wstęp przywołanego przez Wojciecha Natansona w „Szczęściu Syzyfa” przekładu „Mitu” (to
– prawdopodobnie – wynik działalności translatorskiej W.N., który jako pierwszy w Polsce tłumaczył twórczość Camusa). Wstęp z wydania tejże książki z 2004 roku brzmi następująco: „Ten esej traktuje o wrażliwości absurdalnej, tu i ówdzie spotykanej w naszym wieku – nie o filozofii absurdu, której, ściśle mówiąc, nie
zna nasz czas” [Camus, A. Mit Syzyfa i inne eseje. Warszawskie Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2004, s.
64]. O ile jestem skłonna przyznać, że współcześniejsza wersja przekładu brzmi lepiej pod względem językowym, o tyle tekst, na który powołuje się Natanson trafniej oddaje nastrój epoki i diagnozuje świadomość
człowieka lat 40. XX wieku. Badacz deszyfruje niemalże każde słowo przywołanego w pierwszej kolejności
wprowadzenia: „wrażliwość absurdalna rozsypana” czy też „rozsiana” jest w świadomości ludzi XX stulecia, co oznacza, iż człowiek, który raz po raz zastanawia się, jaka jest istota i sens zjawisk, uderza o mur
22
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przesłanki pozwalające uznać, że kreowani przez nich bohaterowie powodowani są
obserwacją ludzi im współczesnych. Poczyniona jako pierwsza diagnoza Dostojewskiego znalazła potwierdzenie u Kafki oraz, ze zdwojoną siłą, pojawiła się w naznaczonej drugą wojną światową myśli Camusa.
(3) Absurd stanowi potwierdzenie irracjonalności natury ludzkiej. Absurdyści
podkreślają, że wnętrza człowieka nie da się wyrachować, że to, co w nim konstytutywne, nie jest mierzalne. Warto przy tym zaznaczyć, że nie jest to zdeprecjonowanie
czy odrzucenie rozumu w ogóle – mimo iż nie brakuje i takich interpretacji – ale raczej
niezgoda na logocentryzm. Natura ludzka wymyka się wszelkim próbom racjonalizacji, jest antynomiczna, pełna wewnętrznych konfliktów.
Absurd rodzi się z nieporozumienia, jest wynikiem dostrzeżenia nieludzkości świata, rozumianej jako niemożność zracjonalizowania sobie przez człowieka otaczającej
rzeczywistości. Niezrozumiały świat wyalienowuje jednostkę i nie pozwala na jej, posługując się terminologią Dostojewskiego, żywe życie27. Mimo iż akcenty rozkładają
się różnie, co do powyższego ustalenia zgodni są wszyscy trzej absurdyści. Co do niuansów, Camus uzna, że absurd nie istnieje ani w człowieku, ani w świecie, ale powstaje wskutek ich konfrontacji28; Kafka wprost mówi o absurdalności rzeczywistości29,
niezrozumiałości, niejasności, zagadkowości czy paradoksalności właśnie [Natanson, W. Szczęście Syzyfa,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 27]. Mówi więc Camus o „pierwotnym”, instynktownym nawet
stosunku świadomości do teraźniejszych i przyszłych zjawisk rzeczywistości, w której trwamy.
27
Znamienne sformułowanie żywego życia pada w „Notatkach z podziemia”: „Wszyscy odwykliśmy od
życia, wszyscy kulejemy, każdy więcej albo mniej. Odwykliśmy nawet tak bardzo, że niekiedy prawdziwe żywe życie wywołuje w nas jakąś odrazę, toteż nie możemy znieść, kiedy nam o nim przypominają.
Doszliśmy przecież nawet do tego, że prawdziwe żywe życie uważamy prawie za mozół, niemal za ciężką
służbę, i wszyscy jesteśmy zgodni, że lepiej [żyć – P.F.] według książki” [Dostojewski, F. Notatki z podziemia, Wydawnictwo Puls, Warszawa 1992, s. 105]. Jak zauważa Kruszelnicki, w różny sposób można
rozumieć to określenie. Zdaniem J. Franka (wykładnia historyczno-biograficzna): wypowiedź człowieka
z podziemia z jednej strony jest krytyką i ostatecznym odrzuceniem „wszystkich tych książkowych, obcych, sztucznych zachodnich ideologii”, z drugiej – przedstawia bohatera występującego przeciwko tym
ideologiom w imię potrzeby „powrotu na rosyjską glebę z jej spontaniczną realizacją Chrystusowego
ideału nieegoistycznej miłości” [cyt. za Kruszelnicki, M. Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, s. 39]. Według D. Jewdokimowa (interpretacja religijna)
sformułowanie „żywe życie” jest przejawem „tęsknoty człowieka z podziemia za rzeczywistością duchową” i jednocześnie zapowiedzią przełomu światopoglądowego protagonisty „Notatek” [cyt. za Tamże,
ss. 39-40]. Jeśli zaś chodzi o odczytanie psychologiczne, „żywe życie” jest przeciwieństwem życia człowieka z podziemia, które mija mu na prowadzących donikąd rozważaniach i nierealnych wyobrażeniach
o sobie samym [Tamże, s. 40].
28
Camusowski absurd polega na poczuciu rozdźwięku, kiedy to „rozsypuje się dekoracja”, rodzi się
z konfrontacji „ludzkiego wołania i milczenia świata” [Camus, A. Mit Syzyfa i inne eseje, Warszawskie
Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2004, s. 74], tj. zderzenia się pragnień z rzeczywistością.
29
Świetnie obrazuje to jeden z aforyzmów pisanych w Zürau (ważna z punktu widzenia niniejszej pracy,
marginalizowana wobec całego dorobku Kafki część jego twórczości; aforyzmy zebrał i uporządkował
Roberto Calasso, dzięki któremu drukiem ukazał się zbiór 109 myśli absurdysty) „(66) On jest wolnym
i bezpiecznym obywatelem ziemi, gdyż jest przykuty do łańcucha, który jest dostatecznie długi, by mu
dać dostęp do wszystkich miejsc na ziemi, a jednak tylko na tyle długi, że nic go nie może porwać poza
granice ziemi. Ale jednocześnie jest wolnym i bezpiecznym obywatelem nieba, gdyż jest przykuty również do podobnie odmierzonego łańcucha niebios. Kiedy dąży do ziemi, dławi go obroża nieba, kiedy zaś
zdąża do nieba, dusi go obroża ziemi. A przecież ma wszystkie możliwości i czuje to; nawet wzbrania się
przed tym, by wszystko położyć na karb błędu popełnionego przy pierwszym założeniu kajdan” [Kafka,
F. Opowieści i przypowieści, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017, s. 389]. Człowiek jawi
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natomiast Dostojewski umiejscowiłby absurd w samym człowieku30. Te ontologiczne
różnice w kwestii źródła absurdu w szerszym planie można, jak sądzę, potraktować
jako potencjalnie współistniejące (nie wykluczające się), przede wszystkim z uwagi na
przywołaną w kolejnym punkcie świadomość. Niespełnienie, świat, własne wnętrze
stanowią możliwe bodźce dla uświadomienia sobie irracjonalności ludzkiego jestestwa.
(4) Elementem koniecznym dla zaistnienia absurdu jest (samo)świadomość.
Absurdalni bohaterowie (antybohaterowie) Camusa, Kafki i Dostojewskiego zdają sobie sprawę z tego, jak beznadziejne jest ich położenie jako ludzi, mają świadomość
rozdarcia i skomplikowania ludzkiej natury. Istota samoświadomości wybrzmiewa
w stworzonej przez absurdystów terminologii: Camusowskiej jasności widzenia31 czy
postulatu żywego życia i męki myślenia32 Dostojewskiego. Konstytutywnym ele-

mentem tych trzech terminów jest świadomość „umęczonych”. Absurdyści
wiedzą, że życie w oczywistości i zwyczajności byłoby łatwiejsze, jednak wybierają trudny, acz świadomy los. Dlatego też absurd jest atrybutem człowieczeń-

stwa. Jak zauważa Thomas Nagel, amerykański filozof analityczny: „absurdalność jest
w nas jedną z rzeczy najbardziej ludzkich – manifestacją najwznioślejszych i najbardziej interesujących cech. (…) Poczucie absurdu możliwe jest tylko dlatego, że dysponujemy pewnym rodzajem wglądu – zdolnością transcendowania w myśli samych
siebie”33.
W trafny sposób kwestię tę precyzuje Eugeniusz Grodziński, zdaniem którego
się Kafce jako byt rozdarty między bezsensownym, wciąż zawodzącym i wyalienowującym światem
ziemskim a światem niebiańskim, w który, mimo iż chciałby, nie do końca jest w stanie uwierzyć. To
sprawia, że jednostka nigdzie i nigdy nie czuje się „u siebie”.
30
Twórczość Dostojewskiego odsłania biegunowość, antynomiczność i irracjonalność natury współczesnego człowieka. Jego absurdalni bohaterowie nie dają się sprowadzić do prostego wyrachowania, są
problematyczni, wymykają się bardziej szczegółowym charakterystykom. „Natura ludzka nigdy nie może
zostać zracjonalizowana. Zawsze pozostanie coś irracjonalnego i w tym tkwi źródło życia” [Bierdiajew,
M. Światopogląd Dostojewskiego, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004, s. 30] – komentował myśl Dostojewskiego Bierdiajew.
31
Camusowska jasność widzenia oznacza świadomość absurdalności świata. Człowiek absurdalny w pewien sposób jest mędrcem, bowiem pozbawiony złudzeń, odrzuca wszystko, jednocześnie wszystkiego
chcąc doświadczyć. Stąd to pozytywne zabarwienie jasności widzenia, „tego stanu umysłu człowieka,
uświadamiającego sobie sprzeczność jako zasadę dotyczącą zarówno człowieka, jak i świata, [stanu,
który] nie powinien stanowić przyczyny przygnębienia, (…) człowiek wraz z absurdem poznaje swoją
ograniczoność” [Wójs 2013, 57-58].
32
Choć termin męka myślenia pojawia się jedynie u Krakowiaka, zawierająca się w nim treść obecna jest
także u innych badaczy myśli Dostojewskiego. Kruszelnicki zauważa, że człowiek z podziemia w rzeczywistości nie mógłby istnieć, bowiem (chyba) nie sposób w tak radykalnym stopniu zanegować normatywno-społeczny porządek. Dla bohatera Dostojewskiego znamienne jest także nieustanne zadręczanie
się tym, co dla innych wydaje się zwyczajne, niezmienne, a zatem niewarte kontestacji, buntu, czy choćby
myślowej problematyzacji. W przeciwieństwie do człowieka z podziemia, „wszyscy” (tak protagonista
„Notatek” określa zwyczajnych ludzi) są usatysfakcjonowani zakorzenieniem się w świecie zagwarantowanym przez codzienne zobowiązania. Protagonista Dostojewskiego jawi się więc jako „postać skrajnie
odstręczająca, wcielenie tępej i głupiej złości, psującej sobie i innym całe „piękno życia” [Kruszelnicki,
M. Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, s. 43].
Kolejnymi cechami antybohaterów Dostojewskiego wynikającymi z realizacji postulatu żywego życia,
które jest możliwe jedynie przy podjęciu męki myślenia są: ciągła potrzeba przekraczania granic, chroniczny niepokój, niepogodzenie ze światem i okrucieństwo wobec innych [Tamże, s. 285].
33
Nagel, T. Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia,Warszawa 1997, s. 36.
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„bezsensowność świata rozpatrujemy nie jako atrybut świata jako takiego, lecz jako
stanowisko wobec świata zajmowane przez niektórych niechętnie do świata i życia
usposobionych ludzi. Uważamy, że aby można było o pewnej osobie słusznie twierdzić, że żywi przekonanie o bezsensowności świata, osoba ta musi odpowiadać trzem
warunkom: 1. musi być zdania, że człowiek nie może zrozumieć świata; 2. być zdania, że świat – ze względu na swą chaotyczność i brak struktury wewnętrznej – do
zrozumienia się nie nadaje oraz 3. musi reagować emocjonalnie w sposób ujemny na
powyższe przeświadczenie, przy czym owa reakcja emocjonalna może się zmieniać
– w zależności od właściwości psychicznych osoby ją przeżywającej – od zniechęcenia, rozczarowania i depresji aż do uczucia rozpaczy, podsuwającego zamiar rozstania
się z życiem”34. Radosław Łazarz zauważa, iż w enumeracji Grodzińskiego brakuje
specyficznego rodzaju emocjonalnego stosunku do rzeczywistości, który opisuje jako
„odwrócenie się od świata połączonego z próbą odnalezienia się we własnym, przez
odwróconego wykreowanym świecie”. Ten wytworzony przez jednostkę świat może
także rządzić się prawami nonsensu – niegroźnymi, bo znanymi jego twórcy35.
(5) Człowiek świadomy absurdu tkwi w stałym rozedrganiu, absurd paraliżuje
jednostkę i nie pozwala jej na podejmowanie ostatecznych decyzji. Kafkolodzy
(liczni badacze twórczości Franza Kafki) określają tę sytuację jako zasadę zawieszenia
czy zaniechania36, Kruszelnicki (badacz myśli Dostojewskiego) mówi zaś o konflikcie
i niespełnieniu37. O kategorii absurdu (w odniesieniu do myśli Camusa, ale ta definicja
Grodziński, E. Zarys teorii nonsensu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981, s. 168.
Różanowski, R. (red.) Absurd w filozofii i literaturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1998, s. 79.
36
Na odgrywającą konstytutywną rolę Kafkowskiego absurdu zasadę zawieszenia (określaną także jako
zasada uchylania) objawiającej się konsekwentnym unikaniem konkluzji i niepoprzestawaniem na gotowych tezach zwraca uwagę Martin Walser: „Każda wypowiedź, opinia, uwaga na temat sądu zostaje
tu natychmiast podważona, uchylona lub osłabiona kontrargumentem” [Walser, M. Opis formy. Studium
o Kafce. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972, s. 84]. To zamierzony zabieg autora, przejawiający się znikomą decyzyjnością Kafkowskich bohaterów i ograniczaniem się do oczekiwania na
rozwój wypadków, a także odmawianiem znaczenia wszystkiemu, co przytrafia się człowiekowi. Kafka
daleki jest od formułowania gotowych rozwiązań, a prób odnalezienia ich w dziełach autora nie ułatwia
fakt, iż większość z nich nie została porzucał przed zakończeniem [Zob. Suances Marcos, M., Villar Ezcurra, A. El irracionalismo. De Nietzsche a los pensadores del absurdo, Síntesis, Madrid 2014, ss, 175-178].
37
Sformułowanie tej zasady Kruszelnicki uzasadnia następująco: „U Dostojewskiego człowiek żyje autentycznym życiem tylko o tyle, o ile przeciwstawia się zastanemu porządkowi rzeczy, gdy występuje
przeciwko wszelkim ograniczającym jego wolność przekonaniom, dogmatom, prawom moralnym, nawet
przeciwko samemu sobie, jednocześnie potępiając się i usprawiedliwiając. Nic nie jest mu bardziej wrogie niż przeciętność, zwyczajność, pogodzenie ze światem (…). Ten skonfliktowany z bytem człowiek
jest chronicznie niezdolny do osiągnięcia religijnej, światopoglądowej czy nawet fizycznej satysfakcji,
tak jakby ciągłe cierpienie, dążenie i poszukiwanie były dlań wartościami samymi w sobie, jedyną gwarancją prawdziwości jego egzystencji. Poczucie niespełnienia okazuje się dlań (…) zatrutym źródłem
życia, rodzącym niewykorzenialną pokusę eksperymentowania, przekraczania granic, doświadczeń ekstremalnych – pokusę prowadzącą tylko do duchowych męczarni, szaleństwa, ostatecznie do śmierci, która
nie musi jednak wcale oznaczać klęski danego bohatera, skoro stawką, za jaką gotów był umrzeć, była
nieskończona pasja do wolności” [Kruszelnicki, M. Dostojewski. Konflikt i niespełnienie, Wydawnictwo
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, ss. 286-287]. Autor monografii wskazuje w tym miejscu na istotę
wolności „do buntu i duchowej czy fizycznej ruiny”. Nadrzędnym celem Dostojewskiego było bowiem
ukazanie problematyczności egzystencji ludzkiej, która nie znajduje pocieszenia w apriorycznej pewności istnienia Boga i której obce są postulaty skoku w wiarę. Według rosyjskiego absurdysty, w akcie
rozpaczy człowiek może co najwyżej konstatować swój paradoksalny status wychylenia ku wiecznie od34
35
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z powodzeniem odnosi się także do poglądów Kafki i Dostojewskiego) pisze Wójs:
„Określa nią stan uświadomionej sprzeczności. Coś, co wcześniej było jedynie przeczuwane, teraz dzięki konsekwentnej refleksji stało się już wiedzą. Jest to kategoria
określająca położenie, w jakim znajduje się człowiek, który poznaje i ocenia, ale który
nigdy nie osiągnie absolutnych rozstrzygnięć”38.
To rozedrganie jest wynikiem podania w wątpliwość każdej etyki normatywnej,
każdego zbioru wartości, które zwykło się przyjmować jako powszechnie, obiektywnie obowiązujące. W świecie panuje relatywizm. Świadomość tego bezgruncia (Dostojewski), niezakorzenienia (Szestow) sprawia, że człowiek absurdalny jest wyalienowany ze świata. Nie przystając do reszty społeczeństwa, skazany jest na obcość
i samotność39.
(6) Absurd to jednocześnie uniwersalne i wybitnie osobiste doświadczenie.
Uniwersalne, bo wspólne dla gatunku ludzkiego – każda samoświadoma jednostka
prędzej czy później doświadczy absurdu. Wybitnie osobiste, ponieważ u każdego człowieka inne bodźce wywołują poczucie absurdu – co zależy od stopnia wrażliwości na
nieprzystawalność oczekiwań i aspiracji do otaczającej rzeczywistości. Prywatność,
intymność doświadczenia absurdu wpływa z kolei na formę, w jakiej piszą o nim
absurdyści. Jak zauważa Wójs, “Camus równolegle z pracami czysto filozoficznymi
tworzy powieści oraz utwory dramatyczne, w przekonaniu, że w narracjach i sztukach
scenicznych można przedstawić urzeczywistniającą się egzystencję lub jej zatracenie.
Pozwala (...) to uniknąć obiektywizowania procesu poznania – filozofia egzystencji
nie odrywa go od podmiotu, lecz właśnie ściśle go wiąże z losem człowieka filozofującego40. Autor książki „Rozum w filozofii egzystencji” zauważa, że trudności
związane z przekazem absurdalnych treści mają swe źródło w punkcie wyjścia, jakim jest szczególne i osobiste doświadczenie absurdu (Wójs traktuje o doświadczeniu
egzystencjalnym w ogóle). „Doświadczenie egzystencjalne wiąże się z tragicznością
życia, zwłaszcza własnego, i zawiera w sobie zarówno treści poznawcze, jak i treści
przeżyć psychicznych, duchowych, religijnych i specyficznie egzystencjalnych” – pisze41. Dlatego też, jak w książce pt. „Doświadczenie egzystencjalne w perspektywie
metafizycznej” zauważa Czesława Piecuch: „Tak jak egzystencja, tak i doświadczenie
egzystencjalne, nie będąc kategorią obiektywną, nie pozwalają się opisać w sposób
naukowy”42.
(7) Ważnym problemem dla filozofii absurdu jest kwestia (nie)istnienia Boga.
Kategorycznie odrzuca go Camus, zdeklarowany ateista, dla którego umieszczanie
w filozofii absurdu absolutu jest nieuprawnioną nadzieją. Mimo stawiania sobie myśli
dalającemu się zbawieniu. Świadomość swojego położenia stanowi natomiast źródło godności jednostki.
Dlatego bohaterowie Dostojewskiego oscylują wokół tragicznego „bezgruncia”.
38
Wójs, P. Rozum w filozofii egzystencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 56.
39
Zob. Hasło Absurd w: Gray, R.T., Gross, R. V., Goebel, R. J. Koelb, C. Franz Kafka. Encyklopedia,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017.
40
Wójs, P. Rozum w filozofii egzystencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 31.
41
Tamże.
42
Piecuch, Cz. Doświadczenie egzystencjalne w perspektywie metafizycznej, Akademia Ekonomiczna
w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie nr 132, Kraków 1998, ss. 16-17. Pokrewne uwagi formułuje
Ryszard Koziołek: „Inaczej niż nauka, literatura nie chce od nas chłodu poznania” [Koziołek, R. Dobrze
się myśli literaturą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016s. 12].
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Dostojewskiego i Kafki za wzór, autor „Obcego” stanowczo nie zgadza się na łaskę,
czyli zbawienie od absurdu. Jego motywacje dobrze wyjaśnia Nagel, zauważając, że
„absurd wynika z poważnego potraktowania przez nas jakiejś rzeczy w istocie drobnej, nic nie znaczącej, pojedynczej. Ludzie usiłujący nadać sens swemu życiu zwykle
wypatrują pewnej roli czy funkcji w czymś rozleglejszym niż ich własne jestestwo.
Szukają zatem spełnienia w służbie społeczeństwu, państwu, rewolucji, postępowi historycznemu, rozwojowi nauki czy też religii i chwale Bożej. Ale taka czy inna rola
w jakimś szerszym przedsięwzięciu nie może nadać życiu znaczeniu, jeśli samo to
przedsięwzięcie tego znaczenia nie ma”43. Zaplątany w judaizm Kafka umieszcza
w swojej filozofii boga, który pozwala oczekiwać przekroczenia doczesności i tym
samym nadania życiu sensu. Nie należy jednak zapominać, że Kafkowskiemu bogu
daleko do chrześcijańskiego kanonu. Jeśli chodzi o Dostojewskiego, przynajmniej
w przypadku jego wczesnych poglądów można mieć pewność co do gorliwej wiary
w Boga, później sprawa się komplikuje.
(8) Samobójstwo nie jest sposobem wyjścia z absurdu. Absurdyści (przynajmniej w osobie Camusa, Kafki i Dostojewskiego) różnią się w tej kwestii od zainspirowanych myślą nietzscheańską egzystencjalistów, którzy akcentując prymat wolnej
woli człowieka, uznawali samobójstwo za (dozwolony) przejaw wolności absolutnej44.
Najdobitniej mówił o tym Camus, dla którego samobójstwo stanowiło najważniejszy
problem filozoficzny. Autor „Mitu Syzyfa” nie godzi się na zerwanie z życiem, taki
akt oznacza dla niego kapitulację. Także Kafka nie daje przyzwolenia na pozbawienie
się życia, choć w jego prozie nie odnajdziemy etycznego wymiaru przezwyciężenia
samobójczych myśli. Jeśli chodzi o poglądy Dostojewskiego w tej kwestii, Michalak-Suchanek – badaczka tematyki suicydalnej w twórczości autora „Zbrodni i kary” –
wskazuje na skomplikowanie odpowiedzi. Ma to związek z dwoma obliczami Dostojewskiego – zwolennikiem religii chrześcijańskiej, dla której akt odebrania sobie życia
jest grzechem, oraz Dostojewskiego odrzucającego dogmaty i pogrążonego w rozpaczy, który nie sprzeciwia się popełnieniu samobójstwa, ale z całą pewnością nie jest
jego orędownikiem.
(9) Absurd nie jest finalnie pożądanym stanem. Świadomi swojego położenia
absurdalni bohaterowie Camusa, Kafki i Dostojewskiego w obliczu absurdu starają
się nadać własnemu życiu sens. Niektórym się to uda (Syzyf), inni – choć bez powodzenia – będą próbować opuścić lochy (człowiek z podziemia) jeszcze inni zostaną
zamordowani (Józef K.) lub popełnią samobójstwo (tu prym wiodą protagoniści
Dostojewskiego). Pewne jest, że „absurd ma sens tylko o tyle, o ile się na niego nie
zgadzamy”45 (Camus) oraz, że „został na nas nałożony obowiązek negacji”46 (Kafka).
Choć z absurdu nie ma wyjścia, trzeba starać się go przekroczyć. Najodważniejszy jest
w tym przypadku propagujący bunt i pogardę wobec absurdu Camus.

Nagel, T. Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 28.
W lapidarny sposób o filozoficznych poglądach na samobójstwo od starożytności do współczesności
pisze Dagny Kurdwanowska, zob. Kurdwanowska, D. Biblioteka samobójców, Wydawnictwo Szkolne
PWN, Warszawa 2011, ss. 9-11.
45
Camus, A. Mit Syzyfa i inne eseje, Warszawskie Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2004, s. 90.
46
Kafka, F. Opowieści i przypowieści, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017, s. 384.
43
44
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6. Metafizyczny wymiar kategorii absurdu
Doprecyzowaną powyżej kategorię absurdu warto umiejscowić w ogólnym planie
filozofii. Jest to możliwe dzięki analizie płaszczyzn sensu wskazanych przez Władysława Stróżewskiego w książce „Istnienie i sens” (w artykule pt „Płaszczyzny sensu”),
którą Paweł Wójs wykorzystuje do studiów nad myślą Camusa47. Drugi z wymienionych autorów zauważa istotną rzecz: pojęć absurdu i sensu nie można arbitralnie uznać
za przeciwieństwa, ponieważ w pewnych kontekstach absurdu pozbawić sensu nie
sposób48.
Stróżewski wymienia następujące płaszczyzny sensu: semantyczną, fenomenologiczną, ontologiczną, ontyczną, aksjologiczną i metafizyczną. Autor podkreśla,
że założenie racjonalności (oraz wynikającej z niej konieczności) i ładu panujących
w świecie jest kluczowe dla rozpatrywania sensu w każdym z powyższych znaczeń.
Podobnie jak przy zadawaniu pytania o sens, tak też w przypadku badania absurdu, należy realizować sformułowany przez Stróżewskiego postulat pojmowania konfrontowanego z nim sensu całościowo, tj. jako złożenia racjonalności, celowości i wartości49.
Poniższe omówienie odnosi się przede wszystkim do filozofii Camusa, który w eseju
pt. „Mit Syzyfa” szczegółowo i wprost przedstawia poruszone w nim kwestie (dzięki
czemu Wójs może je wyeksplikować), jednak w możliwych miejscach dokonuję rozszerzenia tych ustaleń także na myśli pozostałych absurdystów.
Przechodząc do krótkiego wyjaśnienia kolejnych płaszczyzn: (1) o sensie semantycznym można mówić wtedy, gdy odnosimy się do nazw i zdań. Nazwa jest sensowna
we właściwym znaczeniu, gdy posiada swoje odniesienie (wykraczające poza jej treść),
zdanie – gdy opisuje stan rzeczy. Jak zaznacza Stróżewski, stan rzeczy jest tworzony
przez pewien porządek, który stanowi warunek sensowności zdania odnoszącego się do
tego stanu rzeczy50. Sensu tego rodzaju absurdyści w ogóle nie problematyzują.
(2) Jeśli chodzi o płaszczyznę fenomenologiczną (nazywaną również noetyczną
lub intencjonalną), jej punkt wyjścia stanowi to, co dane jest bezpośrednio. Kawałki
rzeczywistości ujmowane są przez zmysły i poddawane są porządkowaniu jako dane
poszczególnych zmysłów. Następnie „twór sensowny” konstruowany jest na płaszczyźnie intelektualnej. Świadomość jest zdaniem Husserla przeżyciem sensownym,
czyli takim, które „ma coś na myśli”. Nie można więc mówić w fenomenologii o sensie świata bez myśli, nie można mówić o sensie bez racjonalności, bo świat jako konstytuowany przez świadomy podmiot jest tworem racjonalnym51. Tradycja fenomenologiczna nie była Camusowi obca; rozwijając swoją filozofię absurdu, stwierdził, że
z fenomenologią łączy ją „odrzucanie rozumu pojmowanego jako myślenie jednoczące i podporządkowujące zjawisko jednej, głównej zasadzie”52. W przeciwieństwie do
poszukującej esencji przedmiotu poznania fenomenologii, dla Camusa wszystko ma
taką samą atrakcyjność poznawczą.
Wójs, P. Rozum w filozofii egzystencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, ss. 49-53.
Tamże, s. 49. O sensie (sensowności) niezgody na absurd pisał Camus, o czym wspominałam w poprzednim paragrafie.
49
Stróżewski, W. Istnienie i sens, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, ss. 425-426.
50
Zob. Tamże, ss. 426-428.
51
Zob. Tamże, ss. 428-429.
52
Wójs, P. Rozum w filozofii egzystencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, ss. 50-51.
47
48
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(3) Sens ontologiczny jest z konieczności sensem rzeczywistości, nie tracąc powiązania z konkretnym punktem widzenia. Stróżewski wyróżnia dwa przypadki płaszczyzny ontologicznej. W pierwszym tym, kto nadaje racjonalność bytowi, jest człowiek, który rzeczywistość zrównuje z chaosem (gdy racjonalne poznanie bytu jest
niemożliwe) lub ładem (wówczas człowiek poprzez kategoryzację rzeczywistości zorientowaną na świadomie określony cel nadaje bytowi racjonalność). Przypadek drugi
mówi o sytuacji, w której byt sam posiada racjonalność, dzięki czemu udostępnia człowiekowi siebie jako ład. Obydwa przypadki uwidaczniają fakt, iż sens ontologiczny
stanowi wynik pracy świadomości jednostki53. Zdaniem Wójsa, z racji zainteresowania
Camusa samym światem, absurdysta nie uznałby za satysfakcjonujące sprowadzenia
całego bytu do ludzkich kategorii.
(4) Autor książki „Rozum w filozofii egzystencji” wyróżnia słaby i mocny sposób
rozumienia sensu na płaszczyźnie ontycznej. W pierwszym z nich sens przysługuje
bytowi, ale w sposób całkowicie niezależny od człowieka. Jednostka może odkryć
racjonalną strukturę świata, ale jej nieobecność w świecie nie wpłynie na sensowność
uniwersum (modelowym przykładem jest w tym przypadku Leibniziańska harmonia
przedustawna). Sens ontyczny jest zatem wcześniejszy i bardziej rudymentarny wobec sensu ontologicznego, do którego zaistnienia niezbędna jest ludzka egzystencja
i świadomość. Ontyczne rozumienie sensu podzielają zwolennicy teistyczno-kreacjonistycznych koncepcji. W mocnym rozumieniu sensu obecne jest przekonanie, że
każdą rzecz można traktować nie tylko jako „samą w sobie”, ale także jako symbol.
W tym ostatnim ujęciu rzecz jest nośnikiem sensu, do odczytania którego konieczny
jest człowiek. Odpowiadająca za współkonstrukcję sensu jednostka ludzka musi więc
istnieć w świecie54. Pogląd ten bliski był Camusowi, zdaniem którego racjonalność
uniwersum zależy od człowieka, który uprzednio ją weń włożył.
(5) Sens aksjologiczny autor klasyfikacji uznaje za szczególny, ponieważ wymykające się racjonalnym sposobom poznania wartości uniemożliwiają uznanie tej
płaszczyzny za zupełnie racjonalną, ale – pisze Wójs – „odkrywa się w wartościach
moment roszczenia, a ten jest racjonalny”55. Z tym zaś związana jest swoista obietnica usensownienia rzeczywistości dzięki spełnieniu wartości aksjologicznych. Dodatkowo, istnieje obawa, iż realizacja wartości czyniąca rzeczywistość uporządkowaną
udać się nie musiała, a zatem świata i życia ład nie charakteryzuje z konieczności. Odczuwając niepowodzenie w tej kwestii, człowiek pociesza się przeczuciem ukrytego
sensu, którego dostrzeżenie nie jest mu dane. Wartości stają się wówczas czynnikiem
sensotwórczym, a założenie istnienia Boga zapewnia im obiektywność56. Jak wiemy,
na to Camus się nie godzi: nie znajdując oparcia dla życia w jakichkolwiek obiektywnych wartościach, odrzuca także Boga. Dla autora „Obcego” jedynym źródłem wartości (a także sensu) jest człowiek.
(6) Jako ostatnią Stróżewski wyróżnia płaszczyznę metafizyczną, w kontekście
której zauważa, iż nie można zadać pytania o sens istnienia, bowiem „wobec istnienia
nie można ani zweryfikować, ani sfalsyfikować podstawowych założeń tego pytania,
Zob. Stróżewski, W. Istnienie i sens, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, ss. 430-433.
Zob. Tamże, ss. 433-434.
55
Wójs, P. Rozum w filozofii egzystencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, s. 52.
56
Zob. Stróżewski, W. Istnienie i sens, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, ss. 434-435.
53
54
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tzn. założenia o racjonalności i założenia o porządku, ładzie”57. Sens metafizyczny
ukazuje istnienie jako bezwzględne i przekraczające wszystkie kategorie (również
sensu i jego braku). Istnienie jest zatem ostatecznym warunkiem wszelkiego sensu.
Odsłanianie istnienia (odbywającego się na drodze indywidualnego doświadczenia)
nie jest tożsame z odkrywaniem sensu. Możemy poznawać (czynność niedokonana)
rzeczywistość, ale nigdy w pełni jej nie poznamy (czynność dokonana)58. Tu dochodzimy do sedna – ta płaszczyzna sensu jest dla Camusa (i absurdystów w ogóle) kluczowa
– opisane powyżej doświadczenie dopełnione wymiarem emocjonalnym nazywa on
bowiem doświadczeniem absurdu59.
Warto zatem na chwilę zatrzymać się przy tej ostatniej z wyróżnionych płaszczyzn
sensu. W „Micie Syzyfa” Camus odróżnia poczucie absurdalności (nazywane przez
niego również wrażliwością absurdalną) od pojęcia absurdu. Wrażliwość absurdalna
rozumiana jako odczuwanie wrogości świata jest uprzednia względem racjonalizacji
absurdu do jego upojęciowionej formy. Dlatego Wójs postuluje uzupełnienie metafizycznej płaszczyzny Stróżewskiego o emocjonalność, rudymentarną dla doświadczenia absurdu. Autor „Rozumu w filozofii egzystencji” wskazuje na „syzyfowy” sens
życia Camusowskich bohaterów. Ich jedynym i wystarczającym sensem jest wysiłek,
który Syzyfa antycznego tj. pogrążonego w bezużytecznej i bezsensownej właśnie
pracy przemienia w Syzyfa Camusowskiego, który w poniesionych klęskach znajduje
uzasadnienie swojej egzystencji60. Jeśli by Syzyfowi odebrać jego kamień i możność wtaczania go, wciąż na nowo, na szczyt, umarłoby jego szczęście61. Analizując absurd na płaszczyźnie metafizycznej, odnaleźć można najwięcej cech konstytutywnych dla filozofii absurdu wymienionych w poprzednim paragrafie: egzystencjalny
wymiar absurdu, osobistość jego doświadczenia, konieczność nadawania własnemu
życiu sensu w akcie niezgody na absurd, istotę (samo)świadomości oraz problem samobójstwa.

7. Wnioski
Filozofia absurdu jest zagadkowym obszarem myśli, który, z racji wymykania się
znanym kategoryzacjom, porzuciła zarówno filozofia, jak i literatura. Dość nadmienić,
iż mimo posługiwania się terminem filozofia absurdu przynajmniej od czasu publikacji Camusowskiego „Mitu Syzyfa”, w żadnym leksykonie nie istnieje takie hasło
encyklopedyczne62. Próżno szukać też monografii poświęconej filozofii absurdu i zeTamże, s. 435.
Zob. Tamże, ss. 435-437.
59
Wójs, P. Rozum w filozofii egzystencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013, ss. 49-53.
60
Tamże, s. 53.
61
Camus kończy esej słowami: „Zostawiam Syzyfa u stóp góry. Człowiek zawsze odnajdzie swój ciężar.
Syzyf uczy go wierności wyższej, tej, która neguje bogów i podnosi kamienie. (...) Aby wypełnić ludzkie
serce, wystarczy walka prowadząca ku szczytom. Trzeba wyobrażać sobie Syzyfa szczęśliwym.” [Camus,
A. Mit Syzyfa i inne eseje. Warszawskie Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2004, s. 169], Zob. także
Natanson, W. Szczęście Syzyfa, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, ss. 33-34.
62
Hasłem najbliższym filozofii absurdu jest definiowany m.in. przez Wikipedię absurdyzm. W zależności
od wybranej wersji językowej wyjaśnienie jest bardziej (wersja angielska) lub mniej (wersja polska)
szczegółowe. W języku polskim hasło zostało opracowane następująco: „Pogląd uznający rzeczywistość
za absurdalną, a ludzkie działania mające na celu zrozumienie rzeczywistości za niemogące osiągnąć
57
58
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stawiającej absurdystów w jednym opracowaniu63 (choć termin ten towarzyszy publikacjom poświęconym indywidualnie tymże autorom). Z tych powodów wyznaczenie
ram filozofii absurdu, przedstawienie jej postulatów i dookreślenie samego absurdu
jako kategorii filozoficznej stanowi wyzwanie.
Przechodząc do szczegółowych ustaleń, głównym celem tego artykułu było przedstawienie absurdu jako kategorii egzystencjalnej (filozoficznej, kulturowej). Z uwagi na rozległość tematu i specyfikę materiału źródłowego (obszerne dzieła literackie, wymagające pogłębionej interpretacji) zdecydowałam się na zawężenie analizy
do twórczości trzech czołowych absurdystów: Alberta Camusa, Franza Kafki i Fiodora Dostojewskiego oraz ogólnych ustaleń badaczy zorientowanych na tę tematykę
– przede wszystkim Józefa Leszka Krakowiaka oraz Ryszarda Różanowskiego. Jak
zaznaczyłam, każdy z autorów w swoisty sposób rozumiał absurd. Paragraf piąty stanowi próbę możliwej syntezy i zdefiniowania absurdu ontologicznego jako przedmiotu
filozofii absurdu. Większość cech konstytutywnych dla tak rozumianego absurdu znajduje odzwierciedlenie w wyróżnionej przez Władysława Stróżewskiego metafizycznej
płaszczyźnie sensu dopełnionej wymiarem emocjonalnym. Jednocześnie jestem przekonana, że pogłębiona refleksja i hermeneutyka dzieł szerszego grona absurdystów
(przede wszystkim Samuela Becketta i Lwa Szestowa) odsłoniłaby kolejne aspekty
tego pojęcia. W mojej opinii jest to obszar, który warto zgłębiać.
Kolejnym problemem była specyfikacja filozofii absurdu i kwestia zasadności
metodologicznego jej wyodrębnienia. Sytuującej się na styku filozofii i literatury
filozofii absurdu towarzyszy specyficzna terminologia (ukuta zarówno przez absurdystów, jak i badaczy ich myśli) oraz postawa światopoglądowa, której daleko jednak
do zamkniętego systemu64. Chcąc zatem określić charakter tego pojęciowo-światoposwego celu. Jest związany z nihilizmem i egzystencjalizmem. Absurdyzm został poruszony m. in. w mikropowieści „Obcy” francuskiego pisarza i noblisty Alberta Camusa, przedstawiającej losy człowieka
wyobcowanego w świecie zła i hipokryzji” [https://pl.wikipedia.org/wiki/Absurdyzm, por. https://en.wikipedia.org/wiki/Absurdism]. Mimo iż temu lapidarnemu wyjaśnieniu nie można odmówić celności, trudno uznać je za wystarczające czy satysfakcjonujące, zwłaszcza wobec zawężenia omówienia do postaci
Kierkegaarda jako protoplasty pojęcia absurdu i Camusa jako głównego orędownika tego kierunku filozofii.
63
Wyjątkiem jest rzetelna i kompleksowa publikacja poświęcona absurdowi (choć nie formułująca ustaleń bezpośrednio o filozofii absurdu) pt. „Absurd. Pytanie o sens ludzkiej egzystencji” pióra Józefa Leszka Krakowiaka, na którą wielokrotnie powoływałam się w tekście.
64
Camus odmawiał filozofii absurdu miana systemu, gdyż ta – w przeciwieństwie do egzystencjalizmu –
przedstawia problem, ale nie pretenduje do jego (niemożliwego) rozwiązania. W eseju “Mit Syzyfa” francusko-algierski pisarz podejmuje analizę kilku filozoficznych systemów mających – zdaniem ich przedstawicieli – wyjaśniać naturę świata. Przedstawia, między innymi, postulaty fenomenologów (Husserl)
oraz egzystencjalistów (Szestow), zwłaszcza chrześcijańskich (Kierkegaard), pokazując, dlaczego są to
pomysły chybione. Co znamienne, w każdym z tych systemów znajdzie Camus elementy zbieżne z własną myślą. Fenomenolodzy, bliscy Camusowi z uwagi na jego dążność do jasności widzenia, przyjmując
założenie o niewyjaśnialności świata i możliwości opisywania li tylko własnych cząstkowych doznań,
paradoksalnie konkludują, że te prawdy cząstkowe nabierają uogólniających wartości. Stawiając za punkt
wyjścia tezę, iż wszystko jest wrażeniem (istnieją tylko fenomeny), że nie istnieje jedna „jednocząca”
prawda, Husserl mówi o mnogości esencji ponadczasowych, mających wyjaśniać istotę rzeczy. Z kolei
chrześcijańscy egzystencjaliści, z cenionym przez autora „Obcego” Kierkegaardem na czele, rzeczoną
niepoznawalność zjawisk i wszechobecne w świecie sprzeczności czynią podstawą swej wiary w Boga;
w czym absurdysta upatruje nieuprawniony „skok nad przepaścią”. Poza tym, egzystencjalizm „przemy213
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glądowego, związanego z nihilizmem i egzystencjalizmem tworu, można, jak sądzę,
mówić o kierunku (ew. nurcie czy prądzie) filozoficznym, a konkretniej filozoficzno-literackim65, a więc o konglomeracie pokrewnych idei skupiających się wobec danego
zagadnienia (w tym przypadku absurdu egzystencji ludzkiej). Szczególnie wyjątkowe
wobec innych filozoficznych tendencji jest zrzeszenie myślicieli reprezentujących filozofię absurdu.
W mojej opinii wyróżnienie filozofii absurdu jako filozoficzno-literackiego kierunku jest zasadne o tyle, że zestawienie poglądów absurdystów pozwala na pełniejsze
ich zrozumienie niż w przypadku odartej z kontekstu lektury tekstów, które wyszły spod ich pióra. Znajomość postulatów i tendencji właściwych dla filozofii absurdu dostarcza czytelnikowi narzędzi do pogłębionej hermeneutyki dzieł poświęconych
absurdowi, a także umożliwia charakterystykę człowieka epoki – rozchwianego, pełnego sprzeczności, wszystko podającego w wątpliwość. Z całą pewnością filozofia
absurdu wymyka się obiektywnym kategoryzacjom i ostatecznym ustaleniom, jednak
człowiek i świat także nie mieszczą się w tych ramach, na co wskazują absurdyści.
Podkreślić warto również adekwatność formy i języka filozofii absurdu do prezentowanych przez nią treści. Dzieła takie jak „Obcy” Camusa, „Proces” Kafki czy
„Człowiek z podziemia” Dostojewskiego nie powstały w wyniku nieudolności precyzyjnego wyrażania myśli przez ich autorów. Absurdyści to twórcy świadomi, którzy
– podobnie jak wielu innych pisarzy – zauważyli, że powieść jak żadne inne medium
nadaje się do poruszania czytelnika i, dzięki temu, skłaniania go do refleksji, a nawet
kształtowania życiowej postawy. Powieść ma sprawiać, by to, co czyta odbiorca, było
„bardziej”: wyraziste, bliskie i w końcu uniwersalne. Tych walorów brakuje w dyskursie naukowym, bo też inne są jego cele.
Tym, co miałam nadzieję przekazać w niniejszej pracy, jest niezgoda na dyskredytowanie przekazywanych we właściwy dla filozofii absurdu sposób treści filozoficznych. Theodor W. Adorno pisał, że „Ciemność absurdu jest to dawna ciemność tego,
co nowe. Należy ją interpretować, nie zaś substytuować jasnością sensu”66. Tylko jeśli
podejmiemy rzetelną lekturę i analizę dzieł absurdystów, możliwe stanie się zrozumienie przekazywanych w nich treści. Niedostrzeganie tego obszaru stanowi znaczące
zaniedbanie, które uniemożliwia pełne zrozumienie myśli humanistycznej i kondycji
ludzkiej w XX wieku.
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Przyczynek do filozofii absurdu. Absurd jako kategoria egzystencjalna w myśli
A. Camusa, F. Kafki i F. Dostojewskiego
Absurd stanowi kluczowy termin dla filozofii absurdu – obszaru myśli humanistycznej sytuującego się
na styku filozofii i literatury, który, mimo iż obecny jest w dyskursie przynajmniej od połowy XX wieku,
nie doczekał się systematycznego opracowania. Podobnie jak filozofia absurdu, absurd jest kategorią
interdyscyplinarną. Chcąc metodologicznie wyodrębnić tę dziedzinę, należy przyjrzeć się kategorii absurdu, czemu poświęcony został niniejszy artykuł.
Celem tekstu jest przedstawienie możliwych sposobów rozumienia absurdu ze szczególnym uwzględnieniem absurdu jako kategorii egzystencjalnej, czyli metafizyczno-kulturowej (absurd ontologiczny).
Jeśli chodzi o strukturę pracy, na wstępie, z uwagi na polisemiczność pojęcia absurd (zwłaszcza w języku
polskim) przedstawię możliwe sposobów jego rozumienia. W dalszej części scharakteryzuję absurd epistemologiczny (ujęcie logiczno-językowe), wcześniejszy wobec absurdu ontologicznego, który to stanowi
właściwy przedmiot niniejszej pracy. Końcową część stanowi podsumowanie – rekapitulację wyłożonych
treści oraz uzasadnienie metodologicznego wyodrębnienia filozofii absurdu jako filozoficzno-literackiego
kierunku stanowiącego istotny obszar myśli humanistycznej.
Niniejsza praca stanowi podsumowanie interdyscyplinarnych badań z zakresu filozofii, literaturoznawstwa oraz filologii. Jest efektem analiz czołowych absurdystów: Alberta Camusa, Franza Kafki i Fiodora Dostojewskiego. Możliwie precyzyjne zdefiniowanie absurdu jako kategorii egzystencjalnej pozwala
nakreślić obszar refleksji, w której samoświadoma jednostka doznaje absurdu. Poczucie absurdu to doświadczenie wybitnie osobiste i uniwersalne równocześnie, rodzi się z obcości świata i uniemożliwia
funkcjonowanie w nim na dotychczasowych warunkach. Istotnymi problemami są: samobójstwo oraz
kwestia (nie)istnienia Boga. Absurd dowodzi irracjonalności natury ludzkiej, mimo że nie deprecjonuje
rozumu jako takiego, i nie jest stanem finalnie pożądanym.
Dogłębne zrozumienie tej kategorii filozoficznej pozwala na pełniejsze odczytanie kondycji ludzkiej
w XX i XXI wieku.
Słowa kluczowe: absurd, filozofia absurdu, absurdysta, paradoks, egzystencja
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Z zagadnień „duchowości”

Adam Rybicki1

Filozoficzne aspekty chrześcijańskiej literatury mistycznej
1. Wstęp – problem określenia „mistyka”
Współcześni analitycy literatury mistycznej wskazują na dzisiejszą niejasność terminu „mistyka”2. Stało się tak z wielu powodów: jednym z nich jest sekularyzacja, która
próbuje oderwać debatę o mistyce od jakiejkolwiek instytucji religijnej, jakiegokolwiek
systemu religijnego, wreszcie od jakiegokolwiek dogmatu. Niejasność terminu „mistyka” wiąże się też ze zmianami kulturowymi, do których należą również zmiany rozumienia pewnych pojęć. Dzisiaj bardzo wiele rzeczywistości określa się jako „mistyczne”
w związku z tym, nie wiadomo już, co to precyzyjnie oznacza. Warto więc na początku
poniższych refleksji sięgnąć do pierwotnych znaczeń przytaczanego tu terminu.
Określenie „mistyczny” ma pochodzenie greckie (gr. mystikós — tajemniczy; od
gr. myó lub myéo — zamykać oczy, aby nie widzieć; zatykać uszy, aby nie słyszeć;
zasłaniać usta, aby nie wyjawić sekretu), wywodzi się z tradycji helleńskiej i wskazuje
na rzeczywistość tajemniczą, zakrytą, niedostępną dla bezpośredniego poznania lub
przekazu. W tradycji starożytnej Grecji człowiek miał do niej dostęp przez wprowadzenie w obrzędy kultyczne nazywane „misteriami”, dzięki którym mógł nawiązać
kontakt z bóstwem3.
Natomiast w tekstach chrześcijańskich termin ten nabrał znaczenia religijnego
i doktrynalnego. Używany jest w trzech najważniejszych kontekstach lub grupach
znaczeń:
• Wymiar sensu tekstu biblijnego
• Znaczenie niektórych rzeczywistości związanych z chrześcijańską liturgią (znaki, symbole itd.)
• Duchowe poznanie Boga4
Widać zatem, że w chrześcijańskich tekstach można szukać mistycyzmu w szerokim spektrum literatury, jednak dla potrzeb niniejszej refleksji główny nurt rozważań
skupi się na ostatniej grupie znaczeń. Wybór ten jest również uzasadniony faktem iż
z punktu widzenia dzisiejszej teologii termin „mistyka”, „mistyczny” nie jest aż tak
często stosowany ani w zagadnieniach biblijnych, ani liturgicznych, przyjął się natomiast w teologii duchowości, czyli w teologii doświadczenia duchowego.
Oczywiście w kontekście podjętego tu zagadnienia filozoficznych aspektów mistyki należy zaznaczyć, że aspekty te są obecne we wszystkich trzech grupach, jednak
najwięcej, a przy tym w sposób najbardziej znaczący filozofia ukształtowała właśnie
mistyczne teksty dotyczące osobistego doświadczenia Boga5.
rybicki@kul.pl, Instytut Teologii Duchowości, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
J.A. Kłoczowski, Drogi człowieka mistycznego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001, s. 7.
3
M. Chmielewski, Mistyka, w: tenże (red.), Leksykon Duchowości Katolickiej, Wydawnictwo „M”, Lublin-Kraków 2002, s. 537.
4
J.A. Kłoczowski, dz. cyt., s.8.
5
Na przykład w kontekście biblijnym trzeba wspomnieć „mistyczne” interpretacje Orygenesa, natomiast
1
2
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Strukturę niniejszego opracowania można było ułożyć chronologicznie, od najstarszych, najbardziej znaczących mistycznych tekstów aż do współczesności6, lub
przyjąć klucz przedmiotowy, tzn. dokonać analizy niektórych, wybranych elementów
doświadczenia mistycznego (ze względu na ich znaczną ilość) i wykazać ich związek
z refleksją filozoficzną. Wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę naturę i ograniczenia
objętościowe bardziej zasadnym będzie przyjęcie klucza tematycznego. W chrześcijańskich tekstach mistycznych najbardziej widoczny ślad filozofii widoczny jest zatem
w następujących grupach zagadnień: antropologia doświadczenia mistycznego, etyka
w doświadczeniu mistycznym oraz kwestia poznania Boga.

2. Antropologia doświadczenia mistycznego
Filozoficzne aspekty mistycznej literatury chrześcijańskiej najbardziej widoczne są
w tzw. strukturze doświadczenia mistycznego. Struktura ta m.in. składa się z podmiotu doświadczenia mistycznego (człowiek) i przedmiotu tegoż doświadczenia (Bóg).
Koncepcja człowieka, antropologia, to jeden z najważniejszych wkładów filozofii do
opisu doświadczenia mistycznego. Zatem: kim jest człowiek w doświadczeniu mistycznym? Jakie koncepcje człowieka tu znajdujemy? Można zauważyć co najmniej
cztery takie koncepcje:
• Człowiek jako mikrokosmos. Wtedy droga do doświadczenia mistycznego polega na przejściu stanowiących człowieka „warstw’, stopni, aż do wewnętrznego dna
(lub szczytu) duszy. Jest to „apex mentis”, miejsce, w którym znajduje się Boga7.
• Człowiek jako dusza. Gdy duszę uzna się jako więźnia ciała, uzna się ją głównie
za intelekt, miejsce poznania, wtedy doświadczenie mistyczne jest naturalnym spotkaniem, zjednoczeniem się dwóch bytów duchowych, duszy ludzkiej i Boga. Gdy dusza
jest nie tylko intelektem, lecz także wolą, wtedy doświadczenie mistyczne opisuje się
jako decyzję i spotęgowaną miłość.
• Człowiek jako ciało. Jeśli człowiek jest tylko ciałem, wtedy każda jego działalność umysłowa jest jedynie funkcją ciała. Wtedy doświadczenie mistyczne może mieć
np. charakter estetyczny i polegać na upojeniu pięknym widokiem, muzyką czy tańcem. Oczywiście w chrześcijańskiej mistyce nie ma mowy o tego typu antropologii,
jednak M. Gogacz słusznie zauważa, że takie rozumienie doświadczenia mistycznego
można stwierdzić nie tylko u osób o „estetycznej postawie życiowej”, lecz także u prowadzących czynne życie religijne8.
• Człowiek jako samodzielna kompozycja duszy i ciała. W tym przypadku człowiek poznaje Boga na sposób zmysłowo-umysłowy. Ponieważ istnienie Boga nie
jest wtedy dostępne bezpośredniemu poznaniu człowieka, sam Bóg jako przyczyna
sprawcza doświadczenia może dać się poznać człowiekowi. Wtedy, jak napisała I.
w kontekście liturgicznym św. Grzegorza z Nyssy, który np. Eucharystię nazywał „ucztą mistyczną”. Zob.
Tamże, s. 8-9.
6
W kontekście współczesności należy jednak przyznać rację Z. J. Zdybickiej, że drogi filozofii i religii
„rozeszły się”. Zob. Z.J. Zdybicka, Udział filozofii w określaniu prawdziwości religii, w: P. Moskal (red.),
Filozofować w kontekście teologii. Religia i mistyka, t.II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 38.
7
M. Gogacz, Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki, Akademia Teologii Katolickiej,
Warszawa 1985, s. 24.
8
Tamże, s. 25.
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Andrzejuk, Bóg bezpośrednio docierając do intelektu ludzkiego, pozwoli mu się doznać, właśnie jako samoistny akt istnienia, co stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych cech chrześcijańskiego doświadczenia mistycznego9. Mówiąc o integralnej
koncepcji człowieka, warto jeszcze poszerzyć ją o jeden aspekt. Wewnętrzna integralność człowieka jest przedmiotem rozważań nie tylko filozofów, ale jeszcze bardziej
psychologów10, psychoterapeutów i formatorów duchowych. Tutaj doświadczenie
mistyczne ma niewątpliwie charakter integrujący osobę. Teologia doświadczenia mistycznego, jego integrujący charakter opisuje – szczególnie w czasach nowożytnych,
posiłkując się współczesnymi dociekaniami filozofów. I tak np. Schelerowska wersja
metody fenomenologicznej, ugruntowana w materialnej etyce wartości, w której podmiot ujmuje wartość w doświadczeniu przedmiotowym, może mieć bowiem nie tylko
zastosowanie teoretyczne, lecz w kontekście duchowości chrześcijańskiej, również
duchowe, formujące duchowy wymiar osoby. Etyczne, moralne wartości mogą być
według koncepcji Schelera odkrywane przez naśladowanie – właśnie przez naśladowanie etosu życia drugiego człowieka można przyswoić sobie te wartości, którym on
daje świadectwo. K. Wojtyła pod jego wpływem i przy pomocy indywidualnej metody
filozoficznej zbudował fundament, ugruntowujący antropologiczną stabilność osoby – stabilność wypływającą z przeżywania wartości chrześcijańskich11. Praktycznie
ukierunkowany rezultat doświadczenia mistycznego otrzymuje w ten sposób solidne
podłoże filozoficzne. Jednym z wielu przykładów dzieła mistycznego, które wskazuje na tego rodzaju proces, tzn. wewnętrznej integracji i zjednoczenia (całej osoby
i wszystkich jej władz) z Bogiem, jest „Twierdza wewnętrzna” św. Teresy od Jezusa12.
Ta jedna z największych mistyczek Kościoła Katolickiego, Doktor Kościoła, nazywana również największą „pisarką mistyczną” poprzez swoją doktrynę „modlitwy wewnętrznej” ukazała proces zjednoczenia duszy z Bogiem, który przebiega równolegle
z integrowaniem się wewnętrznym podmiotu. W dzisiejszych czasach, po ponad stu
latach od wyłonienia się z filozofii nauki zwanej psychologią widać jeszcze wyraźniej,
jak wielkie spustoszenie wewnętrzne czyni wewnętrzna dezintegracja, a jaką moralno-duchową siłę daje ludzkiej osobie integracja wokół wartości, szczególnie duchowych.
Teologia duchowości stwierdza, że wyrazem wewnętrznej niestabilności i dezintegracji człowieka jest zjawisko towarzyszące modlitwie określane mianem „roztargnień”
albo „rozproszeń’: Katechizm Kościoła Katolickiego poświęcając mu cały akapit,
jednocześnie zwraca uwagę, by się nie zmagać z roztargnieniami, lecz „powrócić do
swego serca”, co jest najlepszym określeniem drogi do modlitwy mistycznej13. Można
zatem zapoznawać się z pismami mistyków nie tylko w aspekcie relacji z Bogiem, ale
także zdumiewającego procesu wewnętrznego zjednoczenia, które emanowało z mistyków chrześcijańskich m. in. poprzez niezmordowaną pracę dla dobra innych.
I. Andrzejuk, Filozoficzna interpretacja doświadczenia mistycznego w ujęciu Mieczysława Gogacza, w:
T. Klimski, I. Andrzejuk (red.), Filozofia i mistyka. Wokół myśli Mieczysława Gogacza, Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2012, s.220.
10
Zob. Z. Płużek, Psychologiczna analiza doświadczenia mistycznego, w: W. Słomka (red.), Mistyka
w życiu człowieka, RW KUL, Lublin 1980, s. 93-108.
11
Zob. K. Rynkiewicz, Filozofia mistyczna czy raczej mistyka filozoficzna? Założenia antropologiczne
mistyki i filozofii Karola Wojtyły, w: „Kultura i wartości”, nr 1(11)/ 2015, s. 14.
12
Zob. Teresa od Jezusa, Dzieła, t. 1-3., tłum. H.P. Kossowski, Wydawnictwo Flos Carmeli, Poznań 2010.
13
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1994, nr 2729.
9
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3. Etyka w doświadczeniu mistycznym
Kolejnym krokiem w analizie doświadczenia człowieka jest uwzględnienie płaszczyzny etyki. Doświadczenie i duchowy ogląd osoby w czynach i na podstawie jej
czynów dokonują się bowiem przede wszystkim wtedy, gdy te czyny mają jakąś wartość moralną: mogą być moralnie dobre lub złe. Etyka i doświadczenie moralne stanowi integralną część doświadczenia człowieka, również doświadczenia mistycznego.
W wielu miejscach np. K. Wojtyła podkreślał, że moralność umożliwia „stawanie się
człowieka”, nie jest ono żadnym abstrakcyjnym produktem, lecz rzeczywistością egzystencjalną – ściśle połączoną z osobą jako jej właściwym podmiotem14.
W ten sposób – wskazywał K. Wojtyła – mamy do czynienia z transcendencją osoby wobec jej wnętrza, człowiek zwraca się ku swej rozumnej i wolnej istocie, przekraczając własne dynamizmy emocjonalne. Jest to tzw. transcendencja pionowa, która
różni się zasadniczo od transcendencji poziomej, występującej w fenomenologii i posiadającej charakter intencjonalny. Rezultatem transcendencji pionowej jest działanie
osoby, przejawiające się między innymi w aktach miłości i odpowiedzialności. Miłość
w koncepcji Wojtyły jest zawsze wzajemną relacją między osobami, opierającą się na
ich zarówno indywidualnym, jak i wspólnym nakierowaniu na dobro, jest aktem, który
najpełniej rozwija egzystencję osobową. Wszystko, co zostało powiedziane powyżej,
znajduje swoje istotne miejsce w chrześcijańskiej literaturze mistycznej: począwszy
od niezbywalności etycznego wymiaru doświadczenia mistycznego, skończywszy na
miłości jako i s t o c i e mistyki chrześcijańskiej, zarówno od strony podmiotu (miłość
jako najpełniejszy rozwój osoby) jak i przedmiotu, bo „Bóg j e s t miłością” (1 J 4,8)
(podkreśl. moje – A.R.). Nie można zatem pominąć w niniejszych rozważaniach pytań
o etyczny (moralny) wymiar mistyki chrześcijańskiej.
Należy stwierdzić, że poza duchowością chrześcijańską można mówić o „mistyce
bez etyki”. Mistyk chrześcijański jednak nie może być człowiekiem, który nie stawia
sobie pytań o moralną wartość swoich czynów. W niektórych nurtach refleksji nad
mistyką można nawet znaleźć pogląd, że wymiar etyczny jest warunkiem sine qua non
doświadczenia mistycznego, stanowi jego grunt, a nawet pewnego rodzaju „bramę”
do doświadczeń mistycznych. Weryfikacja prawdziwości doświadczeń mistycznych
konkretnego człowieka w Kościele katolickim wiedzie przez sprawdzenie, czy życie
domniemanego mistyka nie odbiega od norm moralnych Ewangelii.
Warto wspomnieć, że owszem, mistyka bez etyki istnieje, ale nie w duchowości
chrześcijańskiej, przynajmniej nie w jej ortodoksyjnym nurcie15. Odrzucenie etyki
w mistyce można odnotować także w niektórych odmianach gnozy. Ów nihilizm gnozy
wynikał oczywiście z wizji człowieka, według której powinien on spróbować wszystkiego, mieć całkowitą wolność i dopiero te pozbawione ocen etycznych doświadczenia mogły go uzdolnić do mistycznego poznania rzeczywistości duchowych. Do tych
Zob. np. obszerne dociekania nt. moralnej wartości czynu: K. Wojtyła, Osoba i czyn. W: „Osoba i czyn”
oraz inne studia antropologiczne, Seria: Człowiek i Moralność, T. 4. Red. T. Styczeń, W. Chudy, J.W.
Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek. Lublin 1994, s. 43—343.
15
Natomiast „odrzucenie mistyki w imię etyki” można znaleźć np. u F. Rosenzweiga, który absolutyzował
etykę nazywając ją czystym „poznaniem Boga”. (Zob. F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, tłum. T.Gadacz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998).
14
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nurtów chrześcijańskiej gnozy trzeba zaliczyć karpoinitów (karpokracjan) oraz kainitów z II wieku po Chrystusie. Karpokracjanie głosili, że prawdziwe poznanie Boga
(gnozę) osiąga tylko ten, kto odrzuca wszelkie prawo. Myśl ta była zwalczana m. in.
przez św. Ireneusza z Lyonu16. Kolejnym przykładem odrzucenia etyki w mistyce był
kwietyzm, ruch zainicjowany przez dzieła Jana Falconiego, Miguela Molinosa i Franciszka Malavala w XVII wieku. Słowo quies, od którego pochodzi nazwa tego nurtu,
oznacza spokój. Kwietyści twierdzili, że dla osiągnięcia życia mistycznego nie trzeba
zmagać się z własnymi słabościami i grzeszną naturą, liczy się kontemplacja wlana,
a wysiłek ascetyczny tylko w niej przeszkadza17.
Jednak w najbardziej ortodoksyjnych nurtach duchowości chrześcijańskiej mistyka zawsze połączona jest z etyką. Pierwszym terminem etycznym, bez którego nie
można sobie wyobrazić chrześcijańskiej duchowości jest wartość. Oczywiście nie tyle
chodzi o samo słowo, lecz jego desygnat. Samo słowo natomiast weszło do języka
duchowości i mistyki dzięki filozoficznej refleksji etycznej od czasów Maxa Schelera
(1874-1928). Filozof ten umieścił na najwyższym miejscu sacrum, czyli wartość religijną. Sacrum to wartość, jak wszystkie inne, uniwersalna; jest dostępna wszystkim
tradycjom, choć każda z religii odkrywa własną drogę, która do niej prowadzi. Po niej
wymienia się „wartości duchowe”: prawdę, dobro i piękno. Realizowanie wartości
daje człowiekowi spełnienie, spełnia się w nich c a ł y człowiek, ma przez to dostęp
do sacrum. Drugim terminem etycznym bliskim mistyce jest sumienie. Sumienie jest
„aktem człowieka myślącego”, ale jest też „najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium
człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa”18. Określa się go również jako wewnętrzny głos, który osądza, co jest dobre a co
złe. Mistyka chrześcijańska stawia pytanie o sumienie, o posłuszeństwo temu wewnętrznemu głosowi, który podpowiada co dobre i nakazuje odrzucać zło. Mistyka –
jak to widać bardzo wyraźnie w doświadczeniu duchowym wielu męczenników – jest
także źródłem siły, aby wytrwale i mimo cierpienia iść za głosem sumienia. Trzecim
terminem filozoficznym, bez którego nie można zrozumieć mistyki jest „cnota”. Starożytna refleksja etyczna m.in. w osobie Arystotelesa wyznaczała drogę budowania
człowieczeństwa poprzez „dzielność etyczną”, czyli cnotę, nabywaną poprzez długie i cierpliwe działanie19. Nauka o cnotach weszła do chrześcijańskiej duchowości
i teologii moralnej jako droga do doświadczenia mistycznego. Relacja między etyką
a mistycznym doświadczeniem duchowym jest do dziś przedmiotem sporów i dyskusji, m.in. o to, czy doświadczenie mistyczne jest zarezerwowane tylko dla osób
o pewnym wysokim poziomie życia moralnego, czy życie mistyczne jest „naturalną”
konsekwencją drogi ascetycznej, czy też – ze względu na suwerenność Boga – może
spotkać każdego, kogo On wybiera.
Spośród cnót w mistyce najbardziej podkreślana jest miłość – jest ona samą istotą
mistyki. Jest to również pole rozważań filozofów, różnie mistycy opisywali miłość,
jednak warto przytoczyć choćby dwa najważniejsze stanowiska: podczas gdy wielki
J. Misiurek, Karpokracjanie, w: Migut B. (red.), „Encyklopedia Katolicka”, t. VIII, TN KUL, Lublin
2000, kol. 892-893.
17
Zob. J. Aumann, Zarys historii duchowości, tłum. J. Machniak, Wydawnictwo „Jedność”, Kielce 2007,
s. 272-282.
18
Katechizm…, dz. cyt., nr 1776 (zob. także: Rz 2,14-16).
19
Zob. J.A. Kłoczowski, dz. cyt., s. 200-204.
16
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mistyk karmelitański Św. Jan od Krzyża: ujmuje miłość jako proces ogołocenia – i niewątpliwie widać tu wpływ Platona, jeden z największych teologicznych autorytetów
chrześcijaństwa św. Tomasz w swojej koncepcji miłości piętnuje i odcina się od wpływu stoików (w myśl których uczucia są złe) i rozwija teologię uczuć20. Bardzo interesujące są też analizy relacji między mistyką (szczególnie tzw. mistyką oblubieńczą)
a filozoficznym pojęciem „erosa”21. Obserwując język, jakim czasem mistycy potrafili
się posługiwać (zob. liczne alegorie z Pieśni nad Pieśniami), badacze tego zagadnienia
toczą dyskusję, czy to mistycy posługują się językiem zakochanych czy to zakochani
posługują się językiem mistyków.

4. Kwestia poznania Boga
Przedmiotem jednego z ciekawszych sporów filozofów i mistyków wszystkich czasów jest kwestia możliwości poznania Boga. Najbardziej fascynujące są filozoficzne
dociekania na temat możliwości poznania rzeczy niewidzialnych, w kontekście poruszanego tutaj tematu drogi do poznania Boga. Mistyka jest bowiem formą poznania
Boga przez doświadczenie Jego obecności. Mistycy próbujący opisać swoje doznania
wskazują na wielką, pomocniczą rolę filozoficznych sposobów opisywania rzeczywistości, która nie jest dostępna zmysłom naturalnym. Jeśli mistycy chrześcijańscy
opisują swoje duchowe doświadczenie zjednoczenia z Bogiem, doświadczenie wzajemnej miłości i przenikania, a z kolei ta miłość prowadzi do głębokiego poznania
Boga, poznania, które nie jest czysto naturalną spekulacją, to nie można nie zauważyć
filozoficznej teorii poznania, która – choć nie zawsze można znaleźć na to dowody –
stała się punktem odniesienia dla niektórych mistycznych tekstów. Przytoczmy jeden
z tekstów Plotyna: „I nagle dusza ujrzy w sobie objawionego Boga, albowiem nie ma
już niczego pomiędzy nimi w środku i nie są już dwojgiem, lecz Jednym są oboje: otóż
już nie rozróżnisz, jak długo On jest obecny. Pewnym zaś naśladownictwem są zaś
i tutaj także pary miłośników, pragnące zespolenia”22.
Ślady wszystkich elementów tej wypowiedzi możemy znaleźć w mistyce chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Analitycy tekstów mistycznych powołują się jednak
najczęściej na tomistyczną teorię poznania: Cognitio Dei experimentalis – to sformułowanie św. Tomasza jest uważane za jedną z najbardziej zwięzłych definicji mistyki.
Tomasz oczywiście nie znał jeszcze „mistyki” w znaczeniu rzeczownikowym, jednak
jego teoria dwojakiego sposobu przeżywania poznania mistycznego zadomowiła się
na dobre w mistyce chrześcijańskiej: Cognitio speculativa – jest to poznanie przez
wnioskowanie, jest to bardziej poznanie naturalne, ponieważ polega na wnioskowaniu
o istnieniu Boga na podstawie analizy otaczającego nas świata, za pomocą naturalnego rozumu ludzkiego, nie oświeconego jeszcze łaską. Natomiast kwestię poznania
Boga przy pomocy łaski Tomasz rozwiązał w ten sposób, że podzielił je na teoretyczne
i afektywne. Teoretyczne to takie, które wnioskuje z przesłanek Objawienia. Natomiast w kontekście poruszanego tu zagadnienia warto przytoczyć jego twierdzenie,
w myśl którego doświadczenie Boga może być poznaniem afektywnym i doświadM.-D. Philippe, O miłości. Klasycy myśli współczesnej, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo „M”, Kraków
1999, s. 89-95.
21
A. Grün, G. Riedl, Mistyka i eros, tłum. M. Ruta, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998.
22
Plotyn, Enneady, tłum. A. Krokiewicz, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1959, VI, 7, 34.
20
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czalnym (cognitio affectiva vel experimentalis)23. J. Kłoczowski twierdzi, że nie można określenia „affectiva” rozumieć jako „emocjonalne” zgodnie z dzisiejszym rozumieniem emocjonalności, lecz należy to rozumieć głębiej, biorąc pod uwagę również
fakt, iż św. Tomasz cieszy się powszechną opinią najbardziej racjonalnego z myślicieli
swojego czasu. Tomasz wskazuje tu na miłość, która jest drogą poznania Boga, miłość, która nie jest emocją, lecz darem Ducha Świętego. Miłość taka dopiero jednoczy
mistyka z Bogiem, a dzięki temu daje mu poznanie Boga i Jego tajemnic. Podczas
gdy w poznaniu naturalnym poznanie jest drogą do miłości, o tyle tutaj, w porządku
mistycznym jest odwrotnie: miłość jednoczy mistyka z Bogiem, a przez to daje mu
poznanie Przedmiotu miłości. Mamy więc taką kolejność: zjednoczenie przez miłość,
a następnie poznanie.
W wielu chrześcijańskich tekstach mistycznych znajdujemy taką właśnie kolejność: mistyk kocha Boga pociągnięty do tej miłości Jego łaską. Przez miłość jednoczy
się z Bogiem, a następnie, poprzez owo zjednoczenie, doznaje głębokiego poznania
Absolutu. W przedstawionej tu Tomaszowej teorii poznania godny szczególnego podkreślenia jest jeszcze termin connaturalitas: oznacza on łączność, zjednoczenie między poznawanym przedmiotem a poznającym podmiotem: Przedmiot niejako przenika
do umysłu poznającego, wzbogacając go swoją obecnością, a nawet predysponując,
uzdalniając do poznania; jest to wzajemne przenikanie się podmiotu i przedmiotu poznania, trwanie we wzajemnej otwartości i wymianie24.
W kontekście poznania Boga w doświadczeniu mistycznym trzeba jeszcze wprowadzić podział, który funkcjonuje w teologii duchowości, a mianowicie „mistykę
ciemności” i „mistykę światła”. Tzw. mistyka ciemności wskazuje na to, że Boga
można poznawać wyłącznie przez zaprzeczenie i zawieszenie wszystkich ludzkich kategorii opisowych, ponieważ przekracza On wszelkie poznanie, wymyka się wprost
jakimkolwiek ludzkim kategoriom. Jednym z najbardziej klasycznych przedstawicieli
mistyki chrześcijańskiej, który – pod wpływem filozofii neoplatońskiej – podkreśla
„mistyczną ciemność” jest Pseudo-Dionizy Areopagita25. Jako przykład podaje się także sławne dzieło anonimowe z XIV wieku p.t. Obłok niewiedzy (The Cloud of Unknowing)26, gdzie nieznany autor uczy swego ucznia, który już poczynił pierwsze kroki
w kontemplacji Boga, że dalsza jego droga poznania Boga jest drogą w ciemności,
w „nicości”, gdzie zawsze człowiek odnajduje pewien „obłok niewiedzy”. Właśnie ta
tajemniczość Boga dla „człowieka zewnętrznego” (zmysłowego) jest wielką ciemnością, „niczym”, ale dla człowieka duchowego staje się „wszystkim”, bo ta niewiedza
jest dla niego światłem pozwalającym poruszać się tylko dzięki wierze.
Zupełnie inaczej postrzega kwestię mistycznego poznania Boga tzw. „mistyka
światła”, polegająca na tym, że jeśli ktoś jest naprawdę zanurzony w Bogu, który jest
światłem, to również to boskie światło pozwala mu poznawać Boga, a warunkiem tego
poznania jest czyste (tzn. oczyszczone z czysto naturalnego poznawania) serce, zgodnie ze słowami Chrystusa „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 97, a.2 ad.2. tłum. F. Bednarski, Nakładem Katolickiego
Ośrodka Wydawniczego „Veritas”, Londyn 1971t. 19, s.220.
24
Zob. J.A. Kłoczowski, dz. cyt., 13-15.
25
T. Stępień, Przedmowa, w: Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, tłum. M. Dzielska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 63-64.
26
Zob. Autor nieznany, Obłok niewiedzy, tłum. W. Unolt, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1986.
23
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będą” (Mt 5,8). Nie można jednak przeciwstawiać sobie mistyki ciemności (której
przedstawicielami są m. in. Klemens Aleksandryjski, Orygenes, św. Grzegorz z Nyssy,
Pseudo-Dionizy Areopagita, Mistrz Eckhart, Jan Tauler) i mistyki światła (reprezentowaną szczególnie przez tzw. Karmelitańską szkołę duchowości), gdyż stanowią one
uzupełniające się aspekty jednej tajemnicy poznania Boga.
Otóż utworzenie się mistyki ciemności i mistyki światła miało związek ze spotkaniem myśli biblijnej z filozofią grecką. Dostarczyła ona bowiem podstawowych pojęć
autorom dzieł mistycznych: Parmenides Platona czy – jeszcze bardziej Enneady Plotyna to nie tylko źródła pojęć, ale całych twierdzeń i uzasadnień na temat niepoznawalności Boga, podjętych potem przez autorów chrześcijańskich dzieł mistycznych (np.
Pseudo-Dionizego Areopagitę, Mistrza Eckharta czy św. Jana od Krzyża).
Okazuje się, że i w czasach późniejszych cały skomplikowany proces dochodzenia
do poznania mistycznego (lub określanego „pełnią poznania”, „poznaniem Absolutu”
etc.) był przedmiotem analiz nie tylko mistyków i teologów duchowości, lecz i filozofów. Jako przykład może posłużyć „Fenomenologia ducha” G.W. Hegla, która była
wielokrotnie porównywana do dzieła wspomnianego wyżej św. Jana od Krzyża pt.
„Droga na Górę Karmel”. Podczas gdy karmelitański mistyk pisał o drodze na górę
(jako obrazie wznoszenia się duszy do mistycznego poznania Boga), Hegel porównał drogę ducha do Drogi Krzyżowej, na której ludzki duch przechodzi od poznania
potocznego, do „poznania wyższego”27. Można więc stwierdzić, że autorzy dzieł mistycznych bezwiednie stawiali pytanie następującym po nich myślicielom o „dojrzewanie” ludzkiego poznania, o charakter tej trudnej drogi, jaką jest poznanie, ale co
najważniejsze, o jej cel i sens.

5. Podsumowanie
Jak widać już tylko na przykładzie tych trzech zagadnień, badacze mistyki (szczególnie chrześcijańskiej) są zgodni, że filozofia i mistyka, jako odrębne obszary badań,
głęboko się przenikają i wzajemnie na siebie oddziałują. Filozofowie badają mistyczne elementy dociekań filozoficznych, a teologowie duchowości z kolei pytają o wpływ
filozofii na kształt mistyki. Przenikanie się tych dwóch dziedzin zachodzi jeszcze na
takich płaszczyznach jak: metafizyka, koncepcja Absolutu (Boga), kosmologia (koncepcja wszechświata widziana oczami mistyka). Na tych szerokich płaszczyznach można
jeszcze wyróżnić takie mniejsze pola zagadnień jak: relacyjność doświadczenia mistycznego, filozofia i duchowość spotkania, kwestia języka mistyków i filozofów etc.
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Streszczenie
Chrześcijańska literatura mistyczna powstawała nie tylko pod wpływem osobistych doświadczeń autorów. Jest ona wypadkową różnych nurtów myślowych, będących pod wpływem zarówno treści biblijnych
i teologicznych, mentalności ludzi współczesnych mistykom, ale także myśli filozoficznej. Ten ostatni
wektor jest mało zbadany, ponieważ to, co najbardziej interesuje teologów badających doświadczenie
mistyczne, to szczególnie jego teologiczne, zbawcze i pastoralne aspekty. A jednak filozofia w sposób
niezwykle wyraźny naznaczyła chrześcijańską literaturę mistyczną, zarówno w starożytności jak i w czasach późniejszych. Dotyczy to takich dziedzin jak metafizyka, antropologia (szczególnie kwestia duszy
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i ciała), obraz Boga czy kwestia poznania Boga. Te właśnie zagadnienia są poruszone w artykule. Treść
artykułu wskazuje, że najważniejsze dzieła mistyczne mają walory nie tylko religijne, ale także humanistyczne, ich autorzy bardzo posiłkowali się całym aparatem myślowym dostarczanym przez filozofów, ich
sposobem postrzegania świata, człowieka, Boga, a także ich językiem. Jest to kwestia wciąż wymagająca
zbadania a wyniki dalszych badań nad wpływem filozofii na dzieła mistyczne mogą jeszcze szerzej ukazać ich uniwersalną i ponadczasową wartość.
Słowa kluczowe: mistyka, filozofia, etyka, doświadczenie mistyczne
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(Nie)przejrzystość rzeczy: wybrane filozoficzne aspekty
twórczości Vladimira Nabokova
Life is a message scribbled in the dark.
John Shade

1. Wstęp
Rozpatrywanie prozy Vladimira Nabokova pod kątem filozoficznym (czy też metafizycznym) przez dłuższy czas nie było, delikatnie rzecz ujmując, szeroko praktykowaną metodą. Dotyczy to przede wszystkim początków jego drogi twórczej, czyli lat
dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy młody autor w ciągu dwudziestu
lat spędzonych na wygnaniu, przeważnie w Berlinie, stworzył swoje najważniejsze
rosyjskojęzyczne dzieła: począwszy od mocno autobiograficznej, przesiąkniętej
liryzmem i nostalgią Maszeńki, a skończywszy na najbardziej tajemniczej, onirycznej
(przy)powieści o wiele mówiącym tytule Zaproszenie na egzekucję. Bez względu na
ewidentne filozoficzne zabarwienie większości wątków poruszanych w tych tekstach,
ówczesna emigrancka krytyka (za nielicznymi wyjątkami) krótkowzrocznie przypieczętowała Nabokova jako beztroskiego estetę, którego wrażliwość artystyczna skierowana jest przede wszystkim na powierzchnię zjawisk aniżeli płaszczyznę ontologiczną. Słowem, Nabokov uchodził za typowego przedstawiciela nurtu „sztuki dla sztuki”,
gdzie forma ważniejsza jest od treści, a piękno frazy dominuje nad sednem przesłania2.
Typowego – dodajmy – dla literatury europejskiego modernizmu, która, w odróżnieniu od klasyki rosyjskiej spod znaku Tołstoja i Dostojewskiego, nie zgłębiała, zdaniem tychże krytyków, przysłowiowych „pytań ostatecznych”, lecz zajmowała się co
najwyżej problematyką psychologiczną w najbardziej trywialnym tego słowa znaczeniu, często zaś ograniczając się jedynie do naturalistycznej bądź nawet fizjologicznej
strony ludzkiej egzystencji (zarzucano to chociażby takim powieściom Nabokova, jak
Król, Dama, Walet i Camera Obscura3). Warto w tym momencie zaznaczyć, iż literatura w dyskursie rosyjskim nigdy nie była uznawana za sferę wyłącznie artystyczną,
toteż oczekiwania wobec wielkiego pisarza wciąż wychodziły poza granice stricte estetyczne. Twórczość (czy raczej: działalność) literacką traktowano jako coś pomiędzy
powołaniem duchowym a misją społeczną. Można dopatrywać się tu – mutatis mutandis – pewnych podobieństw do polskiego mesjanizmu romantycznego. Misjonarskie
andriejkotin@gmail.com, Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Zielonogórski.
2
Por. recenzję Michaiła Osorgina w: Melnikow, N. (wyd.), Классик без ретуши. Литературный мир о
творчестве Набоковa, Новое литературное обозрение, Moskwa 2000, s. 41.
3
Por. recenzję Gieorgija Iwanowa tamże. w: Awierin, B.; Malikowa, M., Smirnowa T. (wyd.), Pro et
contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей,
Sankt Petersburg 1999, s. 215.
1
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ujęcie sztuki oraz szeroko pojmowane nastroje eschatologiczne również odgrywały
kluczową rolę w myśleniu o literaturze w Rosji końca dziewiętnastego i początku
dwudziestego stulecia. Niezwykle plastyczna, poetycka proza Nabokova, oscylująca
w nieokiełznane metafory i niespodziewane zwroty zarówno akcji, jak i stylu, początkowo uznana została za lekkomyślną zabawę słowem, oryginalną i mistrzowsko
wykonaną, lecz pozbawioną głębszej refleksji nad człowiekiem i światem. Zarzut, który stawiali wówczas młodemu pisarzowi liczni poczciwi autorzy i krytycy rosyjskiej
emigracji, był zatem najsurowszy z możliwych. Jego teksty posądzano bowiem o brak
tego, co w literaturze rosyjskiej uchodziło za najważniejsze, czyli tak zwanej „duszy”4
(jakkolwiek mgliście i niesprecyzowanie brzmi ten termin w kategoriach krytycznoliterackich). Od nowej generacji rosyjskich autorów – szczególnie tych, którzy tworzyli
na wygnaniu, z dala od bolszewickiej propagandy – oczekiwano zatem nieodstępnej
wierności fundamentalnym tradycjom dziewiętnastowiecznej prozy, samowolne zaś
porzucenie brzemienia wspomnianej „duchowości” nieuchronnie wiązało się w najlepszym przypadku z nieufnym, w najgorszym zaś – z wrogim nastawieniem krytyków. Chodziło jednak nie tyle o filozoficzno-metafizyczny wymiar twórczości literackiej, ale o zaangażowanie samo w sobie. Jeżeli spojrzymy na recepcję wielu rosyjskich
pisarzy dziewiętnastego i dwudziestego wieku, zobaczymy wówczas, że za pojęciem
„duszy” kryje się często (choć, oczywiście, nie zawsze) aktywna postawa społeczna
lub polityczna, zaniepokojenie artysty losami ludzkości oraz inne wysoce abstrakcyjne
pojęcia, które Nabokov – owszem – uważał za tyleż wzniosłe, co puste frazesy5. Żadnemu, jakkolwiek konserwatywnemu krytykowi rosyjskiemu nie przyszłoby wszak do
głowy zarzucać brak duchowości np. Nikołajowi Czernyszewskiemu, zdeklarowanemu ateiście i materialiście, którego pytania natury religijnej nie interesowały wcale.
Co więcej: kiedy Nabokov pozwolił sobie (a raczej protagoniście swojej przedostatniej rosyjskojęzycznej powieści Dar) przedstawić życie i poglądy Czernyszewskiego
w sposób lekko parodystyczny, wszystkie poważne emigranckie czasopisma zażądały
usunięcia kontrowersyjnego rozdziału.6 Słowem, twórczość Nabokova (podobnie jak
w przypadku każdego wybitnego twórcy) musiała przejść przez kilka kręgów piekła
recepcyjnego – od lekceważenia po najbardziej ekscentryczne nadinterpretacje –
zanim doczekała się adekwatnej, wnikliwej analizy literaturoznawczej.
Swoisty przełom interpretacyjny nastąpił po znamiennym stwierdzeniu wdowy pisarza Very Nabokov we wstępie do pośmiertnie wydanego zbioru wierszy Collected Poems
(1979), że głównym tematem wszystkiego, co jej mąż kiedykolwiek napisał – motywem,
wprost lub dyskretnie przenikającym cały jego doróbek – jest coś, co w wierszu Nabokova
Zakochanie określone zostało jako „zaświatowość” („потусторонность”)7:
Zob. list Iwanowa-Razumnika do Alfreda Bema w: Melnikow, N. (wyd.), Классик без ретуши. dz.cyt.,
s. 610-611: „Чем дольше я живу […], тем больше отвращаюсь от «чистой литературы» с ее иногда
великим мастерством: я ее очень «ценю» – и не очень «люблю», а ведь в любви все дело. […]
Думаю, что по аналогичной причине я буду «ценить» и Сирина-Набокова […], но вряд ли буду
«любить» его; сужу об этом по Вашей же оценке его, как «мастера», необычайно «литературного»,
но писателя «без веры, без Бога» […] Буду, возможно, очень его ценить, а полюблю уж кого-нибудь
другого; ему же скажу: «Опамятуйся, Митя! Душа надобна!»”.
5
Por. Nabokov, V., Własnym zdaniem, Aletheia, Warszawa 2016, s.
6
Zob. Melnikow, N. (wyd.), Классик без ретуши, dz.cyt.
7
Zob. Nabokov, V. (Набоков, В.), Стихи, Азбука-Классика, Санкт-Петербург 2016, s. 5.
4
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„Мы забываем, что влюбленность
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.
Покуда снится, снись, влюбленность,
но пробуждением не мучь,
и лучше недоговоренность,
чем эта щель и этот луч.
Напоминаю, что влюбленность
не явь, что метины не те,
что, может быть, потусторонность
приотворилась в темноте.”8

Jakiś czas temu podjąłem próbę poetyckiego przekładu tego wiersza na język polski,
gwoli wierności rymowi zastępując użyty w oryginale neologizm poprzez bardziej obiegowe pojęcie: „transcendencja”. Poniżej pozwolę sobie przetoczyć moje tłumaczenie.
Zbyt spiesznie zwiemy zakochaniem
zarysy twarzy, blask zbawienny,
nie widząc, jak gęstnieje za nim
pod lilią wodną mrok bezdenny.
Dopóki jesteś snem, złudzeniem,
zaoszczędź bólu przebudzenia.
Już lepsze niedopowiedzenie
od tej szczeliny i promienia.
Gdy zakochanie płonie między
życiem a śmiercią, snem a jawą –
kto wie, czy to nie transcendencja
w ciemnościach pali się niemrawo.

Mamy tu do czynienia z neoromantyczną wizją zakochania (podkreślmy: nie miłości, tylko właśnie zakochania) jako stanu pogranicznego pomiędzy światem zjawisk
postrzeganych przez zmysły, a inną, ukrytą rzeczywistością, owym bezdennym mrokiem, który wciąż gęstnieje pod powierzchnią bytu, ale jedynie w rzadkich chwilach
olśnienia, inspiracji czy też w stanie zakochania zostaje nagle ujawniony. Wyznanie
Very Nabokov uaktywniło, można by rzec, całą falę naukowych, krytycznych i eseistycznych prac, wśród których trafiały się rzeczy wyjątkowe i monumentalne, jak
chociażby biografia pisarza spod pióra Briana Boyda9, w Polsce wydana niestety
w wersji mocno okrojonej10, prawie zupełnie pozbawionej tego, co w tej dwutomowej książce najcenniejsze, czyli dogłębnej analizy wszystkich rosyjsko – i anglojęzycznych tekstów Nabokova (poza tym można w niej trafić na tak zabawne pomyłki,
Ibd., s. 217-218.
Zob. Boyd, B., Vladimir Nabokov. Die russischen Jahre 1899-1940, Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek
bei Hamburg 1999; Boyd, B., Vladimir Nabokov. Die amerikanischen Jahre 1940-1977, Rowohlt Verlag
GmbH, Reinbek bei Hamburg 2005.
10
Boyd, B., Nabokov. Dwa oblicza, Twój Styl, Warszawa 2006.
8
9
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jak na przykład: „I tu, nad jeziorem Lugano, Nabokov oglądał transmisję telewizyjną
z lądowania pierwszego człowieka – Louisa Armstronga – na Księżycu.”11). Doskonały przykład precyzyjnej i nowatorskiej interpretacji stanowi znakomita książka Giennadija Barabtarlo Coчинение Набокова (Tworzenie Nabokova)12. W polskojęzycznym
obszarze badawczym na szczególne wyróżnienie zasługują przede wszystkim monumentalna monografia Leszka Engelkinga Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov
– estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości13 oraz wydana w Lublinie Gra w wartości – aksjologiczna strategia prozy Vladimira Nabokova autorstwa Moniki Grygiel.
Symptomatyczne zdaje się, że większość najciekawszych polskojęzycznych badań
nad twórczością Nabokova nieustannie obraca się właśnie wokół zagadnień metafizycznych. Słusznie, skądinąd, zauważa Leszek Żurek, iż wspominane wątki z biegiem
czasu zostały aż zanadto wyeksploatowane w literaturze sekundarnej, z kolei nieliczne
próby dekonstrukcji jego twórczości skazane są na niepowodzenie, gdyż: „Stworzona
przez Nabokova sieć śladów obecności […], które zabezpieczają władzę autora, skutecznie przeciwstawiają się przyłożeniu do tekstów Nabokova metod poststrukturalnych.”14 Jest to okoliczność tym ciekawsza, że akurat dekonstrukcja, wedle trafnego
spostrzeżenia Bogdana Banasiaka, „najszerszym echem odbiła się […] w dziedzinie
literaturoznawstwa jako niezwykle owocna metoda analizy”15. Rację ma jednak Leszek Engelking twierdząc, że „żadne narzędzia, które pomagają naprawdę wniknąć
w analizowane […] dzieło, nie powinny być a priori odrzucane”, jeżeli interesuje nas
„dotarcie do najgłębszych znaczeń analizowanych tekstów i całości twórczości pisarze, a nie […] efekciarskie odwołania do modnych strategii badawczych”16.
Rosyjski filozof Aleksander Piatigorski (1929 – 2009) zauważył kiedyś – mając na
myśli takich autorów, jak Marcel Proust, Franz Kafka czy Samuel Beckett – że w dwudziestym wieku literatura osiągnęła niebywały stopień autorefleksji17; innymi słowy,
stała się niezwykle filozoficzna. Celem niniejszego artykułu jest zatem wskazanie
oraz krótkie omówienie przewodnich filozoficznych motywów prozy Vladimira Nabokova – nie tylko jednego z największych pisarzy, ale również jednego z najbardziej
oryginalnych ,literackich myślicieli’ ubiegłego stulecia. Dualistycznie sformułowane
tytuły pojedynczych rozdziałów mają podkreślić pewne charakterystyczne dla tej prozy przeciwstawienia, których opozycyjność w dziełach autora Bladego ognia bywa –
w zależności od okoliczności narracyjnych – zarówno postulowana, jak i podważana.

Ibd., s. 384 [kursywa – A.K.].
Barabtarlo, G. (Барабтарло, Г.), Сочинение Набокова, Издательство Ивана Лимбаха, Sankt Petersburg 2011.
13
Engelking, L., Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
14
Żurek, L., „Autor odmawia śmierci”. (Auto)literackie strategie Vladimira Nabokova, http://niewinni-czarodzieje.pl/%E2%80%9Eautor-odmawia-smierci%E2%80%9D-autopoetyckie-strategie-vladimira-nabokova, 15.10.2018.
15
Banasiak, B., Na tropach dekonstrukcji, w: Derrida, J., Pismo filozofii, inter esse, Kraków 1993, s. 10.
16
Engelking, L., Chwyt metafizyczny, dz.cyt., s. 4.
17
Piatigorski, A., О внешнем наблюдателе, http://magazines.russ.ru/nz/2010/69/p1-pr.html, 19.10.2018.
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2. Sztuka a Prawda
Sztuka jest zabawą, ale trzeba się w nią bawić z powagą dziecka.
Robert Louis Stevenson

Zapytany niegdyś wprost, czy wierzy w Boga (co ciekawe, był to wywiad dla czasopisma Playboy), Nabokov odpowiedział:
„Żeby być całkowicie szczerym, powiem coś, czego jeszcze nigdy nie mówiłem, i co, mam nadzieję,
wzbudza trzeźwiący dreszczyk, a mianowicie że wiem więcej, niźli potrafię wyrazić słowami, a ta odrobina, którą potrafię wyrazić, nie byłaby wyrażona, gdybym nie wiedział więcej18”.

W innym wywiadzie przyznał z kolei, iż utwór literacki posiada dla niego jakąś
wartość jedynie pod warunkiem, że kryje się w nim „coś, co bez ogródek nazwę rozkoszą estetyczną, czyli poczucie, że zdołałem jakoś, którędyś nawiązać łączność z odmiennymi stanami bytu, w których sztuka (ciekawość, czułość, dobroć, ekstaza) stanowi normę”19. Komentując i rozwijając tę myśl, Leszek Engelking mówi o „lepszej
rzeczywistości”, objawionej poprzez „rozkosz estetyczna, która zdaje się mieć wymiar
metafizyczny, a nawet wręcz mistyczny”20. Jest to bardzo trafna uwaga, ponieważ
w hierarchii aksjologicznej, która wciąż znajdowała wyraz w tekstach literackich,
eseistycznych oraz wypowiedziach Nabokova, etyka i estetyka są nie tylko ściśle ze
sobą powiązane, ale jawią się wręcz jako tożsame (przynajmniej częściowo) elementy
wspomnianej wyższej rzeczywistości.
W języku rosyjskim istnieje słowo istina (истина), które, według celnego spostrzeżenia Nabokova, nie przez przypadek nie ma rymu21. Słowa tego rzeczywiście nie tylko nie da się zrymować z żadnym innym rosyjskim słowem, lecz nie sposób również
przetłumaczyć, choć powszechnie uznaje się je za odpowiednik czy też synonim słowa
„prawda”. Najistotniejsza różnica pomiędzy prawdą a istiną jest poniekąd natury hierarchicznej. Otóż w rosyjskim panteonie wyrazów aksjologicznych istina znajduje się
niezrównanie wyżej niż prawda. Ta ostatnia jawi się zazwyczaj jako przeciwieństwo
kłamstwa, poprzez co, siłą rzeczy, uwikłana zostaje w nieskończony dualizm antynomii moralnych, podczas gdy termin istina nie posiada właściwie bezpośredniego
antonimu, ponieważ oznacza kategorię absolutnie nadrzędną, której nie można czegokolwiek przeciwstawić. Nie będzie zatem błędnym stwierdzenie, iż pojęcie istina zakorzenione jest w dziedzinie metafizyki, określając pewną wyższą, ostateczną prawdę
o człowieku i wszechświecie. Dlatego też pojęcie „prawda” – zwłaszcza w stosunku
do dzieła literackiego – zazwyczaj używane jest przez Nabokova w znaczeniu pejoratywnym. Najbardziej reprezentatywnym, a zarazem radykalnym twierdzeniem pisarza
na ten temat będzie bodajże fragment z wykładów o literaturze europejskiej, w którym
Nabokov mówi, że określenie sztuki mianem prawdziwej stanowi obrazę/znieważenie

Nabokov, Własnym zdaniem, dz.cyt., s. 58.
Engelking, Chwyt metafizyczny, dz.cyt., s. 9.
20
Ibd.
21
Por. Nabokov, V., Лекции о русской литературе, Азбука, Sankt-Petersburg 2014, s. 223.
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zarówno dla prawdy, jak i dla sztuki22. Ta teza odnosi się niewątpliwie do pospolitego,
,podrzędnego’ znaczenia słowa „prawda”, zbieżnego z pojęciem tak zwanej rzeczywistości obiektywnej, do której Nabokov podchodził z dużą rezerwą. W wywiadzie dla
BBC z roku 1962 powiedział:
„Rzeczywistość to sprawa ogromnie subiektywna. Mogę ją zdefiniować tylko jako stopniowe gromadzenie informacji i jako specjalizację. Weźmy na przykład lilię albo jakikolwiek inny przedmiot naturalny – otóż lilia jest bardziej rzeczywista dla przyrodnika niż dla zwykłego człowieka. Ale dla botanika
jest jeszcze bardziej rzeczywista. A jeszcze inną warstwę rzeczywistości osiągamy za sprawą botanika,
który jest znawcą lilii. Do rzeczywistości można ciągle się przybliżać […], ale nigdy nie przybliżymy się
dostatecznie, ponieważ rzeczywistość jest nieskończonym następstwem kroków, poziomów postrzegania, fałszywych fundamentów, a zatem jest niezgłębiona, nieosiągalna. […] Żyjemy więc otoczeni przez
przedmioty bardziej lub mniej widmowe […].”23

Ta idea konsekwentnie zastosowana zostaje w tekstach Nabokova, ponieważ właśnie w takim świecie – mglistym, widmowym, pełnym fałszywych wyobrażeń i nieustannych zwierciadeł – poruszają się, jak zobaczymy, bohaterowie większości jego
powieści. Czasem pewien określony stan ducha bądź świadomości – zakochanie, natchnienie artystyczne czy naukowe lub też po prostu mistyczny zbieg okoliczności
– sprawiają, że ta czy inna postać przybliży się do zagadki istnienia, nigdy jednak
nie ogarnie jej całkowicie. A jeśli jednak tak się stanie – na przykład w opowiadaniu
Ultima Thule albo w finale powieści Z nieprawej strony – natychmiast skutkuje to
albo utratą rozumu, albo przekroczeniem wyznaczonych przez autora granic świata
opowiedzianego. Rzeczywistość można więc albo stopniowo poznawać za pomocą
danych człowiekowi zmysłów i kategorii świadomości (czas, przestrzeń itd.), albo
raz na zawsze ,opuścić’, czy to w sensie śmierci fizycznej (przypadek Cyncynata
w Zaproszeniu na egzekucję), czy to w sensie wewnętrznej izolacji od świata zjawisk
i opinii (przypadek Adama Faltera w Ultima Thule). Pozostając natomiast w granicach
empirycznej, na co dzień doświadczalnej rzeczywistości, musimy wielce ostrożnie
obchodzić się z tym słowem: z tego prostego powodu, że nigdy do końca nie wiemy,
co ono właściwie znaczy. Arthur Schopenhauer pisał, że filister – w ujęciu transcendentalnym – to „człowiek, który zajęty jest najpoważniej w świecie rzeczywistością,
która wcale rzeczywistością nie jest”24. Doskonale koresponduje to z definicją filistra
zaproponowaną przez Nabokova w eseju O filistrach i filisterstwie, w którym pisarz,
nawiązując do Gustava Flauberta, powiada:
„Filister to dorosły osobnik, o wyłącznie materialnych, trywialnych zainteresowaniach; jego mentalność ukształtowana jest przez obiegowe prawdy i konwencjonalne idee obowiązujące w jego środowisku
i epoce. […] Taki człowiek jest zwykle konformistą […] i, co charakterystyczne, bywa często pseudoidealistą, pseudohumanistą, pseudomędrcem. Kiedy […] posługuje się takimi wielkimi słowami, jak Piękno,
Miłość, Natura, Prawda i tak dalej, stają się one służącymi wprowadzaniu w błąd maskami. […] ”25
Por. Nabokov, V., Лекции по зарубежной литературе, Moskwa .
Nabokov, Własnym zdaniem, dz.cyt., s. 24-25.
24
Schopenhauer, A., W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 431.
25
Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej, Muza SA, Warszawa 2002, s. 387-389.
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Czym jest zatem, wedle Nabokova, sztuka, a w szczególności sztuka literacka?
Przede wszystkim fikcją, tworzeniem nowego świata, nie zaś odzwierciedleniem czy
też opisem lub komentarzem do świata rzeczywistego, ponieważ takowy – zdaniem
pisarza – istnieje jedynie jako pewna abstrakcja, która ma sens wyłącznie użytkowy.
Literaturę z kolei cechuje jej zasadnicza, absolutna bezużyteczność, o czym Nabokov,
odpowiadając na pytanie dziennikarza Playboya o wkład jego do życia społecznego,
mówi jednoznacznie:
„Dzieło sztuki nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla społeczeństwa. Ma znaczenie wyłącznie dla
jednostki i w moich oczach liczy się tylko indywidualny czytelnik. Nic a nic nie obchodzi nie grupa,
wspólnota, lud i tak dalej. Chociaż mam w nosie hasło „sztuka dla sztuki”, ponieważ tacy jego orędownicy jak Oscar Wilde […] byli w istocie zawoalowanymi moralistami i dydaktykami – to nie ma cienia
wątpliwości, że tym, co strzeże fikcję literacką przez larwami i rdzą, nie jest znacznie społeczne, lecz
artyzm, wyłącznie artyzm.”26

Inaczej mówiąc: literatura jest – pod względem praktycznym – zupełnie bezużyteczna. Nie należy, skądinąd, stawiać znaku równości pomiędzy „bezużyteczna”
a „niepotrzebna”. Bezużyteczność trzeba tu rozumieć w jak najściślejszym tego słowa
znaczeniu: Nabokov twierdzi bowiem, iż nie sposób użyć (dobrej) literatury w jakimś
konkretnym – społecznym czy politycznym – celu, gdyż jest ona ponad-, a w pewnym
sensie też pozaczasowym dialogiem genialnego pisarza/artysty z genialnym czytelnikiem. Michał Szymański w artykule Dlaczego Nabokov nie lubił Manna? ujął to tyleż
zwięźle, co zasadnie: „Literatura [wg Nabokova – A.K.] nie służy do niczego. Więzy
między rzeczywistością a wewnętrznym kosmosem wybitnego utworu literackiego nie
istnieją. Ale umiejętność czytania arcydzieł literatury sprawia, że sam podział «prawdziwe-zmyślone» traci rację bytu.”27 Co ciekawe, idea braku bezpośrednich wzajemnych relacji pomiędzy światem realnym a światem wewnątrztekstowym wybrzmiewa
także w pracach filozoficznych. Pisze o tym na przykład Karol Petryszak w artykule
Spór o istnienie filozofii w świecie wewnątrzliterackim28.
Podejście Nabokova do sztuki literackiej pokrywa się poniekąd z podejściem
Aleksandra Piatigorskiego do filozofii. Mianowicie: utrzymywał on, iż główna wartość filozofii polega właśnie na tym, że – w sensie praktycznym – jest zjawiskiem
zbytecznym29. Aczkolwiek znowuż należy uściślić, że zbyteczność oznacza w tym
przypadku swego rodzaju elitarność czy nawet luksus. Pod tym względem i czystą
filozofię według Piatigorskiego, i wielką literaturę według Nabokova porównać można do hotelu pięciogwiazdkowego: teoretycznie rzecz biorąc, jest zbędny, ale akurat
w tej wyjątkowej zbędności tkwi cały jego sens. Jeżeli jednak hotel per definitionem
służy pewnym wysoce pragmatycznym celom, to literatura i filozofia całkowicie
wyzbyte są funkcjonalności użytkowej, zwracając się tylko i wyłącznie do jednostki,
Ibd., s. 46.
Szymański, M., Dlaczego Nabokov nie lubił Manna? Zeszyty Literackie 2012, nr 119, s. 46.
28
Por. Petryszak, K., Spór o istnienie filozofii w świecie wewnątrzliterackim, w: Skała, A. (red.), Filozoficzne aspekty literatury. Horyzonty metodologiczne i interpretacyjne, Wydawnictwo Naukowe Tygiel,
Lublin 2018, s. 123-130.
29
Por. Piatigorski, A. (Пятигорский, А.), „Ценность философии в том, что она никому не нужна”,
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430491, 20.10.2018.
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która rozkoszuje się czytaniem i myśleniem tak samo intensywnie, jak inni ludzie
rozkoszują się luksusami natury materialnej.

3. Czas a Pamięć
Jako kategoria filozoficzna czas wydaje się odgrywać większą rolę w dziełach Nabokova niż przestrzeń, występująca przeważnie w tradycyjnej roli sceny, gdzie rozgrywa się
opowiedziana historia. Inaczej wygląda to w przypadku fenomenu czasu, któremu w najdłuższej powieści autora – Ada albo żar. Kronika rodzinna30 – poświęcony został osobny
rozdział (Część czwarta31). Przez niemalże pięćdziesiąt stron Van Veen, główny bohater powieści obok tytułowej Ady, jego siostry, usiłuje zgłębić rzeczywistą naturę czasu – zarówno w sensie transpersonalnym, jak i w „sensie indywidualnego, perceptywnego czasu”32.
Dodaje także: „Zamierzam zbadać samą istotę Czasu, nie jego bieg, ponieważ nie sądzę,
by jego istotę można było zredukować do jego biegu. Zamierzam pieścić Czas.”33 W lutym
1959 roku Nabokov zanotował: „Strumień czasu to tylko tradycyjny obraz poetycki: czas
nie płynie. Czas jest całkowicie nieruchomy.”34 Można oczywiście założyć, iż notatka ta
odnosiła się wyłącznie do rozważań fikcyjnych (czyli należących do, używając terminologii
proponowanej przez Karola Petryszaka, realności wewnątrztekstowej35). Aczkolwiek w wywiadzie z 3.09.1968 pisarz przyznaje, że jedną z pięciu części swojej najnowszej (wówczas) powieści osnuł „wokół mojego pojęcia czasu“36. Rok później, w rozmowie z Jamesem
Mossmanem dla BBC-2, zastrzegł jednak, iż autorem wypowiedzi na temat natury czasu
jest Van Veen, „uroczy drań z mojej książki”, dodając: „Do dziś nie zdecydowałem, czy
zgadzam się z jego poglądami na fakturę czasu. Podejrzewam, że nie”37.
Najrozsądniejszy wydaje się wniosek, iż nie należy wprawdzie utożsamiać filozoficznych dociekań Vana Veena z poglądami jego twórcy, lecz mimo to pewne paralele są niezaprzeczalne. Przede wszystkim, samo w sobie twórcze, bezinteresowne dążenie do zajmowania się czystym czasem – tak jak czystą sztuką lub nauką – niewątpliwie zawdzięcza
Van swemu autorowi. Rozróżnia przy tym tuż na początku Faktury czasu pomiędzy czasem
a przestrzenią w sposób bardzo oryginalny:
„Można być zakochanym w Przestrzeni i jej możliwościach: weźmy na przykład szybkość, charakterystyczną dla niej gładkość świstu szabli; wyrazistą chwałę opanowania pędu; radosny okrzyk wirażu.
Można też być miłośnikiem Czasu, smakoszem trwania. Czas daje mi zmysłową przyjemność, jego substancja i jego rozpiętość, opadanie jego fałd, sama niewyczuwalność jego szarawej gazy w chłodzie ciągłości. Chcę coś z nim zrobić, nacieszyć się pozorem posiadania. Zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy,
którzy próbowali dotrzeć do zaczarowanego zamku, zagubili się w ciemności albo ugrzęźli w Przestrzeni.
Świadom jestem też tego, że Czas jest bulionem dla hodowli metafor”38.
Nabokov, V., Ada albo Żar. Kronika rodzinna, Muza SA, Warszawa 2009.
Ibd., s. 639.
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Jedną z tych metafor jest właśnie ów płynny charakter czasu, o którym Nabokov
wspomina w swoich notatkach. Ponadto czasowa a przestrzenna płaszczyzny bytu zostają wyraźnie przeciwstawione. Ciekawe, że kategorię prędkości (świst szabli, opanowany pęd) przypisuje się do przestrzeni, co na pierwszy rzut oka zdaje się paradoksalne. Łącząc jednakże to wyobrażenie z poprzedzającą je uwagą Vana, iż istoty
czasu nie wolno redukować do jego biegu, dopatrzymy się w takim podejściu pewnego tropu logicznego. Mianowicie: jeżeli traktujemy czas jako czyste trwanie, nie zaś
przemijanie/zmianę, to prędkość rzeczywiście trzeba będzie odnieść do elementów
przestrzennych, ponieważ chodzi tu o przemierzenie pewnego odcinka drogi, pokonanie dystansu. Czas – ten czysty czas, który stanowi przedmiot badań Vana – odgrywa
w tym przypadku drugorzędną rolę, ponieważ szybkość łączy się jedynie z utylitarnym, powszechnym rozumieniem czasu mijającego, a więc leżącego poza sferą zainteresowania bohatera (i głównego narratora) Ady. Prędkość ma na celu czym najprędzej
dostać się z punktu A do punktu B, zatem dominuje w niej „radosny okrzyk wirażu”,
czyli przestrzeń. Substancja czasu, jego chłodna ciągłość nie mają w tym kontekście
żadnego znaczenia, dla Vana zaś to właśnie one stanowią centralny punkt odniesienia.
Dlaczego tak jest? Odpowiedź na to pytanie zostaje poniekąd podana przez samego
Vana. Otóż czas imponuje mu „pozorem posiadania”, pragnie on „coś z nim zrobić”.
Toteż można, a wręcz trzeba poddać w tym momencie pod wątpliwość zasygnalizowaną na wstępnie bezinteresowność jego badań. W dalszym toku rozważań, nadal
konfrontujących czas z przestrzenią, coraz bardziej widoczna robi się więź między
pojęciem czasu a refleksją na temat śmierci:
„Jeśli moje oko mówi mi coś o Przestrzeni, to moje ucho mówi mi coś o Czasie. Podczas jednak gdy
Przestrzeń można oglądać, być może w sposób naiwny, ale bezpośrednio, to Czasu mogę słuchać tylko
między uderzeniami, w krótkiej wklęsłej chwili, niepewnie i nerwowo, coraz wyraźniej uświadamiając
sobie, że słucham nie samego Czasu, tylko krwi płynącej w moim mózgu, a potem żyłami szyjnymi ku
sercu, z powrotem do siedliska osobistych udręk, które nie mają związku z Czasem.”39

Nadrzędną przykrością w tym siedlisku udręk jest strach przed śmiercią, czego
dowodem może służyć chociażby początek rozdziału, w którym Van sarkastycznie
wspomina o bliżej nieokreślonym „natręcie”, twierdzącym, że nie sposób uznać przyszłości za nieistniejącą, skoro implikuje ona ideę absolutnej konieczności (czyli właśnie śmierci)40. Komentarz Vana Veena jest krótki i wymowny: „Wyrzucić go. Kto powiedział, że j a umrę?”41 Przekonanie, iż jego osobiste udręki nie mają nic wspólnego
z tym absolutnym, czystym Czasem, będącym przedmiotem jego rozmyślań i obiektem
rozmaitych rozkoszy estetycznych, przynosi Vanowi zarówno pocieszenie, jak i usprawiedliwienie (warto pamiętać, że pod względem etycznym jest on postacią wyjątkowo
nieprzyjemną, na co zresztą zwracał uwagę i sam autor42, i Brian Boyd w książce Nabokov’s „Ada”. The Place of Consciousness43). Odnotujmy, iż w tradycyjnym religijIbd., s. 643.
Ibd., s. 639.
41
Ibd.
42
Por. Nabokov, V., Własnym zdaniem, dz.cyt., s. 132.
43
Zob. Boyd, B., Nabokov’s “Ada”. The Place of Consciousness. Lisa Loucks Christenton Publishing
2002.
39
40
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nym ujęciu śmierć posiada konotacje raczej przestrzenne aniżeli czasowe. Mówi się
o niej jako o przejściu do zaświatów, tj. innej przestrzeni. Ignorując przestrzeń oraz
powiązany z nią czas mijający (złudny, nieprawdziwy), myśl Vana zarazem ignoruje
śmierć, pragnie ją zwalczyć, zepchnąć na margines zjawisk materialnych, a więc iluzyjnych. Czysty Czas nie jest natomiast ani metaforycznym odcinkiem, „na którym
pasożytuje przestrzeń”44, ani – co się z tym wiąże – przemijaniem. Czym zatem jest?
Van Veen definiuje go następująco: „Czas jest rytmem: owadzi rytm ciepłej wilgotnej
nocy, drobne fale umysłu, oddychanie, bęben w mojej skroni […]. […] nie powtarzające się rytmiczne bębnienie, tylko luka między dwoma uderzeniami, szara luka
między czarnymi uderzeniami: Czuły Interwał.”45 A parę stron później dodaje: „My,
biedni Przestrzeniowcy, […] lepiej jesteśmy przystosowani do Rozciągłości niż do
Trwania; nasze ciało zdolne jest sięgać dalej niż butne świadome wspomnienie. Nie
jestem w stanie nauczyć się na pamięć […] numeru swojego nowego samochodu, ale
czuję asfalt pod oponami przednich kół, jak gdyby były one częściami mojego ciała.”46
W ten sposób fenomen czystego, transpersonalnego czasu nagle wiąże się z fenomenem pamięci, czyli kategorią nader indywidualną, odgrywającą w myśli i twórczości
Nabokova rolę jeśli nie decydującą, to z pewnością bardzo istotną.
Jedna z czołowych niemieckich przedstawicieli dyskursu pamięciowego, literaturo
– i kulturoznawczyni Aleida Assmann w swojej najważniejszej pracy na ten temat –
Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (Długi cień przeszłości: kultura pamięci i polityki historycznej) – pisze, że ludzie jako indywidua są co prawda niepodzielnymi, ale nie samowystarczalnymi jednostkami, tylko
częściami składowymi pewnych bardziej skomplikowanych powiązań, bez których
nie mogą istnieć. Postuluje, iż każde „ja” jest nierozerwalnie połączone z jakimś „my”,
z którego czerpie ono istotne podwaliny swojej identyczności.47 Wynikająca stąd teoria
pamięci pozostaje zatem wierna owej wyjściowej idei, toteż Assmann traktuje pamięć
jednostki nie jako zbiór wspomnień osobistych, lecz w sensie odwiecznej syntezy indywidualnej i kolektywnej pamięci.48 Całokształt życia i twórczości Vladimira Nabokova – autsajdera, wygnańca, niegdyś kontrowersyjnego modernisty, dziś natomiast
klasyka rosyjskiej i amerykańskiej literatury – stanowi, można by rzec, radykalne
przeciwieństwo przytoczonej tezy niemieckiej badaczki. Jego dzieła i poglądy cechuje
zdeklarowany, nieugięty indywidualizm. Koncepcja „my” była Nabokovowi zupełnie
obca w każdej możliwej odsłonie: społecznej, artystycznej, religijnej. Zapytany w wywiadzie dla BBC (1962), czym jest dla niego wspomnienie, pisarz odpowiedział:
„Pamięć jest w rzeczywistości, sama w sobie, tylko narzędziem, jednym z wielu narzędzi używanych
przez artystę; niektóre wspomnienia […] są bardzo kruche i gotowe niekiedy tracić posmak rzeczywistości, gdy powieściopisarz zanurzy je w opowieści […]. […] Myślę, że polega to na miłości, że im bardziej
kochany wspomnienie, tym bardziej jest ono niezatarte i niezgłębione.”49
Nabokov, V., Ada, dz.cyt., s. 646.
Ibd., s. 642.
46
Ibd., s. 647.
47
Por. Assmann, A., Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik,
C.K. Beck, München 2006, S. 21.
48
Ibd., s.23.
49
Nabokov, V., Własnym zdaniem, dz.cyt., s. 26
44
45
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Innymi słowy, fenomen wspomnienia – wedle Nabokova – należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach indywidualnych; kolektywne wspomnienie byłoby w estetyczno-aksjologicznym systemie pisarza tak samo niedorzeczne, jak na przykład ‘kolektywny stan zakochania’. Ponadto pamięć (czy też raczej: sztuka pamięci) nie jest dla
Nabokova stricte naturalnym/biologicznym zjawiskiem, lecz ma w sobie coś z daru
artystycznego; nie przypadkiem mówi on o pamięci „samej w sobie”, niczym Van
Veen o czasie czystym. Wyznawaną przez Nabokova indywidualistyczną filozofię pamięci można więc uznać za swoistą antytezę Assmanowskiej koncepcji pamięci kolektywnej. Kategoria „my”, wraz z opartą na niej ideą wspólnoty, również w powieściach
Nabokova niezmiennie stanowi zagrożenie dla wrażliwej, wyjątkowej, ponadprzeciętnie uzdolnionej jednostki. Pamięć i wspomnienia, o których mówi Assmann, należą
– według myśli Nabokova – do banalnej, iluzorycznej rzeczywistości „idei ogólnych,
konwencjonalnych form powszedniej rutyny”50, podczas gdy prawdziwa pamięć, indywidualna i wyjątkowa, ma znacznie więcej wspólnego z wyobraźnią („Powiedziałbym, że wyobraźnia jest formą pamięci”51), a dzięki temu – z wyższą rzeczywistością,
niedostępną dla przeciętnego umysłu. Brzmi to poniekąd snobistycznie, aczkolwiek
trzeba zaznaczyć, iż więź międzyludzka nie jest w tekstach Nabokova negowana.
Mamy tu raczej do czynienia z zastąpieniem społecznej koncepcji „my” poprzez głęboko osobistą, a jednocześnie transpersonalną wizję czegoś, co określiłbym mianem
pamięci poetyzowanej, ściśle powiązanej z uczuciem miłości, czego najjaskrawszy
wyraz znajdziemy w autobiografii pisarza Pamięci, przemów w scenie, gdzie Nabokov
opisuje swoje myśli i uczucia, kiedy po raz pierwszy zobaczył swojego nowonarodzonego syna Dimitrija:
„Gdy tylko zaczynam myśleć o swojej miłości do bliskiej osoby, od razu mam zwyczaj wysyłać promienie płynące z mojej miłości – z serca, z czułego jądra intymności – do potwornie odległych punktów
wszechświata. Coś każe mi mierzyć świadomość własnej miłości miarą tak niewyobrażalnych i nieobliczalnych rzeczy jak zachowanie mgławic […], straszliwe pułapki wieczności, to, co niepoznawalne, za
tym, co nieznane, bezradność, zimno, inwolucje oraz interpretacje czasu i przestrzeni przeprawiające
o zawrót głowy. […] Nie ma na to rady; muszę wiedzieć, na czym stoję, gdzie stoisz Ty i mój syn. […]
Muszę włączyć cały czas i całą przestrzeń w swoje uczucie, w doczesną miłość, żeby stępić jej śmiertelność, co pomaga mi zwalczyć niewymowne poniżenie, śmieszność i trwogę z powodu rozwinięcia
nieskończoności myśli i uczucia w obrębie skończonego istnienia.”52

Z filozoficznego punktu widzenia fragment ten jawi się jako niezwykle oryginalna mieszanka neoromantycznego personalizmu z panteizmem o lekko gnostycznym
zabarwieniu. Emocjonalne i duchowe centrum wszechświata znajduje się wprawdzie
wewnątrz indywidualnego „ja”, jednakże twórcza energia miłości jednostki (a pamiętajmy, że miłość u Nabokova wciąż jest związana ze wspomnieniem) nie ogranicza się
jedynie do sfery indywidualnej, lecz przenika czasoprzestrzeń, wykraczając poza jej
granice i podążając tam, gdzie wszelkie dyskursywne rozgraniczenia pomiędzy „ja”,
„ty” czy też „my” tracą rację bytu.
Ibd., s. 132.
Por. ibd., s. 26.
52
Nabokov, V., Pamięci, przemów, Muza SA, Warszawa 2004, s. 266-267.
50
51

238

Andrey Kotin

4. Myśl a Materia
Jednym z najczęściej przywoływanych w kontekście twórczości Nabokova prądów
filozoficznych są nauki gnostyckie. Stało się tak nie tyle ze względu na całokształt
tej twórczości, co raczej dzięki pojedynczym dziełom, szczególnie podatnym na tego
typu klucze interpretacyjne. Cytując Leszka Engelkinga:
„U Nabokova widać odwołania gnostyckie przede wszystkim w Zaproszeniu na egzekucję […], ale
jest rzeczą prawdopodobną, że dałoby się je wyśledzić również gdzie indziej, np. w Obronie Łużyna […].
W utworze tym jedna z drugoplanowych postaci nosi nazwisko Walentinow, co może się skojarzyć z gnostykiem Walentynem. Rzecz jasna, mógłby to być przypadek, ale mamy jeszcze w tej powieści (jedynie
w wersji rosyjskiej) postać nauczyciela Łużyna, W a l e n t i n a Iwanowicza, który pełni istotną, choć dla
siebie nieświadomą, rolę w dochodzeniu bohatera do idealnej, całkowicie wyzbytej materii rzeczywistości szachowej.”53

Słowo „idealna” w odniesieniu do rzeczywistości szachowej należy tu rozumieć
w sensie stricte filozoficznym, czyli jako przeciwieństwo świata materialnego, bez
potocznie przyjętego pozytywnego zabarwienia tego pojęcia. W jednej z najnowszych
rosyjskojęzycznych monografii na temat Nabokova – książce Nikołaja Karpowa o romantycznych kontekstach prozy pisarza – autor wykazuje interesujące paralele pomiędzy Obroną Łużyna a Piaskunem E.T.A. Hoffmanna, porównując wątek opętania
protagonisty w każdym z tekstów54 oraz trafnie wskazując na podobieństwo scen finałowych: i u Hoffmanna, i u Nabokova główni bohaterowie giną śmiercią samobójczą, skacząc w pierwszym przypadku z wieży widokowej, w drugim zaś – z okna
nowego mieszkania.55 Rzeczywiście, historia szachisty, jakkolwiek genialnego i wywołującego współczucie, bardziej przypomina mroczną nowelę spod znaku „czarnego
romantyzmu” (schwarze Romantik) niż symboliczną przypowieść o duchowym wyzwoleniu jednostki z sideł złowieszczej materii. Podobnie jak w wielu innych powieściach Nabokova, postacie, które mogłyby się zdawać uziemione, tkwiące w niewoli
moralności mieszczańskiej – przede wszystkim żona Łużyna – w ostatecznym rozrachunku wykazują się większą od bezwolnego protagonisty duchową siłą i przezornością (Brian Boyd dodaje do szeregu tych niby drugoplanowych, a zarazem etycznie
wzorowych bohaterów także żonę i szwagra oślepionego namiętnością Alberta Albinusa z powieści Śmiech w ciemności56). Tragedia Łużyna nie jest zatem tragedią
artysty, który ucieka przed błahą rzeczywistością do świata niczym nie skrępowanej
wyobraźni, lecz raczej katastrofalnym fiaskiem człowieka, który posiadł, co prawda,
pewne ponadprzeciętne umiejętności (w sferze, zauważmy, podlegającej regułom surowym i niezłomnym, czyli w szachach), ale w żadnym wypadku nie może on zostać
uznany za osobę „przebudzoną” w gnostyckim znaczeniu słowa. Bardzo celnie pisze
o tym Karpow, twierdząc, iż powstaje wrażenie, że to nie Łużyn posiada swój dar,
lecz odwrotnie: dar „posiada” Łużyna i rozporządza jego życiem wedle ślepej woli
Engelking, L., Chwyt metafizyczny, dz.cyt., s. 11.
Por. Karpow, N., Романтические контексты Набокова, Издательство Санкт-Петербурского Государственного Университета, Sankt-Petersburg 2018, s. 50-51.
55
Por. ibd., s. 56.
56
Por. ibd., s. 592-594.
53
54
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bynajmniej nie życzliwego losu.57 W eseju Чуть-чуть о философии Набокова (Kilka
słów o filozofii Nabokova) Aleksander Piatigorski przyrównuje bezcelową grę do bytu
nieświadomego, a w postaci Walentinowa – swego rodzaju „menadżera” Łużyna –
dopatruje się rysów demonicznego uwodziciela: jeżeli Łużyn chce poznać grę samą
w sobie, niezależnie od jej zewnętrznych celów, to Walentinow zainteresowany jest
skutkiem, czyli wygraną. Z drugiej jednak strony – dodaje Piatigorski – to właśnie
Walentinow przywraca Łużyna (nie mając oczywiście takiego zamiaru) do poznania
jedynej zrozumiałej dla niego rzeczywistości, tj. bezcelowo-boskiego bytu szachów58.
Wedle Piatigorskiego, centralny konflikt powieści dotyczy konfrontacji myślenia
z materią: „Sądzę, że dualizm światopoglądu Nabokova ukazuje się przede wszystkim
właśnie w tym ciągłym podkreślaniu różnicy między myślą człowieka a rzeczami, zrobionymi przez ludzi albo tak czy inaczej uczłowieczonymi.”59 Ciekawe, że myśl jest
w tej walce z góry skazana na klęskę, ponieważ rzeczy są autentyczną częścią świata
materialnego, myślenie natomiast jedynie podlega pewnym zasadom obowiązującym
w tym świecie, ale zarazem należy do innej, niematerialnej rzeczywistości. Dlatego
też wnioskuje Piatigorski, że życie zwycięża ostatecznie osobę szachisty, aczkolwiek
jego myślenie wygrywa z życiem. Łużyn, zdaniem filozofa, został wprawdzie pokonany przez materię, ale życiu z kolei nie udało się schwytać go „żywcem”60. Piatigorski
dostrzega w tym wewnętrzny gnostycki ascetyzm Łużyna, dodając, iż najistotniejszej
różnicy pomiędzy chrześcijańskim gnostycyzmem a ortodoksyjnym chrześcijaństwem
szukać należy w ich stosunku do życia, nie zaś do Boga i człowieka.61 Jednakże teza,
jakoby szachista Nabokova, popełniając samobójstwo, uzyskuje upragnione wyzwolenie i dostępuje wyższej/boskiej rzeczywistości, wydaje się dość dyskusyjna, chociażby ze względu na niepokojącą dwuznaczność jednego z ostatnich zdań powieści:
„[…] a w tym mgnieniu, w którym Łużyn rozwarł ręce, w mgnieniu, kiedy chlusnęło mu w usta rozpędzone, lodowate powietrze, zobaczył jaka to wieczność usłużnie
i nieubłaganie rozpostarła się przed nim.”62 No właśnie: jaka to była wieczność? Tego
czytelnik się nie dowiaduje.
Jeśli chodzi natomiast o Zaproszenie na egzekucję, to elementy gnostyckie są
w tym tekście aż zanadto rozpoznawalne nie tylko na płaszczyźnie tematycznej, ale
też symbolicznej, a nawet strukturalnej: motyw twierdzy więziennej, będącej swoistą metaforą życia; strażnicy „w regulaminowych maskach”63 czy wreszcie koncepcja śmierci jako przebudzenia. Zwrócono na to uwagę już w pierwszych ówczesnych
recenzjach, więc był to jeden z nielicznych, wyjątkowych wręcz przypadków, kiedy
tekst Nabokova (wówczas pisał jeszcze pod pseudonimem Władimir Sirin) łączono
Karpow, N., Романтические контексты Набокова, dz.cyt., s. 36-37.
Por. Piatigorski, A. (Пятигорский, А.), Чуть-чуть о философии Владимира Набокова, http://izbrannoe.com/news/mysli/aleksandr-pyatigorskiy-chut-chut-o-filosofii-vladimira-nabokova/, 18.10.2018
59
Ibd., 18.10.2018: „Я думаю, что дуализм набоковского мироощущения и выражается прежде всего в этом постоянном подчеркивании различия между мыслью человека и вещами, сделанными
людьми или так или иначе очеловеченными.” Pol. tłum. A.K.
60
Por. ibd., 18.10.2018.
61
Por. ibd., 18.10.2018.
62
Nabokov, V., Obrona Łużyna, Muza SA, Warszawa 2005, s. 228. [Podkreślenie – A.K.].
63
Nabokov, V., Zaproszenie na egzekucję, Muza SA, Warszawa 2014, s. 195.
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z zagadnieniami filozoficznymi64. W późniejszych pracach, zwłaszcza w wydanej krótko po śmierci pisarza książce Siergieja Dawydowa Teksty-matrioszki Vladimira Nabokova65, wątki gnostyckie zajęły wręcz centralne miejsce w interpretacji powieści.
Jak słusznie pisze Dawydow, zbrodnia protagonisty Cyncynata C. – jego całkowita
nieprzejrzystość – którą w oryginale rosyjskim określono jako „gnozeologiczną zgniliznę”66, w anglojęzycznym przekładzie, zrobionym przez samego autora, zastąpiła
jeszcze bardziej dobitną „gnostical turpitude”67, czyli zgnilizna wprost „gnostyczna”.
Kluczową dla zrozumienia powieści gnostycką ideą jest, według Dawydowa, dualistyczny model bytu, zgodnie z którym świat materialny nie został stworzony przez
prawdziwego, wszechmocnego i wiecznego Boga-Ducha, lecz jest dziełem Demiurga
– istoty znacznie niższej, niemalże demonicznej, przedstawianej często „jako niedoświadczony twórca, starający się naśladować dzieło prawdziwego Boga”68. Stąd też
świat, wykreowany przez tego „pseudo-boga”, także nosi wszelkie znamiona parodii, groteski, koszmarnego cyrku, gdzie rządzą absurd, chaos i wulgarne okrucieństwo, które niewątpliwie cechują ukazaną w powieści Nabokova fantasmagoryczną,
dystopijną rzeczywistość. Bóg-Duch natomiast pojawia się w pismach gnostyckich
pod pseudonimami typu „Jasny Promień”, „Nieznany Ojciec” czy też „Niewypowiedziany”69. Mówiąc o Cyncynacie i jego otoczeniu, Dawydow podkreśla elitarność gnostyckich nauk:
„Nie wszystkim ludziom dana jest ta boska iskra, pneuma. Zbawienia dostąpią jedynie nieliczne wybrane istoty, w których ona przebywa. Cała reszta, nieświadomie pogrążona w materialnej skazie […],
skazana jest na unicestwienie. […] Ale dlatego że byt boski jest ukryty i nie da się go poznać w granicach
świata przedmiotów […], wieść o tej wyższym rzeczywistości przychodzi z zewnątrz poprzez pośrednika,
przynoszącego objawienie. Właśnie w tym objawieniu tkwi zbawienne poznanie, gnoza, czyli poznanie
prawdziwego boga i prowadzącej ku niemu drogi.”70

Kim mógłby być ów „prawdziwy bóg” w odniesieniu do świata ukazanego w Zaproszeniu na egzekucję? Dawydow widzi go w ojcu Cyncynata, którego ten ostatni nigdy nie poznał, ale dowiedział się od swojej matki, iż również był on nieprzezroczysty.
Te dwa szczegóły – anonimowość oraz duchowe pokrewieństwo – utwierdzają Dawydowa w przekonaniu, że to właśnie tajemniczy rodziciel głównego bohatera odgrywa
Por. Piatigorski, A. (Пятигорский, А.), Чуть-чуть о философии Владимира Набокова, dz.cyt.,
22.10.2018.
65
Dawydow, S., Teksty–Matreski Vladimira Nabokova, Verlag Otto Sagner, München: 1982.
66
Nabokov, V., Zaproszenie na egzekucję, Muza SA, Warszawa 2014, s. 66.
67
Por. Dawydow, S., Гностическая исповедь в романе «Приглашение на казнь», http://litresp.ru/chitat/
ru/%D0%94/davidov-sergej-sergeevich/teksti-matryoshki-vladimira-nabokova/6, 19.10.2018.
68
Hutin, S., Gnostycy. Poznanie przynoszące zbawienie, w: Literatura na świecie, Nr 12 (197), Warszawa
1987, s. 25
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Por. ibd.
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Ibd., s. 110-111: „Не всем людям дана эта божественная искра, пневма. Лишь для немногих избранных существ, в которых она пребывает, предусматривается спасение. Все остальные, бессознательно погруженные в порочную материю […] обречены на погибель. […] Но поскольку бытие
божие сокрыто и в пределах предметного […] мира непознаваемо, весть о нем приходит извне
через провозвестника, приносящего откровение. В этом откровении и заключается спасительное
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tu rolę nieznanego bóstwa.71 Bardziej wiarygodne wydaje się jednakże, iż ojciec Cyncynata – podobnie jak on sam – był tylko jednym z „wybranych”; całkiem możliwe, że
też trafił kiedyś do tej samej celi, gdzie ewidentnie znajdował się wcześniej ktoś bliski
protagoniście, o czym świadczy na przykład wyrzeźbiony przy kratach napis: „Nic nie
widać, też próbowałem”72. Zmodyfikujmy wyżej postawione pytanie i zastanówmy się
teraz: Kim jest twórca tej strasznej, zniekształconej rzeczywistości, w której biednemu Cyncynatowi przyszło żyć? Z czysto technicznego punku widzenia odpowiedź
jest zaskakująco prosta: jest nim, oczywiście, autor powieści, Vladimir Nabokov. Czy
można zatem utożsamić go z gnostyckim Demiurgiem? Bynajmniej. Wszak ten sam
Nabokov w scenie finałowej uwalnia swojego bohatera spod jarzma iluzji, sprawia,
że przedstawiony świat, będący tak naprawdę kiepską atrapą rzeczywistości, rozpada
się i zanika, Cyncynat natomiast udaje się „w stronę, gdzie sądząc po głosach, stały
istoty podobne do niego”73 (w pewnym sensie, porównywalny los zostaje zgotowany
także głównemu bohaterowi powieści Z nieprawej strony – filozofowi Adamowi Krugowi74). Zło samo w sobie oraz towarzyszące mu cierpienie okazują się w końcu iluzją,
koszmarnym snem, autorefleksyjną pułapką, w którą świadomość – można by rzec –
sama się zapędziła. Podstawowy problem tkwi zatem w tym, jak Cyncynat postrzega
twierdzę, gdzie go zamknięto; w jego bezpodstawnym strachu przed śmiercią, czyli
właściwie życiem (cały czas wie przecież, że śni, a tak zwana egzekucja wyzwoli go
z tego snu, co wielokrotnie zostaje w tekście podkreślone). Z drugiej strony, właśnie
ten paniczny strach uruchamia poniekąd proces poznania bądź też dostrzegania w sobie pierwiastka nieśmiertelności, co znowuż zbieżne jest z podejściem gnostyckim:
„Według Ewangelii prawdy proces samopoznania rozpoczyna się, kiedy osoba doświadcza „bólu i przerażenia”, jakby zgubiła się we mgle albo dręczyły ją koszmary.
Jak wiemy, Walentynowy mit o pochodzeniu człowieka opisuje oczekiwanie na śmierć
i unicestwienie jako empiryczny początek gnostyckich poszukiwań”75, zaznacza Elaine Pagels w książce Ewangelie Gnostyckie.
Słusznie zauważa więc Brian Boyd, że „zaklęty krąg „świadomości śmiertelnej”
stanowi w powieściach Nabokova „constans myśli filozoficznej”76. Również w przedostatniej (ukończonej) powieści autora – Przezroczyste przedmioty77 – śmierć czai się
na każdym kroku. Niemalże wszystkie wspomniane w tekście postacie w momencie
powstawania książki albo już nie żyją, albo – jak główny bohater Hugo Person – niebawem ten świat opuszczą. To właśnie one – dusze umarłych – obserwują świat żywych, w tym zawiłe losy protagonisty, bowiem dla nich, pozbawionych ciężaru ciała,
materia staje się maksymalnie wycieńczona, przezroczysta. Dotyczy do jednakże tylko
artefaktów i niektórych zjawisk naturalnych, ale nigdy innych dusz, przebywających
na razie w ciałach żyjących ludzi. Dusze/duchy u Nabokova potrafią przejrzeć historię
powstania ołówka aż do pradawnych losów drzewa, z którego został wyrzeźbiony,
Por. ibd., s. 135.
Por. Nabokov, V., Zaproszenie na egzekucję, dz.cyt., s. 27.
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Ibd., s. 205.
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Por. Nabokov V., Z nieprawej strony, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995, s. 219-220.
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Pagels, E., Ewangelie gnostyckie, Purana, Wrocław 2007, s. 206.
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Boyd, B., Nabokov. Dwa oblicza, dz.cyt., s. 142.
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Nabokov, V., Przezroczyste przedmioty, Muza SA, Warszawa 2011.
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ale nie umieją czytać w myślach ani przewidzieć (w sposób nadprzyrodzony) czynów
tej lub innej jednostki. Cóż natomiast z żyjącymi? Czy mogą w jakikolwiek sposób
odczuwać obecność swoich krewnych lub znajomych przebywających po drugiej stronie? Za nielicznymi wyjątkami przypadkowych wybrańców typu Faltera, większość
postaci jest – niestety albo i na szczęście – pozbawiona takiej możliwości. Jak zauważa Henri Bergson: „Jest zresztą zupełnie możliwe, że jeśli wola jest zdolna do
wytwarzania energii, to ilość tej energii jest zbyt nikła, by mogła w sposób wyczuwalny poruszać nasze narzędzia pomiaru: może jednak mieć ogromne skutki, jak iskra,
która wysadza w powietrze skład prochu”78. Dlatego też zdarzają się czasem chwilowe,
niejasne przebłyski, kiedy osoba (czy raczej persona) zdaje się na moment nawiązać
kontakt z innym, zaświatowym planem, aczkolwiek zazwyczaj te momenty ignoruje:
„Person poczuł, że coś, lub ktoś, radzi mu bezzwłocznie wyjechać […] Nie usłuchał cienia i w gruncie rzeczy może postąpił słusznie. Zdawało nam się, że jest w nim jeszcze na parę lat zwierzęcej rozkoszy,
gotowi byliśmy wtrącić mu tę dziewczynę do łóżka – ale to w końcu on miał zadecydować, mógł sobie
nawet umrzeć, gdyby chciał.”79

Zatem dusze obserwujące Persona są w gruncie rzeczy pozytywnie do niego nastawione, choć znowuż nie na tyle, by rozpaczać nad jego osobistym nieodwracalnym
wyborem. Wiedzą wszak, iż życie bynajmniej nie kończy się wraz ze śmiercią. Przy
czym za życia niektórzy z nich byli wielce sceptycznie nastawieni do opcji życia pośmiertnego. Osobę co najmniej jednego z obserwujących Hugona narratorów możemy
bowiem ustalić z dużą pewnością. Jest to tajemniczy pisarz R., który w swoim ostatnim liście do wydawcy, sporządzonym już w szpitalu, w obliczu zbliżającej się śmierci
wyznaje:
„Drogi Philu! List ten jest, bez wątpienia, ostatnim, jaki do Ciebie piszę. Opuszczam Cię. Opuszczam Cię dla innego, jeszcze większego, Wydawcy. Tam cherubini zrobią mi korektę albo diabli nadadzą
błędów drukarskich – w zależności od tego, do którego działu przypisana zostanie moja dusza. […] Im
bardziej się kurczę, tym bardziej się rozrastam. Jest to zjawisko, podejrzewam, niezwykłe. Całkowite
odrzucenie wszystkich religii, jakie wyśnił rodzaj ludzki, i całkowity spokój wobec całkowitej śmierci!
Gdybym zdołał wyjaśnić tę triadę całkowitości w jednej wielkiej księdze, księga ta stałaby się, nie wątpię,
nową biblią, a jej autor – założycielem nowej wiary.”80

Manifest umierającego pisarza można uznać równie dobrze za parodię przedśmiertnych objawień, jak i zakamuflowaną deklarację odmiennej duchowości. Nabokov nie należy bowiem do pisarzy serwujących czytelnikowi gotowe odpowiedzi ani
tym bardziej ,recepty metafizyczne’. Skądinąd, daleko mu też do właściwego, a wręcz
niezbędnego w gnostycyzmie przekonania, że (prawdziwy) Bóg jest pozbawiony „odpowiedzialności za stworzenie świata materialnego”81. Niemniej jednak w tekstach
Nabokova zwykle należy rozróżniać pomiędzy ‘referentem’ świata opowiedzianego
(czyli narratorem) a tą wyższą instancją, która kwestionuje realność owego świata
Bergson H., Myśl i ruch. Dusza i ciało, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, s. 141.
Nabokov, V., Przezroczyste przedmioty, dz.cyt., s. 119.
80
Ibd., s.112-113.
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Runciman, S., Gnostyckie tło, w: Literatura na świecie, Nr 4 (213), Warszawa 1989, s. 15.
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albo wręcz go niweluje (czyli autorem). Czasem jednak te funkcje zdają się pokrywać. Wówczas sam Nabokov jak gdyby burzy zasłonę między sobą a stworzoną przez
niego rzeczywistością fikcyjną, wyzwalając te najbardziej uszlachetnione (i z tego powodu najgłębiej cierpiące) swoje postacie spod jarzma otaczającej ich iluzji (Cyncynat, Krug). Być może dlatego w eseju o sztuce i zdrowym rozsądku pisarz postuluje,
że prawdziwy artysta zawsze umie dostrzec pierwotne dobro wszelkiego istnienia82,
a w jednym z wywiadów wprost mówi: „Filozoficznie jestem niepodzielnym monistą”83. Oba te twierdzenia sprzeczne są z gnostycką koncepcją bytu, opierającą się na
dualizmie ducha a materii, dobra i zła, poznania a niewiedzy.

5. Podsumowanie
Nabokov, zdaniem Piatigorskiego, doskonale wiedział, że sensu nie można poznać ani
odkryć, lecz jedynie szukać84. Pokrywa się to z koncepcją niemieckich romantyków, precyzyjnie streszczoną przez Bartłomieja Kuczowskiego w artykule o literackich aspektach filozofii Schopenhauera: „Chodzi o stałą otwartość na duchową wielość jako przeciwieństwo
hermetycznego zamknięcia, skończoności; o «stawanie się», a więc proces, i przemierzanie
drogi – miast koncentracji na statycznym wyniku poznania.”85 Tym bardziej zaskakujące jest
przekonanie Piatigorskiego, iż Nabokov z całą pewnością romantykiem nie był86, zwłaszcza
że sam autor stanowczo podkreślał wyraźne romantyczne cechy takich swoich opowiadań,
jak Siostry Vane czy Znaki i symbole (a oba teksty cenił bardzo wysoko)87.
Zdaje się zatem, iż zarówno filozofia romantyzmu, jak i nauki gnostyków były Nabokovowi doskonale znane oraz chętnie sięgał po nie podczas kreacji nowych światów literackich. Mimo to nie można go uznać ani za romantyka, ani za gnostyka w sensie ścisłym:
z tego prostego powodu, że nie wyznawał on żadnej usystematyzowanej palety poglądów,
tworzącej integralną, obowiązującą część tej czy innej opcji filozoficznej bądź metafizycznej. Nie przynależał też do żadnej religii, aczkolwiek nawiązania biblijne, symbole chrześcijańskie, a nawet odwołania do innych, bardziej egzotycznych kultów tu i tam przewijają
się przez jego wielowymiarową, polifoniczną twórczość. Daje to powód do prowadzenia
rozmaitych tropów interpretacyjnych: zaczynając od prac usiłujących przedstawić Nabokova jako kontynuatora rosyjskich symbolistów88, a kończąc na bardziej współczesnych
rozprawach, gdzie dorobek pisarza zostaje niekiedy eksplikowany przez pryzmat filozofii dalekowschodniej89 (mimo że wszelki ‘orientalizm światopoglądowy’, zwłaszcza ten
spod znaku buddyzmu, był pisarzowi głęboko obcy, czemu wyraz niejednokrotnie dawał
Nabokov, V.,
Nabokov. V., Własnym zdaniem, Aletheia, Wrocław 2016, s. 99.
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w swoich tekstach90). Inni badacze z kolei posuwają się do wniosków co najmniej spornych,
stwierdzając, iż „Nabokow, w początkowym okresie swojej twórczości, przyjmował życie
jako dar Boży i odrzucał jednocześnie jego tragizm”91, później zaś „zaczął wyznawać zupełnie inną filozofię – stał się ateistą”92.
Wiele zależy więc od tego, na jakich dokładnie tekstach bazuje interpretator oraz – czynnik być może jeszcze ważniejszy – w jakim celu i z jakimi predyspozycjami podchodzi do
analizowanego tekstu. Opierając się na przykład na opowiadaniu Ultima Thule, nie sposób
nie przyznać racji Piatigorskiemu, kiedy twierdzi on, że prawda – wedle Nabokova – nie jest
zawarta w subiektywnym myśleniu pojedynczego człowieka, lecz istnieje w swojej obiektywnej pełni, aczkolwiek umysł nie jest w stanie udźwignąć obiektywności tej prawdy, dopóki działa on wewnątrz subiektywnej ludzkiej psychiki (uściślając, że umysł właściwie
może, ale psychika – nie, dlatego przypadkowe spotkanie z Prawdą (istiną) grozi utratą
równowagi psychicznej)93. Wiedza okazuje się więc odpowiedzią na niezadane pytanie, dlatego też nie ma sensu pytać o życie po śmierci albo swój los, ponieważ, ściśle rzecz biorąc,
nie wiemy o co pytamy.94 Trafna wydaje się również uwaga Piatigorskiego, że charakterystyczne dla Nabokova spojrzenie na świat to swego rodzaju „filozofia bocznego spojrzenia”
(„философия бокового зрения”), czyli intuicyjne przekonanie, iż rzeczy najistotniejsze
dostrzec można nie tylko z pewnego dystansu, ale wręcz znajdując się na skraju pola widzenia.95 Ową tezę ,bocznego’ spojrzenia na życie i świat podtrzymuje także – choć raczej
w społeczno-kulturowym ujęciu – Michaił Epstein, który wręcz dopatruje się tu powiązań
z nazwiskiem autora (Nabokov, na boku, z boku itd.)96.
W ostatecznym rozrachunku powstaje zaś przedziwne wrażenie, że im bardziej zgłębia
się twórczość i poglądy tego wyjątkowo osamotnionego artysty, tym skuteczniej wymykają się one wszelkim próbom generalizacji i systematyzacji. Zarazem nie sposób jednak
zaprzeczyć, iż mamy tu do czynienia z literaturą filozoficzną w jak najgłębszym tego słowa
znaczeniu. Podobna zagwozdka interpretacyjna niezmiennie towarzyszy dziełom zupełnie
innego autora – Franza Kafki – co może nie jest wcale przypadkowe, biorąc pod uwagę, że
Nabokov uważał go za najlepszego pisarza, jaki kiedykolwiek tworzył w języku niemieckim.97 Ale to już temat zasługujący na osobną rozprawę literaturoznawczą.
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(Nie)przejrzystość rzeczy: wybrane filozoficzne aspekty twórczości Vladimira
Nabokova
Streszczenie
Niniejszy artykuł stawia i z różnych perspektyw rozpatruje następujące założenia:
– prozę Nabokova odnieść należy do literatury filozoficznej ze względu na przewodnie tematy i motywy, wokół których nieustannie oscylują jego teksty;
– z tekstów, esejów i wykładów Nabokova wyłania się bardzo klarowna filozofia sztuki literackiej, której podstawową ideą jest estetyczna autonomia świata fikcyjnego względem szeroko (czy raczej wąsko)
pojmowanej rzeczywistości obiektywnej (pojęcie uznawane przez pisarza za pewnego rodzaju ‘kolektywne złudzenie’);
– w każdej powieści Nabokov powraca, w ten czy inny sposób, do natury czasu, przestrzeni, pamięci,
bezgranicznych możliwości umysłu i świadomości, utkwionych jednak w powłoce materialnej i przez nią
ograniczonych;
– będąc autorem niewątpliwie filozoficznym, Nabokov nie należał do żadnego prądu ani ruchu ideowe247

(Nie)przejrzystość rzeczy: wybrane filozoficzne aspekty twórczości Vladimira Nabokova
go, tworząc swoją własną, wysoce artystyczną filozofię, ontologicznie nieoderwalną od jej literackiego
wcielenia. Dlatego też wyrażone w dziełach Nabokova myśli i koncepcje filozoficznie najlepiej jest analizować w kontekście tychże dzieł, wystrzegając się zwłaszcza wszelkich generalizujących tez i wniosków.
Słowa kluczowe: literatura, filozofia, Nabokov, czas, prawda
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Między nadzieją a rezygnacją – starość i przemijanie
w esejach filozoficznych Paula Ricoeura i Jeana Améry’ego
1. Wstęp
Podejmując temat kruchości życia, przemijalności, w konsekwencji także
i śmierci, nie sposób uciec od problematyki doświadczeń II wojny światowej, które radykalnie wpłynęły na sposób myślenia o życiu i śmierci w drugiej połowie XX
wieku. Trudno nazywać przesadą zdanie Imrego Kertésza, dla którego Auschwitz i to
wszystko, co się z nim łączy […], jest od czasów Krzyża największą traumą Europy2.
Węgierski noblista zauważa jednocześnie, że przepracowanie traumy Holocaustu to
kwestia jeśli nie setek, to w każdym razie dziesiątek lat, a więc zadanie czy też dzieło
rozpisane na kolejne, przyszłe pokolenia.3
Wobec ogromu hitlerowskiej zbrodni, której ofiarami padła każde bez mała europejska nacja, należało spodziewać się, że systematyczne i konsekwentne rozliczenie
rozpocznie się zaraz po upadku totalitarnego reżimu. Stało się jednak inaczej. W.G.
Sebald wskazuje hipotezę małżeństwa Margarete i Alexandra Mistcherlichów o niezdolności do żałoby, która cechowałaby niemieckie społeczeństwo w latach następujących bezpośrednio po wojnie4, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że także
i później nie nastąpiła żadna radykalna w tym względzie zmiana5. Niezdolność do
zabrania głosu dotknęła nie tylko społeczeństwo rozumiane holistycznie, ale także
poszczególne jego jednostki: wybitne, predestynowane wręcz do przypominania, komentowania i nawoływania do żałoby. Autorzy „Eksperymentów w myśleniu o Holocauście” wymieniają spośród nich najważniejszych: Martina Heideggera, Ernsta Blocha, György’ego Lukácsa czy Martina Bubera.6 To pokolenie myślicieli urodzonych
jeszcze w XIX wieku, oniemiałych doświadczeniem Zagłady, Auschwitz i II wojny
światowej. Dyskurs żałoby wprowadzić miało dopiero pokolenie późniejsze.
Sebald zauważa, że pewną zmianę w myśleniu o II wojnie światowej na gruncie
literatury niemieckiej przyniosły dopiero lata 60., razem z twórczością Günthera GrasUniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
Kertész I., Wolna Europa, przeł. E. Sobolewska [w:] Kertész I., Język na wygnaniu, Warszawa 2004, s. 49,
3
ibid., s. 49,
4
Sebald W.G., Konstrukcje żałoby [w:] Sebald W.G., Campo santo, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa
2014, s. 113-114,
5
ibid., s. 115-116
6
Milchman A., Rosenberg A., Eksperymenty w myśleniu o Holocauście. Auschwitz, nowoczesność
i filozofia, przeł. L. Krowicki, J. Szacki, Warszawa 2003, s. 27-29. Na szczególną uwagę w kontekście
dalszej części artykułu zasługuje ostatni spośród wymienionych, Martin Buber, z tej choćby przyczyny, że
na kulturowo-intelektualne pokrewieństwo z nim powoływał się Paul Celan. Zob. Celan P., Przemówienie
z okazji przyjmowania nagrody literackiej wolnego hanzeatyckiego miasta Bremy, przeł. F. Przybylak
[w:] Celan P., Utwory wybrane, przeł. St. Barańczak, et al., Kraków 1998, s. 315, (przypisy nieopisane
bibliograficznie pochodzą od autora).
1
2

249

Między nadzieją a rezygnacją – starość i przemijanie w esejach filozoficznych Paula Ricoeura i Jeana Améry’ego

sa, Heinricha Bölla, Alexandra Klugego czy Wolfganga Hildesheimera.7 Interesujący
wydaje się fakt, że podobną ramę czasową dla ponownego odkrycia śmierci wyznacza
francuski historyk szkoły annales, Michel Vovelle, w monumentalnym opracowaniu
„Śmierć w cywilizacji Zachodu”. Dla Vovelle’a proces ów rozpoczął się w połowie
lata 60. i był on nie tyle zwrotem w postawach, gestach i rytuałach, co pewnym żądaniem, nowym spojrzeniem, będącym w dużej mierze dziełem intelektualistów, krótko
mówiąc: poszerzeniem świadomości.8 Autor zupełnie pomija tutaj aspekt związany
z powojennym szokiem, chociaż w kontekście cywilizacyjnego niepokoju wspomina,
iż mimo upływu czasu, doświadczenie wojny wciąż jest żywe, zaś zbiorowa żałoba najwyraźniej wciąż trwa9. Sebald mógłby powiedzieć, że dopiero się zaczyna, a ponowne
odkrywanie śmierci jest jednym z jej symptomów.
Blisko dwadzieścia lat musiało minąć od zakończenia II wojny, aby szczególnie
mocno zainteresowano się z antropologicznego i filozoficznego punktu widzenia problematyką śmierci. Wydaje się, że był to konieczny okres stagnacji, niezbędny, aby do
głosu doszło nowe pokolenie, jednocześnie wystarczająco długi, by wojenna trauma
mogła jeśli nie minąć, to przynajmniej znacząco osłabnąć. Zarazem nastąpiło przeniesienie zainteresowania z problematyki śmierci w kontekście zagłady milionów na
śmierć jednostki. Analogiczny proces, na co zwraca uwagę Paul Ricoeur, z równoczesnym, by tak rzec, spersonalizowaniem figury śmierci, nastąpił po średniowiecznej fali
epidemii dżumy.10
Lata 60. to okres, kiedy zaczęła formować się współcześnie rozumiana tanatologia:
w 1966 roku ukazuje się w Paryżu dzieło „La Mort” Vladimira Yankelevitcha. Dwa
lata później Jean Améry w Stuttgarcie publikuje esej „O starzeniu się. Bunt i rezygnacja”. Dopiero jednak lata siedemdziesiąte przyniosą prawdziwy wysyp publikacji poświęconych temu zagadnieniu. We wspominanej już „Śmierci w cywilizacji Zachodu”
(rok pierwszego wydania 1983), Vovelle przeprowadza staranną statystkę publikacji
poświęconych śmierci: w Europie z początkiem lat 50. jest to średnio 1,5-2 publikacji
rocznie, natomiast w roku 1970 – już 147.11 W Stanach Zjednoczonych w latach 19701975 średnia roczna ilość publikacji dotyczących śmierci to około 300.12
Celem artykułu jest bliższe przyjrzenie się dwóm radykalnie przeciwstawnym postawom w myśleniu o śmierci, a także próba przyporządkowania ich pewnym poetyckim
reprezentacjom. O ile, jak chce Yankelevitch, myśleć o śmierci, to myśleć niemożliwe
do pomyślenia13, o tyle poezja dzięki sile metafory może podjąć próbę, jeśli nie wytworzenia narracji o śmierci, to przynajmniej otarcia się o nią. Być może w tej właśnie właściwości poezji tkwi rozwiązanie pozornej sprzeczności pomiędzy słynną tezą Adorna
a rzeczywistością obserwowaną.14 Jeżeli po Auschwitz niestosownością jest tworzyć
Sebald W.G., op. cit., s. 119-120
Vovelle M., Śmierć w cywilizacji Zachodu: od roku 1300 po współczesność, przeł. T. Swoboda et all.,
Gdańsk 2004, s. 700-701,
9
ibid., s. 716,
10
Ricoeur P., Aż do śmierci. O żałobie i radości [w:] Ricoeur P., Żyć aż do śmierci. Fragmenty, przeł. A.
Turczyn, Kraków 2007, s. 52-54,
11
Vovelle M., op. cit., s. 702
12
ibid., s. 702,
13
Améry J., O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, przeł. B. Baran, Warszawa 2018, s. 127-128.
14
Sam Adorno zrozumiał niewczesność radykalnego sądu i wycofał się z niego, v. Adorno T.W., Dialektyka
7
8
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poezję, skąd zatem rozkwit sztuki poetyckiej w drugiej połowie XX wieku? Być może
dlatego, że Auschwitz, podobnie jak śmierć, jest czymś niemożliwym do pomyślenia.
W ten sposób traci na swej radykalności parafraza Adorna, którą zanotował Kertész:
po Auschwitz wiersze można pisać tylko o Auschwitz15. Bo chociaż będzie to dość śmiała teza, wydaje się, że poezja po II wojnie jest właśnie poezją o śmierci, przemijalności
i o Zagładzie.

2. Dwa oblicza przemijania w optyce Ricoeura i Améry’ego oraz ich
poetyckie reprezentacje
Podstawą do dalszych rozważań będą dwa, wspominane już wyżej esej – „O starości. Bunt i rezygnacja” Améry’ego oraz „Aż do śmierci” Ricoeura. Mimo iż autorzy
byli mniej więcej równolatkami, publikację esejów dzieli blisko półwieczny dystans.
Bez trudu można by mnożyć paralelizmy miedzy biografiami Ricoeura i Améry’ego,
lecz ich podejście do zagadnienia śmierci i przemijania jest diametralnie różne.
Obszerny esej „O starości” opublikowany został, jak wspominano, w 1968 roku.
Sam autor, podówczas zaledwie pięćdziesięciosześcioletni, we współczesnej perspektywie daleki był jeszcze od tytułowej starości. Można by w tym kontekście pomyśleć
o pewnej nierzetelności czy nieuczciwości autora, który blisko dziesięć lat później,
w przedmowie do kolejnego wydania, napisze, że tworząc esej nie tyle opisywał własne doświadczenia, co raczej je antycypował.16 Byłaby to jednak pochopna myśl, tym
bardziej, że starość nie jest dla Améry’ego związana z biologicznym wiekiem, lecz
stanem, kiedy zaczyna się dostrzegać stopniową degenerację ciała i jej konsekwencje
dla całego trybu życia.17
To właśnie obserwacja reakcji własnego ciała na upływ czasu jest punktem wyjścia dla rozważań autora – co nabiera znaczenia, biorąc pod uwagę status Améry’ego,
jako ocalałego z Holocaustu.18 O ile jednak pojęcie ciała nie wymaga bliższego wyjaśniania, o tyle problematyczna u Améry’ego jest kategoria czasu. Nie mówi się tutaj
o czasie fizykalnym, czasie newtonowskiej mechaniki klasycznej: czas Améry’ego,
zaczyna liczyć się od chwili, kiedy uświadamiamy sobie proces przemijalności; od
chwili nieuchronnego stwierdzenia faktu, że życie nie jest niczym inny jak byciem ku
śmierci19. Czas awansowany jest do roli zmysłu wewnętrznego20 w czym pobrzmiewają
nuty fenomenologii Husserla21.
Czas Améry’ego, nieliniowy, nieciągły i względny, jest więc dla człowieka arcynegatywna, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1986, s. 509.
15
Kertész I., Długi mroczny cień, przeł. Elżbieta Sobolewska [w:] Kertész I., Język na wygnaniu,
Warszawa 2004, str. 40,
16
Améry J., op. cit., s. 10,
17
Baran B., Améry: na odchodne [w:] Améry J., Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci,
przeł. B. Baran, Warszawa 2018, s. 9
18
Heidelberger-Leonard I., The Philosopher of Auschwitz – Jean Amérz and Living with the Holocaust,
translated from the German by A. Bell, London – New York 2010, s. 61-65,
19
Améry J, op. cit., s. 29,
20
ibid., s. 20,
21
Husserl E., Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. J. Sidorek, Warszawa
1989, s. 11-15,
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wrogiem i najbliższym przyjacielem22. Wrogiem, jako zjawisko przybliżające ostateczną negację; przyjacielem, jako twórca perspektywy, w której człowiek doświadcza
nieodwracalności minionego.23 Upływu czasu – rozumianego również jako zmysł wewnętrzny, nie sposób obserwować na bieżąco, jedynie w retrospektywie.
Poczyniwszy początkowe uwagi o postrzeganiu czasu i jego upływu, Améry przechodzi do faktycznych obserwacji dotyczących procesu starzenia się. Może wydać
się trywialne jego stricte biologiczne podejście do przemian, jakie zachodzą w ciele
wraz z upływem czasu, ale to przecież kwintesencja całej istoty przemijania. Początkowe zdziwienie narastającym wyobcowaniem we własnym ciele, które zmienia się
i degeneruje, którego doskonały mechanizm z wolna zaczyna szwankować, zamienia
się w przerażenie, kiedy starość człowieka poczyna odbijać się zachowaniach innych
względem niego.
Améry dekonstruuje całą narrację społeczną związaną z procesem starzenia się.
Metaforyka „jesieni życia” czy „złotej jesieni”, „zmierzchu dnia”, „godnej jesieni”
zostają w eseju zdegradowane do rangi jałowych frazesów. Autor podkreśla, że trudno
mówić o godności procesu, którego bezpośrednim skutkiem jest stopniowe odsuwanie
starzejącej się jednostki na peryferia społeczne.
Nowoczesne społeczeństwo ukuło na temat starości setki mitów (chociażby archetypiczny obraz „sędziwego mędrca”), których jedynym celem jest odsunięcie problemu spoza bezpośredniego zasięgu wzroku. Zresztą nie tylko mitów, ale całkiem
zinstytucjonalizowanych metod maskowania starości. Takimi będą wszelkiego rodzaju hospicja, domy spokojnej starości czy uniwersytety trzeciego wieku. Jednym słowem wszystkie instytucje, które mają nadać starości znamiona normalnego i naturalnego stanu rzeczy.
Kiedy tymczasem starzenie się to stopniowe odchodzenie w pustkę, którą poprzedza całkowita alienacja od współczesnej rzeczywistości. Pod hasłem Améry’ego nie
rozumieć świata ukryty jest cały sens bycia starcem, w społeczeństwie ogarniętym
obsesyjnym kultem młodości. Relacja niezrozumienia jest dwustronna – starość nie
rozumie młodego świata, ale też świat nie robi niczego by zrozumieć starość. Odrzucenie jest więc obopólne – im bardziej zmienia się świat, tym mniej rozumieć go chce
osoba starzejąca się, a im rozumie go mniej, tym bardziej odsuwana jest na bok. Alienacja jawi się więc jako sprzężenie zwrotne, jako wektor wyrzucający starzejącego
się ze społeczeństwa, z tym większą mocą, im dalej na peryferiach społeczności się
znajduje.
Czy Améry przedstawia jakiekolwiek remedium? Czy w ogóle może istnieć remedium na proces będący, jak się wydaje, koniecznością logiczną, ontyczną i biologiczną? Freud zauważa – co później zdewaluuje Emil Cioran24 – że pewną pociechę znaleźć można w stwierdzeniu: ja jeszcze żyję, a tylu innych już nie.25 Améry pozostawia
starość pod znakami buntu i rezygnacji. Rezygnacji, czyli pogodzenia się z koniecznością; rezygnacji ze wszelkich działań odwetowych względem bycia ku śmierci. Bunt
Améry J., op. cit., s. 21,
ibid., s. 30,
24
Cioran E., Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Kraków 1992, s. 39,
25
Freud S., Dyskomfort w kulturze [w:] S. Freud, Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk,
Warszawa 2013, s. 75-77,
22
23
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zaś, dla Améry’ego przejawić się może w radykalnym działaniu podniesienia na siebie
ręki26. Samobójstwo jest więc logiczną konsekwencją niemocy względem procesu starzenia się, jedyną drogą, prowadzącą do zachowania człowieczeństwa, a w człowieczeństwie wolności.27 Sam Améry wybierze tę właśnie drogę, odbierając sobie życie
w wieku sześćdziesięciu ośmiu lat, a więc u progu rozumianej współcześnie starości.28
Na drugim biegunie pojmowania procesu przemijania, a w konsekwencji także
i śmierci lokuje się Paul Ricoeur ze swoim późnym esejem „Aż do śmierci”. Napisany prawdopodobnie w 1995 roku jako relacja z przeżywania żałoby po śmierci żony,
ukazał się dopiero dwa lata po śmierci Ricoeura. Autor pisząc więc o starości i śmierci
miał za sobą doświadczenie ponad osiemdziesięciu lat życia. Sam tekst ma charakter
otwarty i niedokończony, tak samo jak znajdujące się w tym samym tomie „Fragmenty”, tworzone przez Ricouera – nomen omen – aż do śmierci.
Chociaż w eseju ani razu nie pada nawiązanie do Améry’ego, Ricoeur ponad wszelką wątpliwość był z jego twórczością zaznajomiony: jeśli nie z przytaczanymi wyżej
pracami, to z całą pewnością z biograficzną książką Améry’ego „Poza winą i karą”
wydaną w 1966. Świadczyłyby o tym, m.in. liczne nawiązania w „Aż do śmierci”
do problematyki Holocaustu czy poezji Primo Leviego i Paula Celana29, czołowych
poetów z pokolenia Ocalałych, do których często odnosił się Améry i z którymi był
kojarzony.
O ile Améry problem przemijania obserwował i opisywał wyłącznie w odniesieniu
do zmian we własnym ciele i życiu, o tyle Ricoeur stawia się jak gdyby z boku problemu30. Swoje dywagacje zaczyna od egzorcyzmowania śmierci drugiego człowieka; dopiero takie doświadczenie poprowadzi go do rozmyślań nad własnym przemijaniem.
Zapisze on:
Najpierw poznaje się śmierć kogoś bliskiego albo innych nieznanych. Ktoś odszedł. Pojawia się uporczywie, wielokrotnie pytanie: czy on jeszcze istnieje? gdzie? w jakim gdzie indziej? w jakiej niewidzialnej dla naszych oczu postaci? widzialny inaczej? […]
Jednakże pragnę egzorcyzmować to pytanie o los zmarłych, chcę z niego uczynić żałobę dla mnie
samego. Dlaczego?31

Istotne to spostrzeżenie, szczególnie w czasach, gdy kultura skupia całą swoją siłę,
już nawet nie na oswajaniu śmierci, ale wręcz na czynieniu jej niewidzialną. Kryzys
wielopokoleniowego modelu rodziny oraz styl życia współczesnego społeczeństwa
sprawia, że doświadczenie śmierci staje się czymś niestosownym i nieeleganckim:
śmierć staje się społecznym tabu. O ile przed stu lat jeszcze dziecko dorastając stale obcowało z przemijaniem i śmiercią, o tyle teraz zupełnie jest od niej odsunięte;
Niemiecki idiom Hand ans ich legen z neutralnym nacechowaniem emocjonalnym bliższy jest
Améry’emu aniżeli pejoratywne w wydźwięku określenie Selbstmord, czy medyczne Suizid.
27
Baran B., Améry: na obchodne [w:] J. Améry, Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci,
przeł. B. Baran, Warszawa 2018, s. 15,
28
Heidelberger-Leonard I., op. cit., s. 251-253,
29
Ricoeur P., op. cit., s. 69-71,
30
Bała M., Możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricoeura, Warszawa 2007, s.
165-166,
31
Ricoeur P., op. cit., s. 37,
26
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śmierć dla młodych ludzi nie istnieje, a jeśli istnieje, to otoczona bez mała radosną
fasadą państwowej służby zdrowia czy zinstytucjonalizowanych ośrodków np. paliatywnych czy o charakterze hospicyjnym.
Ricoeur podkreśla wagę doświadczenia śmierci cudzego człowieka: jest ono niezbędnym krokiem, do postawienia zasadniczych dla własnej tożsamości pytań o sens
istnienia. Doświadczenie cudzej agonii prowadzi do zniekształconych antycypacji
własnego losu32, a co za tym idzie, w zmarłym Ricoeur chce widzieć nie drugiego
człowieka, ale siebie samego; przyszłego zmarłego.33 Tak więc koncelebracja śmierci
Innego? Tam, gdzie Améry widzi ucieczkę przed śmiercią – paradoksalnie – w jednostkowym akcie samo-bójstwa, Ricoeur stwierdzi: Umieranie, któremu nikt nie towarzyszy, sprawia, że konający staje się nie do odróżnienia z samą śmiercią.34 Pozorną
sprzeczność należy rozwiązać przez rozdzielenia pojęcia śmierci od agonii. Śmierć
jest tym, co dokonane, zaś agonia procesem. Améry nie rozróżnia wyraźnie jednego od
drugiego, co czyni Ricoeur. To właśnie towarzyszenie nie śmierci – w której człowiek
jest sam […], choć nie umiera samotnie35 – lecz agonii, jest u Ricoeura momentem,
w którym umierający posiada moc przeniesienia na innych swojej woli życia.36 Jak
trafnie zauważa pisząc o Ricoeurowskich projektach tożsamościowych Adriana Warmbier, historia życia, tego-który-jest-sobą splata się z historią innych37.
W tym momencie dochodzimy z wolna do Ricoeurowskiej metody przeciwstawienia się śmierci. Nie jest to walka (chociaż etymologicznie agonia wywodzić się będzie
od greckiego άγών) ani rezygnacja z okruchów bycia ku śmierci. Zwodnicza wydawać
się może tytułowa nadzieja, bo właściwszym słowem byłaby nienadzieja lub zaufanie38 przeciwstawione kategorii podejrzliwości39. Ricouer kilkakrotnie w swoim eseju
przywołuje, za Xavierem Léon-Dufourem SJ, parafrazę słów Chrystusa, powtarzającą
się w synoptycznych ewangeliach: kto chce zachować swoje istnienie, straci je, kto
straci swoje istnienie, zachowa je.40 To wyraźne odesłanie do eschatologii protestanckiej z jej koncepcjami predestynacji. Celem agonii jest więc nie przygotowanie do
życia po śmierci, kategorii zresztą bardzo niejednoznacznej, lecz obdarowanie wolą
życia, a jednoczesne wyzbycie się pragnień, a tym samym i nadziei przenoszonych na
przyszłość-po-agonii; zatrata chęci zachowania istnienia.
Niejednoznaczność ostatnich części eseju tłumaczyć można jego niedokończonym
czy wręcz brulionowym charakterem. Pomimo mocnego obwarowania teologicznego
i filozoficznego, Ricouerowi trudno jednak całkowicie zatracić nadzieję i całościowo wyrzec się idei przeniesienia najmniejszego bodaj strzępku jaźni poza agonalną
granicę śmierci.41 Dywagacje na temat Zmartwychwstania i sensu Ofiary Chrystusa
Bała M, op. cit., s. 167,
Ricoeur P., op. cit., s. 38,
34
ibid., s. 51,
35
ibid., s. 50,
36
Abel O., Wstęp [w:] Ricoeur P., op. cit., s. 24,
37
Warmbier A., Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura filozofia człowieka, Kraków
2018, s. 291,
38
Bała M., op. cit., s. 191,
39
Drwięga M., Paul Ricoeur daje do myślenia, Kraków 1998, s. 51,
40
Ricouer P., op. cit., s. 86,
41
Abel O., op. cit., s. 17-19,
32
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zdominują ostatnią część „Aż do śmierci” i więcej w nich będzie niepewności aniżeli
całkowitego zaufania. Stąd też tytułowa nadzieja.
Zakreślając filozoficzne postawy Améry’ego i Ricoeura wobec śmierci i przemijania, przedstawione zostały dwa graniczne poglądy, pomiędzy którymi można by
umiejscowić innych XX-wiecznych badaczy śmierci. Przemiany w powojennym
postrzeganiu śmierci, jak wspomniano, dotknęły także i poezji. To, co w ujęciu filozoficznym czy antropologicznym dostrzegali i opisywali Améry i Ricoeur, można
zaobserwować w poezji drugiej połowy XX wieku; poezji posttraumatycznej, tej poezji, której – za Adornem – nie powinno być. Ona również oscylowała będzie między
rezygnacją i nadzieją.
Z jednej więc strony plasowaliby się poeci niosący za sobą piętno dwudziestowiecznych totalitaryzmów i tragedii II wojny – na potrzeby artykułu za reprezentatywnego ich przedstawiciela wybrano Paula Celana. Należy jednak pamiętać, że było
ich znacznie więcej i w ten sam nurt można by wpisać Tadeusza Borowskiego, Primo
Leviego, późne wiersze Anny Achmatowej czy nawet Ezrę Pounda.
Ricoeur, nawiązując do tragedii totalitaryzmu i doświadczeń Ocalonych, odnosi się
do myśli Jorgego Sempruna:
Obsesja stawia Jorge Sempruna po wyjściu z Buchenwaldu wobec alternatywy: albo żyć za cenę
zapomnienia, albo pamiętać, pisać, opowiadać, ale wówczas powstrzymać się od życia, ponieważ to pokonana śmierć jest prawdziwą rzeczywistością, życie zaś tylko snem, iluzją.42

Paul Celan należał do tych, którzy zdecydowali się odrzucić zapomnienie, stając
się dziejopisami Zagłady43, co zgodnie ze słowami Sempruna nie mogło pozostać bez
wpływu na jego życie. Oczywiście zbyt dużym uproszczeniem będzie nazywać Celana wyłącznie poetą pamięci o Holocauście.44 Marjorie Perloff na przykład będzie
zauważała w jego poezji opóźnioną traumę rozpadu austrowęgierskiej Wieży Babel,
stawiając go w jednym rzędzie z Robertem Musilem czy Eliasem Canettim.45
Oba te spojrzenia na Celana nie są ze sobą sprzeczne; czynią go jedynie poetą
widm, zmarłych wciąż błądzących po ziemi.46 Najpełniej jego żałoba, po pokoleniu
Auschwitz znajdzie wyraz w „Fudze śmierci”, wierszu, którego odczytanie, zwłaszcza
biorąc pod uwagę niejednolitą tkankę językową, tak charakterystyczną dla twórczości
Celana47, możliwe jest wielu poziomach.48 Bez wątpienia jednak interpretacją dominującą powinno być odczytanie „Fugi” jako kamienia nagrobnego ofiar Holocaustu, co
explicite wyraził sam autor w liście do Ingeborg Bachmann.49
Ricoeur P., op. cit., s. 54,
Lacoue-Labarthe P., Poezja jako doświadczenie, przeł. J. Magrański, Gdańsk 2004, s. 17,
44
ibid., s. 43-45,
45
Perloff M., Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, przeł. M. Płaza, Wrocław 2018,
s. 242-243.
46
Stąd też nie sposób niedocenić derridiańskie strategii widmontologicznej, jaką do poezji Celana
przykłada Monika Gromala.
47
Ziarek K., Inflected language: toward a hemeneutics of nearness, New York 1994, s. 171-172,
48
Pewna wskazówka kierującą ku wieloznaczności wiersza znajduje się już w tytule odsyłającym do
muzycznego gatunku fugi: struktury polifonicznej i rozpisanej na kilka głosów.
49
Gromala M., Resuscytacje Celana. Strategia widmontologiczna, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2018,
s. 41-42,
42
43

255

Między nadzieją a rezygnacją – starość i przemijanie w esejach filozoficznych Paula Ricoeura i Jeana Améry’ego

Przymus mówienia o Holocauście, o tym co – za Amérym – niemożliwe do pomyślenia, doprowadził poetę do samobójczej (jak się zakłada) śmierci w nurcie Sekwany.50 Komentując jego śmierć i jednoznacznie wiążąc ją także i z Amérym, John Felstiner pisze:
Nie jest sprawą przypadku, że Jean Améry i Primo Levi odebrali sobie życie. Ani to, że błyskotliwy krytyk
literacki, młodszy, wierny przyjaciel Celana, Peter Szondi, takżę ocalony, utopił się rok po śmierci Celana.51

O ile więc Celan wpisywałby się w rezygnacyjną strategię interpretacyjną zagadnienia śmierci (przede wszystkim przez swoją biografię), o tyle poszukiwania poetów,
którym bliższe będzie strategia „nadziei i zaufania” powinny kierować się do poezji
chrześcijańskiej. Można by poszukiwać ich w kręgu personalizmu chrześcijańskiego
spod znaku Bubera i Maritaina. Ale doskonale w ten model interpretacyjny wpisuje się
także rodzimy polski poeta, ksiądz Jan Twardowski.
Wiersz o incipicie „Śpieszmy się kochać ludzi”52 na trwałe wszedł do polskiej tradycji funeralnej. Być może rozpoczynające go słowa, zbyt często używane, stały się
poniekąd frazesem, utraciły pierwotnie znaczenie, jakie chciał im poeta nadać. Rzeczywiście, poezję Twardowskiego wpisać można w nurt poezji aforystcznej53, ale nie
należy poprzestać na rozumieniu dosłownym, bez poszukiwania drugiego dna. W ten
sposób możemy odczytać „Śpieszmy się” jako próbę spóźnionego przeżycia żałoby
po śmierci osoby bliskiej.54 Twardowski przypomina o konieczności towarzyszenia
kochanej osobie we wszystkich okolicznościach, także w chwili śmierci. Chwili tym
bardziej ważnej dla relacji dwojga ludzi, że niemożliwej – zazwyczaj – do uprzedniego przewidzenia. Wybrzmiewa w tym ta sama co u Ricoeura potrzeba wspólnego
przeżywania agonii a w konsekwencji żałoby.
Jeśli do powyższych rozważań dołączymy wersy o niepewnej pewności (co współgra z Ricoeurowskim przeniesieniem agonalnej żałoby po życiu na zaufanie w boski
plan) oraz ryzyku śmierci i ryzyku narodzin, otrzymamy poetycką wykładnię filozofii
Ricoeura. Co prawda sam filozof poważnie zastanawiał się nad tym, czy godzi się
określać go jako filozofa chrześcijańskiego55, jednak współgranie jego myśli z poezją
stricte chrześcijańskiego Twardowskiego powinno w pewien sposób rozwiewać te
wątpliwości.

3. Podsumowanie
Przedstawiona została kwestia, jak doświadczenie II wojny światowej wpłynęło na
postrzeganie śmierci i przemijania w europejskiej kulturze. Na przykładzie Améry’ego
i Ricoeura naznaczone zostały dwie skrajne postawy wobec zagadnień wanitatywFelstiner J., Paul Celan. Poeta, ocalony, Żyd, przeł. M. Tomal, M. Tomal, Kraków-Budapeszt 2010, s.
379.
51
ibid., s. 381,
52
Twardowski J., Śpieszmy się [w:] Twardowski J., Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945-2006,
wyb. i op. A. Iwanowska, Poznań 2009, s. 230,
53
Karwala M., Metafizyka oczywistości (O poezji ks. Jana Twardowskiego), Kraków 1996, s. 140,
54
Zeler B., Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie: o poezji księdza Jana Twardowskiego, Katowice
2001, s. 72-73,
55
Abel O., op. cit., s. 21,
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nych. Oczywiście pomiędzy naznaczonymi ramami można znaleźć jeszcze wiele realizacji pośrednich, oscylujących pomiędzy tytułową nadzieją i rezygnacją.
Najważniejsze jednak wydaje się zaznaczenie fenomenu ponownego odkrywania
śmierci i powiązanie go z historycznymi uwarunkowaniami XX wieku. Ów zwrot
w stronę śmierci obserwowany jest nie tylko w filozofii i poezji – co chciano wyżej
wykazać – ale we wszystkich praktycznie aspektach współczesnej kultury. Ricoeur
i Amery; Celan i ks. Twardowski – to tylko niektórzy spośród twórców, którzy podnieśli temat śmierci i przemijania, ale wydaje się że takie zestawienie pozwala na dostrzeżenie szerokiej perspektywy, w jakiej po II wojnie światowej zaczęto spoglądać
na te zagadnienia.
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Między nadzieją a rezygnacją – starość i przemijanie w esejach filozoficznych
Paula Ricoeura i Jeana Améry’ego
Strzeszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie problemu „śmierci” i procesu „przemijania” w esejach filozoficznych
Jeana Améry’ego i Paula Ricoeura. Ich poglądy będą plasowały się na dwóch biegunach współczesnego
rozumienia „śmierci” – pomiędzy symboliczną „nadzieją”, a dosłowną „rezygnacją”. Aby w pełni zobrazować proces przemian w XX-wiecznym myśleniu o „śmierci”, konieczne jest bliższe przyjrzenie się historycznym zdarzeniom, które owe zmiany zapoczątkowały i które w dużej mierze zdeterminowały charakter poglądów obu autorów: doświadczenie Holocaustu i szeroko rozumianej II wojny światowej. Aby
przybliżyć w zarysie ogólne zagadnienia współcześnie rozumianej tanatologii, niezbędne są odwołania
do innych badaczy kultury śmierci oraz myślicieli odnoszących się w swojej twórczości do Holocaustu:
Vladimira Yankélévitcha, Imrego Kértesza, Michela Vovelle’a, czy Theodora W. Adorno.
Dzięki wyznaczeniu filozoficznych biegunów współczesnej tanatologii możliwe jest także odnalezienie
poetyckich reprezentacji „nadziei” i „rezygnacji”; zawartych w tytule postaw, jakie człowiek współczesny może przyjąć względem kwestii eschatologicznych. Nie jest celem artykułu dokonywanie szczegółowych analiz utworów poetyckich, lecz jedynie zaznaczenie wyraźnych korelacji pomiędzy filozoficznym
wymiarem myślenia o śmierci, a poezją po II wojnie.
Słowa kluczowe: starość, śmierć, przemijanie, Améry, Ricoeur, Celan, Twardowski, Holocaust, trauma,
samobójstwo
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W perspektywie fenomenologicznej

Karol Petryszak1

Zadawanie pytań esencjalnych względem przedmiotów
świata wewnątrztekstowego
2

We współczesnej nauce widoczne są dwa silne trendy. Z jednej strony dąży się
do prowadzenia badań podstawowych, z drugiej zaś do jak największej użyteczności społecznej, technicznej czy biznesowej uzyskanych wyników badań. Jak wobec
tych dwóch trendów umieścić prowadzone przez nas badania? Po co zajmować się
przedmiotami świata wewnątrztekstowego i stawiać im filozoficzne pytania? Jak zobaczymy w dalszej części artykułu, tego rodzaju kwestie mogą być uznane za badania
podstawowe, gdyż uzyskane wyniki nie przedstawiają wartości użytkowo-technicznej
same w sobie, ale umiejętne ich wykorzystanie może przyczynić się do lepszego zrozumienia rynków zbytu dla dystrybutorów współczesnej kultury popularnej.
We wczesnej pracy O pytaniach esencjalnych3 Roman Ingarden zaprezentował teorię, której celem jest dotarcie do istoty rzeczy. Nie będziemy wchodzili w rozważania
dotyczące problemów z założeniami ontologii, metafizyki i epistemologii Ingardenowskiej, na które wskazywali komentatorzy i krytycy myśli polskiego fenomenologa4. Aby możliwe było przeprowadzenie próby postawienia pytań esencjalnych wobec
przedmiotów świata wewnątrztekstowego, konieczne jest przyjęcie Ingardenowskiej
myśli z całą jej zawartością.
Chcąc zapytać o istotę rzeczy, musimy użyć trzech pytań, które Ingarden, zgodnie
z tytułem swojej pracy, określał jako „pytania esencjalne”5. Możliwość ich zadania
i uzyskania interesującej nas odpowiedzi leży w odpowiednim nastawieniu podmiotu
pytającego6 i w odpowiednim kontekście pytania7. Te warunki fortunności pytań są
karol.lukasz.petryszak@gmail.com, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie.
2
Wyniki badań zrealizowane w ramach tematu pn. „Opracowanie metody badawczej z zakresu ontologii
kultury w oparciu o metodologię Romana Ingardena” zostały sfinansowane z dotacji celowej na naukę
przyznanej przez MNiSW w roku 2018.
3
R. Ingarden, O pytaniach esencjalnych, w: tegoż, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972.
4
Dla porządku wskazujemy tu na istotne dla nas ujęcia krytyczne, pozwalające na dostatecznie szerokie
zapoznanie się z problemami, w które niewątpliwie wikła nas spuścizna autora Sporu o istnienie świata:
P. Żuchowski, Whiteheadowskie enternalia i Ingardenowskie czyste jakości idealne – problem związków
koniecznych, w: „Acta Uniwersitati Lodziensis. Folia Philosophica” 22/2009, s. 117-134; tegoż, Budowa
formalna idei w ontologii Romana Ingardena, w: „Filozofia Nauki” 12/1, s. 109-118; M. Rosiak, Spór
o substancjalizm – Studia z ontologii Ingardena i metafizyki Whiteheada, Łódź 2003; L. Jazownik, O zapatrywaniach Romana Ingardena na jakości metafizyczne oraz na sposób ich objawiania się w dziele
literackim, w: „Acta Uniwersitati Lodziensis. Folia Literaria Polonica” 9/2007, s. 301-315; E. Świderski,
Pewne główne rysy ontologii Ingardena, w: „Studia Philosophiae Christianae” 14/1 (1978), s. 89-108; J.
Kowalski, Ingardenowska koncepcja filozofii, w: „Studia Philosophiae Christianae” 2/1 (1966), s. 107134; A. Chrudzimski, Teoria intencjonalności Romana Ingardena, w: „Edukacja Filozoficzna” 25/1998,
s. 249-262.
5
R. Ingarden, O pytaniach..., dz. cyt., s. 343-344.
6
Tamże, s. 344.
7
Tamże, s. 345.
1
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niezwykle ważne ze względu na fakt, że trzy pytania esencjalne mogą wydawać się
bez nich nazbyt ogólne. Pytania te brzmią następująco: 1. co to jest?; 2. co to jest x?;
3. czym jest x8? W wypadku pytania drugiego i trzeciego x oznacza pewne dowolne
słowo, które jest odpowiedzią na pytanie pierwsze. Ingarden jednak dywersyfikuje
pytanie drugie i trzecie:
„Ponieważ miejsce zmiennej x może zajmować zarówno pojęcie przedmiotu indywidualnego, jak
pojęcie tzw. „przedmiotów ogólnych”, więc pytania (2) i (3) rozpadają się jeszcze na dwie grupy, które
kontrastujemy na przykładzie:
(2a) Co to jest koń? Lub: Co to jest kwadrat?
(2b) Co to jest ten koń? Lub: Co to jest ten (określony całkowicie) kwadrat?
(3a) Czym jest koń? Lub: Czym jest kwadrat?
(3b) Czym jest ten koń? Lub: Czym jest ten kwadrat?

Przy tym, jak widać z przykładów, przedmiot indywidualny bierzemy trochę szerzej, niż to się zazwyczaj robi: rozumiemy mianowicie przez to wyrażenie przedmiot
będący egzemplarzem tzw. najwyższego rodzaju bez względu na to, czy to przedmiot
realny, czy idealny, o ile tylko dany rodzaj nie należy do formalnej ontologii, a egzemplarze jego są samoistne”9.
Należy zaznaczyć, że we wskazanych pytaniach nie chodzi o klasyfikację przedmiotów10 czy jednoznaczne wyznaczenie przedmiotu11, ale właśnie o dojście do istoty
przedmiotu12.
Gdybyśmy dalej chcieli rozważać kwestię stosowalności pytań względem różnych
bytów, to musielibyśmy pójść za wskazaniem Ingardena, które pojawiło się w przywołanym cytacie. Mianowicie, że tylko przedmioty realne lub intencjonalne, a w ostatecznym kryterium takie, których egzemplarze są samoistne, mogą być badane przy
pomocy pytań esencjalnych. Jak zatem mają się wskazania Ingardena wobec tego, co
intencjonalne? Czy nie jest tak, że to, co wyobrażone, nie może podlegać pod pytania
esencjalne, a jeżeli już podpadnie, to nie otrzymamy satysfakcjonującego wyniku lub
wynik ten okaże się złudny? Oddajmy raz jeszcze głos Ingardenowi, który w tej kwestii wypowiedział się bardzo jednoznacznie:
„Stworzyć” w wyobraźni „zamek na lodzie” nie znaczy to nic innego, jak tylko utworzyć nową całość
treści wyobrażeniowej lub pojęciowej z elementów wyobrażeniowo-pojęciowych, zdobytych poprzednio
przy sposobności doświadczenia tych czy innych przedmiotów realnych, różnych od tego, co „tworzymy
w wyobraźni”. Krótko: utworzyć pewne wyobrażenie, wzgl. Pojęcie odnoszące się do pewnego przedmiotu.
Przy tym 1) wyobrażenie (wzgl.) pojęcie to tworzymy nie na podstawie bezpośredniego doświadczenia
przedmiotu, którego tyczy się dane wyobrażenie, lecz tworzymy je dowolnie kombinując elementy wyobrażeniowe zdobyte w poprzednim doświadczeniu; 2) jest w zasadzie zawsze możliwe wskazać na chwilę,
w której powstało takie wyobrażenie; 3) da się wykazać, iż jest ono przez nas „utworzone”, tzn. można
wskazać na czasowo zlokalizowany aktywno-twórczy proces psychiczny, dzięki któremu wyobrażenie poTamże, s. 343.
Tamże.
10
Tamże, s. 385-395.
11
Tamże, s. 381-382.
12
Tamże, s. 382-385.
8
9

261

Zadawanie pytań esencjalnych względem przedmiotów świata wewnątrztekstowego
wstało; 4) da się wykazać istnienie naszej władzy nad takim wyobrażeniem, tak co do jego istnienia, jak
co do jego zmiany, jak wreszcie co do jego unicestwienia; i wreszcie 5) przedmiot, którego się tyczy dane
wyobrażenie, nie istnieje. My stwarzamy tylko pozory jego istnienia przez to, że stwarzamy pewną całość
treści naoczno-wyobrażeniowych i obdarzamy ją funkcją specyficzną dla pewnego typu wyobrażeń, mianowicie funkcją „reprezentowania” nam czegoś różnego od samej całości treści naoczno-wyobrażeniowych,
mianowicie „przedmiotu”, którego wyobrażenie się tyczy, ale który mimo to nie istnieje”13.

Ten dłuższy ustęp wymagał przywołania w całości, gdyż stanowi bardzo istotny
punkt wyjścia dla dalszych rozważań. Przede wszystkim, należy zauważyć, że chcąc
trzymać się zarówno metody badania, jak też zakresu (resp. zasięgu) tego, co możemy
pytaniami esencjalnymi zbadać, moglibyśmy już teraz stwierdzić, że nie jest możliwe stawianie pytań esencjalnych przedmiotom świata wewnątrztekstowego, gdyż są
jedynie wyobrażeniami, a przez to nie mają istoty i nie są jakimikolwiek egzemplarzami, tym bardziej samoistnymi. W większości przypadków przedmiotów świata wewnątrztekstowego zgadzamy się z tą konkluzją. Chcemy jednak pokazać, że istnieją
takie przedmioty, wobec których status nieposiadania istoty, a więc niemożności stawiania pytań esencjalnych nie jest do końca jasny.
W ostatnich latach niezwykłą popularnością cieszy się gra komputerowa oparta
na fabule Andrzeja Sapkowskiego. Jej bohaterem jest tytułowy wiedźmin, który poza
specjalnymi umiejętnościami ma również w swoim wiedźmińskim ekwipunku różnorodne przybory potrzebne do wykonywania swojej pracy, czyli zabijania potworów.
Interesujący dla nas będzie jeden element wiedźmińskiego rynsztunku, mianowicie –
medalion. W zasadzie nigdzie w pracach Sapkowskiego nie ma podanego dokładnego
opisu medalionu14. Dzięki ogromnemu sukcesowi gry przedstawienie medalionu z głową wilka stało się pewnego rodzaju symbolem nie tylko samej marki, ale również graczy i fanów wiedźmińskiego uniwersum. Jak do tej pory, wszystko w interesującym
nas temacie wpisuje się w Ingardenowskie odrzucenie możliwości zadawania pytań
esencjalnych wobec przedmiotu świata wewnątrztekstowego, jakim jest wiedźmiński
medalion15. Dodajmy, że producenci gry do wydań kolekcjonerskich zaczęli dołączać
fizyczne, realnie istniejące medaliony wiedźmińskie. Były to medaliony wykonane
z tanich metali. Jednak zamożniejsi fani pokusili się o wykonanie srebrnych medalio-

Tamże, s. 451-452.
Przykładowe nawiązania i informacje wyglądają następująco: „[...] ale Geralt milczał. Patrzył w bok,
bezustannie bawiąc się swym srebrnym wiedźmińskim medalionem, przedstawiającym głowę wilka
z wyszczerzonymi kłami. Triss wiedziała, że medalion reagował na magię. W taką noc, jak Midinvaerne,
kiedy od magii aż wibrowało powietrze, medaliony wiedźminów musiały drgać bezustannie, musiały
drażnić i niepokoić” (A. Sapkowski, Krew elfów, Warszawa 1994, s. 75), i nieco dalej: „Gdy się pochylił,
medalion z głową wilka zakołysał się tuż nad jej twarzą” (tamże, s. 86).
Wiemy też, że dzięki medalionom wiedźmini mogą „rzucać znaki”, tzn. wykorzystywać pewne proste,
magiczne umiejętności (http://wiedzmin.wikia.com/wiki/Wied%C5%BAmi%C5%84ski_medalion – dostęp: 12.11.2018).
15
Również przedstawienie w grze traktujemy jako przedmiot świata wewnątrztekstowego. Być może
nieco inaczej zapatrywaliby się na te kwestie badacze świata wirtualnego, ale mimo wszystko musimy
pozostać przy pojęciach i możliwościach Ingardenowskiej filozofii, która do świata wirtualnego się nie
odwołuje.
W kwestii ontologii i metafizyki świata wirtualnego zob.: M. Ostrowicki, Ontoelektronika, Kraków 2013.
13
14
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nów16. W jaki sposób zmienia to perspektywę naszych rozważań?
Rozważmy najpierw szkicowo i tylko w interesujących nas punktach najważniejsze założenia Ingadenowskiej ontologii i metafizyki. Przede wszystkim, jeśli coś istnieje realnie
jako pewne fizyczne indywiduum, to ma ono istotę, naturę konstytutywną, materiał, materię
i formę17. Dla nas interesująca jest istota. Aby ją odkryć (resp. poznać) nie możemy pozostać na poziomie naoczności empirycznej danego indywiduum, ale musimy odwołać się do
dziedziny bytowej idei18. Idea zaś – w rozumieniu Ingardenowskiej idei w interesującym
nas kontekście19 – jest konkretyzacją jakości idealnych (resp. jakości czystych)20. To one
odpowiadają stałym i zmiennym w zawartości idei. Określając stałe przez operację uzmienniania21 natrafiamy na to, czym musi być dane indywiduum będące konkretyzacją danej
idei, aby było właśnie tą konkretyzacją. W odniesieniu do bytów intencjonalnych Ingarden
odrzuca możliwość mówienia o ideach, którym te byty miałyby odpowiadać. Jeśli zatem
mamy wiedźmiński medalion opisany w książkach Sapkowskiego, to nie istnieje idea, której ten medalion odpowiada, gdyż jako taki ów medalion nie istnieje, co wynika z drugiego
z przywołanych cytatów.
Przyjmując Ingardenowskie ograniczenie możemy rozwiązać kwestię komunikowalności o przedmiotach świata wewnątrztekstowego na zasadzie przypisania znaczeń
do pojęć i komunikowania samych pojęć, a nie wyobrażeń. Tu w zasadzie nie natrafilibyśmy na problem i moglibyśmy utrzymać Ingardenowską koncepcję nienaruszoną.
Jeśli jednak postawimy pytanie: jak jest możliwe, że udało się wytworzyć wiedźmiński medalion jako przedmiot realny, to możemy natrafić na poważne trudności. Rozważmy wpierw możliwe rozwiązania tej kwestii22, które możemy określić następująco:
1. rozwiązanie podwójnie negatywne;
2. rozwiązanie podwójnie pozytywne;
3. rozwiązanie mieszane a;
4. rozwiązanie mieszane b.

Rozwiązanie 1.
Podwójna negatywność odnosi się do negacji egzystencji zarówno desygnatu danego pojęcia (oraz możliwości istnienia takiego desygnatu)23, jak też do negacji istnienia
idei, której dane indywiduum miałoby być realizacją. W tym wypadku odmawialibyśmy istnienia desygnatu wyrażenia „wiedźmiński medalion” oraz samej idei wiedźWspominamy o materiale wykonania, aby uniknąć zarzutu o niespójność z opisem.
R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. I, Warszawa 1960, s. 281-286.
18
R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. II, Warszawa 1961, s. 370; Tegoż, Spór o istnienie świata, t. II/1,
Warszawa 1987, s. 337-349.
19
R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971, s. 279-280.
20
R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. I, Warszawa 1987, s. 45.
21
Tamże, t. II/1, s. 226.
22
Są to oczywiście najbardziej naszym zdaniem sensowne rozwiązania i mają one charakter modelowy.
Nie twierdzimy, że wskazaliśmy wszystkie możliwe sensowne rozwiązania, ale że uwzględniliśmy najbardziej oczywiste i narzucające się.
23
Pamiętajmy, że w ujęciu Ingardena pojęcia mogą być sprzeczne wewnętrznie i puste. Nie zachodzi więc
konieczność posiadania przez pojęcie desygnatu (zob. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, Warszawa 1960, s. 105).
16
17
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mińskiego medalionu. Oznaczałoby to, że istnieje jedynie pojęcie, które z fantastyki
Sapkowskiego zostało przeniesione w obręb współczesnej kultury popularnej i funkcjonuje jako pojęcie (resp. nazwa) puste.
Wobec tak przyjętych założeń stawianie pytań esencjalnych nie będzie miało sensu, ze względu na to, że zakładamy niemożliwość dotarcia do istoty, gdyż takowej
nie ma. Jak to jest jednak możliwe, tj. określenie negacji istnienia danej istoty, skoro
jeszcze nie przeprowadziliśmy badania czy próby dotarcia do takiej istoty? Musimy
bowiem pamiętać, że Ingarden twierdził, że idea, aby istnieć – podobnie jak jakość
idealna – nie potrzebuje konkretyzacji czy realizacji w jakimkolwiek indywiduum24.
Oznacza to, że idea np. stołu nie potrzebuje do tego, aby być ideą stołu jakiegokolwiek
faktycznie istniejącego konkretnego i w pełni uposażonego stołu25. Takie rozwiązanie
wikła nas w jakąś formę błędnego koła lub błędu petitio principii.

Rozwiązanie 226.
Podwójna pozytywność odnosi się do afirmacji egzystencji zarówno desygnatu danego pojęcia (oraz możliwości istnienia takiego desygnatu), jak też do afirmacji idei,
której dane indywiduum miałoby być realizacją. W tym wypadku afirmowalibyśmy
istnienie desygnatu wyrażenia „wiedźmiński medalion” oraz samej idei wiedźmińskiego medalionu. Oznaczałoby to, że jeszcze przed powstaniem sagi o wiedźminie
istniała idea wiedźmińskiego medalionu27, która została przez Sapkowskiego poznana
i wyrażona w jego fantastyce. Skoro więc istnieje taka idea, to można ją realizować
również w przedmiocie realnym, czego skutkiem byłby wspomniane wyżej realnie
istniejące wiedźmińskie medaliony.
To rozwiązanie jest nader optymistyczne i pozwala wobec przedmiotu świata wewnątrztekstowego zadać pytania esencjalne. Jeśli czytając o wiedźmińskim medalionie zapytamy: co to jest?, to otrzymamy odpowiedź: wiedźmiński medalion. Jeśli
zapytamy: co to jest wiedźmiński medalion?, to odpowiedzią byłoby podanie jego
funkcji, przeznaczenia, sposobu wykonania itd. Wobec tego pytamy: czym jest wiedźmiński medalion? Pytaniem tym staramy się odkryć istotę rzeczy, która, skoro istnieje
idea wiedźmińskiego medalionu28, mogłaby być nam jakoś dana lub przez nas odkryta.
Jednak jakoś intuicyjnie zdaje się to rozwiązanie nazbyt optymistyczne. Oznaczałoby
ono również możliwość jeszcze większego rozdęcia Ingardenowskiej ontologii.

Rozwiązanie 3.
W tym ujęciu za pozytywne przyjmujemy istnienie idei wiedźmińskiego medalioR. Ingarden, O pytaniach..., dz. cyt., s. 367.
Tamże.
26
Rozwiązanie to zawiera w sobie pewien naddatek. Jeśli bowiem zakładamy istnienie danego bytu, to
zakładamy też możliwość jego istnienia. W innym wypadku otrzymalibyśmy sprzeczność typu: istnieje
to, co nie może istnieć. Nie chcemy jednak rezygnować z krótkiego rozwinięcia tego rozwiązania, gdyż
postąpilibyśmy wówczas wbrew metodzie Ingardena, który nawet oczywiste lub sprzeczne rozwiązania
opatrywał komentarzem.
27
Postępujemy tu zgodnie z Ingardenowską charakterystyką idei.
28
Byłaby to z pewnością idea szczegółowa.
24
25
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nu, ale nie jej realizacji. Zatem mówimy, że jeżeli zostałyby spełnione odpowiednie
warunki, to taki medalion mógłby zaistnieć. Z uwagi na to, że miałby reagować na magię, to z pewnością jednym z tych warunków musiałoby być istnienie magii – co to jest
magia, tego nie wiemy. Możemy zatem w tym wypadku zadać pytania esencjalne, ale
z uwagi na niewystarczalność naszego świata nie możemy ustalić istotnych elementów
odpowiedzi na pytania esencjalne.

Rozwiązanie 4.
W tym ujęciu za pozytywne przyjmujemy istnienie realizacji wiedźmińskiego medalionu, ale nie idei, pod którą winien podpadać. Jest to rozwiązanie sprzeczne z założeniami filozofii Ingardena, wobec czego musimy je odrzucić, aby pozostać w zgodzie
z przyjętym w tym artykule założeniem, że poza filozofię Ingardena nie będziemy
wychodzić.
Jak widać, wskazane rozwiązania są jedynie wstępnymi szkicami, które możemy
dalej dywersyfikować. Jednak żadne z nich nie zapewnia satysfakcjonującej odpowiedzi. Bowiem, aby założyć, że jakiś przedmiot może istnieć, musimy założyć istnienie
odpowiedniej idei. Możemy oczywiście przeprowadzić następujące rozumowanie,
używając stałych i zmiennych, aby uzasadnić istnienie wiedźmińskiego medalionu
jako przedmiotu realnego, ale jednocześnie nie uznawać istnienia jego idei.
Rozwiązanie to prezentuje się następująco. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że idea
szczegółowa może określać więcej niż jeden byt realny, co oznacza, że nie wszystkie
jej elementy muszą być stałymi w zawartości idei, to można pomyśleć taką ideę medalionu o danym kształcie i z danego materiału, który jednak zastawiałby dowolność
w kwestii np. reaktywności magicznej. To pozwalałoby twierdzić, że pod pewną ideę
szczegółową podpadają wszystkie przedmioty realne, które określamy jako wiedźmińskie medaliony, ale jednocześnie pewna dowolność w możliwym zakresie zmiennej
pozwoliła Sapkowskiemu na przypisanie opisanemu przez niego medalionowi takich
a takich cech. Dlatego też zarówno wiedźmiński medalion z prozy polskiego pisarza,
jak też wiedźmińskie medaliony istniejące realnie mogłyby podpadać pod tę samą
ideę. Dzięki temu, widząc wiedźmiński medalion moglibyśmy zapytać: co to jest?
i tym sposobem rozpocząć badania poprzez stawianie pytań esencjalnych.
Jeśli powyższe wyjaśnienie uznamy za karkołomne, to w jakiś sposób musimy jednak wyjaśnić możliwość istnienia tego, co realnie istnieje, a co nazywamy wiedźmińskimi medalionami. Możemy wobec tego uznać, że te realnie istniejące „wiedźmińskie
medaliony” są w gruncie rzeczy jedynie brelokami29, którym przypisano pustą nazwę
zaczerpniętą z prozy Sapkowskiego. Jeśli chodzi o wyjaśnienie zbieżności opisu czynionego w książkach i faktycznych kształtów realnie istniejących breloków, to zgodność ta zachodzi jedynie na poziomie pojęciowym, gdyż, jak mówił Ingarden, w fikcji
literackiej stykamy się jedynie z quasi-sądami. Dlatego też rozpatrywanie zgodności
możliwe jest tylko na płaszczyźnie pojęciowej.
Można zaproponować inne rozwiązania. Wydaje się jednak, że te przedstawione
powyżej wskazują w sposób dostateczny na problem stawiania pytań esencjalnych
wobec przedmiotów, które mają (prawdziwy lub rzekomy) początek w fikcji literac29

Pojawia się pytanie, czy zanim ktoś wykonał pierwszy brelok, to istniała jego idea.
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kiej i nie stanowią odbicia rzeczywistości znanej autorowi.
Naszym celem nie było rozwiązanie tego problemu czy szczegółowe wyliczenie
możliwości rozwiązań. Chcieliśmy jedynie zasygnalizować problem, z którym, jak
sądzimy, będziemy w kolejnych latach stykali się coraz częściej, gdyż wpływ światów
wyobrażonych na świat realny jest coraz bardziej widoczny. Już nie tylko przedmioty
ze świata realnego zasiedlają światy wyobrażone. Obecnie kierunek przenikania się
odwraca, co może stanowić płodne pole badawcze, ale również wyzwanie dla filozofów, których jednym z zadań od wieków było odróżnianie prawdy od fikcji.
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Analiza możliwości zastosowania estetyki fenomenologicznej
Romana Ingardena w krytyce literackiej
1. Roman Ingarden a literaturoznawstwo w Polsce
Pracami „O dziele literackim” i „O poznawaniu dzieła literackiego” Roman Ingarden zapewnił sobie ważną pozycję w historii światowej estetyki i literaturoznawstwa,
zwłaszcza nurtów fenomenologizujących, ale nie wyłącznie. Wielu autorów poświadcza tę wysoką rangę dorobku Ingardena. Tutaj w formie przykładu można przywołać opinię Herberta Spiegelberga, który w swej pracy „The Phenomenological Movement” z 1960 roku uznał, że Ingarden w swoich badaniach dotyczących literatury,
muzyki, malarstwa i architektury okazał się badaczem oryginalnym i wniósł wielki
wkład w rozwój humanistyki2.
Jednak przyznanie pierwszorzędnego znaczenia tym pracom nie może łączyć się
z lekceważeniem późniejszego powojennego dorobku filozofa. Taki los spotkał przede
wszystkim „Szkice z filozofii literatury”, które przez długi czas uchodziły za uproszczony wykład popularyzatorski „Das literarische Kunstwerk”. Dzisiaj należałoby
raczej powiedzieć, że swymi późniejszymi pracami estetycznymi polski fenomenolog znacznie rozwinął swoje koncepcje, a nawet w jakiejś mierze je zmodyfikował.
W każdym razie dopiero taka całościowa lektura dorobku Ingardena umożliwia właściwą rekonstrukcję jego estetyki. Danuta Ulicka, autorka kontrowersyjnej, ale przez
to niezwykle interesującej pracy „Ingardenowska filozofia literatury”, słusznie dopominała się o dowartościowanie „Szkiców z filozofii literatury” oraz tomu „Wykłady
i dyskusje z estetyki”: „Badacze z uporem przemilczali z jednej strony jego studia
powojenne (w wyjątkowej niełasce znalazły się »Szkice z filozofii literatury«, uznane
za wykład popularyzatorski, a więc niegodny uwagi), z drugiej zaś – prace »ściśle
filozoficzne«. Szczególnie trwała okazała się bariera wzniesiona między Ingardenowską »filozofią« a Ingardenowską »wiedzą o literaturze« […] Tymczasem wszystkie te
zaniedbywane studia są niezwykle ważne właśnie dla literaturoznawstwa. Kryje się
w nich szereg przemyśleń uzupełniających lub uwypuklających wątki w rozważaniach
osiowych marginalne i niedostrzegane, które w wielu punktach podważają domniemania ingardenistów”3.
Paradoksalna sytuacja panuje w polskim literaturoznawstwie. Nikt właściwie nie
podważa wkładu Ingardena do nauki o literaturze. Jego koncepcja warstwowej budowy i schematyczności dzieła literackiego, odróżnienie przedmiotu artystycznego
i jego konkretyzacji, teoria quasi-sądów weszły do kanonu wiedzy. Jednak w praktytommaso9203@gmail.com, Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2
H. Spiegelberg, The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, vol. 1, Springer-Science+Business Media, Dordrecht 1960, s. 226.
3
D. Ulicka, Ingardenowska filozofia literatury. Konteksty, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
1992, s. 9-10.
1
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ce literaturoznawczej trudno wskazać konsekwentnych kontynuatorów myśli Ingardenowskiej. W owej praktyce bezwzględnie dominowały nurty filologiczno-hermeneutyczne, strukturalistyczne, marksistowskie, czy szerzej ujmując – socjologizujące,
dziś postmodernistyczne i antropologiczne. Ich przedstawiciele zarzucali Ingardenowi
lekceważenie literatury jako literatury i skupienie się w analizach na formalistycznie
pojętym procesie poznawania dzieła literackiego. Warto tu w formie przykładu przytoczyć opinię Michała Pawła Markowskiego, który twierdził: „Ingardena nie interesowała interpretacja dzieła literackiego, lecz to, co ją w ogóle umożliwia, zarówno na
płaszczyźnie ontologicznej (jak zbudowane jest dzieło literackie?), jak epistemologicznej (jak poznajemy dzieło literackie?). Nie dostrzegał też w gruncie rzeczy kulturowego uwikłania dzieła literackiego i jego lektury. Z tego głównie powodu jego
badania utraciły atrakcyjność w momencie, w którym badania nad czystymi fenomenami i apriorycznym poznaniem zostały zdystansowane przez badania nad kulturowymi i egzystencjalnym kontekstami literatury”4.
Wydaje się, że deprecjonowanie dorobku teoretycznoliterackiego Ingardena w dużym stopniu wynika z wybiórczej lektury jego dzieł, ze skupienia się na przedwojennych pracach, odczytywanych zresztą bardzo schematycznie oraz nieuwzględniania
filozoficznego i estetycznego kontekstu5. Nie może więc dziwić, że również w krytyce
literackiej istotne przemyślenia Ingardena i jego kontynuatorów, w tym przede wszystkim Marii Gołaszewskiej, nie zostały w pełni wyzyskane. W tekście tym sygnalizuję
jedynie pewne problemy, które winny być później usystematyzowane, doprecyzowane
i ujęte w sposób bardziej pogłębiony.

2. Koncepcja krytyki literackiej u Ingardena i Gołaszewskiej
Gołaszewska w 1963 roku wydała pracę „Filozoficzne podstawy krytyki literackiej”. Autorka wychodzi z przeświadczenia, że krytyka literacka sytuuje się między twórczością artystyczną a działalnością naukową. Nie da się jej sprowadzić do
żadnej z tych dziedzin. Stanowi ona odrębną dyscyplinę o własnych, specyficznych
metodach, chociaż posiada pewne cechy zarówno twórczości artystycznej, jak i naukowej. W praktyce krytycznoliterackiej najczęściej zapomina się o powinnościach
P. Markowski, Fenomenologia, [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 95.
5
Interesująco przedstawił tę sytuację Rolf Fieguth, niemiecki literaturoznawca i propagator Ingardena.
Otóż w rozmowie z Beatą Garlej mówił on: „Muszę pani powiedzieć, że najpewniej w Polsce pozostało
jeszcze kilku badaczy interesujących się Ingardenem i czynią to z podobną intensywnością, która i moim
zabiegom jest właściwa. Uważam, że na tym polu – zainteresowań, natężenia badań jego spuścizny –
szczególnie trafne jest jedno stwierdzenie: »ręce opadają«. Jeżeli skieruje pani pytanie dotyczące Ingardena do współczesnych polskich badaczy literatury, przykładowo byłby to Nycz czy Stala, to jestem przekonany, że usłyszy pani w odpowiedzi: »Tak, czytałem, jednak było to dawno temu«. Odnoszę wrażenie,
że Ingarden szczątkowo funkcjonuje w Polsce, gdy uwzględniamy środowisko literaturoznawców, ale jest
jeszcze o wiele gorzej, jeśli weźmiemy pod uwagę niemieckich badaczy literatury. Zawsze jednak pojawia
się kilku wariatów, idealistów. I dzieje się tak we Francji, gdzie – o dziwo – znaleźli się ludzie, którzy interesują się fenomenologią, estetyką Ingardena, i którzy między innymi zainicjowali kilka konferencji jemu
poświęconych” (Wokół Ingardena sprawy „Istoty liryzmu” i wyglądów uschematyzowanych. Z prof. R.
Fieguthem rozmawia B. Garlej, [w:] Estetyka literacka. Arcydzieło. Ingarden, red. B. Garlej, B. Kuczera-Chachulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 140-141).
4M.

268

Tomasz Kłusek
naukowych, skupiając się przede wszystkim na dzieleniu się z czytelnikiem własnymi impresjami bądź przekonując go do swoich racji światopoglądowych. Uprawianie
krytyki literackiej nie może ograniczać się do dzielenia się jedynie własnymi impresjami związanymi z lekturą. Całkowite skupienie się na jednej, swojej konkretyzacji,
brak jakiegokolwiek zainteresowania dla możliwości istnienia innych uprawnionych
konkretyzacji wiedzie do takiej impresyjnej działalności. Czy jest to jednak jeszcze
krytyka literacka? Czym różniłaby się taka postawa od mówienia o literaturze przez
kompletnych laików, którzy stykają się z nią często w sposób przypadkowy i sporadyczny? Ingarden i Gołaszewska sprzeciwiają się takiemu impresyjnemu uprawianiu
krytyki literackiej i postulują swoiste jej unaukowienie.
W przeciwnym razie odbiorca dzieła sztuki, w tym wypadku czytelnik utworów
literackich, zatrzymuje się na granicy „sensualistycznego hedonizmu”. Przestrzegał
przed tym Ingarden: „Wysuwanie momentu przyjemności albo nieprzyjemności bardzo istotnie fałszuje całą analizę przeżyć. Co więcej, z całej mnogości naszych sposobów zachowania się estetycznego wobec dzieł sztuki wybiera się ten typ przeżycia
estetycznego, który jest »najtańszy«. Niektórzy istotnie są nastawieni przy obcowaniu
z dziełem sztuki na to, aby uzyskać maksimum przyjemności, a czym jest to, co daje
tę przyjemność, nie obchodzi ich wiele. Nie chodzi wtedy o odkrycie wartości. Używa
się dzieła sztuki jako bodźca do wywołania stanu zadowolenia. Przeżycie estetyczne,
które potrafi odkryć zespoły jakości wartościowych, tu się nie pojawia. Jeśli chodzi
o efekt życiowy, dają nie więcej niż chwilowe przeżycia – są nudne, gruncie rzeczy
nic istotnego nie wnoszą. Takie teorie istnieją, a to znaczy chyba, że ten typ przeżycia
estetycznego jest częsty. Ale to jest sposób zachowania się barbarzyńców, którzy nie
wiedzą, z czym obcują, chodzi im jedynie o chwilę przyjemności, o odprężenie”6.
Krytyka powinno być stać na podejście do omawianego przedmiotu z dystansem.
Umożliwi to dopiero skonfrontowanie własnej konkretyzacji z dziełem-schematem.
Im ta konfrontacja będzie głębsza, tym bardziej poszerzy się horyzont ujmowanego
przedmiotu. Janina Makota w swojej recenzji „Filozoficznych podstaw krytyki literackiej” ujęła tę rzecz bardzo obrazowo: „Stajemy w dystansie, by zobaczyć w i ę c e j
n i ż j e d e n przedmiot”7. Dlatego nie można zbyt arbitralnie rozrywać związków
konkretyzacji z dziełem-schematem. To ostatnie nie może być przedmiotem zainteresowań wyłącznie historyków i teoretyków literatury. Również w krytyce literackiej
analiza dzieła-schematu winna zajmować ważne miejsce. Tutaj też warto zwrócić
uwagę na różnicę między Ingardenem a Gołaszewską. Autor „O poznawaniu dzieła literackiego” uważa, że przedmiotem zainteresowań krytyki literackiej jest konkretyzacja, a co za tym idzie krytyk dokonuje oceny dzieła ze względu na jego wartości estetyczne. Gołaszewska zgadza się z tym, że konkretyzacja to główny przedmiot krytyki
literackiej, ale podkreśla jednocześnie, że należy tu uwzględnić również właściwości
dzieła-schematu i jego wartości artystyczne. Właśnie to postulowane unaukowienie
krytyki literackiej polegałoby na właściwym ułożeniu relacji między konkretyzacją
a dziełem-schematem. Oczywiście nie tylko, ale owa relacja stanowiłaby podstawę do
późniejszego postępowania krytyka literackiego.
Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki, wybór i oprac. A. Szczepańska, wstęp W. Stróżewski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, s. 32-33.
7J.
Makota, Książka o filozoficznych podstawach krytyki literackiej, „Estetyka”, R. 4, 1963, s. 306.
6R.
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W powyższym kontekście trzeba też pamiętać o postulowanym przez Ingardena
rozróżnieniu konkretyzacji „poprawnych” i „niepoprawnych”. Autor zdawał sobie doskonale sprawę z pojawiających się w tym miejscu trudności. W „Szkicach z filozofii
literatury” pisał: „Łatwo wprowadzić pojęcie »konkretyzacji poprawnej«, ale trudno
jest niezmiernie podać kryteria, które odróżniają w sposób niezawodny konkretyzacje
»poprawne« od »niepoprawnych«”8. Niemniej w celu zapobieżenia anarchizacji odbioru, subiektywizacji pojęć i odrzucenia wszelkich kryteriów, takie starania podjął,
przedstawiając choćby koncepcję tych konkretyzacji dzieła sztuki literackiej, które
opierają się na „wiernej rekonstrukcji” tego dzieła.
Jak więc przedstawiałaby się koncepcja uprawiania krytyki literackiej w ujęciu Ingardena i wniesionych przez Marię Gołaszewską modyfikacji? Otóż: „Krytyka literacka zarysowała się nam jako specyficzna dziedzina wiedzy o dziele literackim. Nie
jest ona ani nauką, ani sztuką, ani wiedzą ściśle teoretyczną, ani też tylko i wyłącznie
praktyczną. Ma ona charakter graniczny: stoi niejako pośrodku wymienionych możliwości. Nie jest nauką, ponieważ nie rozporządza określonym, sprecyzowanym i ustalonym zasobem sądów, twierdzeń uzasadnionych, jednoznacznie sformułowanych
i powszechnie uznawanych za prawdziwe; nie rozporządza żadnymi niezawodnymi
metodami gwarantującymi jej prawdziwość, nie ma w jej obrębie ciągłości rozważań,
badań, wyników; kolejnym generacjom krytyków nie dostarcza twierdzeń raz na zawsze udowodnionych, obowiązujących wszystkich jednakowo, nie ma w niej »ostatniego słowa«. Krytycy mogą różnić się co do swoich wyników i nie ma możliwości
rozstrzygnięcia, która z wysuniętych przez nich, niekiedy sprzecznych, możliwości
jest słuszna. Ale krytyka literacka nie jest także sztuką. Wartość wygłaszanych przez
nią zdań nie polega jedynie na sugestywnej, artystycznej formie, w jaką niekiedy są
oblekane; krytyce zależy na tym, aby formułować zdania prawdziwe, aby nie popadać
w sprzeczności – chodzi w niej o poznanie czegoś, co istnieje, a nie o wytworzenie
czegoś, czego jeszcze nie ma […] Krytyka literacka dostarcza wiedzy o poszczególnych dziełach literackich, ze szczególnym uwzględnieniem ich estetycznych konkretyzacji. Jest wytworem poszukiwań poznawczych, nie wyczerpując się w nich jednak
bez reszty z uwagi na swoje praktyczne dążności”9.
Maria Gołaszewska, opierając się na Ingardenowskiej koncepcji dzieła literackiego, wydziela trzy podstawowe elementy strukturalne krytyki literackiej. Składają się
na nią: założenia teoretyczne, koncepcja krytyki literackiej oraz jej praktyka. Do założeń teoretycznych należą przeświadczenia dotyczące struktury dzieła literackiego,
jego statusu ontycznego, przebiegu percepcji estetycznej oraz tego na czym polega
wartość estetyczna dzieła literackiego. Założenia te mogą mieć charakter światopoglądowy bądź filozoficzny. W przypadku założeń światopoglądowych nie przykłada się
większej wagi do ich teoretycznego uzasadnienia. Dlatego lepiej jest, gdy założenia te
przyjmowane są na skutek refleksji filozoficznej. Najbardziej istotne dyscypliny filozoficzne, których badania mogą dostarczyć solidnych fundamentów krytyce literackiej
to ontologia, teoria poznania i estetyka. Drugim elementem strukturalnym krytyki literackiej jest jej koncepcja. Są to przeświadczenia na temat tego, czym ma być działalR. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, wstęp W. Stróżewski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 71.
M. Gołaszewska, Filozoficzne podstawy krytyki literackiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, s. 356.
8
9
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ność krytyczna, jakie są jej cele i zadania. Na trzeci z tych elementów, czyli praktykę,
składają się konkretne szkice krytycznoliterackie.
Elementy te da się odnaleźć u każdego krytyka, choć niekoniecznie muszą być
one wyrażone explicite. Sam krytyk może być nawet nie do końca świadomy swych
założeń teoretycznych i własnej koncepcji krytyki literackiej. Można je jednak zawsze odczytać z jego praktyki krytycznoliterackiej. Gołaszewska zwraca też uwagę
na skomplikowane relacje zachodzące między elementami tej struktury. Często koncepcja krytyki literackiej nie przekłada się wprost na praktykę krytyczną, a założenia
teoretyczne przyjmowane są w sposób nieświadomy i chaotyczny. Może to prowadzić
do tego, że krytyk wychodzący z błędnych założeń teoretycznych może w praktyce
w sposób adekwatny ocenić dane dzieło. Najczęściej jednak prowadzi to anarchizacji
i subiektywizacji praktyki krytycznej, a w efekcie do wydawania ocen w sposób nieuzasadniony i dowolny. Pogłębienie krytyki literackiej o wyniki refleksji filozoficznej
nad dziełem literackim stwarzałoby szansę uniknięcia tych zagrożeń.
Krytyk literacki musi zająć wobec ocenianego dzieła postawę krytyczną, która
nadbudowuje się nad postawą estetyczną. Niezbędny jest pewien dystans wobec własnej konkretyzacji i dążenie do tego, aby ocena odpowiadała wartościom estetycznym
i artystycznym rzeczywiście obecnym w dziele. W ujęciu Ingardena i Gołaszewskiej
wartości te nie wynikają jedynie z subiektywnych doznań odbiorcy, ale są ugruntowane w strukturze samego dzieła. Również konkretyzacja nie jest pojmowana jako coś
dowolnego, lecz musi oddawać sprawiedliwość dziełu. Krytyk dąży zatem do ocen
i twierdzeń prawdziwych oraz uzasadnionych. Konieczne jest właściwe odczytanie
wartości dzieła. Fenomenologowie utrzymują zatem obiektywizm w kwestii wartości estetycznych przy jednoczesnym dostrzeganiu roli czynników subiektywnych przy
konkretyzowaniu danego dzieła. Konkretyzacja dokonuje się w umyśle odbiorcy, ale
nie dokonuje się w sposób dowolny. Musi być ona adekwatna. Krytycy są szczególnie
zobligowani do wykrywania wartości rzeczywiście obecnych w dziele, a nie tylko
subiektywnie mu przypisywanych.
Czym w takim razie jest postawa krytyczna? Wobec dzieła można zajmować różnego rodzaju postawy. Najczęściej jest to postawa estetyczna, poznawcza lub praktyczna. W postawie estetycznej odbiorca nastawia się na wartości estetyczne dzieła
i czerpie z nich przyjemność. Postawę poznawczą zajmuje badacz, który zajmuje się
dziełem np. z punktu widzenia estetyki, historii lub teorii literatury. Z postawą praktyczną mamy do czynienia w przypadku wydawcy, księgarza, organizatorów spotkań
literackich itp. Wszystko są to, według określenia Gołaszewskiej, postawy pierwotne.
Postawa krytyczna jest postawą wtórną, która może nadbudowywać się nad różnymi
z postaw pierwotnych. W postawie krytycznej trzeba być zdolnym do zdystansowania
się od swojej postawy pierwotnej, poddania jej krytyce i wydania jej adekwatnej oceny. Krytyk literacki powinien zajmować postawę krytyczną nadbudowującą się na postawie estetycznej. Poddaje on swoje przeżycie estetyczne ocenie i stara się je odnieść
do rzeczywistej wartości dzieła. W ujęciu polskich fenomenologów postawa krytyczna winna nadbudowywać się bezpośrednio nad postawą estetyczną. Krytyka literacka
w ujęciu Ingardena i Gołaszewskiej odnosi się do aspektu estetycznego dzieła, więc
nie może być w sposób właściwy realizowana w postawie poznawczej, praktycznej
bądź moralnej wobec dzieła. Może ona wtedy adekwatnie oceniać pewne wymiary
dzieła, ale nie dotrze do tego, co najistotniejsze, czyli do wartości estetycznej.
271

Analiza możliwości zastosowania estetyki fenomenologicznej Romana Ingardena w krytyce literackiej

3. Problematyka praktyki krytycznoliterackiej
Upraszczając całą rzecz można powiedzieć, że Ingarden dostrzegł błędy w uprawianiu krytyki literackiej. W dużej mierze były one spowodowane brakiem jej swoistego ugruntowania filozoficznego. Jej domeną są niewątpliwie bogata wyobraźnia,
wolność badań, ale jednocześnie nie mogą one całkowicie przesłonić łączności konkretyzacji z dziełem-schematem, przedmiotu estetycznego z przedmiotem artystycznym i konieczności uwzględnienia sfery wartości i kryteriów. Oczywiście możliwa jest
inna krytyka, ale, przynajmniej zdaniem Ingardena, jej propozycje i oceny są niesprawiedliwe i bałamutne. Warto przytoczyć tu następujący cytat z pracy „O poznawaniu
dzieła literackiego”: „Nie łudzę się, że to, co dotychczas tą nazwą oznaczano, pokrywa
się z tym, co chciałbym widzieć w krytyce literackiej. Olbrzymia większość faktycznie ogłaszanych artykułów i rozpraw, które zalicza się do tzw. krytyki literackiej, nie
spełnia wcale zadań, które tu mam na oku. Służą one na ogół zupełnie odmiennym
celom, jak np. celom czysto publicystycznym, informowaniu publiczności w jak najprzystępniejszy sposób o ukazaniu się i o tzw. »treści« nowych książek, z dodaniem
dość dowolnych i zdawkowych uwag na temat tzw. »wartości« książki. Propaganda
in plus i in minus odgrywa najważniejszą tu rolę, przy czym o »ocenie« decydują niejednokrotnie względy zupełnie uboczne. Czy i o ile tego rodzaju »krytyka« literacka
jest potrzebna i jaką wartość sama przedstawia, nie zamierzam tu rozważać. Dla nauki
o literaturze może odgrywać najwyżej rolę pewnego materiału historycznego, który
może być w pewnej mierze, przy należytej ostrożności, spożytkowany przez późniejszych historyków literatury. Ale obok tego rodzaju publicystycznej »krytyki« istnieje,
a przynajmniej możliwa jest i inna. Faktycznie istniejące dzieła tej innej krytyki, być
może, nie zawsze uświadamiają sobie swoje zadania, ale mogą, nawet w obecnym
stanie, dostarczyć cennych materiałów dla nauki o literaturze...”10.
W „Filozoficznych podstawach krytyki literackiej” dość często przywoływana jest
osoba Artura Sandauera i jego książka „Bez taryfy ulgowej”. Przedstawiany on tam
jest jako reprezentant tego nurtu w krytyce literackiej, który za cel podstawowy stawia
sobie oddziaływanie na twórcę. Tym samym Sandauer przeciwstawiany jest Konradowi Górskiemu jako reprezentantowi krytyki literackiej nastawionej na oddziaływanie
na czytelnika. Sam Sandauer w głośnym niegdyś cyklu „Źle o...” scharakteryzował
i negatywnie ocenił kilka sposobów uprawiania krytyki literackiej. I tak za reprezentanta krytyki pseudonaukowej uznał Ryszarda Przybylskiego, który, zdaniem Sandauera, bez żadnej konieczności epatuje czytelnika cytatami z dzieł naukowych, a jednocześnie ma problemy z gramatyką polską, zniekształca nazwiska i przypisuje autorom
swoje poglądy. Sandauer mówi, że Przybylski uprawia „najdzikszą filologiczną swawolę”. Z kolei Jana Prokopa uznał za przedstawiciela krytyki irracjonalistycznej, która nie spełnia nawet minimalnych wymagań ścisłości naukowej. Artur Międzyrzecki
i Ryszard Matuszewski to reprezentanci krytyki środowiskowej, która polega na tym,
że chwali się kolegów i znajomych, a dezawuuje prace ludzi spoza kręgu towarzyskiego bez względu na rzeczywistą wartość ich dzieł. Badacze związani z Instytutem Badań Literackich reprezentują tzw. krytykę etapową, która charakteryzuje się
Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957, s. 247.
10R.
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bezustannym podłączaniem pod aktualnie obowiązujące mody, takie jak strukturalizm
czy antropologizm. Można mieć obiekcje co do tego, czy Sandauer trafnie wskazał
przedstawicieli owych złych trendów w krytyce literackiej. Niemniej w jakimś stopniu
uchwycił istotę zjawiska, które wciąż funkcjonuje w krytyce literackiej, mimo że od
owych Sandauerowych diagnoz minęło więcej jak pół wieku11.
Na koniec jeszcze taka uwaga. Uprawianie krytyki literackiej jest zajęciem uwikłanym w różnego rodzaju układy środowiskowe, a czynnik ideologiczny wciąż odgrywa
niebagatelną rolę. Stąd bardzo wątpliwe często werdykty wydawane przez krytyków
literackich. Ingardenowska koncepcja uprawiania krytyki literackiej wydaje się być
jedną z propozycji, która w jakimś przynajmniej stopniu pozwoliłaby uniknąć owych
zagrożeń. Jej niewątpliwą zaletą jest skupienie niemal całej uwagi na samym dziele literackim, które poddane zostaje procesowi wnikliwego rozpoznania. Zachowanie wymogu dystansu do własnej konkretyzacji ma zapobiec wydawaniu pochopnych sądów.
Traktowanie przeróżnych uwikłań kontekstualnych dzieła literackiego jako czynników drugorzędnych umożliwia zajmowanie się literaturą jako właśnie literaturą, a nie
takim rozpatrywaniem uwarunkowań kulturowych, w których często zapomina się
o przedmiocie badań, tzn. samym dziele literackim.
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Analiza możliwości zastosowania estetyki fenomenologicznej Romana Ingardena
w krytyce literackiej
Streszczenie
W tekście tym podjęta została problematyka relacji: estetyka literacka – krytyka literacka. Krytyka
literacka traktowana jest jako działalność z pogranicza nauki i sztuki, w której jednak powinny być wykorzystane pewne metody wypracowane w estetyce literackiej. Zasadniczy problem dotyczy możliwości
zastosowania koncepcji Romana Ingardena w bieżącej działalności krytycznoliterackiej. W rozpowszechnionej opinii estetyków i literaturoznawców jest to niemożliwe. Wbrew tym mniemaniom okazuje się,
że interesujące rezultaty przynosi odczytanie propozycji Ingardena przez pryzmat nowych koncepcji estetycznych. Estetyka Ingardena jest systemem otwartym na tego rodzaju konfrontacje. Autor O dziele
literackim zarysował pewne ogólne idee, które w wielu miejscach wymagają dookreśleń, a nawet dopełnień ustaleniami innych autorów. Tak jest np. z problematyką jakości metafizycznych, która w systemie
Ingardenowskim istnieje w szczątkowej formie. Również problematyka dotycząca teorii i praktyki krytycznoliterackiej nie była w wystarczającym stopniu opracowana przez Ingardena. Tematykę tę podjęła
i rozwinęła Maria Gołaszewska w pracy Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Książka ta ukazała się
w 1963 roku. Niniejszy artykuł nawiązuje do problematyki poruszonej przez autorkę przed 55 laty.
Słowa kluczowe: estetyka literacka, krytyka literacka, konkretyzacja, Roman Ingarden, Maria Gołaszewska
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Rola tekstów literackich w fenomenologicznych
analizach Józefa Tischnera
1. Wstęp
Zastanawiając się nad rolą literatury w życiu człowieka, nie można poprzestać na
stwierdzeniu, że służy ona jedynie rozrywce lub przekazuje pewną dawkę informacji.
Trzeba mieć świadomość, że literatura w gruncie rzeczy zawsze opisuje człowieka
i jego świat. Jest to często ujęcie aspektowe, a więc stronnicze i subiektywne. Zupełnie
inny cel stawia sobie filozofia – chce ona dotrzeć do prawdy na temat tego, co bada.
W takim ujęciu teza niniejszej pracy staje się problematyczna. Twierdzę w niej, że
literatura może służyć filozofii jako zapis źródłowych doświadczeń człowieka, pomocnych w docieraniu do prawdy zarówno o nim samym, jak i o świecie, w którym
żyje2. W artykule spróbuję odpowiedzieć na pytanie o to, jak możliwe jest takie odniesienie filozofii do literatury, skoro filozofia szuka obiektywnej wiedzy na temat świata, a literatura dostarcza jedynie ujęcia subiektywnego. Nie jest celem tego artykułu
zagłębianie się w całe bogactwo literatury i filozofii. Przedstawię swoje rozumowanie,
pokazując, w jaki sposób w swojej filozofii wykorzystuje literaturę Józef Tischner.
Punktem wyjścia analiz będzie temat metod stosowanych w literaturze oraz filozofii. Nie trzeba dowodów wykraczających poza to, co każdy czytelnik literatury i filozofii jest w stanie zaobserwować, by twierdzić, że metody te różnią się od siebie. Zofia
Zarębianka podaje, że: „domeną filozofii jest uogólnienie, domeną literatury natomiast
pozostaje konkret”3. Oczywiście nie można stwierdzić, że literatura nie próbuje stworzyć całościowego obrazu świata (konkret często bywa egzemplifikacją całości) oraz
że filozofia nie zajmuje się konkretami. Te dwie dyscypliny są tak złożone i bogate,
że trudno określić jednoznacznie i bezspornie ich dziedziny. W przypadku filozofii
wiele zależy od metody przyjętej w danej „szkole” filozoficznej, inaczej podchodzić
będzie do badań metafizyka tomistyczna, inaczej zaś fenomenologia czy hermeneutyka. W niniejszym artykule pokażę, że konkretne i jednostkowe zdarzenia opisywane
przez literaturę są niezmiernie przydatne w analizach fenomenologicznych. Zajmę się
analizą fragmentów dwóch głównych dzieł Tischnera: „Filozofii dramatu”4 oraz „Sporu o istnienie człowieka”5.

klaudiaszyk@op.pl, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Używam zdroworozsądkowego pojęcia prawdy jako zgodności z rzeczywistością. Nie jest bowiem celem tego artykułu wikłanie się w dyskusje dotyczące definicji prawdy.
3
Zob. Zarębianka Z., Filozofia wobec literatury. Literatura wobec filozofii. Warianty wzajemnych odniesień. Rekonesans, Filo-sofija, nr 34, 2016, s. 141.
4
Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2012.
5
Tenże, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.
1
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2. Kłamstwo
W „Filozofii dramatu” Tischner zajmuje się między innymi zagadnieniem kłamstwa. Dla bardziej szczegółowego ujęcia tego fenomenu przywołuje przykład Raskolnikowa, bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego pt. „Zbrodnia i kara”6. Pomaga
mu to zobrazować fenomen kłamstwa. Tischner pisze: „Przypomnijmy zatem sytuację, w jakiej znalazł się Raskolnikow. Popełnił on zbrodnię – zabił człowieka. Jest
przesłuchiwany. Raskolnikow kłamie. Kłamać znaczy: podawać innemu nieprawdę
jako prawdę. Raskolnikow pytany, czy zabił, odpowiada, że nie zabił”7. Przykład z literatury służy Tischnerowi do zobrazowania sytuacji kłamstwa. Konkretny przykład
zostaje następnie poddany fenomenologicznej analizie, tak, aby dotrzeć do tego, co
istotowe – w badaniu fenomenologicznym chodzi bowiem o wydobycie ze zjawisk
tego, co ogólne, istotowe, wspólne. Tischner pokazuje te elementy. Po pierwsze, kłamca zawsze wie, że kłamie. Przez to lawiruje pomiędzy jednym obrazem świata a drugim – pierwszy przeznaczony jest dla wszystkich wokół: to obraz wykreowany po
to, by ukryć prawdę; drugi obraz przedstawia prawdę, ale tego obrazu kłamca nie
chce pokazywać otoczeniu, chce go ukryć. Jednocześnie jednak musi ciągle mieć na
uwadze prawdę. Tischner pisze, że „aby kłamać innemu, muszę sobie mówić prawdę; inaczej kłamstwo byłoby niemożliwe. Aby wiedzieć, jak prawdę ukryć, trzeba ją
mieć stale na oku”8. Te dwa dialogi: dialog prawdomówności i dialog kłamstwa, są
niemożliwe do rozdzielenia. Opis procesu Raskolnikowa pozwala jakby wedrzeć się
w sam środek fenomenu kłamstwa, opisać go od wewnątrz. Jest to spełnienia hasła:
„Z powrotem do rzeczy!” – jak chciał Husserl.
Kolejnym istotowym elementem kłamstwa jest obecność drugiego, którego Tischner określa mianem „On”. Dla kłamcy ów „On” staje się czujnym obserwatorem, do
którego kieruje się kłamstwo. Bowiem kłamstwo – jak podkreśla Tischner – zawsze
jest kłamstwem dla kogoś, jest ku komuś skierowane. Ze względu jednak na opisany
wyżej podwójny dialog kłamca musi udawać, że drugi to „Ty”, a nie „On”. Czym
różni się podejście do drugiego jako do „Ty” lub jako do „On”? W filozofii Tischnera
relacja Ja-Ty to relacja wzajemności; wzajemność jest oparta na prawdzie, „Ja” i „Ty”
stają się sobą poprzez siebie nawzajem, relacja ich odbywa się na poziomie aksjologicznym9. Zupełnie inaczej dzieje się w przypadku relacji Ja-On. Nie ma tu śladu
wzajemności, zetknięcie „Ja” z „On” nie staje się nigdy spotkaniem, mnie wkracza
na poziom aksjologiczny, ale pozostaje na poziomie sceny, która u Tischnera oznacza
świat przedmiotów. Mówiąc więc „On”, kłamca tworzy nieprzekraczalną barierę między sobą a tym, kogo okłamuje. Jednak w rozmowie musi udawać, że drugi jest dla
niego „Ty”. Drugi nie może się bowiem dowiedzieć o kłamstwie.
Kłamcę wypełnia lęk przed tym, że jego kłamstwo zostanie odkryte. Tischner pisze, że właśnie ten lęk „doprowadza do rozszczepienia świadomości egotycznej na
Ja-dla-siebie i Ja-dla-innych. Pierwsze Ja jest podmiotem dialogu prawdomówności,
Dostojewski F., Zbrodnia i kara, tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1974.
7
Tischner J., Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 139.
8
Tamże, s. 146.
9
Zob. tamże, s. 145 i s.103 i 108n.
6
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drugie Ja jest podmiotem dialogu kłamstwa”10. „Ja-dla siebie” nieustannie ma przed
oczami prawdę, „Ja-dla-innych” przekazuje nieprawdę.
Przyjrzenie się zagadnieniu prawdy w oparciu o postać powieści Dostojewskiego
pozwala uwypuklić pewne elementy sytuacji kłamstwa. Istotą zagadnienia staje się
rozszczepienie: w kłamstwie świat staje się podwójną sceną, tą prawdziwą i tą, którą
przekazuje się drugiemu. Również drugi zostaje w umyśle kłamcy rozszczepiony na
„Ty”, do którego się zwraca, wmawiając mu nieprawdą, oraz na „On”, który wydaje
się ciągle obserwować kłamcę i sprawdzać jego prawdomówność. Wynikiem takiego
rozszczepienia pojawia się również jakby podwójne „Ja”: to, które pokazuje się drugiemu, oraz to, które zachowuje się dla siebie.

3. Kuszenie
Rozważania Tischnera przeniknięte są refleksjami zaczerpniętymi z literatury. Kolejnym tekstem, którym posługuje się Tischner, jest utwór Williama Shakespeare’a pt.
„Król Ryszard III”11. Tym razem chodzi o ukazanie zjawiska kuszenia i zdrady. Tischner przywołuje postać lady Anny oraz Gloucestera, mordercy jej męża i teścia. Kiedy
Anna napotyka Gloucestera, wykrzykuje: „Przez miłość Boga, precz stąd wściekły
diable” – ten pełen emocji okrzyk interpretuje Tischner jako próbę ucieczki od zła,
którego morderca jest dla Anny wcieleniem12. Tischner pokazuje dwie możliwości takiej ucieczki: może to być ucieczka od widoku lub ucieczka jako zerwanie więzów
dialogu. W obydwu przypadkach chodzi o jakieś oddalenie drugiego od siebie wyrażone w słowie „precz”13.
Według Tischnera zło kusi człowieka, próbuje go „wciągnąć”. Przykład z tekstu
Shakespeare’a pozwala dokładnie zobrazować mechanizm kuszenia. Zaczyna się ono
od schlebiania. Kusiciel próbuje zmienić aksjologiczne przeświadczenia kuszonego,
próbuje przedstawić siebie i całą sytuację w nowym świetle. Gloucester kusi Annę
komplementami: „Jesteś… słodka święta”, „jesteś samym pięknem”, o sobie natomiast mówi: „żyje przynajmniej, kto cię lepiej kocha”14. Tischner podkreśla, że w tym
momencie otwiera się nowa przestrzeń możliwych zawierzeń. Morderca ukazuje siebie jako tego, kto jako jedyny potrafi docenić piękno Anny. To moment bardzo istotny,
ma bowiem na celu nawiązanie jakiejś relacji z kuszonym człowiekiem. Przed momentem kuszony pragnął uciec od mordercy, który przedstawiał mu się jako wcielenia zła. Teraz zaczyna dostrzegać, że być może morderca sam został oszukany, może
nie jest bezwzględnym zbrodniarzem, ale słabym człowiekiem. W ten sposób kusiciel
otwiera możliwość rozmowy15.
Kolejnym etapem kuszenia, który opisuje Tischner, jest moment oskarżania oskarżycieli. I znów odwołanie do dramatu Shakespeare’a: Gloucester stawia siebie w miejsce pokrzywdzonego, przekonuje Annę, że nie on jest winien śmierci jej męża, ale
Tamże, s. 146.
Shakespeare W., Król Ryszard III, tłum. L. Ulrich, [w:] tenże, Dzieła dramatyczne, Gebethner i Wolff,
Warszawa 1913, t. 8.
12
Zob. tamże, s. 175n.
13
Zob. tamże, s.176n.
14
Zob. tamże, s. 248.
15
Zob. tamże.
10
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ona, a właściwie jej piękno. Zaślepiony nim Gloucester dokonał czynu, o który teraz
jest oskarżany. W taki sposób morderca czyni siebie biednym nieszczęśnikiem, który
dostał się jakby w szpony bezwzględnego fatum. Tischner uwypukla ten moment kuszenia: wyjaśnia, że sztuczka kusiciela polega na przemianie zła w nieszczęście. Tak
opisuje logikę tego oskarżenia Tischner: „Piękność Anny doprowadza do szaleństwa.
Gloucester oszalał z powodu tego piękna. Anna jest jego absolutem. Chce być przy
niej […] Na drodze do tego celu pojawia się przeszkoda – mąż Anny. Czy można
się dziwić, iż wezbrana rzeka łamie tę przeszkodę? Kto jest winien? Jeśli winny jest
Gloucester, to i Anna jest winna. Jej wina polega na samym istnieniu. Absurdem byłoby jednak rzec, że Anna jest winna, skoro nie chce zbrodni. W takim razie jednak
również Gloucester jest bez winy. Nieszczęsna chwila, w której się spotkali. Zło jest
nieszczęściem”16. Kusiciel dokonuje przewrotu w rozumieniu wartości. Zło nie jest
złem, oskarżony nie jest winny. Nie można mówić o winie, a jedynie o nieszczęściu,
które spotyka tak samo Annę, jak i Gloucestera.
I wreszcie trzeci element kuszenia: zmiana w obszarze zawierzeń. Kusicielowi
chodzi o to, by kuszony jemu zaufał, jemu uwierzył. Tak dzieje się w przypadku Anny
i Gloucestera. Mordercy udaje się przekonać Annę, że nie jest wcieleniem zła, a tylko
zwyczajnym nieszczęśnikiem, który potrzebuje współczucia i miłości, bo być może
nie zaznał ich nigdy i może właśnie te uczucia przemienią jego serce. Tak myśli Anna.
Ulega pokusie, myśląc, że ten akt poświęcenia stanie się czynnością zbawczą dla mordercy. Jednak gdy kuszony zawierza kusicielowi, następuje moment, który Tischner
nazywa „sprawdzeniem” – oto teraz prawda wychodzi na jaw, okazuje się, że kuszący jedynie wciągnął swą ofiarę w dialog ze złem, a następnie zdradził. Kiedy Anna
lituje się nad Gloucesterem, ten szydzi z niej, odsłaniając swe prawdziwe oblicze.
Poświęcenie Anny było daremne. Zło zaszydziło tylko z jej dobroci. Odwołanie się do
przykładu z dramatu Shakespeare’a pozwoliło Tischnerowi dogłębnie przeanalizować
sytuację kuszenia człowieka przez zło.

4. Zniewolenie sumienia
Trzecim przykładem, który zaprezentuję, by wydobyć sposób wykorzystania literatury przez Tischnera, jest próba opisania zniewolenia sumienia. Chcąc opisać sytuację
zniewolenia człowieka, Tischner posługuje się nie tylko analizami Hegla na temat
pana i niewolnika, ale sięga również po tekst Fiodora Dostojewskiego – mowę Wielkiego Inkwizytora z „Braci Karamazow”. Ze względu na zakres tematyczny niniejszego artykułu pominę rozważania dotyczące Hegla, a skupię się na drugim tekście.
Tischner wysuwa twierdzenie, że zniewolenie, które przedstawia Dostojewski, dokonuje się poprzez ułudę. Chodzi o to, by stworzyć iluzję i sprawić, że drugi w nią
uwierzy, a w konsekwencji wyrzeknie się sumienia. Można powiedzieć, że mistrzem
takiego zniewolenia był Wielki Inkwizytor z powieści Dostojewskiego. Proces wyrzeczenia się sumienia ma kilka etapów. Pierwszym z nich jest zatracenie poczucia
własnej wartości. Wielki Inkwizytor przekonuje ludzi, jak bardzo są mali i nikczemni17. Mówi: „najbardziej to męczący i nieustanny frasunek człowieka: mając wolność,
16
17

Tamże, s. 250.
Zob. Dostojewski F., Bracia Karamazow, tłum. A. Wat, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
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szukać czym prędzej tego, przed kim można się pokłonić”18. Tischner wyjaśnia, że pomniejszenie własnej wartości skutkuje poszukiwaniem schronienia u kogoś, kto wydaje się cenniejszy i godniejszy – człowiek ma wtedy poczucie uczestnictwa w godności
drugiego i czuje, że tylko wtedy i on ma jakąś wartość. Aby ją zyskać, człowiek gotów
jest wyrzec się swojej wolności19.
Drugim etapem prowadzącym do wyrzeczenia się sumienia jest obietnica szczęścia. Tischner znów sięga po fragment z „Braci Karamazow”: „Damy im ciche, pokorne szczęście słabych istot, jakimi są z przyrodzenia […]. Zmusimy ich do pracy,
tak, lecz w godzinach wolnych od pracy urządzimy im życie niby dziecięcą zabawę
z dziecięcymi śpiewami, chórem, z niewinnymi pląsami. O, pozwolimy im nawet na
grzech, słabi są i bezsilni, i będą nas kochali jak dzieci, za to pozwolimy im grzeszyć.
Powiemy im, że każdy grzech, który popełniony będzie z naszego przyzwolenia, będzie odkupiony”20. Przywołując słowa Wielkiego Inkwizytora, Tischner pokazuje mechanizm działania tego, kto pragnie przekonać człowieka do wiary w iluzję. Ten, kto
uwodzi obietnicą szczęścia, kreuje obraz świata, gdzie szczęście dostępne jest tym,
którzy oddadzą swą wolność w dłonie uwodziciela.
Następuje etap trzeci: groźba. Na wypadek, gdyby człowiek nie chciał wyrzec się
swej godności, należy pokazać mu konsekwencje takiego wyboru. Tischner mówi
o bólu nieustannego wyrzutu sumienia. Trzeba sprawić, że człowiek zacznie żałować,
że wybrał wolność, ponieważ tym samym skazał się na beznadzieję, na jakąś połowiczność istnienia, na bezsens. O wiele lepszą możliwością wydaje się oddać swą
wolność w ręce pana – on bowiem usprawiedliwi istnienie. Tischner podkreśla, że
Wielki Inkwizytor staje się panem ludzkich sumień, jakimś anty-Bogiem21. Ponadto,
zniewoleni ludzie będą widzieć w nim wybawiciela, a nawet zbawiciela. Wielki Inkwizytor przedstawia bowiem siebie jako cierpiącego po to, by inni mogli być szczęśliwi, jako noszącego ich ciężary.
Taki opis sytuacji zniewolenia sumienia może przerażać. Tischner jasno pokazuje, jak wielka przemiana następuje w sposobie postrzegania świata przez człowieka.
Posłużenie się przykładem Wielkiego Inkwizytora pozwala bardzo wyraźnie przyjrzeć się fenomenowi wyrzeczenia się sumienia i daje możliwość bogatszego, bardziej
szczegółowego i pełniejszego opisania tego zjawiska.

5. Monada bez okien
Warto przywołać jeszcze jeden przykład wykorzystywania literatury w fenomenologicznych analizach Tischnera. W książce pt. „Spór o istnienie człowieka”, drugiego z najbardziej znanych dzieł tego filozofa, znajduje się fragment przedstawiający problem ludzkiego
otwarcia (resp. zamknięcia) na innych. Tischner, zgodnie ze swoim zwyczajem, przeplata
filozoficzne rozważania odniesieniami do literatury. Tym razem, aby lepiej naświetlić kwestię otwartości–zamknięcia człowieka na innych, przywołuje postaci biblijnego Hioba.
1974, s. 308-311.
18
Tamże, s. 308.
19
Zob. Tischner J., Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 204.
20
Cyt. za: tamże.
21
Zob. tamże, s. 206.
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Tischner rozpoczyna swoje analizy od stwierdzenia, że każdy człowiek jest w jakiś
sposób inny od reszty ludzi. Wskazuje to na pewną egzystencjalną sytuację człowieka,
który zawsze jest „inny niż inni”. Stąd ludzki dramat zawsze jest dramatem z innym,
„innego z innym”22. Skrajnym przykładem takiej „inności” może być postać Hioba,
który według Tischnera uosabia „radykalną postać innego”.
W przypadku Hioba nie chodzi jedynie o naturalną człowiekowi inność, ale o inność radykalną. Przyjaciele go nie rozumieją. Bóg zdaje się milczeć. Otacza go wszechobecna inność: „być innym dla ludzi i dla Boga znaczy, że także ludzie i Bóg stali się
inni dla Hioba” – podsumowuje Tischner23. Ta świadomość inności prowadzi Hioba
do zamknięcia się w sobie, co Tischner, nawiązując do Leibniza, nazywa przekształceniem się w „monadę bez okien”. Stan ten nie jest zwykłą nieprzekazywalnością
przeżyć i doświadczeń; chodzi raczej o niemożliwość zrozumienia i porozumienia –
Tischner pisze o wykroczeniu poza krąg możliwego uczestnictwa24. Co jest przyczyną
tego wykroczenia? Dlaczego porozumienie staje się niemożliwe?
Tischner szuka odpowiedzi na te pytania w problematyce zła. Przyjaciele są przekonani, że nieszczęście spotykające Hioba jest spowodowane jakimś złem, którego się
dopuścił. Rozumują według logiki: „grzesznych ludzi spotyka kara”, jeśli więc Hioba
dotknęło tak wielkie nieszczęście, musiał zgrzeszyć. Hiob jednak nie zgadza się z interpretacją przyjaciół – nie przyznaje się do grzechu. Woła: „Wiesz dobrze, że nie jestem
winny i nikt mnie z Twej ręki nie wyrwie”25. Tischner próbuje odtworzyć rozumowanie
przyjaciół Hioba: spotkało go cierpienie, na pewno więc zgrzeszył, a że nie przyznaje się
do winy, do istniejącego już grzechu należy dodać kolejny – zakłamanie26. Według Tischnera, niezrozumienie dotykające Hioba i jego przyjaciół wynika z różnych poziomów
egzystencji. Tak, jak syty nie zrozumie głodnego, tak też przyjaciele nie potrafią zrozumieć Hioba. Tischner stwierdza, że przyczyną tego radykalnego oddzielenia jest zło. Zło
tworzy nieprzekraczalną barierę pomiędzy ludźmi. „Zło powoduje całkowitą bezradność
człowieka wobec człowieka” – pisze Tischner27. Zło, które spotyka Hioba, jest przyczyną
braku porozumienia między nim a przyjaciółmi. Doskonale opisuje tę sytuację Tischner:
„Dramat Hioba jest dramatem monadycznym. Zasadza się on na przeświadczeniu, że
nie ma i nie może być udziału w złu. Na tym poziomie egzystencji każdy jest »monadą
bez okien«. Człowiek pozostaje bezradny. Obraca się wprawdzie wokół jakiegoś innego,
ale nigdy i nigdzie nie jest w stanie go napotkać. Zło jest siłą »antygrawitacyjną«, zło
odpycha wszystko i wszystkich”28.
Poprzez interpretację sytuacji Hioba, Tischner ukazał skutki działania zła w życiu
człowieka. Dramatyzm Księgi Hioba przekłada się na również dramatyczne wnioski: zło
uniemożliwia relacje międzyludzkie, oddala ludzi od wzajemnego zrozumienia i sprawia, że stają się „monadami bez okien”.
Zob. tenże, Spór o istnienie człowieka, dz, cyt., s.221n.
Tamże, s. 222.
24
Zob. tamże, s. 224.
25
Hi 10, 5-22, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu: najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, s. 1123.
26
Zob. Tischner J., Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 223.
27
Tamże, s. 224.
28
Tamże, s. 225.
22
23
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6. Podsumowanie
Przedstawione w tym artykule przykłady zastosowania literatury w analizach filozoficznych Józefa Tischnera pozwalają rozpoznać metodę fenomenologiczną tego filozofa.
Odwoływanie się do przykładów z literatury pomaga przyjrzeć się ludzkim doświadczeniom z różnych perspektyw, pokazać wielowarstwowość zdarzeń spotykających
człowieka. Można wręcz stwierdzić, że odwołania literackie są korzystne dla wyników
fenomenologicznych badań, ponieważ literatura stanowi prawie nieskończone źródło
przykładów i opisów rzeczywistości. Można stwierdzić, że w pewnym sensie odwoływanie się do literatury jest „powrotem do rzeczy”, o który chodzi fenomenologii, że jest
analizą przedmiotu badań, tak, by wydobyć jego istotę. W tym przypadku tym przedmiotem będzie zjawisko opisane przez literaturę.
I rzeczywiście, Józef Tischner w swoich badaniach „powracał do rzeczy” – czym
bowiem jest literatura, jeśli nie lustrem przyłożonym do świata i utrwalającym zjawiska29? Bogactwo ludzkich doświadczeń jest tak wielkie, że filozof nie może posługiwać
się tylko tym, co sam przeżył – jest to bowiem jedynie ułamek prawdy o ludzkim losie,
a filozofia szuka tego, co uniwersalne, a nie tego, co jednostkowe. W związku z tym
odwołania do literatury stają się bardzo pożądane – literatura to zapis ludzkich doświadczeń, sposobu widzenia świata, opis faktów, ale też sposobu ich odbierania przez ludzi.
Bogactwo literatury, wielowątkowość i wielowarstwowość dzieła literackiego pozwalają fenomenologom na dokonywanie badań z różnych perspektyw i pod różnymi kątami.
Na koniec można zadać pytanie o to, czym byłaby filozofia Tischnera bez odwołań
literackich. Ciężko wyobrazić sobie jego rozważania bez tak licznych nawiązań do literatury: bez literackich opisów zdarzeń, bez prowadzenia swoistego „dialogu” z twierdzeniami zawartymi w tekstach literackich, bez przyglądania się bohaterom, ich zachowaniom i sposobom myślenia. Zaryzykuję stwierdzenie, że teksty Tischnera pozbawione
wszelkich odniesień literackich mogłyby stanowić dosyć ubogi i zdecydowanie niepełny
opis rzeczywistości.
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Artykuł skupia się na zagadnieniu wykorzystywania tekstów literackich w filozoficznych analizach
Józefa Tischnera. Tezę stanowi stwierdzenie, że w filozofii Józefa Tischnera literatura służy jako zapis
źródłowych doświadczeń człowieka, które stają się przydatne do fenomenologicznych analiz ludzkiej
egzystencji. W tekście pokazana zostaje różnica metod stosowanych w filozofii i literaturze, która wpływa
na odmienny sposób opisu rzeczywistości w tych dwóch dziedzinach. Literatura stanowi opis ludzkiego
świata, staje się też rodzajem filtra, przez który czytelnik będzie postrzegał opisywaną rzeczywistość. Dla
fenomenologicznych analiz ludzkiego życia literatura jest więc bogatym źródłem przykładów i sposobów
postrzegania konkretnego zjawiska. O ile literatura zazwyczaj jest subiektywnym sposobem ujęcia danej
rzeczywistości, o tyle od filozofii wymaga się obiektywizmu i przedstawiania rzeczy takimi, jakimi są.
Bogactwo rzeczywistości dostępnej myśli człowieka jest jednak tak wielkie, że nie sposób dotrzeć do
czystych danych, jak chciałyby tego nauki ścisłe. Stąd filozofia może bazować jedynie na opisie ludzkich
doświadczeń, obserwować sposoby ich przedstawiania, a dzięki temu może ona zbliżać się do prawdy
na temat rzeczywistości. Literatura staje się więc dla filozofii prawie niewyczerpanym źródłem opisu doświadczeń dotyczących wszystkich sfer życia człowieka. Przedstawiona teza zostaje poparta przykładami
z tekstów Józefa Tischnera, w których sięga on do literatury w celu ukazania jakiegoś zjawiska z różnych
perspektyw i dokonanie na jego podstawie fenomenologicznej analizy tego zjawiska. Podjęta zostaje
tematyka kłamstwa, kuszenia do zła, zniewolenia sumienia oraz przyczyn zamykania się człowieka na
innych. Zostaje pokazany sposób, w jaki Tischner wydobywa z tekstów literackich istotę danego zjawiska, np. kłamstwa. Zostają również przedstawione cechy danych zjawisk w oparciu o analizy tekstów
literackich.
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O wyobraźni twórczej

Łukasz Piaskowski1

Poetycka postromantyczna dźwiękowa epistemologia
w twórczości wybranych poetów dwudziestolecia
międzywojennego
1. Wprowadzenie: konteksty romantyczne
Romantyzm był epoką silnie aprobującą dwie kategorie egzogenetyczne: muzyczność, jako naczelną kategorię estetyczną, oraz słuchowość – jako nobilitowany typ percepcji świata zewnętrznego. Był to czas, kiedy poezja najbliżej zbliżyła się do filozofii,
np. w twórczości Juliusza Słowackiego („Genesis z ducha” czy „Król-Duch”), ale również kiedy filozofia zbliżyła się do samej poezji, co ilustruje romantyczny sposób filozofowania Friedricha Wilhelma Josepha von Schellinga, którego działalność intelektualną
powiązać wypada bardziej z dziedziną poetyckiego natchnienia aniżeli ścisłych i systematycznych studiów2. Przypomnieć wypada, że myśl niemieckich romantyków została
w jakiejś mierze przejęta przez Maurycego Mochnackiego, który traktował poezję jako
najwyższy stopień filozofii w ogóle3. Zauważalna jest tutaj oczywiście tendencja do
odwracania porządków aksjologicznych: dla poetyzujących filozofów odrzucenie racjonalistycznej koncepcji świata oznaczało przyjęcie innej – właściwie odwrotnej. Dla
Mochnackiego użycie terminu „najwyższy” miało wymiar nie tylko sloganowy; ten
znakomity krytyk literacki traktował poezję w sposób autentyczny traktował poezję
jako najdoskonalszy sposób przeżywania i poznawania świata. Wiązało się to rzecz
jasna z wywodzącym się z Fichtego przekonaniem o prymarności jaźni wywodzącej się
z ludzkiego jestestwa nad rzeczywistością zewnętrzną wobec niej. To owa tajemnicza
subiektywność i immanentna umiejętność kreowania obrazów rzeczywistości pozwalała Mochnackiemu na powiązanie jej z ogólnie rozumianą kategorią Ducha, którą poezja
romantyczna niejako jako pierwsza potrafi przetłumaczyć na język. Romantyzm w tym
ujęciu byłby także swoistym metafizycznym projektem translatorskim. Dawanie materialnego świadectwa istnienia Ducha jednostki ludzkiej czy Ducha dziejów opierało
się na ustawieniu poetyckiego indywiduum w relacji medialnej. Był on przekaźnikiem
tego, czego nie widać. Przypomnijmy formułę Williama Shakespeare’a, która w estetykach romantycznych zrobiła niewyobrażalną karierę: „Zdaje mi się, że widzę… gdzie?
lukasz.piaskowski@uwr.edu.pl, Zakład Historii Literatury Romantyzmu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, www.ifp.uni.wroc.pl.
2
O Schellingu wyczytać można przeróżne opinie: „Bystry i pomysłowy, ale zupełnie nie ścisły, nie posiadający metody naukowej, był na pół filozofem, a na pół poetą”. Zob. Tatarkiewicz W., Historia filozofii,
t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 236-237. Z drugiej zaś strony Andrew Bowie
stwierdza, że „chociaż często Schellinga uważa się za filozoficznego Proteusza, który zmieniał swoje koncepcje tak często i tak nagle, że trudno właściwie przypisać mu jakiekolwiek spójne poglądy, tak naprawdę był on bardzo często wręcz obsesyjnie rygorystycznym i uporządkowanym logicznie myślicielem”.
Zob. Bowie A., Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy,
https://plato.stanford.edu/entries/schelling/, dostęp: 29.10.2018 r.
3
Kowalczykowa A., Romantyzm, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, Ossolineum, Wrocław 2009, s. 837.
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/ Przed oczyma duszy mojej”4. Zwrot ku immanencji wiązał się więc z wyłączeniem
empirycznego wymiaru poznawczego narzędzia wzroku.
Romantycy nie mieli zaufania do oka; zgodnie słynną deklarację z ballady pt.
„Romantyczność” Adama Mickiewicza: „Czucie i wiara silniej mówi do mnie / Niż
mędrca szkiełko i oko”5. Aktywność poznawcza oka miała dla romantyków charakter redukujący. Wiązali je ściśle ze światem widzialnym, poznawalnym empirycznie.
Władza oczu warunkowała wiedzę przetwarzaną przez intelekt. Romantycy traktowali
poznanie w sposób transgresyjny. Oko widzi wszystko, co można zobaczyć. Nie widzi jednak poza-rzeczywistości. Mickiewicz eksplikuje wprost, że oko nie dysponuje
walorami poznawczymi czucia i wiary. Zwłaszcza owo czucie ma kluczowy charakter
w tym kontekście, albowiem źródła jego najczystszej i najszlachetniejszej postaci dopatrywali się w sztuce muzycznej6. Pisał swego czasu Adam Ważyk, że „od czasu romantyków każde pokolenie miało własny pejzaż”7. Należałoby do tego dopowiedzieć,
że od czasu romantyków każde pokolenie nie tylko świat widziało, lecz zaczynało go
słuchać i słyszeć.
Słuch był dla romantyków mniej podejrzliwy; doświadczenia audialne mogły służyć wielu różnym celom i być dowolnie kształtowane – szczególne pod względem
emocjonalnym i duchowym8. Romantycy utożsamiali jakości dźwiękowe z czymś
w rodzaju „mowy uczuć”. Były one ekwiwalentem jakości emotywnych ludzkiego
jestestwa9, co zresztą w ostatecznym rozrachunku zarzutowało na jakości poznawczej
samej kategorii „muzyczności”. Utożsamiano ją właśnie z romantycznym emocjonalizmem. I o ile w krytyce literackiej ten sposób ujmowania rzeczy nikogo nie zachęcał
do negowania jego wartości poznawczej10, o tyle w nauce, a zwłaszcza w nauce uprawianej z perspektywy neopozytywistycznej, bardzo szybko podważono sens wykorzyMickiewicz A., Wybór poezyj, t. 1, Ossolineum, Wrocław 1997, s. 99.
Tamże, s. 102.
6
„Muzyka już »nie jest czczą zabawką«, lecz »mową serca« (Kurpiński), »językiem uczuciów« (Elsner),
»mową duszy, serca i namiętności« (J. Królikowski), »serdecznym językiem« (Brodziński), »głosem
uczucia« (Mickiewicz)”. Zob. Tomaszewski M., Muzyka i literatura, [w:] Słownik literatury polskiej XIX
wieku…, s. 579.
7
Ważyk A., Dziwna historia awangardy, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 84.
8
Juliusz Słowacki uczucia towarzyszące tęsknocie za matką określił swoistą „muzyką czucia”. Jak podkreśla Irena Chyła-Szypułowa: „Muzyka dla Słowackiego była często wspomnieniem rodzinnego domu,
gdzie rozbrzmiewały dźwięki fortepianu. […] Prowadził samotniczy tryb życia, gdyż każda praca twórcza wymaga skupienia i ciszy. Czas wolny wypełniał lekturą, grą na fortepianie […]. Gra na fortepianie
towarzyszyła Słowackiemu całe życie, przynosząc mu natchnienie i odprężenie w poetyckiej działalności
twórczej”. Zob. Chyła-Szypułowa I., Muzyka w poezji wieszczów, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2000, s. 94-95. Podobnie o Adamie Mickiewiczu pisała Maria
Cieśla-Korytowska: „Muzyka dla Mickiewicza pozostaje w jak najściślejszym związku właśnie z pamięcią. Toona – na różne sposoby – pobudza ją, ożywa, zmusza do działania”. Zob. Cieśla-Korytowska M.,
Romantyczne przechadzki pograniczem, Universitas, Kraków 2004, s. 10.
9
„Muzyka jest »kulturowym odpowiednikiem« miłości, sposobem jej wyrażania i przeżywania, a także
– przywoływania”. Zob. Tamże, s. 10-11.
10
„Recenzenci i krytycy muzyczni, opisując czy analizując dzieło muzyczne, piszą czasem o »muzyczności« – pojęcie to jednak ma w tych wypadkach charakter pewnej przenośni, użytej najczęściej dla podkreślenia samej aury emocjonalnej utworów”. Zob. Skarbowski J., „Taka pieśń jest siła, dzielność, taka pieśń
jest nieśmiertelność!”. Rola muzyki w życiu i twórczości Adama Mickiewicza, FALL, Kraków 2003, s. 39.
4
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stywania tej kategorii11.
Dźwięki jako z natury swej rzeczy niesemantyczne12, niesymboliczne, raczej narzucające się wręcz uchu swą pozbawioną znaczenia obecnością – to jedna strona medalu. Druga zaś to syntetyczne rozumienie natury sztuki, a więc poznania w ogóle.
Kategorie typowe dla klasycznego rozumienia literackości, a zatem mimesis, harmonia, uporządkowanie, ład, wyważenie itd., były dla romantyków tworami wyłącznie
umysłu. Należy w tym kontekście pamiętać o najbardziej typowych dla romantyzmu
motywach, jak np. zwrócenie uwagę na uczuciowość, tkliwość czy ekspresyjność lub
generalnie: znacznie szerszy wachlarz doświadczeń, niemieszczących się w kanonie
wypracowanym przez racjonalistyczne pojmowanie świata.
Nie czas tu na omawianie tych aspektów romantycznego nomen omen odczuwania
świata; chciałbym zwrócić jednakowoż uwagę na proweniencję owych pojęć. Pisze
Mochnacki: „wszystko […] zmierza do tonu, do muzykalności. Muzyka służy ich
fantazyi, tak jak figury marmurowe poetyckiemu służą realizmowi”13. Tradycja krytycznoliteracka wyróżniła w tym kontekście tzw. poezję liryczną i poezję snycerską14,
liryzm wiążąc z muzyką, zaś realizm ze snycerstwem, a więc rzeźbiarstwem i zdobnictwem. Tadeusz Peiper wywiódł ten stan rzeczy wprost z romantycznej fascynacji
ludowością: „Pod wpływem ludowości ideałem artysty stał się proces twórczy podobny do tego, jaki odbywa się w grajku pastuszym lub snycerzu wiejskim”15. Inny
podział obecny w literaturze to osobne traktowanie tzw. poezji romantycznej i poezji
klasycznej. Implikowało to również różnice epistemologiczne, zmiany w sposobie poznawania poprzez sztukę: lirykę skojarzono z irracjonalizmem, fantazją, „klasykę”
z rozumowością.
Ważniejszym jednak aspektem romantycznego przewrotu w kontekście muzycznym
oraz audialnym było przezwyciężenie monolitycznego i uniwersalistycznego widzenia
świata: metafizycznego lub redukującego kategoryzowania doświadczenia. Pisał swego
czasu Czesław Zgorzelski: „Oświecenie zrodziło wizję świata, zamkniętego w wymiarach kosmosu, ustabilizowanego w swym porządku społecznym, znormalizowanego
według ówczesnego pojęcia praw natury i poznawalnego bez reszty przez rozum i doświadczenie ludzkie”16.
W innym miejscu, omawiając jeden z wierszy Mickiewicza, zauważył zaś: „[…]
rzeczywistość przemawia jedynie »słodką wonią« rozkwitłych drzew, szeptem wód,
śpiewem słowików, pieśnią zakochanych minstrelów, dźwiękiem ich muzyki… Oczu
żaden widok nie pociąga, myśli nic nie rozprasza: można się skupić w sobie i usłyszeć
Tadeusz Szulc tak oto uzasadniał swoją krytykę: „[…] w muzycznej wrażliwości, opartej o romantyczne ujęcie świata i sztuki, tkwi geneza złudzeń, jakoby istniały w dziele literackim muzyczne dyrektywy”.
Zob. Szulc T., Muzyka w dziele literackim, [Brak wydawcy], Warszawa 1937, s. 7.
12
Choć można odnaleźć w niej pewne ukryte struktury znaczeniowe: „[…] nowsze badania z zakresu psychologii twórczości muzycznej rzucają na te sprawy nowe światło, wykazując, że struktury dźwiękowe
mogą spełniać funkcje intencjonalne specjalnego typu”. Zob. Lissa Z., Czy muzyka jest sztuką asemantyczną?, [w:] Tejże, Wybór pism estetycznych, Universitas, Kraków 2008, s. 8.
13
Cyt. za.: Zgorzelski Cz., Liryka romantyczna, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku…, s. 474.
14
Tamże, s. 474-475.
15
Peiper T., Pisma wybrane, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 209.
16
Zgorzelski Z., O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Oficyna Wydawnicza
RYTM, Warszawa 2001, s. 14.
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to, co się kryje we wnętrzu, cisza w otoczeniu, »słyszalność« świata zewnętrznego
ułatwiają drogę ku refleksji, wzmagają głos wewnętrzny samotnego poety”17.
Teoria poznania eksponująca kategorie dźwięku i słuchu mogła zaistnieć wyłącznie
w warunkach, które zaproponował romantyzm: sam semantycznie nader niesprecyzowany, różnorodny, wielopostaciowy, emancypujący, wymykający się praktyce empirycznego doświadczania świata lub jakby to ujął Fichte: realistycznemu doświadczania świata, a więc biernemu, nieaktywnemu, nieeksponującemu podstawowej dla
ludzkiej egzystencji kategorii – jaźni18. Dla Fichtego bowiem samo doświadczanie rzeczywistości zewnętrznej poprzedzone zostaje pracą jaźni, która ma decydujący udział
w jej kreowaniu, determinuje jej obraz19. Pisze Ewa Drzazgowska: „Fichte [mówił]
o czysto aktywnym, »działaniowym« charakterze podmiotu metafizycznego, tzn. że
nie może być on zwykłym obiektem poznania”20. Kreacyjne walory jaźni są w ten
sposób wyeksplikowane: dla Fichtego jest ona czymś nieuchwytnym, dynamicznym
i ruchliwym; w sytuacji poznawczej wymyka się całkowicie świadomości. Innymi
słowy, niemożliwa jest introspekcja jaźni; jest natomiast oczywiste dla Fichtego, że
mimo swej nieuchwytności jest ona aktywnym czynnikiem kreacyjnym ludzkiego
światowidzenia. Pisał niemiecki filozof: „Ja chcę być panem przyrody, a przyroda ma
być moim sługą; chcę wywierać na nią wpływ odpowiednio do siły, jaką posiadam,
ona natomiast nie powinna mieć żadnego wpływu na mnie”21.
Romantyzm jest czasem przełomowym zasadniczo w tym przede wszystkim sensie, że oznaczał przełamanie hegemonii kategorii mimesis22 i utworzonej na jej podstawie koncepcji czy definicji prawdy (zwłaszcza rozumianej logicznie: jako zgodność
myśli i rzeczy23). Rozum był nie tyle przez romantyków kontestowany jako narzędzie
poznawcze, ile dopowiadany – przez inne rodzaje doświadczenia, które racjonalizm
redukował24. Romantyzm niekiedy w sposób radykalny „konstruował” nowe typy doTamże, s. 449.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii¸ dz. cyt., s. 233.
19
„Fichte wynosi ja na piedestał właściwie »boski«”. Zob. Drzazgowska E., Kłopoty z semantyczną eksplikacją „ja”, czyli o tym, jak semantyka staje się metafizyką, Przegląd Filozoficzny, 3 (2016), s. 254.
20
Tamże, s. 255.
21
Fichte J. G., Powołanie człowieka, przeł. Zieleńczyk A., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, s. 35. Cyt. za: Andrzejewski B., Filozofia słowa. Zarys dziejów, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2016, s. 138.
22
Interpretowanej rzecz jasna jako w duchu Arystotelesowskim, polegającej więc na odtwarzaniu, naśladowaniu rzeczywistości przy zachowaniu zasady prawdopodobieństwa. Istnieje też bowiem inna, muzyczna koncepcja mimesis, którą wiązano o dziwo nie z odtwarzaniem, lecz z ekspresją, łączeniem obu
typów wyrazu: „Przeświadczenie, że naśladowanie jest ekspresją, znajduje wyraz w sformułowaniach
charakterystycznych dla całej, zarówno włoskiej, jak i »północnej« refleksji muzycznej tego czasu”. Zob.
Wieczorek R. J., Ut cantus consonet verbis. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI
wieku, Poznań 1995, s. 57, 61. Pomijam w tej rachubie koncepcję mimesis związaną z naśladowaniem
twórczej działalności natury, tzw. natura naturans. Jest ona pokrewna ujęciom kreacjonistycznym. Zob.
Martuszewska A., Mimesis, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku…, s. 551.
23
Wedle definicji Tomasza z Akwinu, którą wprowadził za Arystotelesem: „Verum est adaequatio intellectus et rei”. Zob. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 1, Wydawnictwo Antyk, Kęty
1998, s. 17.
24
W balladzie Mickiewicza Romantyczność wcale nie dochodzi do kontestacji władz rozumu. Wręcz
przeciwnie – podmiot krytykujący oświeceniowy racjonalizm przyznaje mu, że jest idealnym narzędziem
do badania „tego świata”, a więc świata zewnętrznego. Chodzi tu raczej o wykazanie pewnej grani17
18
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świadczeń; wyrazem owej radykalności byłby światopogląd syntetyczny oraz niewątpliwie niezwykle wpływowy w epoce dyskurs filozoficzno-estetyczny correspondance des arts, z której czerpie późniejsza symbolistyczna teoria muzyko-poezji Paula
Verlaine’a25, a także modernistyczna odmiana estetyki korespondencyjnej, w której
doszło do swoistej syntezy myślenia romantycznego i symbolistycznego.
Romantycy tkwili tu w pewnym rozdarciu i sprzeczności: otwierali dyskurs racjonalistyczny, urozmaicali go, ignorowali jego przesłanki i zalecenia, a jednocześnie widoczna
jest u nich potężna tendencja do ujednolicenia świata, do obiektywizowania w duchu subiektywności, sprowadzenia go do wielkiej jedności. Owa presuponowana wielość dąży
bezustannie do jedności, co stanowi konsekwencję niedostatecznego uwolnienia się od
formy. W dwudziestoleciu międzywojennym dostrzeżono ten problem, stąd też dążenia
awangardowe skupiły się głównie na problemie formy. Podobne przesłanki działalności
umysłowej przyjmował chociażby Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany szerzej jako Witkacy, nawiązując w ten sposób do metafizycznego konstruowania świata przez romantyków. Dostrzegamy zatem tę z jednej strony chęć wyzwolenia się spod dominującej narracji
i opowieści dotyczącej kultury, lecz z drugiej strony tendencję do wykonywania podobnych
metafizycznych operacji – tym niemniej za pomocą innych, wielorakich, różnorakich środków. Jeśli przyjąć, że romantyzm był epoką bardziej treści aniżeli formy, dlatego że piękno
romantyczne w przeciwieństwie do klasycystycznego nie opierało się na ładzie i uporządkowaniu formalnym obiektu określanego jako piękny26, to podobna stwierdzić, że właśnie
dlatego owa nieokiełznana, sferyczna natura dźwięku, który nie dociera do odbiorcy punktowo, jak w wypadku oka, lecz właściwie zewsząd, jak w przypadku ucha27, stała się zaczątkiem typowej dla awangardy początku XX wieku chęci poszerzenia spektrum doświadczeń
– zarówno wizualnych, jak i słuchowych.

2. Romantyzm w dwudziestoleciu międzywojennym
Papież polskiej awangardy, Tadeusz Peiper, stwierdzał jednoznacznie, że arbitralne
połączenie muzyki i poezji oraz wyeksponowanie ich wspólnych walorów doprowadziło do skostnienia struktury dzieła poetyckiego, a także do upośledzenia władz poznawczych czytelników czy nawet słuchaczy poezji., które nabrało szczególnych estetycznych i wręcz aksjologicznych walorów właśnie w epoce romantyzmu, upośledziło
sposoby audialnego doświadczania poezji: „Nasza dzisiejsza poezja… Te »śpiewne«
cy i wypracowanie strategii transgresji. Czesław Zgorzelski podkreśla, że „[podmiot mówiący wiersza]
przyznaje nauce nieograniczone możliwości w badaniu świata materialnego: »Widzisz świat w proszku,
w każdej gwiazd iskierce«; ale w sprawach, które pochodzą spoza granic tego świata, zawierzyć nakazuje
temu, co mówią nam »czucie i wiara«, tj. intuicja i przeświadczenie wewnętrzne”. Zob. Zgorzelski Cz.,
Wstęp, [w:] Mickiewicz A., Wybór poezyj, dz. cyt., s. XLIII. Inną interpretację zaproponował T. Peiper.
Według niego w dziedzinie poznania romantyzm przeciwstawił prawdy rozumowe „prawdom ludowym”.
Zob. Peiper T., Pisma wybrane, dz. cyt., s. 210.
25
Zgodnie z słynną frazą: „De la musique avant toute chose / Et pour cela préfère l’Impair / Plus vague et
plus soluble dans l’air, / Sans rien en lui qui pèse ou qui pose” z wiersza „Art poétique”. Zob. Verlaine P.,
Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław 1980, s. 131-133.
26
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 218-229.
27
Misiak T., Estetyczne konteksty audiosfery, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009, s. 30-31.
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takty, w których słychać jeszcze przytupywanie obcasami; i te inne, jednostajne, stworzone jakby dla głuchych, którym trzeba rytm wbijać w ucho ciągłym powtarzaniem;
i te rymy bliskie, ustawione tuż nad sobą i uderzające o siebie z trzaskiem; ta muzyka
kołowań i zderzeń”28.
Dla Peipera źródło polskiej poezji przednowoczesnej – a więc pieśń ludowa – stała
się swoistym przekleństwem, albowiem chwyty w niej stosowane: ciągłe rytmiczne
powtarzanie sekwencji dźwiękowych zarówno w klauzulach wersów, jak w figurach
syntaktycznych, w paradoksalny sposób bardzo ograniczało możliwości odbiorcze do
najbardziej oczywistych – powiedzielibyśmy: częstochowskich. Teoretyk utożsamiał
nagminnie powtarzany motyw dźwiękowy w poezji romantycznej z hałasem29. Pisze
w tym kontekście o „epoce ubogiego ucha”30, postulując epokę swoistego bogactwa
dźwiękowego. Dla Peipera wyzbycie się muzycznego łożyska poezji oznaczało przede
wszystkim otwarcie się na różnorodność doświadczeń audialnych zmieniającej się cywilizacji. Antyromantyczny dyskurs Peiperowski jest w pewnym sensie wygłaszany
w duchu samego romantyzmu. Peiper, pozostając w nurcie postoświeceniowym, wyciąga także pozytywne wnioski płynące z pewnej postawy twórczej. Romantyzm przygotował grunt pod awangardowość, będąc dla niej zarówno tradycją pozytywną, jak
i negatywną. Teza, którą pragnę zaproponować i podtrzymywać w niniejszym artykule,
opiera się na założeniu, że romantyzm był dla Dwudziestolecia tradycją mimo wszystko głównie pozytywną. Byłby swoistą prefiguracją ówczesnej estetyki awangardowej.
Warto w tym kontekście wspomnieć o tym, że ruchy awangardowe zrodziły się głównie z powodu buntu przeciwko poetyce realistycznej i naturalistyczne. Romantyzmu
nie wyrzekali się ekspresjoniści. Futuryści z kolei kontestowali romantyzm na bardzo
ogólnej płaszczyźnie – głównie jako szeroko rozumianą tradycję i formację myślową.
Krakowska awangarda, głównie za sprawą Peipera, kontestowała głównie ludowość
oraz nadmierny emocjonalizm – a to zaledwie dwie cechy tego zróżnicowanego ruchu. Skamandrytów streszcza się zazwyczaj w formule: zwrot ku codzienności, który
spowodował obniżenie stylu wypowiedzi, współobecność sprzecznych pierwiastków,
ironię. Tymczasem podobnej rzeczy dokonał Mickiewicz w balladach, wprowadzając
słowa pochodzące z języka gminu, ostatecznie sprzeniewierzając się zasadzie wysokiego stylu w poezji klasycystycznej. W ten krótki sposób można streścić lata 20.
Prawdziwy powrót romantycznej optyki na pierwszy plan polskiego światka literackiego to lata 30.
Awangardowość nie jedno nosi imię. Konstruktywizm krakowskiego środowiska awangardowego lat 20. XX wieku przeciwstawiana jest najczęściej tzw. Drugiej
Awangardzie, wielonurtowej, rozległej gałęzi polskiej poezji dwudziestolecia międzywojennego, w której mieszały się bardzo różne tendencje twórcze. Najistotniejszą
w nich w interesującym nas kontekście będzie twórczość oscylująca między tzw. neosymbolizmem a romantyzmem: „Najbardziej awangardowa część młodego pokolenia
międzywojennego pokolenia [lat trzydziestych – Ł. P.]: poezja może się przeciwstawić
»złemu światu« nie wtedy, gdy będziemy to »zło« opisywać czy z nim polemizować, bo wówczas poezja po prostu nie robi nic więcej, jak tylko dubluje publicystykę,
Peiper T., Poezja jako budowa, [w:] Tenże, Tędy. Nowe usta, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972, s. 352.
Peiper T., Droga rymu, [w:] Tamże, s. 68.
30
Tenże., Poezja jako budowa, dz. cyt., s. 352.
28

29
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a wtedy jedynie, gdy temu »złemu światu« przeciwstawi inny świat – nowy, kreowany
świat rzeczywistości lirycznej. Bo o ile »świat zły« jest światem realnym i trzeźwym,
»rzeczowym«, o tyle świat poezji nigdy nie jest jednoznaczny, a więc realny. Nigdy
nie jest realny, gdyż jest po prostu symboliczny”31.
Wpływy niemieckiej filozofii idealistycznej na polski romantyzm odbiły się echem
również wiek później. Dwoma podstawowymi pojęciami, które wprowadziłbym na
tym etapie rozważań, są mit oraz ironia, które w częściowo zmienionej formie dotrwały do Dwudziestolecia. Przytoczmy kontekst romantyczny. Tradycja badawcza
wskazuje nam postać Juliusza Słowackiego jako najbardziej typowego przedstawiciela romantycznego mitotwórstwa. Według Słowackiego – powtarzał za Johannem
Gottfriedem Herderem – każda epoka tworzy własne rodzaje mitu. Mamy tu więc do
czynienia z przekonaniem o ciągłej jego obecności, lecz również swoistej relatywności. Dla Słowackiego mit jest ponadto „profecją prawdy”32 – nosi zatem walory
poznawcze. I co istotniejsze: każdy mit jest równouprawniony, ponieważ każdy nosi
w sobie cząstkę prawdy. Samej tylko koncepcji prawdy w twórczości Słowackiego
można by poświęcić systematyczne studia.
Zestawmy teraz te przekonania z tym, co pisał w latach 30. XX w. Józef Czechowicz, chyba najwybitniejszy przedstawiciel – obok Bolesława Leśmiana – tzw.
poezji mitotwórczej33, a więc takiej, której żywym tworzywem, materiałem do obróbki
poetyckiej był właśnie mit34. Czechowicz jest przekonany, że „nie ma prawd, które
by przetrwały potrzebę, która je stworzyła”35. I nie ma stałych wartości poetyckich.
Dla Czechowicza rzeczywistość ma charakter językowy, trochę inaczej niż u Fichtego,
lecz na podobnej zasadzie36. Bohdan Suchodolski mówi w tym kontekście o zwrocie
ku jaźni o wymiarze praktycznym: „Fichte zdecydowanie podporządkował jaźń teoretyczną praktycznej”37. Poecie wyznacza Czechowicz obowiązek twórczy, kreatorski38:
„Poeta sam kształtuje język, przeobraża go, a więc do tworzenia pojęć ma dostęp.
Mało. Powinien tworzyć całe światy. Powinien być teokratorem i kosmokratorem”39.
Szymański W. P., Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 370.
32
Cieśla Korytowska M., Mit, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku…, s. 563.
33
Kłak T., Czechowicz – mity i magia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 117-119.
34
Mit w estetyce Czechowicza nie ma jasno sprecyzowanej definicji. Poeta najczęściej odwołuje się
do mitów typu kosmologicznego i kosmogonicznego, a więc światotwórczego. Dla Czechowicza aspekt
kreacyjny mitu jest tyle samo ważny, co jego potężna moc w zakresie wpływania na modele percepcji
i porządkowania ludzkiego światowidzenia.
35
Czechowicz J., Tezy do manifestu, [w:] Tenże, Szkice literackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 92.
36
Wedle Fichtego „konstruujemy ją [jaźń], ażeby samych siebie sobie wytłumaczyć, ażeby inteligibilnie
[a więc zgodnie z racjonalnym i logicznym pojmowaniem bytu – Ł. P.] przedstawić sobie naszą normatywną naturę jako skończonych i racjonalnych bytów”. Zob. Bownman C., Johann Gottlieb Fichte
(1762—1814), [w:] Internet Encyclopedia of Philosophy. A Peer-Reviewed Academic Resource, https://
www.iep.utm.edu/fichtejg/#SH2b, dostęp: 29.10.2018 r.
37
Suchodolski B., O prawdzie, „Prace Kulturoznawcze” 16 (2014), s. 176.
38
Fichte podmiotowość określaną przez siebie „jaźnią” traktuje w kategoriach absolutystycznych: „[absolut dla Fichtego] rozpatrywany jest jako Ja samoistnie ustanawiające swój byt, a więc działające i tym
samym uzewnętrzniające się przez tworzenie przedmiotowego świata”. Zob. Hartman J., Fichte Johann
Gottlieb, [w:] Słownik filozofii, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2009, s. 300.
39
Czechowicz J., Projekt środy literackiej w Wilnie, [w:] Tegoż, Szkice literackie…, s. 91.
31
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Czechowicz zwraca naszą uwagę na relatywny i zsubiektywizowany obraz rzeczywistości, która w jego mniemaniu wytwarzana jest głównie przez język. Dla Fichtego
jaźń była tym, czym dla Czechowicza język. Proces fantazjotwórczy zazębia się jednocześnie z procesem poznawczym. Dla lubelskiego poety poznawanie jest zarazem
tworzeniem, a tworzenie poznawaniem. Wiąże się, podobnie jak dla Fichtego, z umiłowaniem nieskrępowanej wolności: „Prawem obywatelskim, tlenem i chlebem artysty – absolutna swoboda. […] My, artyści, winniśmy bronić naszej swobody. […] Nie
chcemy służyć ani czerwonym sztandarom, ani białym, ani papieskim, ani czarnym”40.
Był przekonany o dynamicznym charakterze rzeczywistości – do jej stałych cech
zaliczał właśnie zmienność. To bagaż, jaki zostawili mu romantycy, a także tradycja
poezji symbolistycznej.
I wreszcie. Pisze Czechowicz o metafizycznościach jako podstawowym celu uprawiania poezji, o absolutnej wolności twórczej, bezgranicznej inwencji, o symbolistycznym rozumieniu sztuki. Towarzyszy mu ponadto romantyczna wprost niekonsekwencja, podatność na zmianę i dynamika – w czym przypomina bardzo Schellinga.
W istocie Czechowicz uważa, że niepodobna w zmiennej, dynamicznej rzeczywistości
utrzymywać spójny zestaw przekonań.
I w tym tkwi istota bycia romantykiem, zwłaszcza w nowoczesnym pojmowaniu
tej postawy estetyczno-życiowej. Nie mamy w dwudziestoleciu międzywojennym
do czynienia z romantyczną wizją rzeczywistości czy romantycznym jej „udziwnianiem”. Poeci mają co prawda podobną ambicję: rozbić monolit, który na wzór świata
klasycystycznego stworzył z kolei nie tylko sam romantyzm, lecz także XIX-wieczny
realizm. Władysław Tatarkiewicz wylicza przynajmniej 25 definicji „bycia romantykiem”, „romantyczności”, „romantyzmu” itd.41 Spełnienie wszystkich „warunków”
definicyjnych romantyczności mijałoby się jednakowoż z celem. Gdyby nawet było
to możliwe, prowadziłoby do kodyfikacji, co z kolei wypacza w ogóle istotę tego, na
czym polega konsekwentna niekonsekwencja romantyczna.

3. Trzy muzyczno-dźwiękowe środowiska poetyckie
Nasza uwaga interpretacyjna skupi się na tym etapie tekstu na kilku wierszach
z dwudziestolecia międzywojennego uznanych przeze mnie za najbardziej reprezentatywne dla interesujących nas w tej pracy koncepcji dotyczących problematyki poznawczej w polskiej literaturze nowoczesnej. Będą to utwory poetyckie Józefa Czechowicza, Stanisława Ciesielczuka oraz Włodzimierza Słobodnika.
Dla tych trzech poetów podstawową lub jedną z podstawowych, naczelnych jednostek poznawczych, inicjujących proces twórczy, a zarazem poznawczy, jest właśnie
dźwięk. Dla każdego z nich w sposób nieco odmienny, choć komplementarny i pokrewny – co znamienne dla motywiki muzyczno-dźwiękowej w ogóle. Poeci przetwarzali postulowane percepcyjne możliwości, tworząc szczególny typ poezji poznawczo
zaangażowanej, fantazjotwórczej, mitotwórczej. Decydującym czynnikiem tej ścieżki
interpretacji rzeczywistości było wymyślenie języka, powiązanego ściśle z muzyką
i dźwiękiem. Językowe widzenie bądź słyszenie świata zewnętrznego nie wydaje się
40
41

Tenże., Deklaracja praw artysty, [w:] Tegoż, Szkice literackie…, s. 68-69.
Tatarkiewicz W., Romantyzm, czyli rozpacz semantyka, Pamiętnik Literacki, 4 (1971), s. 3-7.
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niczym dziwnym w obliczu zakresu materiału, jakim dysponuje sztuka poetycka. Moja
interpretacja będzie poniekąd również propozycją lektury. Będzie próbą pokazania, że
poezję, niejako cofając się do jej źródeł, nadal cechuje bardzo silne oddziaływanie
dźwiękowe zarówno na płaszczyźnie formy, jak treści. Co zazwyczaj cechuje motywikę muzyczno-dźwiękową w poezji, to jej heteronomiczny charakter. Modele treściowe
w tradycyjnej poezji zakładały bardzo ograniczony zestaw prezentacji motywów słuchania, grania na instrumencie, śpiewania czy ogólnie: uprawiania muzyki. W poezji
nowoczesnej punkt ciężkości przesuwa się właśnie na walory poznawcze dźwięku.
Związane one były z innym zjawiskiem, tzn. doświadczeniem audialnym nowoczesności, tu: rozwijającej się cywilizacji industrialnej. Oczywiście towarzyszyło temu
często postromantyczne przeżywanie przyrody, które najczęściej łączono z pewnym
poetyckim „dyskursem” aksjologicznym. Przytoczmy słowa Józefa Czechowicza42:
w oknie chmur plamy deszczowa sieć
ogród to rdzawość czerwień i śniedź
w kroplach co ciężkie na brzoskwiń listkach
niebo kuliste błyska i pryska
słucham szelestów jesienny gość
mało wód szmeru szumu nie dość
czujnie czatuję rankiem przy oknie
gdy kwiat opada w kałużę ogniem
może usłyszę któregoś dnia
nutę człowieczą z samego dna
nutę co dzwoni mocno i ostro
a niebo całe dźwiga jak sosrąb

Poeta proponuje tu konstrukcję podmiotu słuchającego, doświadczającego audialnych właściwości jesieni. Jest to jednakowoż wyłącznie pretekst do snucia refleksji natury filozoficznej, w tym wypadku problematyki humanizmu.
Ciekawym wątkiem u Czechowicza jest ponadto relacja między językowymi ekwiwalentami pewnych czynności muzycznych a ich metaforycznym sensem nadanym
w kontekście wiersza. Kiedy poeta stwierdza, że
wolno kładę na kartach rękę
trudno śpiewać śpiewaniem pisać

stoi na przekór wielkiej tradycji, w której proces czy akt twórczy utożsamiano właśnie ze śpiewaniem, czyniąc w ten sposób rozbudowany symboliczny interpretant wobec pieśniowej proweniencji poezji w ogóle. Dla Czechowicza śpiewanie jest aktem
poznawczym, po którym następuje pisanie, a więc owego poznania literacka ewokacja. Wyróżnia też osobno taką kategorię, jak „słów muzyka”, tworząc zawoalowaną
metaforę. Można ją odczytywać jedynie jako figurę stylistyczną, można też jednak
pokusić się o interpretację, w której rolę odgrywa czynnik poznawczy. Mianowicie,
dla Czechowicza słowa to znaki analogiczne do nut w muzyce albo po prostu dźwięki
42

Czechowicz J., Wiersze i poematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej, Lublin 2012, s. 239.
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poetyckie, które w jakiś sposób można doświadczać i jakoś rozumieć. Dalej wyróżnia
dodatkowy kontekst; w puencie wiersza pt. „modlitwa żałobna”43:
póki się sączy trwania mus
przez godzin upływ
niech się nie stanie by ból rósł
wiążąc nas w supły
chcemy śpiewania gwiazd i raf
lasów pachnących bukiem
świergotu rybitw tnących staw
i dzwonów co jak bukiet
chcemy światłości muzyk twych
dźwięków topieli
jeść da nam takt pić da nam rytm
i da się uweselić
którego wzywam tak rzadko Panie bolesny
skryty w firmamentu konchach
nim przyjdzie noc ostatnia
od żywota pustego bez muzyki bez pieśni
chroń nas

Czechowicz waloryzuje muzykę i dźwięk. Właściwie utożsamia te dwie sfery. Tym
niemniej oba motywy nabierają znamion swoistej potrzeby metafizycznej, którą miesza poeta z estetyką. Nie trudno odnieść wrażenie, że muzyka jest dla Czechowicza
swoistym doświadczeniem sacrum. Co też typowe dla poezji modernistycznej: Boga
nie widzimy, ale możemy „usłyszeć”. Warto ponadto podkreślić, że o ile dla Peipera
poszerzenie spektrum doświadczeń audialnych wyniknie z przekształcenia trzech podstawowych elementów wiersza: rytmu, rymu oraz obrazowania, o tyle dla Czechowicza – mimo że sam dokonał radykalnych zmian w poetyce wiersza międzywojennego
– nie ma to większego przełożenia na szerokość spektrum doświadczeń dźwiękowych.
Czechowicz posługuje się głównie terminami „muzyka”, „muzyczny”, „muzyczność”,
których nie definiuje, raczej ustawia w pewnym kontekście. Pisze: „muzyka bierze
się z wewnątrz, kto wie, może z rozkołysania krokami”, a także: „idąc ulicą ponurą i hałaśliwą […], w brutalnym chaosie, narzucającym się optycznie i dźwiękowo,
poczuć nagle muzyczny zaczątek wiersza […]”44. Istotą tego typu aktu poznawczego
jest swoisty jej immanentyzm. To charakterystyczny dla Czechowicza sposób dekodowania świata; słuch w tym kontekście jest narzędziem wolnym od czegoś, co nazwałbym przekleństwem wiedzy. Poeta nie dekoduje świata wzorem realistów, lecz
koduje go przez własne wnętrze. W tym sensie Czechowicz różni się od romantyków,
dlatego że nie poszukuje dla swojej sztuki rodzaju transgresji. Od czasów Goethego,
jak podkreśla Marian Piechal, poeci dostrzegli „niedostateczność słowa jako narzędzia
ich sztuki”, stąd też ich „ambicje twórcze przekroczyły granice właściwej im domeny i stały się wyrazem uzurpacji w stosunku do dziedzin obcych dotychczas naturze
43
44

Tamże, s. 262.
Czechowicz J., Z mojego warsztatu literackiego, [w:] Tenże, Szkice literackie…, s. 115.
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poezji”45. Z Piechalem należy się zgodzić w kwestii zauważonej przez niego tendencji
do transgresji, choć wątpliwa wydaje się teza o tym, że chociażby muzyka była do
czasów romantyzmu obca naturze poezji. Przywołuję jednak tę wypowiedź, ponieważ
chciałem poprzez ustanowienie pewnego kontekstu wykazać, czym Czechowicz różni
się od romantyków. Bo o ile romantyczny obraz świata mimo swej wielopostaciowości
dążył do pewnej stabilizacji spojrzenia, zwłaszcza w kontekście ciągłego zestawiania
go ze spojrzeniem oświeceniowym – jako alternatywy dla tego obrazu świata, o tyle
naczelną zasadą awangardowej poetyki i estetyki w wydaniu Czechowiczowskim była
ciągła postawa poszukiwawcza, konsekwentna zmienność i niekonsekwencja, słowem
– swoista „nieustalalność”. Wzorem starożytnego Gorgiasza dla Czechowicza „myślenie kończy się z chwilą postawienia problemu”46.
Najtrudniejszy do sprecyzowania i jasnego wyeksplikowania w jego poetyce jest
termin „muzyka”. Poeta wykorzystuje go w przeróżnych kontekstach. Wydaje się, że
jest w jego „systemie” bytem czysto kontekstowym. Muzyka dla Czechowicza jest nie
tylko sztuką dźwięków – paradoksalnie tym jest najmniej. Jest przede wszystkim swoistą dla niego rudymentarną kategorią estetyczna, która aktywnie uczestniczy w procesie twórczym. Pisze Czechowicz: „Czując muzyczne «rozbujanie się» własnego wnętrza – piszę”47. Kieruje to uwagę w stronę specyficznego doświadczenia audialnego,
które ma wymiar psychologiczny, a przede wszystkim – estetyczny. Czechowicz nazywa to gdzie indziej „muzyką wewnętrzną”, która „zamienia rzeczywistość dotykalną
w wizję uporządkowaną muzycznie”48. Ma to oczywiście swoje reperkusje literackie
w postaci ukrytych cech realnych i konkretnych przedmiotów pełniących określone
funkcje. Oto fragment wiersza pt. „na wsi”49:
siano pachnie snem
a ukryta w nim melodia kantyczki
tuli do mnie dziecięce policzki
chroni przed złem

Rzeczywistość została tu „muzycznie” uporządkowana w tym sensie, że wpływa na
sposób widzenia świata przez podmiot – światosłyszenie determinuje światowidzenie.
Warto jednak podkreślić, że dla Czechowicza kategoria muzyczności góruje nad kategorią audialności jako takiej. Dlatego określanie jej jako kategorii estetycznej typowej i kluczowej dla rozumienia poezji lubelskiego pisarza wydaje się właściwym
sposobem identyfikacji zjawisk literackich. Można ją ponadto rozumieć jako kategorię
poznawczą. Dla Czechowicza doświadczanie rzeczywistości zewnętrznej odbywa się
poprzez muzyczny (a więc dźwiękowo-słuchowy) filtr. Poeta podkreśla rolę „muzycznego porządku rzeczy”. Czechowicz wykorzystuje kategorię muzyczności nie tylko
w kontekście własnej twórczości. Dla Czechowicza jest to podstawowa kategoria epistemologiczna również w sytuacjach czytelniczych, krytycznoliterackich: „Ten ponury
Piechal M., Granice poezji, [w:] Tenże, Propozycje poetyckie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 14-15.
Dilthey W., Rozumienie i życie, [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Wydawnictwo
Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1993, s. 47.
47
Czechowicz J., Mój wiersz, [w:] Tenże, Szkice literackie…, s. 80.
48
Tenże, Br. L. Michalski [Konspekt odczytu], [w:] Tamże, s. 174.
49
Tenże, Wiersze i poematy…, s. 35.
45
46
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lekkoduch [mowa tu o wierszach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Ł. P.] dokonywa dziwnych rzeczy. Wtrąca małe słówko »mówi« i już zaczyna się srebrna muzyka
słowa. A właściwie to tylko owo »mówi« gra jak akord”50.
Czechowicz nie tylko poezję czyta, ale również jej słucha i ją swoistym uchem
wewnętrznym słyszy. To bardzo znamienny typ aktu poznawczego, rodzaj myślenia
pierwotnego o łożysku poezji i funkcjach, jakie pełniła, i kontekstach, w jakich występowała i jakie współkonstruowała. Podkreśla to Schelling, pisząc o dramacie starożytnym: „[…] najbardziej doskonałą kompozycją wszystkich sztuk, połączeniem poezji
i muzyki w śpiewie, poezji i malarstwa w tańcu, i ich ponowną syntezą jest najbardziej
złożone zjawisko teatru, tego rodzaju, jakim był dramat starożytny. Nam pozostała
z niego tylko karykatura, opera”51. „Muzyka” stanowi częstą metaforę – tu w funkcji
podobnej, co w poezji modernistycznej52 (np. „muzyczny cień karuzeli” czy „kameralność skrzypcowa”, „w muzyce śpij”), a więc sfunkcjonalizowanej tak, by wywołać
określony efekt nastrojowy. Jest ponadto element poetyki, tu zaś konkretnie: techniki
udźwięczniania wiersza. Czechowiczowi towarzyszy wręcz obsesja na punkcie instrumentacji głoskowej, np. „burza burza od boru / i jak bór dudni piorun”53. Ostatnim elementem wartym wyszczególnienia jest wyobraźnia aksjologiczna Czechowicza, którą
często łączy z „dyskursem” muzycznym w swojej poezji.
Zarysowałem wyżej szerzej „system” poetycki Józefa Czechowicza, aby ustanowić rudymentarną matrycę interpretacyjną. Czechowiczowska poezja była w Dwudziestoleciu fenomenem donośnym i rzutującym. Na tym etapie artykułu chciałbym
przytoczyć i krótko omówić wiersze dwóch wcześniej wymienionych poetów, których
działalność zazębia się z postawą poznawczą Czechowicza. Oto wiersz pt. „Muzyka”
Włodzimierza Słobodnika54:
Ty jesteś tym, co przeczuwamy
Zaledwie naszą myślą.
Gdy ciebie nie ma, jakieś ręce
Wszystkie gwiazdy gaszą.
O muzyko, ty równa śmierci,
Wyniosła tajemnico!
Wypływasz z piersi nieznanego,
Niebieska krynico!
Gdy przymknę oczy, ty ogarniasz
Mnie pełniej, gdy otworzę –
Wymykasz się mojemu uchu
I słyszę głos Twój gorzej.
Stąd wiara moja…
Czechowicz J., Dwa aspekty, [w:] Tenże, Szkice literackie…, s. 173.
Schelling F. W. J., Filozofia sztuki, przeł. Krzemieniowa K., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 470.
52
O funkcjonalizacji „muzyczności” jako sposobu kreowaniu nastrojowości pisze obszernie Beata Śniecikowska. Zob. Śniecikowska B., „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
53
Czechowicz J., Wiersze i poematy…, s. 257.
54
Słobodnik W., Wiersze zebrane, Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, Warszawa 1948, s. 110.
50
51
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W tym fragmencie widzimy, jak poeta podkreśla różnicę między wiedzą a wiarą.
Pierwszą utożsamia z władzą oka, a drugą z władzą ucha. Koresponduje to z pomysłem Czechowicza. Oczywiście wszystko wsparte jest swoistym analogonem wobec
problemu Tajemnicy Bytu, który ewokuje tego typu wiarę. Istotą jest jednak ciekawy
mechanizm teoriopoznawczy zaczerpnięty z tradycji romantycznej: oko traci walory
poznawcze na rzecz ucha. Pisze Słobodnik w wierszu bez tytułu55:
Czy pszczół brzęczenie na tej innej łące
Też jest weselem najlepszym dla ducha
I czy kto inny na niej w dni gorące
Tego brzęczenia, jak ja teraz, słucha?

Tutaj poeta przesuwa audialne spektrum poznawcze. Odbywa się to nieco inaczej
niż u Czechowicza, dla którego każdy dźwięk można było zaliczyć do swoiście dla
niego rozumianej „muzyki” czy „muzyczności”. Słobodnik prezentuje nam w powyższej strofie przykład doświadczenia audialnego zaczerpniętego z czegoś, co za muzykologiem Raymondem Murrayem Schaferem moglibyśmy określić mianem pejzażu
dźwiękowego, opartego o specyficzny typ aktu poznawczego – dźwiękową sferyczność. Pszczele brzęczenie jest dla poety „weselem najlepszym dla ducha”, co koresponduje z Czechowiczowskim typem aksjologizacji muzyki i dźwięku. Oto z kolei
przykład z twórczości Stanisława Ciesielczuka56, wiesz pt. „Biją na wieżach dzwony”:
Biją na wieżach dzwony i zmierzch się nachyla
Z daleka – słyszę, słyszę – to tak wierzby szumią
Szmery uwięzionymi, które się trzepocą.
One to głosy z miasta dochodzące tłumią
I zbliżają się do mnie z pociechą, z pomocą…

Ciesielczuk przeciwstawia motywy dźwiękowe kultury i natury. Dźwięki zarówno
miasta, jak i przyrody mają walory poznawcze, ale co istotniejsze – można je odmiennie waloryzować. Nie każdy dźwięk wiąże się z tym samym typem doświadczenia
audialnego. Każdy niesie za sobą jakąś wartość; jest więc dla poety swoistym znakiem
– czymś, co niesie jakieś znaczenie, a jednocześnie jest nośnikiem wartości – głównie
egzystencjalnych. Jadwiga Ciesielczuk pisała o swoistej „poetyckiej transpozycji krótkiego utworu muzycznego”57, ja z kolei określiłbym owe zabiegi treściowe mianem
gry między porządkami semiotycznymi: elementów pochodzących z różnych pejzaży
dźwiękowych. To dosyć osobliwe zjawisko dla poezji i nader znamienne dla Stanisława Ciesielczuka, który dźwięk i muzykę pojmuje w sposób kosmiczny – jako głęboko
osadzoną strukturę całego wszechświata58. Pisze poeta w tonie kosmologicznym, tworząc wariant mitu stworzenia59:

Tamże, s. 149.
Ciesielczuk S., Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1984, s. 131.
57
Ciesielczuk J., W moim sercu swym blaskiem dźwięczysz, [w:] Tamże, s. 7.
58
Tamże, s. 9.
59
Tamże, s. 127.
55
56
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Na początku była pieśń, a pieśń była u wieczności
I wiecznością była –
I konstelacjami brył w błękicie nieskończoności
Dźwięki swe odbiła.

Znajdujemy tu Czechowiczowski motyw mitotwórstwa, który wyrażono zupełnie inaczej – zupełnie banalnie, lecz bardzo sugestywnie. Dla Ciesielczuka znacznie
bardziej niż dla Czechowicza istotna wydaje się filozoficzna refleksja nad kształtem
rzeczywistości aniżeli samo jej językowe wytwarzanie. Kategoria „pieśni” jest tu sposobem wyrażenia poglądów metafizycznych. A oto inny przykład światosłyszenia Ciesielczuka:
Słuchem szumy-oddechy, ciszę, śpiewy, gwary,
Wiatry chwytam skrzypiące, grające na skrzypkach.

Ciesielczuk w typowy dla siebie sposób porcjuje swe doświadczenie audialne, łącząc ze sobą kilka porządków dźwiękowych na raz. Sugeruje nam w ten sposób, że
poetyckie słyszenie nie ogranicza się wyłącznie do najprostszych kategorii, które na
przestrzeni wieków ukształtowały pewne metaforyczne konwencje wyrazu, a więc do
„śpiewu”, „pieśni”, „lutni” itd. Zostaje tu w bardzo ciekawy sposób skonteptualizowana poetycko gra na skrzypcach. Zestawiona jest ona z innymi rodzajami dźwięków,
lecz co najistotniejsze – naczelną funkcjonalną metaforą owego dystychu jest właśnie
spersonifikowany skrzypek-wiatr.
Ilustruje to, w jaki sposób Ciesielczuk nie tylko odbiera czy percypuje dźwięk jako
taki, lecz również bardzo zmyślny tryb jego literackiej interpretacji. Chodzi przede
wszystkim o umiejętność poetyckiej inicjacji z dźwiękiem, która nie trąci konwencjonalnością.

Podsumowanie
W niniejszym artykule została zarysowana problematyka literackiej audialności
w twórczości trzech wybranych przeze mnie poetów dwudziestolecia międzywojennego: Józefa Czechowicza, Włodzimierza Słobodnika i Stanisława Ciesielczuka. Zasadniczym celem tekstu było ustawienie tych trzech osobistości poetyckich w kontekście
romantycznego epistemologicznego przewrotu, który zapoczątkował zwrot ku audialności, problematyki dźwiękowej, a poniekąd „otworzył uszy” poetów. Wydaje się, że romantyzm zapoczątkował to, co w dwudziestoleciu międzywojennym w znamienity sposób rozbudowano – zwłaszcza w aspekcie poznawczym. Nazwałem to postromantyczną
epistemologią przede wszystkim dlatego, że tematyka audialna w poezji Dwudziestolecia charakteryzowała się filozoficznym zacięciem. Nagle okazało się, że dźwięk jako
element określonych pejzaży dźwiękowych również może stanowić doskonały materiał
do obróbki literackiej, a zwłaszcza poetyckiej. Muzyka i dźwięk funkcjonują w poezji
dwudziestolecia międzywojennego na swoich własnych zasadach, choć są bardzo ściśle
powiązane z tradycją romantyczną. Tezą naczelną tego artykułu była właśnie owa prosta konstatacja – po pierwsze, że romantyzm stanowił nie tylko negatywną tradycję dla
nowej koncepcji poezji, lecz również pozytywną, a po drugie – że ta pozytywna w kontekście problematyki audialnej ma kolosalne znaczenie.
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Poetycka postromantyczna dźwiękowa epistemologia w poezji wybranych
poetów dwudziestolecia międzywojennego
Streszczenie
W XIX w. związki literatury i filozofii zdeterminowały ontologiczny status tej pierwszej. Nie byłoby literatury romantycznej w znanym powszechnie kształcie, zwłaszcza polskiej, gdyby nie przemożny wpływ
idealistycznej filozofii niemieckiej. Owo przewartościowanie wpłynęło silnie zarówno na estetykę dzieła
literackiego, jak i wypływające z niego problemy epistemologiczne i aksjologiczne. Silnie waloryzowana,
warunkująca skuteczne uprawianie sztuki literackiej, stała się postawa kreacjonistyczna, determinująca
postulowane przez romantyków rozumienie takich pojęć, jak prawda czy piękno. Romantyzm był epoką
silnie aprobującą dwie kategorie egzogenetyczne: muzyczność, jako naczelną kategorię estetyczną, oraz
słuchowość – jako nobilitowany typ percepcji świata zewnętrznego.
Przełom romantyczny okazał się bardzo znaczący blisko sto lat później – jako tradycja negatywna.
Stosunek do romantyzmu w dwudziestoleciu międzywojennym był zazwyczaj dezaprobatywny, choć także – transfiguratywny. Poeci przetwarzali postulowane percepcyjne możliwości, tworząc szczególny typ
poezji poznawczo zaangażowanej, fantazjotwórczej, mitotwórczej. Decydującym czynnikiem tej ścieżki
interpretacji rzeczywistości było wymyślenie języka, powiązanego ściśle z muzyką i dźwiękiem. W celu
wyjaśnienia tego fenomenu dźwiękowej epistemologii literackiej sięgnięto do metodyki fenomenologicznego opisu wypracowanego przez Romana Ingardena. Filozoficzne skonfrontowanie światowidzeń
i światosłyszeń poetów Dwudziestolecia z poglądami polskich romantyków pozwoliło wypracować swoistą perspektywę porównawczą, w której postawa potrzeby kreowania prawdy, zarzucająca model mimetyczny, koresponduje z przekonaniami epistemologicznymi romantyków, dla których to, co imaginacyjne,
ma w sobie większy walor prawdziwości niż to, co naśladowane. Odrzucenie postaw odtwórczych doprowadziło w rezultacie do powstania specyficznego języka muzyczno-literackiego, który miał stać się
zaczynem „nowej epistemologii”.
Słowa kluczowe: literacka audiologia, epistemologia dźwięku, muzyka a literatura, pejzaż dźwiękowy
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Twórczy potencjał morza w dziełach Alessandro
Baricco: Novecento. Monolog i Ocean Morze
1.Wprowadzenie
Woda jest nieodzownym elementem życia człowieka. Zdeňka Kalnická, czeska
filozofka, przypomina, że pokrywa ona większą część naszej planety oraz stanowi
55%-75% ciała ludzkiego. U małych dzieci na 10 gramów masy ciała przypada 9,5
gramów wody2.
Taki oto hymn na cześć życiodajnego płynu wygłasza Antoine de Saint-Exupéry
w Ziemi, planecie ludzi:
„Wodo! Nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie
znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia: jesteś samym życiem. Obdarzasz nas rozkoszą, której niepodobna pojąć samymi zmysłami. Wraz z tobą wracają nam władze, których już się wyrzekliśmy. Z twojej
łaski otwierają się w naszym sercu wszystkie wyschłe już źródła. Jesteś największym bogactwem, jakie
istnieje na świecie. Jesteś największą czułością, ty, jakże czysta w trzewiach ziemi (…)3.

Największe skupiska wody to morza i oceany. Bezmiar wód jest potrzebny dla
zachowania równowagi fizykalnej koniecznej dla podtrzymania życia na ziemi
i jednocześnie przynosi refleksję o pozycji człowieka wobec potęgi przyrody. Już
od zamierzchłych czasów filozofowie, pisarze, malarze i inni twórcy pochylają się
nad tym zagadnieniem. Morze i jego obecność w ludzkim życiu stały się też jednym
z ulubionych tematów włoskiego pisarza Alessandro Baricco.
Alessandro Baricco urodził się w 1958 roku w Turynie. W jego twórczości widać zamiłowanie do muzyki i do filozofii. Baricco, sam to podkreśla, pisze „opowieści”, które
snują się i „płyną”. Właśnie metaforyka morska jest tu istotna. Elżbieta Zarych, komparatystka i tłumaczka literatury niemieckiej i włoskiej, zauważa, że w dziełach pisarza:
„Wszystko, co nieokreślone, metafizyczne, co jest wyobraźnią, tęsknotą i czymś wyższym, (nawet
Bogiem)4 nazwane zostaje morzem i do tego określenia pisarz nieustannie się odwołuje, mówiąc o sztuce:
malarstwie, opowieści i wreszcie muzyce”5.

Dwa dzieła autora, które pozwolą nam zrozumieć jego wizję relacji człowieka
i morza: Novecento. Monolog i Ocean Morze.
karolinakopanska@wp.pl
Kalnická Z., Woda, [w]: Wilkoszewska K., Estetyka czterech żywiołów, UNIVERSITAS 2003, s. 75.
3
Saint-Exupéry A. de, Ziemia planeta ludzi, w: Nocny Lot, Ziemia planeta ludzi, Pilot wojenny, tłum.
M. Czapska, S. Stempowski, W. Bieńkowska i Z. Bieńkowski, A. Cierniakówna, Kraków 1974, s. 190.
4
„Bóg jest wszędzie… – I morze ojcze. I morze”. (Baricco A., Ocean morze, przeł. H. Kralowa, Czytelnik, Warszawa 2001, s. 168)
5
Zarych E., Muzyka jak Ocean. Novecento Alessandra Baricco w kontekście porównawczym [w:] FOLIA
LITTERARIA POLONICA 2 (16) 2012, s. 44.
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W Novecento. Monologu bohaterem jest nadzwyczajny pianista. Nazywa się Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento. Dziecko zostało znalezione przez marynarza,
leżało w kartonie, w sali bankietowej pierwszej klasy, na fortepianie. Chłopiec wychowuje się na statku-transatlantyku. Ocean jest jego domem i światem. Jest genialnym
samoukiem, gra na fortepianie i wraz z orkiestrą zabawia podróżnych swoją muzyką.
Ocean Morze to rodzaj medytacji filozoficznej. W tej powieści poznajemy lokatorów hotelu Almayer – onirycznego nadmorskiego kurortu prowadzonego przez dzieci.
Wśród gości znajduje się malarz Plasson, który każdego dnia próbuje namalować morze, ale płótno na sztaludze pozostaje niezmiennie białe. Jest również profesor Bartleboom, który bada, gdzie morze się kończy.
Władysław Tatarkiewicz, filozof i historyk filozofii, przypomina, że oprócz potrzeb
biologicznych człowiek ma również potrzebę ekspresji, twórczości, ładu, harmonii,
możliwej doskonałości i piękna. To właśnie przede wszystkim sztuka realizuje tę dążność6. Czy w wodzie artysta odnajdzie potencjał twórczy, czy morze będzie dla niego
inspiracją?
Autorka niniejszego opracowania spróbuje udowodnić, opierając się na dwóch
dziełach Alessandro Baricco, że morze ma silną moc wyzwalającą kreację. Wypada
odpowiedzieć na pytanie, na czym polega ta moc i skąd wypływa.

2. Twórczy potencjał morza
2.1. Morze inspiruje poprzez skrajności
Zdeňka Kalnická podkreśla, że woda ma dwuznaczny charakter. Będąc źródłem
życia, jest źródłem śmierci, rozgrzewa i chłodzi, jest przezroczysta i lustrzana7. Również Maria Gołaszewska, polska filozofka, widzi te przeciwstawne cechy. Według niej
woda kojarzyć się może z przyjemnością, nudą, ale też z zagrożeniem. Oto jak opisuje
tę relację:
„Bezpośredni kontakt, swoiste współżycie człowieka z oceanem oscyluje między nudą długotrwałych
podróży morskich, morskimi połowami a morskimi burzami pochłaniającymi swe »ofiary«”8.

Morze i jego bezkres nie kojarzą się z bezpieczeństwem, wystarczy pomyśleć
o sztormie, powodziach, silnych uderzeniach fal, które deformują skały. Plasson z nadejściem przypływu musi opuścić miejsce pracy. Novecento, przeciwnie, bez względu
na warunki na morzu gra swoją genialną muzykę, woda jest jego naturalnym środowiskiem i bezpiecznym azylem. To ląd jawi się jako zagrożenie.
Z jednej strony woda to życie. W wodzie kobiecego ciała kształtuje się nowy człowiek. Kalnická stwierdza, że „przyszliśmy na świat płynąc, co pozwala na psychoanalityczne wyjaśnienie przyjemności pływania jako powrotu do naszego prenatalnego
stadium, (…), w czasie pływania czujemy, że jesteśmy integralną częścią środowiTatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa 1978, s. 91.
Kalnická Z., dz. cyt., s. 131.
8
Gołaszewska M., Święto wiosny. Ekoestetyka – nauka o pięknie natury, TAiWPN UNIVERSITAS,
Kraków 2000, s. 107.
6
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ska”9. Według Talesa z Miletu woda odgrywała rolę arché, była pierwszym pośród
elementów, źródłem wszystkiego – przepastnym łonem10. W tych przepastnych głębinach jest ogrom życia: mnogość gatunków roślin i zwierząt. Jednak z drugiej strony
– woda oznacza śmierć. W mitologii greckiej owo powiązanie bardzo dobrze obrazują
syreny, które swym pięknym śpiewem uwodziły marynarzy i doprowadzały ich do
zguby. Woda sankcjonuje śmierć ludzi, którzy przegrali w konfrontacji z żywiołem,
jest śmiercią morskich istnień wynikającą z cyklu życia.
Kalnická przypomina, że w dawnych czasach wieloznaczna siła wody była łączona
z symbolem Wielkiej Matki. Przywołuje tutaj jako przykład hinduską boginię Kali
oraz egipską Izydę, których domeną były życie i śmierć i obie łączono często z wodą11.
Również Gaston Bachelard, francuski filozof nauki i poezji, stwierdza, że woda
jest postrzegana jako źródło życia i źródło śmierci. Dlatego właśnie stanowi początek
wyobraźni, gdyż jest wieloznaczna. Według filozofa woda humanizuje śmierć. Ocean
urzeka nas, oferując zatratę siebie poprzez całkowite rozpłynięcie się w wodzie. Bachelard utrzymuje, że:
„Każdemu z żywiołów odpowiada swoisty typ zatraty, ziemia rozsypuje w proch, ogień uchodzi z dymem. Ale woda rozpuszcza bez reszty, pomagając nam umrzeć w sposób absolutny”12.

Rozpływając się w wodzie, umieramy, lecz świat wody jest dynamiczny, znajduje
się w ciągłym ruchu, życie w nim odradza się w każdej sekundzie. Ocean żyje i nigdy nie umiera, więc jest nieśmiertelny. Skoro ocean jest nieśmiertelny, to człowiek,
rozpuszczając się w wodzie, stanowi integralną część tego środowiska – też staje się
nieśmiertelny.
Novecento rodzi się na statku. Morze jest jego kołyską. Jego pierwszy płacz współgra z szumem fal. To, co widzi najpierw, oprócz twarzy marynarzy i belek okrętowych,
to właśnie morze. Ta nieskończona i niespokojna akwatyczna przestrzeń zaważy na
jego życiu, obudzi zmysły i wyzwoli twórczość. Artysta będzie tworzył podczas ciszy
na morzu i w trakcie sztormu. I tylko tempo będzie się zmieniało z lento poprzez accelerando na vivace.
Genialny pianista nie schodzi ze statku nawet wtedy, gdy zapada decyzja o jego
wysadzeniu. On urodził się na morzu, statek Virginian był strażnikiem jego marzeń
i lęków. Znał tylko tę przestrzeń, na której mieściło się maksymalnie 2000 osób.
I oczywiście znał ocean. Kołysany jego falami, tworzył najpiękniejszą muzykę, jaka
kiedykolwiek istniała. Novecento rodzi się i umiera na statku. A przestrzeń pomiędzy
wypełnia muzyka.

2.2. Morze inspiruje silnym wpływem na zmysły
To, co nas zachwyca w morzu, to na pewno piękno jego pofalowanej powierzchni,
Kalnická Z., dz. cyt., ss. 79-80.
Walker B. G., The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, Harper and Row Publishers, San Francisco 1983, hasło Elements (Żywioły)
11
Kalnická Z., dz. cyt., s. 81.
12
Bachelard G., Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa
1975, s. 165.
9
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linia spotkania z niebem oraz sugestywna melodia, która płynie z jego wnętrza. Tylko
czym jest piękno? Alexander Gerard, szkocki filozof, twierdzi, że to najbardziej luźno
i nieprecyzyjnie używany termin, stosowany do prawie każdej rzeczy, która jest dla
nas przyjemna13. Piękna może być przyroda, piękny obraz, rzeźba czy budynek. Czy
to, co stworzył człowiek, może być lepsze od tego, co stworzyła matka natura? Pisarz
Wilhelm Heinse twierdzi na przykład, że wszystkie Tycjany i Rubensy wobec piękna
przyrody wydają się małymi dziećmi i śmiesznymi małpami14.
Przyroda istnieje sama z siebie i ten fakt świadczy o wyższości piękna przyrody
nad pięknem jakiegokolwiek dzieła sztuki wytworzonego ręką ludzką. Według Kanta
ludzie mają interes moralny względem przyrody. Jest on skierowany na harmonię i porządek, których człowiek oczekuje, a które odnajduje właśnie w przyrodzie15.
Jak zatem człowiek przeżywa piękno przyrody? Roman Ingarden w swojej książce Przeżycie, dzieło, wartość wysuwa tezę, że przeżycie estetyczne jest złożone i ma
wiele faz. Na początku ujawnia się tzw. „emocja wstępna”, czyli wzruszenie. W drugim etapie przeżycia kierujemy świadomość ku przedmiotowi, który owo wzruszenie
wywołał; normalny przebieg świadomości zostaje wtedy zahamowany, jej pole się
zawęża i skupiamy się na spostrzeżonej jakości. Natomiast w trzecim etapie mówimy
już o „skupionym oglądaniu” tej jakości16. Przechodzimy więc od uczucia do kontemplacji.
Piękno przyrody wywołuje ten charakterystyczny rodzaj wzruszeń, których „estetyczna wartość jest uwarunkowana tym, że nie są dziełami ludzkimi”17. Tych wzruszeń
doznajemy wśród pól i lasów, w górach, stepach lub nad morzem, ważne jest, żeby
miejsce było oddalone od ludzkich osiedli i śladów gospodarki prowadzonej przez
człowieka.
Stanisław Ossowski, socjolog, zauważa, że na intensywność przeżycia mogą mieć
wpływ barwy, kształty, ale też niezwykłość przedmiotu, poczucie niebezpieczeństwa
czy grozy, które wywołuje, a nawet takie czynniki, jak rzeźwość powietrza czy wiatr.
Nie bez znaczenia są również wrażenia słuchowe: szum morza, lasu, huk potoku, cykanie świerszczy, śpiew ptaków czy rechot żab18.
Kalnická podkreśla, że woda jest tym żywiołem, którego możemy doświadczać
wszystkimi zmysłami: wodę możemy zobaczyć, usłyszeć, powąchać, posmakować
i dotknąć19. Jest jednym z najbardziej zmysłowych żywiołów, lub jeśli wolimy – estetycznych20.
Z przeżycia estetycznego rodzi się twórczość. Ale żeby dzieło inspirowane morzem
powstało, musi najpierw trafić na odpowiednio wrażliwą jednostkę, która będzie potrafiła je odczytać, odszyfrować jego tajemnice i przenieść to nieskończone piękno na
nuty czy płótno. Gerard zauważa, że:
Gerard A., An Essay on Taste, 1st ed., A. Millar, London; and A. Kincaid and J. Bell, Edinburgh 1759, s. 45.
Dessoir M., Ästhetic und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart 1906, s. 106.
15
Kant I., Krytyka władzy sądzenia, tłum. Jerzy Gałecki, BKF, PWN, Warszawa 1986, s.218.
16
Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966
17
Ossowski S., Wybór pism estetycznych, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2004, s. 36.
18
Ossowski S., dz. cyt, s. 37.
19
Kalnická Z., dz. cyt., s. 78.
20
Kalnická przywołuje starożytne znaczenie słowa aisthetis jako doświadczenia zmysłowego.(w: Kalnická Z., dz. cyt. s. 78.)
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„Pierwszą i zasadniczą cechą geniuszu jest inwencja, która polega na szerokim zasięgu i pojemności
wyobraźni, gotowej kojarzyć ze sobą najodleglejsze idee, pozostające wszakże w jakimś powinowactwie.
U człowieka obdarzonego geniuszem dyspozycje kojarzenia są tak silne i działają tak raptownie, iż kiedykolwiek rodzi się w jego umyśle jakaś idea, natychmiast pojawiają się inne, mające z ideą główną jakiś
luźny związek”21.

To wyobraźnia ma największy wpływ na geniusz. Gerard stwierdza, że z zebranych
przez wyobraźnię materiałów, które nie mają ładu i składu, geniusz jest w stanie, po
uprzednim ich zbadaniu, zarysować „harmonijną całość o dobrze wyważonych proporcjach.” Siła wyobraźni jest najważniejsza. To ona „rzuca blask na dokonania geniuszu i wyróżnia je spośród martwych i mdłych wytworów bezdusznego rzemiosła”22.

2.2.1. Twórczość Plassona
Wiemy już, że woda jest żywiołem bardzo zmysłowym. Zacznijmy zatem od postrzegania wzrokowego. Kalnická zauważa, że zadziwiająca jest zdolność wody do
odzwierciedlania świata, tzw. efekt lustra. Nasz wzrok jest również pod wrażeniem
przepływu wody, zmiennego, ale ciągle tego samego. Zachwyca nas również jej siła,
kiedy patrzymy na wodospady, morze lub ocean. Z drugiej strony – wzrusza nas niebywale kruchość i ulotność takich zjawisk, jak mgła, szron i rosa23. Taki wachlarz
doświadczenia wzrokowego musi pobudzać artystów, którzy chcą utrwalić potęgę
i kruchość wody, jej stabilność i zmienność.
Gołaszewska przypomina, że istnieje dział malarstwa krajobrazowego, który nosi
nazwę marynistyka24. To zazwyczaj próba realistycznego przedstawienia morza, jego
piękna w różnorodnych odsłonach. Jest to również studium perspektywy powietrza
i wody morskiej. W gronie najznamienitszych marynistów znajdują się Willem van de
Velde, Théodore Géricault, William Turner czy Claude Monet.
Plasson, malarz z powieści Ocean Morze ma pewną trudność z kompozycją obrazu.
Jego dzieła pozostają niezmiennie białe. Wcale nie jest łatwo odtworzyć rzeczywistość.
W Dopiskach na marginesie Imienia róży Umberto Eco dość wyraziście przedstawia problem komponowania dzieła oraz takiego użycia środków wyrazu, by uzyskać
zamierzony efekt. W tym celu przywołuje własne doświadczenie mierzenia się z materiałem, tak, aby powstałe dzieło w pełni odpowiadało zamiarowi.
„Każdy – zauważa Eco – kto pisze (maluje albo rzeźbi, albo komponuje muzykę), wie, co czyni i ile
go to kosztuje. Wie, że musi rozwiązać pewien problem. Może zdarzyć się, że dane wyjściowe są niejasne,
zmienne, obsesyjne, że są ledwie kaprysem albo wspomnieniem. Ale później problem trzeba rozwiązać
(…), badając materię, nad którą się pracuje – materię, która ujawnia rządzące nią prawa naturalne (…)”25.
Gerard A., Esej o guście, tłum. Z. Sinko [w:] Europejskie źródła myśli estetyczno-literackiej polskiego
oświecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy francuskiego, niemieckiego i angielskiego obszaru językowego. 1674-1810, opracowali T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Semper, Warszawa 1997, s. 633.
22
Tamże, s. 634.
23
Kalnická Z., dz. cyt. s. 78.
24
Gołaszewska M., dz. cyt., s. 121.
25
Eco U., Imię róży, tłum. A. Szymanowski, PIW, Warszawa 1991, s. 596.
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Ossowski, podkreśla, że komponowanie przedmiotu dzieła, oprócz tego, że jest doniosłym etapem tworzenia, bywa również żmudną i systematyczną pracą. Artysta musi
czasem przygotować mnóstwo szkiców, które poprzedzają ostateczną wizję dzieła26.
Oto jak przebiega proces malowania obrazu przez Plassona:
„(…) wpatruje się w morze. Cisza. Od czasu do czasu zanurza pędzel w miedzianym kubku i przeciąga nim lekko po płótnie. Włoski pędzla pozostawiają za sobą cień ledwie ciemniejszego koloru, który
wiatr natychmiast osusza dobywając na wierzch pierwotną biel. Woda. W miedzianym kubku jest tylko
woda. A na płótnie nic. Nic, co by można zobaczyć”27.

Malarz maluje morze wodą morską, „bezmiar nieuchwytnym, przezroczystość
niewidocznym”28. Plasson maluje obrazy, które mają impresjonistycznie oddać morze
w różnych fazach i porach. I zawsze są impresjonistycznie białe. Co wieczór, przypływ przychodzi przed zmrokiem, woda otacza jego i jego sztalugi. Wtedy łódka zabiera malarza do domu. „Ciemność zawiesza wszystko. W ciemności nic nie może stać
się prawdą”29.
Plasson nie jest w stanie namalować morza. Nie można ująć morza w ramy. Ono nie
ma granic. Kiedy wraca, cały przesiąknięty wodą morską, wcale nie jest przesiąknięty
ideą morza. Próby kończą się fiaskiem. Nie da się ująć nieskończoności na skończonej
powierzchni płótna. Zakończenie wątku malarza jest zaskakujące. Plasson, umierając,
wyznaje: „To nie jest kwestia kolorów, to kwestia muzyki, rozumie pan?”30 Okazuje
się, że ocean można przełożyć tylko na dźwięki, bo sam jest muzyką. Dlatego, nie
dziwi, co podkreśla Zarych, że Novecento, genialny pianista, tworzy na morzu, czyli
tam, gdzie jest serce muzyki31.

2.2.2. Twórczość Novecento
Doświadczanie wody wzrokiem jest niezwykle silne, jednak niemniej mocne jest
doświadczanie akustyczne. Kalnická zauważa, że dźwiękowe wibracje wody są jedną
z jej wyraźnych cech. Dźwięki mogą być ciche i monotonne jak krople deszczu czy
szept strumieni, mocniejsze jak szum wodospadów, wreszcie głośne i gwałtowne kiedy uderzamy wiosłem o taflę jeziora lub przy skoku do wody32. Kalnická podkreśla,
że doświadczenie wibracji jest nie tylko zewnętrzne, ale również wewnętrzne. Woda
rezonuje z ciałem.
„Ciągły huk poruszanej wody odbierany jest przez obserwatorów nie tylko poprzez ich oczy i uszy, ale
też niejako od wewnątrz ciała, somatycznie wzmacniając doświadczenie. W pewnym momencie wodospad
i obserwator są fenomenalnie nierozdzielni”33.

Ossowski S., dz. cyt., s. 19.
Baricco A., Ocean Morze, ss. 10-11.
28
Zarych, E., dz. cyt., s. 44.
29
Baricco A., Ocean Morze, s. 12.
30
Tamże, s. 197.
31
Zarych E., dz. cyt., s. 44.
32
Kalnická Z., dz. cyt., s. 79.
33
Kalnická Z., dz. cyt., s. 79.
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Tym samym, skoro doświadczenie wibracji akustycznych wody jest tak intensywne, morze musi inspirować również muzyków. Szum fal, huk rozszalałego oceanu
podczas sztormu albo cisza po burzy pobudzają wyobraźnię kompozytorów, którzy
później w muzyce oddają efekty dźwiękowe morza. Tak powstała prawdopodobnie Cisza morska i szczęśliwa podróż, uwertura koncertowa Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego oraz trzyczęściowy poemat symfoniczny Morze, którego autorem jest Claude
Debussy.
David Toop, angielski muzyk i pisarz, zauważa, że „coraz większa liczba muzyków tworzy prace, które pochwytują przezroczystość wody”34. Niektórzy współcześni
kompozytorzy inspirują się bezpośrednim kontaktem z wodą. Tak swoje komponowanie opisuje Pete Namlook (czyli Peter Kuhlmann):
„Usiadłem niedaleko wody i zagrałem wraz z nią. Próbowałem pochwycić dźwięki i oddać moje
uczucia otoczeniu poprzez mój instrument. Nigdy nie przestałem uprawiać tego rodzaju muzyki, która dla
mnie była bardzo emocjonalna i melancholijna. Natura była moim nauczycielem”35.

Debussy, kompozytor „wodnych tematów”, miał następującą myśl:
„Chciałem, i chyba mi się to udało, stworzyć muzykę całkowicie wolną od „motywów” lub raczej
złożoną z jednego ciągłego motywu, którego nic nie przerywa i który nigdy nie powraca”36.

Debussy ma na myśli to, że skomponowane dzieło płynie, a on sam nie dba o powroty motywów, repetycje ani o formalne zasady – czyli improwizuje. Kalnická zauważa, że większość jego utworów ujawnia „wodne cechy”, takie jak: preferencja dla
dźwięczności, harmonia nietonalna i właśnie improwizacja, która przypomina przepływ wody37.
Novecento grał w orkiestrze na fortepianie. Ten młody geniusz, którego biografia, jak zauważa Zarych, przypomina biografię świętych, jest ucieleśnieniem muzyki
i morza. Rzeczywiście, niczym święty, urodził się w niecodziennej scenerii, całe życie spędził z dala od „normalnego” świata, w tajemniczych okolicznościach doszedł
do maestrii instrumentu, hipnotyzował słuchaczy i wreszcie umarł młodo i w sposób
gwałtowny38. Geniusz pozostawał obojętny na burze, a szalejące fale wręcz wyznaczały kierunek jego muzyce. Czuł się dobrze przy fortepianie, na statku, na morzu. Chciał
pomóc oswoić ocean tym, którzy się go bali. Czasami, po koncercie dla bogatych
z pierwszej klasy, schodził do biedaków emigrantów i grał razem z nimi.
„Graliśmy, bo ocean jest wielki i budzi lęk, graliśmy, żeby ludzie nie czuli, że czas mija, żeby zapomnieli, gdzie są i kim są. Graliśmy im do tańca, bo gdy tańczysz, nie możesz umrzeć, i czujesz się jak
Bóg”39.

Genialny pianista skupiał wokół siebie wszystkich, gdyż grał muzykę lekką i piękToop D., Ocean of Sound, Serpent’d Tail, New York 1995, s. 21.
Tamże, s. 216.
36
Tamże, s. 19.
37
Kalnická Z., dz. cyt., s. 120.
38
Zarych E., dz. cyt., s. 47.
39
Baricco A., Novecento. Monolog, tłum. H. Kralowa, Czytelnik, Warszawa 2008, s. 11.
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ną. Wszyscy ci, którzy byli w zasięgu tych magicznych nut, płakali. Novecento za pomocą muzyki oddawał ideę morza, można wręcz powiedzieć, że w nutach ukryte były
wibracje wody morskiej. Zresztą sam Debussy powiedział kiedyś, że „muzyka jest
wolną, otwarcie płynącą sztuką, sztuką scenerii, sztuką podobną do takich elementów
jak wiatr, niebo, morze”40.
„Był naprawdę największy. My graliśmy muzykę, on był czymś innym. On grał… To nie istniało póki
on tego nie zagrał, okay? Tego nigdzie nie było. A kiedy wstawał od fortepianu, to przestawało istnieć…
znikało na zawsze…”41.

Zarych zauważa, że Novecento tworzy muzykę niepowtarzalną, „nieistniejącą”42,
prawdziwą. Baricco w L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin pisze, że muzyka istnieje tylko w momencie, w którym wybrzmiewa, nie można jej ani powtarzać
ani odtwarzać, nie jest pocztówką z przeszłości, ale zadaniem, które trzeba wykonać,
czymś na kształt grafitti43. Zarych podkreśla, że muzyka Novecento idealnie obrazuje
„teraz”.
Baricco nazywa statki oczami morza. To dzięki nim można skoncentrować się na
poruszeniach duszy morza i próbować je zrozumieć44. Morze posiada duszę, a Novecento, który całe życie spędza na statku, doskonale ją wyczuwa i potrafi przełożyć na
muzykę.
Dla pianisty statek jest domem, a morze bezpieczną fosą, która oddziela go od
świata. Żeby to sobie uświadomić, wystarczy przenieść się na statek Virginian podczas sztormu, kiedy Novecento, ubrany w elegancki ciemny garnitur, wchodzi do sali
balowej. Statek się kołysze, targany falami, a on podchodzi do fortepianu, każe odblokować nogi, siada na swoim taborecie i zaczyna grać. Oto jak wyglądała ta gra:
„(…) fortepian poddawał się ruchowi fal, posuwał się do przodu i wracał, kręcił się w kółko, ruszał na
szybę, zatrzymywał się o włos od niej i odsuwał powoli do tyłu, (…) zrozumiałem, że to, co w tej chwili
robimy, to, co naprawdę robimy, to tańczenie z Oceanem, my i on, tancerze zwariowani i doskonali, spleceni w burzliwym walcu na złocistym parkiecie nocy. Oh yes”45.

Novecento improwizuje w rytm morskich fal. Szum morza inspiruje grę pianisty
i jego „akwatyczną muzykę”46. Zarych zauważa, że wtedy „pasja pianisty romantycznie współgra z pieśnią Natury, śpiewaną przez morze dziwną kołysanką o wściekłości
wody, która „zerwała wędzidła” i wszystko niszczy47.

Jarociński S., Debussy. Impresionizmus a symbolizmus, Opus, Bratislava 1989, s. 122.
Baricco A., Novecento, s. 14.
42
Tamże, s. 24.
43
Baricco A., L’anima di Hegel e le mucche del Wisconsin, Milano 2009, ss. 30, 24.
44
Baricco A., Ocean morze, ss. 85, 93.
45
Baricco A., Novecento, ss. 26-27.
46
Głowiński M., Literackość muzyki – muzyczność literatury, [w:] Prace wybrane, t.II: Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997, s. 193.
47
Baricco A., Novecento, s. 23.
40
41
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2.2.3. Morze inspiruje ideą nieskończoności
Max Dessoir, niemiecki filozof, postrzega piękno przyrody jako piękno potężnej i wiecznej Przyrody. Przyroda jest piękna, bo jest nieograniczona i nieregularna,
w przeciwieństwie do sztuki, którą cechuje regularność i organizacja48. Wreszcie Gernot Böhme, inny niemiecki filozof, zauważa, że:
„Przyroda jest tym, co istnieje samo z siebie, tzn. nie dzięki działaniu człowieka; przyroda jest tym,
co naiwne (…), przyroda jest tym, co dzikie i prymitywne, czyli niecywilizowane; przyroda jest tym, co
niewinne i wolne, jest miejscem istniejącym niezależnie od społeczeństwa i wcześniej od niego, do którego człowiek tęskni, jeśli tylko cierpi z powodu społeczeństwa”49.

Przyroda jest potężna, wieczna, nieregularna, nieograniczona, niewinna i wolna,
a przy tym jest dynamiczna. Oto jak Zdeňka Kalnická opisuje świat wody:
„Świat wody jest w ciągłym ruchu (…), jest dynamiczny i niestabilny; nie możemy go zatrzymać,
ewentualnie tylko na moment – gdy go zamrozimy lub uwięzimy w małej filiżance. W całości nie potrafimy go kontrolować, ponieważ wymyka się zasadom, które obowiązują na lądzie”50.

Kalnická podkreśla, że świat wody jest całością, zbudowany z „sił, energii i wspólnych relacji ze wszystkimi innymi częściami kosmosu”51. Według filozofki, w świecie
wodnym wszystko jest ze sobą wewnętrznie połączone i ciągłe.
Gołaszewska tak opisuje pozycję człowieka względem bezmiaru oceanu:
„Słabość, jednostronność, przemijanie człowieka przeciwstawiane jest potędze oceanu, jego swoistej
masowości (kropla wody niewiele znaczy, ale ocean jest niezwalczony)”52.

Człowiek jest słaby i mały względem potęgi morza. Jedna wysoka fala wystarczy,
aby wciągnąć ludzkie istnienie w ciemną głębię, z której nie ma już powrotu.
Ale co w przypadku, gdy człowiek jest już częścią przyrody, częścią morza, cząstką
w nieskończoności?
Novecento należy do morza, które wydało go na świat. Jednak pewnego dnia, po
32 dwóch latach życia na statku, pianista podejmuje decyzję zejścia na ląd. Ma to się
wydarzyć w Nowym Jorku. Pianista chce opuścić statek, żeby zobaczyć morze z innej
perspektywy. Zachęcił go do tego pewien wieśniak, Baster, który opowiedział mu, że
gdy ze wzgórza dojrzał morze, to widok ten go poraził”53.
Genialnemu pianiście wydaje się, że morze do niego nie przemówi, jeśli będzie
stanowił jego część. Chce zobaczyć granicę morza i ją przekroczyć. Chce żyć na lądzie i stać się „normalnym” człowiekiem. Wszyscy próbują go przekonać, że życie na
morzu nie jest „pełne”. Świat jest wielki, możliwości – tysiące, trzeba tylko zejść po
trapie. Jednak w decydującym momencie wycofuje się.
Dessoir M., dz. cyt., s. 106.
Böhme G., Filozofia i estetyka przyrody, tłum. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, ss. 3334.
50
Kalnická Z., dz. cyt., s.80.
51
Tamże.
52
Gołaszewska M., dz. cyt., s. 107.
53
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Na lądzie, tam gdzie kończy się morze, gdzie kończy się jego szum, jego nieprzenikniona głębia, skończyłaby się wola życia pianisty. Novecento jest muzyką i musi
tworzyć wsłuchując się w rytm fal. Morze musi pozostać tajemnicą, nie chce go zobaczyć z lądu. Nigdy nie zejdzie po trapie.
Morze jest dla Novecento całym światem, jest nieskończone, ale w bezpieczny,
znajomy sposób. Wychowało go, jest dla niego matką i ojcem. Artysta tworzy w rytm
muzyki fal, którą zna. Jego bezkres nie przeraża go, tylko inspiruje. Virginian stanowi
dla niego bezpieczny azyl. Morze otula statek falami, przypomina to bezpieczeństwo
matczynego łona. Daje mu szansę tworzenia w spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa.
Natomiast na pewno poczucia bezpieczeństwa nie wzbudza morze, na które patrzy malarz Plasson w powieści Ocean Morze. Oto jak Baricco opisuje bezmiar wód
nieopodal hotelu Almayer i Plassona, który ze swoimi sztalugami, zaburza bezkres
krajobrazu:
„Morze.
Mogłoby to być czymś doskonałym – obrazem dla boskich oczu – światem, który przytrafił się i tyle,
niemym istnieniem wody i ziemi, dziełem skończonym i dokładnym, prawdą – p r a w d ą – ale i tym
razem mamy to zbawcze ziarenko ludzkie, które psuje mechanizm raju, (…) drobną anomalię na doskonałości bezkresnej plaży. Widziany z daleka byłby tylko czarnym punkcikiem. Zarys mężczyzny i sztalug
w pustce”54.

Człowiek w obliczu nieskończoności jest mały i słaby. Jednak staje oko w oko
z przestrzenią i próbuje uchwycić ją w ramy obrazu, zamknąć, uporządkować. Namalować, nazwać i okiełznać. Już wiemy, że Plasson tego nie dokona. Nie da się przenieść morza na płótno. Ale ma szansę, według Kalnickiej, osiągnąć doświadczenie
wzniosłości (tak jak opisuje je Kant). Może je osiągnąć, jeśli doceni nieskończoność
morza. Ma temu sprzyjać melancholijny nastrój, który wynika z braku koncentracji
na innych przedmiotach (tu aż po horyzont jest morze), „przez co wzmaga się wolny
przepływ między całością a nicością, między przeszłością a przyszłością”55.
Profesor Bartleboom również przychodzi na plażę, obserwuje fale, robi odpowiednie pomiary, chcąc ustalić, gdzie jest granica morza, gdzie morze się kończy. Profesor
zajmuje się pisaniem Encyklopedii granic spotykanych w naturze z suplementem poświęconym granicom ludzkich możliwości. Według niego natura jest perfekcyjna, bo
nie jest nieskończona, trzeba tylko poznać jej granice, wtedy zrozumiemy, jak działa
mechanizm. Zbadał już długość rzek, mierzył liście i sprawdzał wysokość drzew. Opisał też zjawisko zachodu słońca, które oddziela dzień od nocy. Nieskończoność morza
nie daje mu spokoju.
Oto jak tłumaczy Ann Deverii, lokatorce tajemniczego hotelu, przedmiot swego
badania:
„–… widzi pani, tu, gdzie dociera woda… zalewa plażę, a potem zatrzymuje się (…) to trwa tylko
chwilę, proszę spojrzeć, o tam, na przykład (…) potem znika, ale gdyby komuś udało się zatrzymać tę
54
55

Baricco A., Ocean Morze, s. 9.
Kalnická Z., dz. cyt., s. 109.
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chwilę … gdy woda przystaje, ten punkt, ten łuk …. i ja właśnie to badam… To, gdzie woda się zatrzymuje”56.

Jednak morze jest nieuchwytne, nie uda się go zmierzyć, zatrzymać fali. Fale zakotwiczone są w nieskończoności, podkreślają regularność rytmu ruchu i jego ciągłość.
U Johna Deweya, amerykańskiego filozofa pragmatysty, fale morskie to zalążek „równowagi i harmonii osiąganych w pulsującym rytmie życia”57. Viginia Woolf w swoim
dziele Fale, mistycznej książce o życiu, pytała o to, czy życie „jest stałe czy zmienne?”
i odpowiadała:
„mimo że się zmieniamy, jeden nadlatując po drugim, tacy szybcy, tak szybko, to jednak jesteśmy
w pewien sposób następstwem i kontynuacją”58.

W dziele Woolf sześciu bohaterów snuje swoje monologi, mijają lata, zmieniają się
ich uczucia, podczas gdy ich głosom towarzyszy niezmiennie szum morskich fal. Fale
zdają się nieśmiertelne. Unoszą się i opadają, przemijają i rodzą się nowe. I tak bez
końca. Inspirują i wyciszają. Według Kalnickiej sposób poruszania się fal jest analogią czasu poruszającego się kołowo, rządzonego zasadą wiecznego powrotu. Oto jak
filozofka ilustruje tę teorię:
„Oceaniczny ruch fal czerpie swoją energię jak gdyby z samych fal, jedna fala przenosi go na drugą,
bez możliwości rozróżnienia, która z nich jest odbiorcą, a która przekaźnikiem”59.

Fale na swoich grzbietach niosą pewną historię, rozbijając się o brzeg, historia się
kończy, ale tuż za nią rozpoczyna się nowa. Przeszłość przechodzi płynnie w przyszłość. Są nieskończone. Bartleboom nie zmierzy granicy morza, bo nie zatrzyma fali.
Według Alfreda Whiteheada, brytyjskiego filozofa i matematyka przełomu XIX
i XX wieku, to świadomość zmysłowa jest odpowiedzialna za to, że doświadczamy
„całościowego zdarzania się przyrody”60. Zmysłowa percepcja zauważa przemijalność
tego, czego doświadcza. Doświadczamy morza, jako całości. Morze przemija i nie da
się go zatrzymać.
Morze ma też magiczną moc przywracania porządku bezkresu i eliminowania śladów egzystencji ludzkiej. Jego wielkie ciało przykrywa odciski stóp ludzkich, jakby
chciało pokazać, że to ono ma moc.
„Popatrz: my idziemy, zostawiamy te wszystkie ślady na piasku, a one tkwią w miejscu, wyraźne,
równe. Ale jutro, gdy wstaniesz, spojrzysz na tę wielką plażę i nic już na niej nie będzie, żadnego śladu,
żadnego znaku, nic. (…) Jakby nikt nigdy tędy nie szedł. Jakby nas nigdy nie było”61.

Baricco A., Ocean Morze, s. 35.
Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, tłum. A. Potocki, Ossolineum, Warszawa 1975, s. 19.
58
Thakur N. C., The Symbolism of Virginia Woolf, Oxford University Press, London, New York, Toronto
1965, ss. 103-104.
59
Kalnická Z., dz. cyt., s. 123.
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Whitehead A. N., The Concept of Nature, Cambridge 1920, ss. 14-15.
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3. Podsumowanie
W niniejszej prezentacji pochyliłam się nad dwoma dziełami Alessandro Baricco
i ukrytą w nich filozofią. Analizując losy bohaterów włoskiego pisarza, postanowiłam
zbadać, jaki wpływ na twórczość ma morze. Okazuje się, że ma ono przeogromną
moc, jest piękne, drzemie w nim tajemnica, nie ma granic i nigdy nie umiera. Przyroda
inspiruje człowieka, niektórzy uznają nawet jej wyższość nad dziełami sztuki.
Morze w inspirowaniu jest wyjątkowe. Jego bezmiar skłania do refleksji nad miejscem człowieka na ziemi. Wzywa artystów do mierzenia się z jego potęgą. Malarze
próbują przenieść je na płótno, kompozytorzy zapisać w nutach, są nawet śmiałkowie,
którzy za cel stawiają sobie pomiar jego granic. Jednak nie da się morza zmierzyć.
Bartleboom próbuje, lecz kończy się to niepowodzeniem. Nie można też morza namalować. Plasson umiera, pozostawiwszy kolekcję obrazów, w większości całkowicie
białych. Jedynie Novecento, tworząc genialną muzykę, zapisuje w nutach nie tylko
opowieści ludzi, ale również szum fal.
Morze z jednej strony zapewnia poczucie bezpieczeństwa, z drugiej, daje człowiekowi do zrozumienia, że jest on tylko zagubionym punktem w kosmosie.
Być może ten paradoks oraz niemożność odwzorowania morza inspirują tak bardzo
artystów i każą im mierzyć się z jego bezkresem. Morze wzywa:
„Morze zachwyca, morze zabija, wzrusza, przeraża, niekiedy wywołuje nawet śmiech, co jakiś czas
znika i udaje jezioro, albo piętrzy burze, pożera statki, daje bogactwo, nie daje odpowiedzi, jest mądre,
jest łagodne, jest potężne, jest nieprzewidywalne. Ale przede wszystkim wzywa. (…) Możesz udawać,
że nie słyszysz, ale na nic się to nie zda. Nadal będzie cię wołać. (…) Nic ci nie wyjaśniając, nie mówiąc
dokąd, zawsze jakieś morze będzie cię przyzywać”62.
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Twórczy potencjał morza w dziełach Alessandro Baricco: Novecento. Monolog
i Ocean Morze
Streszczenie
Niniejsze opracowanie jest próbą odnalezienia w dziełach Alessandro Baricco odpowiedzi na pytanie,
jaki wpływ na twórczość ma morze. Morze jest piękne, bezkresne i pełne paradoksów: z jednej strony jest
bezpiecznym azylem, z drugiej – nieskończoną otchłanią, więc, po pierwsze, inspiruje poprzez skrajności.
Po drugie, silnie działa na zmysł wzroku i słuchu. Zachęca więc malarzy do przeniesienia go na płótno
a kompozytorów do zapisania w nutach. Plasson poniesie porażkę, jego płótna okażą się niezmiennie
białe, natomiast Novecento będzie potrafił „zagrać morze”. Po trzecie, morze inspiruje swoją nieskończonością. Bartleboom postawi sobie za cel zmierzenie go, ale nie ustali granicy morza. Ta niemożność
przełożenia żywiołu na język twórców skłania do zastanowienia się nad kondycją ludzką względem wielkiej Przyrody, nad miejscem człowieka na ziemi.
Słowa kluczowe: Baricco, morze, twórczość
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