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Monizm, dualizm i metafizyka wyboru

1. Monizm, dualizm, pluralizm

Według indeksu rzeczowego książki Mieczysława Krąpca pt. Metafizyka3 słowo 
„monizm” występuje w niej co najmniej na dwudziestu ośmiu stronach. To oczywiście 
nie dziwi; nie dziwi również to, że w całej książce słowo „dualizm” nie pada ani razu, 
przynajmniej jeśli sądzić na podstawie indeksu. O ile względy religijne w wystarcza-
jącym stopniu tłumaczą taką dysproporcję, o tyle z filozoficznego punktu widzenia 
nie wydaje się ona usprawiedliwiona. Przeciwieństwem monizmu nie jest pluralizm, 
który we wspomnianym indeksie występuje bodaj czy nie częściej niż monizm. Plu-
ralizm jest raczej empirycznym dopełnieniem monizmu4; przeciwieństwem monizmu 
jest właśnie dualizm. Monizm więc – znowu z filozoficznego punktu widzenia – powi-
nien być utwierdzany nie tylko sam w sobie, ale jako przeciwieństwo dualizmu. Tym 
bardziej, że w warstwie kulturowej, jeśli to dobre słowo na określenie ludobójstwa, 
monizm utwierdzany był bardzo energicznie. Utwierdzany był przez prześladowanie 
i eksterminację zwolenników stanowiska dualistycznego. Najpierw w domenach bi-
zantyjskich, gdzie prześladowania obejmowały szeroki zakres działań, od pozbawia-
nia majątku do pozbawiania życia na masową skalę5, potem w sferze wpływów ko-
ścioła rzymskiego, gdzie wytępiono dziesiątki tysięcy okcytańskich katarów, przeciw 
którym organizowano wyprawy krzyżowe pod bezpośrednim nadzorem papieskich 
legatów6. Niedobitkami „heretyków” zajęli się dominikanie i utworzona właśnie wte-
dy inkwizycja, która przyczyniła się do restytucji, już w ramach chrześcijaństwa, przy 
czym na masową skalę, praktyki składania ofiar z ludzi7. 

Monizm, i jego kulturowy odpowiednik, monoteizm, mają od dawna wypróbowa-
ne sposoby organizacji życia. Odpowiednie sposoby jego organizacji na fundamen-
cie dualizmu, choć znane od dawna, nie wydają się ciągle tak oczywiste. Mechanizm 
przeniesienia dualistycznego rozstrzygnięcia dylematu monizm-dualizm na byt będzie 
przedstawiony poniżej w postaci dialektycznej metafizyki wyboru.

1 Dr Wiera Paradowska, emerytowany pracownik naukowy IFiS PAN, WSHiFM, WSD im. M. Wańkowicza.
2 Dr hab. Ryszard Paradowski, emerytowany profesor UMK, UAM, UW.
3 M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1985.
4 Nie tylko zresztą monizmu, dualizmu również. 
5 Zob. np. Deschner K., Kryminalna historia chrześcijaństwa. T. II Późna starożytność, wyd. Ureus, 
Gdynia 1999, s. 234 i n. Dziś prześladowania ze względu na religię, język i ogólnie światopogląd, 
nieposuwające się do masowych zabójstw, nazywa się ludobójstwem kulturowym.
6 N. t. prześladowania dualistów katarskich zob. np. Barber M., Katarzy, wyd. PIW Warszawa 2004.
7 Czym innym, jak nie ofiarą z człowieka jest zabijanie go, by się przypodobać Bogu – a o to przecież 
chodziło tym, którzy na masową skalę zabijali ludzi definiowanych już to jako „heretycy”, już to jako 
„czarownice”. 
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2. Arystoteles i Tomasz

Istnieje pogląd, że wystąpienie Tomasza z Akwinu z jego arystotelesowską metafi-
zyką spowodowane było koniecznością wyjścia naprzeciw racjonalizującej się kultu-
rze naukowej późnego średniowiecza, i nadbudowania nad nią dogmatu, niesprzecz-
nego z empirią. Nieco mniej rozpowszechniony pogląd głosi, że odwołanie się do 
Arystotelesa przez Tomasza było spowodowane nie tylko, a nawet nie tyle powyższy-
mi względami, ile ciągłym odradzaniem się stanowiska dualistycznego, sprzecznego 
nie tylko z oficjalną kościelną doktryną, ale przede wszystkim z interesem politycz-
nym chrześcijańskiego kościoła i „świeckiej władzy” przez niego legitymizowanej. 
Tym bardziej, że nie tylko filozoficzne zainteresowania Augustyna, najważniejszego 
wówczas oficjalnego chrześcijańskiego myśliciela, rozmijały się z naukowym duchem 
epoki; był poważniejszy powód: nie do końca przezwyciężony dualizm tego filozofa, 
który na równi stawiał „duszę nieśmiertelną” i Boga, a nawet, co gorsza – wydawał 
się uzależniać Boga od duszy w samym jego istnieniu8. Arabowie pracowali już wte-
dy nad wyzyskaniem Arystotelesowskiego materiału myślowego do budowy doktryny 
islamu. Tomasz postanowił zrobić to samo na rzecz chrześcijaństwa – żeby pogodzić, 
jak się to i dziś formułuje, „wiarę i rozum”9, ale nade wszystko, by z jego pomocą, 
z pomocą Arystotelesa, udowodnić istnienie jedynego Boga i ugruntować monistycz-
ny pogląd na świat.

Wiadomo powszechnie, że materiał myślowy Arystotelesa dawał ku temu podsta-
wy. Można powiedzieć, że Tomasz wykorzystał go uczciwie, niczego nie przeinacza-
jąc, w każdym razie – jako wykonawca „zamówienia społecznego”, a nawet instytu-
cjonalnego. Pojęcie Boga występuje w metafizyce Stagiryty w ilości wystarczającej, 
by odwołania Tomaszowe można było uznać za usprawiedliwione10. Co więcej, spo-
sób, w jaki Arystoteles mówi o pierwszej przyczynie, o pierwszym poruszycielu, a na-
wet o formie bez materii, zdają się uzasadniać jednoznaczne przypisanie mu stanowi-
ska monistycznego11, w każdym razie z pozycji teologii. Ale czy na pewno również 

8 Intuicja i iluminacja są pewne, nie można mieć jednak pewności, że pewne jest to, do czego się mają 
odnosić, a przecież, według Augustyna, odnosić się mają właśnie do Boga. Innymi słowy, intuicja 
i iluminacja do czegoś się odnoszą, nikt jednak nie może twierdzić arbitralnie i jednoznacznie, do czego 
mianowicie. Tak więc „poznanie” przez intuicję i iluminację raczej postuluje Boga niż go poznaje. 
I jeśli nawet go postuluje, to nie jest z góry przesądzone, co właściwie ta uniwersalna abstrakcja („bóg”) 
oznacza. Poniżej pokażemy, że może oznaczać dwie zupełnie wykluczające się rzeczy. 
9 Dziś wiadomo, ale też wiadomo od dawna, że wiarę w Jedynego Boga i rozum pogodzić można, ale 
tylko pod warunkiem odpowiedniego przeformatowania rozumu. W szczególności pod warunkiem 
dostosowania go do tej „wiary”.
10 Chociaż nawet to nie dla wszystkich jest oczywiste, zważywszy na to, że Arystoteles używał w tym 
kontekście słowa nous. „Zatem bóg, czyli pierwszy poruszyciel, to kontemplujący czysty umysł”. Asmus 
W. F., Anticznaja fiłosofija, wyd. Wysszaja Szkoła, Moskwa 1976, s. 287. Inne będące wówczas w obiegu 
pojęcia to „byt” i „idee”. 
11 Pojęcie monizmu, podobnie jak pojęcie dualizmu, nie jest jednoznaczne. Tu oznacza przede wszystkim 
redukowalność wszystkiego do czegoś jednego, do jednego elementu, który w dodatku istnieć może sam 
jeden, chociaż, oczywiście, może z siebie wyłonić („stworzyć”) wielorakie światy. Zatem monoteizm, czy 
to z Bogiem integralnym, jak Allach, czy potrójnym, jak Bóg chrześcijan, jest monizmem – redukowaniem 
bytu do Jednego. Inna rzecz, że wspomniana „potrójność”, a jeszcze bardziej kult świętych, będących 
odpowiednikami „resortowych” bogów dawnych religii, powoduje, że chrześcijaństwo jest połączeniem 
monoteizmu z politeizmem. 
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z pozycji filozofii? Czym mogłaby być forma bez materii, czym mógłby być „bóg” 
z punktu widzenia filozofii? Tak, również bóg, chociaż filozofia niechętnie odwołu-
je się do tego pojęcia. Nawet filozofia religijna: w indeksie wspomnianej Metafizyki 
Krąpca takie pojęcie w ogóle nie występuje, chyba że pod pseudonimem „absolutu”. 
Ale wracając do Tomasza: co powinien zrobić Tomasz jako filozof? Powinien pytać.

O co powinien pytać filozof? Czym właściwie jest forma bez materii? Trzeba przy-
znać, że Arystoteles nie ułatwia nie tylko szukania odpowiedzi, ale i samego zapyty-
wania, stwierdza bowiem arbitralnie, że (oprócz jednej tylko formy bez materii) ist-
nieją jedynie (złożone z materii i formy) poszczególne rzeczy, przez formę z jednej, 
a przez materię z drugiej strony determinowane i definiowane. Czym jest forma, nie 
tylko ta szczególna, bez materii, ale każda forma? Na Arystotelesowskiej liście róż-
nych znaczeń „formy” nie ma tego, co przede wszystkim (jako „forma”) determinuje 
i określa tożsamość rzeczy: relacji z inną rzeczą12. Można powiedzieć, że to rzeczy 
wchodzą w relacje, ale już relacja jednej rzeczy z drugą nie jest widocznie na tyle 
ważną determinantą każdej z nich, by mogła mieć odniesienie do ich istoty. To jest 
niedocenianie relacji jako czegoś istniejącego. A tymczasem wiele wskazuje na to, że 
to relacja jest „bogiem”, to ona, jako forma par excellence, stwarza rzecz13. Ale czy 
ile rzeczy tyle relacji, czy może odwrotnie, istnieje tylko jeden jej rodzaj (co by odpo-
wiadało monistycznemu dogmatowi), czy może jakaś większa od jedności, ale ogra-
niczona liczba ich typów, na przykład dwa? Właśnie dwa, co by potwierdził zapewne 
„fizyk” (chociaż niekoniecznie logik) Arystoteles i każdy inny fizyk: relacja całości 
i części, relacja rzeczy silniejszej i słabszej, niemal jednostronnie determinowanej, 
oraz relacja wzajemnej determinacji, gdzie żadna ze stron nie redukuje się do drugiej 
z nich, nie staje się jej podporządkowaną częścią. 

Powyższe w żadnym razie nie oznacza, że jako filozof Arystoteles był dualistą14, 
a jedynie, że nawet u niego znaleźć można inspirację i uzasadnienie dla dualizmu.

3. Platon, Popol vuh i Księga Rodzaju

Nie tylko zresztą z zasobów Arystotelesa można wydobyć coś, co niekoniecznie 
wspiera monistyczny radykalizm głównego nurtu kultur religijnych. Pierwszy z brze-
gu przykład to wspomniany już Augustyn, drugi – Platon. Platon wprawdzie uważany 
jest w pewnym sensie za dualistę, ale tylko w zakresie, który nie przeszkadzał mu 
być przez długi czas, a poniekąd i dziś, jednym z filozoficznych filarów chrześcijań-
skiej ortodoksji. Dualizm idei i materii był Platonowi wybaczony – mimo iż, o ile jest 

12 Warto od razu odnotować związek relacji z dylematem monizmu-dualizmu: jeśli nie ma bytu poza 
relacją, wówczas wszelki monizm traci rację bytu. 
13 Pewnej niejasnej sugestii co do tego, że relacja (w wersji Arystotelesa porządek), jest czymś, podobnie 
jak substancje, istniejącym, albo formą współkonstytuującą tożsamość rzeczy, można się dopatrzyć 
w dywagacjach Arystotelesa o armii, chociaż, wbrew intencji filozofa, nie może być tu mowy o dwóch 
porządkach – porządek armii i porządek dowódcy to ten sam porządek ujęty w dwóch aspektach. 
Arystoteles, Metafizyka, PWN Warszawa 1984, s. 323 (1075a). Chodzi więc o ten sam porządek 
definiowania w obrębie hierarchii (niższego przez wyższy), a nie współdefiniowania.
14 Dualizm, podobnie jak monizm, nie jest pojęciem jednoznacznym (patrz wyżej); w niniejszym tekście 
oznacza przede wszystkim nieredukowalność bytu do czegoś jednego, co byłoby w stanie istnieć bez 
czegoś innego, a więc poza relacją.
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konsekwentny, stawia na równi to, co przyrodzone i to, co nadprzyrodzone – bo jego 
idea Dobra dawała się łatwo wymienić na ideę Boga. Tymczasem rzeczywisty poten-
cjał dualistyczny myśli Platońskiej jest nawet słabiej ukryty niż dualistyczny potencjał 
myśli Arystotelesa, chociaż trochę ukryty w porównaniu z jawnym dualizmem idei 
i cieni. Ukryty jest on w Platońskim (Sokratejskim) dylemacie boga i dobra, zawartym 
w pytaniu, czy zbożne jest to, co bogowie lubią, czy bogowie lubią to, co zbożne15. Jeśli 
założyć, że „zbożne” jest coś, co bezpośrednio sąsiaduje z ideą Dobra, to trzeba będzie 
zauważyć zasadniczą niejednoznaczność tej idei, więcej nawet – jej dwuznaczność. 
Skąd mianowicie wiemy, że coś jest dobre? Platon wskazuje na dwa, a nie tylko jedno, 
jak się dość pospolicie uważa, źródła takiej wiedzy, które mają bezpośredni wpływ na 
odmienność treści tej idei. Pierwszym z nich jest autorytet samych bogów (w wersji 
chrześcijańskiej autorytet Boga i władzy odeń pochodzącej), drugim... W tym drugim 
przypadku mamy do czynienia tylko z odpowiedzią o charakterze pośrednim. Trochę 
jak w polskiej Konstytucji16, gdzie stwierdzono, że niektórzy wierzą, że podstawowe 
wartości (wymienia się tam prawdę, sprawiedliwość, dobro i piękno, nie wymienia 
się natomiast wolności17) mają źródło w Bogu, podczas gdy inni wyprowadzają te 
wartości z innego źródła. Konstytucja nie mówi wprost, z jakiego, i Platon również 
nie mówi tego wprost. Oto filozoficzne pytanie pod adresem Platona, ale także pod ad-
resem bytu: jakie to źródło? Platon na nie odpowiada, chociaż nie w dialogu Eutyfron, 
gdzie ono pada. Tu nie jest ważna sama odpowiedź (chociaż w ogóle jest ona bardzo 
ważna), ale fakt istnienia dwóch źródeł dobra i dwóch jego definicji. I fakt, że istnieje 
ono, owo źródło, nie w liczbie pojedynczej, lecz mnogiej, a konkretnie – podwójnej. 
Preambuła Konstytucji sugeruje wprawdzie, że „pochodzenie od Boga” i pochodzenie 
„z innego źródła” nie rzutuje na treść „wartości”, ale za to Platon w Eutyfronie niczego 
takiego nie sugeruje.

Fundamentalna dwoistość bytu nie jest odkryciem filozofów, którzy tylko, niejed-
nokrotnie, dawali wyraz swojej aprobacie dla takiego postrzegania początku, podsta-
wy, elementu, struktury i dynamiki bytu. Na przykład Anaksymander mówił o przeci-
wieństwach wyłaniających się z apeironu niczym w irańskiej mitologii dwaj bogowie 
z błotnistej mazi. Z czasem narracja mitologiczna zdominowała tę lapidarnie wyra-
żoną intuicję metafizyczną, przybierając postać walczących ze sobą bogów, w tym 
zwłaszcza, później, dobrego boga światła i złego boga ciemności18, a także boskich 

15 Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Warszawa 1982, s. 196-197 [Eutyfron XIII, 11 B].
16 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Preambuła,1997.
17 Nie jest to przypadek, i to nie tylko dlatego, że religijnym ekwiwalentem wolności jest tzw. wolna 
wola, ale przede wszystkim dlatego, że status wolności nie jest tego samego rzędu co status powyższych 
„wartości”. Tymczasem „wolna wola” to synonim nieposłuszeństwa zagrożonego karą, w szczególności 
karą śmierci („niechybnie umrzesz”). Zob. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – 
Warszawa 1980. Rdz 2, 17.
18 „Les deux Principes antagonistes, Lumiere et Tenebres [Światła i Ciemności], Bien et Mal [Dobra 
i Zła], sont egalement eternels et d’egale force [jednakowo wieczne i równej siły]...”. Decret F., Mani et 
la tradition manicheene, wyd. Editions du Seuil, Paryż 2005, s. 75. „Wieczne i równej siły” to metafizyka, 
„Dobro i Zło”, „Światło i Ciemność” to obrazowanie mityczne. Zob. też Składankowa M., Mitologia 
Iranu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989, s. 37: „W manichejskich koncepcjach 
przejawia się najkonsekwentniej doktryna ››podwójnego początku‹‹”. Oczywiście „podwójny początek” 
nie gwarantuje jeszcze konsekwentnej dwoistości (dialektyki) systemu, czego przykładem Hegel, który 
zaczął od bytu i nicości (chociaż dopiero złożenie bytu z czegoś i tego, co inne potwierdza intuicję 
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bliźniąt i bogów podwójnych albo pary przyjaciół, jak w Sumerze, Gilgamesz i Enki-
du. Spośród mitologicznych intuicji dwoistości warte są szczególnego zainteresowania 
dwie ich formy literackie, Majańska Popol vuh. Księga rady narodu Quiche i Księga 
Rodzaju Starego Testamentu. W pierwszej z nich wynurzają się, jak irańscy bogowie 
z błotnistej mazi i przeciwieństwa z apeironu, majańscy bogowie Tepeu i Gucumatz 
(wynurzają się z pustki, z nieba, oceanu itp. ekwiwalentów Anaksymandrowego bez-
kresu), by radzić się ze sobą, „łącząc swe słowa i myśli”19. Jeśli nawet „na początku 
było słowo” (a Popol vuh zdaje się najwyraźniej podzielać ten pogląd), to było to 
słowo podwójne, były to dwa słowa dwóch bogów, więc jeśli nawet było ono, owo 
„Słowo”, ostatecznie, jak u Jana, „u Boga”, to nie u jednego, lecz u dwóch bogów20, 
których porozumienie (a nie wojna, jak u Irańczyków, czy to w wersji mazdaistycznej, 
czy manichejskiej) stało się podstawą pracy stworzycielskiej.

Ta nieco sentymentalna i jednostronna wersja metafizyki dwoistości bardziej złożo-
ną postać przybiera w Księdze Rodzaju. Owa złożoność ma jednak jeszcze wcześniej-
szą, ale też prostszą, postać grecką. To historie o Zeusie uwodzącym kobiety i w tym 
celu przybierającym już to postać łabędzia, już to postać byka. Obie te historie (gwałtu 
na Europie i wejścia w relację intymną z Ledą za obopólnym porozumieniem) idą da-
lej niż Popol vuh – pokazują świat, byt, już nie tylko jako podwójny, ale podwójnie po-
dwójny, złożony nie tylko z dwóch podmiotów (tu boga i kobiety), ale także z dwóch 
typów relacji między nimi. Chociaż, co charakterystyczne, Popol vuh mówi o relacji 
porozumienia i tylko o niej, relacji, którą, jako pierwszą wśród równych, ale już nie 
jedyną21, wymieni również Księga Rodzaju.

dwoistości, (Hegel G.W. F., Nauka logiki, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, 
s. 149) a skończył na Absolutnym Duchu. Przykładem niczego nie gwarantującego „podwójnego 
początku” może być postmodernistyczna kategoria różnicy, zawierająca w sobie jedynie (albo „aż”) 
potencjał metafizyki. Por.  Barysz B., Racjonalne sedno postmodernizmu. Rozum i podmiot w myśli 
Jaquesa Derridy. Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME 
w Lublinie 8 grudnia 2018 roku.
19 Popol vuh. Księga Rady narodu Quiche, Przeł. Czarnocka H. i Carlos Marrodan Casas, Warszawa 1980, s. 39.
20 Nie miejsce tu na dokładniejszą analizę wahania Jana – czy na początku było słowo, czy jednak na 
początku był Bóg, a słowo (będące u niego), było jego słowem. J 1, 1-3. Wystarczy zauważyć, że czym 
innym jest „słowo” u jednego boga, czym innym u dwóch, konfrontujących i uzgadniających swoje słowa. 
„Słowo”, które miałoby poprzedzać już to jednego, już to dwóch bogów, byłoby faktem kulturowym, 
więc bezpośrednio kompetencji filozofii niepodlegającym.
21 Tym bardziej jako jedynej, wbrew oficjalnej kościelnej interpretacji, nie wymienia Księga Rodzaju 
relacji panowania i posłuszeństwa. 

Kontrowersja co do tego, czy są dwie, czy jedna relacja podstawowa, będąca siłą, „która porusza 
bezwładną materię”, była jednym z pierwszych obszarów filozoficznej debaty starożytności. „Dawniejsi 
filozofowie, ci, co nie oddzielali jeszcze siły od materii, pojmowali siłę jako przyciągającą bądź jako 
odpychającą: Parmenides (…) zwał siłę „miłością”, a Heraklit „sporem”. Empedokles (…) uznał dwie siły: 
miłość i niezgodę”. Tatarkiewicz W., Historia filozofii , wyd. PWN, Warszawa 1970, t. I, s. 30. Zob. też 
Semuszkin  A. W., Empedokl, wyd. Mysl, Moskwa 1985, s. 101-103. Dynamika bytu mieści się według 
Empedoklesa między jednością i wielością, jedną i drugą zakorzenioną w wieczności; ani jedność nie 
rozprasza się w wielości, ani wielość nie sprowadza się do jedności, i to pewnie dzięki zapośredniczeniu 
przez dwie wspomniane wyżej siły, za sprawą których byt nie jest nigdy ani abstrakcyjną jednością, ani 
równie abstrakcyjną wielością, jest natomiast niezbywalnie dwoisty.
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4. Dualizm Księgi Rodzaju

A oto Stary Testament, a właściwie opowieść o stworzeniu świata i człowieka, duali-
styczna jak najbardziej, wbrew dominującej i przez stulecia narzucanej religijnej inter-
pretacji monoteistycznej. Przede wszystkim opowieść ta składa się z dwóch opowieści. 
Interpretacje głównego nurtu, nie tylko religijne, skłonne są tę podwójność kłaść na karb 
przypadku – mało znaczącego połączenia dwóch wersji mitu22. Trudno tu jednak mówić 
o przypadku, skoro każdy z tych mitów ma po pierwsze odmienne przesłanie, a po dru-
gie – podobnie jak w przypadku łabędzia i byka – oba łączą się w jedną antynomiczną 
całość, każdy z nich bowiem ukazuje odmienną strukturę bytu, odmienną definicję czło-
wieka, podczas gdy razem ukazują człowieka „całego”. I każdy posługuje się odmiennym 
pojęciem „Boga”. „Bóg” w pierwszym opowiadaniu (a dokładnie „obraz Boży”) to po-
jęcie, oddające człowieka, czyli mężczyznę i kobietę, niezróżnicowanych hierarchicznie 
(jak niezróżnicowani hierarchicznie są Leda i łabędź). To, że niezróżnicowanych, wynika 
wprost z tekstu, w którym stwierdza się, że Bóg stworzył ich jednocześnie, ale jeszcze bar-
dziej dobitnie wynika z konfrontacji z drugim opowiadaniem, gdzie mężczyzna i kobieta 
stworzeni zostali po kolei, przy czym mężczyzna jako człowiek, kobieta zaś (zresztą do-
piero po zwierzętach, co nie może nie rzutować na jej status) jako jego pomocnica23. Rów-
nież pojęcie „Boga” oznacza tu co innego: oznacza mianowicie „hierarchię stworzenia”, 
złożoną z człowieka (mężczyzny), zwierząt i kobiety, a także Pana, najwyższego szczebla 
tej hierarchii.

Możemy się domyślać, że niezróżnicowani hierarchicznie kobieta i mężczyzna (jak to 
ma miejsce w pierwszej z dwóch opowieści o stworzeniu) stanowią razem „człowieka” na 
podstawie relacji porozumienia, trochę jak u Tepeu i Gucumatza, gdy tymczasem relacja 
łącząca ich w drugim opowiadaniu ma zupełnie inny charakter i rozciąga się od pozornie 
dobrowolnego poddania do przemocy. Co zresztą podkreślone zostało w obrazie drzewa 
wiadomości złego i dobrego, z którego nie wolno zrywać i spożywać owoców pod groźbą 
śmierci. Wyższy (w tym wypadku najwyższy) w hierarchii, Pan, definiuje dobro i jego 
definicja obowiązuje człowieka, podobnie jak człowiek narzuca swoją definicję dobra ko-
biecie. Kiedy pominie się enigmatyczną dosyć opowieść pierwszą (a oficjalna kościelna 
interpretacja nie tyle ją pomija, ile łączy jak gdyby nigdy nic z opowieścią drugą w formie 
„Pan Bóg stworzył człowieka z prochu na swój obraz”), można odnieść wrażenie, że byt 
jest jak najbardziej monistyczny i hierarchiczny. Jeden Pan, jeden porządek, jedna definicja 
dobra. Jednak to nie koniec tej historii. Wydarzenie pod drzewem wiadomości złego i do-
brego24, pod którym kobieta rozmawia z wężem, przekształciło prosty dualizm początku 
w wersji wczesnoirańskiej, w wersji Popol vuh czy nawet w protodialektycznej wersji 
Anaksymandra w pełnowymiarowy koncept filozoficzny. 

22 Nałożyły się rzekomo na siebie albo skleiły ze sobą, starsza wersja Elohisty, i nowsza, Jahwisty.
23 Jeden z nurtów tzw. hermeneutyki biblijnej, próbując dowieść równego w Biblii traktowania kobiety 
bez naruszania standardowej tezy o „nieposłuszeństwie” i „grzechu pierworodnym”, dowodu owej 
równości dopatruje się w stworzeniu kobiety z fragmentu ciała mężczyzny, położonego blisko serca. 
Warto też gwoli ścisłości odnotować, że wtórność kobiety i jej niewątpliwie drugorzędny status 
(niepewne człowieczeństwo itd.) z początkowych partii drugiego opowiadania nie oznacza wcale, że 
taki jest w ogóle status kobiety w Biblii, a w każdym razie w całej Księdze Rodzaju. Jest akurat wręcz 
przeciwnie, o czym niżej.
24 Rdz 3, 1-6.
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Pamiętamy, że opowiadanie o stworzeniu człowieka z gliny a kobiety z kości i krwi 
(podobne opowieści funkcjonowały w Sumerze25) ugruntowuje przekonanie (zabsolu-
tyzowane w interpretacji religijnej), że prawda polega na tym, że rządzi najsilniejszy 
(w religii zwany „wszechmocnym”), że hierarchiczna struktura bytu jest strukturą „na-
turalną” i uniwersalną, a o tym, co dobre decyduje wyższy szczebel hierarchii. Praca 
myślowa, jaka dokonała się w głowie kobiety26 (przedstawiona w duchu mitologicznym 
jako rozmowa z wężem), doprowadziła ją do wniosku, że owoc z drzewa wiadomości 
złego i dobrego nie musi znajdować się w wyłącznej dyspozycji jednego podmiotu, 
podmiotu najsilniejszego i tym samym zajmującego najwyższy szczebel hierarchii, 
że owoc może zostać podzielony, a nawet – równo podzielony, że równo podzielona 
może być kompetencja do definiowania dobra. Pomińmy wszystkie perypetie, które 
kazały Bogu, strażnikowi drzewa, potępić krytyczny rozum i próby kwestionowania 
hierarchii27. Ostatecznie ten bohater literacki („Bóg”) zrewidował swoje pierwotne sta-
nowisko, swoją dotychczasową świadomość siebie jako „Najwyższego” i uznał siebie 
za stronę relacji niehierarchicznej28, uznał siebie za stronę przymierza. Zaaprobował 
tym samym alternatywną wobec hierarchii relację podstawową, przymierze, wzajem-
ne oddziaływanie stron, z których żadna nie jest „niczym” podczas, gdy druga miała-
by być „wszystkim”. Dotychczas (w pierwszej części drugiego opowiadania) relacja 
określała status stron, ich istotę i tożsamość, jako już to wyższej, już to niższej; teraz 
(po tym, jak owoc został podzielony, jak podzielona została kompetencja do definio-
wania dobra) okazało się, że (po tym, jak przymierze zostało ustanowione) „forma 
bez materii”, „bóg” to już nie tylko władza (siła), ale również porozumienie. Dojrzały 
byt, byt po tym, jak przekroczył granice praw przyrody, gdzie całość, choć ciągle nie 
jednostronnie (bez posłuszeństwa nie ma panowania), decyduje o części, a silniejszy 
o słabszym, zawiera w sobie możliwość zrównoważonego współdecydowania, zwane-
go w ramach starego, naturalistycznego paradygmatu, „nieposłuszeństwem”29. W pa-
radygmacie nowym nazywane jest to przymierzem.

25 Wszystkie te opowieści funkcjonowały w Sumerze, tu chodzi konkretnie o tę wersję opowieści 
o stworzeniu człowieka, która mówi o stworzeniu go z kości i krwi, czego ślad zachował się w biblijnej 
opowieści o stworzeniu kobiety z żebra. Podobna opowieść występowała w Ameryce prekolumbijskiej, 
gdzie jeden z bogów miał stworzyć człowieka z kości pozostałych po poprzedniej, „nieudanej” próbie 
stworzenia, do których dodał boskiej krwi. Krew dodana do kości w Sumerze też miała być boska.
26 Biblia (a w każdym razie Księga Rodzaju) rzeczywiście daje podstawę do równego traktowania 
kobiety i mężczyzny, jednak ze wskazaniem („pierwsza wśród równych”) na kobietę: w końcu to w jej 
głowie, a nie w głowie mężczyzny, dokonuje się pierwsza „udokumentowana” praca myślowa (dialog 
wewnętrzny, „rozmowa z wężem”), i to kobieta zmusza podmiot z najwyższego szczebla hierarchii 
(Boga) do zrewidowania własnego wizerunku jako jedynego kompetentnego do definiowania dobra. 
Ironiczne wskazanie na mężczyznę jako pierwszego donosiciela („Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, 
dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Rdz 3, 12) dodatkowo umacnia, w wersji biblijnej, ten status 
kobiety. Ironii jest tam zresztą więcej: na pytanie Boga „Dlaczego to uczyniłaś?” kobieta odpowiedziała 
„Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Rdz 3, 13.
27 Rdz 3, 14-19.
28 „Oto człowiek stał się taki jak My, zna dobro i zło”. Rdz 3, 23.
29 Kiedy słabszy próbuje się uwolnić od silniejszego a część wyrwać spod dominacji całości, tu przez 
propozycję nawiązania innego typu relacji. W sprawie „dualistycznej” interpretacji Księgi Rodzaju 
zob. np. Paradowska W., Paradowski R., Wartości w świetle dialektycznej metafizyki wyboru, Przegląd 
Religioznawczy 2005, nr 1. Zob. także Paradowski R., Konstytucja 1997 roku. Wartości podstawowe 
i zasady konstytucyjne, Przegląd Religioznawczy 2004, nr 4.
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 Księga Rodzaju, zawierająca opisany tu pokrótce koncept filozoficzny, nie jest 
ostatecznie dziełem filozoficznym, raczej – literackim, dlatego nie na wszystkie pytania 
filozoficzne odpowiada ani nawet pytań filozoficznych nie formułuje, a tym bardziej 
nie stawia kropki nad i, zwłaszcza w kwestii jedności porządku kulturowego. Zawiera 
zarazem pewną sugestię: pojęcie „obraz Boży” towarzyszy definicji człowieka jako 
niezróżnicowanych hierarchicznie kobiety i mężczyzny, gdy tymczasem w opowiada-
niu o porządku hierarchicznym jest zupełnie nieobecne. Jednocześnie takie, a nie inne 
usytuowanie tego pojęcia kazało kolejnym redaktorom Tory nadać całemu tekstowi 
miano „Przymierza”. Z drugiej strony, dramatyczne doświadczenie ludzkości, również 
wspomniane na początku doświadczenie ludobójstwa, chroni filozofa przed pokusą 
utopijnej apologii jednego z dwóch powyższych porządków, w tym wypadku tego 
opartego na przymierzu, jako jedynej „boskiej” relacji, definiującej charakter Arysto-
telesowskiej substancji. Tymczasem nazywający siebie filozofami teolodzy takiej po-
kusie redukcjonizmu ulegają, absolutyzując porządek hierarchiczny i władzę, w tym 
przede wszystkim „Władzę Najwyższą”, tym samym utwierdzając swój status ide-
ologów. Ale jak połączyć te wykluczające się nawzajem zasady, zasadę siły i zasadę 
przymierza30 i jednocześnie ustrzec się pokusy monizmu? Odpowiedzią na to pytanie 
jest przedstawiona przez nas poniżej koncepcja dialektycznej metafizyki wyboru, za-
wierająca próbę niemonistycznego rozwiązania konfliktu władzy i przymierza, relacji 
hierarchicznej i niehierarchicznej.

Próbę, skuteczną kulturowo i politycznie, monistycznego, a więc redukcjonistycz-
nego rozwiązania problemu fundamentalnej dwoistości bytu, zawiera doktryna chrze-
ścijańska, w tym zwłaszcza pierwsze przykazanie chrześcijańskiego dekalogu.

Można powiedzieć, że monizm chrześcijański uporał się z dwoistością bytu, w każ-
dym razie, jeśli nie na poziomie metafizycznym, to na poziomie etycznym i polityczno-
-ideologicznym31, w sposób wzorcowy. Właśnie o tym świadczy struktura pierwszego 
przykazania chrześcijańskiego dekalogu, gdzie mowa jest między innymi o miłowaniu 
bliźniego jak siebie samego32. Rzecz charakterystyczna, że pierwsze przykazanie deka-
logu starotestamentowego zawiera tylko połowę tego, co pierwsze przykazanie chrze-
ścijańskie, chociaż bez Orwellowskiego kamuflażu w postaci „miłowania Pana”33, 
a właściwie, umownie, trzy czwarte, jeśli wziąć pod uwagę, jak w wersji chrześcijań-
skiej obniżona została ranga przykazania miłowania bliźniego. W Testamencie starym 
główne przesłanie, Przymierze (nieobecne w Dekalogu, ale przenikające całość Księ-
gi), ma strukturę przykazania miłowania bliźniego (będziesz szanował cudzą definicję 
dobra i domagał się takiego samego szacunku dla swojej, zmierzając do uzgodnienia 
tych definicji). Tymczasem pierwsze przykazanie chrześcijańskie na plan pierwszy 

30 Połączenie sprzecznych zasad, przezwyciężenie dualizmu jest warunkiem sine qua non stabilności 
porządku kulturowego, ale także umysłowego i każdego innego. Inna rzecz, że połączenie takie może się 
dokonywać na dwa sposoby, a więc monizm nie jest jedynym „słusznym” sposobem rozwiązania kwestii 
dualizmu. W każdym razie abstrakcyjny „bóg” składa się z boga siły (to monizm) i boga przymierza.
31 Właśnie ideologicznym, a nie po prostu ideowym, jeśli się zważy, że wszelkie „przykazanie” jest 
regułą jakiegoś porządku, jakiegoś typu relacji, w tym wypadku w szczególności relacji panowania 
i posłuszeństwa.
32 To skądinąd powtórzenie tej samej formuły z ewangelii Mateusza (Mt 22, 36-39), oraz, chociaż tylko 
częściowo, z Księgi Kapłańskiej Starego Testamentu (Kpł 19, 18).
33 Zob. Pp 5, 5-21.
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wysuwa bezwzględne miłowanie Pana. Chodzi o bezwarunkowe akceptowanie jego 
definicji dobra, podobnie jak to ma miejsce w starotestamentowym Dekalogu, pomi-
jającym odpowiednie przykazanie z Księgi Kapłańskiej. Na Pana „nakaz” zawarty 
w części drugiej (ten o miłowaniu bliźniego) w żaden sposób się nie rozciąga, przez co 
jego działanie ogranicza swój zasięg do tych wszystkich, którzy nie należą do benefi-
cjentów części pierwszej (nie należą do „wszelkiej władzy”, która pochodzi od Boga), 
a więc – jest adresowany jedynie do mężczyzn z tego samego szczebla hierarchii, ale 
już nie do kobiet, które, jak domy i osły, należą do dobytku mężczyzny. W ten sposób 
jedność porządku kulturowego i politycznego jest zapewniona, a zarazem dwoistość 
bytu (choć w proporcji – umownie – trzy czwarte do jednej czwartej) uwzględniona. 
Ta prosta arytmetyka jest próbą zilustrowania tezy, zgodnie z którą niezbędne połącze-
nie sprzecznych reguł oznacza konieczność zachowania absolutnego charakteru jednej 
z nich i zdegradowania do rangi reguły o ograniczonym zasięgu reguły drugiej.

Można sobie wyobrazić sytuację odwrotną w stosunku do tego, co głosi „pierwsze 
przykazanie”, i nie tylko wyobrazić, ale nawet wskazać – wskazać taki porządek kul-
turowy, w którym porozumienie, jako reguła numer jeden, pozostawałoby w propor-
cji jak trzy czwarte (w dalszym ciągu umownie) do hierarchii jako jednej czwartej34. 
Księga Rodzaju upiera się przy takiej możliwości (chociaż świadoma jest zagrożeń 
w rodzaju „niechybnie umrzesz”), przy takiej możliwości upierają się niektóre mity, 
a także konstytucje państw chcących uchodzić za demokratyczne. Pragniemy wszela-
ko uniknąć zarzutu, że zastępujemy dyskurs metafizyczny kulturowym i politycznym, 
w tym także etycznym, przedstawiamy więc na koniec propozycję ściśle metafizyczną, 
uwzględniającą zarazem powyższe ilustracje.

5. Dialektyczna metafizyka wyboru

Zacznijmy od podstawowego pytania metafizycznego: co istnieje, przy czym co 
istnieje na pewno, a zarazem – istnieje od początku, rzutując jednocześnie na strukturę 
i dynamikę wszelkiego bytu.

Na początku istnieje ja35, ale też wszystko inne, nie-ja. To jest właśnie ten wyjścio-
34 Konkretnie polega to na tym, że w ramach porządku opartego na „przymierzu” (na umowie społecznej) 
jako regule „absolutnej” porządki hierarchiczne (w administracji, w wojsku, do pewnego stopnia w szkole 
itp. itd.) są (przez umowę społeczną właśnie) ograniczone w czasie i przestrzeni, a więc hierarchia i siła 
nie pełnią już (ani w tych wyróżnionych sferach, ani tym bardziej w całości porządku kulturowego) roli 
normy absolutnej. A więc – odwrotnie niż w pierwszym chrześcijańskim przykazaniu, gdzie hierarchia 
(„miłowanie Pana”) jest normą absolutną, a przymierze („miłowanie bliźniego jak siebie samego”) – 
względną. Wyraża się to również w charakterystycznym przedefiniowaniu przymierza: to już nie umowa 
traktujących się jak równe stron, ale relacja złożona z „obietnicy” (to po stronie „boga”) i „jeszcze 
większego oddania” (po stronie człowieka).
35 Po raz pierwszy bodaj pojawiło się ja jako kategoria i problem filozofii w postaci Sokratesowego 
podmiotu poznania samego siebie, a także w postaci jego daimoniona, potem była Augustyna „dusza 
nieśmiertelna”, wraz z „Bogiem” konstytuująca podstawową relację „bytową”, następnie kartezjańskie 
cogito, po czym już ja zagościło na stałe w filozofii. Jeszcze wcześniej, w okresie przedfilozoficznym, 
w Księdze Rodzaju, pojawia się metafizycznie znaczące ja kobiety, a nawet, w postaci węża, jej drugie 
ja, z którym prowadzi swój brzemienny w skutki, brzemienny w antropogenezę, dialog wewnętrzny. 
W kwestii „brzemienności w antropogenezę” postawmy kropkę nad i: według Biblii kobieta jest rodzicielką 
nie tylko w czysto biologicznym sensie: to domaganie się przez nią równego traktowania oznacza tu 
przejście od świata przyrody (przemocy) do świata ludzkiego. Przy czym, oczywiście, domaganie się 
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wy, fundamentalny dualizm, nieredukowalność bytu ani do ja z jego wewnętrznym 
światem przeżyć i wyobrażeń, ani do nie-ja (kosmosu, przyrody, wszechświata, innych 
ludzi, itd. itp.). O tym, że na początku istnieje ja i nie-ja, wiadomo z doświadczenia, 
które nazywamy metafizycznym; z owego doświadczenia bierze się pewność takie-
go początku – ja, nie będąc nie-ja, doświadcza swego oddzielania i odróżniania się 
od nie-ja i tym samym swego stawania się jako ja. Ja jest ja tylko jako odróżniające 
i oddzielające się od nie-ja i niczym innym. Jeśli miałoby jednak być na początku 
jeszcze czymś, to tylko „podmiotem” owego oddzielania się i odróżniania. Podmiotem 
w cudzysłowie, bo nawet tym, czyli podmiotem, staje się w gruncie rzeczy dopiero 
w efekcie wyboru, zwanego tu metafizycznym, sposobu oddzielania się i odróżniania. 
To samo dotyczy nie-ja, będącego, w tej fazie, takim samym „podmiotem”. Istotne jest 
to, że wybór, będący suwerennym wyborem każdego z nich, każdego z „podmiotów” 
oddzielania się i odróżniania, ja i nie-ja, dokonuje się w obrębie relacji między nimi. 
Ja i nie-ja mogą już to uznać się nawzajem za podmioty, traktujące się nawzajem jak 
równe strony relacji oddzielania się i odróżniania. Ja może, nie bacząc na groźby (jak 
choćby te formułowane pod drzewem wiadomości złego i dobrego) uznać w nie-ja 
podmiot i domagać się odeń takiego samego traktowania, albo też, uznając i akcep-
tując przewagę nie-ja, przystać na relację panowania i posłuszeństwa36. Względnie, 
wierząc w swoją przewagę, próbować narzucić nie-ja relację panowania. Innymi sło-
wy, strony (ja i nie-ja, „podmioty” oddzielania i odróżniania) mogą traktować się na-
wzajem jak podmioty albo jak podmiot władzy i jej przedmiot, wytwarzając w trybie 
wyboru jedną z tych relacji37. 

Wszelki byt „stworzony”, a o czymś takim właśnie tu mowa, jest więc bytem wy-
tworzonym na jeden z dwóch powyższych sposobów, i to jest właśnie owo wspo-
mniane na początku „przeniesienie rozstrzygnięcia na byt”. Zatem to wybór jednego 
z tych sposobów (i właśnie dlatego nie jest to wybór zwykły38, lecz metafizyczny) 
jest „pierwszą przyczyną”, „pierwszym poruszycielem”, formą bez materii, „bogiem” 
wreszcie. I jeśli przynajmniej niektóre spośród Tomaszowych „dowodów na istnienie 
Boga” mielibyśmy potraktować poważnie – a wydaje się, że nie ma ku temu więk-
szych przeszkód – to tylko pod warunkiem, że punktem odniesienia tych dowodów 
będzie nie „bóg” mitu, zwłaszcza mitu monistycznego, lecz podmiot metafizycznego 
wyboru. O pierwszej przyczynie i pierwszym poruszycielu (podmiot metafizycznego 
wyboru jako pierwsza przyczyna i pierwszy poruszyciel) była już mowa. Podobnie 
rzecz się ma z samoistnością ja jako podmiotu wyboru i niesamoistnością bytu ufor-

tego nie od „węża”, nie od swego drugiego ja, ale od podmiotu silniejszego, który na fundamencie swojej 
przewagi budował dotąd swoje relacje ze słabszymi. Ale rzecz ma również drugie dno: od siebie musimy 
się domagać domagania się. Tego się od nas domaga „wąż”, nasze drugie ja.
36 Szczególnym albo skrajnym przypadkiem może tu być regres do nicości, czyli stanu sprzed oddzielenia 
i odróżnienia, „powrót do łona” itp.
37 Wedle powyższego wybór wytwarza relacje podstawowe, a nie odwzorowuje je, jak mogłoby być 
ewentualnie wedle Platońskiej teorii idei w jej szkolnym wariancie.
38 Wybór „zwykły” to wybór spośród nieskończonej liczby rzeczy zaspokajających potrzeby; wybór 
metafizyczny jest wyborem jednego spośród dwóch wytwarzających porządek, acz wykluczających się 
wzajemnie w tej roli sposobów regulowania relacji między ja i nie-ja. W szczególności – by przejść 
z kategorii metafizycznych na kulturowe byłby to wybór między „miłowaniem bliźniego jak siebie 
samego” a bezwzględnym, bezwarunkowym „miłowaniem Pana”.
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mowanego już to wedle hierarchii, już to wedle wzajemnego oddziaływania39 – samo-
istny jest wybór, niesamoistny każdy z dwóch ustanowionych wyborem porządków. 
Wybór jest jak najbardziej konieczny – próba uchylenia się odeń nie jest skuteczna, 
owocuje bowiem wyborem podmiotowo-przedmiotowym, owocuje poddaniem. Do-
skonałość z kolei pozostawmy wyznawcom Jedynego Boga, podmiot bowiem bardzo 
się musi starać, by trwać przy swoim wyborze, i nie zawsze mu się to udaje. „Jedyny 
Bóg” monistycznych religii swą „doskonałość” zawdzięcza konsekwencji w wymu-
szaniu posłuszeństwa, czego dobitnym przykładem jest historia Hioba. Szczęśliwie 
Bóg z rajskiego ogrodu, grożący początkowo śmiercią za „nieposłuszeństwo”, okazał 
się niekonsekwentny, zrzekł się swojego statusu Pana, dzięki czemu otworzył drogę do 
ukazania niezbywalnej dwoistości bytu i mechanizmu jej reprodukowania oraz tego,  
co najważniejsze – metafizycznego wyboru jako samego rdzenia bytu wyższego i tym 
samym metafizyki.

Pewnej analogii, a nawet wzorca, gdyby potraktować go w kontekście metafizyki 
ogólnej, a nie tylko metafizyki moralności, mógłby tu dostarczać, przy całej jego ogól-
nikowości, Kantowski imperatyw kategoryczny („Postępuj wedle takiej tylko zasady, 
co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym”). Aby 
ten nakaz moralny przekształcić w metafizykę, trzeba by co najmniej pamiętać, że 
„prawo moralne” (albo raczej to, co jest jego metafizycznym ekwiwalentem, albo le-
piej – podstawą, metafizyczny wybór), jest nie tylko „we mnie” (chociaż tego akurat 
Kant pewnie nie ignorował), ale również w nie-ja, a także o tym, że zarówno ja, jak 
i nie-ja, mogą „chcieć” na dwa (i tylko dwa) różne sposoby, na sposób hierarchii bądź 
na sposób wzajemnego uznania równych statusów stron. 

Jeszcze silniejsze przesłanki nowej metafizyki, w tym, między innymi, metafizycz-
nego dualizmu i jego niemonistycznego przezwyciężenia, znaleźć można w Kantow-
skich antynomiach. Zob. w związku z tym Dodatek.

6. Dodatek [W. Paradowska, R. Paradowski, Metafizyka wyboru, antynomie 
czystego rozumu i status ontyczny Boga, Przegląd Religioznawczy 4/2006, s. 46-49]:

„Tytułem ilustracji przedstawimy (...) interpretację Kantowskich antynomii czy-
stego rozumu (…). Antynomie te to skończoność świata w czasie i przestrzeni, twier-
dzenie, że substancja składa się z niepodzielnych części wraz z przeciwstawnym mu 
twierdzeniem, że wszystkie części substancji są podzielne, teza, że istnieje przyczy-
nowość naturalna i przyczynowość przez wolność i odpowiadająca jej antyteza, że 
jest tylko przyczynowość naturalna i wreszcie (teza): istnieje konieczna istota (jako 
przyczyna i część) świata i (antyteza): nie istnieje żadna istota.
A zatem:

1) świat (ja i nie-ja) istnieje w czasie i przestrzeni, jeśli chodzi o jego warstwę 

39 Związek metafizyki z „rzeczywistością” można uchwycić zdając sobie sprawę, że konkretny wybór 
(np. podmiotowo-podmiotowy) przekłada się na konkretny typ porządku kulturowego i politycznego 
wtedy, gdy statystycznie istotna liczba podmiotów dokonuje takiego wyboru, wypierając niejako 
na margines podmioty wyboru odmiennego. N. t. związku wyboru metafizycznego z porządkami 
kulturowymi (typami kultury) i ich dominantami (dominującymi instytucjami). Zob. W. Paradowska, 
R. Paradowski, Typology of Cultures and Economy in Culture, Hemispheres. Studies on Cultures and 
Societies, 2003, nr 18.
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przedmiotową (o stosunek między ja i nie-ja jako przedmiotami dla siebie nawzajem), 
zaś poza czasem i przestrzenią, jeśli chodzi o jego warstwę podmiotową (o wzajemne 
uznanie się ja i nie-ja za podmioty); jedność obu tych tez (fakt, iż się nie znoszą), wy-
nika stąd, że: 

a) obie warstwy mają strukturę ja – nie-ja, są to (różne) relacje między tymi samy-
mi ja i nie-ja;

b) pośrednio istnienie w czasie i przestrzeni odnosi się również do podmiotowej 
warstwy bytu, zważywszy zakorzenienie podmiotowości w przedmiotowości;

c) granice między istnieniem w czasie i przestrzeni i istnieniem poza czasem i prze-
strzenią są zatarte, bo wzajemne uprzedmiotowienie, jako wzajemne, jest stosunkiem 
(aspektem stosunku) między podmiotami (dlatego istnieje poza czasem i przestrzenią, 
bo podmioty istnieją nie tylko w czasie i przestrzeni, co we wzajemnym uznaniu); 

d) o ile stosunek podmiot – podmiot jest stosunkiem całościującym, to świat jako 
całość istnieje jednak poza czasem i przestrzenią – czasoprzestrzenne istnienie świata 
jest zniesione w obrębie jego poza czasoprzestrzennego istnienia.

2) Jeśli również, jak go nazywa Kant, „drugi konflikt między ideami transcenden-
talnymi” ma mieć znaczenie metafizyczne, to trzeba będzie stwierdzić, że:

a) to, co zawarte jest w tezie, przysługuje substancji jako takiej, a więc temu, co 
podmiotowe, bo wprawdzie substancja – relacja podmiot – podmiot jest złożona (każ-
dorazowo z dwóch co najmniej podmiotów, z ja – podmiotu i nie-ja podmiotu), to, 
zważywszy, że uznanie podmiotowości nie-ja może być całkowite albo żadne (nie mó-
wimy tu o uznaniu taktycznym), człony tej relacji (części substancji) są niepodzielne;

b) to, co zawarte jest w antytezie, przysługuje przedmiotowemu aspektowi substan-
cji (przyjmujemy, że noumenalność – substancjalność rozciąga się również na to, co 
w abstrakcji od podmiotowości jest nienoumenalne, a więc na wzajemne uprzedmioto-
wienie), w tym wypadku po prostu temu, co przedmiotowe: to, co przedmiotowe może 
być, jako takie, dowolne rozczłonkowane i nie ma żadnych wewnątrzprzedmiotowych 
okoliczności (...), które mogłyby narzucać rozczłonkowującym procedurom jakiekol-
wiek ograniczenia. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że rozczłonkowywanie jest 
każdorazowo wzajemnym rozczłonkowywaniem, a każda ze stron tej relacji, dążąc do 
maksymalnego rozczłonkowania (celem lepszego poznania i w efekcie – wykorzysta-
nia) drugiej strony, stara się jednocześnie w maksymalnym stopniu zachować własną 
integralność, to musi to nieuchronnie rodzić obopólny opór przed nadmiernym roz-
członkowaniem (wykorzystaniem) i w rezultacie skłaniać strony do faktycznego po-
wstrzymania się od dalszego dezintegrowania drugiej strony i do formalnego uznania 
jej podmiotowości i niepodzielności. Tak więc i w tym wypadku zniesienie antynomii 
następuje w metafizyce, a konkretnie: w wyborze podmiotowo–podmiotowego obrazu 
świata (w uznaniu siebie i nie-ja za podmioty).

3) Rzeczywiście przyczynowość zgodna z prawami przyrody, chociaż odgrywa tak 
wielką rolę we wzajemnym uprzedmiotowieniu, we wzajemnym wykorzystaniu się 
i służącym mu wzajemnym poznaniu się stron substancjalnej relacji podmiot – podmiot, 
nie jest jedyną przyczynowością, z której dałyby się wyprowadzić wszystkie atrybuty 
świata. Dla ich wyjaśnienia, a co znacznie ważniejsze – dla ich ukonstytuowania się i re-
produkowania konieczne jest jeszcze przyjęcie przyczynowości, dokonującej się przez 
wolność, przez określenie przez ja swego stosunku do nie-ja. Natomiast w obrębie tego, 
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co przedmiotowe, a więc w obrębie wzajemnego uprzedmiotowienia, rzeczywiście nie 
istnieje wolność i wszystko dzieje się jedynie wedle praw przyrody (...), ale też tylko tak 
długo, jak długo to, co przedmiotowe, rozpatrujemy w oderwaniu, w abstrakcji od tego, 
co podmiotowe. Ponieważ jednak to, co przedmiotowe, ze względu na wspomnianą już 
wzajemność i wynikający z niej wzajemny opór i wzajemne uznanie, istnieje tylko w ob-
rębie tego, co podmiotowe (w obrębie relacji podmiot – podmiot), to twierdzenie, że 
„wszystko istnieje jedynie wedle praw przyrody” oznacza tylko nieuzasadnioną (bo uza-
sadnioną jedynie partykularnym interesem) ekstrapolację prawdy względnej na całość 
bytu, wynikającą z potraktowania świata jak przedmiotu dla (ukrytego) podmiotu po-
znania. W tym wypadku teza i antyteza to dwa przeciwstawne stanowiska metafizyczne 
jako przeciwstawne efekty odmiennych wyborów metafizycznych (...). Jako takie teza 
i antyteza nie redukują się do siebie nawzajem właśnie dlatego, że nie są przede wszyst-
kim wyrazem wnioskowania z faktów, lecz wyrazem stosunku ja do siebie i nie-ja. Jed-
nak jako antynomia, to znaczy jako zderzenie przeciwstawnych twierdzeń, sprzeczność 
między tezą i antytezą może zostać zniesiona, to znaczy obie mogą być uznane, chociaż 
oczywiście nie w jednakowym stopniu (jedna bowiem – teza – w odniesieniu do całości 
bytu, druga – antyteza – w odniesieniu do jego przedmiotowego aspektu) za pośrednic-
twem podmiotowo-podmiotowego wyboru metafizycznego. Odmienny, podmiotowo-
przedmiotowy wybór metafizyczny prowadzi do redukcjonizmu, między innymi (tu) do 
zredukowania dialektyki wolności i konieczności do samej konieczności przyrodniczej, 
w najlepszym wypadku – „uświadomionej”.

4) Antyteza czwartej antynomii, głosząca, że ani w świecie, ani poza światem, nie 
istnieje bezwzględnie konieczna istota jako jego przyczyna, jest prawdziwa tylko w ra-
mach przekonania, że światu przysługuje wyłącznie obiektywne, a w istocie – przed-
miotowe istnienie, że jest on jedynie przedmiotem dla podmiotu (chociaż zrelatywi-
zowanie tegoż przedmiotu do podmiotu nie jest ze zrozumiałych względów – z obawy 
o ujawnienie partykularnej postawy – specjalnie eksponowane). Świat, sprowadzony 
do swych aspektów przedmiotowych, nie ma oczywiście w sobie nic specjalnie wyróż-
nionego (gdy podmiot jego jest ukryty; gdy jest ujawniony – wszystko jest wyróżnione, 
co na jedno wychodzi). Uznanie nie-ja za podmiot i, co się z tym wiąże – podkreślenie 
wielopodmiotowej (podmiot – podmiot) natury świata i ujawnienie „światotwórczej” 
(metafizycznej) roli samego uznania musi prowadzić do stwierdzenia sprzecznej we-
wnętrznie (nie zaś, jak w antytezie – homogenicznej) struktury bytu, jego struktury 
obiektywno-subiektywnej, gdzie to, co obiektywne oznacza relację wzajemnego zapo-
średniczenia między subiektywnościami, między podmiotami oraz struktury podmio-
towo-przedmiotowej, gdzie to, co przedmiotowe, pojęte jako wzajemne uprzedmioto-
wienie, zaś to, co podmiotowe, – jako wzajemne upodmiotowienie (wzajemne uznanie 
się stron za podmioty) zapośredniczone jest (a więc zarówno oddzielone, jak i połą-
czone) przez wzajemny opór wobec obopólnego uprzedmiotowienia. Zatem uznanie 
(nie-ja za podmiot przez ja, które, tym samym, konstytuuje siebie jako podmiot uznając 
siebie za takowy i dookreślając się przez innego) a dokładniej – wzajemne uznanie jest 
właśnie taką częścią świata, która jest jednocześnie jego przyczyną (uznanie) i bez-
względnie konieczną istotą (wzajemne uznanie, stosunek podmiot – podmiot).

Tak więc antynomiczne tezy wszystkich czterech antynomii czystego rozumu wy-
stępują wobec siebie jako antytezy tylko wówczas, gdy ujmujemy je wyłącznie w ra-
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mach relacji poznawczej, szerzej – gdy je analizujemy z punktu widzenia stanowiska 
podmiotowo-przedmiotowego. Rozpatrywane z pozycji podmiotowo-podmiotowego 
wyboru metafizycznego tezy te (tezy i antytezy) okazują się, z jednej strony, wyrazem 
przeciwstawnych stanowisk metafizycznych i jako takie się do siebie wzajemnie nie 
redukują, z drugiej zaś – zestawieniem całościowego (metafizycznego, filozoficzne-
go) i cząstkowego (naukowego) ujęcia świata; w tym wypadku ujęcie naukowe jest 
jedynie względnie autonomicznym (bo mającym swe partykularne cele i specyficzne 
metody) elementem metafizyki, występującym w jej obrębie jako ontologia, której 
przedmiot jest zresztą pod względem swej struktury pochodny wobec metafizyki. 
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Monizm, dualizm i metafizyka wyboru

Strzeszczenie:

W powszechnym mniemaniu związek między Tomaszem i Arystotelesem jest prosty, zwłaszcza w kwe-
stii teorii form i teorii Boga. Tymczasem Arystotelesowska koncepcja formy zawiera w sobie potencjał 
dualistyczny. Podobny potencjał zawarty jest w dylemacie Platońskim, w Heglowskiej strukturze bytu, 
w Kantowskich antynomiach i w niektórych mitach, w tym w tych zapisanych w Popol vuh i w Księdze 
Rodzaju Starego Testamentu. W artykule zaprezentowana została autorska koncepcja dialektycznej me-
tafizyki wyboru jako filozoficznego objaśnienia dualistycznych intuicji zawartych w niektórych mitach 
i filozoficznych systemach.

Słowa kluczowe: metafizyka, relacja, dualizm, monizm, „obraz Boży”, hierarchia, przymierze, odróżnianie 
i oddzielanie, doświadczenie metafizyczne, wybór metafizyczny, podmiot-podmiot, podmiot-przedmiot.
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Między metafizyką wspólnoty a praktyką życia 
wspólnotowego. O wspólnocie widzianej przez 

Dietricha von Hildebranda i Jeana Vaniera

1. Wstęp 

Dyskusja w obrębie filozofii na temat relacji między jednostką a wspólnotą trwa 
nieprzerwanie od starożytności. Na przestrzeni dziejów, historia filozofii zanotowała 
na swoich kartach wielość głosów począwszy od przekonania, iż wolność człowieka 
jest zasadniczą wartością w stosunku do wspólnot, społeczności czy społeczeństw (in-
dywidualizm, liberalizm, libertynizm) aż do twierdzenia, iż tylko we wspólnocie moż-
na znaleźć sens życia konkretnego człowieka (kolektywizm, komunitaryzm, w niektó-
rych przypadkach konserwatyzm). 

Włoski filozof, Giorgio Agamben (1942), kontynuując nowożytną myśl wyrażaną 
przez takich filozofów jak Martin Heidegger (1889-1976), Michael Foucault (1926-
1984) czy Hannah Arendt (1906-1975) przedstawia inne spojrzenie na kwestie wspól-
noty. Należy zwrócić uwagę na pojęcie homo sacer, które szczegółowo jest wyjaśniane 
przez Agambena. Zaznacza on, że „człowiek święty” – w ocenie niemieckiej badacz 
Evy Geulen – jako postać życia społecznego i politycznego jest „sceną pierwotną każ-
dego aktu politycznego (…) Przedstawia pierwotną formę życia pochwyconą w su-
werenne wyrzucenie i przechowuje pamięć o pierwotnym wyłączeniu, poprzez które 
ukonstytuował się wymiar polityczny”2. W ocenie Agambena krytykę tego stanu rze-
czy zaprezentowali wspominani powyżej M. Heidegger (1889-1976) czy H. Arendt3. 
Można zatem uznać, iż homo sacer jest obrazem „starego człowieka” i „starego syste-
mu”, który wyrasta z przekonania o potrzebie budowania wspólnoty za wszelką cenę, 
w tym za cenę złego rozumienia suwerenności oraz podmiotowości. 

W jednej ze swoich książek włoski filozof przekonuje również czytelnika, że pro-
blem istnienia człowieka we wspólnocie polega na błędnym rozumieniu potrzeby 
przynależności. Zaznacza, że „punktem wyjścia wszelkiego dyskursu etycznego po-
winno być stwierdzenie, iż człowiek nie posiada żadnej istoty (…) ani duchowego 
powołania, które mógłby wypełnić (…). Nie oznacza to jednak, że człowiek nie jest 
czy nie powinien być czymś (…). Człowiek jest i powinien być czymś, tym czymś nie 
jest jednak istota ani w sensie ścisłym jakaś rzecz: tym czymś jest prosty fakt własnego 
istnienia jako możliwości bądź możności”4. Filozof ten wskazuje, że nie jest prawdą, 
że to grupy społeczne (w tym miejscu szeroko rozumiane) są miejscem budowania 
relacji, rozwijania własnego charakteru, czy indywidualnego wkładu części siebie do 

1 michal.stachurski@poczta.onet.pl; magister filozofii; doktorant Instytutu Filozofii Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Opolskiego.
2 E. Geulen, Giorgio Agamben. Wprowadzenie, przeł. Ratajczak M., Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2012, s. 107. 
3 Tamże, s. 141-164.
4 Agamben G., Wspólnota, która nadchodzi, przeł. Królak S., Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s.49-50.
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danej grupy społecznej. W jego ocenie budowanie społeczności na ludzkiej zdolności 
do tworzenia relacji społecznych bez przyznawania tożsamości (jak można się domy-
śleć) indywidualnej, jest sprzeczne5. 

Powyższe zastrzeżenia stały się przyczynkiem do powstania tego rozdziału. Jego 
celem jest pokazanie, iż w myśleniu o wspólnocie nie trzeba rezygnować zarówno 
z indywidualnej tożsamości osoby, jak również z tożsamości szeroko rozumianej 
wspólnoty. Przykładem takiego myślenia są poglądy dwóch filozofów: Dietricha von 
Hildebranda (1889-1977) oraz Jeana Vaniera (1928). Hildebrand, korzystając z feno-
menologii, stworzył klasyczne dzieło na temat wspólnoty „Metafizyka wspólnoty” 
(1930), zaś Jean Vanier, będąc praktykiem, najpierw założył wspólnotę osób niepełno-
sprawnych i pełnosprawnych we Francji (dzisiaj światowa federacja L’Arche6), a na-
stępie na kanwie zdobytej wiedzy i doświadczenia napisał książkę, którą filozoficznie 
można przyporządkować do egzystencjalizmu teistycznego „Wspólnota miejscem 
radości i przebaczenia” (1979). Artykuł jest podzielony na trzy części. W pierwszej 
części wyjaśniono, dlaczego pod względem metodologicznym można analizować 
wspólnie filozofie Hildebranda i francuskiego filozofa. Druga część jest poświęcona 
studium (na podstawie subiektywnego wyboru ważniejszych problemów) na temat 
myślenia o wspólnocie Hildebranda i Vaniera, zaś ostatnia część traktuje o podobień-
stwach i różnicach w myśleniu o relacjach między jednostką a wspólnotą. Należy do-
dać, iż artykuł wpisuje się we współczesną dyskusję na temat tychże relacji na kanwie 
filozofii społecznej i filozofii politycznej, co zostało ujęte na początku wstępu. 

2. Wyjaśnienie metodologiczne tematyki 

Trudno jest dzisiaj przedstawić w sposób pewny, iż Dietrich von Hildebrand oraz 
Jean Vanier spotkali się ze sobą. Można zakładać, iż słyszeli o sobie i czytali nawzajem 
książki, które napisali. Niemniej jednak, nawet jeśli tak nie było to intuicyjnie ich 
myślenie o wspólnocie sprawia, iż są pewne przesłanki metodologiczne pozwalające 
na zestawienie ich poglądów oraz wskazanie zarówno podobieństw jak różnic. Można 
wyróżnić przynajmniej trzy czynniki uzasadniające podjętą tematykę. 

Pierwszy czynnik związany jest z obszarem zainteresowań obu filozofów. Zarówno 
Hildebrand7, jak również Vanier8 zdobyli wykształcenie filozoficzne. Oczywiście, 
było to związane z ich wyborem i czasem studiów. Ważniejszą okazuje się kwestia 
korzystania z podobnych źródeł filozoficznych przy okazji tworzenia czy wyjaśniania 
własnych koncepcji antropologicznych czy etycznych. Zarówno niemiecki, jak również 
francuski filozof sięgali do myśli Arystotelesa, Tomasza z Akwinu, doświadczeń 
personalistów. Pojawią się także pewne materialne różnice, ale o nich będzie mowa 

5 Por. Wincław D., Czy bezosobowa tożsamość jest możliwa? O „zdemaskowanej” idei osoby Giorgio 
Agambena, Annales, 1 (2017), s. 64.
6 Przedmiotem tego rozdziału jest analiza filozoficzna myślenia o wspólnocie, nie zaś bezpośrednio życie 
we wspólnocie L’Arche. Warto jednak zapoznać się z historią, strukturą i celami fundacji. Więcej na 
stronie internetowej www.larche.org.pl (dostęp z dnia 05.12.2018 r.). 
7 Por. Brzozowski R., Dietrich von Hildebrad (1889-1977) – współczesny filozof i etyk, Człowiek 
w Kulturze, 20 (2008), s. 340. 
8 Por. Constant A-S., Jean Vanier. Biografia, przeł. Wierzchosławcy K. i P., Wydawnictwo WAM, Kraków 
2015, s. 110. 
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w rozdziale trzecim. Hildebrand będąc uczniem Husserla do końca swojej aktywności 
będzie korzystać z metod fenomenologicznych, jednakże nie zawsze będzie to 
czynił z perspektywy swojego mistrza. Dla Hildebranda jednym z kluczowych pojęć 
w antropologii jest kategoria „osoby”. Pojęcie osoby będzie oczywiście rozważał 
w duchu fenomenologii, jednakże znacznie poszerzy jej zakres treściowy9, zwłaszcza 
o zakres społeczny. Podobne myślenie można znaleźć u Vaniera. Znaczenie osoby 
w jego filozofii jest fundamentalne. Idąc za myślą arystotelesowsko-tomistyczną i jej 
kontynuacją m.in. we współczesnym personalizmie, założyciel L’Arche podkreśla, iż 
osoba ludzka jest kimś zdolnym do miłości, przeznaczoną do komunii oraz wspólnoty10. 

Drugim istotnym elementem filozoficznym wspólnym dla Hildebranda i Vaniera 
jest nacisk na aksjologię. Hildebrand wspierając się filozofią wartości Maxa Schellera, 
hołdował stanowisku, iż są wartości obiektywne, których nie można niwelować 
poprzez racjonalizm czy pragmatyzm. W wydanym długo po jego śmierci „Dietricha 
von Hildebranda przewodnik po życiu” (2007) czytamy m.in., że realizacja wielkich 
i szlachetnych dóbr – w ocenie tego niemieckiego filozofa – jest współcześnie 
ignorowana11. Poprzez stawiane pytania etyczne, ukazywał problem wartości w życiu 
człowieka12. W obszarze etyki stworzył ciekawe podziały m.in. na wartości ontologiczne 
i jakościowe13. Mimo wszystko nie idealizował wartości, a jednocześnie wskazywał 
najważniejsze argumenty za tym, aby żyć wartościami i dla wartości14. U Vaniera 
jest znacznie mniej podziałów, jednakże samo pojęcie „wartość” funkcjonuje w jego 
refleksji. Myślenie to jest zbieżne z myślą Hildebranda. Vanier zauważa, iż wartość 
jest spójna z rozwojem człowieka. Zauważa, że „bycie człowiekiem oznacza kochać 
i być kochanym”15. To miłość jest najważniejszą wartością tkwiącą w człowieku, która 
napędza do działania i pozwala na szeroko rozumiany rozwój zarówno indywidualny,  
jak również i społeczny.

Ostatni, wyraźny element łączący Hildebranda z Vanierem to przywiązanie do 
chrześcijaństwa. Biorąc pod uwagę powyższe refleksje trudno nie zauważyć, iż to 
właśnie ta religia monoteistyczna jest podporą dla tych filozofów. Wiara w jednego 
Boga, który jest źródłem miłości stała się mottem życiowym dla niemieckiego 
fenomenologa i francuskiego egzystencjalisty. Przypatrując się ich biografiom 
można stwierdzić, iż wiara pomagała im w kluczowych momentach. Hildebrand 
po uzyskaniu władzy przez nazistów w Niemczech w 1933 r. został zmuszony do 
opuszczenia swojego kraju16. Doświadczenie II wojny światowej natomiast skłoniło 

9 Por. Godek R., Istota poznania filozoficznego Dietricha von Hildebranda, Logos i Ethos, 2 (2015), 
s. 135-136. 
10 Por. Vanier J., Każda osoba jest historią świętą, przeł. Wierzchosławcy K. i P Wydawnictwo „W drodze”, 
Poznań 1999, s. 11. 
11 Por. Schaijik van J. (red.), The Dietrich von Hildebrand LifeGuide, Wydawnictwo St. Augustine’s Press, 
South Bend, Indiana 2007, s. 33. 
12 Por. Crosby J.F., Dietrich von Hildebrand – filozof wolności, przeł. Chabrajska D., Ethos, 1 (2000), s. 266. 
13 Więcej o antropologii i etyce Hildebranda w: Biesaga T., Hildebrand Dietrich von, s. 447-452, [w:] 
Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, t. 4, Lublin 2003. 
14 Por. Siemianowski A., O możliwości uprawiania etyki wartości, s. 54, [w:] Duchliński P. (red.), 
Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011. 
15 Vanier J., Wielkie pytania życia, przeł. Chołda P., Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2015, s. 67. 
16 Hildebrand von A., Dusza lwa, przeł. Franczak J., Wydawnictwo Fronda, Warszawa-Ząbki 2008, s. 299. 
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Vaniera do szerokiej refleksji na temat swojego życiowego powołania17. Obaj poprzez 
wiarę w Boga, wyznawanego przez chrześcijan szukali odpowiedzi na pytania 
dotyczących sytuacji trudnych, a nie raz granicznych. Szeroko sytuacje te opisywane 
są w biografiach tych filozofów. 

3. Wspólnota – miejsce rozwoju indywidualnego i społecznego

Analizując teksty Dietricha von Hildebranda oraz Jeana Vaniera, zestawiając 
jednocześnie ich życiowe doświadczenie można zauważyć pewne podobieństwa 
i różnice. Elementy jednoczące i różniące obu filozofów widoczne są zarówno 
w przedstawianej myśli filozoficznej, jak również w sposobie wyrażania myśli. 
Poniższa część tego rozdziału jest wskazaniem najważniejszych poglądów na temat 
wspólnoty zarówno dla Hildebranda, jak i również dla Vaniera. 

3.1. Rozumienie wspólnoty w ujęciu Dietricha von Hildebranda

„Metafizyka wspólnoty” została wydana w 1930 r. Jak czytamy we wstępie 
przygotowanym przez Josefa Seiferta, dzieło to znacznie się różni od innych książek 
autorstwa Hildebranda. Treść jest wynikiem głębokiej refleksji na gruncie zarówno 
fenomenologii, jak i również personalizmu. Zaowocowało to czterema, bardzo 
bogatymi w treść rozdziałami, które ujmując chronologicznie, dotykają takich 
problemów, jak: podstawa osobowa wspólnoty, następnie samej istoty wspólnoty, 
elementów ontycznych wpływających na zazębianie się wspólnot od strony zarówno 
formalnej, jak również materialnej i ostatecznie kończąc na wartości wspólnoty. Chcąc 
uniknąć sytuacji, w której dochodzi wyłącznie do streszczenia poglądów Hildebranda 
na temat wspólnoty, ta część została podzielona na dwie części. Na początku zostaną 
scharakteryzowane najważniejsze pojęcia występujące w „Metafizyce wspólnoty”, 
a następnie opisowo zostanie scharakteryzowana wspólnota w ujęciu Hildebranda.

3.1.1. Najważniejsze pojęcia związane ze wspólnotą

Jedną z pierwszych kluczowych kategorii, które w refleksji na temat wspólnoty będą 
powracać u Dietricha von Hildebranda jest „osoba”. Zaznacza on, że „człowiek jest 
osobą. Jest świadomą, obdarzoną własnym „ja”, spoistą w sobie, posiadającą sama 
siebie, wolną istotą”18. Widzimy tutaj zakotwiczenie w myśleniu personalistycznym. 
Pogląd na temat osoby postrzeganej jako istota rozumna i wolna jest w personalizmie 
fundamentalny. Myślenie to nie zawdzięczamy oczywiście bezpośrednio nowożytnym 
personalistom. Jego źródło tkwi w boecjańskiej definicji osoby19. Niemniej jednak 
trudno będzie mówić o budowaniu relacji społecznych bez odniesienia do kategorii 
osoby, z czego niemiecki filozof zdaje sobie sprawę. Przy tej kategorii autor 
jednocześnie wskazuje na wątek dotyczący autonomii i tożsamości. Chodzi bowiem 
o podkreślenie, iż każda osoba jest niepowtarzalna, nosząca w sobie wewnętrzne 

17 Constant A. S., dz. cyt., s. 60.
18 Hildebrand von D., Metafizyka wspólnoty, przeł. Zychowicz J., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 39. 
19 Bartnik Cz., Personalizm, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 156. 
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cechy, których bezpośrednio nie można powtórzyć w drugim człowieku20. Ostatecznie 
zaś wskazuje, że „jednak osoba ludzka (…) dopiero w styczności duchowej z innymi 
osobami, w łączności z nimi (…) dopiero we wspólnocie w szerszym sensie tego 
słowa, znajduje spełnienie istotnych skłonności”21. Pojawia się zatem w jego myśli 
moment, w którym zaznacza, że ta oryginalność osoby w połączeniu z innymi osobami 
daje możliwość rozwoju zarówno indywidualnego, jak również i społecznego. Należy 
jednocześnie podkreślić, iż nie ma tutaj mowy o jakimś zawłaszczeniu osoby przez 
wspólnotę bądź odwrotnie. Aby móc się rozwijać, zarówno konkretna osoba, jak 
i konkretna wspólnota, potrzebne jest przyjęcie faktu tożsamości osoby i wspólnoty. 
Warto w tym miejscu wskazać na inny fragment omawianego dzieła, w którym 
Hildebrand wyraźnie podkreśla, że nie można mówić o wspólnotach jako o „osobach 
zbiorowych”. Czytamy w „Metafizyce wspólnoty”, że „osoba nie może stanowić 
materiału, z którego tworzone są inne osoby; dwie osoby nie mogą się nigdy stopić 
w nową osobę”22. Wspólnoty są tworzone z poszczególnych osób, ale nie jest tak, 
że osoby te stają się „stopem tej samej substancji”. Jest to pogląd słuszny w tym 
znaczeniu, iż jeśli w danej, wtórnej grupie społecznej, są ludzie, którzy zebrali się 
z powodu wyznawanych wspólnie wartości, to osoby te tworzą wspólnotę wartości 
i osób, myślących podobnie, ale nie tak samo. 

Drugim ważnym elementem jest rozróżnienie pojęciowe między duchową stycznością, 
zespoleniem a zjednoczeniem. Ta swoista gradacja będzie często występowała 
u Hildebranda. Jest ona celowa. Ma pokazać, iż nie w każdym przypadku będzie można 
mówić o relacji, o związku, o wspólnocie, mimo że może się tak wydawać. Poniższa 
tabela wskazuje na materialną różnicę w postrzeganiu tych trzech kategorii.

20 Por. Hildebrand von D., dz. cyt., s. 39. 
21 Tamże, s. 40. 
22 Tamże, s. 146-147. 
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Tabela 1. Różnice w budowaniu relacji23 – tabelka jest opracowaniem autora artykułu

Styczność 
duchowa – 

moment wejścia 
w przestrzeń 

międzyosobową

Zespolenie – wejście 
w przestrzeń 

międzyosobową 
w ramach postaw 

pozytywnych

Zjednoczenie – rodzaj 
więzi, której fundamentem 

jest miłość; miłość jest 
odpowiedzią na wartość

Istniejące podziały
styczność 

intencyjna / 
styczność realna

dwa prawzory postaw 
międzyosobowych:

„ja-ty” / „my”

Najważniejsze pojęcie 
charakteryzujące daną 

kategorię

styczność 
duchowa 

może dotyczyć 
zarówno postaw 
pozytywnych,  
jak również 

negatywnych

zespolenie jest możliwe 
tylko w ramach postaw 

pozytywnych np. 
uwielbienie

miłość 

Inne ważne pojęcia / 
ważne przejścia

styczność realna 
– akt społeczny 
– oznajmienie – 
wyraz twarzy 

Różne wymiary miłości 
(więcej w ostatnim 

akapicie)

Powyżej przedstawiona tabelka w sposób syntetyczny zbiera myślenie Hildebranda 
o relacjach. Początkiem relacji jest styczność duchowa, która może dotyczyć zarówno 
postaw pozytywnych, jak i również negatywnych. Ważne jest to, że styczność intencyjna 
tj. wyłącznie fizyczna np. dostrzegając drugą osobę, nie „uczestniczymy” ad hoc w jej 
życiu. Dopiero styczność realna, która jest komunikowana w akcie społecznym poprzez 
faktyczne oznajmienie i wyraz twarzy rozpoczyna pewną relację. Zespolenie natomiast 
jest również wejściem w przestrzeń międzyosobową. Warunkiem jest jednak płaszczyzna 
związana z postawami pozytywnymi np. uwielbieniem, zachwytem. Ostatni stopień relacji – 
najdoskonalszy w ujęciu Hildebranda – to zjednoczenie zbudowane na miłości. 

Trzecia kategoria to wartość i jej moc. Zasygnalizować należy, iż chodzi nie 
tylko o wartość wspólnoty, ale także wartość konkretnej osoby, która wnosi swój 
duchowy „posag” do wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej, narodowej czy szerzej 
ujmującej ludzkości. Jak podkreśla, przywoływany już wcześniej badacz myśli 
Hildebranda, amerykański personalista John F. Crosby, „Hildebrand rozwinął 
koncepcje wartości, wyjaśniając, dlaczego każdy byt posiadający wartość obiektywną 
domaga się adekwatnej odpowiedzi lub zasługuje na bycie afirmowanym przez 
osoby”24. Potwierdza to tylko przekonanie personalistów, iż wartość odnosi się 
przede wszystkim do kategorii osoby. Hildebrand w swojej książce zauważa, że 
wartości bądź sfery wartości, w jakich tworzą się dane wspólnoty mają swoją moc. 

23 Tamże, s. 41-59.
24 Crosby J. F., Zarys filozofii osoby, przeł. Majczyna B., Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 201. 
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Niemiecki filozof nadaje temu nazwę virtus unitiva – moc jednoczącą. Stanowisko to 
prezentuje na dwóch płaszczyznach: doznaniowej i przeżyciowej. Doznanie – w ujęciu 
Hildebranda – wartości jest pierwszym krokiem do otwarcia się na świat, a zatem 
na drugiego człowieka. Doznając wartość np. piękna świata może dojść do drugiego 
etapu. Jest nim przeżycie wartości. Ujawnia się tutaj moment mocy jednoczącej, jaka 
tkwi w wartości. Człowiek, zaczynając przeżywać piękno, otwiera się na drugiego 
człowieka i dostrzega, że ta druga osoba również tę wartość przeżywa. Powstaje więź, 
która jest nierozerwalnie związana z wartością25. Należy tylko wskazać na jedną uwagę 
autora „Metafizyki wspólnoty”, jak się wydaje, dość istotną. Hildebrand zaznacza, iż 
„naturę wartości można przede wszystkim ujmować niezależnie od jej virtus unitiva”. 
Tym, co czyni wartość wartością, nie jest to „działanie”26. 

Czwarta kategoria to miłość. Powyżej zostało podkreślone, że warunkiem 
zjednoczenia jest caritas. Jak zaznacza Hildebrand, „w każdej miłości są zawarte dwa 
podstawowe elementy: płynąca dobroć i chęć zespolenia z drugą osobą”27. Jednakże 
zjednoczenie w miłości różni znacząco się od dwóch pozostałych relacji. Fundamentalna 
różnica polega na tym, iż miłość jednocząca powinna być wypowiedziana, oznajmiona, 
przyjęta i odwzajemniona. Niemiecki filozof ujmuje to w sposób zasadniczy: „dopóki 
jest on jedynie przedmiotem i adresatem mojej miłości, nie mogę dotrzeć w pełni 
do niego jako osoby. Jako osoba jest on całkowicie zaangażowany dopiero wtedy, 
kiedy odwzajemnia miłość28. Hildebrand wyróżnia kilka kategorii miłości: do Boga, 
rodziców do dziecka, dziecka do rodziców, między rodzeństwem, przyjacielską, 
małżeńską, świętą tematyczną, bliźniego i opartą na wspólnym myśleniu29. To co 
wyróżnia w sposób jakościowy poszczególne kategorie to strefa wartości, która 
jest „przyporządkowana” do danej kategorii miłości. Autor „Metafizyki wspólnoty” 
podkreśla także, że różnica ta może być związana z intensywnością przeżywania 
miłości. Należy w tym miejscu poczynić ważną kwestię. W ujęciu Hildebranda 
każdy wymieniony wyżej rodzaj miłości „może i pragnie stać się miłością w Bogu”30. 
Niewątpliwie podsumowując tę część należy podkreślić, iż Dietrich von Hildebrand 
jest przedstawicielem środowiska fenomenologicznego, które można nazwać roboczo 
„teistycznym” – nakierowanym na to, aby człowieka przybliżyć do Boga31. 

25 Por. Hildebrand von D., dz. cyt., s. 116-119. 
26 Tamże, s. 120. 
27 Por. Tamże, s. 57. 
28 Por. Tamże. 
29 Por. Tamże, s. 62. 
30 Tamże, s. 84. 
31 Podobny pogląd można odnaleźć [w:] Prokop A. R, Eurofilozoficzny kontekst katolickich konwersji 
pośród fenomenologów, s. 56-58, [w:] Machnacz J., Marcinów T., Serafin K., Edyta Stein. Europa i jej 
tożsamość, Wydawnictwo Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017. 
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3.1.2. Wokół trzech głównych wspólnot 

Hildebrand zasadniczo wyróżnia dwa typy wspólnoty: formalne i materialne32. 
Wspólnoty formalne powstają na zasadzie aktu społecznego, którego źródłem 
zasadniczo są cele zewnętrzne, które w sytuacji ich „zniknięcia” mogą spowodować 
rozpad takiej wspólnoty. Przykładem dla Hildebranda wspólnoty wyłącznie formalnej 
jest stowarzyszenie33. Wspólnoty materialne natomiast wyrastają z postaw i więzi. 
Można zatem uznać – idąc za Hildebrandem – iż u podstaw jakościowych zarówno 
wspólnoty formalnej, jak i materialnej stoją zupełnie inne „czynniki”. Czynnikiem 
wspólnoty formalnej jest aspekt zewnętrzny, strukturalny. Zaś czynnikiem łączącym 
wspólnotę materialną jest sfera wartości, która odgrywa centralną rolę34. Przykładem 
wspólnoty materialnej jest grupa przyjaciół. 

Wokół tak przedstawionego podziału autor „Metafizyki wspólnoty” skupia się na 
pięciu „grupach”, które można nazwać szeroko rozumianymi wspólnotami: ludzkość, 
małżeństwo, rodzina, naród i państwo35. Krótko zostaną teraz omówione poszczególne 
trzy najważniejsze kategorie od strony treściowej, występujące u Hildebranda 
w ramach opisu wspólnoty tj. ludzkość, małżeństwo i naród. 

Elementem jednoczącym we wspólnotę, ludzkość jest – w ujęciu niemieckiego 
filozofa – świat wartości, a docelowo Bóg36. Należy zatem postawić pytanie, co jest 
warunkiem tego, aby ludzkość mogła uczestniczyć w świecie wartości, korzystać 
z mocy wartości? Odpowiedź wynika z antropologii Hildebranda. Osoba jako istota 
wolna i rozumna, mająca możliwość poznania i wyboru wartości, (mówiąc językiem 
Hildebranda, gotowa na odpowiedź na wartość), umożliwia otwarcie się na drugiego 
człowieka. Otwarcie się natomiast sprawia, iż buduje się relacja w oparciu o sferę 
wartości wyznawaną przez daną osobę. Hildebrand ujmuje ludzkość także jako 
wspólnotę metafizyczną tj. podporządkowaną Bogu, który jest rozumiany jako 
dobro najwyższe37. W tym porządku interesy ludzkości również należy rozpatrywać 
w kategoriach metafizycznych, nie zaś np. z pozycji etyki społecznej czy politycznej. 
W tak przedstawionym porządku rzeczy, interes jest związany z religią, moralnością, 
nie zaś z postępem czy rozwojem cywilizacji38. Na zakończenie należy dodać, iż 
ludzkość – zgodnie z przedstawionym we wstępie tego podrozdziału – jest wspólnotą 
wyłącznie materialną.

Drugą ważną wspólnotą w porządku Hildebranda jest małżeństwo i rodzina. 
Należy przypomnieć o podziale relacji zaprezentowanym przez tego niemieckiego 
fenomenologa. W porządku styczność-zespolenie-zjednoczenie, małżeństwo i ro-
dzina są wynikiem zjednoczenia, którego źródłem jest miłość. Opisując kategorię 

32 Oczywiście nie jest to jedyny podział. Mówi także o wspólnotach dwuosobowych i wieloosobowych; 
pierwotne i wtórne itd. Nie mniej jednak wskazana powyżej klasyfikacja pomoże czytelnikowi 
w zrozumieniu „głównych” wspólnot opisanych przez Dietricha von Hildebranda. 
33 Por. Hildebrand von D., dz. cyt., s. 197. 
34 Por. Tamże, s. 198. 
35 Więcej o wizji państwa u Ditricha von Hildebranda w: Kożuchowski J., Wizja państwa u Dietricha von 
Hildebranda, Warszawskie Studia Teologiczne, 2 (2016), s. 125-138. 
36 Por. Hildebrand von D., dz. cyt., s. 211. 
37 Por. Tamże, s. 212. 
38 Por. Tamże, s. 213. 
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miłości małżeńskiej i rodzinnej, Hildebrand podkreśla, iż w miłości małżeńskiej 
charakterystyczne jest to, że „podstawą zakochania się jest takie ujęcie drugiego 
człowieka, w którym pełny blask wartości osoby kochanej jakby prześwietla ją całą 
i czyni ją wewnętrznie cenną”39. Miłość ta zatem sprawia, iż mężczyzna i kobieta są 
połączeni szczególną sferą wartości wewnętrznych, które wzajemnie się przenikają 
między dwojgiem ludzi. Różnica fundamentalna tkwi w tym, iż to nie wartości same 
w sobie łączą małżonków, ale to ich osoba wypełniona wartościami: osoba mężczyzny 
i osoba kobiety jest czynnikiem decydującym, spoiwem łączącym40. Małżeństwo – 
w przedstawieniu Hildebranda – zawiera w sobie także podstawową wspólnotę 
życia, który wyraża się nie tylko w znakach wewnętrznych, ale także zewnętrznych 
jak: wspólny dom, wspólny stół. Łączą ich nie tylko słowa, wyrazy, gesty, ale także 
i wspólne miejsce ‹topos›41. Biorąc pod uwagę powyższe, małżeństwo jest wspólnotą 
zarówno materialną, jak również i formalną.

Ostatnią omawianą wspólnotą w ujęciu Hildebranda będzie naród. Wyżej zostało 
wspominane o dwóch kategoriach wspólnot: ludzkości jako wspólnoty metafizycznej, 
zaś małżeństwie jako wspólnocie miłości. Autor „Metafizyki wspólnoty” naród ujmuje 
w kategorii wspólnoty kultury. Jak zaznacza, kultura jest zawsze dla kogoś. Odgrywa 
specyficzną rolę dla życia narodu, zaś przynależy do niej bogactwo jakościowych 
możliwości, które nie mogłyby ujrzeć światła dziennego bez odniesienia do drugiego 
człowieka. Naród zatem jest przestrzenią różnych sfer wartości, jednakże żadna z nich 
nie mieści się w niej całkowicie ze względu na różnorodność42. Co jest potrzebne zatem, 
aby powstał naród? Hildebrand wskazuje na dwa czynniki konstytuujące: istniejąca 
wspólnota (z ludzkości) i rozwijający się „duch” narodu. „Duch” narodu rozwijać się 
może dzięki szeroko rozumianej kulturze43. 

Podsumowując, należy podkreślić, iż wszystkie wymienione wspólnoty różnią 
się między sobą zarówno od strony formalnej, jak również materialnej. Niemniej 
czynnikiem łączącym jest relacja, która jest możliwa dzięki różnym, wyżej 
wymienionym elementom. 

3.2. Rozumienie wspólnoty w ujęciu Jeana Vaniera 

We wstępie zasygnalizowano, iż Jean Vanier najpierw zainicjował powstanie 
wspólnoty, zaś dopiero później nastąpiła pewnego rodzaju refleksja na gruncie 
filozoficzno-teologicznym w postaci wydanych książek. Jest to o tyle ważne, że czytając 
teksty francuskiego filozofa odnajdziemy o wiele mniej odniesień teoretycznych, 
a więcej związanych z praktyką życia codziennego zarówno we wspólnocie, ale 
również z których może skorzystać przeciętna rodzina (np. obszar świętowania czy 
„celebracji” wspólnego posiłku). Niewątpliwie w kategoriach filozoficznych, poglądy 
Jeana Vaniera należałoby zaliczyć do egzystencjalistów teistycznych – grupy filozofów 
XIX-XXI wieku szukających odpowiedzi na pytania o sens życia w odniesieniu do 

39 Tamże, s. 76. 
40 Por. Tamże, s. 215. 
41 Por. Tamże. 
42 Por. Tamże, s. 222. 
43 Por. Tamże, s. 224. 
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Boga (np. Gabriel Marcel)44. Jest to zauważalne w kontekście lektury najważniejszej 
książki o wspólnocie pt. „Wspólnota miejscem radości i przebaczenia”. Książka ta 
została wydana we Francji w 1979 roku. 

Co było motywacją autora do tego, aby u progu XX wieku przypomnieć pojęcie 
wspólnoty? Odpowiedź odnajdujemy we wprowadzeniu. Czytamy, że „utrata zaufania 
do idei wspólnoty, do wartości tradycyjnych, skłania ludzi do życia w zapamiętałym 
indywidualizmie: to nieustająca pogoń za kolejnymi szczeblami sukcesu społecznego, 
za poczuciem samowystarczalności (…) W jakim kierunku zmierza ludzkość? Oto 
pytanie końca XX wieku”45. To pytanie jest początkiem refleksji na temat tego, kim jest 
osoba we współczesnym świecie, jakie ma potrzeby, jak można te potrzeby realizować, 
aby zachować tożsamość i jak wspólnota może osobowość człowieka wzmocnić. 

Należy także poczynić uwagę wstępną. Jean Vanier nie należy do fundamentalistów 
katolickich46. Nie ucieka od swoich korzeni religijnych, sam stwierdza, iż refleksja 
poczyniona w tej książce jest wynikiem również przemyśleń na gruncie religijnym, 
związanych z życiem duchowym. Niemniej mocno podkreśla, że „nie oznacza to, że 
poza chrześcijaństwem nie istnieje życie wspólnotowe. W żadnym razie. Stwierdzenie 
takie kłóciłoby się z ludzkim doświadczeniem, a nawet ze zdrowym rozsądkiem”47. 
Zatem już na wstępie można przyjąć założenie, że prezentowana myśl Vaniera może 
być w niektórych aspektach przeniesiona na grunt życia społecznego, gospodarczego 
czy politycznego48. 

3.2.1. Wspólnota jako miejsce rozwoju osób

Celowo w nazwie tego podrozdziału kategoria „osoba” jest użyta w liczbie 
mnogiej. Dla Jeana Vaniera kluczowe jest stwierdzenie, że fundamentalnym 
prawem każdego członka wspólnoty jest „pozostanie bycie sobą” bez względu na 
przynależność religijną, polityczną czy rasową. Stąd ten francuski filozof zaznacza, iż 
jednym z określeń wspólnoty to miejsce otwarte na innych. Jedno założenie zawiera 
się treściowo w tym drugim. Co to oznacza? Wspólnotę od innych grup – w ocenie 
Vaniera – można odróżnić poprzez wartość miłości. Zaznacza, że niektórzy gromadzą 
się w jedno ze względu na potrzebę bezpieczeństwa i wygodny, niektórzy zaś chcą 
wzrastać w miłości, być za siebie nawzajem odpowiedzialni49. To miłość sprawia, iż 
człowiek jest otwarty na drugą osobę, taką, jaka jest w rzeczywistości. We wspólnocie 
człowiek nie powinien udawać bądź rywalizować, aby dorównać innym. 

44 Coreth E., Ehlen P., Haeffner G., Ricken F., Filozofia XX wieku, przeł. Kalinowski M. L., Wydawnictwo 
Antyk, Kęty 2004, s. 35.
45 Vanier J., Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, przeł. Żurowska M., Wydawnictwo W drodze, 
Poznań 2011, s. 10, 12. 
46 Przez fundamentalizm katolicki rozumiem możliwość nakierowania zarówno intelektualnego, jak 
również etycznego tylko na jedną opcję, jaką jest chrześcijaństwo. Jean Vanier nie ucieka od swoich 
korzeni i przywiązania do religii katolickiej. Jednocześnie natomiast daję przestrzeń wolności w wyborze 
przekonań, poglądów i religii. 
47 Tamże, s. 22. 
48 Między innymi o aspekcie odpowiedzialności w filozofii Vaniera pisałem tutaj: Stachurski M., Koncepcja 
odpowiedzialności w ujęciu Jeana Vanier’a, s. 33-42 [w:] Pilarz Ł. M, Maciąg K., Różne optyki rozważań 
filozoficznych w naukach społecznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2018. 
49 Por. Vanier J., Wspólnota…, dz. cyt., s. 31. 
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Pojawia się zatem pytanie, czy osoba we wspólnocie może się zmieniać, skoro 
przyjmuje się taką, jaką jest? Zamiast czasownika „zmieniać”, Vanier używa czasownika 
„rozwijać”. Rozwój w miłości jest możliwy, kiedy osoba będąca we wspólnocie otworzy 
się także na pozostałych członków. Pojawia się w związku z tym kolejne określenie 
„wspólnota jest miejscem współpracy”. Współpraca nie oznacza ślepego poddaństwa, 
lecz oparta jest na wzajemnym dialogu. Założyciel L’Arche podkreśla trzy istotne 
elementy współpracy: wezwanie, łączność, doświadczenie miłości. Każdy członek jest 
wezwany do ponoszenia wzajemnej odpowiedzialności. Czynności codzienne nie powinny 
wynikać z przymusu, ale z wewnętrznej potrzeby pomocy drugiemu50. Źródłem takiego 
myślenia jest bezinteresowna miłość. W książce odnoszącej się do symbolu umywania 
nóg, ale także towarzyszenia osobom niepełnosprawnym, Jean Vanier wyjaśnia, jak 
rozumie miłość. Pisze, że „miłość dawana staje się miłością otrzymaną, wyrażającą 
się pokojem i ufnością, objawiającymi się na twarzy i ciele osoby z upośledzeniem”51. 
Można zatem stwierdzić, iż miłość pozwala człowiekowi zobaczyć siebie w prawdzie, 
otworzyć się na głosy mogące przyczynić się do rozwoju. W kontekście przynależności, 
ale także otwartości na ewentualne niedoskonałości francuski filozof stawia diagnozę, 
iż współcześnie świat wpaja człowiekowi obraz „niezdrowej” doskonałości, który 
jest wewnętrznie i zewnętrznie zakłamany. W konsekwencji obraz ten pozwala na to, 
aby dostrzegać tylko i wyłącznie wady drugiej osoby, wady grup społecznych, wad 
wspólnot52. Prawdziwym celem rozwoju jest wskazanie zarówno mocnych, jak również 
i słabszych stron. Nigdy tylko słabszych. Tak pojęty rozwój będzie skutkował nie tylko 
na płaszczyźnie indywidualnej, ale także i społecznej. Współpraca poprzez dialog może 
być wynikiem miłości, którą rozumiemy w wymiarze transcendentalnym, przekraczający 
ludzką naturę. W podobnym tonie wypowiadał się inny przedstawiciel egzystencjalizmu, 
Emmanuel Levinas (1906-1995)53. 

Konsekwencją powyższej refleksji jest określenie wspólnoty jako miejsce 
przebaczenia. Motyw ten obecny jest w większości myśli Vaniera, w różnych 
kontekstach. Kategoria przebaczenia jest również przedmiotem badań na gruncie 
takich dyscyplin jak pedagogika czy psychologia. Sama filozofia nie jest obojętna 
wobec tego zagadnienia. Jak podkreśla Marek Szulakiewicz „warunkiem przebaczenia 
w sensie moralnym i aksjologicznym jest egzystencjalny wstrząs spowodowany 
świadomością wyrządzonej krzywdy i winy. Człowiek winny całą swą egzystencją 
musi stawić czoła skutkom swego przewinienia”54. W podobnym tonie wypowiada 
się omawiany francuski filozof. Zaznacza, że przebaczenie to proces obejmujący we 
wspólnocie wszystkich członków, czasami oczywiście w sposób pośredni. U Vaniera 
można podkreślić trzy zasadnicze elementy przebaczenia: uświadomienie swoich 
zalet, ale także swoich wad/słabości/grzechu, możliwość zmiany postępowania 
w wolności i miłości, moment przebaczenia oraz darowania. Mocno zaznacza, że 
50 Por. Tamże, s. 39-40. 
51 Vanier J., Kochać aż do końca. Skandal umywania nóg, przeł. Wierzchosławcy K. i P., Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2002, s. 42.
52 Vanier J., Zranione ciało, przeł. Łaszewski W., Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2006, s. 125-126. 
53 Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. Kowalska M., Wydawnictwo PWN, 
Warszawa 2014, s. 306.
54 Szulakiewicz M., Fenomenologia przebaczenia – moralny i metafizyczny wymiar przebaczenia, 
Paedagogia Christiana, 1 (2016), s. 104.
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wspólnota uczy przebaczania. Pisze, że „jeśli przychodzimy do wspólnoty, nie zdając 
sobie sprawy, że mamy się w niej nauczyć, jak przebaczać i otrzymywać przebaczenie 
(…), rozczarowanie stanie się naszym udziałem”55. 

3.2.2. Misja wspólnoty

W jednej z najnowszych książek, Jean Vanier wyjaśnia, czym jest dla niego idea. 
Podkreśla, że „idee pojawiają się, gdy decydujemy się żyć odważnie, gdy potrafimy 
zaryzykować i szukać tego, co prawdziwe, dzielić się nowym doświadczeniem, 
świadczyć o nim i pomagać w tym innym. To co nowe, zawsze oznacza ryzyko (…) 
To, co nowe, prowadzi do prawdy. Jest drogą do pokoju”56. Wspólnota jest ideą, ale 
nie ma mniej miejsce na idealizację zarówno misji jak również ich członków. Chcąc 
dokonać pewnej jasnej klasyfikacji, wczytując się w teksty założyciela „Arki”, można 
określić dwie odrębne kategorie misji wspólny: wewnętrzną i zewnętrzną.

Jaka jest zatem misja wewnętrzna wspólnoty? Można byłoby to określić kategorią 
jedności w różnorodności. Podejmując decyzję o wstąpieniu do danej wspólnoty, 
każda, konkretna osoba jest przyjmowana z całym bagażem doświadczeń. Podobny 
bagaż egzystencji posiadają pozostali członkowie oraz wspólnota w perspektywie 
swojej historii. Vanier podkreśla, że każdy jest ważną cząstką tego organizmu i bierze 
odpowiedzialność za siebie, za drugą osobę, ale także za wspólnotę bez względu 
na to, czy pełni funkcje w strukturze, czy też nie. Misja wewnętrzna jest związana 
z rozwojem zarówno indywidualnym, jak również i społecznym, Francuski filozof 
z całą stanowczością zaznacza, iż „każdy, kto odrzuca możliwość własnego rozwoju, 
kto boi się iść do przodu, hamuje wzrost wspólnoty. Każdy spośród jej członków jest 
odpowiedzialny za swoje własne dojrzewanie i za dojrzewanie całej wspólnoty”57. 

Szukając zaś właściwego określenia dla misji zewnętrznej wspólnoty odwołać 
się należy do pojęcia świadectwa. W tym miejscu będzie ono rozumiane jako 
integralna spójność pomiędzy myśleniem a działaniem członków wspólnoty. Misją 
„powszechną” wspólnoty – jak podkreśla Vanier – jest przekazanie życia. Przekaz 
ten odbywa się poprzez zaproszenie do współdzielenia ze sobą tego wszystkiego, co 
na co dzień przynosi życie. Założyciel L’Arche zaznacza, że mówiąc o „przekazanie 
życia” nie trzeba myśleć wyłącznie o aspekcie biologicznym. We wspólnotach, życie 
przekazuje w zwyczajnych aktach dobroci, serdeczności, akceptacji i umiejętności 
słuchania drugiego człowieka58. Przy okazji należy podkreślić jedną, istotną uwagę. 
Przypominając sobie ten rozdział między ideą a idealizacją, Vanier mocno podkreśla, 
że mogą zdarzyć się w historii takie momenty, gdzie występuje etyczne osłabienie np. 
kłótnie. Stąd proponuje, aby w takich sytuacjach nie przyjmować osób z zewnątrz, aby 
nie zrobić im krzywdy59. Proponuje także zdroworozsądkowy podział na wspólnotę 
zdrową i wspólnotę chorą. Wspólnota choruje wówczas, jeśli członkowie przestają 
ze sobą rozmawiać o sprawach dla nich trudnych, kiedy ucieka się do umacniania 
55 Vanier J., Wspólnota…, dz. cyt., s. 56. 
56 Vanier J., Wielkie…, dz. cyt., s. 22. 
57 Vanier J., Wspólnota…, dz. cyt., s. 178. 
58 Tamże, s. 120. 
59 Tamże, s. 363. 
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struktur bądź gromadzenia środków finansowych bez wyraźnej potrzeby. Zdrowie 
wspólnoty zaś określa – mówi Vanier – sposób przyjmowania niespodziewanych gości, 
kiedy można zaplanować swoich zachowań i relacji w stosunku do mieszkających we 
wspólnocie członków60.

3.2.3. Codzienność 

Chcąc ukazać praktyczne przełożenie myśli Vaniera na obszar społeczny, wśród 
różnych poruszanych przez niego problemów, warto przypatrzyć się zjawisku 
codzienności. Warto podkreślić, iż dla tego francuskiego filozofa, pojęcie to nie jest 
rozpatrywane z pozycji teoretycznych, jak np. u Edmunda Husserla61, lecz bardziej 
w ramach praktyki życia w małżeństwie, rodzinie, wśród rówieśników czy jeszcze 
w innych grupach społecznych.

Refleksja na temat codzienności u Vaniera jest wynikiem pewnej analizy otaczającej 
go rzeczywistości. W jednej ze swoich książek dzieli się takim oto spostrzeżeniem: 
„społeczeństwo nazwane społeczeństwem komunikacji jest w rzeczywistości 
społeczeństwem łączności i stymulacji, a nie społeczeństwem prawdziwych więzi”62. 
W ocenie autora tych słów współcześnie, człowiek ucieka od budowania trwałych 
relacji. Jest to ucieczka o wiele bardziej dramatyczna, niż się wydaje. Często jest to 
ucieczka od siebie samego, od własnego „ja”. Dlatego Vanier postuluje, aby wspólnoty 
nigdy nie zapominały, iż w takich prozaicznych czynnościach, jak gotowanie czy 
wspólne sprzątanie umacniają się więzi ludzkie. Są to także momenty na rozmowy, na 
które nie ma czasu w innych momentach życia wspólnotowego. 

W tej codzienności Vanier zwraca uwagę także na jeden istotny moment, który 
może mieć charakter uniwersalny wobec płaszczyzny życia społecznego. To moment 
wspólnego posiłku. W książce traktującej o wspólnocie podkreśla, iż „posiłek to takie 
małe święto, kiedy wszyscy spotykamy się przy stole, aby się pożywić i dostrzec 
siebie w radości, aby się dzielić”63. Można to spostrzeżenie uznać, jako głos filozofii 
spotkania. Sednem filozofii spotkania jest moment dostrzeżenia drugiego człowieka 
i nawiązania z nim dialogu, rozmowy. Stół jest symbolem, który łączy wszystkich 
tych, którzy w ramach wspólnego posiłku, chcą się ze sobą spotkać. Jak zaznacza 
jeden z czołowych polskich przedstawicieli tego nurtu, Adam Węgrzecki, w spotkaniu 
istotne jest także miejsce (przestrzeń fizyczna) i czas64. Postulat Vaniera, aby spotykać 
się przy wspólnych posiłkach wydaje się zatem słuszny również w perspektywie 
filozofii (a zwłaszcza antropologii oraz etyki). 

60 Por. Tamże, s. 194-196.
61 Por. Ryk A., Świat jako fenomen. Kategoria codzienności w perspektywie fenomenologii Edmunda 
Husserla, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdycyplinarne, 1 (2016), s. 29-36. 
62 Vanier J., Każda…, dz. cyt., s. 192. 
63 Vanier J., Wspólnota…, dz. cyt., s. 428. 
64 Węgrzecki A., Wokół filozofii spotkania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 58-67. 
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4. Podobieństwa i różnice w myśleniu Hildebranda i Vaniera – 
podsumowanie

Szukając elementów wspólnych dla filozofii wspólnoty, której reprezentantami są 
Dietrich von Hildebrand, jak również Jean Vanier należy odwołać się do ich zasady, 
która jednoczy ich w tym szczególnym nurcie filozofii. Zasadę tę można określić 
mianem „wspólnota miejscem rozwoju osoby i osób”. Rozgraniczenie na „osoba” 
i „osoby” jest kluczowe. Zarówno autor „Metafizyki wspólnoty”, jak i również Jean 
Vanier podkreślają, iż wspólnota to przede wszystkim poszczególne osoby, które ze 
swoją oryginalnością bycia, tworzą pewną wyjątkową grupę. „Zdrowa” wspólnota 
rozwija się dzięki przyjęciu członków, takimi, jakimi są w danym momencie swojego 
życia. Osoba przyjmowana natomiast, decydując się na życie we wspólnocie, korzysta 
z dotychczasowej historii zarówno konkretnej grupy, jak również z doświadczenia 
każdego członka z osobna. Wspólnota zatem jest miejscem i czasem rozwoju zarówno 
indywidualnego („osoba”), jak również społecznego („osób”). Warto w tym miejscu 
podkreślić, iż zarówno Dietrich von Hildebrand, jak również Jean Vanier podkreślają, 
iż zadaniem członków wspólnoty jest dawanie świadectwa ad extra. Tutaj wyraża się 
zatem również szczególne znaczenie wyrażenia „rozwój społeczny”. Wspólnota poprzez 
swoją misję, jak i codzienne zadania powinna wpływać na lokalne społeczności. 

Chcąc uwypuklić różnice, należy przedstawić dwie zasadnicze róż-
nice. Pierwsza różnica ma charakter metodologiczny pracy Hildebranda  
i Vaniera. Dietrich von Hildebrand, będąc fenomenologiem i opisując wspólnotę, 
czyni to z perspektywy teoretycznej. Opisuje wspólnotę zakreślając najważniejsze dla 
niej pojęcia, takie jak: osoba, relacja, tożsamość. Jean Vanier natomiast charakteryzuje 
to zjawisko od strony praktycznej. Bazując na własnym doświadczeniu, korzystając 
z dorobku i historii L’Arche przedstawia pewien paradygmat możliwości budowania 
wspólnoty jako trwałej – pięknej i zarazem trudnej – relacji z osobami pełnosprawnymi 
i niepełnosprawnymi intelektualnie. Druga różnica jest związana z podejściem do 
kwestii znaczenia religii. 

Odwołać do ich rozumienia chrześcijaństwa. We wstępie zaznaczono, iż wiara 
chrześcijańska i system antropologiczno-etyczny powstały na gruncie myśli 
chrześcijańskiej jest w centrum zainteresowania zarówno Jeana Vaniera, jak również 
Dietricha von Hildebranda. Zasadniczo teza ta jest prawdziwa. Niemniej jednak należy 
podkreślić, iż Vanier przyjmując naukę Chrystusa i Kościoła, pozostawia pewne, 
bardzo wyraźne miejsce na wybór. Wskazuje, iż człowiek niewierzący przychodząc 
do wspólnoty, w której są wierzący chrześcijanie, nie powinien być „na siłę” 
ewangelizowany. Siłą ewangelizacji jest codzienna praktyka życia. Osoba ta jednak 
nie musi się z tym utożsamiać, aby być pełnoprawnym członkiem wspólnoty. Dietrich 
von Hildebrand w swojej książce „Metafizyka wspólnoty” wielokrotnie zaznacza (np. 
w kontekście omawiania różnych rodzajów miłości), iż prawdziwym źródłem miłości 
jest Bóg. Teologia tę tezę akceptuje w sposób pewny. Filozof natomiast mógłby zapytać 
o status ontologiczny, poznawczy czy aksjologiczny w małżeństwach niewierzących 
bądź w grupie przyjaciół, które nie wierzą. 
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Rozdział ten przedstawił najważniejsze zagadnienia i zapewne może być 
przedmiotem dalszej dyskusji na temat relacji jednostka a wspólnota, zwłaszcza 
w zakresie sporu na gruncie indywidualizmu i kolektywizmu, czy libertanizmu 
a komunitaryzmu.
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Między metafizyką wspólnoty a praktyką życia wspólnotowego. O wspólnocie 
widzianej przez Dietricha von Hildebranda i Jeana Vaniera

Strzeszczenie: 

W filozofii politycznej i społecznej opis relacji pomiędzy jednostką a wspólnotą należy do dwóch 
przeciwstawnych nurtów: indywidualizmu i kolektywizmu a skrajnych postaciach między libertynizmem 
a komunitaryzmem. Powyższy temat wpisuje się w dyskusję na temat tego, w jaki sposób wspólno-
ta wpływa na konkretnego człowieka i odwrotnie. Zostało to uczynione jednak z innej perspektywy. 
Autor rozdziału wykorzystał myśl dwóch personalistów: Dietricha von Hildebranda i Jeana Vaniera. 
Hildebrand, korzystając z dorobku personalizmu oraz fenomenologii w dziele „Metafizyka wspólnoty” 
wskazuje, że wspólnota nie jest dodatkiem do życia społecznego. Vanier, będąc założycielem wspólno-
ty L’Arche (skupiającej osoby niepełnosprawne intelektualnie z pełnosprawnymi asystentami), każdego 
dnia daje świadectwo, iż wspólnota nie jest miejscem idealnym, lecz miejscem wzajemnego wzrastania. 
Przekonanie to Vanier zapisał w swojej książce „Wspólnota miejscem radości i przebaczenia”. Celem 
rozdziału jest zwrócenie uwagi na to, co łączy powyższych filozofów, ale także wyeksponowanie różnic. 
Zestawienie poglądów Hildebranda i Vaniera jest uzasadnione z kilku względów. Do najważniejszych 
należy zaliczyć m.in.: korzystanie z owoców myśli personalistycznej, doświadczenie II wojny światowej 
oraz zakorzenienie w chrześcijaństwo, co niewątpliwie wpływa na ich postrzeganie świata i jego proble-
mów. Warto także podkreślić, iż tytuł rozdziału nie jest przypadkowy. Hildebrand był etykiem, którego 
interesowała obserwacja życia społeczno-politycznego – stąd metafizyka wspólnoty. Vanier (mimo iż 
jest doktorem filozofii), najpierw założył wspólnotę, sam zamieszkując z osobami niepełnosprawnymi, 
a dopiero później na kanwie bezpośrednich doświadczeń spisał swoje refleksje w formie książek – stąd 
praktyka życia wspólnotowego. 

Słowa klucze: Vanier, Hildebrand, filozofia wspólnoty, personalizm, komunitaryzm
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o procesach indywiduacji

„Życie to efekt niedoskonałości” – Chris Hadfield, astronauta2

1. Wstęp

Pojęcie indywiduacji jest w filozofii pojęciem stosunkowo nowym. Nie używano 
go do określenia kształtowania się i rozwoju podmiotu w filozofii klasycznej, mó-
wiono raczej o upodmiotowieniu, czy też innych określeniach podmiotu, takich jak 
tożsamość, jednostka czy subiektywność. Mimo to, patrząc wstecz, można zauważyć, 
że procesy te w jakimś stopniu realizowały to, co dziś określamy pojęciem indywi-
duacji, spełniały takie jej funkcje, jak wytworzenie kreatywnej jednostki, aktualiza-
cja sił istniejących wcześniej w jej potencji, czy też budowanie spójnej tożsamości, 
która rozwija się w czasie. I choć dziś za indywiduację przyjmuje się raczej aspekty 
kreatywności, aktualizacji i czasowego spełniania się podmiotowych sił bez nacisku 
na będący u kresu tych działań podmiot, to możemy jednak uznać te wcześniejsze 
sposoby indywidualizowania za pewną wstępną, roboczą wersję indywiduacji, która 
nie podkreślała zmiany i stawania się wystarczająco, i nie została spojęciowana aż 
do czasów współczesnych, co dokonało się dzięki pracy Gilberta Simondona. W tej 
przyjętej roboczo wersji indywiduacja oznaczałaby wszystkie te procesy stawania się 
podmiotu, jego rozwoju i opowiadania sobie siebie w czasie za pomocą różnych narra-
cji. Byłyby to procesy, które na różne sposoby doprowadzają do wykształcenia się nie-
zależnej jednostki, podmiotu, obiektu, który może zostać poddany analizie, określony 
w języku, nazwany. Jednakże z takiego naszego rozumienia indywiduacji wynika, że 
procesy indywiduacji, to te procesy, które są nakierowane na cel, celem tym zaś jest 
właśnie dojście do uzyskania kształtu obiektywnej jednostki, indywiduum, które jest 
końcem tego procesu rozwoju i jako ten koniec jest jego biernym i ostatecznym efek-
tem. Indywiduum jako efekt działania procesów tworzenia jest z kolei tym, do czego 
zawsze dążyliśmy w swoich poszukiwaniach podstawy, z wnętrza której mówimy, jest 
ono skutkiem naszych poszukiwań. Można więc powiedzieć, że te klasycznie rozu-
miane procesy indywiduacji mają charakter teleologiczny, są nastawione na cel, czyli 
już w zamierzeniu mają doprowadzić do końca poszukiwań, co, według filozofów 
takich jak Simondon, jest pewnego rodzaju śmiercią podmiotu, śmiercią, której należy 
przeciwdziałać. 

Filozofia Simondona jest w Polsce prawie nieznana, nie tłumaczono jego tekstów, 
dopiero w ostatnich latach zaczęły pojawiać się o nim wzmianki w związku z możli-
wością zastosowania jego teorii i pojęć do kwestii związanych z techniką i mediami. 

1 paulinaklospaulina@gmail.com, Zakład Języka Angielskiego, Wydział Humanistyczny, Akademia 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, www.ajp.edu.pl.
2 Wywiad z astronautą Chrisem Hadfieldem, Tomasz Ulanowski, „Gazeta Wyborcza” z 15 maja 2018.
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Jako pisarza nieznanego w Polsce przedstawia go Jędrzej Maliński3 na łamach Machi-
ny Myśli, gdzie stwierdza, że autor ten powinien być w Polsce bardziej rozpoznawalny, 
choćby z tego powodu, że wywarł wpływ na filozofie innych znanych już w Polsce 
autorów, takich jak Bruno Latour i omawiany w niniejszej pracy Gilles Deleuze. I tak 
jak Deleuze doczekał się licznych opracowań, tłumaczeń i krytyki, tak Simondon, 
mimo, że w wielu kwestiach był dla niego wzorem i protagonistą, nie wzbudził takiego 
zainteresowania. O filozofii Simondona traktuje Anna Nacher w artykule „Obraz nie 
jest rzeczą” zamieszczonym w wydanym w 2015 roku zbiorze tekstów zatytułowanym 
„Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej”4, jest to jednak nie-
wiele, jak na środowisko filozoficzne, które przyjęło do swojego filozoficznego języka 
wiele terminów i pojęć bazujących na wyjściowych w tym względzie założeniach o si-
mondiańskiej indywiduacji. Sam Simondon jako filozof nie był zbyt płodnym twórcą 
(opublikował za życia jedynie trzy prace), jednak miał ambicje przebudowania onto-
logii bycia. Muriel Combes pisze on nim w przedmowie swojej pracy „Gilbert Simon-
don i filozofia transindywidualnego” (niestety również nieprzetłumaczonej na język 
polski), że chciał odnowić filozoficzne spojrzenie na metafizykę, jednak jego prace, 
jak dotąd, były traktowane „bardziej jako źródło inspiracji niż istotne odniesienie”5. 
Jego głównym tematem była właśnie indywiduacja, do wyjaśnienia której stosował 
często techniczne terminy, takie jak metastabilność, czy też transdukcja, które będą 
omówione w dalszej części artykułu. Simondiańska indywiduacja jako źródło namysłu 
nad problemem stawania się poprzez pragnienie oraz jako inspiracja dla prac Deleu-
ze’a poruszających, podobnie jak robił to Simondon, kwestie ontologiczne będzie osią 
wokół której zbudowany jest ten artykuł.

Zanim jednak przejdę do omówienia podstawowych dla tego artykułu zagadnień 
chciałabym przedstawić sylwetkę Gillesa Deleuze’a oraz przypomnieć jak wygląda 
stan badań w Polsce nad jego twórczością, wskazać również pokrótce czym on się 
w swoich badaniach zajmuje. 

Nie da się zaprzeczyć, że filozofia Gillesa Deleuze’a wykuwała się w bliskości filo-
zofii Michela Foucault – innego kluczowego dla epoki rewolty paryskiej 68’ filozofa, 
aktywisty, przyjaciela. Ich przyjaźń rozpoczyna się w latach 60. i swoją kulminację 
osiąga, gdy w pracy „Theatrum Philosophicum”6 Foucault stwierdza, że następna epo-
ka pod względem filozoficznym będzie epoką deleuzjańską. Sam Deleuze korzystał 
z narzędzi wypracowanych przez Foucault raczej rzadko, jednak niektóre nawiązania 
są wyraźnie widoczne, jak choćby wyjaśnienia Cogito, którego wewnętrzność kon-
stytuuje się w dystansie „zewnętrza”7. Deleuze nawiązuje również do foucaultiańskiej 
koncepcji władzy, co odbija się w jego podejściu do pragnienia: tam, gdzie mamy do 
czynienia z pragnieniem tam zanikają wszystkie granice, władza zanika, gdy realizuje 

3 Maliński, J., Kim był Gilbert Simondon?, [w:] Machina Myśli, marzec 13, 2016, machinamysli.org/1863–2/.
4 Nacher A., Obraz nie jest rzeczą, [w:] Trajektorie obrazów. Strategie wizualne w sztuce współczesnej, 
(red.) Kluszczyński R. W. i Rode D., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
5 Combes M., Gilbert Simondon and the Philosophy of the Transindividual, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, London 2013, s. XXI (tłumaczenie własne autora artykułu).
6 Foucault M., Theatrum Philosophicum, [w:] Critique 282 (1970), s. 885, oraz [w:] Foucault M., Aesthet-
ics, Method, and Epistemology, V. 2, (red.) Faubion J., Penguin Books, London 2000, s. 343.
7 Por. Deleuze, Gilles, Foucault, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP 
we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 27.
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się pragnienie, ponieważ pragnienie ma siłę deterytorializującą władzę. Ta siła stanie 
się następnie jednym z momentów tego, jak Deleuze rozwija simondiańskie pojęcie 
indywiduacji.

Jeśli chodzi o prace Deleuze’a, to są one w dużej większości przetłumaczone na 
język polski, jego dzieła, opracowujące, choć nieortodoksyjnie, myśli innych filozo-
fów, takich jak Hume, Kant, Leibniz, Bergson czy też Nietzsche, czy też analizujące 
literaturę Kafki, czy Prousta, są dostępne prawie w każdej bibliotece jako klasyczne 
dzieła współczesnej filozofii francuskiej po Derridzie i Foucault, i związanych z nimi 
dekonstrukcji i poststrukturalizmem (mimo że niektóre z tych tłumaczeń również 
ujrzały światło dzienne stosunkowo niedawno, np. dzieło dotyczące Kafki przetłu-
maczone przez Annę Zofię Jaksender i Kajetana Marię Jaksendera i wydane w 2016 
roku w wydawnictwie Eperons-Ostrogi)8. Jeśli chcielibyśmy umieścić filozofię Deleu-
ze’a w jakimś nurcie badań okazuje się to trudne, ponieważ wykraczał on dalece poza 
to, co w filozofii proponowali mu współcześni. Jednak sam często określał się jako 
empirysta, który, mimo panujących ówcześnie tendencji dekonstrukcjonistycznych, 
tworzył swoisty system filozofii opartej na podstawowej idei, jakoby rola filozofii 
polegała głównie na tworzeniu i wymyślaniu pojęć. Tak opisuje on filozofię w jego 
późniejszej już pracy „Co to jest filozofia?”9 (w Polsce wydanej w roku 2000 i prze-
łożonej przez Pawła Pieniążka), i tak, realizację tej filozoficznej idei sam wprowadza 
w życie w również już klasycznej pozycji wydanej w dwóch tomach, zatytułowanej 
„Kapitalizm i schizofrenia,” gdzie zapowiadane wcześniej nowe pojęcia filozoficzne 
są nie tylko omawiane, ale i praktykowane w próbie starcia z niezwykle ówcześnie 
popularną psychoanalizą. Pojawiają się w tej pracy takie terminy jak kłącze, maszyny 
abstrakcyjne, linie ujścia, czy stawanie się zwierzęciem, które są ściśle związane z na-
czelną deleuzjańską koncepcją stawania się i, jak można wnioskować po przeczytaniu 
prac Simondona, z jego pojęciem indywiduacji. Deleuze nawiązuje do tych dwóch 
podstawowych wymiarów jego koncepcji poprzez opracowanie kwestii pragnienia 
i wynikającej stąd etyki immanencji. Jednakże, co zaskakujące, pierwsza część tego 
monumentalnego dzieła (pt. „Anty-Edyp”)10 w tłumaczeniu na język polski ukazała 
się dopiero w 2017 roku (tłumaczenie Tomasza Kaszubskiego), druga część dostęp-
na jest w formie ibuka. Poza możliwościami polskiego czytelnika są również takie 
prace Deleuze’a jak zbiór tekstów i rozmów z 1975 do 1995 roku pt. „Two Regimes 
of Madness,”11 i, wciąż poza zasięgiem praca, „Desert Islands and Other Texts 1953-
1974”12. Ta druga jest niezwykle istotna z punktu widzenia podejmowanych tu zagad-
nień, ponieważ zawiera esej dotyczący właśnie prac Simondona i ustosunkowujący 
autora „Logiki sensu” do jego koncepcji indywiduacji. Poza wymienionymi pracami 
Deleuze’a przetłumaczono jeszcze wiele innych (książkę o Michelu Foucault – Dele-
uze’a przyjacielu i stałym admiratorze oraz propagatorze jego filozofii, „Negocjacje 
1972-1990,” opus magnum „Różnicę i powtórzenie”, czy też ostatnio „Immanencję: 
życie”) jednakże nie ma tu wystarczająco miejsca, by odnieść się do nich wszystkich 

8 Deleuze G., Guattari, F., Kafka. Ku literaturze mniejszej, Wydawnictwo Eperons-Ostrogi, Kraków 2016.
9 Deleuze G., Guattari F., Co to jest filozofia?, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000.
10 Deleuze G., Guattari F., Anty-Edyp, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
11 Deleuze G.,  Two Regimes of Madness. Texts and Interviews 1975-1995, Semiotext(e), South Pasadena 2007.
12 Deleuze G., Desert Islands and Other Texts 1953-1974, Semiotext(e), New York, Los Angeles 2004.
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oraz wyjaśnić czym Deleuze w każdej z nich się zajmował. Chciałabym za to więcej 
miejsca poświęcić podejmowanemu tu głównemu zagadnieniu indywiduacji. Aby je 
przybliżyć odniosę się najpierw do wspomnianej już pracy z „Desert Islands…,” gdzie 
Deleuze już w pierwszych zdaniach wyjaśnia, dlaczego zwrócił uwagę na koncepcję 
Gilberta Simondona.

Już pierwsze zdanie Deleuze’a w tej pracy ukazuje czytelnikowi to, co w dziele 
Simondona jest dla Deleuze’a najistotniejsze, pojawia się mianowicie odwołanie do 
pojęcia indywiduacji. Deleuze stwierdza tu, że „wydaje się, iż do niedawna współ-
czesna filozofia była ostrożna w przyjmowaniu tego pojęcia jako swojego własnego. 
Uznana wiedza fizyki, biologii, i psychologii prowadziła myślicieli do rozmywania tej 
zasady, ale nie do jej reinterpretacji”13. Wydaje się, że osiągnięciem Simondona jest 
wprowadzenie tej reguły w obszar filozofii i opracowanie jej w ten sposób, że staje 
się ona filozoficznie akceptowalna. Przestaje mieć znaczenie jedynie na gruncie nauk 
ścisłych, a zostaje przyjęta jako wzorzec tworzenia się i realizacji procesów związa-
nych z powstawaniem podmiotu, ale nie tylko, ponieważ zasadniczą ideą indywiduacji 
myślanej na wzór Simondona i Deleuze’a jest to, że podmiot jest tu jedynie pewnego 
rodzaju skutkiem ubocznym procesów o innej proweniencji, procesów źródłowych, 
które stoją za podmiotem i są jego punktem wyjścia, ale się do niego nie sprowadza-
ją. Simondon wyjaśnia: „Tradycyjnie, zasada indywiduacji jest modelowana na wzór 
kompletnej jednostki, która jest już uformowana (…) [czyniąc tak] rekonstruujemy 
całe bycie w jego obrazie (…) W rzeczywistości jednostka może być jedynie współ-
czesna z jej indywiduacją, a indywiduacja współczesna z jej regułą: reguła musi mieć 
rzeczywiście charakter genezy, a nie tylko być regułą odwzorowania. Można więc 
powiedzieć, że indywiduum nie jest po prostu wynikiem, ale środowiskiem indywi-
duacji (…) Musimy więc być zdolni zlokalizować indywiduację tak, by określić ją 
względem bycia, w ruchu, który powoduje przejście z tego, co pre-indywidualne do 
tego, co indywidualne”14. Na podstawie tego przykładu widać, w którym momencie 
Deleuze staje się kontynuatorem prac Simondona. Przejmuje on od niego samą ideę 
indywiduacji i opracowuje ją w ten sposób, że jeszcze bardziej wyraźnym staje się 
błąd sprowadzania procesu indywiduacji do samego indywiduum i wzorowanie tego 
procesu na gotowym, ukończonym podmiocie.

Na podstawie teorii proponowanej przez Simondona oraz jej założeń przejętych 
i opracowanych przez Gilles’a Deleuze’a, sądzę, że można tu mówić zasadniczo: jed-
nostka jako pełne, spełnione i ostatecznie ukształtowane indywiduum, które jest wyni-
kiem procesu i do którego proces ten zawsze dąży jest już martwa za życia – jako to, co 
ukończone i jako to, do czego proces chciał doprowadzić. Nie musi ona już podejmo-
wać żadnych wysiłków, nie musi określać się w żaden sposób, jest już swoją własną, 
ostateczną wersją. Jest indywiduum, które zapomniało o procesie, który je tworzy. Jest 
indywiduum skupionym na swojej aktualności, przez co rezygnuje z aktualizacji tego, 
co dopiero leży u jej podstaw i czyni ją tym, co poza te podstawy wykracza. Jednostka 
bowiem, co można wywnioskować z prac Simondona i Deleuze’a, powinna być raczej 
traktowana jako to „więcej”, które wykracza poza to, co już jest i dopiero w tym „wię-
13 Deleuze G., On Gilbert Simondon”, [w:] Desert Islands and Other Texts 1953-1974, s. 86, (tłumaczenie 
własne autora artykułu).
14 Tamże.



42

Gilbert Simondon i Gilles Deleuze o procesach indywiduacji

cej” spełnia się to, co w niej najbardziej ludzkie. Usilna próba zachowywania tego, co 
już „jest” (jest określone) redukuje jednostkę i zawraca ją w stronę podstawy, zamiast 
ją rozwijać. Sytuacja dążenia do uzyskania ostatecznego efektu, paradoksalnie, przy-
nosi niepożądany skutek, ponieważ uzyskanie tego efektu oznacza w rzeczywistości 
śmierć; okazuje się, że przyjmując statyczny podmiot (indywiduum) jako ostateczny 
cel i skutek procesów indywiduacji, dochodzimy do sytuacji, gdy proces indywiduacji 
doprowadza do swojego końca już za życia podmiotu, gdy podmiot chce uzyskać osta-
teczne efekty swojego dążenia, chce dojść do celu swoich usiłowań, chce już za życia 
skorzystać ze swojego potencjału i jego końcowego kształtu, jakim jest skończony, 
pełny, gotowy do wypowiedzenia, podpadający pod konkretną nazwę podmiot. Teoria 
Simondona i Deleuze’a odrzuca takie ujęcie podmiotu, natomiast dąży do ukazania, że 
prawdziwym środowiskiem wykształcania się podmiotu nie jest sytuacja zmierzania 
do osiągnięcia końcowego efektu, celu, który właśnie okazuje się być jego śmiercią, 
lecz sytuacja stałego wykraczania poza to, co dane, na rzecz tego, co możliwe: sam ten 
ruch, przejście od jednego stanu do drugiego, uznanie ruchomości tego, co wcześniej 
było przyjmowane jako stabilny wyznacznik zdobywania kolejnych etapów rozwo-
ju podmiotu – te momenty decydują o tym, że „podmiot nie jest jedynie wynikiem, 
rezultatem [procesu], lecz środowiskiem indywiduacji”15. Jest on jedynie miejscem, 
gdzie indywiduacja się dzieje, jest przecięciem działania sił zmierzających poza grani-
ce tego, co w podmiocie już ustalone. 

Teorie Simondona i Deleuze’a wykraczają poza to, co na temat podmiotu mówi 
klasyczna filozofia. Teorie filozoficzne w tym klasycznym wydaniu oferują nam takie 
ujęcie drogi do podmiotu, które skupia się na jej najbardziej statycznych momentach 
po to, by umożliwić podmiotowi stawanie się podstawą funkcjonowania i rozwoju. 
Z tego też powodu takie ujęcia są przydatne, ponieważ wskazują drogę dochodzenia 
do zrozumienia pojęcia indywiduacji, wskazują, że w ciągu historii mieliśmy często 
do czynienia z efektami takich produktywnych procesów, a filozofia od swojego zara-
nia mówiła już o nieskończonej ilości procesów, których efektami są różnego rodzaju 
podmioty. Z kolei oparcie się na pojęciu indywiduacji jest przydatne, ponieważ po-
zwala nazwać jednym określeniem wszystkie te procesy, których jedynym wyznaczni-
kiem w historii było to, że prowadziły do powstania podmiotu. I w tym sensie kształ-
towanie się podmiotu osobowego, prowadzenie narracji osobowej, nazywanie 
podmiotu w języku, mówienie o tożsamości emocjonalnej, o podmiocie jako aktuali-
zacji pewnych potencji, o jednostce jako o pewnym bycie, jak również mówienie o sa-
mym byciu tego Bytu (o sferze ontycznej, a nie tylko ontologicznej) – te wszystkie 
określenia i formy istnienia i egzystencji, owszem, można nazwać skutkami procesu 
indywiduacji. W tym sensie jest to pojęcie szerokie i w nieskończoność można by było 
wrzucać do niego coraz to kolejne formy stawania się bycia. Jednakże Gilbert Simon-
don wprowadzając pojęcie indywiduacji16 chciał właśnie odróżnić dotychczas wyróż-
nione sposoby stawania się od tego, na które on wskazuje. Ponieważ indywiduacja 
w jego ujęciu nie ma właśnie na celu doprowadzić do swojego kresu w postaci speł-
nionej jednostki. Celem tej indywiduacji nie jest uzyskanie końcowego efektu, w tym 
sensie nie jest ona świadomym siebie projektem kształcenia, „nie jest ona przejściem 
15 Tamże. 
16 Simondon G., L’individu et sa genèse physico-biologique, Presses Universitaires de France, Paris 1964.
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od jednej tożsamości do drugiej poprzez negację tej pierwszej. Raczej, ponieważ bycie 
zawiera potencjał, i ponieważ wszystko, co istnieje, posiada pewną rezerwę stawania 
się, niebędąca-świadomą-siebie-tożsamość bycia powinna być nazywana więcej-niż-
-świadomą-siebie-tożsamością. W tym sensie, bycie jest nadmiarem siebie”17. To 
„więcej” spełnia się więc w stawaniu się, jednak nie w stawaniu się od tożsamości do 
tożsamości, gdzie świadomy podmiot realizuje stawanie się czymś więcej, czyli in-
nym, lepszym, bardziej rozwiniętym podmiotem. Nie mamy tu do czynienia ze świa-
domością, która planuje się zmienić – na czym polegają właśnie wszystkie procesy 
stawania się w klasycznej filozofii podmiotu: podmiot ma się w nich rozwijać, czyli 
przechodzić z jednej fazy świadomości w drugą, lepszą, w tym sensie właśnie raczej 
mówimy o kształtowaniu się osoby, czy też, mówiąc dosadniej, osobowości, natomiast 
podejście Simondona nie ma takiego charakteru. Kładzie ono nacisk na sam proces 
stawania się, zamiast na znajdujące się na jego początku oraz końcu człony w postaci 
słabszego i silniejszego podmiotu. W tym sensie „bycie nie wyczerpuje się w indywi-
duach, którymi się staje. W każdej fazie jego stawania się pozostaje zawsze więcej-
-niż-jednym”18. W tym sensie nie możemy sprowadzić procesów indywiduacji do 
świadomej kreacji podmiotu, ponieważ wtedy mielibyśmy do czynienia z przejściem 
od świadomości do świadomości, od podmiotu do podmiotu, a proces byłby świadomą 
siebie kreacją, co sprowadza się do kreowania się w swojej podmiotowości. Simondon 
mówi o czymś więcej: uważa on, że nazwanie członów stawania się podmiotami jest 
umniejszeniem potencjału stawania się. Ponieważ jest ono już zawsze czymś więcej 
niż podmiot, spełnia się ono w przekraczaniu tych jednostek bardziej niż w ich konsty-
tuowaniu. Sednem stawania się indywiduacji jest zatem ta siła, która wykracza poza 
to, co dane, i której nie da się sprowadzić do jej efektu w postaci podmiotu: „bycie 
przed każdą indywiduacją jest [więc] polem bogatym w potencjały, które mogą być 
jedynie na sposób stawania się, czyli w indywiduacji”19. Przypisanie więc świadomo-
ści procesom tworzenia kierowałoby nas w stronę myślenia indywiduacji jako przej-
ścia od czegoś świadomego do świadomego, jako świadomego procesu rozwoju czy 
też kształcenia lub kształtowania jednostki, byłby to więc projekt z gatunku współcze-
snych podejść do samorealizacji, których podręczniki zalegają na półkach pod tytułem 
„rozwój osobisty”. Simondon nie chce, by rozumieć indywiduację jako linię montażo-
wą, z której będą schodzić idealnie wykończone i dopracowane jednostki, które będzie 
można dalej skutecznie opisać, których moce będzie można przełożyć na inne jakości, 
które staną się bitą monetą, skończoną wartością wymienną na inne wartości. Indywi-
duacja simondiańska nie ma właśnie takiego celu, więcej nie ma ona celu w ogóle. Jest 
ona sama treścią, samym procesem, o którym można powiedzieć, że ma charakter pro-
cesu Maurice’a Blanchota20 – drogi okrężnej, krążącej bez celu i nieszukającej rozwią-
zania, spełniającej się w samym tym krążeniu21. W tym sensie możemy powiedzieć za 

17 Combes, dz. cyt., s. 3.
18 Simondon G., L’individu et sa genèse…, s. 229 oraz Simondon, Gilbert, L’individuation á la lumière des 
notions de forme et d’information, Éditions Jérôme Millon, Paris 2005, s. 317 cyt. za: Combes, dz. cyt., s. 5.
19 Combes, dz. cyt., s. 6.
20 Blanchot M., The Infinite Conversation, University of Minnesota Press, Minneapolis and London 2008, 
s. 25-26.
21 Blanchot M. (1907-2003) był francuskim filozofem, który skupiał się na kwestii sztuki i języka, zasad-
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Anne Sauvagnargues, że Simondon proponuje byśmy „przeszli od ontologii bycia do 
ontologii stawania się”22. Jego propozycja rozumienia procesu indywiduacji ma cha-
rakter rewolucyjny w tym sensie, że indywiduacja w tym rozumieniu nie czyni tego, 
co czyniły wszystkie dotychczasowe procesy indywidualizacji (które też w sensie sze-
rokim możemy nazwać indywiduacją), czyli nie doprowadza ona do końca swoich 
procesów stawania się i nie stawia nam przed oczyma skończonego produktu jakim 
jest niezależna jednostka. Indywiduacja w tym rozumieniu nie prowadzi więc do 
śmierci, jako konsekwencji tego procesu, ponieważ dojście do końca procesu i dopro-
wadzenie do zobiektywizowania wszystkich leżących u jego podstaw potencji spowo-
dowałoby wyzyskanie tego, co możliwe, na rzecz tego, co rzeczywiste i spełnione. 
Spełnienie ma zawsze charakter ostateczny i tam, gdzie się pojawia oznacza koniec 
procesu, koniec drogi. Natomiast Simondon mówi nie o „indywiduującym się bycie”,  
czyli o indywiduacji z perspektywy podmiotu, lecz, przeciwnie, o indywiduacji, która 
podmiot przekracza, i której podmiot jest jedynie efektem ubocznym. Można tłuma-
czyć jego podejście w ten sposób, że gdy wszystko, co możliwe zostaje zaktualizowa-
ne przestajemy mieć do czynienia z czymś, co żyje i rozwija się, a dochodzimy do 
sytuacji, gdy bycie jest już swoją ostateczną wersją, a wszelki ruch zamiera. Natomiast 
życie jest ruchem, rozwojem, zmianą, a tam, gdzie napotykamy zastój mamy już do 
czynienia potencjalnie ze śmiercią. Simondon więc, zamiast mówić o „indywiduują-
cym się bycie” mówi nam o „stawaniu się indywiduacji”: które „nie jest wytwarzane 
między obiektami danymi z góry, ale składa się z pewnego transduktywnego napięcia, 
które wytwarza te obiekty jako swój skutek i sprawia, że ontologiczny monizm bycia 
podmiotem pojawiających się zdarzeń musi być zastąpiony pluralizmem faz: jako 
taka, indywiduacja nie będzie już dłużej dotyczyła indywiduującego się bycia, ale ra-
czej stawanie się indywiduacji”23. Akcent jest więc położony po zupełnie innej stronie: 
najpierw jest proces, samo „staje się,” i dopiero wtedy na drodze tego „staje się” mamy 
do czynienia z jednym z jej etapów: esencjalnym bytem, bytem który istnieje na zasa-
dzie resztki, który jest tylko dlatego, że wcześniej było „staje się”. „Staje się” stawało 
się i po drodze zmieniało swoje fazy. Pasuje więc w tym miejscu również użycie słowa 
„indywiduacja” w sensie szerszym, jaki stosowaliśmy do innych form stawania się 
„podmiotu”, ponieważ zgodnie z intencją Simondona, można uznać, że wcześniejsze 
formy kształtowania się podmiotu były po prostu wcześniejszymi fazami procesu in-
dywiduacji, które to fazy ukazywały się w jego trakcie i były resztkowymi momentami 
bycia procesu „stawania się”. Można więc powiedzieć również, że cały historyczny 
dyskurs podmiotowy, który ukazuje się i dopełnia w procesie językowych prób uchwy-

niczym pytaniem, na które próbował odpowiedzieć w swojej głównej pracy The Infinite Conversation 
jest to, które stawia kwestie sztuki i literatury, pyta on mianowicie „co wchodzi w grę, gdy przyjmujemy 
za fakt, że coś takiego jak sztuka czy literatura istnieje?” (Susan Hanson w przedmowie do The Infinite 
Conversation, str. XI). Naczelnym twierdzeniem Blanchota było to, że jednostkowe bycie nie spełnia się 
w swoim celu, lecz w samym dążeniu do niego, które jest ciągłym krążeniem, ciągłym byciem w drodze, 
które jest „detour” języka, jest stałym „powtórzeniem bez swojego źródła, ponownym stawaniem się, 
gdzie to, co jeszcze się nie zaczęło zaczyna się znowu” (The Infinite Conversation, s. 159.)
22 Sauvagnargues A., Crystals and Membranes: Individuation and Temporality, [w:] Simondon Gilbert, 
Being and Technology, red. Boever, Arne, Murray, Alex, Edinburgh University Press, Edinburgh 2012, s. 
57-70, s. 58, (tłumaczenie własne autora artykułu).
23 Sauvagnargues, dz. cyt., s. 59.
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cenia tego, czym jest podmiot, (ale też nie tylko językowych prób, liczą się tu też 
niejęzykowe próby uchwycenia stawania się podmiotu, jak obrazy, czy inne formacje 
niedyskursywne) jest również resztkowym momentem stawania się, czyli procesu in-
dywiduacji. W kolejnych częściach pracy chciałabym krótko opisać, na czym polega 
to simondiańskie, przełomowe rozumienie podmiotu, jako momentu stawania się in-
dywiduacji, zamiast mówić tylko o indywidualizowaniu się, czy też indywiduowaniu 
się bycia/podmiotu.

2. Najważniejsze pojęcia w teorii indywiduacji Simondona

Podstawowym pojęciem dla zrozumienia indywiduacji u Simondona jest pojęcie 
metastabilności odnoszące się do sytuacji wyrównania sił nieświadomości działają-
cych u podstaw indywiduacji. Samo pojęcie pozwala „przejść z ontologii bycia do 
ontologii stawania się”24 i jest efektem „połączenia teorii informacji oraz fizyki przesu-
nięcia fazowego w materii”25, czyli pochodzi z mechaniki kwantowej. Simondon uży-
wa tego pojęcia, ponieważ dobrze oddaje ono sytuację stawania się, gdy metastabilny 
system, czyli system znajdujący się w pewnej równowadze, zmienia się pod wpływem 
drobnej zmiany jego parametrów (np. ciśnienia)26. Wprowadzenie drobnej zmiany po-
woduje więc aktualizację energii tkwiącej potencjalnie w tym systemie: „chociaż ta 
energia staje się aktywna w obrębie systemu, jest zwana potencjalną, ponieważ wy-
maga transformacji systemu po to, by się ustrukturować, tzn. zostać zaktualizowa-
ną zgodnie ze strukturami systemu”27. Użycie języka mechaniki kwantowej pozwala 
przywołać tu konkretną sytuację aktualizowania potencjału, Simondon nie musi stwa-
rzać nowego języka do wyrażenia tego, jak działają procesy indywiduacji. Przeciwnie, 
wykorzystuje on znane fakty z fizyki, by zobrazować swoje całkowicie nowe poglądy 
w dziedzinie ontologii. Takie podejście pozwala mu ominąć problem dualizmu materii 
i formy,28 ponieważ odwołując się do przykładu metastabilnego systemu, mamy do 
czynienia cały czas z jednym systemem, który jednakże zmienia się pod wpływem 
wprowadzenia elementu różnicującego, który może być rozumiany jako pewien błąd 
w metastabilnej strukturze, pewne odstępstwo od normy. Simondon pisze, „że to, co 
jest pre-indywidualne jest metastabilne, wciąż przybierające formę, zorientowane na 
pewne typy organizacji, i że to generuje tymczasowe rozwiązania, które podtrzymują 
dziejącą się genezę ciągle nowych, stale jeszcze niezaktualizowanych wirtualności”29. 
Jednakże z procesem indywiduacji nie mamy jeszcze do czynienia w tym momencie 
wyrównania, rozpoczyna się on dopiero w chwili, gdy dojdzie do naruszenia tego 
wyrównania, czyli gdy pojawi się clinamen. Muriel Combes pisząca o filozofii Simon-
dona nawiązuje tu do jego „zasady indywiduacji” jako tej, która wprowadza taki wła-
śnie clinamen i która powoduje, że metastabilne siły dążące do tworzenia określonych 
bytów, do przyjmowania stałych, określonych form popełniają jakiś błąd, mylą się. 

24 Sauvagnargues, dz. cyt., s. 58.
25 Tamże.
26 Por. Combes, dz. cyt., s. 85. 
27 Tamże. 
28 Por. Tamże.
29 Grosz E., Identity and Individuation: Some Feminist Reflections, [w:] Simondon G., Being and Tech-
nology…, s. 37-56, s. 40.
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Siła clinamenu powoduje, że ruchomy obiekt „zbacza ze swojej trajektorii i wchodzi 
w układy z innymi atomami, aby utworzyć jednostkę”30. W działaniu tej siły przejawia 
się inna siła, siła kreacji czegoś nowego, ponieważ to odstępstwo od założonej wcze-
śniej normy w działaniu sił metastabilnych powoduje, że w wydarzeniu bycia pojawia 
się nagle coś nowego, coś nieprzewidywalnego. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy 
w metastabilne wkrada się ów błąd i gdy kierunek realizacji potencjalności ulega nie-
przewidzianej zmianie. W tym miejscu rolę indywiduującego ruchu przyjmuje właśnie 
reguła clinamenu, która zawsze różni to, co wcześniej było metastabilne. Odchylenie, 
błąd, niepoprawność są więc źródłem tego, co wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, 
niepowtarzalne. Odchylenie to jest również związane z zaskoczeniem: chcieliśmy, by 
atomy poprawnie tworzyły rzeczy, a okazuje się, że są one popsute i w dodatku nie 
byliśmy w stanie przewidzieć tej ich kondycji. Indywiduacja polega więc nie tylko na 
odejściu od normy, ale też na procesie, który zaczyna się nie tam, gdzie go oczekiwa-
liśmy, jest to proces, który dzieje się niejako mimochodem, na granicy świadomego 
i nieświadomego, na marginesie tego, co uważamy za pożądane. Może się więc czasa-
mi okazać, że życie toczy się gdzieś indziej, niż tam, gdzie się go spodziewamy.

Aby wyjaśnić czym jest dla niego indywiduacja, Simondon używa opisu tworzenia 
się kryształu, który nazywa modulacją transduktywną. Pisze on: „Kryształ może być 
potraktowany jako najprostszy obraz transdukcji: zaczyna się od małego nasionka, po-
tem rośnie w każdym kierunku w obrębie swojego pre-indywidualnego milieu, każda 
już ukształtowana warstwa służy mu jako strukturalna baza następnej molekularnej 
powłoki, dzieje się to w procesie bycia tworzonym poprzez wzmagające się matry-
cowanie”31. I dalej dookreśla: „Indywiduacja kryształu tworzy się poprzez spotkanie 
pomiędzy metastabilnym milieu a osobliwością, która się wyłania. To właśnie to spo-
tkanie, rzut kośćmi, czy też aleatoryczna szansa, która daje podstawy jej własnej ko-
nieczności”32. Ta konieczność nie jest odgórnie narzuconą regułą, jest raczej tak, że 
ta reguła jest wytwarzana w czasie i przez tworzenie się samej indywiduacji. Tam, 
gdzie rządzi proces jako zasada indywiduacji, gdzie wciąż możemy natknąć się na 
clinamen, reguły nie są nadawane z zewnątrz, nie mają charakteru transcendentalne-
go. Przeciwnie, one same są wytworem tego procesu: „Aby zrozumieć indywiduację 
musimy zwrócić się do procesu, w którym zasada nie tylko jest umieszczana w działa-
niu, ale również ustanawiana.”33 Stąd, nie mamy do czynienia z sytuacją, że najpierw 
mamy daną regułę działania, a dopiero później jej wynik, czyli w pełni ukształtowany 
obiekt. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy wynik, czyli zindywiduowane bycie jako 
resztkowy obiekt powstały w wyniku procesu indywiduacji, autopojetycznie tworzy 
reguły, pod które sam podpada i w zgodzie, z którymi działa. Proces działa nieprze-
rwanie i w końcu uzyskujemy sytuację, gdy ten zmieniony pod wpływem działania 
stworzonej przez siebie reguły poboczny efekt indywiduacji, sam znowu produkuje 
kolejną, zmienioną regułę. Na tym właśnie polega autopojetyczność systemu, o któ-
rej mówili Humberto Maturana i Francisco Varela34, gdy umysł produkujący reguły 

30 Combes, dz. cyt., s. 2.
31 Sauvagnargues, dz. cyt., s. 59. 
32 Sauvagnargues, dz. cyt., s. 60.
33 Combes, dz. cyt., s. 2.
34 Foley W. A., Anthropological Linguistics. An Introduction, Blackwell Publishing, Malden, Oxford, 
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i procesy zmienia sam siebie, w związku z czym, kolejne reguły, które wyprodukuje 
już ten nowy, zmieniony umysł będą się różniły od poprzednich, wyprodukowanych 
przez jego starszą wersję. Ten rodzaj autopojezy, ten rodzaj przekształcania środo-
wiska zewnętrznego i podmiotowych ruchów i sił, które zwrotnie wpływają na to, 
co to środowisko przekształca, zakłada również regułę koła hermeneutycznego, któ-
ra została wprowadzona do filozofii przez Friedricha Schleiermachera35, opracowana 
przez Martina Heideggera36 i Hansa – Georga Gadamera37, ona również zakłada pewną 
kolistość postępowania i analizy, gdy patrzymy na całość z perspektywy części, a na-
stępnie analizujemy części z perspektywy całości. Można więc powiedzieć, że reguła 
indywiduacji w kształcie, w jakim rozumiemy ją teraz, jest wynikiem wpływu, jaki 
filozofia egzystencjalna i hermeneutyczna miały na filozofię po zwrocie językowym. 
Reguła ta zawiera w sobie, w rozumieniu Simondona, działanie systemów autopoie-
tycznych i jest samostwarzającą się i samoregulująca się maszyną, procesem, który 
stwarza swoje skutki, jak również jest sam przez nie regulowany. W tym jednym ruchu 
„Simondon podstawia indywiduację pod indywiduum i operację pod zasadę. Wyni-
kiem jest coś, co można by nazwać ››słowem-porządkującym‹‹ pierwszym wymogiem 
dla myśli: „szukać poznania indywiduum przez indywiduację, raczej niż indywidu-
ację przez indywiduum”38. Zasada indywiduacji nie jest więc regułą, którą możemy 
zastosować przy produkcji indywiduów. Zasada ta nie generuje obiektów, nie jest też 
zasadą tej generacji. Najlepiej działa, gdy dostarczymy jej materiału i będziemy ocze-
kiwać pobocznych efektów, zdarzeń na marginesie dyskursu. Takim pobocznym źró-
dłem przekształceń, w przeciwieństwie do obiektywnych rezultatów działania zasady, 
jest proces. Proces traktowany jako przejście, operacja, która nie ma zaplanowanego 
końca, lecz której efekty zbieramy po drodze. Więcej, to droga jest głównie efektem 
procesu. Combes pisze, że poszukiwanie reguły indywiduacji stworzyło przestrzeń, 
„w której tradycyjna ontologia została zepchnięta na boczny tor: ontologia ta w uprzy-
wilejowywaniu ukonstytuowanego terminu ignorowała operację, która konstytuowała 
to, co indywidualne, to jest, indywiduację jako proces”39. W tradycji filozoficznej, jak 
podaje Combes, charakterystyczne było to, że uprzywilejowywano efekty procesów, 
zamiast same procesy. Tak doszło do tego, że skupiano się w większości na przedmio-
tach wiedzy, zamiast na procesie zdobywania tej wiedzy, Combes pisze: „Przedmiot 
wiedzy pojawia się jedynie przy okazji stabilizacji operacji indywiduacji, gdzie ope-
racja, wcielona w swój wynik, znika. To zakrycie operacji przez tworzony przez nią 
wynik, Simondon uważa za powód do zapomnienia o operacji – co jest charaktery-
styczne dla tradycji filozoficznej. Filozofia, zamiast pamiętać o operacji konstytuowa-
nia skupia się na idealnej konstytucji przedmiotu wiedzy”40. Simondon „wydaje więc 

Victoria 2009, s. 8-11.
35 Schleiermacher, Friedrich, Hermeneutic und Kritik: mit einem Anhang Sprachphilosophischer Texte 
Schleiermachers, (red.) M. Frank, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1977.
36 Heidegger M., Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 217.
37 Gadamer H. G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 367-375.
38 Simondon G., L’individu et sa genèse…, s. 22, L’individuation á la lumière…, s. 24, [cyt. za:] Combes, 
dz. cyt., s. 2.
39 Combes, dz. cyt., s. 2.
40 Combes, dz. cyt., s. 7.
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wojnę tradycji substancjalistycznej, której zawdzięczamy niezrozumienie tego, czym 
jest relacja. Relację uważa się za relację między obiektami, których istnienie poprze-
dza akt umieszczenia ich w relacji. „Dzieje się tak dlatego, że obiekty te są traktowane 
jako substancje”41. Jeśli chcielibyśmy odwrócić to tradycyjne myślenie, to studia nad 
indywiduacją pokazują, że substancje stają się „ekstremalnym przypadkiem relacji, 
brakiem konsekwentnego podejścia do relacji”42. Substancja jawi się tu jako obiekt, 
który absorbuje w siebie relacje, które dały jej początek, zaciemniając je”43. 

Pojęcie procesu operacji u Simondona jest kluczowe, stąd waga, jaką mu nadaje 
w przeciwieństwie do stałych efektów działania procesów, jak różne obiekty wiedzy. 
Proces jako taki jest tak ważny u Simondona, ponieważ jest on przejściem od za-
pisanej przeszłości i teraźniejszości do kreacji, jako tego, co pozwala rozwijać się 
procesom indywiduacji. Aby wyjaśnić charakter tego kreatywnego przejścia Simon-
don używa terminu „transdukcja”. Transdukcja może być rozumiana jako przejście 
z etapu metastabilności nieświadomości w etap niestabilności kreacji, poprzez pewną 
niekonkluzywność, pewien błąd, niekonsekwencję, czyli poprzez odpowiednik clina-
menu. W tym sensie jest to proces, przez który „różne pre-indywidualne siły tracą 
zgodność w swoim działaniu, generują pewną niezbieżność, rozejście się, problem, do 
którego indywiduacja się odnosi poprzez tworzenie lub odkrycie procesu, zdarzenia, 
wymiaru lub obiektu, które umożliwiają wyłonienie się nowego porządku na innym 
poziomie”44. Transdukcja jest więc towarzyszeniem myśli na jej poziomie tworzenia, 
towarzyszeniem jej jako głównemu procesowi indywiduacji, który się dokonuje, po-
nieważ myśl jest jedną z faz indywiduacji, a towarzysząca jej próba podążania za nią 
jest resztką tej indywiduacji, która przyjmuje formę subiektywności. Dlatego wiedza 
nie jest obiektem – efektem badań i myślenia, jest ona samym tym myśleniem, samym 
procesem myślenia tej wiedzy, a towarzyszenie temu procesowi sprzyja tworzeniu się 
jednostki. Myśl, jako jedno z wielu, jest momentem indywiduacji, podmiot kształtuje 
się, gdy ta myśl zostaje zebrana w jedno. Jednak myśl, z racji tego, że jest tu głównym 
działaniem, jest czymś więcej niż jedno. Ten problem u Simondona jest określany jako 
problem jednego i wielości. Problem ten zakłada, że tożsamość jest zawsze czymś 
więcej niż samą sobą, czymś więcej niż jedno, ponieważ „bycie nie wyczerpuje się 
w tożsamościach, którymi się staje”45. Bycie, czy też jednostkowość jest jedynie fazą 
w stawaniu się indywiduacji, posiadając zawsze już w sobie rezerwę dalszego bycia, 
dalszego stawania się, czyli odpowiedzi na stawiane mu problemy. Bycie jest więc za-
wsze już wybraniem pewnej drogi stawania się z założeniem, że potencjalnie dróg do 
wyboru jest bardzo wiele, a resztkowy podmiot jest jedynie zasadą różnicowania się 
tych potencjalności. Bycie jest więc jedynie jedną z wielu realizacji tego, co istnieje 
jako potencjalność w zasobie indywiduowania się. 

Jednostkowość jest więc tym, co powstaje, gdy towarzyszy się myśli w jej stawaniu 

41 Simondon G., L’individu et sa genèse…, s. 30, L’individuation á la lumière…, s. 32, [cyt. za:] Combes, 
dz. cyt., s. 16.
42 Simondon G., L’individu et sa genèse…, s. 233, L’individuation á la lumière…, s. 321, [cyt. za:] 
Combes, dz. cyt., s. 16.
43 Combes, dz. cyt., s. 16.
44 Grosz, dz. cyt., s. 42.
45 Combes, dz. cyt., s. 5.
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się, w jej genezie. Bycie jest tym towarzyszeniem. Simondon pisze: „Myśl nie jest ni-
czym innym niż jedną z faz bycia – stawania się, ponieważ operacja indywiduacji nie 
zakłada już ukonstytuowanego obserwatora”46. Simondon nazywa transdukcję „pro-
cedurą umysłu, gdy on odkrywa. Ta procedura polega na towarzyszeniu byciu w jego 
genezie, w przeprowadzaniu genezy myśli w tym samym czasie, co genezy obiektu, 
który ją przeprowadza”47. Bycie jednostkowe nie jest więc zamianą jednej tożsamości 
na inną w trakcie rozwoju jednostkowego, lecz jest zawsze czymś więcej niż te toż-
samości, ponieważ jest realizacją jednej z możliwych ścieżek rozwoju indywiduacji, 
procesem transdukcji, który jako efekt zaburzenia nieświadomości generuje odstęp-
stwo od ustalonej formy, czyli generuje nowość, jest uruchomieniem procesów od-
powiadania na problem, myślą, która problematyzuje to, co napotyka w wyniku tego 
odstępstwa od normy. Jest więc transdukcja „kreatywnym przejściem od przeszłości 
i teraźniejszości pre-indywidualnego w nieznaną przyszłość (…) Jest rodzajem dzia-
łania sił rozwiązujących problemy (…) Jest ruchem przez to, co specyficzne dla real-
nego, jak bergsońska intuicja, która rozróżnia naturalne kontury rzeczywistego (…) 
i używa tych naturalnych konturów, by rozwinąć bycie, które pośrednio je wyraża”48. 

Zgodnie z tym, co głosił Simondon, również Gilles Deleuze broni się przed mó-
wieniem o podmiocie czy subiektywności. Był on uczniem Simondona w tym sensie, 
że dawał pierwszeństwo procesom i relacjom, które jednakże inaczej nazywał. Odpo-
wiednikiem simondiańskiej tworzącej i problematyzującej transdukcji, która oparta 
jest głównie na sile działania tego, co nie zmierza do żadnego końca, efektu lub celu, 
jest u Deleuze’a pragnienie jako siła tworząca. Pragnienie u Deleuze’a jest przedłu-
żeniem działania wirtualnej potencjalności i produkujących sił nieświadomości, tak 
jak podmiot u Simondona jest resztkowym efektem działania i tworzenia się myśli to-
warzyszącej stawaniu się indywiduacji. Również pragnienie u Deleuze’a nie ma pod-
stawy w postaci bycia czy subiektywności, jest ono raczej samym funkcjonowaniem 
maszyn pragnienia: „Deleuze i Guattari nie mówią ani o pragnących podmiotach, ani 
o bezosobowych strukturach psychicznych, generujących podmiotowość, ani nawet 
o wydarzeniu podmiotowości (…), lecz o maszynach pragnienia”49. Zalążkiem działa-
nia deleuzjańskich maszyn pragnienia jest, podobnie jak u Simondona, również i u De-
leuze’a zdarzenie, które zachodzi w obszarze nieświadomego, czyli „poniżej poziomu 
indywiduum”50 i podobnie jak u Simondona celem procesów nie było uzyskanie efek-
tu, lecz raczej zintensyfikowanie przebiegu procesów, tak również u Deleuze’a pra-
gnienie nie dąży do uzyskania swojego skutku, czy obiektu, lecz, jako maszyna, ma po 
prostu działać, funkcjonować, być produkcją produkcji. Michał Herer w pracy „Gilles 
Deleuze. Maszyny – Struktury – Kreacje”51 pisze o pragnieniu u Deleuze’a, że „spełnia 
[ono] wszystkie kryteria rozpoznawcze maszynizmu – jego podstawowym określe-
niem nie jest (…) ewokowanie sensu, lecz funkcjonowanie, które polega na produkcji, 

46 Combes, dz. cyt., s. 7.
47 Simondon G., L’individu et sa genèse…, s. 32, L’individuation á la lumière…, s. 34, [cyt. za:] Combes, 
dz. cyt., s. 7.
48 Grosz, dz. cyt., s. 43.
49 Herer M., Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje, Universitas, Kraków 2006, s. 163.
50 Tamże. 
51 Herer M., Gilles Deleuze. Struktury – Maszyny – Kreacje, Universitas, Kraków 2006.
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aranżowaniu wciąż nowych układów i powiązań, rozsadzających od wewnątrz każdy 
porządek społeczny, polityczny, ekonomiczny, itp”52. 

Rozkład od wewnątrz i destabilizowanie ustanowionych układów i całości jest 
u Deleuze’a działaniem nazywanym deterytorializacją. Wraz z terytorializacją, sta-
nowi ona jeden z mechanizmów działania pragnienia. Deterytorializacja wchodzi na 
wcześniej ukształtowane i stabilne terytorium i wprowadza doń zmiany, które destabi-
lizują jego działanie. Urządzenia danego terytorium przestają funkcjonować zgodnie 
z istniejącymi na nim regułami, w miejsce starych reguł wprowadzane są nowe, które 
sprawiają, że dane terytorium nie jest już tym, czym było wcześniej. Zostało ono po-
zbawione swoistości i zmienione na coś zupełnie innego lub w ogóle jego działanie 
zostało rozbite zgodnie z dążeniem deterytorializacji do potencjalności chaosu i jej 
funkcją do wzmagania różnych sił, kosztem obiektów powstałych w wyniku działania 
tych sił. Deleuze pisze, że „za każdym razem, kiedy terytorialne urządzenie zostaje 
porwane przez ruch, który je deterytorializuje (…), powiemy, że uruchamia się jakaś 
maszyna”53. Według Deleuze’a pragnienie jest maszyną, więc deterytorializacja do-
konuje się poprzez wprowadzenie na dane terytorium innego pragnienia, które rozsa-
dza dotychczasowe działania i zmienia ich trajektorię. Mając cały czas na względzie 
maszynowy charakter pragnienia, Herer pisze, że w sytuacji deterytorializacji „tery-
torialne kody i reguły poddane są maszynowemu prawu ciągłej wariacji, ich stabil-
ność w określonych granicach (…) jawi się z tej perspektywy jako coś względnego, 
nietrwałego. Proces, który je ››porywa‹‹, prowadzi zawsze dalej, w stronę jakiegoś 
nowego terytorium, polega na ››wytwarzaniu rzeczywistości nowego typu‹‹”54. Tak 
więc, podobnie jak u Simondona, Deleuze daje pierwszeństwo regułom, które raczej 
destabilizują działanie stałych układów i obiektów. Ta destabilizacja stwarza zawsze 
możliwość pojawienia się nowej jakości w miejsce starego układu, nowej siły twór-
czej zamiast nietwórczej stabilizacji. Podobnie jak u Simondona, Deleuze przedkłada 
relację nad substancjalność biegunowych obiektów umieszczonych po obu stronach 
relacji, podobnie jak u Simondona, również u Deleuze’a kluczowym momentem tej 
destabilizacji jest moment clinamenu, który przesuwa stawanie się z obszaru realizacji 
konsekwencji zachodzących ruchów, w obszar kreacji, gdzie nie zawsze mamy do 
czynienia z wynikającą z założenia konsekwencją, a częściej z odchyleniem, które-
go skutek jest nieprzewidywalny, bądź które samo staje się samonapędzającym się, 
otwartym procesem, i w tym sensie jest źródłem pragnienia. Clinamen przesuwa sta-
wanie się na inny tor, zmienia kierunek jego realizacji. Deterytorializacja opisywana 
u Deleuze’a jest właśnie takim punktem kreacji, gdzie wszystko jeszcze jest możliwe 
i żaden z kierunków nie jest jeszcze przesądzony. Ta potencjalność stawania się wy-
różnia po raz kolejny to, o czym mówił Simondon, mianowicie, że jednostkowość jest 
już zawsze czymś więcej niż tylko tym, czym jest aktualnie. Jest ona bowiem zawsze 
już brzemienna możliwościami. Procesy stawania się indywiduacji stale uczestniczą 
w problematyzacji tego, czym jest myśl im towarzysząca. Śledzenie toku stawania się 

52 Herer, dz. cyt. s. 177.
53 Deleuze G., Guattari F., Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrenie II, Minuit, Paris 1980, s. 411, [cyt. 
za:] Herer, dz. cyt., s. 128.
54 Herer, dz. cyt., s. 128 oraz Deleuze G., Mille Plateaux…, s. 177, [cyt. za:] Herer, dz. cyt., s. 128.
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tej myśli przynależy właśnie temu, co jako zebrane w jedno, może być ostatecznie, 
choć niezgodnie z zamierzeniem Simondona, nazwane subiektywnością.

3. Podsumowanie

Simondon i Deleuze są autorami, którzy wpisują się w już dość dobrze ugruntowa-
ną tradycję pisania po zwrocie afektywnym. Jednym z jego przejawów jest skupienie 
się na kwestii pragnienia, jako tego, którego działanie ma charakter twórczy i przeciw-
stawia się filozofii opartej na substancji i substancjalistycznym podmiocie. Podmiot 
jest niechcianą konsekwencją procesu kreacji zarówno u Deleuze’a, jak i u Simondo-
na. Przejście na stronę pragnienia, czyli także jego afektów i niesionej z nim energii 
twórczej zdolnej do ciągłego twórczego zmagania się ze światem stałych obiektów, 
rozpoczyna się właśnie wraz z pracą Simondona, który podkreślał pierwszeństwo re-
lacji nad obiektami, pomiędzy którymi ona zachodzi. Twierdził on, że takie odwróce-
nie zaciemnia właśnie to, co do powstania obiektów się przyczyniło, czyli relacje. To 
one są twórczą siłą indywiduacji, która co ważne nie działa jako podstawa podmiotu. 
Przeciwnie, podmiot i jego myśl są jedynie jedną z faz działania indywiduacji. Obaj 
wymienieni autorzy piszą więc nie tylko o indywiduacji bądź indywidualizacji bycia, 
lecz przede wszystkim o stawaniu się indywiduacji, o istnieniu i działaniu jej proce-
sów. Obydwa te terminy: indywiduacja bycia i bycie indywiduacji oznaczają bycie, 
które się staje, czyli rozwija się, prze naprzód, zmienia się w czasie, jednakże jest za-
sadnicza różnica między pojęciem indywiduującego, czy też indywidualizującego się 
bycia, a pojęciem stawania się, które możemy określić jako stawanie się indywiduacji. 
Drugie z wymienionych pojęć kładzie nacisk na samo stawanie się w przeciwieństwie 
do nacisku położonego na jego podmiot. Drugi z tych terminów może mieć jeszcze 
bardziej klasyczną i tradycyjną formę, mianowicie, gdy będziemy mówić o Bycie jako 
substancji Bytu, jako osobowym podmiocie, czy też o podmiocie, obiekcie badań. 
Kontrpojęciem byłoby tu bycie jako proces bycia, czyli bytowanie, o którym to poję-
ciu mówił Martin Heidegger. On jako pierwszy odróżnił bycie od Bytu i to jemu za-
wdzięczamy przejście z poziomu ontologicznego istnienia na poziom ontyczny, które 
to przejście jest właśnie próbą skupienia się na egzystencji bycia zamiast na substancji 
Bytu. U Simondona, a także u Deleuze’a, wzorującego się w kwestii indywiduacji 
na teorii Simondona, mamy do czynienia z podobnej wagi przesunięciem akcentów. 
Jest to przesunięcie podobnej wagi dla ontologii, ponieważ wymagało zarysowania 
nowej mapy obszaru, który bierze pod uwagę. Jest to przesunięcie o podobnej wadze, 
ponieważ, żadna z wcześniejszych nazw używanych do opisu tematyki, której bada-
nia Simondona i Deleuze’a są przewrotną konsekwencją, nie może zostać użyta do 
opisania pola działania sił określających obszar stawania się indywiduacji. Nie pasują 
tu ani nazwa „filozofia podmiotu,” czy też „filozofia bycia,” lub „filozofia stawania 
się”. Żadna z podanych tu nazw tego nowego obszaru działania sił, wynikającego 
z przesunięcia zainaugurowanego przez Simondona i Deleuze’a, nie jest do końca 
odpowiednia, ponieważ Simondon i Deleuze opisują obiekt, czy też podmiot, swoisty 
wyłącznie dla opisanego przez nich procesu, czyli niemieszczący się w dotychcza-
sowych kategoriach. Na tym polega właśnie novum wprowadzone przez Simondona 
i Deleuze’a, że żadna z dotychczasowych nazw opisywanych przez nich procesów 
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ontologicznych nie odpowiada już dłużej obiektowi sfery, którym oni się zajmują. 
Dlatego należałoby nadać zupełnie nową nazwę całej nowej dziedzinie fenomenów, 
na które oni wskazali, i można powiedzieć, które oni odkryli i poddali pod wspólny 
namysł. Opisali więc całą nową sferę życia podmiotu, które im bardziej wartościowe, 
tym mniej poddane jest temu podmiotowi, a bardziej raczej działaniom sił występują-
cych poza podmiotem i sprawiających, że podmiot jest już zawsze czymś więcej, niż 
tylko sobą samym, jest już zawsze wyrazem bogactwa możliwości, które reprezentuje 
indywiduacja, a której jedna z faz sprowadza się do stania się podmiotem. Simondon 
i Deleuze opisali więc nowy obszar zdarzeń, sferę, której nikt przed nimi nie dostrzegł, 
a bez której, jak się okazuje, opis „podmiotu” nie jest kompletny, i w wyniku której 
nie możemy już zasadnie o „podmiocie” jako takim mówić, należy tu mówić o czymś 
innym, jednakże to „inne” stanowi właśnie problem. Pytamy więc: o czym należy 
mówić?, jakich określeń, skoro słowo „podmiot” już tu nie pasuje, należy używać? 
Simondon i Deleuze podają nam właśnie teorię tego „czegoś”. Dopiero ukazanie tegoż 
obszaru działania i zdarzeń uświadamia nam, jak wielki brak niosło ze sobą mówienie 
o „podmiocie” nieuwzględniające tego obszaru. Simondon i Deleuze wskazali więc na 
działania ontologiczne: tworzenia i pragnienia, których pominięcie w spójnym opisie 
działań jednostki jest niemożliwe.

Odróżnienie bycia jako ostatecznego skutku procesu od procesu, który jest na zasa-
dzie stawania się, i im bardziej jest niedokończony, tym bardziej jest w fazie trwania, 
takie odróżnienie jest założeniem, na którym Simondon buduje swoją teorię indywi-
duacji. Zgodnie z tym założeniem można więc powiedzieć, że im mniej podmiot jest 
skończony, tym bardziej żyje, ponieważ wciąż i coraz bardziej istnieje, gdy indywidu-
acja wciąż i coraz bardziej staje się nieukończona. Tylko niedokończona indywiduacja 
trwa w czasie, czyli staje się, i tylko w tej sytuacji stawania się, jest możliwe wykształ-
canie z siebie jej momentów resztkowych, czyli bycia podmiotu. Im bardziej indywi-
duacja jest nieskończona, przez tym więcej faz bycia przechodzi, i tym więcej jej po-
bocznych skutków. Należy więc mnożyć procesy stawania się, dołączać się do innych, 
zewnętrznych wobec nas procesów, dołączać się do stawania się samego. Odróżnienie 
bycia jako ostatecznego skutku procesu od procesu samego pozwala odróżnić filozofię 
opartą na skończonych obiektach od filozofii opartej na wartościach. Tam, gdzie mamy 
do czynienia ze skutkami procesów zawsze wkrada się skończoność i śmierć, czyli 
tam, gdzie coś zostaje wyprodukowane i wykształcone zawsze mamy do czynienia 
z obiektem. Obiekty natomiast się wymienia, sprzedaje i kupuje. Jest tu mowa o skoń-
czoności i śmierci, ponieważ wkrada się nihil, czyli nic: koniec i sprzedaż jest takim 
właśnie końcem życia skończonego obiektu. Z jednej strony nic pojawia się, gdy coś 
sprzedamy lub kupimy, z drugiej zaczynamy zarabiać na czymś, gdy to nie ma już dla 
nas żadnej wartości. Gdy mamy do czynienia ze skończonymi obiektami, które poja-
wiają się w wyniku działania procesów indywiduacji w szerokim sensie, okazuje się, 
że nadają się one jedynie do konsumpcji. I to jest konsekwencja tego rodzaju myślenia, 
któremu Simondon, a z nim Deleuze, chcieli się przeciwstawić. Dlatego ich filozofia 
może być również odpowiedzią na pułapki współczesnego konsumpcjonizmu. Mamy 
żyć procesem stawania się, który nas przerasta, a nie żyć produktami, które są tylko 
tym, co zaciemnia wartość tego procesu. Mamy się przyłączyć do indywiduacji, która 
przejawia się w stawaniu się innego człowieka, lub znaleźć stawanie się w sobie, jako 
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to, przez czego stawanie się my się stajemy, czyli zauważyć stawanie się zdarzeń lub 
bytów dookoła nas, i dać się porwać temu procesowi. Jeśli być, to tylko o tyle, o ile 
jesteśmy jego częścią, a nie jego autorem czy inicjatorem. Zrozumieć swoje miejsce 
w procesie stawania się i swój resztkowy charakter, charakter czegoś, co jest tylko na 
mocy nieznanych sił, próbować je poznać jako to, co nas ukształtowało i wciąż kształ-
tuje, zrozumieć moc stawania się, i nas jako jego krótkiego momentu – to sugestie, 
które Simondon i Deleuze poddają nam pod namysł.
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Gilbert Simondon i Gilles Deleuze o procesach indywiduacji

Streszczenie

Podstawę opracowania stanowią prace Gilberta Simondona i Gillesa Deleuze’a dotyczące indywidu-
acji. Celem analizy było natomiast ukazanie, w jaki sposób wykształciło się to pojęcie i co odróżnia je 
od stosowanych w klasycznej literaturze filozoficznej określeń podmiotowości, takich jak: tożsamość 
jednostkowa, podmiot, indywidualna narracja. Zakres tematyczny opracowania obejmuje literaturę po 
zwrocie afektywnym, którego Simondon i Deleuze są najważniejszymi inicjatorami. Pomocne w wyja-
śnieniu zagadnienia indywiduacji okazały się również teorie autopojezy Humberto Maturany i Francisco 
Vareli, założenia filozofii Martina Heideggera czy hermeneutyka Hansa-Georga Gadamera. Przywołane 
idee Maurice’a Blanchota pozwalają lepiej zrozumieć, na czym polega przewaga procesów stawania się 
i indywiduacji nad statycznością i biernością ich końcowych efektów. Wnioski, do których prowadzi 
niniejsza analiza rozciągają się od stwierdzeń metodologicznych, dotyczących rodzaju wiedzy, z jaką 
mamy do czynienia wskutek problematyzacji realizowanych na poziomie stawania się, gdzie wiedza nie 
jest już traktowana jako obiekt – efekt badań, a jako samo myślenie, aż po założenia teoretyczne, gdzie 
podmiot przestaje być ontologicznym centrum wszechświata, a filozofia oparta na substancji i substan-
cjalistycznym podmiocie nie ma już racji bytu. Aby umożliwić mówienie o podmiocie w tych nowych 
warunkach, Simondon i Deleuze inaugurują szeroki obszar badań, wprowadzają nowe pojęcia, adaptują 
teorie, które mogłyby ułatwić zrozumienie ich nowatorskiego podejścia. Natomiast tym, co najbardziej 
pozostaje w pamięci, gdy mówimy o ich teorii, jest idea podmiotowości bez podmiotu, która wyłania się 
z ich analiz: podmiotowości otwartej na twórcze przekształcenia, odpowiedzialnej za kształt, którym się 
staje, istnienia, które zamiast dbać tylko o siebie, troszczy się o procesy stawania się dziejące się wokół 
niego. Nacisk na indywiduację jako stawanie się będące elementem większego projektu to podstawowy 
wyznacznik tego, co zostało przedstawione w artykule.

Słowa kluczowe: indywiduacja, jednostka, Simondon, Deleuze, metastabilność, transdukcja, pragnienie
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Struktura rzeczywistości wg. Maxa Tegmarka

1. Wstęp

Naturalnym i potocznym poglądem „człowieka z ulicy” jest przekonanie, że żyje on 
i funkcjonuje w określonej rzeczywistości, w świecie fizykalnym istniejącym obiek-
tywnie i niezależnie od niego. Oczywiste dla niego będzie przeświadczenie, że cytryna 
jest żółta i kwaśna a drzewo „walące się” po ścięciu na ziemię wydaje potężny odgłos 
upadku. Natomiast filozofowie przynajmniej już od czasów Demokryta wiedzą, iż 
nasze postrzeganie przyrody fizycznej nie jest pozbawione subiektywnej „domiesz-
ki”. W rzeczywistym świecie nie ma barw, dźwięków, smaków ani woni; jest to na-
sza reakcja na bodźce pochodzące ze świata zewnętrznego a w świecie zewnętrznym 
obiekty nie są ani czerwone, ani słodkie. Niemniej jednak zarówno przeciętni ludzie,  
jak i (na ogół) filozofowie podchodzą do świata zewnętrznego jako sfery bytowej nie-
wątpliwie istniejącej. W pewnym sensie rzeczywiste są również stany ducha podmiotu 
poznającego: jego uczucia, wyobrażenia, „obrazy” świata zewnętrznego, fizykalnego. 
Popper uznał także za składnik szeroko pojętej „rzeczywistości” twory kultury, idee 
naukowe itp. tworzące tzw. trzeci świat. Według Poppera struktura rzeczywistości ma 
charakter trójstopniowy: świat pierwszy – to świat fizykalny; świat drugi – to świat 
naszych subiektywnych przeżyć i wreszcie świat trzeci – również istniejący obiektyw-
nie – to świat zobiektywizowanych (na różnych „nośnikach”) naszych teorii nauko-
wych, wytworów artystycznych i koncepcji filozoficznych.

2. Rzeczywistość zewnętrzna a rzeczywistość wewnętrzna

Max Tegmark – w swojej książce2 przedstawia m. in. swoją koncepcję rzeczywisto-
ści – tego, co istnieje. Według niego uprawnione jest stwierdzenie, że istnieje pewna ze-
wnętrzna fizyczna rzeczywistość, zupełnie niezależna od nas. Rzeczywistość zewnętrz-
na to po prostu świat fizyczny, który istniałby nawet wtedy, gdyby nie było w nim 
ludzi. Tę zewnętrzną rzeczywistość postrzegamy subiektywnie, z punktu widzenia 
naszego umysłu. Tegmark nawiązując do ustaleń kogniwistyki oraz do szczegółowych 
badań neurologicznych daje do zrozumienia, że – tak naprawdę – nasz umysł wcale nie 
ogląda zewnętrznej rzeczywistości, ale jej model przechowywany w mózgu. Człowiek 
ma wrażenie, że ogląda świat zewnętrzny, jednakowoż „widzi” jedynie model rzeczy-
wistości w swojej głowie. Mózg nieustannie uaktualnia swój model rzeczywistości, 
wykorzystując każdą informację, jaka do niego trafia – może to być dźwięk, dotyk, 
zapach czy smak – dzięki pewnym skomplikowanym, ale automatycznym procesom 

1 filjam@ug.edu.pl; Zakład Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii; Instytut Filozofii, Socjologii i Dzien-
nikarstwa; Uniwersytetu Gdańskiego; www.ug.edu.pl.
2 Tegmark M., Nasz matematyczny wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości, 
przeł. Bieniok B., Łokas E. L., Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2015.
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zachodzącym na poziomie neuronalnym bez udziału naszej świadomości3. Nazwie-
my – za Tegmarkiem – ten model świata naszą wewnętrzną rzeczywistością, ponieważ 
w ten sposób postrzegamy subiektywnie zewnętrzną rzeczywistość z punktu widzenia 
umysłu.

3. Rzeczywistość uzgodniona

Jednak – stwierdza Max Tegmark – między rzeczywistością zewnętrzną i we-
wnętrzną istnieje jeszcze trzeci, pośredni poziom rzeczywistości tzw. rzeczywistość 
uzgodniona. Rzeczywistość uzgodniona jest czymś zupełnie innym od rzeczywistości 
wewnętrznej. Jest to wersja rzeczywistości, którą – my ludzie – uzgodniliśmy między 
sobą. Tworzą ją obiekty i zdarzenia świata codzienności, które podlegają opisowi fizy-
ki klasycznej np. przemieszczanie się ciał fizycznych, upływ czasu podczas podróży. 
Żyjemy po prostu w świecie newtonowskim. Rzeczywistość uzgodniona jest (w przy-
bliżeniu) dla każdego z nas taka sama. 

Tegmark zauważa, iż rzeczywistość uzgodniona nie jest pozbawiona pewnych 
„wspólnych złudzeń” dotyczących istoty i funkcjonowania rzeczywistości zewnętrz-
nej. W rzeczywistości uzgodnionej występują lite nieruchome obiekty – skały, choć 
cząstki (z których się składają) są w stanie bezustannych drgań. Atomy, z których zbu-
dowane są ciała stałe zaledwie jedną bilardową jej część – reszta to pusta przestrzeń. 
Przykładowo, gdyby zebrać całą masę, czyli upakować blisko siebie wszystkie atomy 
składające się na budynek Empire State Building, to otrzymalibyśmy obiekt wielkości 
ziarenka ryżu. W rzeczywistości uzgodnionej występują kolory; jednak fizycy wiedzą, 
iż jest to efekt interakcji fal elektromagnetycznych o określonej długości z ludzkim 
narządem wzrokowym oraz odpowiednim obszarem mózgu. W rzeczywistości uzgod-
nionej czujemy, jak pachną banany, w rzeczywistości fizykalnej zapach bananowy to 
„cząsteczka CH3COOC5H11”

4. 
Nauka poucza nas o istnieniu królestwa subatomowego, a także wszechświata 

z niezliczoną liczbą obiektów najróżnorodniejszego typu; gwiazd, mgławic, galaktyk, 
czarnych dziur. Z ostatnich ustaleń kosmologii wynika istnienie tajemniczej ciemnej 
energii oraz nieodziaływującej grawitacyjnie ciemnej materii, które razem stanowią 
96% tego, co istnieje. Na co dzień mówimy o oddziaływaniu grawitacyjnym – przy-
ciąganiu się wzajemnie ciał obdarzonych masą. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, iż 
grawitacji w rzeczywistości uzgodnionej odpowiada zakrzywienie czasoprzestrzeni 
w rzeczywistości zewnętrznej. W rzeczywistości uzgodnionej wydaje się, iż zdarzenia 
zachodzą w sposób przypadkowy; to „kłóci się” z ustaleniem fizyków, że rzeczywi-
stość zewnętrzną – na poziomie cząstek elementarnych – „opisuje” funkcja falowa 
w przestrzeni Hilberta, która zmienia się wraz z upływem czasu w sposób, ale w spo-
sób d e t e r m i n i s t y c z n y.

3 Każdy bodziec jest interakcję między strukturami cząsteczek mózgu, dzięki nośnikom – również kom-
binacjami cząstek elementarnych – z strukturami zewnętrznej fizycznej rzeczywistości, w wyniku czego 
następują zmiany w mózgu (przebudowa jego struktur) reprezentujące zmianę naszej „wiedzy” o świecie.
4 Tamże, s. 346.
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4. Problem obiektywności opisu rzeczywistości zewnętrznej

Kluczowym „zabiegiem” metodologicznym Tegmarka jest postulat, iż istniejącą 
o b i e k t y w n i e  rzeczywistość zewnętrzną należy opisywać równie o b i e k t y w -
n i e . Jeśli istnieje ona niezależnie od ludzi, to jej opis będzie adekwatny tylko wtedy, 
gdy będzie wyrażony w formie pozbawionej wszelkiego ludzkiego „naddatku”, takie-
go jak określenia w języku naturalnym: proton, atom, cząsteczka, komórka, gwiazda. 
Wymyślenie słów okazało się zabiegiem opłacalnym, dlatego, że możemy w ten spo-
sób oszczędzić czas i uzyskać skondensowane abstrakcje – pojęcia, które pozwala-
ją nam bardziej intuicyjnie pojmować świat. Na podobnej zasadzie powstały nazwy: 
wodór, hel. Gdy tę operację powtórzyć dla całych atomów, uzyskujemy wiele różnych 
stabilnych obiektów, których skupiska nazwaliśmy (dla skrótu): na przykład, woda, 
grafit, diament. 

Jednak fizyka w radykalnym wydaniu, odnosząca się do rzeczywistości zewnętrz-
nej powinna obywać się bez swoistych antropomorfizmów, czyli ludzkiego pojęcio-
wego „obciążenia”. Sposobem, który na to pozwala jest ujęcie podstawowych para-
metrów charakterystycznych dla danego rodzaju cząstki przy pomocy matematyki. 
Zastanówmy się bowiem co, tak naprawdę „wiemy” o atomach czy cząstkach ele-
mentarnych. Pomijając popularne wyobrażenia czy wizualizacje cząstek elementar-
nych, „wiedzy” o tych podstawowych składnikach rzeczywistości, w której żyjemy 
dostarcza nam fizyka. W fizyce charakteryzując daną cząstkę podaje się jej energię 
wyrażaną w jednostkach masy (MeV), ładunek (+, – ) oraz bardziej nieintuicyjne – ale 
mające precyzyjne określenia – własności takie jak: spin, izospin. Wyrażamy je za po-
mocą tzw. liczb kwantowych. Tak więc elementy świata cząstek elementarnych można 
w pełni scharakteryzować, podając ich liczby kwantowe. 

Okazuje się, że aby uzyskać opis rzeczywistości uwolniony od partykularnego, 
ludzkiego punktu widzenia – tym samym byłby on zupełnie obiektywny – musimy 
odwołać się do matematyki, bowiem dla fizyka cząstki elementarne nie mają żadnych 
innych własności poza liczbami kwantowymi. Masa-energia, charakterystyka bariono-
wa czy leptonowa, spin, izospin czy ładunek są po prostu liczbami. W żargonie fizyki 
na pytanie czym jest dana cząstka? Możemy odpowiedzieć na przykład: jest to wartość 
własna pewnej macierzy w przestrzeni Hilberta, czyli określona liczba. 

Argumentem przemawiającym za takim postawieniem sprawy jest fakt, że doko-
naliśmy odkryć wielu obiektów oraz istotnych własności świata fizycznego jedynie 
dzięki analizie struktur matematycznych. Odkryliśmy wiele praw fizycznych a prawa 
te adekwatnie można wyrazić jedynie za pomocą równań matematycznych. Równania 
fizyczne potrafią oddać wiele znaczeń za pomocą zaledwie kilku symboli matema-
tycznych. Znane jest powiedzenie Heinricha Hertza, że „równania (matematyczne) są 
mądrzejsze od ich twórców”.

5. Rzeczywistość zewnętrzna strukturą matematyczną

Tegmark twierdzi, iż natura nie tylko daje się opisać za pomocą matematyki, ale 
n i e k t ó r e  j e j  a s p e k t y  są matematyczne. Przykładowo: przestrzeń jest obiek-
tem matematycznym w takim sensie, że j e j  j e d y n e  w ł a s n o ś c i  s ą  m a t e m a -
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t y c z n e  – są liczbami, takimi jak: wymiarowość, krzywizna, topologia. Ale istnieje 
coś bardziej podstawowego od naszej przestrzeni i zawartych w niej cząstek: funkcja 
falowa i nieskończenie wymiarowa przestrzeń Hilberta, w której przebywają cząstki. 
Funkcja falowa przemierza przestrzeń Hilberta (zgodnie z równaniem Schrödingera). 
Sama funkcja falowa, jak i przestrzeń Hilberta są o b i e k t a m i  m a t e m a t y c z n y -
m i . Z tego punktu widzenia zewnętrzna fizyczna rzeczywistość nie tylko daje się 
opisać za pomocą matematyki, ale wręcz jest matematyką. 

Aby przybliżyć sens tej tezy Tegmarka przypomnijmy podstawowe pojęcia alge-
bry: pojęcie struktury matematycznej i pojęcie izomorfizmu. Struktura matematyczna 
jest to zbiór abstrakcyjnych obiektów wraz z łączącymi je relacjami. Dwie struktury 
matematyczne są izomorficzne wtedy, gdy istnieje wzajemnie jednoznaczne odwzo-
rowanie z jednej struktury w drugą zachowujące działanie (czyli relacje występują-
ce w strukturze). Takie struktury są/mogą być utożsamiane, gdyż to, co istotne n i e 
j e s t  z a l e ż n e  o d  p a r t y k u l a r n y c h  w ł a s n o ś c i  o b i e k t ó w  rozpatrywa-
nych struktur. Innymi słowy, jeśli dwa opisy są sobie równoważne, to odnoszą się do 
tej samej struktury. Zatem, jeśli istnieje jakiś izomorfizm między dwoma strukturami 
matematycznymi (relacja jeden do jednego zachowująca wszystkie wewnętrzne po-
wiązania), to struktury te – zdaniem Tegmarka – muszą być jedną i tą samą strukturą. 

W świetle powyższego, jeżeli założymy, że istnieje pewna zewnętrzna fizyczna 
rzeczywistość, zupełnie niezależna od nas, to musimy uznać, iż zewnętrzna fizycz-
na rzeczywistość jest strukturą matematyczną (przy odpowiednio szerokiej definicji 
struktury matematycznej). Wydaje się, iż wyjściowe założenie nie jest zbyt kontro-
wersyjne, jednak wniosek okazuje się być bardzo radykalny. Zobaczmy, co może uza-
sadniać taki pogląd. 

Gdy równania matematyczne w pełni opisują jednocześnie fizyczną rzeczywistość 
i jakąś strukturę matematyczną, to z abstrakcyjnego punktu widzenia zewnętrzna rze-
czywistość i ta struktura są jednym i tym samym bytem (sic.!) Jeśli ktoś nie chce zaak-
ceptować tej konstatacji dotyczącej rzeczywistości zewnętrznej, to musi odrzucić tezę, 
że zewnętrzna fizyczna rzeczywistość istnieje niezależnie od ludzi. Jeśli zewnętrzna 
rzeczywistość jest czymś innym od struktury matematycznej, tzn., że matematyka je-
dynie opisuje jakąś rzeczywistość, a więc rzeczywistość ta posiada jeszcze jakieś inne 
cechy poza matematycznymi, to musimy tej rzeczywistości przypisać jakieś własności 
wykraczające poza opis matematyczny, które są ujęte w ludzkie pojęcia. A to oznacza, 
iż opis tej rzeczywistości jest obarczony „partykularyzmem” ludzkich pojęć; (wszel-
kie takie „ozdobniki” sprawiają, że wszechświat staje się n i e m a t e m a t y c z n y ), 
więc ta zewnętrzna fizyczna rzeczywistość n i e  i s t n i e j e  n i e z a l e ż n i e  od ludzi. 
Takie postawienie sprawy sprawia, że musimy odrzucić intuicyjne przekonanie o ist-
nieniu zewnętrznej fizycznej rzeczywistości.

W opinii Tegmarka, jeżeli zakładamy istnienie zewnętrznej rzeczywistości nieza-
leżnej od ludzi, to musimy przyjąć, że fizyczna rzeczywistość j e s t  strukturą mate-
matyczną. Zdaniem Tegmarka żyjemy w gigantycznym obiekcie matematycznym. 
Wszystko w naszym świecie jest matematyką – nawet my. Korzyścią teoretyczną 
jest to, że hipoteza matematycznego wszechświata pozwala uniknąć drażliwego, na 
gruncie filozofii przyrody, problemu nieskończonej regresji w wyjaśnianiu własności 
obiektów fizycznych. Na najniższym poziomie rzeczywistość jest strukturą matema-
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tyczną, której elementy nie mają żadnych właściwych sobie cech; własności otacza-
jącego nas świat wynikają nie z właściwości jego podstawowych elementów (gdyż 
one nie posiadają takowych), ale z relacji pomiędzy nimi. Żyjemy w rzeczywistości 
relacyjnej. 

6. Człowiek elementem struktury matematycznej

Jakie miejsce – zdaniem Tegmarka – w tej, moim zdaniem, rzekomej strukturze 
zajmujemy my? Z perspektywy rzeczywistości uzgodnionej (przyziemnej, „z perspek-
tywy mrówki”), z perspektywy kogoś, kto jest częścią tej struktury, żyjemy w trój-
wymiarowej przestrzeni, w której wszystko się zmienia z upływem czasu. Powołując 
się na koncepcje Einsteina, Tegmark stwierdza, iż tak naprawdę żyjemy w strukturze 
czterowymiarowej zwanej czasoprzestrzenią, w której czas jest integralnie połączony 
z wymiarami przestrzennymi. Czasoprzestrzeń po prostu istnieje; jest niezmienna i ni-
gdy nie powstaje ani nie ulega zniszczeniu. 

6.1. Upływ czasu – złudzenie

Ponieważ czasoprzestrzeń jest statyczna i niezmienna, żadne jej części nie mogą 
zmienić swojego stanu realności i wszystkie muszą być jednakowo rzeczywiste. Przy-
szłość jest równie rzeczywista jak przeszłość. To nie czas jest iluzją (istnieje jako je-
den z wymiarów czasoprzestrzeni) ale jego u p ł y w ; złudzeniem jest także zmiana. 
W czasoprzestrzeni przyszłość już istnieje, a przeszłość nie znika. Ze szczególnej teo-
rii względności (STW) wynika, iż poziomy przekrój (czyli teraźniejszość) oddziela-
jący przeszłość od przyszłości ulega przechyleniu (odchyleniu), gdy zaczynamy się 
poruszać. To oznacza, że nie może być żadnej fundamentalnej różnicy między prze-
szłością a przyszłością. Dla jednego poruszającego się obserwatora odległe zdarzenie 
we Wszechświecie zdarzy się w przyszłości, a dla innego już się zdarzyło. 

Bardziej technicznie: weźmy dwa dowolne zdarzenia z historii Wszechświata i na-
zwijmy je X i Y. Spróbujmy opisać relacje między nimi, które będą prawdziwe dla 
w s z y s t k i c h  obserwatorów we Wszechświecie. Dla każdego z nich, jeden z opi-
sów będzie właściwy: albo X jest przyczyną Y, albo Y będzie przyczyną X, albo żadne 
z nich nie jest przyczyną drugiego. Na te związki przyczynowe muszą zgodzić się 
wszyscy obserwatorzy. Strukturę przyczynową Wszechświata tworzy zestawianie tych 
trzech relacji dla wszystkich zdarzeń we Wszechświecie. Stąd wynika, że fizycznie re-
alna w historii Wszechświata jest jego struktura przyczynowa. Nie ma preferowanej 
chwili, nic nie określa, jaki czas jest teraz, nie ma w ogóle odniesienia do czegokol-
wiek, co mogłoby odpowiadać naszemu doznawaniu chwili teraźniejszej. Nie wiado-
mo, co znaczy „przyszłość”, „przyszłość” albo „teraźniejszość”. A to wszystko, co jest 
niezależne od obserwatora musi być fizyczną rzeczywistością zewnętrzną. To obraz 
bezczasowy, ponieważ odnosi się do całej historii Wszechświata. Jak to ujął Hermann 
Weyl: „świat obiektywny po prostu jest, a nie dzieje się. To tylko moja świadomość, 
pełznąc wzdłuż linii światła mego ciała, ożywia wycinek świata jako przelotny obraz 
w przestrzeni, który w sposób ciągły zmienia się w miarę upływu czasu”5.

5 Weyl H., Philosophy of Mathematics and Natural Sciences, Princeton University Press, Princeton 1949.
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Obraz Wszechświata, ujęty w całość jako układ zdarzeń związanych relacjami 
przyczynowymi nazwijmy wszechświatem-blokiem. Tegmark rzeczywistość historii 
Wszechświata ujmuje jako aktualnie istniejącą całość podobną do kamiennego bloku. 
Wszechświat-blok łączy ze sobą czas i przestrzeń w twór – od czasów Minkowskiego – 
zwany czasoprzestrzenią. Czas zostaje potraktowany jako jeszcze jeden z wymiarów – 
zostaje uprzestrzenniony. Dzięki temu każdy fakt ruchu może być wyrażony matema-
tycznie jako opis już istniejącej trajektorii w ramach czasoprzestrzeni. Problemem, nad 
którym nie zastanawia się Tegmark jest pytanie, czy teza o wszechświecie-bloku jest 
zgodna z tym, jak rozumiemy czas. Zarówno zwykli ludzie jak i filozofowie używają 
takich określeń jak „teraz”, „przyszłość”, „przeszłość”. Czy mają one jakiś sens, je-
śli realna jest tylko całość historii Wszechświata. Niektórzy w to wątpią. Na przykład 
John R. Lucas pisze: „Wszechświat-blok jest wielce wadliwym poglądem na czas. Nie 
pozwala wytłumaczyć upływu czasu, prymatu teraźniejszości, dyskretnej natury czasu 
i różnicy między przyszłością a przeszłością”.6 Jednak Hilary Putnam popiera w kwe-
stii (nie)realności czasu koncepcję Tegmarka. Napisał on: „Dochodzę do wniosku, że 
problem realności i określoności przyszłych zdarzeń został już teraz rozwiązany. W do-
datku dokonała tego fizyka, a nie filozofia (…) W istocie nie wierzę, że istnieją jeszcze 
jakieś filozoficzne problemy związane z czasem; jest tylko fizyczny problem z wyzna-
czeniem dokładnej geometrii czterowymiarowego kontinuum, które zamieszkujemy 
[wyróżnienie moje – J. M.]”7.

6.2. „Życie” człowieka w strukturze matematycznej

Wiemy, że Tegmark uważa czasoprzestrzeń i zawarte w niej obiekty za część struk-
tury matematycznej. My sami składamy się z takich samych cząstek elementarnych, 
z których zbudowane jest wszystko inne w naszym fizycznym świecie, który jest czy-
sto matematyczny. Na określenie trajektorii fotonu w czasoprzestrzeni Einstein używał 
pojęcia l i n i a  ś w i a t a . Skoro my składamy się z około 1029 cząstek elementarnych 
nasza „linia” świata nie ma zerowej grubości; ponadto nie jest „linią” tylko bardzo 
skomplikowaną strukturą.

Nasze ciało w czasoprzestrzeni (z perspektywy abstrakcyjnej) wygląda jak gru-
ba poskręcana lina. Najbardziej interesującą własnością tej grubej „liny” jest nie jej 
kształt, ale wewnętrzna struktura o niezwykłej wprost złożoności; wiele cząstek nasze-
go ciała jest w nieustannym ruchu. Weźmy na przykład krwinki naszej krwi; „węże” 
czasoprzestrzenne poszczególnych krwinek są ze sobą splątane w kształt „warkocza”, 
który jest bardziej złożony niż wszystko, co moglibyśmy sobie wyobrazić. Złożoność 
owego „warkocza” blednie jednak wobec wzorców informacji przetwarzanych w na-
szym mózgu. 100 miliardów neutronów tworzących nasz mózg bezustannie przesyła 
sygnały elektryczne, które wymagają ruchu ok. tryliarda atomów; głównie jonów sodu, 
potasu i wapnia. Trajektorie tych atomów kreślą niezwykle skomplikowany „wzór” 
w czasoprzestrzeni. Rozumując przez analogię jesteśmy w czasoprzestrzeni „cztero-
wymiarowymi tworami” w pewnej osłonce wyznaczanej przez naszą skórę – jednymi 
z najbardziej skomplikowanych. Słowem, jesteśmy pewnym wzorem w czasoprze-

6 Lucas John. R., The Future, Blackwell, Oxford 1990, s. 8.
7 Putnam H., Time and Physical Geometry, The Journal of Philosophy (1967), Nr 64 s. 240-247.
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strzeni; czasoprzestrzeń jest strukturą matematyczną, więc, z perspektywy abstrakcyj-
nej, my jesteśmy pewną podstrukturą matematyczną w rzeczywistości zewnętrznej. 

Jak wygląda nasze życie z perspektywy abstrakcyjnej – narodziny i śmierć? Użyj-
my przenośni „węża czasoprzestrzennego” w środku, którego poszczególne włókna są 
ze sobą splecione. Częściowo wymieniamy z otoczeniem cząsteczki ciała; trajektorie 
takich cząsteczek najpierw przyłączają się na naszego „węża czasoprzestrzennego” 
stanowiącego nasze ciało, a potem je opuszczają. Narodziny nasze polegają na tym, że 
trajektorie wielu cząstek w czasoprzestrzeni splatają się tworząc „warkocz” (wąż cza-
soprzestrzenny); natomiast śmierć jest po prostu rozchodzeniem się trajektorii cząstek 
składających się na nasze ciało. 

Zatem struktura czasoprzestrzenna naszego życia przypomina drzewo: na dole, 
w obszarze odpowiadającym najwcześniejszym chwilom naszego istnienia, widoczny 
jest skomplikowany system korzeniowy utworzony przez trajektorie czasoprzestrzen-
ne wielu cząstek, które stopniowo łączą się w grubsze włókna i w końcu przechodzą 
w podłużny pień odpowiadający naszemu ciału (ze wspaniałym misternym wzorem 
w środku). Na górze, odpowiadającej schyłkowi naszego życia (śmierci) pień dzieli się 
na coraz cieńsze gałęzie, kreślone przez cząstki oddzielające się od naszego ciała po 
zakończeniu naszego życia. Wzorzec życia ma skończony rozmiar wzdłuż wymiaru 
czasowego. Jednak znane nam uczucie upływu czasu jest jedynie złudzeniem; czas 
jest czwartym wymiarem w niezmiennej strukturze matematycznej. Pamiętajmy, że 
„wzorzec” naszego życia istnieje nie w trzech wymiarach przestrzennych, ale w czte-
rech wymiarach. 

Wzorzec ten jest częścią matematycznej struktury będącej naszym Wszechświatem 
a związki między różnymi jego częściami są zakodowane w równaniach matematycz-
nych. Zawarta w niej materia, a nawet my sami jesteśmy częścią matematycznej struk-
tury, która jest w dosłownym sensie naszą rzeczywistością zewnętrzną. 

6.3. „Subiektywność” człowieka jako elementu struktury matematycznej

Jak już stwierdziliśmy kogniwistyka poucza nas, iż nasza świadomość nie obser-
wuje w istocie świata zewnętrznego. Lecz jedynie skomplikowany model rzeczywi-
stości istniejący w mózgu (w którym znajdują się: model rzeczywistości przestrzennej 
i model rzeczywistości czasowej). Model rzeczywistości przestrzennej wywołuje w nas 
subiektywne wrażenie oglądania trójwymiarowej przestrzeni. Model rzeczywistości 
czasowej, z jego ciągiem wspomnień, wywołuje wrażenie, że czas płynie (w rzeczywi-
stości nasz umysł widzi model rzeczywistości w mózgu w pojedynczej chwili obserwa-
cyjnej). Tak naprawdę cała przestrzeń i czas są jedynie częścią modelu rzeczywistości, 
którego doświadczamy. Nasz model rzeczywistości obejmuje także model naszej osoby 
(dlatego jesteśmy obdarzeni nie tylko świadomością, ale i samoświadomością). Gdy 
spoglądamy na jakiś przedmiot, to w istocie jedynie model naszej osoby (zawierający 
się w modelu rzeczywistości) „spogląda” na ten przedmiot (zawierający się w modelu 
rzeczywistości). Kto tak naprawdę spogląda na model rzeczywistości w naszym mózgu 
i wywołuje wrażenie subiektywnej świadomości? Odpowiedź brzmi: NIKT, ponieważ 
nasza świadomość w istocie jest naszym modelem rzeczywistości.
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Świadomość jest uczuciem, jakie budzi się w mózgu, gdy przetwarza on informację 
w pewien skomplikowany sposób. Mózg twórczo interpretuje rodzaje sygnałów elek-
trycznych powstałych w neuronach. Wrażenia istnienia naszej osoby, owego subiektyw-
nego punktu widzenia, który nazywamy „Ja” są qualiami, takimi samymi jak subiek-
tywne postrzeganie kolorów np. czerwieni. Kluczowa różnica między powstawaniem 
wrażeń kolorów, dźwięków a wrażeniem świadomości swego własnego „Ja” polega na 
odmiennych rodzajach neutronów przenoszenia informacji i sposobie ich połączenia. 

Wszelkie wrażenia, myśli, uczucia, jakie posiada nasz mózg są wynikiem aktyw-
ności neuronalnej mózgu. W szczególności – wydawałoby się – tak wyjątkowe uczu-
cie, jak miłość objawia się tym, iż odpowiednie części mózgu wykazują zwiększoną 
aktywność. Na gruncie biochemicznym, sprowadza się to do przekazywania impul-
sów elektrycznych oraz sygnałów chemicznych. Idąc dalej należałoby stwierdzić, że 
te wszystkie oddziaływania, w ostatniej instancji, sprowadzają się do interakcji czą-
stek elementarnych. Ale przypomnijmy, jedynie co „prawdziwie” – z punktu widzenia 
rzeczywistości zewnętrznej – możemy orzec o tych cząstkach zawiera się w opisie 
matematycznym. Są one z abstrakcyjnego punktu widzenia zewnętrznej rzeczywisto-
ści pewnymi obiektami matematycznymi zawartymi w czasoprzestrzeni. Dokładniej 
stanowią wzajemnie splątaną i przenikającą się nawzajem wiązkę „linii światowych” 
poszczególnych cząstek. Ta wiązka jest skomplikowanym tworem matematycznym 
w zewnętrznej rzeczywistości. W sposób przenośny można powiedzieć: miłości nie 
ma, jest matematyka8. 

7. Podsumowanie

Wiza Tegmarka jest wielką METAFORĄ o proweniencji parmenidesowsko-pla-
tońskiej. Istnieje jeden niezmienny, nieruchomy Byt, którego natura jest matematycz-
na. Stanowisko Tegmarka można określić mianem redukcjonizmu matematycznego. 
Jest ono bardziej skrajne niż skrajny redukcjonizm fizyczny, który obiekty makro stara 
się zinterpretować jako „konglomeraty” cząstek elementarnych i na tej podstawie wy-
jaśniać wszelkie ich własności. Dla Tegmarka, jeśli jakiejś strukturze fizycznej może-
my „przypisać” strukturę matematyczną w sposób izomorficzny, to – z abstrakcyjnego 
punktu widzenia – są one jedną i tą samą strukturą. W tym miejscu rozumowania 
Tegmark wykracza poza oczywiste przekonanie naturalisty, że opis matematyczny nie 
oznacza, że przedmiot opisu jest obiektem matematycznym. Dla Tegmarka, przykła-
dowo, elektron jest jedynie „zespołem” pewnych liczb (liczb kwantowych), jednak 
fizycy cząstek potrafię „strzelać” pojedynczymi elektronami w przesłonę o dwóch 
szczelinach i obserwować obraz powstający na ekranie. W tym miejscu można od-
wołać się do nowego eksperymentalizmu Iana Hackinga i jego manipulacyjnego kry-
terium istnienia, które wydaje się być mocnym argumentem za realnym istnieniem 
cząstek elementarnych. Obiekty te istnieją, gdy potrafimy nimi operować w naszych 
eksperymentach. Ian Hacking w artykule Experimentation and Scientific Realizm9 roz-

8 Tak skomentowała mój wykład o poglądach Tegmarka na zajęciach z filozofii matematyki studentka 
Zosia Wieczorkowska.
9 Hacking I., Experimentation and Scientific Realizm [w:] red. J. Leplin, Scientific Realism, Brekeley-Los 
Angeles-Boston 1984, s. 154-172.
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waża przykład elektronu jako reprezentanta przedmiotów teoretycznych. Stwierdza: 
„jesteśmy zupełnie przekonani o realności elektronów, gdy po prostu przystępujemy 
do budowania – i często osiągamy w tym sukcesy – nowych rodzajów urządzeń, które 
wykorzystują dobrze znane własności elektronów, aby oddziaływać w innych, bar-
dziej hipotetycznych obszarach przyrody”.

Niestety powołanie się na jakiekolwiek argumenty typu eksperymentalnego „nie 
sięgają” krytycznie koncepcji Tegmarka. Każde takie odwołanie się do empirii jest 
możliwe do zinterpretowania w systemie pojęciowym zaproponowanym przez Teg-
marka. Ale jednocześnie jest to z metodologicznego punktu widzenia największa wada 
jego koncepcji. Chodzi o możliwość wyobrażenia sobie sytuacji, możliwej do zaist-
nienia (niesprzecznej w sensie logicznym), która mogłaby zanegować/zaprzeczyć wi-
zji rzeczywistości jako wszechogarniającej struktury matematycznej. Innymi słowy,  
pytanie brzmi, czy wizja Tegmarka, jest naukowa w sensie popperowskim. Jeśli nie 
możemy wskazać na istnienie potencjalnych falsyfikatorów proponowanej koncepcji, 
jest ona nienaukowa. Jeżeli wszystko, co się może zdarzyć „mieści się” w ramach 
koncepcji teoretycznej, czyli jeżeli wszystko ona „wyjaśnia/tłumaczy”, to oznacza, że 
nie wyjaśnia ona nic. Koncepcja niefalsyfikowalna nie jest nauką.
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Struktura rzeczywistości wg. Maxa Tegmarka 

Streszczenie

Czy możemy ufać naszemu poglądowi na świat, który tworzymy na podstawie danych zmysłowych? 
Z punktu widzenia zdrowego rozsądku mamy bezpośredni kontakt ze światem i nie ma powodu, żeby my-
śleć, że jest on inny, niż go postrzegamy. Problem ten jest na tyle istotny, iż był w przeszłości rozważany 
przez takich filozofów jak, Platon, Kartezjusz, Hume czy Kant. 

Celem artykułu jest skonfrontowanie potocznych i filozoficznych przekonań na temat rzeczywistości 
z tym, co głoszą współczesne teorie fizyczne. Za Tegmarkiem przedstawiona zostanie szeroka koncepcja 
RZECZYWISTOŚCI, w której wyróżnia się na przykład: rzeczywistość zewnętrzną. Jest to świat fizycz-
ny, który istniałby nawet wtedy, gdyby ludzi nie było. Drugim elementem szeroko pojętej rzeczywistości 
byłaby tzw. rzeczywistość uzgodniona, czyli ustandaryzowany opis świata fizycznego uzgodniony przez 
obserwatorów obdarzonych świadomością i samoświadomością. Kolejny „składnik” szerokiej struktury 
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rzeczywistości to rzeczywistość wewnętrzna. Jest to model rzeczywistości zewnętrznej istniejący w umy-
śle i to on jest tym, co subiektywnie postrzegamy jako rzeczywistość zewnętrzną.

Na koniec będzie przedyskutowana hipoteza – głoszona przez Maxa Tegmarka – że nasza zewnętrzna 
rzeczywistość jest skończoną strukturą matematyczną zdefiniowaną przez funkcje obliczalne. Jest to 
niewątpliwie wysoce kontrowersyjna teza, u podstaw której leży myślenie typu parmenidesowsko-pla-
tońskiego. Po pierwsze, istnieje Byt podstawowy – stała, niezmienna i „nieruchoma” struktura matema-
tyczna (uczeni nie wymyślają struktur matematycznych, ale je odkrywają – wymyślają jedynie notację 
służącą do ich opisania). Po drugie, stanowi ona „naszą” zewnętrzną fizyczną rzeczywistość pozbawioną 
„naddatku” czysto antropomorficznego. Rozumowanie Tegmarka w skrótowej formie wygląda następują-
co: jeśli przyjmujemy istnienie rzeczywistości zewnętrznej niezależnej od ludzi, to musi ona miech charak-
ter czysto matematyczny. Jednym słowem żyjemy w gigantycznym obiekcie matematycznym. Prawdziwa 
rzeczywistość jest matematyką. „Miłość nie istnieje – istnieje matematyka”.

Słowa kluczowe: rzeczywistość, struktura matematyczna, izomorfizm, miłość
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Racjonalistyczne sedno dekonstrukcji. Rozum 
i podmiot w myśli Jacquesa Derridy

1. Wprowadzenie 

Wydawać by się mogło, jak słusznie zauważa Bogdan Banasiak, że postawienie py-
tania o podmiot w kontekście filozofii Jacquesa Derridy jest nieporozumieniem, o ile 
nie wręcz jawnym symptomem merytorycznej niekompetencji2. To samo dotyczyć 
może pytania o racjonalność dyskursu dekonstrukcjonistycznego. Bez wątpienia prze-
cież projekt dekonstrukcji jest projektem wymierzonym przeciwko racjonalistycznej 
metafizyce podmiotu, jest projektem przekraczającym ją, „przemieszczającym” ją, 
rozbijającym ją u samych jej podstaw. 

A jednak, niepomna uzasadnionych ostrzeżeń, postaram się wykazać, że Derridiań-
ska dekonstrukcja ujawnia silne, a wręcz źródłowe związki z racjonalistyczną metafi-
zyką podmiotu, a więc z metafizyką, którą atakuje z zaciekłością godną obrońcy spraw 
największych i najważniejszych. 

Spróbuję tego dowieść na podstawie analizy Derridiańskiego projektu dekonstruk-
cji i kluczowej dla tego projektu kategorii pisma, za cel obierając przede wszystkim 
teksty „wczesnego” Derridy, na podstawie których prześledzę jego stosunek do me-
tafizycznej tradycji filozoficznej, jego krytykę tejże tradycji oraz związki, w jakich 
względem niej pozostaje. Nie chodzi mi jednak o wykrycie jakichś niekonsekwencji 
czy sprzeczności na gruncie tego dyskursu, choć zapewne wiele można by ich tam 
znaleźć. Zadaniem tego tekstu jest przede wszystkim odszukanie i przeanalizowanie 
podstawowych, tradycyjnych struktur racjonalistycznych, zwłaszcza struktur podmio-
towych, które w sposób bardziej lub mniej jawny funkcjonują w projekcie dekonstruk-
cji i które przez samo swoje istnienie i funkcjonowanie, wpisują dekonstrukcjonistycz-
ny projekt w ramy tradycyjnej metafizyki.

2. Na pohybel Rozumowi, czyli dekonstrukcja jako projekt źródłowej 
nieobecności

Dla Derridy historia metafizyki zachodniej jako historia określania sensu bycia 
jako obecności3 jest historią przemocy, zawłaszczania, wytyczania i opanowywania 
granic. Filozofia jako dyskurs ontologiczny, prawdziwościowy, jest procesem o cha-
rakterze językowym, który przez ów proces brania na własność jest organizowany. 
„Bycie własnym” umożliwia filozofii uwewnętrznienie każdej granicy jako czegoś, 
co jest, i to czegoś, co jest jej własnym, dzięki idealizującemu walorowi największej 

1 barbara.barysz@gmail.com, Graduate School for Social Research, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska 
Akademia Nauk.
2 Banasiak, B., Ostatni system. Wokół wątpliwości – zarys krytyki, [w:] Banasiak B. (red.), Derridiana, 
Inter Esse, Kraków 1994, s. 251.
3 Derrida, J., O gramatologii, przekł. Banasiak B., Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 32.
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bliskości, a więc obecności. Owa obecność dotyczy:
• obecności rzeczy wobec spojrzenia
• obecności jako substancji/istoty/istnienia
• obecności czasowej jako punktu teraźniejszości czy chwili
• obecności dla siebie cogito, a więc świadomości
• subiektywności oraz intersubiektywności jako inicjalnego fenomenu ego4.
Metafizyka obecności, jako logocentryczna i fonocentryczna, jest dla Derridy hi-

storią wykluczania, poniżania i zacierania pisma (nazywanego przez Derridę również 
prapismem, różnią, gramem, śladem), a więc absolutnej zewnętrzności, skończoności, 
nietożsamości i różnicy. Pismo jako absolutna różnica jest dla Derridy zakwestionowa-
niem logosu, a więc zakwestionowaniem arche, absolutnego początku, źródła. Z tego 
właśnie powodu, według Derridy, w całej historii filozofii od czasów Platona, pismo 
jest zacierane jako niebezpieczne, a „znak jest zawsze znakiem upadku”5 – powtórze-
niem, zapomnieniem prostego początku, a do tego oddaleniem od natychmiastowego 
uobecnienia rzeczy dla podmiotu i podmiotu dla siebie. 

Derridiański projekt dekonstrukcji metafizyki ma być z założenia projektem odzy-
skania lub odsłonięcia pisma, pewnego rodzaju krytyką autorytarności sensu jako tran-
scendentalnego znaczonego, lub jako telos, krytyką historii określanej ostatecznie jako 
historia sensu, krytyką historii w jej przedstawieniu logocentrycznym, metafizycznym 
i idealistycznym6. Z założenia to projekt przekraczania zdeterminowanych całości 
klasycznej historii, odkrywania struktur, których treść, stanowiąca żywą energię sen-
su, zostaje zneutralizowana, ukazując nieobecność samej rzeczy w czystej mowie7 
poprzez pokazanie, że przemoc pisma nie nachodzi niewinnego i czystego języka jako 
mowy, przeciwnie, przemoc pisma jest źródłowa, gdyż język jest przede wszystkim 
pismem, pismem, którego uzurpatorski ruch „zawsze już się zaczął”8. Czym jednak 
dokładnie jest pismo? Według Derridy posiada ono następujące cechy:

• obejmuje cały obszar znaków językowych, język zaś obejmuje cały horyzont w ogóle, 
ustanawia świat jako przestrzeń zapisu, jako przestrzenny rozkład znaków, zorganizowaną 
grę różnic, jako że w języku istnieją tylko różnice9;

• jest ruchem, nieredukowalną prasyntezą, otwierającą w jednej i tej samej możliwości 
odwlekanie, stosunek do innego oraz język, jest zatem warunkiem wszelkiego systemu ję-
zykowego i jako takie nie może do tego systemu należeć10, jako takie jest różnią [différance], 
którą zakładają istniejące w języku różnice;

• jako źródłowa synteza, nie jest poprzedzany przez żadną całkowitą prostotę, jest źró-
dłowym śladem, pewną retencją w minimalnej jednostce czasowego doświadczenia. Jest 
ono poprzedzającym wszelkie określenie treści czystym ruchem, który wytwarza różnice.

4 Tamże.
5 Derrida J., Qual Quelle. Źródła Valéry’ego, przekł. Margański J., [w:] Tegoż., Marginesy filozofii, 
przekł. Dziadek A., Margański J., Pieniążek P., Wydawnictwo KR, Warszawa 2002, s. 370.
6 Derrida, J., Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, 
przekł. Dziadek A., FA-art., Bytom 1997, s. 48.
7 Tenże, Siła i znaczenie, [w:] Tegoż, Pismo i różnica, przekł. Kłosiński K., Wydawnictwo KR, Warszawa 
2004, s. 12.
8 Tenże , O gramatologii…, s. 63.
9 Tamże, s. 32.
10 Tamże, s. 92.
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• jest ruchem polegającym na różnicowaniu przez zwłokę, zlecenie, odroczenie, 
odesłanie, zboczenie z kursu, opóźnienie, ekonomiczne odłożenie sensu i obecności do 
rezerwy11, jest odwlekaniem – świadomym lub nieświadomym odwoływaniem się do 
czasowej i uczasowiającej mediacji, jaką stanowi wybieg, który zawiesza ziszczenie, 
spełnienie „pragnienia” czy „woli”12, które zawsze są pragnieniem i wolą obecności. 

Jako takie, pismo jest warunkiem ukonstytuowania się jakiegokolwiek bytu, poję-
cia i znaczenia. Jest stałym wytwarzaniem i umykaniem sensu, jego rozproszeniem, 
jawi się zatem jako stały ruch, odsyłanie w nieskończoność każdego elementu sys-
temu, który posiada swoją tożsamość wyłącznie dzięki temu, że różni się od innych 
elementów, że jest naznaczony przez wszystkie elementy, do których odsyła, i których 
ślad nosi13. Oznacza to, że nie istnieje zatem atom, pojęciowy rdzeń sensu, gdyż poję-
cie wytwarza się poprzez grę różnic, w samym splocie różnic, każdy element konsty-
tuuje się począwszy od śladu, jaki pozostawiają w nim inne elementy łańcucha syste-
mu, czyli tekstu, który wytwarza się wyłącznie przez przekształcenie innego tekstu14. 

Gra różnic, w której konstytuuje się sens, jest jednocześnie przerwaniem obecno-
ści, gdyż obecność jakiegoś elementu stanowi zawsze znaczące i zastępujące odesłanie 
wpisane w pewien system różnic i pewien łańcuch w ruchu, zatem gra jest zawsze grą 
obecności i nieobecności, grą odsyłającą do tego, co alternatywę ową wyprzedza i co 
konstytuuje byt jako obecność lub nieobecność15. Źródło sensu tkwi zatem w różnicy, 
gdyż ślad należy do samego ruchu znaczenia, co oznacza, że znaczenie jest a priori 
pisane. Gra, którą nazwać można nieobecnością znaczonego transcendentalnego, jest 
nieograniczona16, gdyż zakwestionowanie wtórności i tymczasowości znaku jako sub-
stytutu sprawia, że niemożliwy staje się jakikolwiek początek czy też kres w postaci 
arche, telosu, czy eschatonu17, jako że niemożliwa jest sama pełnia obecności, a tym 
samym podważone zostaje panowanie obecności i jej prostego, symetrycznego prze-
ciwieństwa – nieobecności bądź braku, co pozwala na zrewidowanie granic systemu 
języka i myślenia, czyli systemu filozofii, który do tej pory wymuszał kształtowanie 
się sensu bycia w kategoriach obecności lub nieobecności, bytu lub bytowości18. Pier-
wotna tożsamość, a przynajmniej to, co tradycyjna metafizyka w ten sposób nazywa, 
nie jest więc ani tożsama, ani pierwotna, lecz stanowi efekt powtórzenia i różnicy, sens 
zaś nie jest źródłowy, pełny i idealny, lecz zawsze już rozproszony19. O tym właśnie ma 
nas pouczać gramatologia, czyli Derridiańska nauka o piśmie rządzącym się pewnym 
rodzajem racjonalności, która nie pochodzi od logosu, lecz rozpoczyna dekonstrukcję, 
czyli rozwarstwianie wszelkich znaczeń metafizycznych, nieodłącznych od instancji 
logosu czy też rozumu wywiedzionego z logosu.

11 Derrida J., Pozycje…, s. 12.
12 Tenże, Różnia przekł. Margański J., [w:] Tegoż., Marginesy filozofii, dz. cyt., s. 34.
13 Banasiak B., Róż(ni(c)oś)ć), [w:] Derrida J., O gramatologii, dz. cyt., s. 8.
14 Derrida J., Pozycje…, s. 27.
15 Tenże, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, [w:] Tegoż, Pismo i różnica…, s. 503.
16 Tenże, O gramatologii…, s. 78.
17 Tamże, s. 36.
18 Tamże.
19 Banasiak B., Fenomenologiczne inspiracje Jacquesa Derridy, [w:] Derrida J., Głos i fenomen. 
Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, przekł. Banasiak B., Wydawnictwo 
KR, Warszawa 1997, s. 190.
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Gramatologia jako nauka o tak pojętym piśmie jest w zamierzeniu nauką inauguru-
jącą inną źródłowość, źródłowość polegającą na tym, że otwarcie w niej tego, co do tej 
pory uznawane było za obraz, jawi się jako sam warunek rzeczywistości lub też tego, 
co jako rzeczywistość było rozumiane. Gramatologia, która rozpoczyna historyczny 
proces dekonstrukcji, ma więc za zadanie przekroczenie metafizyki poprzez ukazanie 
bezpodstawności i nieprawomocności zarówno metafizycznych podstaw, jak i metafi-
zycznych dążeń, czy też podstaw, które są jednocześnie dążeniami, kwestionuje zaś 
te podstawy i dążenia, podważając same metafizyczne kategorie podstawy i dążenia, 
centrum, sensu, bytu, istoty, Boga, arche, czy telos, wydatkując je. Pismo jest zatem 
ekonomią śmierci.

Kto lub co jednak tu umiera? Wygląda na to, że w zasadzie wszyscy i wszystko, 
gdyż dekonstrukcja jako projekt ukazania źródłowej niemożliwości czystej obecności 
implikuje rozbicie wszystkich podstawowych kategorii metafizycznych. W struktu-
rze pisma, która nie jest strukturą logosu, znika zatem idea Boga jako absolutnego 
świadka. Znika także idea prawdy jako bezpośredniej bliskości rzeczy doświadczanej 
w żywiole idealności. Prawda jako bliskość jest bowiem pozorem, gdyż bliskość jest 
pozorem. W systemie różni istnieją tylko odległości, a więc prawda źródłowo jest nie-
-prawdą, jest nie-tożsamością, samą odległością20, a więc jest nieprawdą. Nie ma za-
tem prawdy samej w sobie, wszelka ontologia zawiera bowiem w sobie źródłową nie-
rozstrzygalność21. Źródłowa nieobecność prawdy implikuje także zakwestionowanie 
metafizycznego pojęcia historii, czyli historii jako linearnego, ciągłego ruchu prawdy. 
Linearna norma nie mogła być bowiem nigdy w pełni narzucona, gdyż od wewnątrz 
wstrząsana była od zawsze rozsuwającym i oddalającym ruchem różni. 

Historyczność sama związana jest z możliwością pisma, pismo jest jej warunkiem, 
otwiera ono obszar historii i historycznego stawania się22. Pismo stanowi niehistorycz-
ny grunt historii23, lub raczej jest historycznością samą, gdyż wytwarza różnice, które 
są jej skutkami, a zatem tylko i wyłącznie one mogą od samego początku mieć cha-
rakter na wskroś historyczny24. Zakwestionowanie metafizycznego, związanego z line-
arnością pojęcia historyczności wiąże się w sposób konieczny z zakwestionowaniem 
metafizycznego pojmowania czasu, gdyż „czas pisma nie idzie po linii przekształco-
nych teraźniejszości”25. Przeszłość i przyszłość są tu absolutne, to znaczy radykalnie od 
siebie odróżnione, odsunięte. Nie stanowią więc żadnej modyfikacji czasu teraźniej-
szego, jak chce tego tradycyjna metafizyka. Przeciwnie, odstęp między przeszłością 
a przyszłością jest wewnętrzny względem teraźniejszości, konstytuuje samą teraźniej-
szość26, „zawsze-już” wprowadzając podział do teraźniejszości, która nigdy nie jest 
teraźniejsza, a więc tożsama i prosta, nie może zatem stanowić pola dla uobecnienia 
się obecności rzeczy. Owo rozsunięcie, czy też pęknięcie w teraźniejszości dzieli tak-
że wszystko, co na podstawie teraźniejszości w doświadczeniu wewnętrznym da się 

20 Derrida J., Ostrogi. Style Nietzschego, przekł. Banasiak B., Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1997, s. 18.
21 Tamże, s. 59-60.
22 Derrida J., O gramatologii…, s. 51.
23 Tenże, Cogito i Historia Szaleństwa, [w:] Tegoż, Pismo i różnica…, s. 61.
24 Tenże, O gramatologii…, s. 32.
25 Tenże, Elipsa, [w:] Tegoż, Pismo i różnica..., s. 512.
26 Tenże, Różnia…, s. 40.
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pomyśleć, „to znaczy wszelki byt, a zwłaszcza – ujmując rzecz w języku naszej me-
tafizyki – substancję lub podmiot”27. Ujawnia ono zatem nieobecność podmiotu jako 
obecności dla siebie w doświadczeniu wewnętrznym. Doświadczenie jako doświad-
czenie natychmiastowej i bezpośredniej obecności rzeczy musi być zatem złudne. To, 
co bliskie i nieodwleczone, jest całkowicie odwleczone. Podmiotowość jako obecność 
dla siebie nie może zatem być podstawą, źródłem, czy fundamentem. Jest ona źró-
dłowo podzielona, przede wszystkim zaś wytworzona w ruchu różni i poprzez ten 
ruch: „Podmiotowość – jako podmiotowość – jest skutkiem różni, skutkiem wpisanym 
w system różni […] rozsunięcie jest odwleczeniem, obejściem, opóźnieniem, poprzez 
jakie intuicja, percepcja, konsumpcja, jednym słowem, relacja do obecności, odnie-
sienie do rzeczywistości obecnej, do bytu są zawsze odwleczone. Bycie obecnym dla 
siebie jest tylko złudzeniem, jest metafizycznym rojeniem o idealnym, idealizującym 
panowaniu, przekształcającym heteropobudzenie w samopobudzenie, heteronomie 
w antynomię28, rojeniem o spełnieniu się człowieka w telosie Rozumu, rojeniem, które 
w systemie pisma Derridy traci rację bytu, gdyż traci swoją podstawę – obecny dla 
siebie w świadomości podmiot.

3. Zmartwychwstanie upiora, czyli wieczny powrót Rozumu

Po tym wszystkim, co zostało powiedziane w poprzednim rozdziale, wydawać by 
się mogło, że projekt doszukiwania się związków myśli Derridy z racjonalizmem musi 
być skazany na niepowodzenie. A jednak, jeśli się bliżej przyjrzeć, związki jego filo-
zofii z tradycyjną metafizyką są bardzo silne. Są to związki, które niekoniecznie i nie 
zawsze dają się sprowadzić do ukrytych metafizycznych przesłanek czy nieświadomie 
przez Derridę przyjętych racjonalistycznych założeń. Oczywiście, związków Derridy 
z metafizyką można niebezpodstawnie dopatrywać się także na tym gruncie. Dyskurs 
Derridy tworzy bowiem swego rodzaju system, i to system filozoficzny, operujący po-
jęciami metafizycznymi i kierujący się pewną logiką. W systemie tym centralną pozy-
cję zajmuje pojęcie pisma/różni/śladu/gramu. Już sam ten fakt może skłaniać do tego, 
by pojęcie to uznać za pewne „centrum” czy „podstawę”, gdyż uogólnienie pisma, 
uczynienie z niego kategorii ontologicznej stanowić może dobrą sposobność dla poj-
mowania go jako takiego właśnie centralnego punktu wyjścia i oparcia, osadzonego na 
wolnym po Bogu i człowieku tronie29. Pismo zatem jedynie brakiem substancjalności 
odróżniałoby się od kategorii przyjmowanych przez metafizykę za podstawy, było-
by innym mianem Boga30. Różnia jako nieprosty początek jest bowiem początkiem, 
i to początkiem w sensie „właściwym”, jedynym początkiem wszystkiego, źródłem 
wszelkiego sensu, a więc całego świata, jest „doskonale źródłowym słowem”31. Sama 
dekonstrukcja, której jednym z głównych zagadnień jest rozwinięcie pytania o status 
filozofii i status podmiotu, jest także przedsięwzięciem, które da się określić jako „na 
wskroś metafizyczne”32, przedsięwzięciem, w którym dopatrywać się można intencji 
27 Tamże.
28 Derrida J., Qual Quelle…, s. 366.
29 Banasiak B., Ostatni system…, s. 263.
30 Tenże, Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, SPACJA, Warszawa 1995, s. 53.
31 Tenże, Ostatni system…, s. 273.
32 Tenże, Dekonstrukcja – Przemieszczenie metafizyki, [w:] tegoż (red.), Derridiana..., s. 209.
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doprowadzenia do końca krytycznego zamysłu, drążącego myśl europejską przynaj-
mniej od czasów Kartezjusza33. Derridę uznać można zatem za przedstawiciela kierun-
ku, który nazwać można racjonalizmem, niezależnie od intensywności, z jaką atakuje, 
krytykuje czy odrzuca on pojęcie rozumu34. W projekcie dekonstrukcji widzieć można 
także pewien etap, czy też postęp filozofii na drodze do uzyskiwania przez nią świa-
domości. Z tej perspektywy Derrida jawiłby się jako „ostatni filozof”, filozof, którego 
dekonstrukcjonistyczny projekt domyka i spełnia wiedzę absolutną35. Metafizycznych 
inklinacji Derridy dopatrywać się można także w podporządkowaniu przez niego gra-
matyki różnych języków logice, w jego skierowaniu się ku temu, co przedhistoryczne36, 
ku trwałej, uniwersalnej podstawie, mającej swe źródło w klasycznie pojętym logosie.

Derrida, któremu równie często zarzuca się irracjonalizm co sofistyczny racjona-
lizm, nie wypiera się jednak swoich racjonalistycznych korzeni. Przeciwnie, przyznaje 
on, że projekt dekonstrukcji i gramatologii powstać mógł tylko dzięki filozoficznej 
tradycji i jej potencjałowi krytycznemu. Co więcej, przyznaje także, że projekt ten jest 
swego rodzaju radykalizacją filozofii transcendentalnej, czyli filozofii stricte podmio-
towej, którą atakuje w najbardziej zaciekły sposób.

Istnieją bowiem zdaniem Derridy dwie strony transcendentalizmu, które ujaw-
niają się, chociażby w transcendentalnej redukcji. Z jednej strony jest ona zwykłym 
momentem dyskursu, w którym doświadczenie transcendentalne łączy się z obecno-
ścią, jest doświadczeniem obecności, lecz moment ten zawiera już w sobie sam ele-
ment zerwania, uwidaczniający się w przypadku Husserla w źródłowym odwlekaniu 
i w źródłowej nie-reprezentacji, czy też deprezentacji innego. Element ten jest według 
Derridy momentem samej dekonstrukcji, w którym ujawnia się źródłowa nieobec-
ność, czy też niemożliwość obecności37. Gramatologia jest zatem przedsięwzięciem 
„ultratranscendentalnym”, którego fazą „konieczną” jest przejście przez filozofię tran-
scendentalną, umożliwiającą wyartykułowanie się różnicy między przestrzenią i cza-
sem, co pozwala na ponowne złączenie ich w jedno w dyskursie gramatologicznym38. 
Pismo, ruch różni, obejmuje bowiem sobą filozofię transcendentalną, jest warunkiem 
jej możliwości. Także sam Derridiański dyskurs, jako „pisanie się pisma” należy do 
tego ruchu, jest tego ruchu przejawem i realizacją. Pismo jest bowiem zdaniem Derri-
dy samym początkiem wszystkiego, ruchem konstytuującym świat sensów, czyli świat 
w ogóle, zatem metafizyka obecności jest także momentem tego ruchu. Transcenden-
talna idealność, konieczna do konstytucji znaczenia, jest wytworem samego pisma 
i choć przestrzeń pisma nie jest źródłowo inteligibilna, zaczyna jednak od stawania 
się nią od początku, czyli odtąd, odkąd pismo, jako wszelkie dzieło znaków, wytwa-
rza w niej powtórzenie, a więc idealność”39. Dekonstrukcja ujawnia zatem to, z czego 
wywodzi się cała filozofia zachodnia, ujawnia to, co na przestrzeni dziejów w filozofii 
tej się ukazywało jako momenty samego filozoficznego dyskursu. Filozofia transcen-
33 Matuszewski K., Erudyta w świecie profanum, [w:] Banasiak B. (red.), Derridiana…, s. 239.
34 Szydłowska V., Nihilizm i dekonstrukcja, IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 9.
35 Matuszewski K., Erudyta w świecie profanum…, s. 245.
36 Gaudin C., Zamknięcie tradycji filozoficznej: Derrida, eksplorator marginesów, przekł. Matuszewski K., 
[w:] Banasiak B. (red.), Derridiana, dz. cyt., s. 96.
37 Derrida J., O gramatologii…, s. 93.
38 Tamże, s. 98.
39 Tamże, s. 377.
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dentalna jest zatem etapem ruchu pisma, w którym pismo ukazało się jako takie, jako 
różnica i źródłowa nieobecność, jako inne. Fakt, że nie zostało to dostrzeżone, uznać 
należy według Derridy za pewną dziejową konieczność epoki logosu, za którą chwi-
lowo przebrało się pismo, pismo bowiem przejawia się jako rozum40. Dyskurs Derri-
dy jest więc radykalizacją transcendentalizmu, radykalizacją, która nie tylko stosuje 
metodę fenomenologiczną, ale także czerpie z jej pojęciowych zasobów, nie po to 
jednak, by filozofię tę obalić, lecz by ją wyczerpać, odsłonić jej faktyczne pole, które 
jest polem pisma. Konieczne do tego jest fenomenologiczne pojęcie doświadczenia 
transcendentalnego, którego „przemieszczenie” pozwala na ujawnienie doświadczenia 
nowego rodzaju – doświadczenia źródłowej nieobecności, czyli samego pisma, bo też 
doświadczenie w końcu ukazuje się jako prapismo41. Owo „przesunięcie” znaczenia 
pojęcia doświadczenia odbywa się także na drodze fenomenologicznej. Dekonstrukcja 
i gramatologia, jeśli chce być nauką, musi „wziąć w nawias” regiony doświadczenia 
bądź też całość doświadczenia naturalnego po to, by odsłonić pole doświadczenia tran-
scendentalnego jako doświadczenia prapisma42. Dekonstrukcja jako transgresja sensu 
jest, jak mówi Derrida, epoche sensu43, wzięciem w nawias także samej fenomenolo-
gii i jej transcendentalnej epoche. Filozofia pisma, jako filozofia stawiająca pytanie 
o przestrzeń, jest filozofią transcendentalną, gdyż pytanie o przestrzeń jest pytaniem 
transcendentalnym44. Pytanie to dotyczy „prehistorycznej i prekulturowej warstwy 
doświadczenia czaso-przestrzennego, które dostarcza jednorodnego i uniwersalnego 
podłoża wszelkiej subiektywności, wszelkiej kulturze, niezależnie od empirycznej róż-
norodności, właściwych ukierunkowań ich przestrzeni i ich czasów. Otóż jeśli Husser-
lowska radykalizacja Kantowskiego pytania da się prowadzić przez zapis jako miejsce 
zamieszkania w ogóle, to jest ona nieodzowna, lecz niewystarczająca”45. Jest niewy-
starczająca, gdyż nie zdaje sprawy z tego, że „czasoprzestrzeń, jaką zamieszkujemy, 
jest a priori czasoprzestrzenią śladu”46. Sprawę z tego faktu zdaje natomiast filozofia 
pisma. Filozofia pisma jest zatem filozofią transcendentalną, „ultratranscententalną”, 
posiadającą swoja własną aprioryczność47, na gruncie której stawiane są pytania o czas 
i przestrzeń, o warunki ich możliwości i konstytucji, warunki, które nazwać można 
warunkami niemożliwości. Czasowość inaugurowana, konstytuowana w ruchu różni, 
jako „stawanie się czasu przestrzenią” jest czasowością opóźniającą i rozsuwającą, 
a zatem uniemożliwiającą odzyskanie obecności w obecności dla siebie świadomości. 
Derrida pisze o niej, że jest to czasowość nieświadoma, jest samą nieświadomością, 
nieświadomością, która jest warunkiem ukonstytuowania się świadomości, będąc jed-
nocześnie warunkiem niemożliwości tej konstytucji. Pismo jako ruch różni jest więc 
„ultratranscendentalnym” warunkiem możliwości i niemożliwości, a zatem wszystkie-
go, co być może i czego być nie może. 

40 Tamże, s. 353.
41 Tamże, s. 93.
42 Tamże, s. 93.
43 Derrida J., Od ekonomii ograniczonej do ekonomii ogólnej. Heglizm bez reszty, [w:] Tegoż, Pismo 
i różnica…, s. 465.
44 Tenże, O gramatologii…, s. 378.
45 Tamże, s. 379.
46 Tamże, s. 379.
47 Gaudin C., Zamknięcie tradycji filozoficznej…, s. 90-92.
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Filozofia pisma jest jednak nie tylko transcendentalna, jest także dialektyczna, 
„ujawnia bardzo głębokie powinowactwa z dyskursem Heglowskim”48. Derrida swo-
ją dialektykę różnicy w obecności i różnicy w czasie teraźniejszym przeciwstawia 
Heglowkiej dialektyce odzyskiwania obecności. Bo też filozofia, zwłaszcza zaś filo-
zofia transcendentalna – Kantowska czy Husserlowska, szczególnie zaś Heglowska, 
jako filozofia odzyskania obecności, jest według Derridy filozofią nieskończoności, 
wiecznego, idealnego życia wyzwolonego od empirycznej skończoności. Dialektyka 
Derridy – dialektyka różnicy i powtórzenia, dialektyka nie-teraźniejszości, dialektyka 
rozbijająca tożsamość czasu teraźniejszego jako warunku nieskończoności – jest dia-
lektyką skończoności, dialektyką wymierzoną przeciw nieskończoności. Pismo jako 
ekonomia ogólna jest wydatkowaniem sensu, a więc także wydatkowaniem życia, 
wydatkowaniem rozumu, wydatkowaniem człowieka i jego sensu. Dyskurs Derridy 
zużywa więc to, co Kartezjusz, Kant, Husserl, a przede wszystkim Hegel, zachowuje 
i zabezpiecza. Ruch różni jest ruchem pozwalającym na śmierć: „Śmierć jest ruchem 
różnicości [différance] w tej mierze, w jakiej ruch ten jest nieuchronnie skończony. 
Oznacza to, że różnicość [différance] umożliwia przeciwieństwo obecności i nieobec-
ności. Gdyby nie możliwość różnicości [différance], pragnienie obecności jako takiej 
nie znalazłoby wytchnienia. Oznacza to zarazem, że owo pragnienie nosi w sobie 
przeznaczenie nienasycenia. Różnicość [différance] wytwarza to, czego zabrania, 
umożliwia to, co uniemożliwia.”49 Ruch różni jako rozsuwający ruch czasu i prze-
strzeni jest ruchem śmierci, gdyż uniemożliwia on powrót do obecności, a więc 
zachowanie idealnego, absolutnego sensu, czyli bycia, życia. Jest zatem synonimem 
niemożności dotarcia człowieka do swego telos, czyli do absolutności swej obecno-
ści dla siebie w świadomości.

Derrida nie postuluje jednak, jakby się mogło wydawać, powrotu do zmysłowości 
i skończoności w jakimś przedtranscendentalnym sensie. Różnica dzieli bowiem za-
równo sferę empiryczną, jak i sferę idealną. Człowiek podzielony jest zarówno w swej 
świadomości, jak i w swoim ciele. Skończoność nie może mieć zatem na gruncie dys-
kursu o piśmie tradycyjnego znaczenia. Śmierć nie jest tu śmiercią ani ciała, ani duszy. 
Derrida, „przemieszczając” transcendentalizm, przekraczając go, przekracza zarówno 
sferę idealną, jak i sferę empiryczną, której neutralizacja dokonała się w ruchu ide-
alizacji. Metafizyka obecności stanowi bowiem kombinat tych dwóch sfer, kombinat 
wyznaczający między tymi sferami granice, granice, które uniemożliwiają mu pełne 
zawieszenie czy zneutralizowanie jednej z nich. O ile więc sfera obecności obejmuje 
sobą zarówno świat empiryczny, jak i idealny, pismo przekracza oba te światy, prze-
kracza zatem samą empiryczną śmierć. Nie stanowi zatem powrotu do skończoności50. 
Nie stanowi także ruchu będącego przedłużeniem ruchu idealizacji. Pismo jest raczej 
ultra- , czy hiper-idealne, o ile jakąkolwiek idealnością można nazwać sferę przejawia-
nia się źródłowej nieobecności. 

 Pismo jest ruchem, ruchem konstytuującym historyczność, ruchem konstytuują-
cym sens, oraz ruchem samego pisania się. Dyskurs Derridy jako pisanie się pisma, 

48 Derrida J., Siła i znaczenie…, s. 41.
49 Tenże, O gramatologii…, s. 198.
50 Por. Szydłowska V., Nihilizm i dekonstrukcja…, s. 86-87.
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jako praktyka pewnej opcji teoretycznej51 ujawnia więc niezwykłe wręcz podobieństwo 
do dyskursu Heglowskiego, będącego jednością swojej treści i metody. Podobieństwo 
nie kończy się jednak w tym punkcie. Ruch różni, jako ruch ukazywania źródłowej 
nieobecności, ruch unieobecniania niebędącego prostym przeciwieństwem obecności, 
jest ruchem powracającym, ruchem powrotu. Pismo jest bowiem warunkiem dziejów 
i dziejowością samą. Jest źródłową nieobecnością, która jeśli można tak powiedzieć, 
„powraca do siebie” już w samej językowej strukturze różni, która, będąc niczym, 
konstytuuje sens tylko o tyle, o ile sens ten od razu się rozpuszcza w jej unieobecniają-
cym ruchu. Ów powrót uwidocznia się także w samych dziejach metafizyki obecności. 
Pismo – warunek powstania metafizyki i pole jej działania, przejawia się „jako to, 
czym ono jest”, jako inne, już w samej metafizyce i poprzez nią, czego przykładem 
może być dyskurs Husserlowski. Zatem pismo jako źródłowa nieobecność, przeja-
wiając się jako rozum, jako to, czym nie jest już w samym rozumie i poprzez rozum, 
czyli dzięki ewolucji filozofii, „powraca” do siebie jako do nieobecności. Kulminacją 
tego ruchu okazuje się samo pismo dekonstrukcji, sam projekt i „system” ekonomii 
ogólnej, który, jako dyskurs o źródłowej nieobecności, ową nieobecność realizuje, tzn. 
doprowadza do siebie. 

Dyskurs Derridy nie jest zatem dyskursem relatywistycznym. Co więcej, nie jest 
także dyskursem nihilistycznym. Źródłowa nieobecność jest bowiem czymś, co można 
nazwać specyficzną pozaontologiczną „pozytywnością”, „pozytywnością” wymagają-
cą afirmacji, „pozytywnością”, która nie jest żadnego rodzaju nicością, przeciwnie, 
wyposażona jest ona w struktury i źródło aktywności mające swe korzenie w trady-
cyjnej ontologii pozytywnej. Owe struktury uwidoczniają się także, a może przede 
wszystkim, w późniejszej działalności filozoficznej Derridy, w działalności, która nie 
jest tu tematem – w jego filozofii tak zwanego „zwrotu etyczno-religijnego”, mającego 
miejsce w latach osiemdziesiątych i charakteryzującego się swego rodzaju rewalory-
zacją specyficznie pojętej transcendencji oraz pojęć klasycznej metafizyki i teologii. 
Z tej perspektywy „zwrot etyczny” Derridy jawi się bardziej jako kontynuacja i kon-
sekwencja metafizycznych rozstrzygnięć zawartych w jego wcześniejszych dziełach, 
które przeniesione zostają teraz na grunt etyczny.
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Racjonalne sedno postmodernizmu. Rozum i podmiot w myśli Jacquesa Derridy

Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest miejscu, jakie zajmuje kwestia podmiotowości w myśli Jacquesa Derridy, 
jednego z głównych przedstawicieli, jeśli nie fundatorów filozofii postmodernistycznej, głoszącej hasła 
„śmierci człowieka” czy „śmierci podmiotu”. 

Filozofia postmodernistyczna była i jest obiektem ataków ze strony wielu przedstawicieli rozmaitych 
nurtów filozoficznych. Wskazuje się m.in. na poważne społeczno-polityczne konsekwencje rozbicia przez 
nią klasycznych podmiotowych struktur metafizycznych i zarzuca irracjonalizm. Przedkładany artykuł 
nie jest obroną nurtu postmodernistycznego przed pierwszym, skądinąd w dużym stopniu słusznym, za-
rzutem; jest za to próbą ukazania racjonalistycznych korzeni myśli Jacquesa Derridy i wskazania na 
te momenty jego filozofii, w których uwidaczniają się tradycyjne, racjonalne i podmiotowe struktury 
charakterystyczne dla tradycyjnej metafizycznej filozofii podmiotu. Zaprezentowane zostają punkty w fi-
lozofii przede wszystkim „wczesnego” Derridy, które mniej lub bardziej wprost odwołują się do struktur 
podmiotowych wypracowanych przez filozofię racjonalistyczną, anektując te struktury, wykorzystując je, 
i wpisując je w ramy swojego myślenia. 
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W toku analizy okazuje się, że Derridiański projekt dekonstrukcji, której jednym z głównych zagadnień 
jest rozwinięcie pytania o status filozofii i podmiotu, jest przedsięwzięciem, które da się określić jako „na 
wskroś metafizyczne” i w którym dopatrywać się można intencji doprowadzenia do końca krytycznego 
zamysłu klasycznej filozofii od czasów Kartezjusza. 

Okazuje się, że Derridę uznać można za przedstawiciela racjonalizmu, niezależnie od intensywności, 
z jaką atakuje on pojęcie rozumu, a jego dyskurs może zostać zinterpretowany jako radykalizacja tran-
scendentalizmu. Radykalizacja, która nie tylko stosuje metodę fenomenologiczną, ale także czerpie z jej 
pojęciowych zasobów, nie po to jednak, by filozofię tę obalić, lecz by ją wyczerpać.

Słowa kluczowe: racjonalizm, postmodernizm, podmiot, transcendentalizm, dekonstrukcja
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Transhumanistyczne wątki w opowiadaniu Olgi 
Tokarczuk pt. „Kalendarz ludzkich świąt”

1. Historie bizarne jako filozoficzne wieloświaty Olgi Tokarczuk

Od ostatnich kilku lat literatura Olgi Tokarczuk przeżywa prawdziwy renesans. Wydaje 
się, że o jej twórczości, jak i samej Tokarczuk powiedziano już całkiem sporo, jeśli nie 
wszystko. Znana nawet laikom, obecna w życiu społecznym i kulturalnym, w jakiś sposób 
zaangażowana ideologicznie (choć pojęcie to nie jest konotowane dodatnio) w rozmaite 
akcje i wydarzenia feministyczne, proekologiczne i egalitarne. Jest autorką cenioną przez 
szerokie gremium odbiorców przede wszystkim za jej poznawczą wrażliwość, skłonność do 
refleksyjności i wyczucie na fluktuacje materiału literackiego. Do tego wszystkiego należy 
dodać liczne nawiązania psychologiczno-filozoficzne i świetny warsztat literacki.

Olga Tokarczuk to autorka wielu książek, które doczekały się w kręgu krytyki arty-
stycznej, filozofów i ludzi kultury szerokiego uznania. Wystarczy w tym miejscu przywołać 
komentowane i nader często recenzowane takie pozycje, jak: „Prawiek i inne czasy”2 czy 
„Dom dzienny, dom nocny”3, należące już do kanonu najnowszej literatury polskiej. W obu 
wątki o charakterze ogólnofilozoficznym przeplatają się z drobiazgowymi obserwacjami 
życia, refleksjami o charakterze duchowym czy zadumą nad sensem istnienia. Do dorobku 
autorki należy także dodać powieści nowsze, np.: „Bieguni”4 i „Księgi Jakubowe”5. Pierw-
sza pozycja otrzymała przychylne noty krytyków, które przyczyniły się do nagrodzenia au-
torki z Sulechowa międzynarodową nagrodą The Man Booker International Prize 20186; 
druga z kolei została nagrodzona Literacką Nagrodą Nike.

Ale Tokarczuk to również znakomita eseistka („Moment niedźwiedzia”) czy opowia-
daczka znana choćby z krótszych form zamieszczonych w tomach „Ostatnie historie”7 
czy „Gra na wielu bębenkach”8. Autorka jednak nie porzuciła pisania nowelek9 i wydała 
w pierwszej połowie 2018 roku zbiór dziesięciu krótkich form pod tytułem „Opowiada-
nia bizarne”10. To właśnie bogactwo językowe, przewrotność opowiedzianych historii, ale 
szczególnie liczne implikacje filozoficzne (a w szczególności transhumanistyczne) skłoniły 
autora artykułu do podzielenia się wynikami poczynionej eksplikacji literackiej.

1 wandtke.aleksander@gmail.com, Katedra Historii Literatury, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdań-
ski, www.fil.ug.edu.pl.
2 Tokarczuk O., Prawiek i inne czasy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
3 Tejże, Dom dzienny, dom nocny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
4 Tejże, Bieguni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
5 Tejże, Księgi Jakubowe, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014.
6 https://themanbookerprize.com/international.
7 Tokarczuk O., Ostatnie historie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
8 Tejże, Gra na wielu bębenkach, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
9 Terminu „nowelka” używam tutaj synonimicznie wobec pojęcia „opowiadania” jako krótkiego utworu 
prozatorskiego charakteryzującego się jasno zarysowanym przebiegiem fabularnym. Pojęcie „noweli” nie 
jest w tym kontekście użyte w znaczeniu, jakie nadał temu gatunkowi renesansowy pisarz, G. Boccaccio.
10 Tokarczuk O., Opowiadania bizarne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
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I tak na przykład w „Wizycie” i „Transfugium” mamy do czynienia z nieokreśloną wizją 
przyszłości, w której występują – z jednej strony – egony, czyli w dużym uproszczeniu isto-
ty postludzkie11, z drugiej – klonowanie i procesy transfugacji, to znaczy transformacji czło-
wieka w wilki. W „Górze wszystkich świętych” i „Kalendarzu ludzkich świąt” czytelnik 
spotyka się z religijnością ukazaną w obliczu tajemnicy przyszłości, badań naukowych, nie-
ustającego postępu technologii. Co istotne, w wielu opowiadaniach obserwowana jest pole-
mika Tokarczuk z tym, do czego jako społeczeństwo przywykliśmy – wygodą, antropocen-
tryzmem, wyłączeniem z codziennego współodczuwania zwierząt, roślin i rzeczy. Autorka 
porusza zatem tematykę ekologiczną i ten passus dotyczący związków natury i kultury, ich 
wzajemnej symbiozy, a czasem walki, będzie przewijał się w wielu formach, m.in.: „Zie-
lonych dzieciach” czy wspomnianych już: „Górze wszystkich świętych” i „Transfugium”.

 Z drugiej strony w opowiadaniach bizarnych są obecne tony nostalgiczne, melancholij-
ne, sentymentalne, które słychać tym wyraźniej, im bardziej widoczne jest eksperymento-
wanie z ludzką naturą, redefiniowanie pojęcia „człowieczeństwa”, brak określoności boha-
terów czy po prostu brak miejsca w dzisiejszym i niebawem przyszłym świecie. Tokarczuk 
bowiem nie boi się sięgać po futurologiczne wyobrażenia i fantazmaty, i całkiem zręcznie 
komasuje je z doświadczeniem egzystencjalnym człowieka. Zaognieniu takich odczuć słu-
żą uruchomione przez autorkę „Lalki i perły” dyskursy ponowoczesne i poststrukturalne: 
teoria queer, studia genderowe, animal studies, transhumanizm, postfeminizm i inne.

To właśnie te filozoficzne wsporniki staną się w opowiadaniach Olgi Tokarczuk swo-
istymi idée fixe, nieustannie powracającymi ideami, do których odnosi się autorka. Artykuł 
będzie zatem próbą prześledzenia sposobu, w jaki pisarka z nich czerpie, i refleksją, co 
z tej eksploatacji wynika. Dzięki tak poczynionej analizie i interpretacji stanie się możliwe 
oświetlenie głównych, węzłowych filozoficznych – przede wszystkim transhumanistycz-
nych – wątków w jednym z literackich wieloświatów12 Tokarczuk, mianowicie „Kalenda-
rzu ludzkich świąt”13.

11 Termin „postczłowiek” jest używany w badaniach transhumanistycznych na nazwanie istoty ewolucyj-
nie doskonalszej (dzięki wsparciu technologicznemu i medycznemu, m.in. szczepionek, implantów, pro-
tez, nanobotów etc.) od człowieka. Więcej na ten temat: Bakke M., Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka 
posthumanizmu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
12 Koncepcja wieloświatów, bardzo szeroko dyskutowana w kręgach astrofizyków i nie tylko, stała się 
jednym z najbardziej owocnych, hipotetycznych projektów naukowych naszych czasów. Zgodnie z zało-
żeniami idei wieloświata (multiświata) przestrzeń kosmiczna zawiera zbiór wszystkich możliwych – ist-
niejących lub powołanych do istnienia – wszechświatów. Hipotezy o istnieniu więcej niż jednego wszech-
świata (naszego) powstały na bazie różnych interpretacji mechaniki kwantowej czy teorii superstrun. 
Popularnonaukowym opracowaniem na gruncie polskiej literatury jest książka prof. Michała Hellera „Po-
czątek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia Wszechświata”. Zob. Heller M., Początek jest wszędzie. 
Nowa hipoteza pochodzenia Wszechświata, Prószyński i S-ka, Warszawa 2002. Por. Vaidman L. L., Ma-
ny-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.
stanford.edu/entries/qm-manyworlds/Na gruncie filozofii koncepcja wieloświatów jest krytykowana jako 
niezgodna z tzw. Brzytwą Ockhama, tj. „Nie mnożyć bytów ponad potrzebę”. Terminu „wieloświat” 
używam tutaj celowo i symbolicznie w odniesieniu do literatury, gdyż w moim przekonaniu twórczość 
Olgi Tokarczuk stanowi właśnie taki zbiór różnych, literackich wszechświatów, rozgałęziających się, po-
wołujących do życia nowe wątki, postaci, zdarzenia. W literaturze, szczególnie sci-fi i fantastyce, pojęcie 
„wieloświata” istnieje, jednakże jest odczytywanie literalnie jako odmienne światy fabularne.
13 Tokarczuk O., Kalendarz ludzkich świąt, s. 200-250, [w:] tejże, Opowiadania bizarne, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2018.
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***

Przy analizie wątków transhumanistycznych obecnych w opowiadaniu Olgi Tokar-
czuk pt. „Kalendarz ludzkich świat” należy zauważyć, że tworzywo, jakim jest tekst 
literacki, nie zawsze daje się zredukować do kilku prostych konstatacji oraz enume-
racji czy zbadać na płaszczyźnie syntetycznych uogólnień. Samego zadania, jak się 
okaże, nie ułatwia również filozofia – dziedzina obszerna, historycznie i metodolo-
gicznie wielowątkowa i zróżnicowana, posługująca się skomplikowaną terminologią 
i własnym sobie idiolektem. Aby jednak wydobyć z tekstu kultury niuanse i nie zatra-
cić sensotwórczej zdolności czy funkcji utworu literackiego należy wymienić przy-
najmniej trzy konstytutywne tematy, których rozumienie – zdaniem autora artykułu – 
należy pogłębiać, rozszerzać o dodatkowe sensy i szukać odpowiednich kontekstów 
i analogii. Sprawami, nad którymi należy się pochylić, będą z pewnością: (1) rola 
religii w życiu społeczno-politycznym; (2) status tożsamościowy głównego bohatera – 
Monodikosa; (3) dyskurs feministyczny i kategoria płci.

Poniższe rozważania będą zatem skupione wokół trzech wyodrębnionych tema-
tycznie części. Przy ich analizie należy wziąć jednak pod uwagę fakt współistnienia 
i wzajemnego przenikania się wielu wątków, np. ontologicznych i poznawczych czy 
płciowych i religijnych. Część z poruszonych tematów niełatwo podzielić ze względu 
na ich przedmiot. Rozparcelowanie treści na kolejne podrozdziały nastąpiło możliwie 
jak najdokładniej, przy czym należy mieć świadomość tej nieustającej, tematycznej 
synestezji. Warto podkreślić, że ogniwem spajającym wszystkie wątki jest dyskurs 
transhumanistyczny, a więc pewien dział filozofii techniki.

2. Ekonomia zbawienia

W opowiadaniu Olgi Tokarczuk mamy do czynienia ze stanem po bliżej nieokre-
ślonej apokalipsie czy zagładzie. Nie jest to obraz tak wyrazisty i mrożący krew w ży-
łach jak współczesne panoramy literackie z kręgu fantastyki postapokaliptycznej14; 
mimo to czytelnik ma możliwość zetknięcia się z oryginalną, kasandryczną wizją rze-
czywistości. Okazuje się bowiem, że ziemia uległa zniszczeniu na skutek katastrofy 
ekologicznej z plastikiem w roli głównej15.

W wyniku podwójnej hekatomby (katastrofa ekologiczna i wojny militarne) Zie-

14 O fantastyce postapokaliptycznej powstało do dziś wiele prac naukowych. Między innymi o utopiach 
pozytywnych i negatywnych poświęcił swoją rozprawę habilitacyjną Andrzej Juszczyk. Por. Juszczyk A., 
Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2014.
Jednym z ważniejszych wydarzeń poruszających podobną tematykę w Polsce stała się organizacja na-
ukowej konferencji „Światy post-apo” (Lublin). Zob. https://postapokaliptyczneswiaty.files.wordpress.
com/2016/04/c59bwiaty-post-apo-ksic499ga-abstraktc3b3w1.pdf. Por. http://bartoszadamiak.com/fanta-
styka-postapokaliptyczna-post-apo/.
15 Warto w tym miejscu zauważyć, że to podwójne sprzężenie problematyki posthumanizmu (czy w ogó-
le jakiegokolwiek wątku fabularnego) z tematyką ekologiczną będzie charakterystyczne nie tylko dla 
tej jednej historii, ale znajdzie swoje odbicie w innych bizarnych narracjach autorki, np. opowiadaniu 
„Transfugium” czy „Zielone dzieci”. Zob. Tokarczuk O., Transfugium, s. 123-150, [w:] tejże, Opowiada-
nia bizarne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018; Tejże, Zielone dzieci, s. 10-44, [w:] tejże, dz. cyt., 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
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mia została niemal doszczętnie zniszczona; satelity ulegały rozpadowi, domy, szpitale 
czy miejsca pracy były rujnowane, a całe społeczeństwa nie umiały się między sobą 
porozumiewać. Zapominały bowiem struktur językowych, by opisywać zmiany dzie-
jące się na Ziemi. Tak mówi o tym narrator: „Ludzie nie mogli przypomnieć sobie 
słów, a kiedy ich brakowało, nie można było ich użyć, a więc i opisać tej części świata, 
która odchodziła w niebyt”16.

Z pozoru niegroźna wizja semantycznej amnezji pociągała za sobą jednak radykal-
ne konsekwencje natury poznawczej. Skoro bowiem nie posiadam wystarczającego 
słownika, a więc zbioru leksemów, by opisywać pewną część rzeczywistości (nawet 
tę, która odchodzi w przeszłość), przestaję o niej myśleć. Gdy z kolei nie przetwarzam 
informacji na jej temat, wówczas jedyne, co mi pozostaje, to zapomnienie. To swoista 
teoria utraty dostępu do prawdy, „prosty trening nieistnienia”17. W kontekście dalszych 
rozważań kategorie prawdy i zapomnienia pełnią niebagatelną rolę w odczytaniu „Ka-
lendarza ludzkich świąt” jako manifestu Tokarczuk przeciwko posługiwania się religią 
jako swoistym narzędziem kontroli społecznej.

W pewnym momencie apokalipsy, można by rzecz – w samym oku cyklonu – poja-
wia się nieznany przybysz o imieniu Monodikos. Nikt nie wie, skąd przybył ani w ja-
kim celu. Nie zadawano zbędnych pytań, a społeczność międzynarodowa przyjęła na 
wiarę, że to właśnie jego postać ma ochraniać ludzkość po katastrofie, między innymi 
unikać aktywacji nowych pokładów zła i nieszczęść.

Od tego czasu na czele ludzkiego gatunku stanęła społeczność religijna, która wie-
lopokoleniowo (co najmniej od trzystu dwudziestu lat) zaczęła trudzić się żmudną pra-
cą polegającą na konserwacji18 i utrzymaniu w jak najlepszym stanie ciała nieznanego 
przybysza. „Pracownicy” Monodikosa – masażyści, lekarze, farmaceuci, specjaliści 
od wizerunku – dbają zatem o dobre samopoczucie swojego „pracodawcy”. Mówią, 
jak ma siedzieć, starają się zakryć niedoskonałości wynikające z upływu lat i kolej-
nych z rzędu ukamieniowań.

Społeczność mistrzów rekonwalescencji dokonuje bowiem raz do roku swoistego ry-
tuału. W okresie Zimy rekoni uśmiercają swojego proroka, uderzając w niego kamieniami 
i ostrymi odłamkami. Następnie przez kilka następnych dni wszyscy, którzy wierzą w ideę 
„Niosącego w Przyszłość”, gaszą w swoich domach światła i oczekują jego cudownego 
zmartwychwstania (przypadającego na okres Wiosny), podczas którego Monodikos wraca 
do świata żywych. Symbolem powrotu staje się aktywność dłoni czy najmniejsze nawet 
drganie palca. Warto dodać, że cały obrzęd jest co roku powtarzany, rejestrowany przez 
kamery i transmitowany na całym świecie przez środki masowego przekazu.

Nie bez powodu scena ta jest przez Tokarczuk bardzo dokładnie opowiedziana. Gdyby 
starać się krytycznie jej przyjrzeć, można by odkryć układ kulturowych, społecznych i po-
litycznych analogii. Są tu bowiem zauważalne liczne aluzje do tradycji chrześcijańskiej. Po 
pierwsze – Monodikos podobnie jak Jezus Chrystus zostaje umęczony i uśmiercony. Inne są 
powody tych krwawych rozwiązań, jednak podobieństwo jest nad wyraz widoczne. Pomimo 
tej zbieżności, istnieje jedna zasadnicza różnica. Chrześcijanie od momentu uśmiercenia Jezusa 
nie otaczają czcią ciała Jezusa, a explicite ducha, istotę niematerialną, boską. Ciało nie odgrywa 
16 Tejże, Kalendarz…, s. 212.
17 Tamże.
18 Motyw dbania o ciało widoczny jest także w innym utworze Olgi Tokarczuk, m.in. w „Biegunach”.
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większej roli, poza niuansami, w rzymskokatolickim aksjomacie. Tymczasem wydaje się, że 
ciało Monodikosa zostaje uśmiercone tylko po to, by zbiorowość rekonów mogła sprawować 
społeczną kontrolę. Warto zaznaczyć, że Monodikos jest uśmiercany dokładnie przez tych sa-
mych ludzi, którzy na co dzień się nim bacznie opiekują – wspomnianą religijną społeczność.

Po drugie – tajemniczy przybysz także doznaje odrodzenia – dokładnie tak, jak 
w sposób metaforyczny każdego roku chrześcijanie na całym świecie obchodzą trze-
ciego dnia Wielkiejnocy zmartwychwstanie Nazarejczyka.

W końcu po trzecie – istotny wydaje się tu także sam akt umierania i ponownych 
narodzin. W dyskursie chrystologicznym zmartwychwstanie i ponowne przyjście na 
świat Mesjasza stanowią podstawę wiary – wierni oczekują zstąpienia Chrystusa i za-
prowadzenia na świecie nowego porządku – Królestwa Bożego. Nie inaczej dzieje 
się z Monodikosem – pojawił się przecież kilkaset lat temu w najtrudniejszym dla 
ludzkości momencie i przyniósł pokój. Także czynność wypatrywania oznak życia 
„Niosącego w Przyszłość” jest analogiczna do rozglądania się przez domowników 
podczas wieczerzy wigilijnej za pierwszą na niebie gwiazdką. I o ile chrześcijanie 
wciąż wyczekują nadejścia Mesjasza i to sam akt czekania może napawać nadzieją 
i reglamentować sens danym wiernym, to o tyle w opowiadaniu pisarki mamy do czy-
nienia ze stanem po przyjściu Monodikosa. To jego obecność jest tu znacząca.

Abstrahując jednak od ukrytych sensów zawartych w tej rozbudowanej, piętro-
wej paraleli, dla Tokarczuk ważniejsza wydaje się dyskusja z dogmatami przyjętymi 
przez chrześcijaństwo. Życie w opowiadaniu polskiej pisarki dzieje się w sposób cy-
kliczny i kolisty. Monodikos przechodzi przez śmierć kliniczną zimą, by móc ożyć na 
wiosnę, a po drodze w kalendarzu świąt spotyka ich jeszcze kilka innych wydarzeń. 
Repetycja daje ludziom złudne poczucie bezpieczeństwa i pewności, które chcieliby 
mieć wpisane w ludzkie życie. Obecność kogoś lub czegoś boskiego porządkuje świat 
i nadaje znaczenie. Schematyczność powoduje bowiem, że ludzie zapominają o tych 
elementach życia, które mogą wymknąć się pewnym uproszczeniom, przyjętym zało-
żeniom. Podobnie dzieje się ze sferą religii – kalendarz liturgiczny staje się elementem 
pewnego duchowego przeżycia, stałym punktem na duchowej mapie chrześcijanina. 
Wie on, że musi utrzymywać ten sam miarowy rytm i dzięki temu jego życie staje się 
pełniejsze, spełniające oczekiwania; i o ile cykliczność przyrody wydaje się należeć do 
porządku natury (zima symbolizuje pewien zastój, spowolnienie funkcji życiowych, 
inercję, wiosna – życie, narodziny, radość), o tyle wahadłowe narodziny i śmierć Mo-
nodikosa stają się ingerencją ze strony człowieka, a więc kultury. By doprowadzić 
przecież Monodikosa do cudu, musi pracować nad nim rzesza ludzi i sprawiać, że cud 
jest nazywany cudem. To oddolny fenomen, nad którym sprawuje pieczę człowiek. 
Nie jest dany odgórnie, natywnie czy naturalnie.

Nie wszyscy jednak poddają się wspomnianej cykliczności, nie wszystkich jednak 
zadowalają proste odpowiedzi. Wątpliwości te są symbolizowane w utworze przez 
anonimowych ludzi protestujących na moście. Tak opisuje to wydarzenie narrator: 
„Potem przechodził [Illon – dopisek A.W.] przez most, gdzie codziennie manifestowa-
li ludzie, którzy odziedziczyli jakiś dawny protest, nikt z przechodniów nie pamiętał 
już, o co chodziło. Stali w milczeniu z ustami zaklejonymi czarną taśmą od rana do 
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południa, potem po przerwie na obiad zastępowała ich druga zmiana”19.
Podobne powątpiewania wyrażają Oresta z Filipą. Sceptycyzm tej pierwszej, córki 

Illona, przejawia się szczególnie wtedy, gdy stawia ona liczne pytania natury etycznej, 
poznawczej i tożsamościowej. Filipa, zagadkowa kobieta, przyjaciółka Oresty, zdaje 
się jeszcze bardziej podtrzymywać i ożywiać w niej niepewności i obiekcje. Kobiety 
nie zadowalają się tym, co serwuje im ojciec-rekon, inni wierni czy przekaz medialny. 
Oresta dopytuje, prowadzi swoje prywatne śledztwo, staje się krytyczna i refleksyjna. 
Pyta m.in. o naturę wszechświata, próbuje poznać istotę Monodikosa i to, kim jest 
i jaki jest jego rodowód. To także wątpliwości natury etycznej: skąd na świecie zło, 
skoro jest ktoś taki jak Monodikos, dlaczego nie ochrania ludzkości przed nieszczę-
ściem i pozwala na to. To trudne pytania o teodyceę, do których społeczność skupiona 
wokół Monodikosa nie przywykła. Ona nie pyta, nie podważa jego statusu – wierzy. 
Tak ukształtowany kontrast, znany zresztą z historii filozofii, zakłada z jednej strony 
spekulację, racjonalizację i logicyzm, z drugiej przypuszczenie i wiarę.

Dzięki postaci Oresty Tokarczuk jest w stanie wyrazić swoje filozoficzne wątpli-
wości. Wszak pytania córki Illona wydają się być pytaniami samej autorki. Twórczyni 
„Biegunów” snuje rozważania o skostniałej, patriarchalnej instytucji kościoła, w któ-
rej nie ma miejsca dla kobiet, ponieważ rządzą w niej tylko mężczyźni. Organizacja 
kościelna w optyce Tokarczuk to miejsce podtrzymywania religii za pomocą aranżo-
wania rozmaitych spektakli, przedstawień, swoistego „show” i performance’u. Muszą 
one trwać, by pozostawiać w ludziach nadzieję. To nowa mitologia oparta o rozmaite 
formy i rytuały. W takiej konstatacji pobrzmiewa echo działań marketingowych: re-
ligijne atrybuty stają się namacalne, przechodzą ze sfery religii do przestrzeni nauki, 
by utrzymać „rząd dusz”. Ich status nie należy już do religii, jest elementem rynku 
i przedłużeniem działań politycznych.

Inkluzywność grupy będąca pokłosiem działań dyskryminacyjnych, performatyw-
ność działań religijnych, swoista ekonomia zbawienia stanowią o szerszej refleksji 
socjologicznej, której głównym trzonem staje się pytanie o mechanizmy powstawania 
i podtrzymywania praktyk religijnych przy jednoczesnej zasadności tradycji20.

19 Tokarczuk O., Kalendarz…, s. 202.
20 O religii jako środku manipulacji pisał już w renesansie Niccolo Machiavelli. Oskarżał instytucję ko-
ścioła o polityczne zaangażowanie, a Włochom nie szczędził krytyki w kwestii bezgranicznej wiary w ko-
ścielne dogmaty. W wieku XIX podobną, bo krytyczną, tezę wygłosił Karol Marks. Krytykę religii łączył 
jednak ze swoistą ekonomią zbawienia. Stwierdził bowiem, iż „Cierpienia religijne są zarówno wyrazem 
cierpień rzeczywistych, jak i niezgodą na nie. Religia to westchnienie uciemiężonej istoty. Jest sercem 
świata, który jest bez serca i duszą bezdusznych warunków bytu. Jest opium mas”.
Stwierdzenie o religii jako opium mas oznacza, że w perspektywie marksistowskiej religia jest narzę-
dziem wykorzystywanym przez klasy rządzące do rozładowania cierpienia mas poprzez uczucia religijne. 
W interesie klas rządzących leży zaszczepienie przekonania opartego na religii, że ich obecne cierpienie 
doprowadzi w końcu do szczęścia. Dopóki więc masy będą utrzymywane w powszechnej wierze, nie 
będą podejmowały żadnego wysiłku poznawczego i intelektualnego, nie będą silić się, by zrozumieć 
i poznać przyczyny ich cierpienia. Cierpienie, zdaniem Marksa, a później marksistów, wynikało z natury 
gospodarki, a dokładniej – kapitalizmu.
Religia staje się więc ucieczką od cierpienia. Wycofanie się jednak nie daje pożądanych rezultatów, to 
pozorne szczęście, iluzja. Ta eskapistyczna wizja jest podtrzymywana, zdaniem marksistów, przez chrze-
ścijańską doktrynę grzechu pierworodnego. Mówi ona, że nad ludźmi wisi brzemię grzechu przekazy-
wanego z pokolenia na pokolenie, grzeszności całego rodzaju ludzkiego. Zdaniem niemieckiego filozofa 
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3. Transgresja i fantazmat

W „Kalendarzu ludzkich świąt” nie tylko sprawy religii stają się podstawą reflek-
sji. Intrygująca staje się postać enigmatycznego Monodikosa. Nikt nie wie, skąd się 
wziął, jakim sposobem pojawił się na Ziemi oraz w jakim de facto celu. Nie wiadomo 
również, kim dokładnie jest oraz jaka jest jego tożsamość. Czy jest bogiem/Bogiem? 
A może Absolutem, siłą, kimś na wzór mesjasza lub pozostałością po człowieku, cia-
łem poddanym reifikacji, relikwią, której przypisuje się sprawcze funkcje, a która 
uczestniczy corocznie w świątecznym kalendarzu. Monodikos nie przejawia bowiem 
żadnej aktywności, jest bierny i apatyczny, pozostaje w bezruchu, bytuje, a nawet we-
getuje. Po prostu jest, choć bliżej mu do śmierci niż sfery elan vital.

Kilka kwestii jest pewnych. Monodikos jawi się ludzkości jako istota boska, a zatem 
skończona, całościowa, wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Przynajmniej takie przy-
mioty przypisuje mu społeczność wiernych. Wyłączenie tych cech skutkowałoby po-
wszechną kontestacją, pozbawieniem sakralnego wymiaru i zaprzestaniem wszelkich 
form jego kultu przez ludzkość. Gdyby nie był jedyny, oznaczałoby to, że jest więcej 
takich jak on, a więc nie byłby wyjątkowy. Jeżeli nie jawiłby się jako byt skończony 
i całościowy, można by było podważyć i zanegować jego boską pozycję – podlegałby 
bowiem rozlicznym wpływom otoczenia i był projektem nieustannego procesu.

Z drugiej strony należy zauważyć, jak niepewnymi i labilnymi momentami stają się 
śmierć i zmartwychwstanie Monodikosa. Mesjasz w „Kalendarzu ludzkich świąt” jest 
nieśmiertelny na skutek usilnych i jakby sztucznych, bo z zewnątrz, podtrzymywań 
przy życiu, które dokonują się dzięki najnowszym zdobyczom nauki i techniki (medy-
kamentów, operacji, masaży, aparatury medycznej etc.). Tak widziane boskość i nie-
śmiertelność stają się tylko pozorne. Ciało mesjasza staje się ciałem chorym, śmier-
telnym, upodlonym, fizycznie słabym i nędznym, niezwykle bolesnym „cielskiem”. 
Fizjologia i anatomia stają się przeszkodą (Monodikos liczy trzysta dwadzieścia lat), 
a wraz z upływem czasu są coraz mniej doskonałe.

O niepewnej kondycji głównego bohatera świadczą starania Illona – głównego bo-
hatera, masażysty, rekona, który przechowuje w domu potajemne map-ciało, swoisty 
fantom, kopię ciała Monodikosa, dzięki której może ćwiczyć trudną sztukę lecznicze-
go masażu. Nie jest to ciało, któremu oddaje się prawdziwy hołd i szacunek charakte-
rystyczny dla sfery sacrum. Dramatyzm sytuacji jest potęgowany przez prześladującą 
ojca Oresty świadomość pragnącą z jednej strony nieśmiertelności swojego mesjasza, 
a z drugiej każdorazowo wątpiącą w jego wytrzymałość i ponadludzkie możliwości.

4. Postpłciowość, czyli rzecz o pewnej labilności

Wybawiciel Monodikos, oprócz posiadania problematycznego – z punktu widzenia 
medycyny – ciała, posiada równie skomplikowaną tożsamość płciową. Choć w po-
wszechnym rozumieniu przyjmuje się, że należy ona do kanonów męskości, nikt jed-

takie spojrzenie ma charakter wybitnie antyspołeczny. Oskarża bowiem nie to, co powinno być oskarżone 
i skrytykowane (organizację społeczną, ustrój gospodarczy).
Por. Marks K., Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, https://www.marxists.org/archive/marx/
works/1843/critique-hpr/intro.htm.
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nak z zebranych rekonów nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, jakiej płci jest 
Monodikos. Legenda bowiem głosi, że podlega ona regularnym zmianom, co osiem-
dziesiąt czy dziewięćdziesiąt lat. Taka pozostawienie w antrakcie płciowości, a także 
labilność jej granic oraz nieokreśloność i rozmycie są charakterystyczne dla szeregu 
utworów polskiej pisarki, m.in. dla „Domu dziennego, domu nocnego” czy opowiada-
nia „Transfugium” z najnowszego zbioru krótkich form.

O tendencjach na poły postgenderowych21 w najnowszej prozie mówił również ame-
rykański socjolog kultury, Ken Plummer, w pracy „Telling Sexual Stories”22, gdy chodzi-
ło o dwa sposoby, jakimi mówi się o współczesnej seksualności czy płciowości. Badacz 
wyróżnił dwie strategie: modernistyczną i późnomodernistyczną (ponowoczesną). Nar-
racje modernistyczne są zdecydowanie bardziej uporządkowane, harmonijne i jednolite, 
w których poszukuje się własnego „ja”, a eksploracje podmiotu skutkują stworzeniem 
pozytywnej tożsamości – zamkniętej, holistycznej, z uporządkowaną płciowością. Zu-
pełnie inaczej uaktywniają się narracje postmodernistyczne. O ile modernistyczne zdo-
minowały sposób mówienia o seksualności/płciowości/tożsamości w drugiej połowie 
XX wieku, o tyle opowieści ponowoczesne (późnonowoczesne) wybrzmiały u jego kre-
su. Związane były z filozofią antykartezjańską i krytyką queerową23 – a więc krytyką sub-
stancjalnych, stałych tożsamości i binarnych opozycji: heteroseksualność – homoseksu-
alność, męskość – żeńskość, ludzkość – zwierzęcość, naturalność – nienaturalność etc. 
Można te pojęciowe matryce oparte na opozycjach rozszerzyć zresztą do wielu współ-
czesnych zagadnień, np.: związku człowieka z naturą, pojęcia i granicy normy, tego co 
swojskie, a co inne, odmienne, abiektalne. Ważne jest jednak, że tożsamość w narracji 
późnomodernistycznej jest zmienna i chwilowa oraz chwiejna.

Dokładnie taką samą tożsamością okazuje się osobowość Monodikosa. Alochtona 
w „Kalendarzu ludzkich świąt” nie można umieścić w siatce pojęć opartych na du-
alizmie „męskie” – „żeńskie”. Koncepcje wielopłciowości oraz przejściowej, krysta-
lizującej się płciowości pozwalają kręgom feministycznym na nastawienie konstruk-

21 Pojęcia „postgenderyzm” używam tutaj zamiennie z terminem „postpłciowość”, choć są badacze, któ-
rzy pojęcia te rozdzielają, uznając, w wielkim uproszczeniu, że postgenderyzm to zanegowanie płci kul-
turowej, zaś postpłciowość to kontestacja obu porządków – kulturowego i biologicznego wymiaru płci. 
Zdaniem twórcy terminu „postgenderyzm”, Georga Dvorsky’ego, negacja płci kulturowej pociągałaby 
za sobą eliminację określonych uwarunkowań, ról i stereotypów płciowych, a także w ogóle wyelimi-
nowanie potrzeby praktyk seksualnych, głównie dzięki postępowi technologicznemu (sztuczna macica, 
klonowanie, emulacja umysłu, partenogeneza). Zajście w ciążę mogłoby dotyczyć każdego, na każdym 
etapie jego życia, zgodnie z wolą zainteresowanego/zainteresowanej; nie wykluczałoby to jednak czyn-
ności seksualnych. Te przybrałyby po prostu inną formę. W niedalekim sąsiedztwie „postgenderyzmu” 
znajduje się termin „wolności morfologicznej”, czyli przekonanie o dobrowolnej możliwości dokonania 
zmian w swoim ciele, zarówno psychicznych, jak i fizycznych, dzięki zastosowaniu rozmaitym środkom 
medycznym. Najczęstszym przykładem jest tu zmiana formy cielesnej, o której mówił Max More w ar-
tykule „Technological Self-Transformation: Expanding Personal Extropy”. Por. More M., Technological 
Self-Transformation: Expanding Personal Extropy, Extropy, 2 (1993), s. 34-38.
22 Plummer K., Telling Sexual Storier. Power, Change and Social Words, Psychology Press, London 1995, s. 49-60.
23 O roli krytyki queerowej i teorii queer bardzo precyzyjnie wypowiadali się Jacek Kochanowski i Mate-
usz Skucha z krakowskiego ośrodka akademickiego. Por. Kochanowski J., Fantazmat zróżnicowany. So-
cjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Univeristas, Kraków 2004; Skucha M., Gender. Queer. 
Literatura, Ruch Literacki, 4 (2005).
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cjonistyczne i negację esencjalizmu24. Tak o ciele Monodikosa mówi narrator: „Legenda 
przebąkiwała, choć znowu nie mówiło się o tym głośno, że co osiemdziesiąt, dziewięć-
dziesiąt lat Monodikos zmienia płeć, nigdy nie całkowicie, ale ta jego cecha faluje w cza-
sie. Illon słyszał o tym od ojca, który jednak tego na własne oczy nie widział, mówił mu 
to ojciec, właściwie przyszywany ojciec, ojczym – główny rekon pięćdziesiąt lat temu. 
Jemu zaś opowiadał o tym jego poprzednik, który był świadkiem tego procesu falowa-
nia płci. Wtedy Monodikos był czymś w rodzaju kobiety, ››czymś w rodzaju‹‹, ponieważ 
i tak mówiono o nim ››on‹‹, jakby ludzki umysł nie potrafił przyjąć idei Naszej Siostry 
zamiast Naszego Brata. […] Płeć była tam zwykle pomijana […] Teraz […] w ogóle nie 
myślał [Ilon – dopisek A. W.] o płci. Odmienność Monodikosa była oczywista, ale trudno 
ją było porównywać z czymkolwiek”25. Usytuowanie w takiej konfiguracji pozwala odejść 
od biologizmu, uniwersalizmu, płciowej opresji. Monodikos jest więc poza płciową przy-
należnością, bliżej mu do konstruktów trzeciej fali feminizmu czy postfeminizmu26, co 
może mieć dwojaki wydźwięk. Primo – taki zabieg może jeszcze bardziej podkreślać jego 
uświęcony charakter. Znane są przecież w kulturze postaci androgyniczne, których płcio-
wa labilność znajdowała się w bliskim położeniu świętości27. Postgenderowe monstrum 
o upodlonym ciele wspomaga myślenie o inaczej zorganizowanym świecie – położeniu 
akcentów na inne tony: rzeczywistości różnic, otwarciu na odmienność, elastycznym prze-
mieszaniu swej tożsamości. Secundo – brak jednoznaczności w zakresie płciowości Mo-
nodikosa może świadczyć o jeszcze jednej interpretacyjnej tezie. Jako że cechami transgre-
syjnymi i hybrydycznymi obdarzony jest – przynajmniej w pierwotnym, stereotypowym 
rozumieniu – postać powszechnie uznawana za męską, być może Olga Tokarczuk poprzez 
takie pomieszanie tradycyjnych porządków chciała dać wyraz swojej krytyce w ramach 
dyskryminacji kobiet. Wszak Monodikos w zasadzie nie bierze czynnego udziału w akcji: 
nie mówi, nie gestykuluje, nie porusza się samodzielnie. Być może jego milczenie nie jest 
wynikiem tylko upływu lat, corocznych tortur, szeregu medykamentów podawanych mu 
różnymi drogami, ale przede wszystkim jest to milczenie kontestacyjne28, wyrażające opór 
i dezaprobatę współczesnego świata, będące odpowiedzią na dyskryminację kobiet w sze-
roko pojętym życiu społecznym. To dezaprobata wyrażająca pozbawienie kobiet możliwo-
ści współodczuwania oraz współuczestnictwa w religijnym czy duchowym życiu.

Warto wspomnieć, że także świat po ekologicznej katastrofie nie jest pozbawiony 

24 O konflikcie przedstawicieli esencjalizmu i konstrukcjonizmu w ujęciu płciowości pisali m.in. Anna 
Burzyńska i Michał Paweł Markowski. Por. Burzyńska A. Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku, 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006, s. 445-447.
25 Tokarczuk O., Kalendarz…, s. 234-235.
26 Relacje postfeminizmu i trzeciej fali feminizmu są do dziś nie do końca sprecyzowane. Zob. więcej: 
Gamble S., Postfeminism, s. 42-44, [w:] The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, Ro-
utledge Tylor & Francis Group, London-New York 1999.
27 O postaci Androgyna jako protoplasty rodu ludzkiego lub androgyniczności jako cesze herosów, bogów, 
postaci mitycznych pisał już Eliade. Por. Doniger W., Eliade M., Androgynes, t. 337-342, [w:] Encyclo-
pedia of Religion, Thomson Gale, t. I, New York 2005.
28 Wydarzeniem, które wykorzystuje element milczenia jest, chociażby znany ze środowiska LGBT dzień 
milczenia (ang. Day of Silence). Został on zapoczątkowany w Polsce w roku 2006 i wywołał dyskusje 
w wielu kręgach. Milczenie stanowi także przejaw biernego buntu czy oporu wobec zmian w organi-
zacjach i przedsiębiorstwach. Por. Grzesiuk K., Milczenie organizacyjne jako przejaw biernego oporu 
wobec zmian, s. 153-167, [w:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, t. 5, Wydawnictwo 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2014.
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sytuacji, w których szowinizm i seksizm grają pierwsze skrzypce. Oresta, córka Il-
lona, nie może przejąć przecież zawodu ojca (rekona, masażysty), gdyż ten, zgodnie 
z tradycją, jest przeznaczony tylko dla mężczyzn. Takie konserwatywne spojrzenie 
i odwołanie się do tradycji jest w opowiadaniu nad wyraz obecne. Mimo że akcja 
utworu dzieje się w nieokreślonej przyszłości, w której wskrzeszanie ludzi po śmierci 
klinicznej staje się możliwe, nadal mamy do czynienia z modelem patriarchalnym, 
na czele którego stoi władza mężczyzn. W opowiadaniu wszak głos mają mężczyźni, 
to oni wygłaszają swe tezy, decydują o losach świata, zajmują się sprawami nieprzy-
ziemnymi. Oresta nie artykułuje wprost swoich wątpliwości, mówi pytaniami, które 
przyjmują postać składniowego „potoku”. Jedyne, co czyni, to zapisuje dręczące ją 
niepewności na marginesie książek.

 Na osobną uwagę zasługuje również w opowiadaniu pewien nominacyjny chaos. 
Filipa, nieznana nikomu przyjaciółka Oresty, która w pewnym momencie zamieszkuje 
razem z Orestą i Illonem, jest przecież silnie nacechowana pierwiastkiem męskim. Jej 
nazwa własna pochodzi od imienia „Filip”. Illon z kolei ewokuje skojarzenia z imie-
niem „Ilona”.

5. Podsumowanie

Analizowany w tym artykule materiał literacki pozwolił na zaprezentowanie wnio-
sków natury transhumanistycznej. Olga Tokarczuk poruszyła w opowiadaniu „Kalen-
darz ludzkich świąt” szereg aktualnych problemów, które trapią dzisiejsze społeczeń-
stwa, a wraz z nimi dorobek kulturowy.

Po pierwsze – kwestię religijności i tego, w jaki sposób jest ona wykorzystywana 
w życiu politycznym. Udało się to zrobić autorce w sposób sprawny i niebanalny głów-
nie dzięki poczynionym analogiom i symbolicznym paralelom do czasów obecnych. 
Tak zarysowany projekt był w stanie wygenerować swoją moc krytyczną. Tokarczuk 
nieufnie, a nawet sceptycznie podeszła w nim do statusu jakiejkolwiek religii (choć 
oczywiście skojarzenia związane z chrześcijaństwem wydają się wyraźne). Pisarka mo-
gła również podjąć się analizy funkcjonowania religii w „czasach transhumanizmu”.

Po drugie – autorka „Biegunów” podjęła próbę refleksji nad kondycją współcze-
snego podmiotu. Jest to perspektywa na tyle szeroka, że była w stanie objąć swym za-
sięgiem w tekście zarówno podmiot zbiorowy, czyli towarzystwo wiernych, rekonów 
itp., jak i sylwetkę głównego bohatera – Monodikosa. Postać uświęcona w opowia-
daniu, czyli Monodikos, wydaje się niezmiernie produktywna znaczeniowo i otwiera 
kolejne możliwe kanały interpretacyjne, między innymi w zakresie badań nad ciele-
snością, somatycznością, płciowością.

Obecność tajemniczego przybysza stawia otwarte pytania, na które jednak nie można 
udzielić łatwej, a na pewno jednoznacznej odpowiedzi. O to, czym de facto jest współcze-
sna tożsamość człowieka i czy współczesna filozofia techniki jest przygotowana na kwe-
stie definicyjne z nim związane. Wszak coraz więcej tzw. neuronauk przejmuje kolejne 
pola badawcze czy zainteresowania filozofii i zdaje się przekonywać środowisko nauko-
we, że potrafi wytłumaczyć je pełniej i jaśniej. To pytania również o to, jakie są granice 
ludzkiego ciała, jaka jest płeć tajemniczego przybysza i dlaczego rozum ludzki nie potrafi 
wyzbyć się myślenia w kategoriach opozycji binarnych, nie tylko zresztą płciowych.
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Artykuł próbował zasygnalizować jedynie szereg problemów zarówno interpreta-
cyjnych, jak i filozoficznych. W procesie analizy należało zatem odrzucić myślenie 
w kategoriach struktury, a uruchomione dyskursy genderowe, queerowe i – przede 
wszystkim – transhumanistyczne mogły w tym celu pomóc. Jak więc można zauwa-
żyć, najnowsza literatura polska z rozmachem i powodzeniem wykorzystuje te aktual-
ne posthumanistyczne wątki.
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Transhumanistyczne wątki w opowiadaniu Olgi Tokarczuk pt. 
,,Kalendarz ludzkich świąt”

Streszczenie

W artykule podjęto próbę analizy i interpretacji węzłowych wątków transhumanistycznych występu-
jących w opowiadaniu Olgi Tokarczuk pt. „Kalendarz ludzkich świąt”. Podczas eksplikacji literackiej 
wydzielono trzy osie tematyczne, wokół których skupia się uwaga autora, tj.: (1) rola religii w życiu spo-
łeczno-politycznym i sposoby kreowania przez nią rzeczywistości; (2) tożsamość protagonisty, Monodi-
kosa; (3) labilność granic płciowych głównego bohatera. Oświetlenie z trzech stron rozmaitych wydarzeń 
fabularnych zmierza do wydobycia wniosków natury filozoficznej – o kondycji współczesnej religii i du-
chowości oraz zderzenia z nimi ludzkiej podmiotowości. W sposób niejako naturalny sięgnięto zatem po 
dyskurs badaczy i badaczek genderowych, queerowych, ale przede wszystkim do studiów nad przyszłością 
(transhumanizmu). Całość pracy wieńczy literatura przedmiotu, zarówno polsko-, jak i anglojęzyczna.

Słowa kluczowe: religia, manipulacja, tożsamość, transgresja, postpłciowość
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Kołakowski inspiracją dla Barańczaka?

1. Wstęp

Temat artykułu był efektem inspiracji tekstem Andrzeja Skrendy ,,Stanisław Ba-
rańczak: widma poezji”, opublikowanym w pokonferencyjnym tomie ,,Poeta i duch 
wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka”2. Autor analizuje tam słynny 
esej Barańczaka ,,Zmieniony głos Settembriniego” i zauważa zbieżność tez Barańcza-
ka z myślą Leszka Kołakowskiego3.

Idąc tropem Skrendy, można postawić pytanie, czy we wczesnej twórczości Ba-
rańczaka dostrzega się więcej hipotetycznych inspiracji myślą Kołakowskiego. Mowa 
o inspiracji hipotetycznej, ponieważ w żadnym z tekstów Barańczak nie odwołuje się 
do refleksji Kołakowskiego w sposób bezpośredni. Wiadomo jednak, o czym pisze 
Karol Modzelewski w krótkim tekście ,,Życiodajny impuls chuligaństwa”4, że myśl 
Kołakowskiego w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych była bardzo inspirująca 
dla polskich intelektualistów. Barańczak, jako młody polonista, nie mógł przejść obo-
jętnie wobec tekstów autora ,,Obecności mitu”.

Poszukiwania hipotetycznych inspiracji myślą Kołakowskiego mają sens zwłasz-
cza w tym okresie pracy filozofa, który Kajetan Mojsak nazwał ,,radykalnym racjo-
nalizmem5”. Przypada on mniej więcej na lata od 1958 (czyli rok opublikowania 
,,Pochwały niekonsekwencji”6) aż do roku 1966. Jednym z ważniejszych punktów 
odniesienia jest esej ,,Etyka bez kodeksu”7 opublikowany w ,,Twórczości” w 1962 
roku, a następnie zamieszczony w zbiorze ,,Kultura i fetysze”.

2. ,,Etyka bez kodeksu” Kołakowskiego

Kołakowski w ,,Etyce bez kodeksu” postuluje poczucie odpowiedzialności za 
własne czyny wynikające z przyjętego poczucia moralności, nieusankcjonowanego 
jednak w postaci spisanych w kodeksie reguł, domagających się przestrzegania. Fi-
lozof rozwija w tym eseju myśl wyrażoną cztery lata wcześniej w ,,Pochwale nie-
konsekwencji”, mówiącą o tym, że rzeczywisty świat, w przeciwieństwie do świata 
teoretycznego, nie jest dwuwartościowy. Zbyt duża ufność w stosunku do kodeksu, 
odgórnie narzuconych zasad moralnych, prowadzi do utrwalenia fanatyzmu, ponieważ 

1 karolina.krol98@onet.pl, studentka drugiego roku filologii polskiej, Wydział Filologii Polskiej 
i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2 Skrendo A., Stanisław Barańczak: widma poezji, [w:] Śliwiński P. (red.), Poeta i duch wolności. 
Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2014.
3 Tamże, s. 46.
4 Modzelewski K., Życiodajny impuls chuligaństwa, Nauka, nr 3 (2009), s. 23.
5 Mojsak K., Publicystyka polityczna Kołakowskiego (1955-1975), s. 139, [w:] Rok 1966. PRL na 
zakręcie, Chmielewskiej K., Wołowca G., Żukowskiego T., Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.
6 Pierwodruk: ,,Twórczość”, nr 9 (1958).
7 Kołakowski L., Etyka bez kodeksu, s. 147-189, [w:] tenże, Kultura i fetysze, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1967.
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kodeks jest precyzyjny i nie wyczerpuje praktyki życia, nie pozostawiają tym samym 
miejsca na wahania. ,,[k]odeks poucza nas, jak zostać świętym, a raczej, co gorsze, 
jak zdobyć pewność, że się jest świętym”8.

Proste i jednoznaczne przywiązywanie się i przyjmowanie dyrektyw moralnych 
zawartych w kodeksach wynika z przekonania, że świat można albo w całości od-
rzucić, albo w całości zaakceptować. Sama decyzja, aby żyć, jest pewnym wyborem. 
Kołakowski pisze:

Świat jest spadkiem, który obejmujemy w dniu urodzin; w jakiejś chwili, nie dającej 
się dokładnie określić, uświadamiamy sobie, że spadek ten zawsze pozostawia nam wy-
bór; możemy go odrzucić, odrzucając życie. W chwili gdy posiedliśmy wiedzę o możli-
wości śmierci dobrowolnej, a żyjemy nadal, bierzemy niejako na siebie zadłużenie świata 
jako zadłużenia własne. Żyć po prostu – to akceptować również całą zgniliznę i hańbę 
świata jako własną zgniliznę i własną hańbę, uznać, że mimo długu spadek jest wart 
podjęcia albo że życie, mimo jego cierpienia i świństwa, warte jest naszego udziału9.

Wiara w skuteczność kodeksu powiązana jest z dwojakimi pragnieniami człowie-
ka. Pierwszym z nich jest chęć znalezienia ,,schronienia” w ponadindywidualnym po-
rządku. Drugim pragnieniem, często antagonistycznym wobec tego pierwszego, jest 
dążenie do rozwinięcia własnych potencji życiowych. Ufając kodeksowi, człowiek 
wyzbywa się poczucia odpowiedzialności za własne czyny i uwalnia się od towarzy-
szącego decyzjom lęku. Prowadzi to jednak – jak określił to Kołakowski – do ,,regresji 
infantylnej, produktu lęku przed dojrzałością”10. Ślepo wierząc w kodeks, człowiek 
nigdy nie będzie brał pełnej odpowiedzialności za własne wybory.

Poczucie odpowiedzialności nie dającej się przenieść bez reszty na gotowe reguły, 
a mimo to związanej wartościami doświadczanymi jako niedowolne (choć historyczne 
i ludzkie w genezie), jest tedy warunkiem niezbędnym życia, w którym rzeczywistość 
ukazuje się jako sensowna, a osobnik ludzki jako wolny11.

Kołakowski postuluje otwartość i umiejętność podejmowania własnych decyzji 
zamiast przyjmowania postawy charakteryzującej się dogmatyzmem i radykalizmem. 
Ten wątek jest o tyle ważny dla pokolenia’68, że poeci tej generacji, podobnie jak 
społeczeństwo obywatelskie, stanęli wobec konieczności przeciwstawienia się reżi-
mowi. Uważam, że ,,radykalny racjonalizm” Kołakowskiego mógł przyczynić się 
do ukształtowania światopoglądu poetów Nowej Fali. Kołakowskiemu chodziło o re-
wizję marksizmu i przeformułowanie niektórych idei marksistowskich w taki sposób, 
aby móc pogodzić na przykład zasadę determinizmu z totalną odpowiedzialnością 
etyczną jednostki12. Postulat odrzucenia dogmatyzmu nie wiązał się u niego – jeszcze 
wtedy – z radykalnym odrzuceniem marksizmu.

8 Kołakowski L., Etyka bez kodeksu…, s. 179.
9 Tamże, s. 149.
10 Tamże, s. 188.
11 Tamże, s. 187.
12 Zob. Mojsak K., Publicystyka polityczna Kołakowskiego…, s. 135.
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3. Sytuacja polityczna i społeczna po marcu 1968 roku

Młodzi pisarze, których łączy przeżycie pokoleniowe marca 1968 roku, byli w po-
dobnej sytuacji, co nieodrzucający wówczas marksismu Kołakowski. Nie można 
powiedzieć, że Barańczak przed rokiem 1968 i kilka lat po tamtych wydarzeniach, 
ufał władzy. Sąd, że przyjmował wówczas postawę jawnie kontestatorską nie jest jed-
nak do końca prawdziwy. To charakterystyczne, że pisząc swoją ,,Ironię i harmonię”, 
posługiwał się jeszcze w pewnym stopniu językiem inkrustowanym retoryką mark-
sistowską. Wydarzenia, które miały miejsce podczas studenckich protestów po ścią-
gnięciu z afisza ,,Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka, przyczyniły się do osła-
bienia zaufania wobec władz państwowych oraz prasy.

Dziś byłbym już ostrożniejszy. Ale upierałbym się nadal, że jeśli nie dla wszyst-
kich, którzy w Marcu 1968 mieli po dwadzieścia, dwadzieścia kilka lat, to przynaj-
mniej dla najbardziej niespokojnej duchowo i aktywnej umysłowo części tego pokole-
nia wydarzenia marcowe były wstrząsającym i decydującym przeżyciem. Trzeba zdać 
sobie sprawę, że ten, kto mieścił się w tym przedziale wieku – ten, kto w Marcu był 
studentem – był człowiekiem urodzonym i wychowanym w PRL, myślącym w zasadzie 
PRL-owskimi kategoriami […]. Taki człowiek […] dostawał oto w Marcu po głowie 
prostym i niezbitym faktem: jego życie ani nie było dotąd, ani nie będzie w przyszłości 
takie, jakimi je sobie wyobrażał. Życie całego kraju jest bowiem oparte na przemocy 
i kłamstwie i będzie na nich oparte nadal, jeśli się przeciw temu nie zaprotestuje − mó-
wił Stanisław Barańczak w rozmowie z Krzysztofem Biedrzyckim13.

Młodzi intelektualiści buntowali się wobec zastanej rzeczywistości PRL-u. Ich sy-
tuacja była analogiczna do tej opisanej w 1971 roku przez Leszka Kołakowskiego 
w ,,Tezach o nadziei i beznadziei”14. Tekst ten został opublikowany w ,,Kulturze”, 
a więc w czasopiśmie, do którego Barańczak jako doktorant w Instytucie Filologii 
Polskiej miał najpewniej dostęp i które zapewne czytał. Być może myśl Kołakowskie-
go miała wpływ na światopogląd młodego poety. Sądzę, że lektura jego tekstów mogła 
utwierdzać Barańczaka w postawie niezgody wobec rzeczywistości politycznej.

Filozof w ,,Tezach o nadziei i beznadziei” proponował trzecią drogę walki z despoty-
zmem realnego socjalizmu, odrzucając jednocześnie pozostałe dwie drogi. Krytyce zostały 
poddane: postawa zewnętrznej interwencji oraz pomysł reform w ramach istniejących pań-
stwowych struktur. Oba warianty walki z reżimem politycznym były niemożliwe do speł-
nienia, zatem Kołakowski dostrzegał szansę w rozwiązaniu trzecim – w działaniu warstwy 
inteligencji humanistycznej oraz, ogólniej, inteligencji nauczycielskiej.

Barańczak, jako młody adept pióra, chciał, aby jego twórczość – i, szerzej, twór-
czość pokolenia 68 – miała wpływ na realny świat. W słynnym manifeście programo-
wym ,,Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej” pisał. Poezja –

[…] powinna być nieufnością. […] Jest szansa, aby stworzyć z poezji pierwszy przyczółek 
walki o niezafałszowany obraz świata, w którym żyjemy: właśnie dlatego, że poezja zwraca 

13 Barańczak S., ,,Jestem pięknoduchem, estetą i parnasistą”. Rozmowa z Krzysztofem Biedrzyckim,  
[w:] tenże, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji 1990-1992, Kraków 1993, s. 13.
14 Kołakowski L., Tezy o nadziei i beznadziejności, Kultura, nr 6/285 (1971), s. 3-22.
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się do biernego odbiorcy rozwalonego przez telewizorem lub przerzucającego stronice gazety, 
ale do człowieka, który widać pragnie myśleć, skoro w ogóle bierze książkę poetycką do ręki15.

Barańczak wierzył zatem w moc twórczości poetyckiej, która miała uczyć ludzi 
krytycyzmu i budować postawę nieufności. To stanowisko łączy się z wezwaniami 
Kołakowskiego do rozwijania i przyjmowania ,,etyki bez kodeksu”. Wspólnym mia-
nownikiem sposobu rozumienia funkcji poezji przez poetów pokolenia ’68 i rozmy-
ślań filozofa nad pożądanym kształtem etyki było to samo założenie o konieczności 
odrzucenia i sprzeciwienia się wszelkim formom dogmatyzmu i fanatyzmu. Tylko 
człowiek, który myśli krytycznie, może w pełni świadomie przyjąć odpowiedzialność 
za własne czyny. Jego wybór jest zawsze wyborem własnym, obarczonym ryzykiem, 
ale równocześnie podjętym z całą świadomością konsekwencji.

4. ,,Zmieniony głos Settembriniego” i projekt ,,Etyki Bez Autorytetów”

Wiara w rewizjonistyczną i kontestatorską wobec świata moc poezji silnie wy-
brzmiewa w znanym tekście Barańczaka ,,Zmieniony głos Settembriniego”16. Poeta 
odwołuje się w nim do sporu dwóch antagonistów z ,,Czarodziejskiej góry” Tomasza 
Manna: jezuity Naphty oraz humanisty Settembriniego. Pisarz pokazuje, że obecnie 
nie można zająć stanowiska obojętnego wobec autorytarnych koncepcji współczesne-
go Naphty. Istnieją tylko dwie drogi wyboru: albo całkowity sprzeciw, albo aprobata. 
Stanowisko ambiwalentne okazuje się w rzeczywistości fikcją. Na wezwania Naph-
ty nie można odpowiedzieć ambiwalentnie, ponieważ taka odpowiedź zostałaby oce-
niona jako brak sprzeciwu i uznana tym samym za akceptację jego racji:

Tertium non datur: na ofertę Naphty można odrzec tylko ,,tak” lub ,,nie”, nie ma tu od-
cieni pośrednich i w praktyce okazuje się zawsze, że również tych, którzy wybierają wymija-
jące ,,być może” i ostrożne , powiedzmy”, Naphta traktuje bezceremonialnie jako swoich17.

Rolę antagonisty Naphty w świecie współczesnym przejmuje sztuka, która dopo-
mina się o uznanie praw pojedynczego człowieka i jest ,,wyczulona na wszelkie prze-
jawy fałszowania i nadużywania słowa”. Barańczak uważa, że ,,poezja jest w stanie – 
i powinna – stworzyć nowy dekalog”18, wolny od dogmatów. Na pytanie o to, czym 
dokładnie miałby był taki dekalog, Barańczak odpowiada:

Myślę, że po prostu systemem zachęt do samodzielnego myślenia. Albowiem samo-
dzielne myślenie prędzej czy później musi doprowadzić do wniosku, że każdy z nas jest 
indywidualnie odpowiedzialny za swoje czyny i w każdej minucie życia musi dokony-
wać indywidualnego wyboru19.

15 Barańczak S., Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej, s. 5-6, [w:] tenże, Poezja i duch 
Uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.
16 Barańczak S., Zmieniony głos Settembriniego, s. 67-76, [w:] tenże, Poezja i duch Uogólnienia. 
Wybór esejów 1970-1995, Kraków 1996.
17 Tamże, s. 69.
18 Tamże, s. 73.
19 Tamże, s. 74.
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Poeta proponuje powołanie do życia koncepcji, którą nazywa ,,Etyką Bez Autory-
tetów”. Opiera się ona na założeniu, że po wydarzeniach, którymi doświadczył ludzi 
XX wiek, należy zmierzyć się ze ,,śmiercią Boga”20. Nie jest to jednak śmierć rozumia-
na w myśl Nietzscheańskiej koncepcji. Barańczak tłumaczy, że:

[…] chodzi tu nie o problem religijny, ale o zagadnienie narastającej we współczesnym 
społeczeństwie nieufności wobec wszelkich autorytetów, nieufności zrozumiałej zresztą 
w świetle dwudziestowiecznych doświadczeń: zbyt wiele było w tym stuleciu irracjonalnych 
masowych hipnoz, które, powołując się na ,,bogów” najrozmaitszych, prowadziły miliono-
we rzesze do wspólnego punktu krańcowego, do zakłamania, zbrodni i zagłady21.

W świecie, w którym zanikło zaufanie do autorytetów, etyka powinna opierać się 
na innym fundamencie: na wyborze i wrażliwości konkretnego, pojedynczego czło-
wieka, któremu bardziej od rewolucjonizowania świata zależy na nieczynieniu zła. 
Barańczak pokazuje wzajemne warunkowanie się dwóch aspektów ,,Etyki Bez Auto-
rytetów”: szacunku do siebie samego jako człowieka i szacunku do drugiej osoby. Bez 
poszanowania własnego człowieczeństwa i swoich praw, nie da się okazywać empatii 
i uwagi bliźnim, nie da się akceptować ich racji, szczególnie wówczas, gdy nie są 
zgodne z naszymi. Podobnie wygląda sytuacja odwrotna: jeśli prawa drugiego czło-
wieka nie są respektowane, wówczas można się spodziewać, że prędzej czy później 
naruszone zostaną także moje własne prawa.

Dlatego też szansę na walkę z reżimem przynosi sztuka, szczególnie poezja, która 
uczy samodzielnego myślenia. Z wielu argumentów potwierdzających tę tezę przyta-
czaną przez Barańczaka, wydają się dwa. Po pierwsze, przekonanie, że poezja może 
wytrącić człowieka z myślowego i językowego automatyzmu. Po drugie, że poezja 
może ,,uczyć”, ale nie w sposób nazbyt moralizatorski. Lingwistyczne działania służą-
ce budowaniu krytycyzmu wobec zideologizowanej frazy języka, owocujące postawą 
nieufności wobec świata, który ta zafałszowana dogmatyczna fraza pragnęła kreować, 
prowadzi w konsekwencji do rozbudzenia w czytelniku poezji poczucia odpowie-
dzialności za własne czyny. W gruncie rzeczy, koncepcja Barańczaka wykazuje bar-
dzo wiele podobieństw do proponowanego przez Kołakowskiego projektu ,,etyki bez 
autorytetów”. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie, że wyrosła ona z dokładnego 
przemyślenia tekstu filozofa i przełożenia jego postulatów na sytuację, jak wytwarza 
się w momencie obcowania ze sztuką, a także w procesie twórczym. Sytuacja komuni-
kacyjna znajduje tu swe odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym. Poezja krytyczna 
wobec nowomowy i zideologizowanego, a więc poddanego dogmatom, świata jest 
jednym ze sposobów wcielania w życie propozycji, którą Kołakowski sformułował 
w ,,Tezach o nadziei i beznadziei”, wzywając, by humanistyczna inteligencja podjęła 
walkę z systemem poprzez budzenie świadomości społeczeństwa.

5. Etyka w poezji

Przyjmując za cezurę badań datę opublikowania szkicu ,,Zmieniony głos Set-
tembriniego”, wypada uwzględnić także twórczość poetycką Barańczaka powstałą 
20 Tamże, s. 74.
21 Tamże, s. 73.
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do 1975 roku, a zatem tomiki ,,Korekta twarzy” (wyd. 1968), ,,Jednym tchem” (1970) 
oraz ,,Dziennik poranny” (1972).

Jednym z ciekawszych wierszy, zamieszczonych w ,,Jednym tchem” jest utwór ,,Ta 
dłoń może być garścią i może być pięścią”22, w którym poeta pokazuje jak niewiele 
potrzeba, aby człowiek stał się kimś diametralnie innym. Dłoń staje się tutaj symbo-
lem określonej postawy życiowej. Garść powoduje asocjacje z łagodnością i postawą 
przyjazną, natomiast pięść nieodzownie kojarzy się z siłą i z przemocą. To od człowie-
ka zależy, w jaki sposób ułoży swoją dłoń i, co za tym idzie, jaką postawę wybierze:

ta dłoń jest tak jak zawsze
tylko dłonią i więcej nic się w niej nie zawrze
poza nią samą23.

Człowiek sam wybiera między otwartością na świat a zamknięciem się na jakiekol-
wiek zewnętrzne okoliczności. Ta pierwsza możliwość wiąże się z proponowaną przez 
Kołakowskiego postawą niekonsekwencji, która ,,jest po prostu utajoną świadomością 
sprzeczności świata”24. Osoba przekonana, że w rzeczywistości nie istnieje binarny 
podział na dobro i zło, a jedynie wiele stopni pośrednich, sama podejmuje decyzje, 
zamiast ślepo wierzyć w dogmaty.

Jak pisze Kołakowski ,,konsekwencja zupełna jest identyczna z praktycznym fana-
tyzmem, niekonsekwencja jest źródłem tolerancji”25. W wierszu Barańczaka również 
mamy do czynienia z przedstawieniem dwóch przeciwstawnych postaw życiowych: 
zamknięcia się na świat (wedle terminologii Kołakowskiego mogłaby to być postawa 
zupełnej konsekwencji) oraz otwartości na rzeczywistość, a co za tym idzie, na dru-
giego człowieka (postawa niekonsekwencji). Wybór ostatecznie należy do człowieka:

Ta czaszka może stać się zamkniętym zakładem
albo domem otwartym,
domem gry, w którym mózgu śliskie, szare karty
są znaczone, lub domem poprawczym z surowym ładem
posiłków i odwiedzin; obłąkany, więzień,
szuler, kochanek,
w tym domu schadzek mogą czuć się wszędzie
tak jak u siebie w domu, chociaż mieszkają przez ścianę;
czy ślepym murem jest czy okiem bramy,
ta czaszka będzie zawsze
tylko czaszką i nic się w niej nie zawrze
poza nią samą26.

22 Barańczak S., Ta dłoń może być garścią i może być pięścią, s. 60, [w:] tenże, Wiersze zebrane, 
Wydawnictwo a5, Kraków 2006.
23 Tamże.
24 Kołakowski L., Pochwała niekonsekwencji, s. 156, [w:] Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone 
z lat 1955-1968, tom. 2, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1989.
25 Tamże, s. 155.
26 Barańczak S., Ta dłoń…, s. 60.
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6. Niekonsekwencja zupełna?

Postawa niekonsekwencji nie oznacza jednak całkowitego relatywizmu wartości. 
Kołakowski podkreśla, że istnieją sytuacje, w których niekonsekwencja jest niedo-
puszczalna – nazywa je ,,sytuacjami elementarnymi” i tłumaczy:

Sytuacje elementarne to te, gdzie zamiera taktyka, to jest takie sytuacje ludzkie, 
do których nasz stosunek moralny pozostaje niezmienny bez względu na okoliczności, 
w jakich te sytuacje dochodzą do skutku27.

Jako przykłady tego typu wydarzeń Kołakowski podaje np. agresje wojenne, lu-
dobójstwo, tortury, znęcanie się nad bezbronnymi. W tych sytuacjach konieczny jest 
kategoryczny sprzeciw wobec krzywdy drugiego człowieka.

W poezji Barańczaka również odnajdujemy świadectwa afirmacji tego typu po-
stawy moralnej. Poeta podkreśla, że w momencie, w którym drugiemu człowiekowi 
dzieje się krzywda, konieczny jest jednoznaczny sprzeciw:

To tylko słowo ,,nie”, słowo, któremu nadać
bagaż strzaskanych kości i wylanej krwi
potrafi nawet ciemność z twojej krwi i kości,
to nieświadome dzieło bólu (wszelkie prawa
zastrzelone), którego zakrwawione kpie,
czcionkami chłosty odbite od kości, arkusze
przeszyte nicią strzałów,
możesz co dzień podnosić z chodników zmęczonym
wzrokiem, wczytywać się w nie bezradnością rąk;
to tylko słowo ,,nie”, ostatnie słowo
w dziedzinie krwi – a poznasz ją zaraz na wylot
roju pocisku z luf;
to tylko słowo ,,nie, miej je we krwi,
która spływa kroplami po murze o świcie,
daję tobie to słowo, jakbym dawał głowę
za to, że ból istnieje, jakbym gardło dawał
za sprawę żył i ścięgien, i mięśni, i skóry;
czytam ci z liter bólu ze skręconych nerwów
pospiesznie zapisane słowa o tych, co gotowi
zawsze otworzyć list cudzego ciała,
rozciąć kopertę skóry i złamać szyfr kości;
to tylko słowo ,,nie”, ostatni krzyk
modlitwy krwi, którą dzisiaj odmawiam za ciebie,
którą odmawiam sobie prawa do odejścia28

27 Tamże, s. 160.
28 Barańczak S., Nie, s. 59, [w:] tenże, Wiersze…
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Wiersz Barańczaka przedstawia sytuacje pełne ludzkiego cierpienia. Jedną z przy-
czyn, dla których zadawanie bólu nie zostaje przerwane, może być brak reakcji ze 
strony postronnych świadków traumatycznych wydarzeń. Niewnoszenie sprzeciwu 
wobec przemocy może doprowadzić do rozlewu krwi. Osoba niereagująca na cudze 
cierpienie staje się współwinna.

Słowo ,,nie”, będące protestem, niezgodą na zastaną rzeczywistość, ma moc 
sprawczą. Przeciwstawienie się agresji pozwala często uratować drugiego człowieka 
i oszczędzić mu cierpienia. Poeta wyraźnie wzywa do przyjmowania postawy aktyw-
nej, wiedząc, że milczenie przyczynia się do powstawania zła:

daję tobie to słowo, jakbym dawał głowę
za to, że ból istnieje […]29

Te i inne wersy Barańczaka wyraźnie korespondują z myślą Leszka Kołakowskie-
go, mówiącą o konieczności przeniesienia założeń teoretycznych na konkretne, życio-
we sytuacje: ,,[t]yle pochwały niekonsekwencji. Reszty powiedzieć się nie da. Resztę 
trzeba zrobić”30.

7. Podsumowanie

Barańczak jako młody intelektualista i student, a później doktorant w Instytucie 
Filologii Polskiej, z pewnością zetknął się z tekstami Leszka Kołakowskiego. 
Formułowane przez poetę postulaty etyczne zawarte w jego twórczości eseistycznej, 
a także, w sposób pośredni, w poezji, mogą mieć związek z myślą wybitnego filozofa.

Obaj twórcy proponują podobną postawę moralną, związaną z niezgodą na krzywdę 
drugiego człowieka. W eseju ,,Zmieniony głos Settembriniego” myśl Barańczaka 
wykazuje wiele podobieństw do Kołakowskiego koncepcji z ,,Etyki bez kodeksu”.

 Ważnym elementem refleksji obu twórców jest podkreślanie roli wyboru 
pojedynczego człowieka, który sprzeciwiając się przemocy, jednocześnie przeciwstawia 
się myśleniu dogmatycznemu, autorytarnemu. Uwolnienie jednostki spod wpływów 
władzy sytuuje człowieka w sytuacji wymagającej ciągłego podejmowania decyzji i – 
co się z tym wiąże – wzięcia na siebie moralnej odpowiedzialności za własne wybory.
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Kołakowski inspiracją dla Barańczaka?

W szerokiej perspektywie artykuł dotyczy recepcji myśli Leszka Kołakowskiego przez polskich mło-
dych intelektualistów lat siedemdziesiątych, zwłaszcza poetów pokolenia’68 roku. W szczegółowej – 
korespondencji między twórczością Stanisława Barańczaka a myślą wczesnego Kołakowskiego. Podjęta 
została próba odpowiedzi na pytanie, czy poeta mógł czerpać inspiracje z myśli filozofa, a jeśli tak, to 
w jakim zakresie. Zagadnieniem wiodącym staje się oczywiście temat etyki w państwie totalitarnym, 
podejmowany przez Barańczaka zarówno w twórczości poetyckiej, jak i w szkicach prozatorskich Szcze-
gólna uwagę autorka poświęca szkicowi Kołakowskiego ,,Etyka bez kodeksu” z wydanej w 1967 roku 
książki ,,Kultura i fetysze”, którego lektura mogła w jej ocenie mieć istotny wpływ na sposób sformuło-
wania przez poetę koncepcji Etyki Bez Autorytetów, stanowiącą jeden z tematów eseju ,,Zmieniony głos 
Settembriniego”. Data publikacji tego szkicu, czyli rok 1975 wyznacza cezurę prowadzonych badań. 
Ponieważ w twórczości Barańczaka brak bezpośrednich świadectw recepcji Kołakowskiego i odniesień 
do konkretnych tekstów filozofa autorka podejmuje próbę zrekonstruowania hipotetycznego dialogu pro-
wadzonego przez autora ,,Korekty twarzy” z Kołakowskim. Pyta o „miejsca wspólne” i o rozejścia się. 
Wszelkie refleksje mogą być tu jedynie hipotezami, których nie da się ani całkowicie udowodnić, ani ka-
tegorycznie obalić.

Słowa kluczowe: Kołakowski, Barańczak, etyka, totalitaryzm, pokolenie’68
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Polityka narodzin jako odpór wobec przemocy 
w ujęciu Hannah Arendt

1. Wprowadzenie

Prezentowany tu artykuł swój cel upatruje w dołączeniu się do trwającej od wcze-
snych lat osiemdziesiątych fali prac badawczych stale rosnącej grupy filozofów po 
obu stronach Atlantyku, zajmujących się myślą Hannah Arendt (1906-1975). Do tego 
momentu znaczących polskich publikacji na ten temat było niewiele. Pierwsze polskie 
monografie o Arendt napisane zostały kolejno w 1991 roku przez Ninę Gładziuk oraz 
w 2000 roku przez Włodzimierza Hellera. Jednakże w ostatnim dziesięcioleciu mamy 
do czynienia ze wzmożonym zainteresowaniem myślą niemieckiej filozofki, czy jak 
sama wolałaby ją określać – teoretyczki polityki, o czym świadczy także rynek prze-
kładów. Jeszcze pięć lat temu czytelnik miał do czynienia ze znacząco mniejszą lite-
raturą przedmiotu. Dziś trudno nadążyć za nowymi publikacjami obejmującymi różne 
specjalności Arendt. Wynika to tylko po części ze znaczenia podejmowanej przez nią 
problematyki dla stabilności ładu politycznego i społecznego, a także – co może tłu-
maczyć tę erupcję zainteresowań – ze wzrostu występowania w polityce sił, przed 
którymi ostrzegała autorka. Jednakowoż zapoznanie się ze stanem badań nad praca-
mi Arendt ujawniło potrzebę wzbogacenia dotychczasowej polskiej bibliografii przez 
zaproponowanie nowego punktu widzenia. Tak motywowana, zdecydowałam się za 
centralne zagadnienie Arendtowskiej myśli politycznej uczynić kwestię sądzenia. Py-
tanie o to, czym jest wolność i dlaczego warunkiem wolności winna być natalność 
przeciwstawiona kategorii przemocy uczyniłam osią moich rozważań.

2. Fundamentalne aktywności ludzkie

Dla Arendt życie ludzkie to życie wolne. Najpełniejszy wyraz tej konstatacji znaj-
dujemy w jej opus magnum z 1958 roku. Stanowiąca ugruntowanie pozycji Arendt 
w środowisku amerykańskich intelektualistów Kondycja ludzka jest powszechnie 
uznawana za jej najważniejsze dzieło z dziedziny filozofii polityki dotyczące przede 
wszystkim prostego z pozoru pytania: co robimy (what we are doing)? Tematem tego 
opus magnum jest więc życie czynne – vita activa, łaciński odpowiednik bios politicos 
Arystotelesa. Filozofka analizuje fundamentalne aktywności człowieka odpowiada-
jące podstawowym warunkom ziemskiego, ludzkiego życia. Warunki najogólniejsze, 
które wymienia, to narodziny i śmierć (natality, mortality), podkreślając – tu w od-
różnieniu od Heideggera – istotność tego pierwszego. Warunki podstawowe wska-
zuje trzy: po pierwsze samo życie (life/labour) jako proces biologiczny i związany 
z nim znój cykliczności; po drugie światowość wyrażającą się w istnieniu nadbudowy 
nadżyciem w postaci świata rzeczy i wytwarzanych artefaktów (worldliness/work) 

1 Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.



98

Polityka narodzin jako odpór wobec przemocy w ujęciu Hannah Arendt

oraz po trzecie pluralność rozumianą jako nieredukowalny fakt różnorodności istot 
równych sobie zdolnych do działania i mowy (plurality/action). Ze względu na przyję-
te przeze mnie założenie dotyczące konieczności zaproponowania nowego punktu wi-
dzenia Kondycję ludzką odczytuję jednakże nieco z innej perspektywy niż zwykło się 
to czynić. Umieszczam ją w kontekście tego, co publiczne, czyli przyrodzonej czło-
wiekowi – mówiąc językiem Kanta – towarzyskości. Inni spełniają tutaj niebagatelną 
rolę, gdyż stanowią źródło naszej realności. To pozwala mi na uznanie, iż trzy ak-
tywności praktyczne są warunkowane przez aktywności wewnętrzne (myślenie, wolę 
i sądzenie), w których również istotne jest demokratyczne zarządzanie. Wskazanie na 
owy „wewnętrzny pluralizm” ma odróżnić moje studia od przeważającego w odczyta-
niach Arendt unifikującego spojrzenia człowieka czynu, dla którego wszelka praca 
umysłu stanowi cichą i spokojną kontemplację. Dobrze oddaje tę różnicę zwrot „życie 
umysłu”, który dla autorki dzieła pod tymże tytułem nie tylko nie oznacza biologicz-
nego życia, lecz przede wszystkim wskazuje na fakt, iż czynności umysłu są reflek-
syjnymi aktywnościami niepozbawionymi ruchliwości. Tym samym zaproponowany 
przeze mnie punkt widzenia w sposób krytyczny odnosi się do nauki Platona.

Krytyka ta ściśle związana jest z potrzebą dokonania rekonstrukcji Arendtowskiej 
władzy sądzenia implikującej konieczność zakreślenia szerszego kontekstu w synte-
tycznym przeglądzie historii greckiej myśli, która to próba pozwala na przeanalizowa-
nie podstawowych pojęć filozofii Arendt. Władza sądzenia, której klasyfikacja z punk-
tu widzenia filozofii niemieckiej autorki nastręcza istotnych trudności związana jest 
z tym, że trzeci tom The Life of the Mind, poświęcony sądzeniu, nigdy nie powstał. 
W zgodnej opinii uczonych jego funkcję spełniają Eichmann w Jerozolimie oraz od-
noszące się do tradycji oświeceniowej opublikowane pośmiertnie Wykłady o filozofii 
politycznej Kanta. Na nich też opieram swoje analizy.

Warto przy tym podkreślić, iż w traktowanej całościowo spuściźnie Arendt widoczne 
staje się pewne przejście, które dokonuje się w jej dorobku od pragmatycznej filozofii 
działania wyeksplikowanej w Kondycji ludzkiej, do dojrzałej zarysowanej w The Life of 
the Mind filozofii umysłu. Dzieło to, przychylnie przyjęte w momencie publikacji pod 
koniec lat siedemdziesiątych, jest jednak najmniej znane, chociażby w kontekście pozo-
stałych, silniej obecnych w powszechnej świadomości prac autorki. Chodzi zwłaszcza 
o zdecydowanie mniejszą liczbę publikacji dotyczących Życia umysłu w stosunku do 
tekstów związanych z Kondycją ludzką. Tymczasem znaczenie tej pozycji jest dla całego 
dorobku Arendt niepodważalne. Nie jest tak z powodu tego, że The Life of the Mind jest 
chronologicznie ostatnie i w związku z tym zawiera najbardziej dojrzałe przemyślenia fi-
lozofki, lecz dlatego, że bez analiz dotyczących pracy umysłu, projekt conditio humana, 
ograniczonej wyłącznie do praktyki życia codziennego, wydaje się być niepełny.

3. Idea postępu i jej ograniczenia

Analizując oświeceniowe źródła Arendtowskiej filozofii warto przez chwile skupić 
się na kategorii postępu. Jakkolwiek postęp wiąże się z działaniem i powodowaniem 
nowego łańcucha zdarzeń w świecie natury i historii, co wspólnie wyznają, zarówno 
Kant, jak i Arendt, to zmierza on zawsze do osiągnięcia władzy i nierzadko wiązać się 
musi z przemocą wobec bytu. W eseju „O przemocy” czytamy:
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„Ani przemoc, ani władza nie są zjawiskami naturalnymi, czyli przejawami proce-
su życia; należą do dziedziny politycznej, dziedziny spraw ludzkich, których istotowo 
ludzką jakość gwarantuje posiadana przez człowieka zdolność działania, bycie zdol-
nym do rozpoczęcia czegoś nowego”2.

W tym zatem sensie człowiek pysznie dążący do całkowitego podporządkowania sobie 
natury „jako wytwórca narzędzi i najniebezpieczniejszego z nich – broni” zrzuca kajdany 
„naturalnych” ograniczeń występujących w królestwie zwierząt. Arendt wytwarzanie na-
rzędzi czyni w tym miejscu wysoce złożoną aktywnością mentalną3. Tu czytamy:

 „Postęp jest jedną z poważniejszych i bardziej skomplikowanych ofert na targowi-
sku przesądów naszych czasów”4.

I o ile propagatorem idei postępu jest oczywiście Kant to dla Arendt postęp stanowi raczej 
wygodną, spekulatywną i pseudonaukową ucieczkę od rzeczywistości5. Ponadto cechą, na jaką 
wskazuje królewiecka filozofka, jest niebezpieczeństwo, jakie postęp ze sobą niesie:

 „(…) używanie rozumu czyni nas niebezpiecznie irracjonalnymi, ponieważ ten 
rozum jest własnością istoty pierwotnie kierującej się instynktem”6.

Dlatego polityka, definiowana przez Arendt jako domena wprowadzania rzeczy nowych 
do świata, posiadać musi publiczny charakter związany ze sferą pojawiania się. Rozrost ano-
nimowych zjawisk, z jakim dziś mamy do czynienia oraz liczby ludzi na ziemi, ostrzega 
Arendt, nie służy jednak jakości naszego życia na niej. Przeobrażenia w sferze publicznej7 
sprawiły, że korupcji uległa podstawowa ludzka zdolność działania i rozpoczynania na nowo:

„(…) na skutek postępu w czasach nowożytnych żadna inna ludzka zdolność (rozpo-
czynania na nowo – przypis ANT) nie ucierpiała tak bardzo, jak ta (…). Ponieważ 
postęp (...) oznacza rozwój; nieubłagany proces rozrostu i powiększania się. Im więk-
szy staje się kraj pod względem liczby mieszkańców, przedmiotów, posiadłości, tym 
2 Arendt H., O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, tłum. Łagodzka A., Madej W., Aletheia, 
Warszawa 1998, s. 105-106.
3 Tamże, s. 79.
4 Tamże, s. 41
5 Tamże, s. 40.
6 Tamże, s. 78-9.
7 Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007. W 1962 roku Jürgen Habermas opublikował Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. W dziele 
tym już na pierwszych stronach autor nawiązuje do Arendtowskich analiz, jednakże kierowanym przez 
niego pod jej adresem wątpliwości nie została oddana do tej pory należyta sprawiedliwość. Habermas 
zdaje się zapożyczać od Arendt nie tylko pojęcie sfery publicznej – der öffentliche Raum. Zasadnicze 
rozróżnienie między pracą a interakcją, leżące u podstaw jego koncepcji działania komunikacyjnego, 
jest głęboko zadłużone w krytyce Marksa, jaką Arendt formułuje w Kondycji ludzkiej oraz jej autorskim 
rozróżnieniu na pracę, działanie i wytwarzanie. Warto podkreślić, iż ukazanie się dzieła Habermasa 
dzieli od Kondycji ludzkiej zaledwie cztery lata. Praca Habermasa w sposób stanowczy wzywa nas do 
zastanowienia się nad sferą publiczną oraz różnicami dzielącymi czasy współczesne od greckiej dewizy 
polityki. W ramach przejścia od Arendtowskiej koncepcji dziedziny publicznej od Habermasowskiego 
pomysłu na sferę publiczną, doszło do istotnej transformacji. W pierwszej kolejności zauważamy, że 
Arendt upatruje pogorszenia się kondycji sfery publicznej w czasach współczesnych, Habermas natomiast 
odnotowuje pojawienie się nowej formy publiczności już w okresie oświecenia, w formie tak zwanych 
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bardziej wzrasta konieczność obejmowania go administracją, a wraz z tym wzrasta 
anonimowa władza (...)”8.

Warto podkreślić, że idea postępu i przestrzeni pojawiania się explicite odnosi 
się zaledwie do jednego poziomu filozofii Arendt – do jej koncepcji vita activa, czyli 
praktycznego aspektu ludzkiej kondycji. Mnie natomiast w większej mierze zajmuje 
kwestia sądzenia i związany z nią podstawowy problem badawczy: możliwość uzgod-
nienia sądu jako kompetencji zaangażowanych aktorów z sądem jako przywilejem 
zdystansowanych obserwatorów. Jak wiadomo, w swoich dociekaniach na tematy po-
lityczne Arendt koncentrowała się na wykazaniu, iż sądzenie jako najbardziej poli-
tyczna z ludzkich zdolności spełnia rolę łącznika między myśleniem a wolą, z jednej 
strony, oraz sferą zjawisk z drugiej. Stanowiąc zatem pewną kompetencję polityczną 
pozwala zorientować się w świecie pluralizmu mniemań i opinii oraz sprawia, że na-
sza wolność umocowana w krytycznej refleksji może manifestować się w świecie.

4. Pojęcie natalizmu

Człowiek zatem szuka sposobów wszelkiego dalszego angażowania się w historię 
i przyrodę. Tym samym wyłamuje się z łańcucha procesów naturalnych stanowiąc po-
czątek jakiegoś innego procesu, który także do owych praw natury – chcąc nie chcąc, 
w mniejszej bądź większej mierze – się stosuje. Co jednak tkwi u podstaw naszego 
działania, przypomnijmy dla kontrastu – nie wytwarzania czy pracy? Co staje się jego 
najważniejszą przyczyną? Kant odpowie krótko: nadzieja na lepsze czasy! I tu apeluje 
do „przyrodzonej nam powinności”, której poświęca szeroki ustęp Krytyki czystego 
rozumu. Jeśli odnajdujemy w sobie wewnętrzny zew mówiący, iż jako człowiek „po-
winien” teraz działać rzeczą sprzeczną byłoby zakładać, że „nie mogę”. Kiedy rozum 
mówi „powinienem” znaczy się, że ma w możności wykonanie owej powinności9. 

„prywatnych podmiotów decydujących o sprawach publicznych”. Odczytanie sfery publicznej przez 
wczesne oświecenie, które ukonstytuowało krytyczną publiczność późnego oświecenia i wczesnych 
lat wieku dziewiętnastego, polegało na ćwiczeniu się rozumu w dyskusji na temat tego, co publiczne, 
poprzez wprowadzenie trzeciego głosu – głosu nieobecnego autora. Związane to było z przejściem od 
domeny naoczności do prymatu słuchu publicznego, czyli w praktyce oznaczało, że publiczność nie jest 
już grupą ludzi widzących podobnie, jak w przypadku zjednoczonego demos. Raczej staje się w swej 
nowej odsłonie coraz bardziej formowana poprzez anonimowy wymiar komunikacji zapośredniczonej 
przez prasę drukowaną, biuletyny, nowelki oraz literackie i naukowe gazety. Po drugie, podczas gdy 
Arendtowska koncepcja sfery publicznej jest związana z topograficzną i przestrzenną metaforą „sfery 
zjawiania się”, „murów miasta”, Habermas koncentruje się na transformacji, jaką przynosi wzrastające 
znaczenie mediów. Publiczność staje się wirtualną wspólnotą czytelników, pisarzy oraz interpretatorów. 
Dla autora Teorii działania komunikacyjnego sfera publiczna nie jest po prostu, czy też nie jest przede 
wszystkim, areną dla ludzkich słów i czynów, lecz bezosobowym medium komunikacji, informacji 
i kształtowania opinii. Terminologiczne przesunięcie w języku niemieckim pozwala nam na zobrazowanie 
tego przejścia jeszcze bardziej czytelnie: podczas gdy Arendt używa określenia der öffentiche Raum, 
Habermas posługuje się terminem die Őffentlichkeit, co zostało przetłumaczone na język angielski jako 
sfera publiczna, publiczność czy też opinia publiczna. To, co publiczne, ulega w powyższym procesie 
coraz większej desubstancjalizacji.
8 H. Arendt, O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, s. 105-106.
9 Ultra posse nemo obligatur – co, przekracza możliwość, nie obowiązuje nikogo. Kant I., Do wiecznego 
pokoju, s. 189.
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Możemy tutaj mówić o pewnej „samorzutności” rozumu. Jakkolwiek status ontolo-
giczny “samorzutności” nie jest dla Kanta najważniejszy; rozstrzygającym jest dla 
niego to, że czysty rozum dopuszcza w ogóle jej możliwość. Co więcej, Kant uważa, 
że rozum stwarza sobie ideę samorzutności (spontaniczności), która może sama z sie-
bie zacząć działać, nie dopuszczając do tego, żeby przyczyna miała ją wyprzedzać 
w czasie. Obowiązek postępu i związanego z nim niejako dictum spontaniczności spo-
czywa zdaniem Kanta w głównej mierze na tych, którzy podejmują się wychowania 
młodego pokolenia. Odnosi się on do rodzicielskiej potrzeby takiego „oddziaływania 
na potomstwo, by stawało się lepsze”. Wówczas postęp ludzkości będzie możliwy! 
Bez założenia, że nadejdą lepsze czasy, że stajemy się lepsi, niemożliwe jest jakie-
kolwiek działanie. Działanie jednak nie może obejść się bez sądu. Dopiero osądzone 
przez publiczność działanie staje się dobrym bądź złym czynem, dobrym bądź złym 
wychowaniem, dobrym bądź złym życiem. Ta maksyma inspirowała prawomyślnych, 
by „uczynić coś dobrego dla powszechnego dobra”.

Warto także podkreślić, iż Arendt stara się uwolnić zdolność osądzania od dyktatu 
nauki narzucanej jako uniwersalny standard myślenia, wskazując na analogie pomię-
dzy ideologią totalitarną a klasycznymi ideałami wyjaśniania naukowego. Dlatego też, 
już u Platona, filozofka dostrzega próby wyeliminowania niepewności cechującej sfe-
rę działania. Jak zauważam w rozdziale o platońskiej traumie, teoria idei starożytnego 
myśliciela opiera się na metaforach rzemieślniczych. Idee jako przedmiot episteme 
mają się do wszelkich rzeczy jak uniwersalne wzorce, w odniesieniu do których moż-
na niezawodnie zdefiniować proces fabrykacji prawdy w nauce i w dziejach. W ten 
sposób działanie zostaje podporządkowane wytwarzaniu, a świat jawi się nam – mó-
wiąc językiem Heideggera, jako warsztat. Co ważne, w swojej polemice z tego rodzaju 
dogmatyzmem, wprowadza wątki nawiązujące do Kantowskiego modelu wyobraźni. 
Kwestionując dyktat wiedzy pewnej, autorka Korzeni totalitaryzmu stwierdza, iż aby 
rozumować na temat ludzkich spraw, potrzebujemy sądzenia „na naszą miarę”, które 
jak zauważa Elisabeth Young-Bruehl „nie zrzeka się swej refleksyjności na rzecz im-
peratywu”. Zdaniem Arendt istotnym elementem polis jest pluralizm opinii (doxa) – 
rozmaitych, potencjalnie omylnych poglądów odróżnionych od niezmiennych prawd 
filozoficznych lub logicznych. To związane jest z „kruchością spraw ludzkich” oraz 
kondycją bycia narodzonym. Jest to kluczowy wniosek dla dalszych dociekań i może 
być wyrażony w postulacie głoszącym, że narodziny oznaczają przerwanie łańcucha 
automatycznych zdarzeń i odcięcie od wydarzenia, śmierć natomiast jednoznaczne 
stopienie się z nim. Odnieść możemy to także do kategorii myślenia, która dla stoików 
oznaczała „przybieranie koloru śmierci”, zanurzenie w bezruchu i samotności10, dla 
Arendt natomiast wyrażała najpełniejszą aktywność „pośród innych”, w której pod-
miot dokonuje transcendencji tego, co dane11. Wędrowanie po odmiennych punktach 
widzenia zatem ma miejsce zarówno w świecie zjawisk i zdarzeń, jak i w świecie my-
śli. To pozwala w pełni doświetlić pomijany w badaniach fakt, że sądzenie dla Arendt 

10 Dotarcie do prawdy dla Platona wiązało się z odnalezieniem właściwej soczewki niezbędnej do patrzenia 
w jaśniejącą jak słońce prawdę. Soczewka stanowiła tym samym synonim metody umożliwiającej dotarcie 
do prawdy. Metoda ta nie była związana z koniecznością uzgadniania prawdy z innymi, negocjowania.
11 Inni obecni we mnie podczas procesu myślenia zyskują swój głos i chcę ich reprezentować w swej 
dążności do scharakteryzowanej przez Kanta w nauce estetycznej powszechnej zgody.
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jest transcendencją sensu stricto, gdzie jednostkowy sąd najwyraźniej nie wykracza 
poza naturę, ale jak najbardziej wykracza poza immanencję.

Istotność – pozwolę sobie na nieco ekstrawagancką nazwę – „mechanizmu roz-
poczynania” staje się tym bardziej oczywista, gdy powiążemy ją z Arendtowską tezą 
o tym, że ideologia totalitarna czyni zbędnym wszelkie działanie, a tym samym czło-
wieka. Unifikuje każdą poszczególność i indywidualność do Jednej Historii, Jednej 
Biurokracji i Jednego Gatunku Ludzkiego. Co więcej, człowiek będący pod presją 
zewnętrzną przestaje właściwie myśleć, co zubaża naszą zdolność do widzenia praw-
dy i w dalszej konsekwencji do adekwatnego działania. Mówiąc krótko: dać odpór złu 
możemy wyłącznie wtedy, gdy mamy zapewnioną przestrzeń na swobodne myślenie.

„Władza zewnętrzna, która wydziera człowiekowi z rąk wolność publicznego dzie-
lenia się swoimi myślami, odbiera mu również wolność myślenia – jedyny skarb, jaki 
pozostaje nam pomimo wszelkich ciężarów spoczywających na obywatelu i dzięki któ-
remu wyłącznie można znaleźć radę na całe zło, jakie związane jest z tym stanem”12.

Widzimy tutaj zatem wzajemną zależność myślenia, sądzenia i działania. Bycie 
pod ciągłą presją odbiera wolność myślenia, a brak czasu na myślenie nie pozwala 
człowiekowi „przemyśleć” tego, co ma robić, jak we właściwy sposób odnieść się do 
wydarzenia, mającego miejsce zła, zareagować na ludzką czy zwierzęcą krzywdę.

Tym samym ważny staje się fakt, iż w ogóle możemy mówić o gatunku zwanym 
człowiek właśnie dzięki temu, że istnieje wielość gatunkowa. Potrafimy odróżnić czło-
wieka od innych ssaków, gadów, płazów. Ale także dlatego, że w obrębie naszego 
gatunku wskazać możemy na „mnogość istot ludzkich będąca rezultatem rozmnaża-
nia”13. W Kondycji ludzkiej Arendt wiąże natalizm z pluralizmem istot ludzkich, gdyż 
jak czytamy: „ (…) ludzie, a nie Człowiek żyją na ziemi i zamieszkują świat”14. Nasza 
moc tkwi zatem w możliwości multiplikacji, kreacji i tworzenia, lecz przede wszyst-
kim dawania życia. Pomnażanie jest nieodłącznie związane z wielością i różnorodno-
ścią istot ludzkich.

„Działanie byłoby zbędnym luksusem, kapryśnym zakłócaniem powszechnych 
prawideł zachowania, gdyby ludzie byli dającymi się w nieskończoność powielać ko-
piami tego samego wzorca, a ich natura czy istota byłaby taka sama i równie przewi-
dywalna, jak natura czy istota jakiejkolwiek innej rzeczy”15.

Naturalna płodność biologicznego życia, ale także praca i wytwarzanie, tak samo 
jak działanie, które powtórzmy – dla Arendt zawsze jest wolne, nigdy nie stoją w opo-
zycji do natalności, gdyż – choć w różnej mierze – zakorzenione są w fakcie przycho-
dzenia na świat16. Biopolityce totalitaryzmu, w której chce się wygenerować jednego 
człowieka przez bezpośrednią ingerencję prawa w proces życia, to jest za pomocą 

12 Kant I., Co znaczy orientować się w myśleniu?, przeł. Banaszkiewicz A., „Principia”, t. XXXV-XXXVI, 
2003/4, s. 20. Por. Arendt H., Wykłady o filozofii politycznej Kanta, przeł. Kuczyński R., Moskalewicz M., 
Kronos, Warszawa 2012, s. 74.
13 Arendt H., Kondycja ludzka, s. 26.
14 Tamże.
15 Tamże.
16 „Jednakże działanie ma wśród tej trójki najbliższy związek z tym aspektem kondycji ludzkiej, którym 
jest przychodzenie na świat”. Zob. Arendt H., Kondycja ludzka, s. 27. Przychodzenie na świat słusznie 
zatem możemy powiązać ze sferą zjawiania się, a zatem pewnej wirtuozerii, która pozostaje – niejako po 
Machiavellowsku – niezwykle istotna w Arendtowskim myśleniu o polityce.
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eugeniki czy ludobójstwa regulować ludzką płodność i pracę, Arendt przeciwstawia 
natalizm jako automatyczną jednostkowość życia (automatic singularization of life)17.

Wymienione wyżej książki Arendt stanowią podstawowe źródło przedstawianych 
tutaj analiz. Odnośnie pojęcia natalizmu sięgam ponadto do kolejnych dwóch pozycji: 
obronionej w 1928 roku pracy doktorskiej zatytułowanej O Pojęciu miłości u Augusty-
na (dotychczas nieprzetłumaczonej na język polski) oraz do późnych pism politycznych 
Arendt z końca lat sześćdziesiątych, w których to pracach najwyraźniej widać zalążki 
oraz kontynuację tez dotyczących fenomenu natalności. Odcinając się już na wstępie od 
warstwy dogmatycznej warto zaznaczyć, iż dysertacja młodej Arendt stanowiła swoistą 
batalię o przezwyciężenie wpływu wywieranego przez jej wielkich mistrzów. W Polsce 
wczesna twórczość autorki Kondycji ludzkiej pozostaje jak dotąd niedoceniana, okre-
ślana za „wysoce abstrakcyjną”, stąd moja chęć zwrócenia na nią uwagi.

Warto przy tym podkreślić, iż fragmenty o natalności rozwinęła Arendt w latach 
sześćdziesiątych, kiedy trudniła się poprawianiem i uzupełnianiem angielskiego prze-
kładu swej dysertacji. Mam tutaj na myśli w szczególności wątek dotyczący wdzięcz-
ności za dar życia oraz uznanie narodzin za ontologiczną bazę działania (co stanowi 
powtórzenie tezy wyrażonej w Kondycji ludzkiej). W żadnym stopniu nie umniejsza 
to znaczenia podjętego przeze mnie wywodu, jako że cała konstrukcja niniejszego 
artykułu wskazuje na rangę, jaką już wówczas myślicielka przypisywała natalności 
skonfrontowanej z Heideggerowskim ukierunkowaniem na śmiertelność.

5. Wolność uwarunkowana i jej fenomenalizacja

Przejdźmy teraz do inklinacji/predylekcji antykantowskich. Definicja wolności 
jako spontaniczności18 przeczyć będzie temu, iż jako „nieuwarunkowana kondycja” 
(uncondition condition), a więc noumen, może pozostać radykalnie oddzielona od sa-
mego życia. Arendt w dwojakim sensie będzie tutaj antykantowska. Po pierwsze nie 
zgodzi się jakoby wolność miała być – jak twierdził Kant – jedynie ideą rozumu. 
Będzie nadawać wolności charakter egzystencjalny to znaczy uparcie utrzymywać, że 
musi ona być doświadczana w życiu, nie jedynie obecna w myśli, „pomyślana”. Jak 
bowiem wiemy, wolność staje się fenomenem dla Kanta jedynie w jego teorii estetycz-
nej skoncentrowanej wokół kategorii smaku. Jedynie poprzez piękno, które w akcie 
sądzenia zyskuje charakter moralny, dochodzi do manifestacji wolności w naocznym 
świecie19. Człowiek jest zatem wolny w swym osądzie dotyczącym piękna czy brzy-

17 Lub też osobliwość. Por. Vaterr M., Natality and Biopolitics, s. 154. Kwestię tę twórczo zakontynuuje 
w latach dziewięćdziesiątych francuski dekonstrukcjonista Jean-Luc Nancy tworząc własną koncepcję 
bycia pojedynczo-mnogiego czy też jednostkowej mnogości. Nancy J. L., Être singulier pluriel, Paris, 
Galilée, 1996.
18 Powiązanie wolności ze spontanicznością następuje już w jej opus magnum dotyczącym krytyki 
totalitaryzmów, w którym postuluje, iż ideologia totalitarna okrada człowieka z możliwości spontanicznego 
działania. Następnie autorka Korzeni totalitaryzmu (wydanych w roku 1951, t. I i II) wraca do tej kwestii 
w swych późnych pismach politycznych. Zob. Arendt H.,, Korzenie totalitaryzmu, przeł. Grinberg D., 
Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
19 W języku potocznym używamy wyrażeń typu „piękne” i „brzydkie zachowanie” i odczuwamy zachwyt 
lub obrzydzenie wobec czyjejś postawy. Słyszymy czasem powiedzenie typu: „On pięknie postąpił”. 
Dzieje się tak ze względu na związek estetyki z oceną moralną, jaką wystawiamy zachowaniu człowieka. 
Wysokie standardy smaku niejednokrotnie chronią nas przed pokusą nieuczciwego zachowania wobec 
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doty. Wolność istnieje nie tylko w podmiocie, lecz także w możliwości dostrzeżenia 
piękna w zjawisku/przedmiocie. Tym samym przestaje ona w nauce Kantowskiej od-
nosić się wyłącznie do poznania i zyskuje swój fenomenalny charakter, który to wątek 
najbardziej interesuje Arendt i któremu poświęca swoje „Wykłady o filozofii politycz-
nej Kanta”. Jest kwestią smaku, niepoznania.

W tymże miejscu proponuję przeformułowanie Kantowskiej kategorii smaku jako 
kompetencji politycznej. Gest ten wykonany przez samą Arendt doprowadza moje 
rozważania do krytycznej analizy problemu naukowości. Zobaczmy.

Przestrzeń, którą rozpościera przed nami ludzka wolność i wielość pozwala czło-
wiekowi na wyrażenie siebie nie poprzez znojną pracę czy wytwarzanie (poiesis), 
polegające na stosowaniu powtarzalnych reguł, ile przez zawierające element zasko-
czenia działanie i mowę. Wolne działanie będące istotą natalizmu stanowi przeszkodę, 
przerwę i to przerwę pojawiającą się w naturze automatycznie. Działanie owo może 
być jak powiedzieliśmy, przyczyną pięknego bądź niegodnego postępowania (w za-
leżności od ferowanych sądów i wyroków) – tu zasadza się właśnie wolność człowie-
ka – niemniej dzieje się zawsze na łonie natury, której człowiek stanowi integralną 
część także działającą podług jej niezmiennych praw. Niezależnie jednak od swej na-
turalności, to właśnie przez formy aktywności obywatelskiej ludzie nawzajem odsła-
niają się przed sobą jako unikatowe podmioty. Z tego wynika, iż przestrzeń czy też 
sfera publiczna, w analizie której posiłkuję się dziełem Jürgena Habermasa (1962)20, 
jest z natury swej nieprzewidywalna. Każde działanie jako nowy początek stanowi 
zerwanie, którego nie da się a priori przewidzieć. Historie odgrywają zatem aktorzy 
za pośrednictwem niepowtarzalnych działań (genialność), lecz znaczenie wydarzeń 
odsłania się dopiero przed widzami (smak). Pragnę zaznaczyć, iż jakby się mogło wy-
dawać, formalizm smaku eksponuje jego „obserwatorski” charakter z pozoru lokując 
go w obszarze kontestacji dzieł sztuki i poza sferą praxis. Z punktu widzenia Arendt 
jest jednak dokładnie odwrotnie – i tu ujawnia się jej krytyka Nietzschego – ponieważ 
to właśnie bezinteresowność sprawia, że smak stanowi najlepszy wzór dla sądów po-
litycznych. W szczególnym sensie bowiem domena polityczności opiera się na wol-
ności od interesów. W odróżnieniu od społeczeństwa, skupionego na zaspakajaniu 
życiowych konieczności, to, co polityczne, wyraża autoteliczną formę organizacji – 
wspólnotę, w której obywatele organizują się dla niej samej.

W przedstawianej przez Arendt pokantowskiej koncepcji smaku nie narzucamy in-
nym własnej opinii, co raczej zabiegamy o ich aprobatę. Kiedy dokonujemy osądu, 
pragniemy, by wszyscy uważali, że powinni chwalić dany przedmiot. Dlatego też, 
za Kantem, niemiecka autorka wiąże smak z naturalną, ludzką towarzyskością. Pod-
kreśla, iż tego rodzaju oceny wyrażają naszą zdolność do przekraczania egoizmu 

innych, jednak przy założeniu, że zostaje spełniony pewien warunek. Otóż etyka winna iść zawsze 
przed estetyką. Obcowanie z pięknem uwzniośla i kształtuje dobry gust, jednak same tylko jego 
konsumowanie bez etyki (w połączeniu z prawdą i dobrem), może mieć odwrotne skutki. Mam tu na 
myśli rozbudzenie najgorszych ludzkich instynktów, których przykładem może być, chociażby Neron 
mający zgodnie z opowieścią podpalić Rzym celem dostarczenia sobie wyłącznie odczuć artystycznych. 
Nie bez kozery piękno często związane z odbiorem natury czy sztuki stanowi przede wszystkim odrębną 
kategorię filozoficzną, uznawaną za najwyższą ludzką wartość, która razem z dobrem i prawdą tworzyła 
nieśmiertelną grecką triadę, stanowiącą do dziś najważniejszy kanon etyczno-estetyczny.
20 Zobacz przypis 6.
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oraz dążenie do tworzenia więzi międzyludzkich. Dzieje się tak przez to, że oceny 
w najlepszy sposób przekazują także uczucia, a zatem nie tylko je komunikują, lecz 
jednocześnie sprawiają, że udzielają się one innym. To zaś może mieć poważne kon-
sekwencje polityczne związane z funkcjonowaniem mas, ale i ludzką potrzebą współ-
działania niezbędną do tego, by oprzeć się czy też stawić czoła ideologiom.

Jak zatem widzimy, smak, wstępnie zarezerwowany dla domeny estetyki, Arendt – 
podążając za wykładnią Kanta – czyni modelem sądu politycznego. Z perspektywy fi-
lozofii politycznej szczególne znaczenie ma refleksyjność smaku, która pozwala jej na 
wyartykułowanie warunków koniecznych do myślenia rozszerzonego, czy też repre-
zentującego zwanego przez Kanta sądzeniem. I tak autorka Kondycji ludzkiej przywo-
łuje arystotelesowską definicję bios politicos i nakreśla wszelkie związane z nią nieja-
sności. Odnosząc się krytycznie do ustanawiania rozumu „samego w sobie” ostatnim 
bastionem człowieczeństwa punkt ciężkości swych rozważań przenosi na kategorię 
Mitsein21. Idea „bycia pośród innych” pozwala Arendt na sformułowanie pionierskiej 
w dziedzinie filozofii doktryny „drugich narodzin”, którą scharakteryzować możemy 
w pierwszej kolejności jako konieczność czynienia publicznego użytku z rozumu, 
w drugiej natomiast jako rozróżnienie na to, co biologiczne od tego, co biograficzne. 
Tym samym koncentrując się na Heideggerowskim „błędzie”, autorka pokazuje, iż 
mimo całego swego sprzeciwu wobec klasycznej filozofii, myśliciel, z jednej strony 
dokonał demontażu struktur metafizycznych, z drugiej jednak, jeśli chodzi o perspek-
tywę, która miała mu posłużyć do opisania ludzkiej wielości, pozostał w obrębie za-
chodniej filozofii. Heidegger ostatecznie był zwolennikiem solipsystycznej teorii pod-
miotu. Dlatego w swej filozofii bycia zbagatelizował rolę innych w budowaniu naszej 
tożsamości. Heidegger twierdził (za Sartem), że inni to piekło. Dla Arendt natomiast 
heideggerowska wola niechcenia oraz zamknięcie się na innych równoznaczne było-
by ze śmiercią za życia. Mitsein w jej interpretacji to szansa na uświadomienie sobie 
swej własnej niepowtarzalności, jednostkowości i realności: „z nowymi narodzinami 
przychodzi na świat coś unikalnie nowego”. Dlatego Arendt powie, iż esencji wolno-
ści nie może stanowić postulowane przez czarodzieja z Meßkirch „bycie-ku-śmierci”. 
Ponownie przekraczając heideggerowskie stawki emanacją ludzkiej wolności uczyni 
„bycie-ku-początkom”.

I tu właśnie tkwić będzie sedno drugiego określenia wolności, przeczącego kan-
towskiej domenie wolności jako idei rozumu. W interpretacji Arendt granice naszej 
wolności wyznaczać będzie możność działania. To, czy możemy rozpoczynać nowy 
ciąg zdarzeń w świecie zjawisk i w świecie myśli, warunkować będzie w sensie feno-
menalnym nasze poczucie wolności. Tę cechę Arendtowskiej wolności określić może-
my mianem cechy Benjaminowskiej22. W Kondycji ludzkiej czytamy:

„Słowem i czynem wpisujemy się w świat ludzki, i to wpisanie jest niczym drugie 
narodziny, którymi potwierdzamy i bierzemy na siebie nagi fakt naszego pierwotnego 
fizycznego pojawienia się. Tego wpisania nie wymusza na nas konieczność (…). Może 
do niego pobudzić obecność innych, do których towarzystwa pragniemy się przyłą-
czyć, lecz nie to stanowi tu warunek. Główny impuls płynie z nowego początku, który 
pojawił się w świecie wraz z naszymi narodzinami i na który odpowiadamy, zapocząt-
21 Jako opozycji do Dasein.
22 M. Vatter, Natality and Biopolitics, s. 155.
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kowując coś nowego z własnej inicjatywy (emfaza własna)”23.
Tylko w sytuacji, w której wolność traktowana jest jako idea absolutna, może po-

zostać nieuwarunkowana. Wtedy też niemożliwa staje się jej fenomenalizacja, a tym 
samym i pluralizacja, czyli przypisanie w różnej mierze każdej jednostce ludzkiej. Jedy-
nie wolność nieuwarunkowana może istnieć jako jedna, jedyna idea wolności w ogóle. 
Jest wówczas humanistyczna, ale nie ludzka. Arendt sprzeciwia się tej kantowskiej idei 
wolności. Czyni wolność uwarunkowaną poprzez ustanowienie natalności warunkiem 
wolnego działania. Tym samym poprzez nadanie wolności cech skończoności i zależ-
ności, filozofka paradoksalnie intensyfikuje ją i wzmacnia. Działanie jako intensyfikacja 
natalizmu, nigdy nie stanowi jego ograniczenia, kontroli czy też dominacji. Wypływa 
to z samej natury działania, które – jak mówi Arendt – ma nieograniczony i spontanicz-
ny charakter. Druga cecha wolności w tym rozumieniu to zatem mimetyczna24 relacja 
zwrotna między wolnością a natalnością. Działanie jako inicjowanie byłoby z jednej 
strony uwarunkowane przez narodziny, ale też samo owym początkom nadawałoby 
kształt. Jedno byłoby warunkiem drugiego, pozostając już nie tyle w relacji implikacji, 
co koniunkcji. Arendt tak rozumiane działanie określa mianem cudu:

„To, co nowe zawsze wydarza się wbrew druzgocącej przewadze praw statystycz-
nych, ich prawdopodobieństwu, które dla codziennych praktycznych celów równoważ-
ne jest pewności; to, co nowe, pojawia się zatem zawsze w przebraniu cudu”25.

Nauczycielem tak rozumianego działania Arendt czyni Jezusa. Czyniący „cuda” syn 
boży pełni podobną funkcję jak Sokrates, będący dla ludzkości nauczycielem myślenia. 
Figura Jezusa w interpretacji królewieckiej myślicielki ulega zatem laicyzacji, co nie 
przeczy jej sympatii do języka teologii. Metaforycznie pojęte cuda występują w przebra-
niu doczesności. Nie są to bowiem zjawiska ponadnaturalne, ale efekty „określonych” 
działań. Nie znaczy to oczywiście, iż owe „cudowne działania” czy to w postaci słów, 
czy czynów, nie stanowią manifestacji transcendencji, jaką w obrębie świata jest sam 
człowiek, a konkretniej – jego zdolność ustanawiania nowych początków.

6. Kondycja bycia narodzonym a biowładza

Z powyższych rozważań wynikałaby trzecia, tym razem iście Augustiańska, cecha 
Arendtowskiej wolności. W swym opus magnum Arendt kończy dyskusje o natalizmie 
następującymi słowami:

„Żeby więc był ten początek, człowiek stworzony został”26.

Dla Arendt cud narodzin i całego stworzenia w genealogicznym sensie odnosi się 
do boskiego aktu kreacji. Natalność – warunek ludzkiej wolności sama uwarunkowana 
jest faktem bycia stworzoną. Czy to oznaczać może, iż wolność weszła w życie ze sfe-
ry, która sytuuje się poza biologicznym życiem samym w sobie? Czy Bóg funkcjonuje 

23 Por. Arendt H., Kondycja ludzka, s. 207. U Benjamina związane to jest z „flash up”, które to zjawisko 
opisuje Arendt przy okazji gloryfikowania greckich bohaterów i ich wielkich czynów stanowiących 
źródło blasku chwały, a także nieśmiertelności (nie mylić z wiecznością).
24 Zob. Vatter M., Natality and Biopolitics, s. 156. Mimetyczny zmysł z natalizmem wiąże Walter Benjamin.
25 Arendt H., Kondycja ludzka, s. 208.
26 Tamże, s. 207.
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tutaj jako ostateczna gwarancja odseparowania od siebie ludzkiej bios od gatunkowej 
zoe? Czy konkluzja Arendt zmierzałaby do tego, by powstrzymać człowieka od two-
rzenia Ludzkości, jakoby akt ten był wyłącznie prerogatywą Boga samego? Jak bardzo, 
my jako ludzie, możemy uzurpować sobie prawo do boskiej kreacji? Arendt oczywiście 
nie twierdzi, iż oznacza to, że wolność weszła w życie ze sfery, która sytuuje się poza 
biologicznym życiem samym w sobie. Wyznacza to jednak pewną perspektywę spoj-
rzenia na człowieka nieustannie doświadczającego swych granic, co pozwala uzyskać 
nieodwracalny wymiar czasu dla ujednostkowienia podmiotu. Arendt daleka jest przy 
tym od tego, by stawiać model creatio ex nihilo jako wzór do naśladowania. Dlatego 
przywołuje interpretacje Augustyńskich pojęć principium i initium27. Pierwsze z nich 
dotyczy stworzenia świata i czasu, drugie – człowieka. To principium jest właściwym 
creatio ex nihilo. Natomiast istota initium, wyróżniona pozycja ontologiczna tej zasady, 
wynika z faktu, że jedynie człowiek zdolny jest żyć tak, by zapobiegać wiecznemu po-
wrotowi tego samego, wyłaniać się z porządku przyrodniczych determinizmów i usta-
nawiać nowe początki. Wszystko dlatego, że sam jest nowym początkiem, initium.

Porzucając przedteologiczne rozważania Arendt dotyczące ludzkich narodzin, po-
zwolę sobie na przytoczenie stwierdzenia, iż natalizm „zabiera życie życiu, by wrzucić 
je pośród innych”28. Stwierdzenie autorstwa Miguela Vattera koncentruje naszą uwagę 
na „innych” stwarzając tym samym możliwość jednoczesnego dowartościowania kon-
cepcji sfery publicznej, ale i ludzkiej zdolności osądzania. Łącznikiem obu tych sfer 
staje się ekspozycja na sądy innych, która może mieć zarówno katastrofalne, jak i zba-
wienne dla człowieka skutki. Mając w pamięci Arystotelejską dystynkcję zoe-bios, 
Arendt swoją antropologiczną perspektywę czyni próbą uchronienia jednostki od 
stania się zbędną, zastępowalną, od bycia „instrumentem” w rękach władzy. W szer-
szym kontekście oznacza to także protest przeciwko traktowaniu świata jako warszta-
tu skorumpowanego przez wizję całości, jako takiego mogącego stanowić podstawę 
biopolitycznych praktyk. Arendtowska wizja polityczności skonfrontowana z pra-
gnieniem sformułowania przeciw-totalitarnego oręża stanowi tym samym radykalne 
zaprzeczenie współczesnego przekierowania polityki na życie gatunków. Właściwą 
zaś przyczyną owego zaprzeczenia jest fakt, iż możliwym kluczem interpretacyjnym 
pozwalającym w pełni docenić głos Arendt jest teza sformułowana później przez Mi-
chaela Foucault. Otóż chodzi o to, że biopolityka, jak czytamy u autora Nadzorować 
i karać29, jest formą dominacji i władzy, osiągniętą poprzez kontrolę ujednoliconego 
procesu życia. Wedle jego osądu, żyjemy obecnie w epoce biowładzy, odróżnionej od 
władzy suwerennej i dyscyplinarnej. Zgodnie z definicją, władza na danym terytorium 
uzurpuje sobie prawo do zarządzania populacją poprzez regulowanie i kontrolowanie 
procesów życiowych obejmujących egzystencję, pracę oraz zasoby, w jakie odnoszą 
się do siebie nawzajem poszczególni jej członkowie. Pojawiła się ona na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Od tego czasu wrosła głęboko w ciało społeczne poddając kontroli 
wszelkie przejawy życia: terytorium, ciało oraz populację. Foucaultowska definicja 
biopolityki dobrze pokazała to, jak człowiek – kompilując te rozważania z Arendt – 

27 Augustyn stworzenie człowieka uznaje za akt jednostkowienia. Por. Arendt H., Kondycja ludzka, s. 48.
28 Zob. Vatter M., Natality and Biopolitics, s. 159.
29 Foucault M., Narodziny biopolityki. Wykłady w College de France, 1978-1979, tłum. Herer M., 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
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staje się przedmiotem, a nie podmiotem polityki. Tym samym życie mści się na czło-
wieku, który rezygnuje z wymiaru intersubiektywności. Wyparcie się ludzkiego towa-
rzystwa, zdaniem Arendt, czy też przyjęcie przez kulturę takiego stosunku do innego, 
w którym staje się on nieludzki i wrogi, upośledza asymilację własnych granic, wła-
snej skończoności i życia w ogóle. Antycypacje takiego doświadczenia polityczności 
czy też „spotkania z innym” Arendt dostrzega już u Platona.

W związku z powyższym warto już na koniec postawić sobie pytanie: co Arendt ro-
zumiała przez powracające w jej twórczości pojęcie totalitaryzmu? Moim bezpośrednim 
celem jest uzupełnienie rozważań nad władzą sądzenia poprzez przeniesienie dyskusji na 
obszar dzisiejszych sporów o humanitas nieodłącznie związanych z kategorią biowładzy. 
Szerokim kontekstem, w którym należy analizować, co Arendt miała do powiedzenia w tej 
materii, jest tak zwana eksterminacja różnicy, z jaką mamy do czynienia w ideologiach. 
Tu argumentuję, że Arendt „wygasza” w swych rozważaniach pozytywne wykorzystanie 
arystotelesowskiego rozróżnienia na bios i zoe. Niniejszym wygaszenie to jest niewątpli-
wie motywowane poprzez odrzucenie postulatu totalitarnej selekcji, która jak czytamy 
w Korzeniach totalitaryzmu dotyczyła unicestwienia ludzkości w celu osiągnięcia pełnej 
kontroli nad życiem biologicznym w postaci stworzenia „wyższej” rasy. Doświadczenie 
„mrocznych czasów” pokazało, iż jakiekolwiek zabiegi, mające na celu wykrystalizowanie 
czysto „ludzkiego”, „wysoce nienaturalnego” życia, mogą doprowadzić wszelką myśl do 
degradacji w niepotrzebną, ostrą wersję ideowego humanizmu.

Z drugiej strony, musi mieć, choć częściową rację ten, kto za kulminacyjny mo-
ment humanizmu Arendt uzna ideę, wyrażoną pod koniec Korzeni totalitaryzmu gło-
szącą, że bez określonego miejsca w świecie, bez udziału w życiu politycznym, jakiejś 
zdeterminowanej wspólnocie, ludzkiemu życiu brakuje godności. Za słuszną uważam 
wobec tego argumentację autora eseju Natality and Biopolitics, który ten „humani-
styczny” wniosek interpretuje jako moment impasu w rozwoju myśli Arendt związa-
ny z jednoczesnym wyrażonym przez autorkę nastrojem beznadziejności w obliczu 
niesłychanej „nowości” totalitaryzmu jako formy ludzkiego prawa sankcjonującej 
ludobójstwo i związanej z tym problematyczności reguł prawnych w ogóle. Z jednej 
bowiem strony, mamy budować wspólny świat i dążyć do równości, z drugiej stawiać 
czoła konieczności, która włamuje się na scenę polityczną niczym obcy, przypomi-
nając nam o ograniczeniach naszej ludzkiej natury. I także tutaj stajemy przed faktem, 
że sfera polityczna nieuchronnie dąży do zniszczenia „obcego” jako „przerażającego” 
symbolu różnicy, a tym samym ustanawia człowieka panem, lecz, jak zauważam, nie 
twórcą świata. Najwyraźniej ów moment impasu związany jest z faktem, iż w danej 
chwili swego rozwoju myśl Arendt, jak argumentuje Vatter, nie znała jeszcze sposobu na 
pogodzenie naturalnego „daru i faktu życia” oraz jej przekonania o istnieniu „stwórcy 
tego świata”, z formą organizacji politycznej, która nie byłaby związana z poparciem dla 
eksterminacji „obcego”. Co, jak podkreślam, ma miejsce także dzisiaj, kiedy to polityka 
oczywiście nie eksterminuje życia, lecz wręcz przeciwnie – doprowadza do jego domi-
nacji30. W efekcie władza nad życiem czyniąc nas wszystkich przedstawicielami jednego 
gatunku niweluje dzielące nas różnice. Niewątpliwie wskazać tutaj można na paralelność 
z biowładzą. Ten impas jednak próbuje pokonać „późna” Arendt, wskazując w obrębie 
30 Dobrze zjawisko to opisuje Arendt, wskazując na różnicę między tym, co polityczne i tym, co społeczne 
oraz formułując druzgocącą krytykę współczesnych społeczeństw zorganizowanych na wzór rodziny.



109

Anna Nieszporek-Trzcińska

umysłu na władzę, która warunkując to, co polityczne, jest w stanie nas przed owymi 
ujednolicającymi tendencjami uchronić. Przeprowadzona tak argumentacja pozwala mi 
przy tym uchwycić istotność tego, jak filozofka definiuje rozumienie podkreślając, iż jest 
ono szczególnie ludzkim sposobem bycia żywym. Tylko zatem wciąż na nowo poddając 
rozumieniu – w tym oczywiście także osądzeniu – fakt bycia (nie)żywym, będziemy 
w stanie dowiedzieć się, czy cokolwiek jeszcze można w tej sprawie zrobić. Interpretu-
jąc za Arendt totalitaryzm jako jedną z manifestacji polityki śmierci, która jest zawsze 
immanentnym potencjałem biopolityki „negującej życie”, starałam się przybliżyć to, co 
myślicielka chciała osiągnąć dzięki swojej kategorii natality.

Mimo wszelkich niedostatków Arendtowskiej filozofii dostrzeganych pół wie-
ku później należy uznać za naturalne, że jej sedno jest ważnym i aktualnym głosem 
w bieżącej dyskusji nad dominacją życia (zoe) w polityce. Także wielu biorących 
w niej udział współczesnych autorów (M. Foucault, G. Agamben) ostrze swej krytyki 
kieruje we władzę upatrującą swej siły w powodowaniu umierania. Niezależnie od 
szeregu sposobów interpretacji myśli filozofki, pozwalam sobie na stwierdzenie, iż 
sformułowana przez nią w odpowiedzi na doświadczenie mrocznych czasów „biorąca 
poszczególne życie w ochronę” koncepcja natalizmu staje się oporem wobec przemo-
cy oraz warunkiem dla świata i dla polityki, ale warunkiem, który nie zależy od wcze-
śniejszego istnienia zorganizowanej przestrzeni politycznej. Innymi słowy, motyw 
„narodzin” możliwy jest dzięki temu, że można myśleć i działać politycznie niezależ-
nie od twierdzenia Arystotelesa, że to, co   polityczne czy też sama polis są „naturalne” 
dla człowieka, ale właśnie dlatego, że wciąż są funkcją samego życia. Tu też – koniec 
końców, tak sformułowana opcja natalistyczna staje „ukosem” do afirmującej śmierć 
opcji tanatycznej jednakowoż biorąc każde poszczególne ludzkie istnienie w obronę 
i stanowiąc podstawę jego upodmiotowienia przy jednoczesnej formie nadrzędności 
principio individuationis nad wszelką principio participationis.

7. Wnioski końcowe

Podsumowując przeprowadzone tu analizy, stwierdzam, iż o adekwatności modelu 
osądzania z punktu widzenia teorii natalności stanowiącej odpór wobec przemocy decy-
duje jego zgodność z zakładaną przez Arendt koncepcją conditio humana. W niniejszym 
artykule starałam się pokrótce zrekonstruować logikę, która stoi za Arendtowską treścią 
wyobrażenia ludzkiej natalności, poprzez usytuowanie polityki w biologicznym akcie naro-
dzin i uzupełnić ją o argumenty, bądź rozwinąć zastane tam argumenty, z udziałem władzy 
sądzenia. Starałam się tym samym przekonać wnikliwego czytelnia do tego, że estetycz-
ność ma zasadnicze znaczenie dla uzgodnienia koncepcji natalizmu z wyzwaniami dla plu-
ralizmu stanowiącego przeciwieństwo wszelkich absolutyzujących czy też totalizujących 
teorii. Przedstawiony przez niemiecką myślicielkę przykład aporycznego ujęcia filozofii 
i polityki zyskuje swoje uzasadnienie w postaci dialektyki zaangażowania i krytycyzmu 
charakterystycznej dla modelu estetycznego. Ten z kolei odpowiednio uporządkowany sta-
nowi sedno natalizmu politycznego31, jakim to terminem określam całość Arendtowskiego 
projektu. Tym samym poszukując sposobu powiązania modelu sądzenia z pluralistycznymi 

31 Któremu to pojęciu w całości poświęcam obroniony w listopadzie 2018 roku w Instytucie Filozofii 
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk doktorat, stanowiący bazę planowanej przeze mnie książki.
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aspiracjami filozofki, skupiam się zarówno na estetycznym (którym jest sądzenie), jak i po-
litycznym (związanym głównie z działaniem), wymiarze kondycji bycia narodzonym. Co 
osiągam, po pierwsze, poprzez przeanalizowanie specyfiki tej kondycji; po drugie, przez 
próbę sformułowania na nowo czy też wyobrażenia sobie polityki w epoce biowładzy. Roz-
ważam tym samym, jak bardzo pojęcie totalitaryzmu jest jeszcze dzisiaj przydatne.

Ostatecznie jawnym staje się także, iż kantowska koncepcja smaku, w wielości zja-
wisk szukająca wewnętrznej zasady, może mieć istotne konsekwencje dla poszukiwania 
głębszych mechanizmów kryjących się za koniecznością przeciwdziałania przemocy czy 
też polityczną aktywnością człowieka oraz jego uwikłaniem w historię. Pomiędzy dwoma 
tradycyjnie rozłącznie rozpatrywanymi aspektami dorobku Arendt – stosunkiem estetyki 
i polityki, filozofii i teologii, czy też działania i transcendencji – zachodzi pewna dynamika. 
Miejscem, w którym ujawnia się sens tej dynamiki jest ludzki podmiot, albo inaczej – ludzki 
podmiot jest miejscem, w którym bądź to rozgrywa się totalitarne myślenie bądź dochodzi 
do narodzin oporu wobec różnych form władzy i przemocy. Wspólne życie po doświad-
czeniach Apokalipsy jest nie tylko trudniejsze, ale i bardziej wymagające. Jak starałam się 
wykazać, w dziele filozofki ścierają się ze sobą obóz koncentracyjny jako osobiste doświad-
czenie z obozem koncentracyjnym jako kategorią metafizyki nowoczesnego świata. Pomi-
mo tak tragicznego obrazu, jak sądzę, nie brakuje w jej przesłaniu wiary w moc kondycji 
ludzkiej, której istotą jest oczekiwanie na nowe narodziny.
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Polityka narodzin jako odpór wobec przemocy w ujęciu Hannah Arendt

Streszczenie

Prezentowany tu artykuł swój cel upatruje w dołączeniu się do trwającej od wczesnych lat osiemdzie-
siątych fali prac badawczych stale rosnącej grupy filozofów po obu stronach Atlantyku, zajmujących się 
myślą Hannah Arendt. Ze względu na przyjęte przeze mnie założenie dotyczące konieczności zapropono-
wania nowego punktu widzenia Kondycję ludzką odczytuję z innej perspektywy niż zwykło się to czynić. 
W sposób szczególny umieszczam ją w kontekście tego, co publiczne, a więc przyrodzonej człowiekowi 
– mówiąc językiem Kanta – towarzyskości. Inni spełniają tutaj doniosłą funkcję, gdyż stanowią źró-
dło naszej realności. To pozwala mi na uznanie, iż trzy aktywności praktyczne są warunkowane przez 
aktywności wewnętrzne (myślenie, wolę i sądzenie), w których również istotne jest demokratyczne za-
rządzanie. Wskazanie na „wewnętrzny pluralizm” ma odróżnić moje studia od przeważającego w odczy-
taniach Arendt unifikującego spojrzenia człowieka czynu, dla którego wszelka praca umysłu stanowi 
cichą i spokojną kontemplację. Pytanie o to, czym jest wolność i dlaczego warunkiem wolności winna 
być natalność przeciwstawiona kategorii przemocy i stanowiąca swoiste antidotum wobec szerzącego się 
zjawiska biowładzy czynię osią moich rozważań.

Słowa kluczowe: Hannah Arendt, polityka, natality, wolność, postęp, biowładza
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Zjawisko wojny kultur – analiza na gruncie myśli 
konserwatywnej w Stanach Zjednoczonych i w Polsce

1. Wprowadzenie

Od czasu wydania w 1993 książki Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji2, 
dyskurs filozofii polityki uczynił z opracowanego przez niego pojęcia konfliktu i woj-
ny jedną z podstawowych kategorii przy podejmowaniu prób analizy i diagnozowania 
współczesności. Huntington przeniósł bowiem pojęcia z obszaru wojskowego, mili-
tarnego czy nawet religijnego (wojny religijne) w obszar kultury i cywilizacji. Wydaje 
się, że jest to kluczowe pojęcie dla zrozumienia i opisania współczesnych przemian 
politycznych i społecznych. Coraz wyraźniej obserwujemy pogłębianie się różnic, 
dzielących materię społeczną na dwie, wręcz antagonistyczne grupy. Rozłamowi ule-
gają środowiska zawodowe, środowiska naukowe, kręgi przyjaciół, a nawet rodziny. 
Nie jest to zjawiskiem wyłącznie polskim a dotyka całego świata zachodniego. Obser-
wujmy go w Stanach Zjednoczonych w podziale między Republikanami a Demokra-
tami, w Wielkiej Brytanii między zwolennikami a przeciwnikami Brexitu, podobnie 
we Francji lub Austrii. Choć jest to proces szeroko opisywany przez publicystów, nie 
może być również ignorowany na gruncie filozofii. Co jest przyczyną tego podziału? 
Na jakich zasadach się on tworzy? Czy przebiega paralelnie do różnic: religijnych, 
majątkowych, poziomu edukacji? Czy różnice światopoglądowe są silniejsze niż więzi 
narodowe? Celem niniejszej pracy jest prześledzenie i scharakteryzowanie tego feno-
menu w wybranych amerykańskich i polskich pracach z dziedziny filozofii polityki. 

2. Wojna kultur w myśli amerykańskiego konserwatyzmu (wybrane wątki)
2.1. Ujęcie Gertrudy Himmelfarb

Zjawisko identyfikowane jako „wojna kultur” stało się ważnym tematem badaw-
czym w twórczości przedstawicielki nowego konserwatyzmu – Gertrudy Himmelfarb. 
W książce Jeden naród, dwie kultury (One nation, two cultures) amerykańska my-
ślicielka zauważa istnienie we współczesnym społeczeństwie podziału, który określa 
mianem „przepaści etycznej”, między tymi, którzy przyjmują istnienie obiektywnych 
wartości oraz zasad moralnych – chcą je stosować wobec samych siebie i innych; oraz 
tymi, którzy głoszą absolutny relatywizm. Według Himmelfarb, wprowadza to nową 
linię podziału odmienną wobec tradycyjnych rozróżnień ekonomicznych, czy pozio-
mu edukacji. Ten nowy podział przebiega w poprzek pozostałych, gdyż jego postawą 
są różnice odnośnie do wartości moralnych i kulturowych. Przy czym podział ten jest 
tak wielki, że tworzy w obrębie jednego społeczeństwa dwie oddzielne kultury, jakie 
dzieli „przepaść etyczna”. Jak twierdzi Himmelfarb:

1 Doktorant przy Zakładzie Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 
2 Huntington Samuel P., Zderzenie Cywilizacji, tłum. Jankowska H., Wyd. Muza, 2004.
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Więcej wspólnego ze sobą mają dwie chodzące do kościoła rodziny; lub dwie ro-
dziny, w których obydwoje rodziców wychowuje dzieci, a z których jedna jest czarna, 
niż dwie czarne rodziny, z których tylko w jednej jest dwóch rodziców. Dzieje się tak, 
ponieważ ich tożsamość jest określona przede wszystkim przez wartości moralne i kul-
turalne. Wielu rodziców z czarnych społeczności wysyła swoje dzieci do katolickich 
szkół, nie dlatego, że sami są katolikami (często nie są), ale z tego powodu, że chcą 
by ich dzieci odebrały bardziej rygorystyczną edukację w silniej zdyscyplinowanym 
środowisku, niż ta oferowana przez szkoły publiczne3.

Amerykańska badaczka dzieli społeczeństwo na narcyzów i dysydentów. Pierwsi 
postulują wstrzymywanie się od osądów moralnych, uznają religię i patriotyzm za wy-
paczenie i chorobę społeczną, a moralność seksualną za sprawę absolutnie prywatną. 
Drudzy manifestują przywiązanie do wartości rodzinnych, doceniają rolę społeczną 
religii (choć wielu z nich jej nie praktykuje), dokonują sądów moralnych, uznając 
pojęcia dobra i zła za obiektywne i obowiązujące. Himmelfarb nazywa ich przedsta-
wicielami kultury dysydenckiej (niegdyś dominującej), zatem takiej, która z samej na-
zwy sygnalizuje, że przebywają w jakiś sposób „na osobności”, angażują się w życie 
społeczne, ale jednocześnie nie zgadzają się na wiele jego aspektów. Przykładowo, 
do kultury dysydenckiej zalicza pewne elementy kultury masowej, programy telewi-
zyjne, czy określone modele zachowania. Autorka posługuje się również określeniem 
„selektywni separatyści”: ludzie, którzy są aktywni w lokalnych społecznościach, bio-
rą udział w wyborach, ale przykładowo rezygnują ze szkół publicznych. Pisze ona 
o różnicach w drobnych oraz doniosłych sprawach, które nie zasadzają się na różnicy 
majątkowej, a na wyborze stylu życia. 

Himmelfarb argumentuje, że dysydencka postawa odnosi się do dawnego modelu 
amerykańskiego imigranta – osoby podróżującej na statku Mayflower, która przybywa 
do Nowego Świata gotowa zaakceptować i dzielić cnoty sprecyzowane przez Ojców 
Założycieli – przede wszystkim wartości protestanckiej kultury pracy. Ludzie ci za-
tem cenią wolność, wstrzemięźliwość, zdrowy osąd (common sense), postulują model 
doskonalenia się i najpełniejszej realizacji swojego potencjału, a przede wszystkim 
zdają sobie sprawę z konieczności współpracy z innymi ludźmi w celu stworzenia 
wspólnoty politycznej. Ten kodeks wartości łączył pierwszych Amerykanów pomimo 
różnicy pochodzenia czy nawet języka, którym się posługiwali. Warto zaznaczyć, że 
choć Stany Zjednoczone są krajem różnorodności, to wszyscy prezydenci tego kraju 
byli protestantami, prócz Kennedy’ego, który był katolikiem. Jest to zatem kraj rzą-
dzony przez bardzo spójny system wartości pomimo faktu, że został stworzony przez 
imigrantów. Opisane wartości wyznawane przez dysydentów to założenia filozofii re-
publikańskiej, które dodatkowo znajdują sprzymierzeńca w idei prawa naturalnego 
i ewoluującej z niej koncepcji sprawiedliwości. 

3 Himmelfarb G., One nation, two cultures, Wyd. Vintage Books, Nowy Jork, 2001, s. 116 i 117: „There 
is more in common between two church-going families; or between two two-parent families on of which 
is black, than between two black families only one of which has two parents. It is because their identity 
is defined primarily by moral and cultural values that many inner-city black parents send their children 
to Catholic schools, not because they themselves are Catholic (they often are not) but because they want 
their children to have more rigorous education in more disciplined environment than is available in the 
public schools”.
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Zdaniem amerykańskiej historyk obok tej tradycyjnej kultury w USA rozwinęła się 
kultura krytyczna i opozycyjna wobec niej – postawa narcystyczna. Charakteryzuje 
się ona odmiennymi założeniami ontologicznymi i epistemologicznymi: ludzka natura 
nie ma stałych cech, świat nie jest poznawalny i nie ma w nim żadnych niezmiennych 
wartości, sądy moralne zaś nie różnią się od sądów emotywnych (lubienia i nielubie-
nia). Postawę tę charakteryzuje również dogłębny krytycyzm wobec samych Stanów 
Zjednoczonych, przeradzający się wręcz w pragnienie ich zniszczenia (przykładowo 
deklaracje składane przez Noama Chomsky’ego). Autorka uznaje, że konieczność 
starcia tych dwóch kultur jest nieunikniona. Przy czym sama staje po stronie postawy 
dysydenckiej i jest optymistyczna odnośnie powrotu do tradycyjnego kodeksu mo-
ralności. Twierdzi również, że jedność narodowa Amerykanów jest silniejsza od tego 
kulturowego rozpadu, a tym samym są oni w stanie odeprzeć nowo powstały kryzys. 

Amerykanie słusznie mogą odczuwać dumę z powodu przetrwania zarówno rewo-
lucji kulturowej, jak i wojny kulturowej, bez paroksyzmów, prześladowań czy rozlewu 
krwi. W rzeczy samej, bez społecznego niepokoju. Pomimo wszystkich różnic, „obie 
kultury” pozostają mocno splecione w „jednym narodzie”4.

2.2. Myśl krytyczna Allana Blooma

Dogłębną analizę tego zjawiska przeprowadził inny amerykański myśliciel Allan 
Bloom w pracy Umysł zamknięty5. Punktem wyjścia do krytyki amerykańskich środo-
wisk intelektualnych stały się dla Blooma reformy szkolnictwa wyższego, w efekcie 
których nastąpił odwrót od tradycyjnego modelu edukacji. Obniżenie standardów na-
uczania doprowadziło, jak twierdzi Bloom, do kryzysu intelektualnych elit w Stanach 
Zjednoczonych. Ten zaś przekłada się na kryzys społeczny i polityczny. Jako źródło 
problemu wskazywał przede wszystkim na upadek amerykańskich uniwersytetów..
Wywód i argumentacja Blooma nie stanowią jedynie spekulacji teoretycznych, ale 
opierają się na jego szerokiej praktyce akademickiej jako wieloletniego wykładowcy, 
przede wszystkim Uniwersytetu Chicagowskiego oraz uniwersytetów w Cornell, Yale, 
Tel Awiwie, Toronto i Paryżu.

Główną tezą Blooma jest twierdzenie, że uniwersytet, który jest nieodłączną skła-
dową demokracji i ma za zadanie przekazywać ducha wspólnotowego oraz uczyć 
wszystkich cnót i wartości potrzebnych dla funkcjonowania republiki, zaczyna nisz-
czyć własne podstawy, a tym samym wyrzekać się swojej funkcji. Filozof obnaża ni-
hilizm, paraliżujący relatywizm oraz pustą poprawność polityczną, które nakładają 
okowy na wolną myśl akademicką. W sytuacji, kiedy społeczeństwem rządzi opinia 
publiczna kreowana przez media, na uniwersytet nakładana jest wielka odpowiedzial-
ność stworzenia enklawy intelektualnej wolności, gdzie bez żadnych ograniczeń gło-
szono by najróżniejsze punkty widzenia. Bloom wskazuje na to, że świat akademicki 
nie sprostał temu zadaniu, a odwrotnie – pozwolił na własne upolitycznienie, odejście 

4 Tamże, tłum. autorskie, s. 141: „Americans can justly pride themselves on surviving both the cultural 
revolution and the culture war without paroxysm or persecution or bloodshed, without, indeed, serious 
social strife. For all their differences, the „two cultures” remain firmly fixed within „one nation” ”. 
5 Zob. Bloom A., Umysł zamknięty, tłum. Bieroń T., Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2012. 
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od dawnych modeli nauczania, rezygnację z klasyków6. Pojawiły się nowe tematy 
uznane za tematy badawcze, ułatwiające karierę akademicką takie, jak: zagadnienia 
płci, rasy, seksualności, wojny czy edukacji ku „otwartości” oraz tolerancji. Jak pisze 
Bloom:

Dzisiejsza edukacja ku „otwartości” wszystko to odrzuciła. Nie zwraca się już 
uwagi na prawa przyrodzone czy historyczne korzenie naszego ustroju, które uchodzą 
dziś za wypaczone i wsteczne. Współczesna edukacja nie wymaga przyjęcia żadnego 
niekonwencjonalnego zespołu przekonań, uchodzących za naturalne dla wszystkich 
ludzi, ani wyrzeczenia się innych poglądów. Jest otwarta na wszelkie typy ludzkie, na 
wszelkie style życia, na wszelkie ideologie. Jeżeli jednak nie istnieją wspólne cele ani 
wspólne pojęcie dobra publicznego, to czy umowa społeczna jest jeszcze możliwa?7.

Autor Umysłu zamkniętego tytułuje jeden z rozdziałów „Nihilizm po amerykań-
sku”, w którym argumentuje, że przemiany moralno-polityczne mają swoje podłoże 
w języku relatywizmu wartości. Jest to nowy słownik, który redefiniuje pojęcie dobra 
i zła. Uznanie czegoś za moralnie złe oznacza w tym systemie odmówienie godności 
innym wzorcom życia oraz postawę aroganckiej supremacji kulturowej. Wartości są 
tym samym czymś ulotnym, charakterystycznym dla danej kultury i kwestią przy-
zwyczajenia, które można zmienić. Takie założenie ma swoje następstwa epistemolo-
giczne: to nie rozum stanowi narzędzie poznania wartości, a tym samym daremne jest 
ich poszukiwanie. Nowy słownik urzeczywistnia zatem Nietzscheańskie twierdzenie 
o śmierci Boga. Dla niemieckiego filozofa była to jednak jedna z największych ka-
tastrof, prowadząca do rozkładu kultury i sztuki oraz obdzierająca ludzi z aspiracji. 
W amerykańskiej interpretacji jest ona natomiast przedstawiana jako największe osią-
gnięcie – wyrwanie się ze złudzenia obiektywizmu i granic tradycyjnej moralności. 
Nagle człowiek może wszystko, ponieważ nie ograniczają go pojęcia dobra i zła. Blo-
om zadaje jednak pytanie, co de facto może, skoro w nic nie wierzy i nie wyznaje 
żadnych wartości? 

Nietzsche wymierzył swoją krytykę w nowożytną demokrację, która uznając za naj-
ważniejsze racjonalizm i egalitaryzm stała się zagrożeniem dla twórczej siły życia. Jed-
nak opisywany przez Blooma „amerykański nihilizm” odwrotnie, miał stanowić podsta-
wę demokracji, umożliwiając absolutną równość wszystkich systemów wartości.

Dzieło autora Szekspir i polityka jest niezwykle obszerne, znacznie wychodzi 
poza zagadnienia edukacji, dokonując dogłębnej analizy stosunków międzyludzkich, 
dwóch koncepcji rewolucji i stanów natury, kultury, wartości, rozwoju myśli społecz-
nej w XX wieku, wpływu szkoły frankfurckiej na filozofię amerykańską, a wreszcie 
6 Również Roger Scruton broni tradycyjnego systemu edukacji opartego na uczeniu się na pamięć, czyta-
niu na głos utworów epickich, wykonywaniu na scenie sztuk Szekspira. Podobnie jak Bloom, pisze także 
o konieczności nauki kanonu, dzieł, które były czytane przez kolejne pokolenia a tym samym dostarczają 
miary porównawczej dla innych utworów i pozwalają zrozumieć kolejne nawiązania estetyczne. „Dziec-
ko dowie się z czasem, że utwory Beowulf  i The Seafarer są pamiętane w słowach współczesnej poezji 
i odkrycie to wzbogaci odczytywanie całej późniejszej literatury” (por. Scruton…). Te same zależności 
odnosi on do nauczania muzyki i sztuk plastycznych. Filozof podkreśla, że ten pedagogiczny porządek 
jest o tyle ważny, że umożliwia uzyskanie pełnej perspektywy rozumienia dzieł współczesnych, a tym 
samym również zwiększa przyjemność estetyczną z obcowania z kulturą. 
7 Tamże, s. 31.
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edukacji liberalnej. Jego analiza przekracza zakres niniejszej pracy, dla której zagad-
nień pozostaje istotne, że lektura dzieła Blooma weszła do klasyki myśli konserwa-
tywnej i okazała się precedensowa w sporze między myślicielami prawicowymi a ra-
dykalnym liberalizmem. Pomimo poparcia ze strony pisarza Saula Bellowa, którego 
wstęp otwiera Umysł zamknięty, książka w latach 80. została niemal całkowicie odrzu-
cona przez środowisko akademickie. Martha Nussbaum publicznie ogłosiła, że Bloom 
nie powinien być w ogóle uznawany za filozofa. W recenzji do polskiego wydania 
Leszek Kołakowski prognozował podobną reakcję, pisząc:

Przewiduję, że książka Allan Blooma spotka się z gwałtownymi atakami. Zresztą 
zasługuje na to, ponieważ taki jest los wszystkich ważnych książek. Umysł zamknięty 
to fascynująca, ostra i pełna pasji diagnoza przemian kulturowych, które nastąpiły 
w ostatnich dziesięcioleciach w obrębie cywilizacji, szczególnie w dziedzinie polityki 
i moralności8. 

Wbrew tym obawom, w polskim środowisku naukowym przeszła ona jednak nie-
mal bez echa. Stało się to być może z uwagi na mniejszą częstotliwość występowa-
nia procesów opisywanych przez Blooma na polskich uniwersytetach, które z wielu 
przyczyn charakteryzują się większą wolnością od ich zachodnich odpowiedników. 
W anglosaskiej myśli politycznej rehabilitacji tez w niej zawartych dokonał dopiero 
Roger Scruton w eseju Kultura jest ważna. Brytyjski filozof posiada o tyle szerszą 
perspektywę, że miał szansę obserwować rozwój procesów opisanych przez Blooma. 
Idzie on zatem jeszcze krok dalej i stawia tezę o wojnach kulturowych, do których nie-
uchronnie musiał doprowadzić radykalny relatywizm. Wskazuje na istnienie instytucji 
nowej cenzury, jak również dotyka współczesnego problemu ścierania się cywilizacji 
zachodniej z islamem. 

3. Wojna kultur w polskiej myśli (wybrane wątki)

Fenomen konfliktu kultur wyodrębnia i analizuje zarówno Bloom jak i Himmelfarb 
odwołując się do społecznej rzeczywistości Stanów Zjednoczonych i uznając, że opi-
sywany podział wytworzył się w wyniku rewolucji obyczajowej z lat 60. Przebieg tej 
samej konfrontacji kultur w odniesieniu do Europy Zachodniej opisują zarówno bry-
tyjski filozof Roger Scruton, jak i Agnieszka Kołakowska, która uzupełnia go o polski 
kontekst. W obydwu przypadkach jako empiryczny materiał badań służą im przede 
wszystkim postawy i zachowania obywateli oraz modele edukacji, czy rozwiązań 
prawnych z Anglii i Francji. Dla polskiego czytelnika mogą one nawet być szokują-
ce, ponieważ w przeważającej części nie występują jeszcze w Polsce. Przykładowo 
w ostatnim czasie przez polską opinię publiczną przelała się fala oburzenia związana 
z zapowiedzią usunięcia sugestywnego pomnika Katyńskiego z New Jersey, który zo-
stał uznany przez władze tego miasta za zbyt brutalny i nietolerancyjny. Gdy w jego 
obronie stanął marszałek polskiego senatu, to za pomocą mediów społecznościowych 
został określony przez burmistrza Jersey City jako „biały nacjonalista, homofob i an-
tysemita”. Polscy publicyści i komentatorzy polityczni uznali w większości, iż jest to 

8 Recenzja na okładce do wydania: Bloom A., Umysł zamknięty…, op. cit. 



117

Maria Kądzielska

przejaw niedopuszczalnego w dysputach politycznych (w szczególności na płaszczyź-
nie międzynarodowej) swego rodzaju terroryzmu nowomowy. Byłoby jednak naiwno-
ścią zakładać, że wojna kultur w Polsce nie występuję. 

Spróbuję pokazać jaką formę ten proces przyjmuje w Polsce oraz jakie ma podłoże 
odwołując się do twórczości dwóch pisarek, pozostających w kręgu nowego stylu my-
śli konserwatywnej, czyli Agnieszki Kołakowskiej oraz Anny Pawełczyńskiej. Oby-
dwie autorki podejmują zagadnienia przemian politycznych, społecznych i etycznych 
w drugiej połowie XX. na Zachodzie oraz w Polsce, tworząc poniekąd naszą krajową 
szkołę nowoczesnej myśli konserwatywnej. Wykorzystując narzędzia filozoficzne, 
Kołakowska analizuje je w książce Wojny kultur i inne wojny oraz Plaga słowików, 
zaś Pawełczyńska w publikacji Głowy hydry. Zanim przejdę do ich omówienia, chcia-
łabym dokonać ważnego rozróżnienia na konserwatyzm w znaczeniu anglosaskim 
oraz na znaczenia tego pojęcia w naszej rodzimej tradycji. W Polsce konserwatyzm 
wiązał się zwyczajowo przede wszystkim z ogólnie pojętym patriotyzmem, tradycjo-
nalizmem oraz szacunkiem wobec moralnego kodeksu religii katolickiej. Odwrotnie, 
konserwatyzm anglosaski nie stawia w centrum zainteresowania tematyki społecznej 
czy obyczajowej, a głównie założenia ekonomiczne i polityczne9. Występuje on rów-
nież w wersji zsekularyzowanej, choć oczywiście z szacunkiem odnosi się do moral-
ności chrześcijańskiej oraz instytucji rodziny. Wydaje się, że obydwie polskie autorki 
odwołują się do tego anglosaskiego rozumienia konserwatyzmu i w takim duchu ba-
dają i analizują polskie problemy. 

3.1. Analiza koncepcji Agnieszki Kołakowskiej 

Kołakowska obserwuje przemiany w społeczeństwie, polityce i kulturze z perspek-
tywy polskiej i francuskiej. W książce Wojny kultur i inne wojny podejmuje zagadnie-
nie poprawności politycznej i jej źródeł intelektualnych oraz zagadnienia legitymizacji 
w debacie i prawie Unii Europejskiej. Dotyka tematu tworzenia przemysłu strachu, 
obnażając nieuczciwość intelektualną wielu głośnych „eko-ideologii” jak przykła-
dowo „ocieplenie klimatu”; pisze o istocie tolerancji, zderzeniu kultury islamskiej 
z chrześcijańską, która przyjmuje formę intifady pod Paryżem, krytykuje orientalizm 
Edwarda Saida oraz opisuje proces reaktywizacji pojęć dobra i zła, czy sekularyzację 
społeczeństwa. W eseju poświęconym poprawności politycznej wychodzi od prze-
mian w kulturze na przykładzie piosenki Johna Lennona Imagine. Ten popularny hit 
muzyczny każe słuchaczom wyobrazić sobie świat bez państw, religii, wartości, bez 
piekła i nieba. Przerażają ją dwa aspekty, które odnajduje w tym tekście. Po pierw-
sze, jaką represję trzeba byłoby zastosować, aby taki hipotetyczny stan rzeczy wcielić 
w życie i utrzymać, oraz że stanowi to paradoksalnie szeroko podzielaną aspirację 
wielu osób w XXI wieku. Kołakowska uznaje, że z podobnego wyobraźniowego ide-
alizmu wywodzi się zarówno wizja poprawności politycznej, jak i takie ruchy jak, 
feminizm, antyglobalizm, ekologia i filozofia New Age. Ten idealizm polega zaś na 

9 Zob.: hasła: konserwatyzm brytyjski, idea pomocniczości, gra o sumie zerowej. Dzieła: Burke E., Roz-
ważania o rewolucji we Francji, Wstęp: Mitchel L.G., przekł. Lachowska D., Wydawnictwa Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 2008; Rydz R., Edmund Burke w ścieżkach wolności, Wydawnictwo 
Poznańskie, Poznań 2005; Scruton R., Jak być konserwatystą, Wyd. Antropos, Poznań 2016. 
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wierze w możliwość rewolucji, która może przynieść powszechną szczęśliwość, rów-
ność i dobrobyt dla ludzkości. Jak pisze: 

Liberałowie niejako z definicji wyobrażają sobie wszystkich razem, podczas gdy 
konserwatyści, których wizja świata i natury ludzkiej jest historyczna, raczej od tego 
stronią. […] myśli liberalna jest abstrakcyjna i uniwersalna, a konserwatywna – prak-
tyczna i indywidualna. Liberalizm z łatwością może się przeobrazić w ideologię; kon-
serwatyzm z trudem, ponieważ ideologia jest mu z definicji obca10. 

Szczególnym przedmiotem zainteresowania Kołakowskiej staje się zjawisko poli-
tycznej poprawności. Polska myślicielka zauważa, że polityczną poprawność cechuje 
pogarda dla faktów, egalitaryzm, tworzenie wszechobejmujących teorii i generaliza-
cja. Wykazuje ona także dążenie do posługiwania się nowomową, centralizacja, cen-
zura, dyktat nakazów i zakazów oraz homogenizacja. Popiera te obserwacje szeregiem 
przykładów z najróżniejszych dziedzin życia z Francji, Anglii i USA. Zwraca także 
uwagę, że podstawą tych zjawisk jest przekonanie, że jedynym prawdziwym autoryte-
tem jest państwo, które powinno regulować poprzez prawo wszystkie dziedziny życia, 
łącznie z rodziną. Według niej poprawność polityczna zakłada, że wszystko, czym 
ludzie są i co robią, wiąże się z płcią, rasą, orientacją seksualną oraz przynależnością 
do jakiejś grupy etnicznej. Stanowi to przykład mechanizmu dzielenia społeczeństwa 
na grupy oraz mniejszości, czego efektem jest zniszczenie lojalności narodowej i za-
stąpienie jej lojalnością rasową, etniczną i mniejszościową. Jak pisze:

Członek takiej grupy przestaje być sobą, jednostką; jest utożsamiany z grupą, do 
której należy11.

W wielu tekstach, które mają głównie eseistyczny charakter, Kołakowska ukazuje 
zależność między polityką multikulturalizmu a rozwojem islamu w Europie, który, 
według niej, stoi w jawnym konflikcie z postulatem szanowania różnorodności. Idzie 
ona nawet jeszcze dalej niż brytyjscy filozofowie jak Roger Scruton, uznając, że nie 
istnieje coś takiego, jak umiarkowany i nowoczesny islam i że nie sposób połączyć go 
z porządkiem demokratycznym, a odwrotnie stoi on w opozycji wobec wszystkiego, 
na czym została zbudowana cywilizacja zachodnia. To głównie ideologia poprawno-
ści politycznej legitymizuje odrębność muzułmanów w Europie, uznaje krytykowanie 
islamu za rasizm (choć religia nie jest rasą), a tym samym pozwala na wykorzysty-
wanie demokracji przeciw niej samej. Na uzasadnienie tych twierdzeń przywołuje 
Kołakowska takie absurdalne przykłady, jak ocenzurowanie wystawianej w Londynie 
400-letniej sztuki Marlowe’a o Tamerlanie, ponieważ wyrażała antyislamskie treści, 
czy wyrzucenie z Parku Narodowego w Anglii zabytkowej figury wieprza, aby nie 
obrażał muzułmańskich przechodniów. A przecież, jak podkreśla Kołakowska, pra-
wo szariatu nie dopuszcza żadnych praw antydyskryminacyjnych, jest ono bowiem 
prawem objawionym i nie ma w nim miejsca na kompromis. Nie będzie się ono od-
znaczało tolerancją wobec demokracji zachodnich, jakiej wymaga się wobec niej od 
tych demokracji. Przykładem tego jest palenie kościołów w Iranie, regularne ataki na 

10 Kołakowska A., Wojny kultur i inne wojny, Wyd. Teologia Polityczna, Warszawa 2015, s. 18 i 19. 
11 Tamże, s. 34. 
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Koptów w Egipcie, czy zakaz noszenia krzyżyka w miejscach publicznych w Arabii 
Saudyjskiej. 

Podejmując temat kryzysu europejskiej cywilizacji, polska autorka wskazuje na 
trzy czynniki, które w znacznej mierze się do niego przyczyniają, są to: niszczenie 
tożsamości europejskiej, bezprecedensowa liczba muzułmanów, zamieszkujących na 
stałe kraje zachodnie oraz toczący się w Europie i USA konflikt między tymi, którzy 
wierzą w tradycyjną moralność i tradycyjne wartości oraz tymi, którzy je odrzucają. 
Stawia ona podobnie radykalną tezę, że zachodni świat opanowały „wojny kultur”, 
przy czym w jej ujęciu ma on charakter konfliktu między ogólnie pojętym światopo-
glądem konserwatywnym i liberalnym. Jak twierdzi, nawiązując wprost do koncepcji 
Himmelfarb:

Wojna kultur […] jest konfliktem między odmiennymi wizjami wszystkich prawie 
sfer życia: polityki, ekonomii, pojęcia demokracji, moralności, roli religii w sferze pu-
blicznej, kształtu idealnego społeczeństwa, roli rządu, praw indywidualnych, intere-
sów grupowych, szkolnictwa, nauki, rodziny, wartości12.

3.2. Rekonstrukcja koncepcji społecznych Anny Pawełczyńskiej 

Temat ten Anna Pawełczyńska podejmuje w książce Głowy hydry, której podtytuł 
brzmi: O przewrotności współczesnego zła13. Wychodzi ona od podobnych przesłanek, 
które znajdujemy u Himmelfarb, jednak analizuje to zjawisko na specyficznym pol-
skim gruncie, który, o czym była już mowa, jest znacząco odmienny od anglosaskiego, 
w szczególności w podejściu do obywatela. Rewolucja obyczajowa z połowy XX w., 
która przetoczyła się przez Europę Zachodnią w Polsce miała znacznie mniejszy 
wpływ, głównie z uwagi na istnienie żelaznej kurtyny i propagowaną wrogość wobec 
kultury amerykańskiej. Podkreślając te różnice Pawełczyńska wydobywa historyczną 
odmienność Polski, która w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjed-
noczonych jest krajem o wielokrotnie zrywanej państwowości. Tym również można 
tłumaczyć polski brak szacunku wobec instytucji państwowych i mocno zakotwiczo-
nego poczucia współodpowiedzialności za rozwój republiki. Przez lata Polacy nie 
utożsamiali się z narzucanym im prawem, widząc w nim narzędzie działania wrogich 
sił politycznych. Pawełczyńska wskazuje, że Polska osłabiona działaniami nazizmu, 
a następnie wpływów Związku Sowieckiego, przeszła w bardzo szybkim tempie od 
państwa pseudoopiekuńczego do niedojrzałych rządów demokratycznych. Nie pozwo-
liło to na wykształcenie pełnej zdolności myślenia w kategoriach własnej państwowo-
ści ani na odbudowanie kraju ze zniszczeń moralnych i materialnych. Według niej, 
w tak osłabionym państwie elity dopuściły do powstania rosnącego żywiołowo libera-
lizmu. Twierdzi, podobnie zresztą jak Scruton oraz Kołakowska, że ideologia liberali-
zmu posiada zaskakujące podobieństwa do totalitaryzmu komunistycznego, stanowiąc 
wręcz jego kontynuację. Wprawdzie występują między nimi różnice metod, ale daje 
się wskazać na tożsamości celu, jakim ma być zdobycie władzy o zasięgu międzynaro-
dowym. Zgodnie z tym ujęciem, teoria relatywizmu moralnego, cechująca liberalizm, 
12 Tamże, s. 157.
13 Pawełczyńska A., Głowy hydry, O przewrotności współczesnego zła, Wydawnictwo LYW, Łomianki 2014.
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pełni tę samą funkcję, co wcześniej komunistyczna ideologia, a równocześnie staje się 
narzędziem mentalnej przemocy. Jak pisze Pawełczyńska:

To, że w moich rozważaniach eksponuję cechy totalitarne specyficzne dla liberali-
zmu oraz zagrożenia towarzyszące ideologii demokratycznej, nie oznacza, że traktuje 
w taki sam sposób faszyzm, komunizm, liberalizm i demokrację. Wychodzę z założenia, 
że zło zawarte w faszyzmie oraz zło specyficzne dla komunizmu zostało rozpoznane, 
a wiedza na ten temat ma szeroki zasięg społeczny. Natomiast procesy wyrodnienia 
liberalizmu i demokracji nie zostały jeszcze zdiagnozowane. Są one „in statu nascen-
di”, trwają obecnie14.

Pawełczyńska, podobnie do Himmelfarb, skupia się przede wszystkim na zjawisku 
relatywizmu moralnego, którego efektem jest niszczenie więzów społecznych. We-
dług niej podstawą systemu demokratycznego są powszechne normy moralne oraz 
skorelowane z nimi normy obyczajowe i prawne. Jak stara się wykazać, obalenie nie-
zmiennych wartości moralnych prowadzi do złamania spójności ludzkich wspólnot 
oraz do wprowadzenia ustroju, w którym zatomizowane społeczności stają się bezwol-
ne i niezdolne do zorganizowanego sprzeciwu. Ten cel, według Pawełczyńskiej, libe-
ralizm osiąga poprzez nowomowę, dezinformację oraz zniszczenie wszelkich metod 
wartościowania. Jeśli chodzi o metody realizacji tych celów, to można je, jej zdaniem, 
porównać do zaprojektowanego przez Agatę Christie morderstwa w Orient Expressie: 
zostaje ono dokonane przez grupę współdziałających ludzi, z których każdy zadaje 
cios, ale nie wiadomo, który z nich jest śmiertelny. Sprawca pozostaje zatem anoni-
mowy, nie można go tym samym pociągnąć do odpowiedzialności. Na takiej zasadzie, 
zdaniem Pawełczyńskiej, działa właśnie doktryna dezinformacji oraz tworzenie nowo-
mowy. Podkreśla ona dramatyczny wymiar tego konfliktu, jego stawką jest bowiem 
przetrwanie cywilizacji europejskiej rozumianej jako zbiór wartości, dziedzictwa kul-
turowego i sposobu organizacji społeczeństw. Alternatywą jest ich upadek:

Bez przyjęcia kryteriów dobra i prawdy, stanowiących filary europejskiej kultury, 
nawoływanie do demokracji staje się jeszcze jednym pustym frazesem15. 

Myślicielka związana z Ośrodkiem Badań Opinii Publicznej wskazuje, że polska 
wojna kultur objawia się przede wszystkim w stosunku do poprzedniego ustroju po-
litycznego, tworzonych przez niego grup interesów i rozwiązań dotyczących orga-
nizacji władzy. Zgodnie z jej poglądem, polska wojna kultur polega na odmiennej 
interpretacji naszej historii i oceny tradycji. Jedna ze stron konfliktu skłania się do 
jednostronnego sposobu opisu historii, eksponującego wady naszych przodków i błę-
dy przez nich popełnione. Obciąża się ich absolutną winą za utratę niepodległości 
i wszelkie sytuacje konfliktowe, w które zaangażowane były różne narody i warstwy 
społeczne. Przy czym naczelnym wrogiem wedle tej grupy stał się Kościół katolicki, 
którego błędy są przede wszystkim eksponowane, z pominięciem wysiłków na rzecz 
zachowania wartości moralnych i tradycji narodowych. Pawełczyńska ocenia, że takie 

14 Tamże, s. 27.
15 Tamże, s. 219. 
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działania służą zniszczeniu oparcia, jakim dla każdego narodu pozostają: wspólna hi-
storia oraz autorytety moralne ludzi, którzy w specjalny sposób wyróżnili się w budo-
waniu wspólnego dziedzictwa. W Polsce różne stronnictwa polityczne usilnie starają 
się zdyskredytować wszelkie autorytety. 

Żeby przetrwać okresy zagrożeń, naród musi wierzyć we własne siły. W sytuacji, 
kiedy środki masowego przekazu wykorzystywane są jak broń wymierzona w poczucie 
wartości, należy chronić ludzką świadomość przed niebezpieczeństwem skutecznej 
manipulacji16. 

Szukając przyczyn tego konfliktu wskazuje przede wszystkim na istnienie bardzo 
wielu powiązań między współczesnym państwem polskim i poprzednim ustrojem. 
Według niej, dawną polską inteligencję, która pomimo swych przywar, kierowała się 
określonym systemem wartości, zastąpiła warstwa społeczna, do której przynależność 
nobilitowana jest udziałem we władzy, dostępem do pieniędzy i umiejętnością ich 
zdobywania. Przy czym w takim systemie władza i pieniądze są traktowane jako do-
bra wymienne. Podobny układ rozłożenia dostępu do stanowisk, przywilejów i dóbr 
materialnych nieuchronnie musi wywołać rozwarstwienie, a co za tym idzie niezado-
wolenie społeczne, brak zaufania i szacunku do elit oraz rozpad więzi społecznych. 
W efekcie, choć żyjemy w jednym narodzie, to jednocześnie w dwóch kulturach, które 
coraz silniej się antagonizują. 

4. Podsumowanie 

Pawełczyńska dokonuje dokładnej analizy tych zjawisk poczynając od strategii 
polityki kadrowej, przez lumpenelitę, po zjawisko biedy w Polsce. Wymienione za-
gadnienia nie stanowią jednakże bezpośrednio tematu niniejszej pracy. Przywołanie 
publikacji Głowy hydry miało bowiem na celu ukazania paraleli między rozpoznaniem 
i diagnozowaniem zjawiska wojny kultur na zachodzie Europy, w USA, i w Polsce. 
Udało mi się, jak sądzę, pokazać, iż pomimo odmiennych uwarunkowań historycz-
nych i społecznych, jest to konflikt ustanawiający nową linię podziału, która daje się 
rozpoznać we wszystkich społeczeństwach cywilizacji zachodniej. Nie omija on także 
Polski, pomimo tego, że przyjmuje u nas odmienne formy.

 Z uwagi na objętość pracy polska myśl konserwatywna została ukazana tylko na 
dwóch przykładach. W pracy nie zostały omówione osiągnięcia innych myślicieli kon-
serwatywnych np.: prof. Jacka Bartyzela, czy filozofów tworzących polską teorię cy-
wilizacji m.in. Feliksa Koniecznego. Potwierdza to jedynie, że zagadnienie jest bardzo 
bogate i zasługuje na uwagę filozofów polityki.

Wydaje się zatem, że podział społeczny utworzony przez wojny kultur jest odmien-
ny wobec tradycyjnych rozróżnień ekonomicznych, czy poziomu edukacji. Przebiega 
on w poprzek pozostałych, gdyż jego postawą są różnice odnośnie do wartości mo-
ralnych i kulturowych. Allan Bloom źródła tego podziału upatruje przede wszystkim 
w upadku edukacji, a w szczególności w utracie niezależności politycznej uniwersyte-
tów. Analiza Gertrudy Himmelfarb jest bardziej niepokojąca, gdyż wprowadzone przez 

16 Tamże, s. 124.
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nią rozróżnienie na narcyzów i dysydentów ukazuje określoną różnicę światopoglądo-
wą. Jedno jest pewne, w życie umysłowe Europy zawsze było wpisane przekonanie, iż 
racjonalne dociekania prowadzą do prawdy obiektywnej, a rozum zachowuje pozycję 
arbitra w sprawach spornych. Współczesna kultura odrzucenia krytykuje jednak 
odwoływanie się do rozumu, jako objaw europejskiego imperializmu kulturowego 
oraz przyjmowania zachodnich sposobów myślenia za uniwersalne. Jeśli istnieje wiele 
równoważnych światopoglądów, z których nie powinniśmy faworyzować żadnego, 
łącznie z własnym, to tym samym odrzucamy zachodnie praktyki myślenia. W takim 
postulacie kryje się pewna niekonsekwencja, gdyż wymusza on na nas ocenianie in-
nych kultur według ich kategorii, a jedynie kultury zachodniej z zewnętrznego punktu 
widzenia. Przedstawiciele kultury odrzucenia, jak również zwolennicy relatywizmu 
absolutnego, pozostając krytyczni wobec cywilizacji zachodniej, de facto wymagają 
od niej znacznie więcej niż od innych. 

Nieuchronną konsekwencją subiektywizmu w filozofii i kulturze, a tym samym 
uznania prawd, sensów, faktów i wartości za negocjowalne, stanowi odebranie sensu 
wszelkiej debacie i sporom filozoficznym. Skoro każda prawda jest równoważna i pa-
nuje powszechny konsensus, nie ma po co dochodzić swoich racji, więc również dys-
puty filozoficzne tracą sens. Dodatkowo trudno nie doceniać argumentu, że zwolenni-
cy subiektywizmu, relatywizmu oraz irracjonalizmu, sami uznają swoje stanowiska za 
obiektywnie i powszechnie obowiązujące. Nie ma zatem innej obiektywnej prawdy, 
oprócz tej prawdy, że wszystko jest relatywne. Wydaje się zatem, że od wyniku toczą-
cej się wojny kultur również przyszłość rozważań filozoficznych i wolności myślenia. 
Takie ukazanie problemu czyni zjawisko wojny kultur wyzwaniem dla filozofów i wy-
daje się, że zasadniczo zmienia naszą perspektywę oceny tego problemu. 
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Zjawisko wojny kultur – analiza na gruncie myśli konserwatywnej w Stanach 
Zjednoczonych i w Polsce

Strzeszczenie

Od czasu wydania książki Samuela Huntingtona Zderzenie cywilizacji w 1993, dyskurs filozofii poli-
tyki uczynił z opracowanego przez niego pojęcia konfliktu i wojny jedną z podstawowych kategorii przy 
podejmowaniu prób analizy i diagnozowania współczesności. Huntington przeniósł bowiem te pojęcia 
z obszaru wojskowego, militarnego czy nawet religijnego (wojny religijne) w obszar kultury i cywiliza-
cji. Zjawisko identyfikowane jako „wojna kultur” stało się ważnym tematem badawczym w twórczości 
przedstawicielki nowego konserwatyzmu – Gertrudy Himmelfarb. W książce Jeden naród, dwie kultury 
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amerykańska badaczka zauważa istnienie we współczesnym społeczeństwie podziału, który określa mia-
nem „przepaści etycznej”, między tymi, którzy przyjmują istnienie obiektywnych wartości oraz zasad 
moralnych – chcą je stosować wobec samych siebie i innych; oraz tymi, którzy głoszą absolutny relaty-
wizm. Według Himmelfarb, wprowadza to nową linię podziału odmienną wobec tradycyjnych rozróż-
nień ekonomicznych, czy poziomu edukacji. Przebiega on w poprzek pozostałych, gdyż jego postawą są 
różnice odnośnie do wartości moralnych i kulturowych. Przy czym podział ten jest tak wielki, że tworzy 
w obrębie jednego społeczeństwa dwie oddzielne kultury, jakie dzieli „przepaść etyczna”.

Pierwsza części artykułu zawiera diagnozę zjawiska wojny kultur na gruncie teorii Gertrudy Himmel-
farb oraz Allana Blooma, ukazujących jej przejawy w Stanach Zjednoczonych. W drugiej części przed-
stawiono, jaką formę ten proces przyjmuje w Polsce oraz jakie ma podłożę w oparciu o twórczość dwóch 
pisarek, pozostających w kręgu nowego stylu myśli konserwatywnej: Agnieszki Kołakowskiej oraz Anny 
Pawełczyńskiej. Obydwie autorki podejmują zagadnienia przemian politycznych, społecznych i etycz-
nych w drugiej połowie XX wieku na Zachodzie oraz w Polsce, tworząc poniekąd polską szkołę nowo-
czesnej myśli konserwatywnej. Na koniec starano się wykazać jak zjawisko „wojny kultur” ustanawia 
nową linię podziału społecznego, która daje się rozpoznać we wszystkich społeczeństwach cywilizacji 
zachodniej. Wskazano również, że konsekwencją subiektywizmu w filozofii i kulturze, a tym samym 
uznania prawd, sensów, faktów i wartości za negocjowalne, stanowi odebranie sensu wszelkiej debacie 
i sporom filozoficznym. Istnienie zjawiska wojny kultur uderza zatem bezpośrednio w zachodnią tradycję 
namysłu filozoficznego, a tym samym staje się istotnym zagadnieniem dla nas wszystkich.

Słowa klucze: wojna kultur, przepaść etyczna, konserwatyzm, relatywizm, naród
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Mecz piłkarski jako dzieło sztuki uwikłane w kulturę wojny

1. Cele pracy 

Artykuł ma dwa, ściśle ze sobą związane, cele. Pierwszym z nich jest interpretacja 
meczu piłkarskiego jako dzieła sztuki na gruncie filozofii doświadczenia Johna De-
weya, drugim zaś krytyczne odczytanie owego dzieła jako elementu tego, co Krzysz-
tof Wodiczko nazywa kulturą wojny. Rozpatrywanie tych dwu tematów jednocześnie 
mogłoby się wydawać bezzasadne. Widowisko sportowe może wszak być przejawem 
„zawojnienia” kultury bez względu na to, czy uznamy je za dzieło sztuki. Zamiarem 
jest jednak pokazanie, że istotna część uwikłania meczu piłkarskiego w kulturę wojny 
ma charakter estetyczny. Akcent zostanie postawiony na estetykę i to konkretną este-
tykę, nabudowaną na teorii doświadczenia Deweya. W związku z tym konieczne jest 
przedstawienie przynajmniej tych idei amerykańskiego filozofa, które będą istotne dla 
realizacji wyznaczonych w pracy ceków. 

2. Teoria doświadczenia Johna Deweya 

Tym, co przede wszystkim należy wyjaśnić jest sposób, w jaki rozumie pragmaty-
sta doświadczenie. Jest to szczególnie istotne z dwu powodów: po pierwsze dlatego, 
że pojęcie to jest kluczowe dla estetyki autora Art as Experience; po drugie zaś z uwagi 
na olbrzymi – i w tym wypadku mylący – bagaż historyczny, którym obciążone jest 
pojęcie2. Dewey wykracza poza znaczenia nadane temu pojęciu przez Greków czy em-
pirystów brytyjskich. Z tymi ostatnimi łączyło go uznawanie centralnej roli doświad-
czenia – różnił jednak zakres pojęcia. Dewey włącza bowiem w jego zakres także 
wiedzę rozumową, wolę i emocję. Z grekami wiąże Pragmatystę powiązanie doświad-
czenia ze sferą praxis. Autor Art As Experience był jednak daleki od czynienia rozróż-
nień na teorię i praktykę – doświadczenie może być w jego ujęciu utożsamiane całym 
potokiem życia3. Jest ono: procesem nieustannym, bowiem wzajemne oddziaływanie 
żywej istoty i warunków jej otoczenia wplata się nieodłącznie w sam proces życia 
Implicite otrzymujemy tu kolejny człon charakterystyki pojęcia. Otóż istotą jego jest 
wzajemne oddziaływanie żywej istoty i któregoś z czynników otaczającego ją świata. 
Oddziaływanie to nie jest jednolite ani jednostajne, posiada zawsze pewien rytm: 

„Samo życie składa się z kolejnych faz, w których ustrój co raz to wytrącany jest 
z rytmu, w jakim porusza się otaczający go świat, aby po pewnym czasie, czy to wła-
snym wysiłkiem, czy też przez jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności, znów odzyskać z nim 
harmonię […] jeśli rozdźwięk między ustrojem a otoczeniem jest zbyt wielki, następu-
je śmierć. Jeśli chwilowa alienacja nie wzmaga aktywności żywej istoty, to jej życie 

1 Doktorant na Wydziale Filozoficznym UJ. 
2 Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, przeł. Potocki A., Wrocław 1975, s. 45. 
3 Wilkoszewska K., Sztuka jako rytm życia, Kraków 2003, s. 63. 
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jest samym trwaniem. Życie rozwija się tam, gdzie chwilowe wypadnięcie z rytmu jest 
przejściem do stanu szerszej równowagi między energiami ustroju a energiami warun-
ków, w jakich ustrój żyje”4. 

Fazowość umożliwia rozwój, który polega na włączaniu kolejnych doświadczeń 
w obręb aktualnego doświadczenia ustroju. Dewey rozróżnia experience i an experien-
ce. Experience to po prostu doświadczenie jako cały potok życia, an experience zaś to 
doświadczenie rzeczywiste – poszczególna, integralna i spełniona część owego poto-
ku. Takim doświadczeniem może być burza czy lektura trudnego tekstu, która została 
jednak doprowadzona do efektywnego końca. To ostatnie jest szczególnie istotne – an 
experience nie jest nigdy doświadczeniem przerwanym w trakcie, łączy się wpraw-
dzie z oporem środowiska, który zostaje jednak przezwyciężony, co umożliwia powrót 
do harmonii z otoczeniem. An experience, i to najbardziej nas tu interesuje, posiada 
nieodłączny komponent estetyczny, który „spaja poszczególne elementy w harmonij-
ną całość, nadając im jednolite emocjonalne zabarwienie5. Codzienne doświadczenie: 
czytanie książek, pomoc ubogim czy trening biegowy wymagają zmagań z szeroko 
pojętym środowiskiem, a jeśli zmagania te wieńczy harmonijne zakończenie, to ca-
łość posiada komponent estetyczny. Doświadczeń, takich jak wspomniane nie może-
my jednak nazywać czysto estetycznymi – główne ich cele są kolejno np. poznawcze, 
moralne, praktyczne i nie są one motywowane pragnieniem przeżycia rzeczywistego 
doświadczenia. Inaczej jest w przypadku doświadczenia estetycznego, którego nad-
rzędnym celem jest właśnie uzyskanie owego an experience, jakość estetyczna wie-
dzie tu zdecydowany prym6.

Chcąc uznać mecz piłkarski za dzieło sztuki trzeba zmierzyć się z pytaniem: „czym 
jest dzieło sztuki?”. Dewey odpowiada na nie już na początku swojego głównego 
dzieła z zakresu estetyki. Powiada mianowicie, że jest to „sposób, w jaki wytwór ar-
tystyczny kształtuje doświadczenie i jest w nim obecny”7. Dla ustalenia statusu me-
czu konieczne więc będzie – analogicznie – sprawdzenie, w jaki sposób kształtuje on 
doświadczenie i jest w nim obecny. Szczególnie istotna jest odpowiedź na pytanie 
o przeważający komponent w doświadczeniu widowiska sportowego – czy jest nim 
coś praktycznego lub np. quasi-religijnego, do czego dołącza tylko wartość estetycz-
na, czy też jest ona przeważająca, a samo doświadczenie można nazwać czysto es-
tetycznym. Jest to zadanie metodologicznie skomplikowane. Ułatwia je z pewnością 
uczestnictwo w wydarzeniu, ale nie należy mieć złudzeń, że uda się w pełni dotrzeć do 
sytuacji aksjologicznej, w której znajdują się zaangażowani kibice. Trzeba być więc 
świadomym uprzedzeń i nieprzystawalności pewnych modeli świata, ale przy całej 
ostrożności możliwa jest, jak sądzę, zadowalająca i przede wszystkim niekrzywdząca 
interpretacja z zewnątrz. 

4 Ibidem, s. 18-19.
5 Wilkoszewska K., op. cit. s. 67. 
6 Dewey J., op. cit., s. 70.
7 Ibidem, s. 6. 



126

Mecz piłkarski jako dzieło sztuki uwikłane w kulturę wojny

3. Mecz 

Mecz rozpatrywany będzie jako doświadczenie, którego częścią, niekiedy nawet 
mało istotną, jest faktyczna gra dwudziestu dwu zawodników w piłkę nożną. Nie mniej 
istotne elementy to m.in. przygotowanie tzw. ultrasów8 do meczu, oprawa kibicowska, 
doping, a także pewna mitologia, opowieść unosząca się nad widowiskiem. Żaden 
z elementów nie może być ignorowany – wszystkie składają się na przeżycie i dopiero 
wzięte razem mogą stanowić an experience. Interpretacji poddane zostanie konkretne 
dzieło. Mecz odbył się 13 maja 2018 roku na Stadionie Miejskim w Krakowie w ra-
mach rozgrywek polskiej Ekstraklasy. Rywalizowały drużyny Wisły Kraków i Lecha 
Poznań. Przynajmniej z kilku względów nie jest to zwykłe spotkanie. Po pierwsze dru-
żyny te walczą o reprezentowanie kraju w rozgrywkach europejskich – mecz ma klu-
czowe znaczenie dla układu tabeli. Żadna z drużyn nie ma już jednak realnych szans 
na Mistrzostwo Polski. W powietrzu czuć, że ważniejsze jest coś poza wynikiem ry-
walizacji sportowej – i owo coś odgrywa decydującą dla doświadczenia uczestników 
rolę. Co najmniej trzy sprawy są ważniejsze: kibice Lecha pozostają w tzw. zgodzie 
z fanami Cracovii, ci zaś są największymi wrogami Wiślaków. Wiadomo, że wśród ki-
biców gości znajdują się więc także wspierający ich chuligani „Pasów”. Kolejną istot-
ną sprawą jest jubileusz – spotkanie odbywa się w piętnastą rocznicę zdobycia przez 
Wisłę tzw. podwójnej korony, czyli Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski w jednym 
sezonie. Najważniejsze jest jednak jeszcze coś innego: tego dnia po raz ostatni na sta-
dionie przy ul. Reymonta wystąpić mają jako zawodnicy Wisły dwaj piłkarze, którzy 
uznawani są za legendy krakowskiego klubu – Paweł Brożek i Arkadiusz Głowacki. 

Dla odpowiedzialnych za oprawy kibiców zmaganie z oporem środowiska rozpo-
czyna się znacznie wcześniej niż w dniu meczu. Trzeba znaleźć pomysł, kupić ma-
teriały, wykonać grafiki, które pokryją sektor etc. Tym razem będą one dotyczyły 
odchodzących legend. Powszechnie wiadomo też, że wszyscy, którzy pojawią się na 
trybunie zajmowanej przez najbardziej zagorzałych kibiców mają tego dnia obowią-
zek ubrania się na czerwono. Rozpowszechnianie podobnych nakazów wymaga zna-
jomości kanałów komunikacyjnych, niezbędny jest też silny autorytet nieoficjalnych 
organizatorów. Kolejnym oporem, który stawia środowisko jest zakaz wnoszenia na 
stadion środków pirotechnicznych. Udaje się to mimo dokładnej rewizji. Zdarza się, 
że kibice ćwiczą przyśpiewki przed ważnymi meczami – trudno dotrzeć do informacji, 
czy było tak i tym razem. W każdym razie wysiłek zaangażowanego kibica obejmuje 
wiele godzin przed meczem, który jedynie wieńczy dzieło. Doświadczenie rozpoczęło 
się już dużo wcześniej także dla kibiców gości, którzy starali się stworzyć swoje dzieło 
lub chociaż, poprzez silny opór, zniweczyć starania gospodarzy. 

Około godziny siedemnastej trzydzieści rozpoczynają się uroczystości jubileuszowe. Na 
telebimie wyświetlane są fragmenty meczów sprzed piętnastu lat, a na murawie podzięko-
wania odbierają przybyli „weterani”, czyli drużyna Wisły z sezonu 2002/2003. Następnie 
odbywa się runda honorowa, fani na całym stadionie (wyłączając kibiców Lecha) wstają 
i biją brawa wędrującym dookoła byłym gwiazdom. Większość krzyczy: „dziękujemy”, 
ci, którzy pozostają bierni są przywoływani do porządku przez zagorzałych kibiców pil-
nujących przebiegu dzieła. Widać też, że będą rywalizowały ze sobą dwa dzieła, kibice 
8 Ultrasi to kibice odpowiedzialni za oprawę meczu.
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Lecha próbują przekrzyczeć gospodarzy, brak przewagi liczebnej uniemożliwia im to, ich 
okrzyki są słabo słyszalne, dominują Wiślacy. Nadchodzi czas na zapowiedź pożegnania 
Brożka i Głowackiego. Spiker informuje przybyłych, jak wyjątkowa jest to chwila – więk-
szość oficjalnych uroczystości ma się jednak odbyć po rozegraniu meczu. Piłkarze wycho-
dzą na murawę, ustawiając jednocześnie szpaler dla odchodzących gwiazd Wisły. Kibice 
stoją i odśpiewują hymn Wisły Kraków. Opór powietrza i kibiców przeciwnej drużyny 
pierzcha – stadion śpiewa jednym głosem, na twarzach widać uniesienie i dumę. Chwilę po 
odśpiewaniu tyrtejskiej pieśni rozpoczyna się gra na boisku i poza nim – kibice wspierają 
śpiewami swoją drużynę, obrażają zaś przeciwną i jej sojuszników. Wszystko to jest zor-
ganizowane – dopingiem kieruje jedna osoba, która dokładnie ustala, co i kiedy zaśpie-
wać. Trudno pominąć praktyczny wymiar tych działań, który polega na mobilizacji piłkarzy 
i konsolidacji pewnej wspólnoty, ale nie wyczerpuje to z pewnością tematu. Po pierwsze, 
są sytuacje, w których doping nie dotyczy w ogóle sytuacji na boisku – i jest wypowiedzią 
polityczną, światopoglądową etc., po drugie środowiska kibicowskie prowadzą rywalizację, 
która jest od futbolu niezależna; po trzecie zaś i z naszego punktu widzenia najważniej-
sze: uczestnictwo w meczu i tworzenie oprawy jest wartością autoteliczną – liczy się samo 
uczestnictwo we wspólnym dziele. Wewnątrz kibicowskiego świata wytwarza się system 
meta-odniesień – doping dotyczy często dopingu, a oprawy opraw.

Kibice wciąż stoją, trwają przygotowania do pierwszego momentu kulminacyjne-
go. Rozwieszana jest wielka płachta na cześć Brożka i Głowackiego. Wreszcie udaje 
się ją rozwiesić, przykrywa ona cały sektor, w ruch idą też materiały pirotechniczne – 
nadchodzi chwila triumfu „ultrasów”, na twarzach widać euforię, to nagroda za trud, 
łamanie prawa i wydatek finansowy. Napis na transparencie brzmi: „GRA W WIŚLE 
BYŁA DLA WAS HONOREM, NIE OBOWIĄZKIEM” i zostanie oczywiście, po-
dobnie jak hymn Wisły, zinterpretowany w części pracy dotyczącej wojny. Następuje 
chwilowe uspokojenie, które trwa do końca pierwszej połowy. Na boisku niewiele się 
dzieje, wynik jest bezbramkowy. 

Kolejna połowa rozpoczyna się od bramki dla przyjezdnych – niewiele to zmienia 
w planie kibiców, śpiewy nie milkną. Nadchodzi sześćdziesiąta minuta spotkania, ko-
lejny z momentów przesilenia – kibice wywieszają następny transparent, tym razem 
autotematyczny: „NIGDY SIĘ NIE WYPALIMY”, który obok deklaracji niekończą-
cej się pasji ma jeszcze drugie znaczenie, które ujawnia się, gdy kibice odpalają race 
dymne. Dym roznosi się tworząc barwy Wisły Kraków. Niestety napis zaczyna płonąć, 
co w połączeniu z jego treścią daje efekt cokolwiek komiczny – tym razem opór śro-
dowiska okazał się zbyt silny. Epopeja wchodzi w niezamierzony mezalians z farsą. 
Dym uniemożliwia grę, interweniuje straż pożarna, kibice są w trudno zrozumiałej 
z zewnątrz euforii – kolejna odsłona ich dzieła dobiegła końca. Po piętnastu minutach 
przerwy gra zostaje wznowiona. W siedemdziesiątej pierwszej minucie jeden zawodnik 
zastępuje drugiego, to zupełnie normalna kolej rzeczy w trakcie meczu piłkarskiego – 
tak sprawa wygląda ze sportowego punktu widzenia. W planie mitycznym następuje 
jednak zawiązanie akcji – na boisku pojawia się Paweł Brożek. Wydaje się, że dopiero 
teraz boiskowe wydarzenie nabierają sensu – doświadczenie meczu zostaje istotnie 
wzbogacone – opór środowiska zaczyna być dla kibiców czymś nieprzewidywalnym – 
co wydarzy się w planie epopei? Czy wielki strzelec, któremu oddawali przed chwilą 
cześć, uratuje zespół? Śpiewy dotyczą już tylko jednego bohatera, słychać: „Jesteś 
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legendą, hej Brożek, jesteś legendą!”. Mijają kolejne minuty, spotkanie zbliża się do 
końca. Jest dziewięćdziesiąta ósma minuta, doliczony czas gry, na trybunach słychać 
okrzyki żegnające legendę, na boisku natomiast Brożek dostaje piłkę i precyzyjnym 
strzałem pokonuje bramkarza Lecha, ludzie chwytają się za głowy z niedowierzaniem. 
Komentujący to spotkanie w programie Canal+ sprawozdawca milknie – z jednej stro-
ny pozwalając, by telewidzowie słyszeli to, co dzieje się na stadionie, z drugiej zaś 
jakby sugerując, że nic tu już do dodania. Co się tak naprawdę stało? Człowiek celnie 
kopnął piłkę, zdobył bramkę i zmienił wynik meczu na remisowy. Spotkanie nie za-
kończy się już wygraną Wisły, klub nie zdobędzie mistrzostwa, odwieczny rywal nie 
zostanie pokonany. Wszystko, co istotne rozgrywa się na polu estetyki. Doświadczenie 
kibiców staje się właśnie domkniętym an experience, opór środowiska zostaje osta-
tecznie przezwyciężony. Starania kilkunastu tysięcy ludzi, wspomożone przypadkiem 
i układem boiskowych zdarzeń, pozwalają stworzyć idealny scenariusz dzieła. Rytm 
doświadczenia ułożył się doskonale, jego struktura odpowiada na tęsknotę za epopeją. 
Oto stary bohater powraca z odsieczą, po raz kolejny ratując swoją wspólnotę. Wszyst-
kie liczby, tabele itp. ustępują pola opowieści. Następuje harmonia z otoczeniem.

Czy doświadczenie opisanego meczu posiada tylko komponent estetyczny, czy też 
może być rozpatrywane jako czysto estetyczne? To drugie jest, jak widać wyżej, możliwe, 
ale nie sposób ocenić, czy przeważa ono wśród zaangażowanych kibiców. Trudno nato-
miast wyobrazić sobie przeżycie meczu bez estetycznych elementów, odarty z tej nadbu-
dowy futbol byłby nudny i sprowadzałby się do pogoni kilkunastu graczy za materiałową 
kulą. Twórcy, którzy biorą udział w konstrukcji tego zbiorowego dzieła korzystają z wielu 
elementów zaczerpniętych ze sztuki: śpiewają, kreatywnie posługują się słowem, grafiką, 
tworzą kolaże itd. W związku z tym narzędzia estetyki czy literaturoznawstwa mogą być 
z całą pewnością użyteczne przy próbie ilustracji związków doświadczenia meczu z kul-
turą wojny. Najpierw jednak należy wyjaśnić samo pojęcie „kultury wojny”, wymaga to 
krótkiego wstępu dotyczącego Krzysztofa Wodiczki i jego myśli.

4. Kultura wojny

Wodiczko to artysta wizualny i teoretyk sztuki. Dużą część swojej twórczości po-
święcił on staraniom dotyczącym dekonstrukcji tzw. kultury wojny. Czym ona jest? 
Wodiczko odpowiada:

Wojna generuje swoistą kulturę. Procesy przygotowań do wojny, toczenia jej, upa-
miętniania postrzegane są jako „zasadniczy element historii zakorzeniony w psychi-
ce”. Budzą one podziw i uczestniczy się w nich w konsekwencji wojennej tradycji kultu-
rowej, która wskutek intensywności emocji jest najistotniejsza w życiu jej uczestników. 
Motywacja do walki i śmierci na wojnie jest utrwalana przez kulturę wojny, która 
wyraża się poprzez mundur, gry wojenne, parady, odznaczenia wojskowe i pomniki 
poległych (takie jak posągi i kaplice, łuki triumfalne, cenotafy, kolumny zwycięstwa 
i inne formy czczenia zmarłych), sztukę inspirowaną wojną i wojskowością, wojskową 
muzykę, muzea wojenne, pełne przemocy filmy wideo i gry komputerowe, rekonstruk-
cje bitew, kolekcjonerstwo oraz historię wojskowości i literaturę poświęconą wojnie9.

9 Wodiczko K., Obalenie wojen, Kraków 2013, s. 15. 
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Dalej artysta stwierdza, że to kultura wojny „nakazuje mężczyznom i kobietom 
stawiać czoła śmierci chętnie, a nawet z entuzjazmem”10, a także „pomaga aranżować 
wojnę jako zbiorowe szaleństwo”11. To kultura wojny sprawia, że zamiast widzieć set-
ki ofiar różnego rodzaju militarnych zrywów, widzimy fragmenty pięknej epopei. To 
ona powoduje, że akt wypowiedzenia wojny jest czymś, co radykalnie zmienia rzeczy-
wistość aksjologiczną – pozwala nazywać dobrym to, co w czasie pokoju jest złem, 
a pięknym to, co obrzydliwe. Kultura wojny pozwalała przez lata rozdzielać ius in bello 
od ius ad bellum, co znaczy tyle, że w toczonej z niesprawiedliwych powodów wojnie 
można zabijać w sposób sprawiedliwy, tzn. zgodny z zasadami wojny. To ona sprawia 
też, że patrząc na Pomnik Małego Powstańca możemy czuć dumę z dzielności wojow-
nika, a nie wstyd za to, że doprowadzono do tego, że musiał on wziąć do ręki broń.

Co zrobić z tym stanem rzeczy? Wodiczko nie proponuje wojny o pokój, nie pro-
muje też pacyfizmu. Artysta rzadko używa słowa pokój w sensie, w którym oznacza 
ono człon opozycji wojna-pokój. Taki pokój to stan między wojnami, ciągłe przygo-
towywanie się na traumę następnej wojny12, prawdziwym celem powinien natomiast 
być pokój pozytywny13. Jedynym, co może do niego doprowadzić jest dekonstrukcja 
kultury wojny wraz z jej najpotężniejszymi nośnikami, czyli pomnikami. Takim po-
mnikiem może być także mecz piłkarski – ilustracji tej tezy poświęcona będzie dalsza 
część pracy. 

Jeden ze znanych teoretyków wojny, Carl von Clausewitz, pisze: „Jeśli teraz rzu-
cimy okiem na te cztery składniki atmosfery wojny – na niebezpieczeństwo, wysiłki 
fizyczne, niepewność i przypadek (…)”14. W innym miejscu autor zaś tak charaktery-
zuje doświadczenie wojny: 

Trwa ono tak długo, aż nastąpi rozstrzygnięcie, tzn. aż albo jeden zaniecha swego 
zamiaru, albo drugi się ugnie. W ślad za tym rozstrzygnięciem, wynikającym z kombi-
nacji bojowych prowadzonych przez obie strony, następuje ruch w jednym lub w drugim 
kierunku. Gdy ruch ten wyczerpie się, czy to wskutek trudności, jakie musiał pokony-
wać, czy tarcia wewnętrznego, czy też wskutek nowo zjawiającej się przeciwwagi – na-
stępuje albo znowu spokój, albo nowe napięcie i rozstrzygnięcie, a w ślad za tym nowy 
ruch, przeważnie w kierunku odwrotnym15.

Wszystkie przywołane przez Clausewitza składniki atmosfery wojny pojawiają się 
podczas doświadczenia meczu piłkarskiego. Sprawia to, że mecz bardzo dobrze nadaje 
się do odgrywania wojny, wskrzeszania jej atmosfery, wreszcie stawiania jej – mniej 
lub bardziej dosłownie – pomników. Schemat przeżycia, który przedstawia drugi cytat 
doskonale realizuje koncepcję Deweya, a jednocześnie pokazuje, że specyficzny rytm 
jest istotną częścią doświadczenia wojny – częścią, która także może być odgrywana. 
Nie nazwałbym jednak sportu substytutem wojny, jak czyni to Tomasz Sahaj16 – we-

10 Ibidem, s. 16.
11 Ibidem.
12 Wodiczko K., Wodiczko: Socjoestetyka, Kraków 2016, s. 133.
13 Ibidem, s. 158.
14 Clausewitz von C., O wojnie, Kraków 2007, s. 48.
15 Ibidem, s. 181.
16 Sahaj T., Fani futbolowi. Historyczno-społeczne studium zjawiska kibicowania, Warszawa 
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ryfikacja tego rodzaju tez jest bardzo trudna i wymagałaby skomplikowanych, pogłę-
bionych badań psychologicznych. Bez problemu można natomiast sprawdzić, które 
elementy kultury wojny zostały zapożyczone na użytek widowisk sportowych. 

Pierwszym z nich jest walka o terytorium. Jest ona nieodłącznie związana z piłką 
nożną17 – żeby strzelić gola, trzeba zwykle wejść z piłką w pole karne lub chociaż się 
do niego zbliżyć. Broniący to defensorzy, którzy odpierają atak. Także działania ki-
biców związane są z walką o przestrzeń, która rozpoczyna się na długo przed samym 
meczem – podobnie zresztą jak jego doświadczenie. Polem nieustannej rywalizacji jest 
miasto, a szczególnie mury bloków i kamienic, narzędziem zaś farby i markery. Dla 
zwykłego przechodnia napisy na murach to tylko wandalizm. To oczywiste, ale wan-
dalizm ten bywa formą oznaczania terytorium. Kibice kontrolujący dany rejon miasta 
nie pozwalają, by znajdowały się w nim napisy drużyny przeciwnej, a jednocześnie 
dbają o to, by zaznaczona została ich obecność. Następnie rywalizacja przenosi się na 
stadion. Tam również rozgrywa się, jak w przypadku opisywanego wcześniej meczu, 
rywalizacja o przestrzeń do realizacji zaplanowanego dzieła – zwykle to kibice go-
ści próbują zakłócić dzieło gospodarzy i narzucić swój scenariusz. Podział piłkarskiej 
mapy kraju – wraz z sojuszami i „świętymi wojnami” jest być może najmocniej zwią-
zany z odgrywaniem wojny, a zarazem najmocniej uwikłany w parę: wojna-pokój, 
którą należy zdaniem Wodiczki zdekonstruować. Pokój między dwiema drużynami to 
w istocie stan między dwiema wojnami lub pakt służący walce – nie ma on oczywiście 
nic wspólnego z pokojem pozytywnym.

Stadiony bywają też pomnikami wojny w sensie bardzo dosłownym. Dzieje się tak zwy-
kle, gdy kibice postanowią uczcić wojennych bohaterów. W Polsce oprawy takie związane 
są najczęściej Powstaniem Warszawskim lub Żołnierzami Wyklętymi. W historycznej opo-
wieści fanów nie ma miejsca na postaci niezwiązane z wojną czy, ogólniej, tradycją marty-
rologiczną. Trudno wyobrazić sobie na transparentach zasłużonych wspólnocie wybitnych 
społeczników czy polskie noblistki. Stadion upamiętnia i reprodukuje tylko cnoty wojenne. 
Także poetyka dzieł nawiązuje do kultury i etosu wojny, poezji tyrtejskiej etc.. Wybierane są 
te elementy historii, które wpasowują się w tradycję bohaterską – nie ma mowy o trzeźwej 
refleksji nad „zawojnieniem” kultury, przyczynami kolejnych hekatomb – jest tylko pokój, 
który przygotowuje do kolejnego rozlewu krwi. Rozlewowi temu służy też wpisywanie 
się kibiców w reprodukowane opowieści – ich twórczość sugeruje, że utożsamiają się oni 
z bohaterami i zamierzają kontynuować ich dzieło. 

W ostatniej części pracy powrócę na chwilę do analizowanego wcześniej meczu. 
Inspirację wojną widać było już w momencie, w którym piłkarze wychodzili na mura-
wę – towarzyszył im hymn, niby pieśń zagrzewająca żołnierzy do boju. Jego poetyka 
nawiązuje do poezji tyrtejskiej. Słyszymy więc: 

Jak długo na Wawelu,  
Zygmunta bije dzwon,  
Jak długo nasza Wisła,  
Do Gdańska płynie wciąż. 

2007, s. 224. 
17 Browne E., An Ethological Theory of Play, „Journal of Health, Physical Education and Rec-
reation”, 1968, Vol. 38, ss. 36-39.
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Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski ród, 
Zwycięży nasza Wisła, bo to Krakowski klub.

Wierny swojej drużynie,  
znów przyjdę na jej mecz,  
i smutek z serca zginie,  
troski odejdą precz.18

Wierność, zwycięstwo „polskiego rodu” i Wisły wpisywane w historię miasta, jego 
architekturę itp. to wszystko, wydawałoby się, wartości niewiele mające wspólnego 
z piłką nożną. Hymn pozwala umieścić wydarzenie w szerszym, niż tylko sportowy 
kontekście, otwiera doświadczeniu uczestników drogę ku najważniejszemu wspólno-
towemu doświadczeniu – wojnie. W narrację tę wpisuje się także transparent, którym 
kibice oddawali cześć Brożkowi i Głowackiemu: gra w Wiśle była dla nich honorem, 
nie obowiązkiem – podobnie jak honorem, nie obowiązkiem jest umierać za ojczyznę. 
Tym, co najmocniej związane z estetyką i najgłębiej być może zakorzenione w kulturze 
wojny jest struktura opowieści o meczu wraz z kluczowym pojęciem bohatera. Wydaje 
się, że przykład pożegnalnej bramki Pawła Brożka jest doskonały dla pokazania, jak 
w doświadczeniu meczu istotne może być samo uszeregowanie poszczególnych jego 
elementów. Wszystko w rytmie doświadczenia zmierzało ku temu końcowemu momen-
towi, w którym wkroczył on jako weteran i po raz ostatni zrealizował marzenie o wiel-
kiej odsieczy. Wynik nie miał znaczenia – gdyby Brożek strzelił bramkę w 70., a nie 90. 
minucie, dzieło pozostałoby kalekie. Roland Barthes pisze o kolarskich „ucieczkach”, 
że są czystym bohaterstwem, „w którym bardziej można się wykazać charakterem, niż 
zapewnić wynik19”. Podobnie jest tutaj. Istotny jest jeszcze wspomniany wcześniej mo-
del bohatera – jest nim zwykle napastnik, który dokonuje decydującej szarży, a nie 
np. defensywny pomocnik – pracowity społecznik działający na rzecz wspólnoty. Do-
świadczenie opisane powyżej odpowiada potrzebie pewnego rodzaju piękna. Czy jest 
to piękno, którego doświadczali uczestnicy wojen? Skłaniałbym się raczej ku tezie, że 
jest ono bliskie słuchaniu, bądź czytaniu pięknych wojennych opowieści, czyli jednego 
z najbardziej pociągających elementów kultury wojny. 

5. Zakończenie 

Przedstawiony w tej pracy opis związków meczu piłkarskiego z kulturą wojny 
z pewnością nie jest wyczerpujący. Stadion to pomnik wojny perfekcyjnie reprodu-
kujący związane z nią wartości, opowieści i schematy zachowań – wychwycenie ich 
wszystkich wymagałoby przyjrzeniu się większej ilości wydarzeń, być może pomocne 
byłyby też pogłębione wywiady z zaangażowanymi kibicami. Ten krótki szkic wy-
starcza dla potwierdzenia początkowej tezy: mecz piłkarski może być rozumiany jako 
dzieło sztuki, będące pomnikiem wojny. 

18 Treść hymnu odtworzona ze słuchu. 
19 Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008, s. 150. 
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Mecz piłkarski jako dzieło sztuki uwikłane w kulturę wojny

Streszczenie

Teoria doświadczenia Johna Deweya zostaje w tekście wykorzystana do analizy meczu piłkarskiego. 
Szczególny nacisk położony jest na estetyczne uwikłania widowiska sportowego. Na gruncie estetyki 
amerykańskiego filozofa mecz piłkarski zostaje potraktowany jako swego rodzaju doświadczenie este-
tyczne. W drugiej części owe estetyczne uwikłania zostają poddane krytycznej analizie przy użyciu narzę-
dzi wypracowanych przez Krzysztofa Wodiczki – szczególnie zaś wypracowanego przez artystę pojęcia 
„kultury wojny”. 

Słowa kluczowe: John Dewey, Krzysztof Wodiczko, Sport, Kultura wojny.
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Aporie multikulturalizmu. 
Rasizm kulturowy a polityka różnicy

1. Wstęp

Kolonialna przeszłość antropologii stała się przedmiotem zażartej dyskusji uczo-
nych skupionych wokół publikacji „Writing Cultures”, ogólnie zwanych przez krytykę 
antropologami postmodernistycznymi. Tak rozumiana refleksyjność antropologiczna 
ukazywała „nieświadomie spełnianą przez tę dyscyplinę rolę nie tylko w politycznym 
programie kolonializmu, lecz i kolonizacji umysłów, a więc w procesie nieuniknionej 
destrukcji innych systemów myślowych, które następnie rekonstruuje się jako nie-
doskonały wariant naszych własnych schematów”2. Dyrektywy metodologii post-
modernistycznej zostały wyznaczone jako odpowiedź na szereg kryzysów: kryzys 
reprezentacji, kryzys prawomocności wiedzy antropologicznej, kryzys esencjalizmu. 
„Zwrot lingwistyczny” miał stanowić sposób na przekroczenie uwidocznionej aporii: 
by osiągnąć ideał samoświadomego etnograficznego tekstu, a szerzej: „epistemolo-
gicznej legitymizacji etnograficznego ja”. W tym sensie można by utożsamiać go ze 
studiami postkolonialnymi, podobnie jak czyni to Dariusz Skórczewski, gdy wymie-
nia wspólne obu paradygmatom postulaty3: krytykę zachodniej tradycji filozoficznej 
z pozycji poststrukturalizmu; tekstualistyczną wizję podmiotu, za czym idzie „prze-
pisywanie” historii z perspektywy lokalnych społeczności; kwestię tożsamości pod-
miotu w ogóle, inspirowaną dokonaniami cultural studies, gender studies i feminizmu; 
uwypuklanie opozycyjnego charakteru interpretatora względem interpretowanego 
tekstu; a także wyraźnie pragmatyczne nastawienie w trakcie działań badawczych. 
Decydująca jest jednak szczególna dystynkcja: różnica doświadczenia postkolonial-
nego, nieporównywalnego do żadnego innego, wyznacza horyzont etyczny, na który 
postmoderniści byli i są zawsze ślepi: postkolonializm poszukuje dla podmiotu zna-
czenia. Postkolonializm jest więc przede wszystkim ruchem społecznym dążącym do 
emancypacji. Postmodernizm ze swą polityką różnicy i ideologią multikulturalizmu 
tylko mylnie może być utożsamiany z jakimś fundamentalnym przekroczeniem prze-
szłych paradygmatów: „Nowoczesne pojęcie kultury nie jest (...) krytyką rasizmu, jest 
formą rasizmu. I w istocie, w miarę jak rósł sceptycyzm wobec biologii rasy, stał się 
on, przynajmniej wśród intelektualistów, dominującą formą rasizmu (...) Tym, co jest 
nie tak z tożsamością kulturową, to to, że bez odwołania się do tożsamości rasowej, 
którą (w swoich obecnych przejawach) odrzuca, nie ma ona sensu”4. Ideologia multi-

1 wernyhorys@gmail.com, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński.
2 Buchowski M., Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2004, s. 11.
3 Skórczewski D., Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu. O niektórych problemach teo-
rii postkolonialnej i jej polskich perspektywach, Teksty Drugie 1-2 (2008), s. 38.
4 Cyt. za: Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 2005, s. 208.



134

Aporie multikulturalizmu. Rasizm kulturowy a polityka różnicy

kulturalizmu rozbija się więc o skały rasizmu kulturowego, który stanowi podbudowę 
systemu neokolonialnej dominacji. Celem niniejszej pracy będzie obnażenie utopijne-
go charakteru ideologii multikulturalizmu, poprzez wykazanie szeregu aporii, w jakie 
wikłają się jego teoretycy. Jako ideologia polityczna multikulturalizm bywa wykorzy-
stywany zarówno przez badaczy powiązanych z przełomem postmodernistycznym, 
jak i teorią postkolonialną, toteż jego aporetyczność wynika często z nieuświadomio-
nego powielania błędów wymienionych nurtów teoretycznych. Nie oznacza to jednak, 
aby ideologia multikulturalizmu nie posiadała jeszcze dodatkowych, swoistych dla 
siebie braków i niekonsekwencji.

2. Multikulturalizm między postmodernizmem a (post)kolonializmem

Z pozoru tylko prostymi relacjami można określić związki antropologii postmo-
dernistycznej z kolonializmem. George E. Marcus, James Clifford i Michael J. Fischer 
(a także cały legion ich naśladowców i intelektualnych fanów) wszelkimi dostępny-
mi środkami starają się wyjść poza zdefiniowane i skrytykowane przez siebie para-
dygmaty w stronę antropologii refleksyjnej i prawdziwie rozumiejącej. Gdyby zaufać 
tylko intuicji i opierać się na dobrej wierze, po lekturze tekstów uczestników konfe-
rencji „Writing Cultures”, można by ich zaklasyfikować do braci w wierze badaczy 
poruszających się w dziedzinie studiów postkolonialnych. W ten sposób należałoby 
stwierdzić, przeczytawszy np. sprowadzony do trzech punktów przez Adama Kupera 
bilans doktryny spółki G.E. Marcusa i innych: że nastąpił ogólnoświatowy i historycz-
ny zwrot uwarunkowań kulturowej wymiany; że obiektywny opis innego sposobu ży-
cia jest i był zawsze niemożliwy; i że „moralnym obowiązkiem pozostaje celebrowa-
nie różnicy kulturowej i stawanie w obronie tych, którzy opierają się westernizacji”5. 
Należy jednak zapytać: „czy postkolonializm należy do postmodernistycznego para-
dygmatu wiedzy, czy też stanowi dla niego alternatywę?”6. Gdyby iść za tezą Frede-
ricka Jamesona, który stwierdził, że postmodernizm zdominował dziś kulturę do tego 
stopnia, że nie ma w niej nic, co byłoby wolne od jego wpływu, wtedy postkolonializm 
byłby tylko kolejną inkarnacją paradygmatu postmodernistycznego, w jego krytycznej 
konkwiście wobec kapitalizmu. W ten sposób postkolonializm, sprawiając wrażenie, 
że krytykuje uniwersalistyczne pretensje zachodnich epistemologii i „wychodzi od 
odrzucenia uniwersalistycznych zapędów języka marksistowskiego, ostatecznie nie 
rozprasza go w lokalnych językach i wraca do pierwszoświatowego języka z uniwer-
salistycznymi epistemologicznymi pretensjami”7. A przecież dyskurs postkolonialny, 
jak żaden inny (może poza teorią queer), ma być prowadzony przez „Innego”, któremu 
odebrano możliwość mowy w każdym z kolejno dominujących dyskursów Zachodu, 
w tym również 2 dyskursie postmodernistycznym. D. Skórczewski celnie punktuje 
paradoksy postkolonializmu jako w pewnym sensie albo w pewnej perspektywie, za-
chodniej mody importowanej z krajów skolonizowanych, gdzie słyszeli o niej tylko 

5 Tamże, s. 188.
6 Skórczewski D., dz. cyt., s. 43-44.
7 Jameson F., Postmodernizm czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 342; Loomba A., Kolonializm/Postkolonializm, Wydawnictwo Poznań-
skie, Poznań 2011, s. 256 i dalej.
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nieliczni. Trudno jednak, jego zdaniem, nie zauważyć, że pod względem metodolo-
gicznym i terminologicznym postkolonializm i postmodernizm mają bardzo wiele 
punktów stycznych, wśród których D. Skórczewski wymienia:

• tekstualistyczną wizję podmiotu, za którą idzie badanie działań dyskursywnych 
i „przepisanie” historii na korzyść grup dotychczas podporządkowanych (wykluczo-
nych z dyskursu),

• poststrukturalistyczną krytykę zachodniej myśli filozoficznej, akcentującą dys-
kursywny charakter rzeczywistości (Jacques Derrida) oraz opresywność struktury na-
ukowej (Michael Foucault);

• kwestię tożsamości podmiotu, w czym posiłkują się dokonaniami cultural studies, 
gender studies i feminizmu, uwzględniając rolę płci kulturowej (gender), rasy, etc.;

• szczególne strategie interpretacyjne, które polegają na odszukiwaniu subwersyw-
ności kontrdyskursów w obrębie dyskursu dominującego, a co za tym idzie – podkre-
ślaniu opozycyjności nastawienia interpretatora wobec interpretowanego tekstu,

• nastawienie, które podkreśla „działanie poprzez badanie”, czyli zaprzęgnięcie 
nauki do celów pragmatycznych8.

Ten sam autor jednocześnie zauważa główną przyczynę odróżniającą oba stano-
wiska. Jest nią różnica doświadczenia postkolonialnego, nieporównywalnego do 
żadnego innego. Stąd wypływa fundamentalne przesunięcie w rozumieniu podmiotu 
i podmiotowości. O ile postmodernizm, krytykując całą zachodnią „metafizykę obec-
ności”, anihiluje podmiot i jego znaczenie (pojmowany bardzo szeroko), o tyle post-
kolonializm tego znaczenia dla podmiotu poszukuje. „Na luksus decentracji podmiotu, 
jak twierdzi Linda Hutcheon, mogą sobie pozwolić humaniści reprezentujący kultury 
dominujące, w których istnienie spójnego, autonomicznego podmiotu było na etapie 
nowoczesności niepodważalnym aksjomatem i wartością. Luksus ten niedostępny 
jest takim dyskursom kształtujących się dopiero kultur społeczeństw zdekolonizowa-
nych”9. Co więcej, postkolonializm „w jego podejściu do rzeczywistości (...) uznaje 
istnienie pewnego obiektywnego stanu rzeczy. Jest w istocie silnie logocentryczny: 
wierzy w możliwość rekonstrukcji kultury oraz przywrócenie jej wartości i statusu 
prawdy, chce działań na terenie piękna (sztuki) w imię prawdy i dobra, podczas gdy 
postmodernizm ze swoim poznawczym sceptycyzmem i skrajnym pluralizmem w za-
kresie etyki, możliwość tę podważa i dyskredytuje”10. Postkolonializm odróżnia więc 
od postmodernizmu fakt, że ten pierwszy jest przede wszystkim ruchem społecznym 
dążących do emancypacji.

Niektórzy postmodernistyczni uczeni próbują wykazać, że postmodernizm również 
jest ruchem społecznym, który gra o wysoką stawkę, za pomocą takich narzędzi jak 
polityka różnicy i polityka tożsamości. Obszar tej „aktywności” postmodernistów jest 

8 Skórczewski D., dz. cyt., s. 46-47.
9 Skórczewski D., dz. cyt., s. 48. Warta uwagi w tym kontekście jest zjadliwie celna ironia Nancy Hartsock, 
która stwierdziła, że „poststrukturalistyczne teorie rozszczepionej i polemicznej podmiotowości stały się 
popularne dokładnie wówczas, gdy zmarginalizowane społeczności uzyskiwały bardziej wpływowy kolek-
tywny głos” (Cyt. za: Loomba A., dz. cyt., s. 256). A Denis Epko dodaje: „Nic nie powstrzyma Afrykanina 
przed postrzeganiem wysławianej postmodernistycznej kondycji (...) jako niczego innego niż tylko obłudne-
go i samopochlebnego płaczu przekarmionego i rozpieszczonego dziecka hiperkapitalizmu. Co wspólnego 
ma głodna Afryka z postmaterialnym obrzydzeniem (...) znudzonego i obżartego?” (Tamże).
10 Loomba A., dz. cyt., s. 256.
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przestrzenią, w której miesza on się (i współpracuje) z multikulturalizmem, próbując 
wywrzeć wpływ na kształtowanie polityki. Tym samym jest próbą wyjścia z impasu, 
w który wpędził antropologię postmodernistyczny paradygmat i „walką o czytelni-
ka” z nowo powstałymi cultural studies11. Multikulturalizm opisywany jako narzędzie 
walki politycznej bywa przedstawiany w różnej formie, lecz wszystkie posiadają pew-
ne wspólne właściwości, które możemy uznać za definicyjne dla tego pojęcia: 

• multikulturalizm, jeśli chodzi o korzenie jest ideologią wybitnie amerykańską;
• współcześnie multikulturalizm jest najbardziej amerykańską krytyką ideologii 

establishmentu,
• wspólnym celem jest „zastąpienie ideologii amerykańskiego tygla kulturowego 

tym, co w rezultacie jest ideologią antyasymilacji”12; 
• sam fakt istnienia różnic kulturowych nie jest problemem, ale problem pojawia 

się wtedy, gdy na te różnice spogląda się z pogardą lub jak na odstępstwa od normy.
A. Kuper, jeden z najbardziej zagorzałych anty-multikulturalistów13, bardzo trafnie 

zauważa, że ideologia multikulturalizmu jest wyraźnie spokrewniona z niektórymi an-
tyoświeceniowymi dyskursami podejmującymi tematy tożsamości etnicznej14 i warto 
dodać, że jako taka umożliwia przyglądanie się postmodernistycznej rewolucji (rela-
tywistycznej, antyhistorycznej) jako siły reakcyjnej kalibru Methodenstreit. Co więcej 
– z niemiecką reakcją na Oświecenie pod koniec XIX w. porównywać wypada ruch 
postmodernistyczny również ze względu na zawarte w obu ruchach stanowisko doty-
czące polityki (anty?)kolonialnej (ów prefiks jest bowiem w rzeczywistości zręcznym 
kamuflażem, jakim postmodernizm okrywa czające się w nim niebezpieczeństwa). 
W tej perspektywie polityka tożsamości postulowana przez multikulturalistów jawi 
się jako przejaw kulturowego rasizmu. George Michaels: „Nowoczesne pojęcie kul-
tury nie jest (...) krytyką rasizmu, jest formą rasizmu. I w istocie, w miarę jak rósł 
sceptycyzm wobec biologii rasy, stał się on, przynajmniej wśród intelektualistów, do-
minującą formą rasizmu (...) Tym, co jest nie tak z tożsamością kulturową, to to, że bez 
odwołania się do tożsamości rasowej, którą (w swoich obecnych przejawach) odrzuca, 
nie ma ona sensu”15. A. Kuper celnie puentuje to rozumowanie przywołując postać an-
tyrasisty, celebrującego tożsamość Chicano i stającego „w obronie jego szczególnych 
praw, dlatego że jest on właśnie Chicano, lecz prawa te przysługują tylko osobie, która 
urodziła się jako Chicano”16. W ten jakże arcykarkołomny sposób polityka (anty)ko-
lonialna dokonuje na naszych oczach spektakularnej wolty, odwracając się we własne 
przeciwieństwo, ale pozostając wciąż przebraną w starą formę17. 

11 Kuper A., dz. cyt., s. 231. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy antropologowie głównego nurtu 
wyznają jeszcze wiarę w antropologię.
12 Tamże, s. 201.
13 W pewnej perspektywie można uznać, że Kuper w swej krytyce kultu różnicy wśród multikulturalistów 
podąża śladem analiz Saida, ponieważ obaj autorzy w swych tekstach poddają dekonstrukcji wyobrażenia 
i iluzje, które spowiły zachodnią naukę (Nahirny R., Losy naukowej łamigłówki. Geertz C., mikrohistorie 
i podmiotowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 77).
14 Kuper A. dz. cyt., s. 202.
15 Tamże, s. 208.
16 Tamże.
17 Dodatkowe argumenty przeciwko kultowi różnicy: Tamże, s. 209-210. Warto nadmienić, że argumen-
tacja, którą posługuje się Kuper wcześniej została już użyta przeciwko przedstawicielom amerykańskiej 
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Kwestia „rasizmu kulturowego” została wyczerpująco opisana przez Jamesa Blau-
ta18, który widzi w niej nową strukturę teoretyczną, zbudowaną w „epoce wyzwolenia 
narodowego i ruchów na rzecz praw obywatelskich” w celu podtrzymania praktyki ra-
sistowskiej. Zadanie to powierzono właśnie światu naukowemu (jak zauważa J. Blaut: 
„dosłownie – za pomocą fundacji i nowych etatów”). Nowo wypracowana teoria mia-
ła akceptować dwa twierdzenia skierowane przeciwko teorii rasizmu biologicznego: 
„że Europejczycy górują nad innymi nacjami nie ze względu na swoje cechy naturalne 
i że nie-Europejczycy również będą mogli cieszyć się wysokim poziomem rozwoju, 
jeśli zastosują odpowiednie programy gospodarcze”. Ukrytym założeniem tej teorii 
było przekonanie społeczeństw pozaeuropejskich, że mimo posiadania tych samych 
zdolności naturalnych, nigdy nie będą w stanie dogonić Europejczyków w rozwoju 
gospodarczym, „jeśli dobrowolnie nie zaakceptują faktu dominacji państw i firm eu-
ropejskich – czyli neokolonializmu”. Tak przygotowana „teoria modernizacji”, któ-
rej ojcem chrzestnym J. Blaut określił Maxa Webera (na podstawie jego twierdzenia 
o wyjątkowości umysłu europejskiego – jego „racjonalności”), miała udowodnić spo-
łeczeństwom pozaeuropejskim, że „są zacofani nie ze względów rasowych, ale z po-
wodu kultury, która w porównaniu z kulturą Europejską wykazuje swoją niższość”. 
W swej koncepcji J. Blaut wyraźnie stawia więc tezę, że neokolonializm ma znaczenie 
zjawiska dominacji i podporządkowania na płaszczyźnie ekonomicznej. Istotą tak ro-
zumianego rasizmu kulturowego jest uwaga, że nie-Europejczycy są podrzędni „nie 
pod względem samego potencjału rozwoju, ale rezultatu swoich usiłowań mających na 
celu realizację tego potencjału”. Za sprawą teorii modernizacji kapitalizm ponownie 
staje na nogach jak za dobrych czasów epoki kolonialnej.

Jeśli chodzi o praktykę antropologiczną „kult różnicy” oznacza często ich „wyko-
pywanie” w sensie, o jakim pisał Dan Sperber: „Jeśli przyjrzeć się ponownie postępo-
waniu antropologów, to wydaje się, że przerabiają oni płytką i chwiejną linię demar-
kacyjną dzielącą nas od obcej kultury, której przekroczenie nie sprawiło im aż takiej 
trudności, w niezgłębioną przepaść, chroniąc w ten sposób, własne poczucie tożsamo-
ści i zaopatrując publikę, tak filozoficzną, jak i pozaprofesjonalna, w to, czym pragnie 
ona być obdarzona”19. Jean-Pierre Olivier De Sardan w swym eseju na temat uegzo-
tyczniania magii w postmodernistycznych monografiach antropologicznych, wykazu-
je, w jaki sposób w obszarze tak wrażliwym na naukowe przesądy i stereotypy, jakimi  
są wierzenia religijno-magiczne, znamionujący antropologię postmodernistyczną tryb 
prowadzenia narracji pierwszoosobowej, łączy „soczysty koloryt egzotycznego oglą-
du z modą intelektualną”20. Tak prowadzona narracja zazwyczaj przeobraża się „w coś, 
co można by nazwać ››etno-ego-centryzmem‹‹”, przez co „etnologiczna opowieść 
z trudem odkrywa cokolwiek innego, ponad to, co i tak było przez nas upragnione”21. 
W żadnym razie nie mając na celu obronę metodologii pozytywistycznej, J. P. O. de 

szkoły kultury i osobowości, którym wytykano psychorasizm (Bednarek S., Charakter narodowy w koncep-
cjach i badaniach współczesnej humanistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980.
18 Blaut J., Teoria rasizmu kulturowego, Lewą Nogą 15 (2003).
19 Cyt. za: Sardan J. P. O. de, Okultyzm i etnograficzne „ja”, [w:] Buchowski M. (red.) Amerykańska 
antropologia postmodernistyczna, Instytut Kultury, Warszawa 1999, s. 247.
20 Tamże, s. 249.
21 Tamże, s. 251.
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Sardan twierdzi raczej, że paradygmat postmodernistyczny nie jest doskonałym re-
medium na chorobę etnocentryzmu klasycznej antropologii: „subiektywizm nie jest 
bardziej odporny na etnocentryzm niż pozytywizm”. Postmoderniści wymieniają kla-
syczną aparaturę do projektowania przesądów (poprzez obiektywne opisy, monografie 
bądź teorię) na aparaturę uczuć i „dyskretnego uwikłania w tajemnice”. „Kult różnicy” 
oznacza w tym wypadku ową szczególną cechę praktyki etno-ego-centrycznej, w ra-
mach której „religia obcej kultury zostaje opisana z wysoce dramatyczną manierą jako 
rekapitulacja osobistych przeżyć i tym samym, prezentowana bywa jako rodzaj ››etno-
logicznych poszukiwań na pograniczu rzeczywistości‹‹”22. Autor cytuje uwagę Kena 
Kessinga, że antropologowie mają „skłonność do odczytywania [znaczeń] w taki spo-
sób, żeby ci, których opisują, jawili się jako zanurzeni w kulturę, wierzenia i symbole 
uderzająco inne od naszych własnych”23. Stąd wysnuwa wniosek, że antropologowie 
powinni pójść raczej drogą Edwarda Evansa-Pritcharda i wybrać metodę poszukiwa-
nia takich wyrażeń, które poprzez oparcie na terminologii codzienności i życiowej 
praktyki, przybliżą egzotyczne zjawiska magiczno-rytualne odległych kultur 24.

Nieco innych argumentów dotyczących krytyki multikulturalizmu z perspekty-
wy studiów postkolonialnych dostarcza tekst Michała Lubasia25. Jego krytyka doty-
czy komplikacji wiążących się z metodologią analizy destrukcyjnej, jako szczególnej 
praktyki „ujawniania kulturowej, historycznej przypadkowości tego, co inni uznali za 
naturalne, ciągłe, niezmienne. Ukazywanie tego, że zjawiska kulturowe takie jak tra-
dycje czy tożsamości, nie są formami bezczasowymi, w których jest przechowywana 
pierwotna autentyczność, ale wytworami niedawnej historii”26. Według M. Lubasia 
ten typ analizy odpowiada w szczególności sposobowi myślenia akademickich elit 
Zachodu, przede wszystkim zaś reprezentantów nauk humanistycznych, którzy w ten 
sposób nie zauważają, że sami wpadają w sidła etnocentryzmu, który zażarcie kwe-
stionują i demaskują. Praktyka analizy destrukcyjnej „opiera się na ignorowaniu pew-
nego rodzaju informacji. Zauważmy, że dotyczy bardzo często zjawisk czy procesów, 
do których antropolodzy osobiście mają krytyczny, nieprzychylny stosunek. (…) Bez 
najmniejszego trudu zauważą oni ‹‹błędy›› zawarte w ideologiach nacjonalistów czy 
fundamentalistów”27. I dalej: „[używając analizy destrukcyjnej] ignorujemy elementy 
społecznej funkcjonalności ideologii i wyobrażeń w warunkach społecznych, w któ-
rych żyją podmioty naszych badań”28. Analiza M. Lubasia nie skłania się jednak ku 
krytyce takiego stanowiska praktyków analizy destrukcyjnej, idzie raczej w kierun-
ku wyznaczonym przez Claude’a Levi-Straussa w jego kontrowersyjnym wykładzie 
poświęconym etnocentryzmowi, by przyjrzeć się bliżej „społecznym funkcjom etno-
centryzmu w podtrzymywaniu kulturowych różnic”29. Etnocentryzm nie dość, że nie 

22 Tamże, s. 251-252.
23 Tamże, s. 260.
24 Tamże, s. 251.
25 Lubaś M., Levi-Strauss, etnocentryzm i zróżnicowanie kulturowe, [w:] Nowicka E. i Głowacka-Grajper 
M. (red.), Antropolog i jego magia. Współczesne inspiracje twórczością Clauude'a Levi-Straussa, Nomos, 
Kraków 2003.
26 Tamże, s. 196.
27 Tamże, s. 196-197.
28 Tamże, s. 197.
29 Tamże, s. 196.
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jest czymś jednoznacznie negatywnym, to odgrywa szczególną pozytywną rolę, tak 
w przypadku kultur stanowiących przedmiot badania antropologicznego, jak i samej 
kultury, w ramach której antropologia jako nauka stanowi pewną wartość. Z analiz 
M. Lubasia wynikają dwa interesujące wnioski. Po pierwsze, multikulturalizm nie da 
się wytłumaczyć inaczej jak tylko poprzez ograniczenia „politycznej poprawności”, 
ponieważ ma on swoje granice, po których przekroczeniu jawi się on jako kolejna for-
ma etnocentryzmu. Po drugie, nawet najbardziej zagorzały multikulturalista posiada 
ograniczoną gotowość do przyswajania nieznanych mu uprzednio elementów kultury. 
Problem bowiem leży w fakcie, że nie ma ludzi, „którzy byliby w stanie i z rozmy-
słem łączyć ze sobą wszystkie wytwory rozmaitych kultur. Dotyczy to także nowych 
kosmopolitycznych elit, mimo że ich style życia są świadomie hybrydyczne, to znaczy 
łączą elementy kulturowe pochodzące z wielu części świata (…). Członkowie tych elit 
chętnie czerpią, jak to się mówi ››z dorobku różnych kultur‹‹, ale przecież nie oznacza 
to, że przyjmują wszystko! Dość zdecydowanie (…) odżegnują się oni przykładowo 
od ideologii rasistowskich i etnonacjonalistycznych czy też fundamentalizmu religij-
nego w tej czy innej postaci”30. 

3. Co po postmodernizmie i (post)kolonializmie?

Problem multikulturalizmu oraz polityki różnicy, który – paradoksalnie – wywraca 
na nice postmodernistyczne strategie, objawia również fundamentalną aporię, z któ-
rą muszą zmierzyć się studia (post)kolonialne. Jak pisze Jan Sowa: „Z jednej strony 
podważają one i denuncjują praktykę konstruowania binarnych opozycji: skolonizo-
wany-kolonizator, Biały-Czarny, rozwinięty-zacofany, centrum-peryferie i budowania 
na ich podstawie hierarchii rozwoju, cywilizacji i kultury itp.; z drugiej strony ich 
punktem wyjścia i głównym przedmiotem zainteresowania są tożsamości mające swe 
źródło w tych właśnie binarnych opozycjach. Teoria postkolonialna przypomina więc 
dyskurs kolonialny, tak jak go diagnozuje Homi Bhabha: jej ewentualny sukces to jed-
nocześnie warunek jej niemożliwości, dlatego w studiach postkolonialnych – i ogólnie 
w transkulturowuych i transcywilizacyjnych badaniach dotyczących nowoczesności 
(modernity studies), za których subdyscyplinę można uznać studia postkolonialne – 
kładzie się duży akcent na niefetyszyzowanie tego rodzaju opozycji i hierarchii oraz 
podejmuje się próby wyjścia poza nie”31. 

Alternatywą wobec opisanych wyżej zjawisk stały się „formy krytycznej peda-
gogiki” ucieleśniające krytyczną politykę reprezentacji, skupione wokół swoistości 
rdzennych wspólnot, czyli szeroki ruch wyłaniania się autochtonicznych epistemolo-
gii i metodologii32. Tym, co je łączy jest świadomość opozycyjna, przeciwstawiająca 
się neokolonializmowi oraz postmodernizmowi – przejawom kapitalistycznej forma-
cji o globalnym zasięgu, promowanie lokalnej formy wiedzy, perspektywy insidera, 
native’a, a także dawanie pierwszeństwa prawu rdzennej społeczności, jej tradycji, 

30 Tamże, s. 205.
31 Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 525, Loomba A., dz. cyt., s. 119 i dalej.
32 Denzin K. N., Dyskursy emancypacyjne. Etyka i polityka interpretacji, [w:] Denzin N. K., Lincoln Y. S. 
(red.), Metody badań jakościowych tom 2, Warszawa 2009, s. 433-434.
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wachlarzowi wartości. Ponadto „badacze autochtoniczni odrzucają pozytywistyczne 
i postpozytywistyczne metodologie właściwe nauce zachodniej, gdyż zachodni ba-
dacze wykorzystują je zbyt często w celu legitymizacji wiedzy na temat grup tubyl-
czych tworzonej z punktu widzenia kolonizatora”33. „Performatywnie czułe sposoby 
poznawania” stanowią próbę wyjścia poza impas myślenia o Innym i jego praktykach 
kulturowych jako (post)kolonialnych czy podporządkowanych. Kładą nacisk na „bez-
pośredniość i angażowanie, składają się na nie częściowe, liczne, niekompletne i przy-
godne interpretacje, brakuje im analitycznego dystansu czy też bezstronności, sta-
nowiących znaki firmowe paradygmatów pozytywistycznych”34. Przykładem takiej 
opozycyjnej praktyki badawczej są badania Kaupapa Maori Russela Bishopa, które 
stanowią „lokalną perspektywę teoretyczną, modalność, za pomocą której w konkret-
nych historycznych, politycznych i społecznych kontekstach urzeczywistniany jest 
emancypacyjny cel teorii krytycznej”35.

Z perspektywy R. Bishopa społeczność Kaupapa Maori musi wciąż wywalczać 
swoją przestrzeń społeczną nie tylko przed zakusami władzy państwowej, ale równie 
przed rzeszą pozytywistycznie i post-pozytywistycznie nastawionych badaczy spo-
łecznych, którzy w swych działaniach nie podejmują żadnej próby empatycznego ro-
zumienia maoryskiej społeczności. Dlatego celem autora jest wypracowanie nowej 
metodologii: „próba znalezienia przestrzeni i zespołu praktyk, które stanowiłyby wy-
raz szacunku dla maoryskiej kultury, pozwoliłoby przekonać Maorysów o wartości 
tych badań dla ich społeczności, wreszcie uwrażliwiłyby społeczność badaczy pakeha 
(białych) na potrzebę większego zaangażowania Maorysów w prowadzenie badań”36. 
Badania Kaupapa Maori, czerwona pedagogika Sandy Grande czy pedagogika hawaj-
ska rzucają rękawicę tym (post)kolonialnym dyskursom, które zajmują się sporządza-
niem opisu „Innych”. Idzie o to, aby przedstawiciele nauk społecznych zmienili swoje 
nastawienie do pracy, aby porzucili „potrzebę oddawania głosu innym, uwłasnowol-
nienia innych, emancypowania innych, pisania o innych jako głosach podporządko-
wanych”, ale by chcieli „słuchać i uczestniczyć […] w procesach, które sprzyjają 
rozwijaniu w ludziach poczucia, że są działającymi podmiotami i że do nich należy 
decydujący głos”37. Tak rozumiana perspektywa teoretyczna podkreśla swoją „lokal-
ność”, zakorzenienie emancypacyjnego celu teorii krytycznej w tych właśnie, a nie 
innych warunkach społeczno-politycznych. Zdaniem Lindy T. Smith tylko taka antro-
pologiczna praktyka, która stale lokuje dyskurs oporu w konkretnej czasoprzestrzeni 
społecznej, w połączeniu z etnografią performatywną i pedagogiką krytyczną, umoż-
liwi grupom podporządkowanym „emancypację”, rozumianą jako „większa kontrola 

33 Tamże, s. 434.
34 Tamże, s. 442.
35 Cyt. za: Tamże, s. 437.
36 Tamże, s. 436.
37 Cyt. za: Tamże, s. 446. Potrzebę odejścia od postulatu „reprezentacji” ku „upodmiotowieniu”, czyli 
uwzględnieniu roli Innych jako podmiotu aktywnego, przestać traktować ich jako bierne ofiary bliźnia-
czych w tym punkcie procesów (de)kolonizacji wskazała również Gayatri Spivak w jednym ze swych 
ostatnich esejów, dystansując się w tym punkcie od wcześniejszego stanowiska (Spivak G., Krytyka post-
kolonialnego rozumu. W stronę historii zanikającej współczesności, [w:] Burzańska A., Markowski M. P.  
(red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak, Kraków 2006.
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nad swoim życiem i człowieczeństwem”38. W swej najważniejszej pracy L. T. Smith 
wymienia 25 przykładów takiego projektu autochtonicznego, który rozwija się jako 
próba oporu wobec rzeczywistości neokolonialnej, które porządkuje według czterech 
kategorii określających procesy interpretatywnych badań. Te kategorie to:

• dekolonizacja – która polega na odzyskaniu rdzennych rytuałów życia kulturo-
wego i dalszemu ich przepracowaniu w wymiarze politycznym, społecznym, ducho-
wym i osobowościowym; 

• uzdrawianie – proces, który również angażuje rewitalizującą praktykę fizyczną, 
duchową, osobowościową i społeczną;

• transformacja – proces, który skupia się na zmianie między poziomem osobowo-
ściowym a wymiarami społecznym, ekonomicznym, politycznym i zbiorowym, 

• mobilizacja na poziomie lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym – jako 
wyraz wysiłków zmierzających do zmiany maoryskiego społeczeństwa39.

L. T. Smith, podobnie jak inni (post)kolonialni badacze, podaje w wątpliwość 
zasadność i wyczerpujący charakter zachodnich modeli etycznych, takich jak para-
dygmat komisji etycznych (IRB), widząc je jako wąskie, utylitarne i biomedyczne, 
skupione wyłącznie na kwestiach zdrady, oszustwa i krzywdy. W perspektywie „ko-
lonizacji performatywnej”, którą poddaje analizie w jednym ze swych esejów40, po-
trzebna jest nam raczej „radykalna ścieżka etyczna”, wsparta na współpracy, która 
„ustanawia badacza odpowiedzialnym nie tyle przed odległą dyscypliną (czy też insty-
tucją), ale przed tymi, którzy tu i teraz biorą udział w prowadzonych przez niego ba-
daniach”41. W praktyce oznaczać to będzie odwoływanie się do zasady wzajemności, 
relacyjności, wspólnotowości i dobrosąsiedztwa, które urealniają etykę dialogu, która 
bierze początek w empatii. Sprowadza się to również do przyznania, że celem działa-
nia naukowego nie jest wytwarzanie wiedzy (sic!), a może tylko wiedzy tradycyjnie 
rozumianej, ale kształtowanie dydaktyczne, polityczne, moralne i etyczne, „włączając 
w to wzmocnienie sprawstwa moralnego, budowanie orientacji moralnej, skupienie 
na praktyce, sprawiedliwości, etyce oporu, a także pedagogice performatywnej, która 
pozwala się sprzeciwić uciskowi”42.

Z drugiej strony wielu badaczy apeluje dzisiaj o krzyżowanie paradygmatów, któ-
re podejmowane w pojedynkę zapewniają połowiczny sukces i narażone są na owe 
wymienione wyżej fundamentalne aporie (post)modernizmu oraz (post)kolonializmu, 
ponieważ, jak twierdzi Cherry McEvan „badania nad rozwojem nie potrafią wsłu-
chać się w opowieść podporządkowanych, a teoria postkolonialna nie przejmuje się 
tym, czy mają co jeść”. J. Sowa apeluje o wysiłek zmierzający do połączenia teorii 

38 Cyt. za: Denzin N., dz. cyt., s. 438.
39 Tamże, s. 439.
40 „Linda Smith przedstawia 10 performatywnych sposobów, na jakie można zostać poddanym koloni-
zacji. 10 sposobów na jakie nauka, technologie i instytucje zachodnie wystawiają rdzenne społeczno-
ści – a właściwie każdą grupę istot ludzkich – ich język, kulturę, środowisko na niebezpieczeństwo. Do 
sposobów tych zalicza się Human Genom Diversity Project (projekt poznania zróżnicowania ludzkiego 
genomu) na równi z naukowymi wysiłkami zmierzającym do zrekonstruowania wymarłych ludów pier-
wotnych, a także projekty odmawiające ludom rdzennym prawa do globalnego obywatelstwa, jednocze-
śnie utowarowiając, opatentowując i sprzedając tradycje kulturowe i rytuały” (Tamże, s. 448).
41 Tamże, s. 450.
42 Tamże, s. 448.
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postkolonialnej z teorią zależności43. Norman Denzin uważa, że należy wyjść poza 
postmodernistyczne perspektywy przyjęte przez autorów „Writing Cultures” w stronę 
zastanowienia się nad możliwością powiązania „progresywnej polityki badań perfor-
matywnnych, emancypacyjnego dyskursu wiążącego rdzenne epistemologie z teoria-
mi dekolonizacji i postkolonializmu, z pedagogiką krytyczną, z nowymi drogami od-
czytywania, opisywania i odgrywania kultury pierwszej dekadzie nowego stulecia”44. 
W ramach takiej praktyki umożliwione zostanie kategoryczne przesunięcie w obrębie 
naszego dyskursu „w stronę globalnego, choć osadzonego w lokalnych kontekstach, 
progresywnego i performatywnego pragmatyzmu”45, będącego udziałem przedstawi-
cieli nauki, występujących przeciwko kolonializmowi. Gyan Prakash twierdzi, że „siła 
projektu studiów nad podporządkowaniem jako krytyki postkolonialnej wywodzi się 
z katachretycznego połączenia marksizmu, poststrukturalizmu, Antonio Gramsciego 
i Michaela Foucaulta, współczesnego Zachodu i Indii, badań archiwalnych i krytyki 
tekstualnej”46. Zapożyczając od Gayatri Spivak termin „katachretyczny”, oznaczający 
radykalną transformację, G. Prakash wyraża zdanie, że historycy-subalterniści łącząc 
wszystkie wymienione perspektywy, przekształcają każdą z nich. Słynne jest jej po-
równanie tej metodologicznej żonglerki do „jazdy na dwóch koniach – zamiennie”47. 
Za G. Prakash podążyło całe grono uczonych związanych z badaniami postkolonial-
nymi, którzy w tej „teorii płodnych napięć” starali się wykroczyć poza wszystkie po-
przednie metodologiczne paradygmaty i przezwyciężyć impas wynikły ze spotkania 
antropologii z postmodernizmem. A. Loomba: „Pojęcie ‹płodnych napięć› nie ignoruje 
możliwych sprzeczności pomiędzy zaangażowaniem A. Gramsciego a badaniem przez 
M. Foucaulta sposobu, w jaki jednostki umieszczane są w strukturach ucisku. Raczej 
wskazuje on, że studia postkolonialne wymagają teoretycznej elastyczności i inno-
wacyjności. Jest to trudne zalecenie, ale jeśli krytycy postkolonialni dążą zarówno do 
rewizji przeszłości, jak i analizy szybko zmieniającej się teraźniejszości, wówczas nie 
mogą pracować w obrębie zamkniętych paradygmatów”48.
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Aporie multikulturalizmu. Rasizm kulturowy a polityka różnicy

Streszczenie

Celem niniejszej pracy będzie obnażenie utopijnego charakteru ideologii multikulturalizmu, poprzez 
wykazanie szeregu aporii, w jakie wikłają się jego teoretycy. Jako ideologia polityczna multikulturalizm 
bywa wykorzystywany zarówno przez badaczy powiązanych z przełomem postmodernistycznym, jak 
i teorią postkolonialną, toteż jego aporetyczność wynika często z nieuświadomionego powielania błę-
dów wymienionych nurtów teoretycznych. Nie oznacza to jednak, aby ideologia multikulturalizmu nie 
posiadała jeszcze dodatkowych, swoistych dla siebie braków i niekonsekwencji. Z pozoru tylko prostymi 
relacjami można określić związki antropologii postmodernistycznej z kolonializmem. Należy zapytać: 
czy postkolonializm należy do postmodernistycznego paradygmatu wiedzy, czy też stanowi dla niego 
alternatywę? Gdyby iść za sugestią F. Jamesona, to postkolonializm ostatecznie wraca do pierwszoświa-
towego języka z uniwersalistycznymi epistemologicznymi pretensjami. Ideologia multikulturalizmu jest 
wyraźnie spokrewniona z niektórymi antyoświeceniowymi dyskursami podejmującymi tematy tożsamo-
ści etnicznej i warto dodać, że jako taka umożliwia przyglądanie się postmodernistycznej rewolucji (re-
latywistycznej, antyhistorycznej) jako siły reakcyjnej kalibru Methodenstreit. Co więcej – z niemiecką 
reakcją na Oświecenie pod koniec XIX w. Porównywać wypada ruch postmodernistyczny również ze 
względu na zawarte w obu ruchach stanowisko dotyczące polityki (anty?) kolonialnej (ów prefiks jest 
bowiem w rzeczywistości zręcznym kamuflażem, jakim postmodernizm okrywa czające się w nim nie-
bezpieczeństwa). W tej perspektywie polityka tożsamości postulowana przez multikulturalistów jawi się 
jako przejaw kulturowego rasizmu. Jeśli chodzi o praktykę antropologiczną „kult różnicy” oznacza często 
ich „wykopywanie” w sensie, o jakim pisał Dan Sperber. Tak prowadzona narracja zazwyczaj przeobraża 
się w coś, co można by nazwać „etno-ego-centryzmem”, przez co „etnologiczna opowieść z trudem od-
krywa cokolwiek innego, ponad to, co i tak było przez nas upragnione. Problem multikulturalizmu oraz 
polityki różnicy, który – paradoksalnie – wywraca na nice postmodernistyczne strategie, objawia również 
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fundamentalną aporię, z którą muszą zmierzyć się studia (post)kolonialne. Alternatywą wobec opisanych 
zjawisk stały się „formy krytycznej pedagogiki”, ucieleśniające krytyczną politykę reprezentacji, skupio-
ne wokół swoistości rdzennych wspólnot, czyli szeroki ruch wyłaniania się autochtonicznych epistemo-
logii i metodologii. Z drugiej strony ratunkiem są wszelkie próby wykraczające poza horyzonty ciasnych 
relatywizmów, w stronę metodologicznej żonglerki paradygmatami.

Słowa klucze: postmodernizm, postkolonializm, kultura, rasizm kulturowy, multikulturalizm
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Natura przyczyny wszechświata wynikająca z argumentu 
kosmologicznego kalam – przyczynek do dyskusji

1. Wprowadzenie

Argument kosmologiczny kalam to jeden z argumentów za istnieniem przyczyny 
wszechświata. Swoją historią sięga średniowiecznej filozofii i teologii muzułmańskiej. 
W czasach późniejszych nieco zapomniany. Do współczesnej dyskusji filozoficznej 
wprowadził go amerykański filozof i apologeta chrześcijański William Lane Craig za 
sprawą książki z 1979 r.2 The Kalam Cosmological Argument i szeregu dalszych prac 
oraz wystąpień. Argument, w wersji zaproponowanej przez Craiga (dalej będę posłu-
giwać się skrótem: AKK), można zrekonstruować następująco:

(AKK1) Wszystko, co rozpoczęło istnienie posiada przyczynę swojego istnienia.
(AKK2) Wszechświat rozpoczął istnienie.
(AKK3) Zatem wszechświat posiada przyczynę swojego istnienia.
Wiele osób twierdzi, że AKK to argument za istnieniem Boga, natomiast według 

mnie w ścisłym sensie jest to argument za istnieniem przyczyny istnienia wszech-
świata. Wszelkie dalsze wnioski idące w kierunku stwierdzania istnienia Boga są zbyt 
daleko posunięte.

W niniejszym eseju chciałbym skupić się na wniosku argumentu (AKK3). Przyj-
muję zatem, że AKK jest poprawny zarówno formalnie, jak i materialnie, natomiast 
przesłanki argumentu nie są przedmiotem niniejszej analizy. Sądzę, że uprawnione jest 
przyjęcie prawdziwości AKK w celu dalszej analizy samego wniosku.

Celem niniejszego tekstu jest analiza własności przysługujących przyczynie istnie-
nia wszechświata (dalej będę posługiwać się skrótem: PW), o której mowa w AKK3. 
Przeanalizuję następujące właściwości PW zaproponowane przez Williama La-
ne’a Craiga: bezprzyczynowość, bezpoczątkowość, ogromna moc, niezmienność. Po-
nadto zaproponuję własne poglądy w zakresie natury PW.

Craig wprost przyznaje, że konceptualna analiza tego, co znaczy być przyczyną 
wszechświata, umożliwia nam identyfikację pewnych własności, które można przy-
pisać PW. Analizy Craiga pokazują według mnie tylko jedną stronę medalu. Filozof 
przyjmuje pewne własności PW, które spójnie składają się na obraz natury PW kon-
kluzywny z szeroko pojętym teizmem. Sądzę jednak, że Craig nie uzasadnił wystar-
czająco wykazanych własności. Innymi słowy, uważam, że możliwe jest wypraco-
wanie na gruncie AKK zupełnie innej koncepcji natury PW, niekoniecznie zgodnej 
z klasycznym teizmem. Wykażę również, że na gruncie AKK nieuprawniona jest teza, 
że PW jest równoważna z AP3.

1 lukaszpawelkolodziejczyk@gmail.com, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
2 Craig W. L., The Kalam Cosmological Argument, The Macmillan Press, 1979.
3 Skrótem AP (Absolutna Przyczyna) określam absolutną, pierwszą przyczynę warunkującą dalszy ciąg 
przyczyn i skutków, którego efektem jest istnienie wszechświata. Wprowadzam to rozróżnienie, ponieważ 
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Wymienię i przeanalizuję poniżej właściwości PW wskazane przez Craiga. Ponad-
to przedstawię właściwości, które PW przynależą według mnie. Z uwagi na charakter 
tego tekstu nie będzie miejsca na rozważenie wszystkich właściwości PW. Pomijam,  
chociażby bardzo istotną kwestię czy PW jest osobowa. W związku z powyższym na-
leży niniejszy tekst traktować jak fragment większej całości i swego rodzaju wstęp do 
dalszych rozważań.

2. PW nie posiada przyczyny swojego istnienia (jest bezprzyczynowa) – C14

To, że coś jest bezprzyczynowe oznacza, że to coś nie posiada przyczynowego 
poprzednika (without casual antecedent5). A. T. E. Loke definiuje bezprzyczynowość 
(pod takim rozumieniem analizuję bezprzyczynowość w niniejszym tekście) następu-
jąco: „Dla każdego x, jeśli x zaczyna istnieć bezprzyczynowo, to początek istnienia 
x nie ma koniecznego kauzalnie warunku”6. Bezprzyczynowość można również rozu-
mieć jako niezdeterminowane zdarzenia. Jako przykład niekiedy podaje się działanie 
ludzkiej wolnej woli7, na podstawie której człowiek podejmuje decyzje. Nawet jeśli 
przyjmiemy, że taki stan faktycznie zachodzi i podjęta decyzja będzie niczym niezde-
terminowana, to wymagany jest pewien warunek, jakim w tym przypadku będzie ist-
nienie osoby. Podkreślam zatem, że bezprzyczynowość w niniejszym tekście pojmuję 
w pierwszym rozumieniu. 

Craig twierdzi, że PW jest bezprzyczynowa, ponieważ (1) regres w porządku przy-
czyn i skutków nie może iść w nieskończoność oraz (2) nie może istnieć aktualnie 
nieskończony ciąg przyczyn i skutków. Musi zatem istnieć AP, która jest bezprzy-
czynowa i tożsama z PW. To AP warunkuje ciąg przyczyn i skutków, dzięki któremu 
na pewnym etapie zaistniał wszechświat. Niemożliwość aktualnego nieskończonego 
regresu zdarzeń jest dla Craiga najważniejszym argumentem za prawdziwością drugiej 
przesłanki AKK. Rzeczywiście, jeśli przyjmiemy, że nieskończony regres zdarzeń jest 
niemożliwy, to nieskończony regres w ustalaniu przyczyn również jest niemożliwy8. 
To by oznaczało, że na pewnym etapie dotrzemy do przyczyny, która nie posiada przy-
czyny swojego istnienia.

Uważam jednak, że nie da się wyprowadzić twierdzenia o bezprzyczynowości PW 
z AKK. To, co możemy maksymalnie wywnioskować z argumentu to stwierdzenie, 
że wszechświat posiada przyczynę swojego istnienia (PW). Na mocy AKK nie mamy 
dostępu do wiedzy, czy PW posiada zewnętrzną przyczynę swojego istnienia. Nie mu-
simy od razu dochodzić do wniosku, że PW jest przyczyną absolutną (AP) w takim 
sensie, że przyczynowo poprzedza każde zdarzenie, a więc że jest pierwszą przyczyną 
każdej rzeczywistości (rzeczywistości rozumianej jako wszystko, co nie jest tą wła-

argumentuję, że niekoniecznie PW = AP, natomiast według Craiga PW = AP.
4 Skrótami C1, C2, itd. będę określał własności PW przypisywane przez W. L. Craiga, natomiast skrótami 
ŁK1, itd. będę określał własności przypisywane PW przeze mnie.
5 Z racji, że dyskusja wokół AKK toczy się przede wszystkim w filozoficznej literaturze anglojęzycznej 
podaję angielskie tłumaczenia kluczowych zwrotów.
6 Loke A. T. E., God and Ultimate Origins, Palgrave Frontiers in Philosophy of Religion, 2017, s. 126.
7 Mam na uwadze trudności w dyskusji o wolnej woli, dlatego dla potrzeb powyższego przykładu 
zakładam, że człowiek posiada wolną wolę i może z niej korzystać.
8 Przy traktowaniu przyczyn jako zdarzenia, na co nie każdy musi się zgodzić.
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śnie przyczyną), a nie tylko wszechświata, o którym mowa w AKK. Mówiąc prościej,  
można założyć, że PW posiada jakąś zewnętrzną przyczynę swojego istnienia. Craig 
zakłada, że PW = AP, czyli że PW jest przyczyną wszystkiego, co istnieje. Według 
mnie AKK pokazuje nam tylko, że PW jest przyczyną wszechświata, co oznacza, że 
możliwe jest istnienie czegoś, co nie jest skutkiem PW. Czymś, co nie jest skutkiem 
PW, może być przyczyna istnienia PW. Zatem niekoniecznie AP jest tożsama z PW.

Analizując AKK należy pamiętać o odpowiednim zdefiniowaniu wszechświata. 
Jako że argument analizuje wyłącznie „nasz” wszechświat, nie możemy rozciągać tej 
definicji na wszechświat rozumiany absolutnie jako absolutną rzeczywistość. AKK 
jest de facto argumentem a posteriori, więc w zamyśle jego twórców odnosi się do 
świata poznawanego empirycznie. Właśnie dzięki temu założeniu możemy stwierdzić, 
że nie da się uzasadnić C1. Na podstawie AKK3 wiemy, że wszechświat, o którym 
mowa w AKK2 posiada przyczynę istnienia. Tutaj kończy się nasza wiedza. Jeśli 
przyjmiemy retorykę Craiga i stwierdzimy, że PW nie ma przyczyny swojego istnie-
nia, to przekraczamy aposterioryczne założenia AKK i zaczynamy orzekać o pewnej 
transcendentnej rzeczywistości wykraczającej nawet poza PW.

Craig sugeruje, że powyższe rozumowanie można odeprzeć przyjmując zasadę brzy-
twy Ockhama. Mianowicie nie powinno się postulować zbędnych bytów, w tym przy-
padku – nie powinno postulować się poszukiwania kolejnych przyczyn w ciągu. Innymi 
słowy, skoro odnaleźliśmy przyczynę istnienia wszechświata (PW), to nie powinniśmy 
zakładać, że ta przyczyna posiada przyczyny swojego istnienia. Należy zatrzymać się 
w tym miejscu i stwierdzić, że PW wystarcza do wyjaśnienia rzeczywistości9.

Zgadzam się z Craigiem, że brzytwa Ockhama jest racjonalnym postulatem. Są-
dzę jednak, że powoduje on znaczące wyjście poza AKK i wprowadza w nadmierną 
spekulację filozoficzną, ponieważ postuluje kwestie, których nie da się z sylogizmu 
wyprowadzić. Uważam wręcz, że stwierdzenie, iż PW może (ale nie musi) posiadać 
swoją przyczynę istnienia jest założeniem prostszym niż dokładanie do rozważań ko-
lejnych założeń. Przyjęcie, że na podstawie brzytwy Ockhama powinniśmy zatrzymać 
się na PW i nie postulować kolejnych przyczyn jest być może wręcz zaprzeczeniem 
brzytwy Ockhama. Powinniśmy nie przyjmować dodatkowych założeń, które nad-
miernie rozszerzają cały argument.

Co więcej, należy wyróżnić dwa rodzaje zasad prostoty eksplanacyjnej. Pierwsza 
z nich jest prostotą ilościową. Druga – prostotą jakościową. Różnice wyjaśnię na przy-
kładzie hipotezy wieloświata. Koncepcja wieloświata zakłada, że poza wszechświa-
tem, w którym żyjemy istnieją wszechświaty równoległe. Teista może odpierać taką 
tezę, stosując zasadę prostoty ilościowej, że najprostszym wyjaśnieniem rzeczywisto-
ści będzie przyjęcie, że istnieje dokładnie jeden wszechświat specjalnie dostosowany 
do tego by człowiek mógł w nim żyć, a stwórcą takiego świata jest Bóg. Przeciwnik, 
stosując zasadę prostoty jakościowej, powie, że prostszym wyjaśnieniem będzie teza 
o istnieniu nieskończenie wielu wszechświatów, a nasz wszechświat jest tylko jed-
nym z nich, który powstał zupełnie przypadkowo i przypadkowo jest dostosowany do 
tego, żeby człowiek w nim żył. Według zasady prostoty jakościowej jest to wyjaśnie-
nie mniej skomplikowane niż postulowanie istnienia osobowego Boga działającego 

9 Craig W. L., Sinclair J., The Kalam Cosmological Argument, [w:] The Blackwell Companion to Natural 
Theology, Craig W. L., Moreland J. P. (red.), Wiley 2009, s. 191-192.
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z zamysłem. Być może podobne kwestie dałoby się wystosować wobec C1. Czy nie 
łatwiej w sensie prostoty jakościowej jest przyjąć, że maksymalna wiedza, jaką otrzy-
mujemy z wniosku AKK to stwierdzenie, że wszechświat posiada przyczynę swojego 
istnienia? Myślę, że faktycznie jest to prostsze jakościowo założenie, ocierające się 
o swego rodzaju agnostycyzm wobec potencjalnej bezprzyczynowości PW.

Tak czy inaczej, stosowanie zasady ekonomii (tudzież „brzytwy Ockhama”) jest 
tylko pewnym założeniem, które poddawane jest również w wątpliwość10. Wydaje się 
więc dopuszczalne odrzucenie zasady ekonomii, by rozważyć hipotetyczne właściwo-
ści PW odmiennie od Craiga.

Przejdźmy do kolejnej kwestii związanej z bezprzyczynowością. Jak wskazuje 
A. T. E. Loke11, można wskazać trzy odpowiedzi na pytanie o przyczynę istnienia PW:

(Loke1) Przyczyną PW jest coś innego (caused-by-another).
(Loke2) PW jest przyczyną samą dla siebie (caused-by-self).
(Loke3) PW nie ma przyczyny – jest bezprzyczynowa (uncaused).
(Loke2) należy odrzucić z oczywistych względów. Jej przyjęcie prowadziłoby do 

metafizycznego absurdu. Słusznie argumentuje Loke: „PW nie może być przyczyną 
sama dla siebie, ponieważ żeby coś było przyczyną samo dla siebie musiałoby istnieć 
przed tym, jak stanie się przyczyną własnego istnienia”12. Argument kalam niekiedy 
formułuje się nieco inaczej właśnie, żeby podkreślić absurdalność (Loke2). Przedsta-
wiam wersję sylogizmu zaproponowaną przez J. Wojtysiaka13:

(Wojtysiak1) Cokolwiek, co zaczyna istnieć, ma zewnętrzną (różną od siebie) przy-
czynę swego istnienia.

(Wojtysiak2) Wszechświat (świat fizyczny) zaczął istnieć.
(Wojtysiak3) Wszechświat ma zewnętrzną przyczynę swego istnienia.
Wojtysiak podkreśla w tej wersji argumentu, że przyczyna istnienia rzeczy musi 

być różna od samej rzeczy, by uniknąć absurdu metafizycznego.
Pozostaje zatem (Loke1) lub (Loke3). Craig przyjmuje (Loke3). Jak wykazałem 

wyżej na gruncie AKK nie możemy zdecydować pomiędzy (Loke1) a (Loke3). Craig 
wyciąga zbyt daleko idące wnioski.

3. PW nie ma początku swojego zaistnienia – C2

Craig twierdzi, że to, co nie ma przyczyny swojego zaistnienia nie ma też 
początku zaistnienia. Rzeczywiście takie twierdzenie jest zgodne (wynika) z pierwszą 
przesłanką argumentu (AKK1). Natomiast przyjęcie C2 będzie konkluzywne jedynie 
po uprzedniej akceptacji C1. Innymi słowy, jeśli PW ma początek, to musi również 
mieć przyczynę swojego istnienia. Jeśli natomiast nie zgadzamy się na przyjęcie C1 
(argumentowałem w poprzedniej sekcji, że jesteśmy do tego uprawnieni) nie musimy 
przyjmować C2. Zatem twierdząc, że PW ma zewnętrzną przyczynę swojego istnienia 
stajemy przed dwiema możliwościami:

10 Obszerny tekst na ten temat zawiera encyklopedia filozofii uniwersytetu w Stanford, zob. Baker A., 
Simplicity, https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/simplicity/, 16.12.2018.
11 Loke A. T. E. , dz. cyt., s. 159. 
12 Tamże.
13 Wojtysiak J., Wprowadzenie do teologii naturalnej, Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii 
i Teologii”, Kraków 2013, s. 96.
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(C2.1) PW ma początek swojego zaistnienia.
(C2.2) PW nie ma początku swojego zaistnienia.
Jeśli przyjmujemy C2.1, to znajdujemy się w sytuacji, w której PW rozpoczęła swoje 

istnienie, a ponadto posiada zewnętrzną (różną od siebie) przyczynę istnienia (musimy 
to przyznać, ponieważ przyjęliśmy przesłanki AKK). Czy możemy wywnioskować 
z tego coś więcej? Owszem, możemy zastanowić się, jaki jest stosunek tak pojętej PW 
do czasu. Wydają się możliwe trzy scenariusze:

(C2.1.1) PW istnieje poza czasem.
(C2.1.2) Czas powstał razem z PW.
(C2.1.3) PW została stworzona w czasie już istniejącym.
Czy jednak scenariusz C2.1.1 jest faktycznie sensowny? Wydaje się prawidłowe 

przyjęcie założenia, że jeśli coś jest czasowe, to jest w jakimś sensie złożone 
z części z metafizycznego punktu widzenia – z części „przed” i „po”14. Jeśli coś jest 
pozaczasowe, to nie może być żadnego „przed” i „po”.

Ogólnie mówiąc od czasów Arytotelesa aż do Tomasza czas był rozumiany jako 
liczba zmian ujęta w aspekcie ich uprzedniości i następczości. Przeciwieństwem czasu 
jest wieczność. Nurt filozofii muzułmańskiej, z której wywodzi się AKK czerpał 
w znacznej mierze z osiągnięć Stagiryty i koncepcja czasu w filozofii muzułmańskiej 
również była podobna do arystotelesowskiej. Zatem coś, co jest poza czasem nie 
mogłoby nie istnieć w jakimś momencie. To coś nie mogłoby mieć początku. Każdy 
początek trwania czegoś musi być początkiem w czasie. Należy więc odrzucić 
scenariusz pierwszy, stwierdzając, że PW, nawet jeśli ma przyczynę swojego istnienia 
i rozpoczęła istnienie, to nie może być wieczna, czyli nie może istnieć poza czasem.

Doszliśmy więc do momentu, w którym możemy przyznać, że PW (1) posiada 
przyczynę istnienia, (2) posiada początek zaistnienia, a także (3) mogła powstać w (3.1) 
czasie już istniejącym lub (3.2) powstać razem z czasem. Rozróżnienie pomiędzy (3.1) 
a (3.2) może być bardzo drobiazgowe, a do naszych rozważań chyba nie jest kluczowe, 
więc nie będę podejmował teraz tego zagadnienia.

Przechodzimy do C2.2, a więc możliwości, że PW nie ma początku istnienia, ale 
posiada przyczynę istnienia. Czy taka koncepcja nie prowadzi do sprzeczności? Czy 
coś, co nie ma początku istnienia (czyli jest wieczne) może mieć jednocześnie przyczynę 
istnienia? Innymi słowy, czy związek kauzalny jest temporalny? Czy przyczyna 
musi poprzedzać skutek w czasie? Jest to istotny problem wielokrotnie poruszany 
w dyskusji filozoficznej. Wes Morriston komentując AKK, twierdzi, że „przyczyny 
zawsze stoją w czasowej relacji do swoich skutków”15. Craig z kolei odpowiada, iż takie 
twierdzenie „wydaje się być jedynie generalizowaniem (…) Wydaje się, że właściwie 
nie ma nic czasowego w związku przyczynowym”16. Św. Tomasz stał na stanowisku, 
że relacja przyczynowości nie musi mieć związku z czasowością. Wszechświat może 
być wieczny, a jednocześnie stworzony przez Boga.

Na płaszczyźnie filozoficznej „związek przyczynowy jest wyznaczany ontyczną 
zależnością w istnieniu. Zachodzi ona [ta zależność] między bytami pozostającymi 

14 Tamże, s. 214.
15 Morriston W., Causes and Beginnings in the Kalam Argument: Reply to Craig, Faith and Philosophy 
19, 2002, s. 162.
16 Craig W. L., Sinclair J., dz. cyt., s. 189.
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względem siebie w relacji przyczyny i skutku”.17 Innymi słowy wyraża to J. 
Turek, twierdząc, że „istotne jest tzw. egzystencjalne pierwszeństwo przyczyny 
względem skutku, a nie pierwszeństwo czasowe”.18 Przy takim rozumieniu związku 
przyczynowego nie ma problemu z przyjęciem, że PW jest wieczna (czyli nie ma 
początku istnienia), a jednocześnie posiada przyczynę istnienia.

4. PW jest transcendentna wobec wszechświata – ŁK1

Termin „transcendencja” pochodzi od łacińskiego słowa trans (poza, ponad) 
oraz scandere (wznosić się, przekraczać). Skoro PW jest przyczyną wszechświata to 
w żaden sposób nie może „wchodzić w skład” wszechświata. Musi być całkowicie 
transcendentna. Skoro przed swoim zaistnieniem wszechświat oczywiście nie istniał, 
to nie można stwierdzić, że PW była częścią wszechświata przed jego zaistnieniem. 
Wszechświata po prostu nie było. Każda przyczyna realnie różni się od skutku. PW 
jest różna od świata zarówno numerycznie, jak i jakościowo19.

W teizmie Bóg jest transcendentny wobec świata. Zanegowanie transcendencji (na 
gruncie teizmu) może prowadzić do panteizmu. Podobnie w naszych rozważaniach, 
zanegowanie transcendencji PW prowadziłoby do utożsamienia PW z wszechświatem. 
Nie byłoby wtedy rozróżnienia między przyczyną a skutkiem, a pamiętajmy, że 
akceptując AKK akceptujemy, że wszechświat posiada przyczynę istnienia. W każdej 
możliwej kombinacji właściwości rozważanych wcześniej należy przyjąć, że PW 
jest transcendentna wobec wszechświata. Craig o tej właściwości nie wspomina, ale 
wydaje się być ona kompatybilna z poglądami amerykańskiego filozofa.

2. PW jest niesamowicie potężna – C3

Craig twierdzi, że PW musi dysponować niewyobrażalną mocą, skoro doprowadzi-
ła do zaistnienia wszechświata. Całkowicie zgadzam się z tym twierdzeniem. W każ-
dym wypadku (niezależnie od przyjęcia czy PW jest bezprzyczynowa, czy nie) PW 
musi być niewyobrażalnie potężna. Proszę jednak zwrócić uwagę, że Craig używa 
określenia „niewyobrażalnie mocna” (enormous powerful), ale nie „wszechmocna” 
(omnipotent). Myślę, że nieuprawnione by było przyznawać PW własność wszech-
mocy na gruncie AKK. Nie da się takiej tezy wyprowadzić z tego argumentu. Moc 
pozwalająca na stworzenie wszechświata nie jest równoważna z wszechmocą.

3. PW jest niezmienna – C4

W powyższych rozważaniach przypisałem PW atrybut transcendencji wobec 
wszechświata, dzięki czemu właściwość niezmienności możemy w ogóle rozważać. 
Gdyby PW była bezpośrednio włączona we wszechświat, to należałoby jej przypisać 
zmienność, która jest niewątpliwą własnością wszechświata20.

17 Hajduk Z., Ostatnia książka Józefa Turka, Roczniki Filozoficzne, t. LIX, nr 2, 2011, s. 34.
18 Turek J., Czynnik czasowy w związkach przyczynowych, Roczniki Filozoficzne, t. XLIV, nr 3, s. 37.
19 Kowalczyk S., Filozofia Boga, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1993, s. 328.
20 Anonimowy recenzent zadał interesujące pytanie: „czy nie mogłoby być tak, że zmienność wszechświata 
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Przypomnijmy jakie mamy początkowe możliwości w rozważaniu PW: (1) PW jest 
albo bezprzyczynowa, albo (2) posiada przyczynę istnienia. Jeśli wybierzemy (2), to 
PW może mieć (2.1) początek istnienia albo (2.2) go nie mieć. W perspektywie orze-
kania o niezmienności PW kluczowe jest określenie, czy istnieje ona odwiecznie czy 
też nie, czyli rozróżnienie pomiędzy (2.1) a (2.2). 

Przypomnijmy, że:
• jeśli PW jest bezprzyczynowa, to znaczy, że nie ma początku (na gruncie AKK1), 

więc PW musi istnieć odwiecznie
• jeśli PW posiada przyczynę istnienia oraz nie ma początku istnienia, to również 

istnieje odwiecznie.
• jeśli PW posiada przyczynę istnienia oraz ma początek istnienia, to musi być zmienna.
Upraszczając zatem dwie możliwości, na podstawie których będziemy rozważać 

niezmienność PW są następujące:
(C4.1) PW istnieje odwiecznie.
(C4.2) PW nie istnieje odwiecznie.
W perspektywie orzekania o niezmienności sytuacja C4.2 wydaje się oczywista. 

Skoro coś rozpoczęło istnienie w czasie, to znaczy, że podlega zmianom, zwłaszcza 
w sensie metafizycznym. J. Wojtysiak przyznaje Bogu właściwość niezmienności pod 
ważnym zastrzeżeniem: „o ile jest tak, że jeśli coś jest zmienne, to jest w jakimś sensie 
złożone z części – mianowicie z części metafizycznych: podmiotu i co najmniej dwóch 
różnych własności lub stanów”21. Zatem przyjmuję, że jeśli PW posiada przyczynę 
oraz początek istnienia, to nie jest niezmienna.

Co jednak w sytuacji C4.1, gdy PW istnieje odwiecznie? Jeśli istnieje odwiecznie, 
to znaczy, że nie można w PW wyróżnić żadnych stanów uprzednich i następczych, 
a to z kolei oznacza, że PW jest niezmienna (chociaż bezpieczniej byłoby stwierdzić, 
że PW może być niezmienna). Argument Craiga za C4 jest więc konkluzywny.

Pozostaje więc do rozważenia sytuacja, w której stwierdzamy, że PW posiada przy-
czynę, ale nie posiada początku. Czy tak opisana PW może być niezmienna? Z jednej 
strony tak, ponieważ nie posiada początku istnienia. Nie ma w sobie żadnych sta-
nów uprzednich i następczych, zatem może być niezmienna. Jednakże z drugiej strony 
– posiada przyczynę swojego istnienia. Z punktu widzenia metafizyki tomistycznej 
zatem jest zmienna, ponieważ może podlegać zmianom, a mówiąc ściślej – jest przy-
godna. Nie istnieje z konieczności, co dobrze opisuje fragment jednego z argumentów 
prowadzonego przez J. Wojtysiaka:

„(P1) Cokolwiek, co istnieje, a może nie istnieć, jest modalnie niekonieczne.

dotyczyłaby tylko jego części? Wtedy PW, nawet gdyby była włączona we wszechświat mogłaby być jego 
niezmienną częścią”. Na gruncie AKK stwierdzenie, że PW jest częścią wszechświata byłoby pozbawione 
sensu, ponieważ, jak wykazywałem wcześniej, przyczyna musi być ontycznie różna od skutku. PW musi 
więc być ontycznie różna od wszechświata. W przeciwnym razie PW byłaby przyczyną sama dla siebie. 
Stanowisko przedstawione w pytaniu recenzenta pokrywa się z panenteizem Ch. Harsthorne’a: „Bóg 
(jako istota samoświadoma i wszechwiedząca) jest zarazem (aspektywnie) wieczna (i niezmienna), 
jak i czasowa (i zmienna), obejmuje świat, choć (co wynika z kontekstu rozważań) jednocześnie jakoś 
się od niego różni” (Wojtysiak J., Panenteizm. W związku z poglądami Józefa Życińskiego, Charlesa 
Hartshorne’a i innych przedstawicieli „Zwrotu Panenteistycznego”, Roczniki Filozoficzne, t. LX, nr 4, 
2012, s. 317.
21 Wojtysiak J., dz. cyt., s. 214.
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(P2) Oznaką modalnej niekonieczności jest powstawanie lub ginięcie, lub ich moż-
liwość (jeśli dany byt powstał lub zginął, to kiedyś nie istniał, więc może kiedyś nie 
istnieć; jeśli dany byt może powstać lub zginąć, to może kiedyś nie istnieć)”22.

Należy pamiętać, że powyższe rozumowanie odbywa się na gruncie metafizyki 
tomistycznej. To oznacza, że przyjmując inne niż tomistyczne założenia wyjściowe, 
ktoś będzie mógł zasadnie podawać w wątpliwość twierdzenie, że przygodność bytu 
wiąże się z jego zmiennością23.

Wedle metafizyki tomistycznej niezmienność bytu (oczywiście tomizm mówi tutaj 
o konkretnym bycie, jakim jest Bóg) związana jest z jego doskonałością. Bóg jest 
pełnią aktu. Nie ma w nim żadnej możności, a więc nie może on żadnej doskonałości 
zyskać ani utracić. To właśnie oznacza niezmienność. Gdyby Craig obronił tezę, że 
PW jest niezmienna, to byłby to niezwykle doniosły ruch na drodze utożsamienia PW 
z Bogiem, o którym mowa w filozofii tomistycznej.

Jeśli coś nie posiada przyczyny istnienia, a mimo wszystko istnieje, to może albo być 
przyczyną samą dla siebie, albo może istnieć sama z siebie. W oczywisty sposób byt nie 
może być przyczyną samą dla siebie. Przyczyna bowiem musi być ontycznie odmienna 
od skutku. Nie może być tym samym. Argumentowałem w tej kwestii wcześniej. Zatem 
ten byt musi istnieć sam z siebie. Jego istnienie musi wynikać z jego istoty. To, z kolei 
oznacza, że jest pełnią aktu. Nie ma w nim możności, ponieważ jest czystym aktem. Nie 
ma nic innego, co może ten byt zaktualizować. To więc oznacza, że jest niezmienny. 
Argumentacja Craiga wydaje się koherentna. Jeśli jednak nie zgodzimy się na bezprzy-
czynowość PW, to będziemy zmuszeni przyznać, że PW jest zmienna.

Warto również zaznaczyć, że przyjmując rozumowanie Craiga stajemy przed bar-
dzo istotnym metafizycznie problemem: w jaki sposób niezmienna PW stworzyła 
wszechświat. Czy takie działanie nie wpłynęło na PW i nie dokonało w niej zmiany? 
Jest to kolejne zagadnienie, na które nie ma miejsca w niniejszym tekście, a powin-
no zostać dokładnie zbadane. Zaznaczę tylko, że jeśli poza bezprzyczynowością PW, 
przyjąć również jej pozaczasowość, to wydaje się, że unikniemy wtedy problemu od-
działywania na wszechświat.

7. Podsumowanie

Podstawą mojej argumentacji są zastrzeżenia wobec wniosku, że PW jest bezprzy-
czynowa. Jeśli się z nimi zgodzimy, to należy przyjąć, że PW ma przyczynę istnienia. 
Stajemy więc przed niewyjaśnioną sytuacją – co może być przyczyną PW? Prawdopo-
dobnie w rozumowaniu dojdziemy do wniosku, że na którymś z kolejnych poziomów 
przyczyn PW dotrzemy do absolutnej przyczyny (AP), która faktycznie będzie bez-
przyczynowa i to ją będziemy musieli określić mianem Absolutnej Przyczyny wszel-
kiej rzeczywistości poza nią. Odrzucenie bezprzyczynowości PW daje możliwość 
szkicowania wielu odmiennych od teizmu koncepcji dotyczących PW.

W artykule przeanalizowałem następujące właściwości PW, które przypisał jej Wil-
liam Lane Craig: bezprzyczynowość, bezpoczątkowość, ogromna moc, niezmienność 

22 Tamże, s. 215.
23 Zob. Forycki R., Teorie przygodności we współczesnym tomizmie, Studia Philosophiae Christianae, 9/2, 
1973, s. 21-41.
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oraz przeanalizowałem własność transcendencji wobec wszechświata, którą osobiście 
przypisuję PW. Doszedłem do następujących wniosków:

1. Na gruncie AKK nie można stwierdzić, czy PW jest bezprzyczynowa. Craig 
wysuwa zbyt daleko idące wnioski, zakładając, że PW nie ma przyczyny swojego ist-
nienia. Innymi słowy – niekoniecznie PW jest tożsama z AP. W wyniku AKK powstaje 
alternatywa: PW jest bezprzyczynowa albo PW posiada przyczynę swojego istnienia 
(koniecznie różną od niej samej).

2. Zgadzam się z Craigiem, że jeśli PW jest bezprzyczynowa, to również nie ma 
początku swojego zaistnienia. Jednakże, zakładając, że PW jest uprzyczynowiona, to 
z pewnością może mieć początek swojego zaistnienia. Nie rozstrzygam natomiast czy 
uprzyczynowiona PW może nie mieć początku zaistnienia. Jak wskazałem takie roz-
strzygnięcie uwarunkowane jest od przyjęcia założeń danego systemu metafizycznego.

3. Przypisałem PW własność transcendencji wobec wszechświata, ponieważ przy-
czyna musi być różna od skutku w sensie ontycznym.

4. Zgadzam się z Craigem, że PW musi być niesamowicie potężna, jednak nie uwa-
żam, że koniecznie jest wszechmocna.

5. Na gruncie metafizyki tomistycznej przeanalizowałem w zarysie problem nie-
zmienności PW. Stwierdziłem, że jeśli PW posiada przyczynę swojego istnienia, to 
jest przygodna, a to oznacza, że jest zmienna. Jeśli PW nie posiada przyczyny istnienia 
to może być niezmienna.

Podziękowania

Wielkie podziękowania składam w szczególności prof. Jackowi Wojtysiakowi oraz 
dr. hab. Markowi Piwowarczykowi z Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, którzy służyli krytycznym głosem i otwartością dyskusji 
wobec koncepcji zawartych w niniejszym tekście.
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Natura przyczyny wszechświata wynikająca z argumentu kosmologicznego kalam – 
przyczynek do dyskusji

Streszczenie

Analizie poddany został argument kosmologiczny kalam w wersji zaproponowanej przez Williama 
Lane’a Craiga. Argument składa się z dwóch przesłanek oraz wniosku: (1) Wszystko, co rozpoczęło ist-
nienie posiada przyczynę swojego istnienia; (2) Wszechświat rozpoczął istnienie; (3) Zatem Wszechświat 
posiada przyczynę swojego istnienia. W tekście argumentowałem, że (1) nie wszystkie własności przy-
czyny wszechświata, które według Craiga wynikają z argumentu kosmologicznego, faktycznie z niego 
wynikają, (2) Craig zbyt pochopnie dochodzi do wniosku, że przyczyna wszechświata z argumentu ko-
smologicznego może być utożsamiona z Bogiem teizmu. Dalej rozwijałem tę myśl przewodnią argumen-
tując, iż to, że przyczyna wszechświata nie posiada własnej przyczyny istnienia nie wynika bezpośrednio 
z argumentu kosmologicznego. Argument kalam odnosi się wyłącznie do przyczyny istnienia Wszech-
świata, a nie do pierwszej przyczyny rzeczywistości w sensie absolutnym. Z uwagi na wątpliwość co do 
podstawowej własności przyczyny wszechświata (jej nieuprzyczynowienia) nie da się utrzymać części 
dalszych własności, o których mówi Craig. Ponadto argumentowałem, że (3) istnieją pewne własno-
ści przyczyny wszechświata, które można wyprowadzić na gruncie argumentu kosmologicznego kalam. 
Niektóre z nich pokrywają się z własnościami wskazanymi przez Craiga. Wskazałem również własności 
niewymienione przez amerykańskiego filozofa. Jako wniosek, sugerowałem, że możliwe jest wyprowa-
dzenie różnych koncepcji Pierwszej Przyczyny; nie tylko koncepcji teistycznej.

Słowa kluczowe: argument kosmologiczny, Craig, teologia naturalna, przyczyna wszechświata, teizm
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Religijność dostojnych2. Propedeutyka ontologii 
klasycznej Fryderyka Nietzschego

Liczni zabiegają o patronat nietzscheański. Najczęściej: jedni dążą do uświęcenia 
apolitycznego charakteru wolności dla jednostki – w akcie dionizyjskiego zapomnie-
nia; drudzy chcą potwierdzić przywileje Logosu – w jakiejkolwiek wykładni dla rze-
czywistości w filozofii współczesnej. 

Podczas doktrynerskiej batalii o wpływy i prymat: kto jest bardziej „nietzscheań-
ski”, co bardziej „nietzscheańskie” – zapomina się, że racjonalne zapewnia irracjonal-
nemu zdolność do komunikacji, a irracjonalne racjonalnemu – powody do działania; 
ich wzajemna osobność, tym bardziej kardynalna, w antroposferze będzie omyłką, 
złudzeniem czy błędem – istota przecież w sposobach przejawiania się i w dominan-
cie, nie w samej obecności. 

Jeżeli interpretacja służy interpretatorowi do wzmacniania własnych przeświad-
czeń – podczas gdy jej rzeczywistym zadaniem jest nade wszystko poznanie determi-
nant struktury, którą chce się rekonstruować – to w chybionych wykładniach tak się 
zniekształca istotę filozofii Nietzschego, że antagonizują się dwa fundamentalne dla 
niej terminy. Dlatego, zamiast odczytywać rzeczywisty sens: ustanawianie porządku 
świata z połączenia Woli Mocy i Wiecznego Powrotu, czyli zjawisk wieczności i życia 
doczesnego, wywołuje się z nich paradoksy, które wzajemnie się niszczą. 

Wieczny Powrót i Wola Mocy są terminami z pogranicza poznawalności i nie-
poznawalności, z dziedzin przyrodniczego i nadprzyrodzonego, tj. wiecznego. Wola 
Mocy to, jak mówi Nietzsche, rudyment w rzeczywistości takiej, jaka jest.

Wola Mocy jest więc zasadą, matrycą, dla reaktualizacji wartości: staje się nową-
-starą przestrzenią do ustanowienia wartości na nowo. Z punktu widzenia współcze-
śnie eksternalizującego się paradoksu – nową, z punktu widzenia klasycznego – starą. 
Jest miarą rzeczy w czasoprzestrzeni, zdaniem Nietzschego, pierwotną wobec do tej 
pory funkcjonujących w ontologii. Wieczny Powrót, współpojęcie dla Woli Mocy, 
wraz z nią reaktualizuje porządek świata. 

Aspekt religijności jest najtrudniejszą do rozpoznania częścią prac filozoficznych 
Fryderyka Nietzschego. W uproszczonych interpretacjach zwykle bagatelizuje się re-
ligijny aspekt tej filozofii. Jest to zgodne z intencjami autora Wiedzy radosnej. Bo-
wiem do tej najcenniejszej, jego zdaniem, części pracy filozof skrajnie utrudnił dostęp: 
„Chce się, żeby wiara była tem, co wyróżnia ludzi wielkich3”. Dlatego umiarkowany 
stosunek Nietzschego do naturalizmu postrzegany jest jako biocentryzm, a ontologicz-
ne koncepcje wieczności zazwyczaj sprowadza się do artystycznych wizji. W istocie 
treść religijna jest clou jego rozważań: kiedy krytycyzm wobec m.in., wyznań mono-

1 mike.borkowski87@gmail.com, kierunek Filozofia, Wydział Nauk Spłecznych, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Human Resources Management, Software Development, National College of Ireland.
2 „Któż chciałby zabraniać cnocie dążenia do panowania”? Nietzsche F., Pisma pozostałe, Tractatus 

politicus, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 389.
3 F. Nietzsche, Wola mocy, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo Etiuda, Kraków 2011, s. 143.
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teistycznych odczytuje się bez systematycznych związków z całością poglądów, tak 
łatwo, jak mylnie można orzec antyreligijność. 

Fundament dla nietzscheańskiego sacrum stanowi jednorodność substancjalna: istota 
bytu wiecznie eksternalizuje się i samospełnia; to immanentna, autoteliczna struktura 
„ontologicznych naczyń połączonych” w kompozycji, w której Świat jako-taki kon-
stytuuje Jednię. W Jedni człowiek współtworzy terytorium dla aksjologii – w zgodzie 
z tym, co na Świecie, albo we wrogości, która wymusza drogę w meandry nihilizmu. 

1. Intruzja czy harmonia

 „Mądre nadużywanie” – Nietzsche tak określa to usposobienie terminologii wro-
giej wobec tego, co jest – stopniowo w sferze publicznej eksternalizuje się w domi-
nację religijności nihilistycznej ze wszystkimi jej negatywnymi skutkami dla rzeczy-
wistości. Stąd wyrosła zarówno kategoryczna kontestacja religijnego wymiaru pism 
autora Zmierzchu bożyszcz, jak i skłonność do emocjonalnych wywodów o nietzsche-
ańskiej klasycznej ontologii. Polemiczne spojrzenie na buddyzm czy chrystianizm 
postrzega się jako atak na sacrum w całości. Filozof rzeczywiście analizuje aspekty 
monoteizmów, m.in.: transcendencję, w której neguje się istotność fizykalnego wy-
miaru życia; wyobrażenia zaświatów; apologię inteligibilności, ale krytyka – wbrew 
popularnym objaśnieniom – ma inny cel niż rezygnacja z religii. 

W pracach Nietzschego rozpoznaje się ideały przeciwnaturalne, materialistyczne 
i uniwersalizm jako zjawiska faktycznie degradujące duchowość – z tej perspektywy 
wykluczają pełnię. „Zniewieściałe ideały” skierowane są przeciw cechom, które wy-
różniają ludzi dostojnych, niezależnych i twórczych. Postawy zorganizowane wokół 
religijności stadnej sprzyjają paradoksowi: „metafizyce dwoistości” w jednorodnym 
substancjalnie bycie. 

Nietzsche, gdy rozważa restytucję ontologii klasycznej, zmierza do optymalnej 
formy sacrum – ono ma trwale eksternalizować to, co jest; system znaczeń, współza-
leżności i wartości, zamiast inkorporować się w istotę rzeczy, ma jej odpowiadać. Re-
ligijna „greckość” jest znakiem orientującym, nawigacyjnym w czasoprzestrzeni, on-
tologicznym postumentem. Pozwala Nietzschemu formułować religijność dostojnych. 
Ta harmonizuje się z rzeczywistością, zamiast ją zwalczać. Tworzy warunki do przy-
jęcia każdego bytu – sprawiedliwość ukonstytuowaną w tym, co jest, a nie w doksie. 

Tak krystalizuje się jasny podział na religijność powszechną, która zaspokaja po-
trzeby najliczniejszej części społeczeństwa, i religijność dostojnych. Filozof kieruje 
uwagę na kardynalne różnice w dwóch europejskich perspektywach sakralnych, więc 
również na wzajemną ich nieprzystawalność. Dociera do źródeł zachodnioeuropejskiej 
metafizyki, do podziału, który nastąpił po edykcie tesalońskim – rozdzielił on religij-
ność na tę należącą do dostojnych i licznych. Eksternalizacja, czyli przekład procesów 
duchowych na kulturowe, nie dopuszcza do zaistnienia dwóch doktryn jednocześnie. 
Wszelka „inność ontologiczna” jest eliminowana albo zestrajana z systemem nad-
rzędnym. Kiedy Nietzsche przygląda się podstawowym przejawom życia ludzkiego, 
rozpoznaje religię jako akcelerator wytworów społecznych – wobec tragicznego cha-
rakteru istnienia: jakość eksternalizacji jest determinowana przez jakość religijności. 

Uniwersalna struktura sacrum może konstytuować się poprzez implementację 
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przeciwnaturalnego egalitaryzmu lub w pielęgnowaniu naturalnych ontologicznych 
różnic. Zaznacza się więc różnica między religią dla każdego i religią dostojnych:

„Przyjemność z tragedii czerpią silne epoki i charaktery, ich non plus ultra stanowi 
może divina commedia. To heroiczne duchy afirmują wobec siebie samych tragiczne 
okrucieństwo: są na tyle twarde, by cierpienie odczuć jako rozkosz... Jeśli natomiast 
słabi pragnęliby zażywać sztuki nie dla nich obmyślanej, to co zrobią, by uczynić tra-
gedię smaczną? Winterpretują w nią własne odczucia wartości, na przykład »triumf 
moralnego porządku świata«, tezę o »marności istnienia« lub wzywanie do rezygnacji 
(albo też wpół medyczne, na wpół moralne rozładowanie napięcia uczuciowego a`la 
Arystoteles)”4.

 Religia dostojnego smaku przyjmuje zarówno jestestwo witalne, kompletne, mi-
łujące, jak i jestestwo nihilistyczne, w przeciwieństwie do religii dla każdego, która 
z eksternalizacji usuwa szlachetność. Sakralizacja stanowi zatem najwyższej próby 
wysiłek intelektualno-uczuciowy; jej ranga określa, w jaki sposób będą się harmoni-
zować ontologiczne sprzeczności – fundament wszelkiej cywilizacji. 

Nietzsche gruntownie spostrzega i formułuje w klasyczny sposób całość: w meto-
dologii filozof idzie śladem przedsokratyków (jego zdaniem właściwych filozofów), 
śladem „syntetycznym”. Nietzsche nie konfliktuje trudnych doświadczeń ze swoimi 
przemyśleniami; powierza własną myśl substancjalnej jednorodności bytu. Inaczej 
mówiąc, u Nietzschego wszystko kotłuje się w samowystarczalności, a harmonizuje 
w pojednaniu najwyższej próby: 

„Typem ducha, biorącego w siebie i rozwiązującego sprzeczności i problematycz-
ność istnienia! Tutaj właśnie umieszczam Dyoniziosa Greków, religijne potwierdzenie 
życia całkowitego, nie zaprzeczonego i przepołowionego życia”5.

Mówiąc dobitniej: polityka zaczyna się w domu, od porządku z podstawowych 
czynności życiowych, a najwyższe uniesienia namiętności mają centrum w najwyż-
szych strukturach instytucjonalnych. A eksternalizacja trwa bezustannie, to stawanie 
się w każdym z charakterów, który upostaciuje się w zjawiskach: i w paradoksie, 
i w zbliżaniu się do tego, co jest; uwidocznić może się wszystko, nawet najpowabniej-
sze i niebezpieczne „nie” – wobec świata takiego, jaki jest.

Nietzsche reprezentuje świat taki, jakim jest. Nie żąda, by w rewolucyjnej ekster-
nalizacji „przewartościować wszystkie wartości”, ale też nie izoluje ich od polityki, bo 
bez niej, jego zdaniem, z filozofii czyni się „myśl dla samej myśli”, rozważania w „cia-
snej izdebce”. Charakterystyczne pojęcia, takie jak: „nadczłowiek”, „moralność pa-
nów”, „moralność niewolników”, czy nawet „Wola Mocy” oburzają współczesnych. 
Zrezygnowanych, pogrążonych w letargu ludzi kultury, którzy obawiają się teraźniej-
szości, ponieważ ta ich przerasta. Zdolni są jedynie do jej krytyki. Znaczenia nietz-
scheańskie nic im nie mówią: przypominają głosy słyszane zza ściany, którą ludzie 
z naszej epoki wznoszą ze strachu przed własną odpowiedzialnością za „tu i teraz”, 
godnością i samymi sobą (tym, czym są). 

4 F. Nietzsche, Pisma pozostałe, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004 s. 387.
5 F. Nietzsche, Wola mocy, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo Etiuda, Kraków 2011, s. 378.
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W próbach opisu eksternalizacji – identyfikujemy moment z tego, co się staje: na-
sza racjonalizacja unieruchamia to, co wymyka się unieruchomieniu (byt jako taki). 
Symbol to ślad stawania się, przemieniony w wieczność, wieczność istotną, ale wy-
brakowaną, bo już się nie stanie; na tej świadomości Nietzschemu zależy szczególnie. 

Porządkujemy byt dla własnych potrzeb, nie po to, by odkrywać prawdę. Wszelkie 
stany się stopniuje – od wyższych do niższych – kiedy eksternalizacja i jej symbol 
zbliżają się do tego, co jest. Im trafniej wybrany symbol, im wiarygodniej oddaje cha-
rakter stawania się, tym bardziej wartościowy: rzeczywistość jest mieszaniną stosun-
ków (sił nieprzemienionych) Woli Mocy i Wiecznego Powrotu. Eksternalizacja nie 
jest więc najwyższej wagi koniecznością, jak u Greków, a najdonioślej duchową „na-
turą”, laboratorium ducha, solidarnego z rzeczywistością. 

2. „Nagłych i zmiennych”6 hipertrofia Wiecznego Powrotu

„Gdy marksiści zaczynają mówić o sacrum, trudno ich wtedy traktować poważ-
nie” – mówi Alan Bloom. Trudno zatem zrozumieć predylekcję współczesnej lewi-
cy do filozofii niemieckiego myśliciela, zwrot w kierunku filozofii Nietzschego, na 
wskroś przecież arystokratyzującej, niemającej nic wspólnego z rewolucją i nagło-
ścią. Można również mieć wrażenie, że ateizująca lewica posługuje się słownikiem 
mistyczno-biblijnym w regułach gry tak doktrynalnej, że w niej zrzeka się prawa do 
definiowania pojęć takich jak: prawda, cnota, wartość, dostojność, bo uważa je za 
przestarzałe, górnolotne, toteż niebezpieczne. 

Nietzsche igra z czytelnikiem, by wyprowadzić go z równowagi, która jest złudą 
resentymentu do „wartości samej w sobie”. Często tak igra, że można wątpić, czy przed-
stawia projekt ontologiczny. A to religię beszta, a to, kilkanaście stron dalej, wynosi ją 
do najważniejszego ludzkiego prerogatywu7. Ta pozorna lekkość, z braku wnikliwości 
w lekturze, sprawia, że wygłasza się manifesty, peroruje o porażce myśli nietzschańskiej. 

Wieczny Powrót, słusznie – tyle że w oderwaniu od całości i jej sedna – utożsamiany 
z wiarą rozpraszającą poczucie czasu, wyobcowuje człowieka z warunków czasoprzestrzen-
no-socjo-politycznych. W konsekwencji pojawia się poczucie bezczasu, braku przyczyno-
wości – z nihilizmem, defetyzmem. W nich intelekt, porządkujące ratio, zostaje odrzucony, 
a w zamian apoteozuje się zmysłowość, która unieważnia hierarchię społeczną i zasługi dla 
wspólnoty, skłania do wycofywania się z życia społecznego. 

Główną rolę w filozofii Nietzschego zaczynają przejmować elementy dekonstruktywne, 
dekompozycyjne – które dla Nietzschego w pierwszej fazie poznania są koniecznym po-
zorem – aż do hipertrofii wysublimowanej krytyki, analizy językowej tak konstruowanej, 
że działa wyłącznie dla negatywności. Podmiotyzacja, emancypacja, wolność negatywna, 
rozrzutność, szczegółowość, apolityczność, krytycyzm, asystemowość, defragmentyzacja, 
translacja, gramatyka tyranizują współczesność, zamiast z nią współpracować. 

Nurt markistowsko-mistyczno-liberalno-lewicowy, gdy mowa o Woli Mocy, 
oskarża Nietzschego o romantyzm, o resentyment do wielkich projektów politycz-

6 „Nagli i zmienni, dwie kategorie słabych. Nie mieszać się z nimi; czuć dystans – zawczasu!” Nietzsche 
F., Wola mocy, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo Etiuda, Kraków 2011, s. 360.

7 „Ustalić typowy człowiek religijny – czy forma decadence”? Nietzsche F., Pisma pozostałe, tłum. Baran 
B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 409.
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nych i wielkiej narracji. Jest jednak na tyle wdzięczny za nietzscheańską wykładnię 
dekonstrukcji „wartości samej w sobie” i za dezinstytucjonalizację znaczeń, że gotów 
wybaczyć filozofowi „zapędy moralizatorskie”. Tak oto myśl Nietzschego upraszcza 
się do „lekkiej metafizyki”8 i wiary w samorzutną, porządkującą ontos, eksternalizację 
indywidualnej woli samolubnego podmiotu. Ta naiwność i szczególniejszy rezygna-
cjonizm nie są przypadkowe; wynikają – zdaniem Nietzschego – ze schyłkowości, 
w której coraz głębsze zagubienie bierze się za niezależność. Tak usposobieni widzą 
w Woli Mocy jedynie źródło dla brutalizacji rzeczywistości i dla wulgaryzacji wiary: 
rozkwita tylko w umyśle i przez to się spełnia. 

Wyjaskrawianie jednych zagadnień (apoteoza Wiecznego Powrotu jako centralne-
go zagadnienia filozofii Nietzschego) i wyłączanie innych (w głównej mierze Woli 
Mocy9) pogrąża myśl w epistemologii bez znaczenia. Chociaż fragmentaryczne trakto-
wanie nietzscheańskiej ontologii nie prowadzi do poważnych konsekwencji, co Nietz-
sche sam przyznaje: 

„Ta nauka jest łagodna dla tych, którzy w nią nie uwierzą, nie dysponuje bowiem 
żadnymi piekłami i groźbami. Ten, kto nie uwierzy, mieć będzie przelotne życie w swo-
im własnym przekonaniu”10.

Niedowiarek nie zazna uspołecznienia. Dlatego jego życiowe doświadczenie bę-
dzie uboższe: nic mu się nie stanie, gdy postanowi zdystansować się od spraw socjo-
-politycznych, tj. właściwych Woli Mocy. Będzie pozostawiony samemu sobie, rzu-
cony na pastwę losu, wyrzucony ze świata na nihilizm w „labiryncie samotności”11, na 
bezsens. Czeka go wybujały indywidualizm z jego jałowością – z poszukiwania Losu 
i świata, w których bezbrzeżność pojęto jako ciągłą, eksternalizującą się zmienność. 

To zdaje się obecnie wystarczającą korzyścią z filozofii Nietzschego: „wzbogace-
nie”12, z którym można się spełniać w roli outsidera, inteligentnego krytyka „koślawej” 
(nieidealnej) rzeczywistości. Ironista, apolityczny widz: zajmuje się swoimi sprawa-
mi, nie swoje – strofuje, miłuje – nie to, co jest, ponieważ światem rządzą brutalni 
ślepcy. Umiłowanie pochodzi nie z obfitości, ale z braku widoków na realnie znaczące 
wyrażenie siebie w eksternalizującym się paradoksie, na który człowiek się godzi. 
A skoro się godzi, przytakuje własnej wyższości wobec innych, ale nie sprawdza prze-
świadczenia w wiążącym politycznym stylu, co gorsza nie przyznaje się do tego nawet 
przed samym sobą. 

8 Termin z Narodzin tragedii odpowiada poststrukturalitycznym usiłowaniom „unowocześnienia” 
Nietzschego. Metoda stworzenia osi wokół Wiecznego Powrotu jest jedynie zwycięstwem połowicznym, 
zwycięstwem chwili wśród paradoksalnej eksternalizacji (nihilizmu zinstytucjonalizowanego). 
Zwycięstwem artysty nad mieszczaninem.

9 „Batallie oczywiście unika cytowania wszystkiego, co u Nietzschego nie może zostać sprowadzone 
do zatraty i ekscesu, do mitologii ekstazy wspólnoty lub po prostu do negatywności” Pieniążek 
P., Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. [Pradeau J. F., Impossible politique, s. 139].

10 Nietzsche F., Nachlass, 1881-1886, t. XII, Werke, s. 124.
11 K. Feć, Nihilizm instynktowny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2016, 

[Termin Octavio Paza, [w]: Labirynt samotności, przeł. Zych J., Kraków, 1991].
12 „[z lektury Nietzschego] trzeba wyciągnąć z niego co się da – wszelkie możliwe pogłębienie 

i wzbogacenie. Ale nie wolno w to uwierzyć”. Gombrowicz W., 2007, Dzienniki, s. 295.
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Odrzucenie aspektu politycznego (Woli Mocy) przez to środowisko, doprowadza 
do panowania fasadowego pluralizmu („miłości”), który w rzeczywistości tworzy wła-
sną arbitralną oś znaczeniową, obcą filozofii Nietzschego – mianowicie oś scentralizo-
waną na aspekty wyłącznie duchowe (dionizyjskie) w jego filozofii.

Subtelna przemoc, która Inne wobec niej wyklucza, jest trudno rozpoznawalna. 
Rozróżnienie nietzscheańskie miłości i „miłości” nie jest przypadkowe13. Miłość scala 
żywioły – dionizyjski i apolliński, eksternalizując bardzo rzadko to, co jest w najlep-
szej z możliwych eksternalizacji. „Miłość” zatraca się w upojeniu żywiołem, w gwał-
towności żądz i sile dionizyjskości, w nieujarzmionym, całkowicie pochłaniającym 
podmiot wiecznym stawaniu się. 

Stawanie się „oczyszczone” z bytu, z „wartości samej w sobie” nigdy jednak nie 
będzie projektem całościowym, takim, do którego aspirował Nietzsche14. Zniekształca 
się izolowane od całości poszczególne kwestie np. istotę nadczłowieka, ujmując go 
w obszarze wyłącznie artystowskim, „upajającym”, niekiedy odbiera się je jako „cie-
kawe koncepcje”, interesujące nowe spojrzenia na niedający się już ani wycofać, ani 
rozwinąć projekt ontologiczny. 

Filozofię Nietzschego rozbija się na szereg tematycznie zróżnicowanych, wzajemnie 
separowanych interwencji w rzeczywistość – wiąże je zaledwie „duch wolności” bez zo-
bowiązań. Inaczej mówiąc, według szkicowanej wykładni Nietzsche był przede wszyst-
kim romantykiem i przenikliwym psychologiem; natomiast – jak to ta tradycja nazywa15 
– wątki pozytywistyczne i „utopijno-polityczne” mają mniejsze znaczenie albo żadne. 

I tak, gdy mowa o nietzscheańskim zwrocie podmiotowości, ta ostatnia, wyselekcjono-
wana i odizolowana od pozostałych treści, słabnąca bez myśli (Woli Mocy), która pojedyn-
cze stwierdzenie dopełnia w innym dziele, sprawia wrażenie apoteozy samej podmiotowo-
ści, wręcz radykalnego zwrotu ku niej – wbrew jej rzeczywistemu znaczeniu dla całości. 

Przemilcza się też w interpretacjach, naturalnie, arystokratyczny aspekt tej filozo-
fii: Nietzsche nie mówi do „każdego”16. Nie sposób pogodzić lewicowych inklinacji 
do społeczeństwa egalitarnego z nietzschańskim arystokratyzmem17, tj. ze smakiem 
klasycznym, z greckością par excellence. Cała, w zasadzie poststrukturalna, trady-
cja francuska kaleczy i zubaża tak właśnie duchowo-polityczny projekt – pozbawia 
go składnika, który nadaje wagę nietzscheańskiej myśli. Postrukturaliści wybiórczo 

13 „Czego nie zdoła upojenie, które zwie się miłością i które jest jeszcze czemś innem niż miłością!” 
Ibidem, s. 303.
14 „(…) lecz »jedność« w stającej się przyrodzie zgoła nie istnienie”. Nietzsche F., Wola mocy, tłum. 

Drzewiecki K., Wydawnictwo Etiuda, Kraków 2011, s. 253. 
15 „Nietzscheański nihilizm jako negacja symbolicznego Boga ostatecznie ma bowiem prowadzić do 

nauki afirmacji”. K. Feć, Nihilizm instynktowny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie 
I, Kraków 2016, s. 63. Wypada zapytać – czy chodzi o afirmację na gruncie eksternalizującego się 
symbolicznie paradoksu? Cóż to za „przezwyciężenie”, które się nie eksternalizuje?

16 „Można mówić wcale nieźle, a przecież tak, iż cały świat woła, że jest przeciwnie: mianowicie wtedy, 
kiedy się nie przemawia do całego świata”. Nietzsche F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. Drzewiecki K., 
Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1991, s. 289.

17 „Postuluje wprowadzenie »wyższej formy arystokratyzmu«, elity, której »zadanie nie wyczerpie się 
w żądzeniu«, ale która będzie miała »własną sferę życia, z nadmiarem sił dla piękna, męstwa, kultury, 
manier, aż po to, co najbardziej duchowe«; będzie to »rasa afirmatywna, która będzie mogła pozwolić 
sobie na wszelki zbytek«”. Pieniążek P., Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej 
recepcji myśli Nietzschego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 106. Precyzyjniej 
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sięgają do filozofii Fryderyka Nietzschego i ontologii klasycznej, przy czym wyol-
brzymiają pojęcie antysystemowości, postulowanej przez Nietzschego; zapominają, 
że Nietzsche upomina się o system, który współdziała ze Światem takim, jaki jest, bez 
absolutnej kontestacji wszelkiej systemowości. 

Nietzscheański nihilizm (zidentyfikowanego eksternalizującego się paradoksu) 
został uznany za powód do filozofowania (Cioran, Gombrowicz, Dostojewski), choć 
tak samo mógł usposabiać do pogłębiania życia poprzez przezwyciężanie nihilizmu. 
„Śmierć Boga” mogła zostać potraktowana jako „oczyszczenie natury ludzkiej” z wszel-
kich przeszkód dla ekspozycji (eksternalizacji w zgodzie z tym, co jest) nadmiaru sił wi-
talnych, a została za odebrana jako brak, puste miejsce po zbiegłych bogach18 i wezwanie 
do ateizmu albo mistycyzmu quasi-chrześcijańskiego (Bielik-Robson). Stąd egzotyka 
taka jak np. afirmacja życia połączona z apologią cierpienia w chrześcijaństwie. 

Filozof tych, którzy traktują jego naukę Wiecznego Powrotu w separacji od Woli 
Mocy, przezywa infantylnymi, mieniącymi się tylko znawcami siebie, odkrywcami sie-
bie, a w gruncie rzeczy zaspokajającymi tylko własne zachcianki wiecznymi oseskami:

„Jak dalece fałsz, obojętność naprawdę i pożytek mogą być w artyście objawem mło-
dzieńczości, ››dzieciństwa‹‹… Ich zwykły rodzaj, ich nierozumność, ich ignorancja co do 
siebie, ich obojętność na ››prawdy wieczne‹‹, powaga w ››grze‹‹… ich brak godności”19.

Tak więc lekkoduchy z nurtu acefaliczno-komunitariańskiego trwale zamykają drogę do 
poznania myśli Fryderyka Nietzschego. „Iść za uczuciem” nie jest totalnym wezwaniem do 
uczuciowej, upajającej samozatraty, acefalii20, czy do zemsty wobec świata, protestu za to, 
że jest światem. „Chcenie” nie wywodzi się ze świadomych decyzji o tym, co dobre, a co 
złe. „Chcenie” jest „panowaniem nad namiętnościami, nie zaś ich osłabieniem lub tępie-
niem!”. Tak akcentuje to sam Nietzsche w Ideale Arystokratycznym z Woli Mocy:

„Iść za swem uczuciem? – (...) W zdolności do tego wszyscy są sobie równi (...) 
Wyższym stopniem jest: ten popęd także przezwyciężyć w sobie i nie popełniać czynu 
heroicznego pod wpływem impulsu, lecz na chłodno, raisonnable, nie doznając przy 
tem burzliwego wylewu uczuć przyjemnych…”21.

Pielęgnowanie w sobie namiętności, które wypełniają naszą istotę, zamiast ich 
represjonowania, ukrywania, czyni człowieka prawdziwie religijnym. W tej recepcji 
nietzscheanizm zostaje pozbawiony godności, dlatego że odmawia mu się prawa do 
eksternalizacji tego, co jest – jedynie tak człowiek staje się religijnym. 

mówiąc, Nietzsche nie „postuluje wprowadzenia” arystokracji, ponieważ ta zawsze istniała, istnieje 
i będzie istnieć, Nietzsche przemawia do arystokracji, aby ta podjęła próbę usymbolicznienia swoich 
czynów – by odważyła się „być tym, kim jest”, nie zaniedbując z racji swej pozycji tego, co się 
eksternalizuje – upolitycznia. 

18 „(…) żywość i nadmiar będzie wynikiem zdrowego trybu życia. Dla przygotowania takiej przyszłości 
musimy izolować melancholików, markotnych, zrzędów, pesymistów i skazać ich na wymarcie”. 
Nietzsche F., Pisma pozostałe, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 245. 

19 F. Nietzsche, Wola mocy, tłum. Konrad Drzewiecki, Wydawnictwo Etiuda, Kraków 2011, s. 127.
20 „Dbajmy o to, by do tych ciał zaczęły kiełkować też głowy”! Nietzsche F., Pisma pozostałe, tłum. Baran 

B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 250.
21 Nietzsche F., Wola mocy, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo Etiuda, Kraków 2011, s. 355.
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Nurt ten zrezygnował z walki o godne bycie w przestrzeni socjo-politycznej22, przy-
stawszy na własną opozycyjność w paradoksie. Rezygnacja z ideałów arystokratycz-
nych dla działań ze sloganem „wolności dla każdego” zbliża go do chrystianizmu 
mistycznego czy zlaicyzowanego buddyzmu, do indyferentnej quasi-wiary, do pospo-
litości, do dionizyjskiego kontrolowanego uderzenia (w upojeniu) i, nade wszystko, 
do pospolitowania. Istotnym źródłem dla nich w kręgu kultury zachodniej jest oświe-
ceniowa awersja do wszelkich form religijności23. Apologia „odosobnionej, najpry-
watniejszej formy istnienia” wieńczy indyferencję, a z czasem zastępuje religię dla 
każdego, wiarę w Boga. Nie dlatego, że jest prawdziwy, ale dlatego, że jest fałszywy24. 

Nurt ten chce nihilizmem uśmierzać lub zwalczać nihilistyczną eksternalizację. Jej 
pojęciami i metodami, między innymi konfekcjonowaną iluzją „ulgi”. Mniej więcej 
to tak samo celne, jak przeciwdziałać wulgaryzacji języka, używając wulgaryzmów. 
Człowiek-antidotum na Świat zachowuje asekuracyjny dystans do tego, co jest, sym-
bolizuje zjawiska tak, że sterylizuje rzeczywistość: życie i abstrakcja to synonimy. 

3. „Poczciwa”25 Ontoteleologia Woli Mocy26

Problematyka deformowania myśli Nietzschego przez nurt logocentryczno-chrze-
ścijański jest chyba nieco bardziej złożona, ponieważ w nim nie odrzuca pojęcia Woli 
Mocy, ale interpretuje ją przez obcy Nietzschemu system holistyczny. Stosowanie ho-
lizmu, w złudnych, powierzchownych zaledwie podobieństwach w formatyzacji cało-
ści, powoduje, że interpretacja wydaje się tożsama z myślą nietzscheańską. 

Według Nietzschego reprezentowany przez ten nurt prototyp – wyraża się w pa-
radoksie wrogim temu, co jest – narzuca się światu, sprawia tylko wrażenie jedności 
(w paradoksalnej eksternalizacji) na gruncie logocentrycznym. To dezorganizujące, 
jednostronne zjawisko jest „niebezpiecznym okresem emancypacji teologii”, która jest 
antyapollińska (paradoksalnie się eksternalizuje w „skłonności do redukcji wszystkie-
go do procesu intelektualnego”27) i nie przyjmuje w obraz świata tego, co jest. W za-
mian naukę utożsamia z życiem – prowadząc do stronniczości poznawania bytu (vide 
hiperchrześcijaństwo28). 
22 „Celem kultu religijnego jest skłonić i skierować naturę ku pożytkowi ludzkiemu, więc wycisnąć na niej 

piętno prawidłowości, którego przedtem nie miała”. Nietzsche F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. Konrad 
Drzewiecki, Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1991, s. 131.

23 „W okresie oświecenia nie było się sprawiedliwym względem znaczenia religii, o tem wątpić nie można”. 
Nietzsche F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1991, s. 124.

24 „Każda filozofia, która w mrokach swych najdalszych perspektyw pozwla połyskiwać religijnemu 
ogonowi komety, czyni w sobie podejrzanem wszytko, co wykłada jako naukę: można przypuszcać, że 
to wszystko jest także religią, chociaż w przybraniu naukowem”. Ibidem, s. 126.

25 „Ostrożnie z poczciwcami! Obcowanie z nimi osłabia. Każde towarzystwo jest dobre, w którem broń 
odporna i zaczepna jaką się ma w instynktach, znajduje ćwiczenie. Cała wynalazczość w tem, żeby 
swoją siłę woli wystawić na próbę… Tutaj widzieć różnicę, nie w wiedzy, bystrości, dowcipie…”. 
Ibidem, 360.

26 „I do panujących tyłem się odwróciłem, gdym ujrzał, co oni zwą panowaniem swem: szacherkę i targi 
o władzę – z hołotą!” Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, tłum. Berent W., Wydawnictwo Vesper, 
Wydanie I, Poznań 2006, s. 91.

27 Nietzsche F., Pisma pozostałe, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 256.
28 „(…) ta przenerwowa współczesność nie jest już nic warta, niezbęde jest oczyszczenie z elementu 

hiperchrześcijańsko-moralnego, upadek i utrata sił elegantów, słabeuszy, pieszczochów itd.”! Ibidem, 
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Sprzeciw wobec „pomieszania” ducha z ciałem, podczas gdy to połączenie jest 
sztandarowym postulatem projektu duchowo-politycznego Nietzschego, niezdolność 
do „tańca w ciężkim łańcuchu”, to te składniki w chrześcijaństwie, w które Nietzsche 
uderza najmocniej. Ukazuje w ten sposób jego paradoks i „wyczerpanie”, które po-
zwala jedynie „unieść” i doprowadzić do fanatyzmu: wyolbrzymić to udźwignięcie 
jako wielką zasługę poniesioną przez człowieka. 

Nurt logocentryczno-chrześcijański wypiera się konkurencji w przestrzeni ontolo-
gicznej, choć jest ruchem eklektycznym, wyrastającym przez bunt wobec dostojeństwa 
Hellenów, jej sądom się sprzeciwia, na ich podstawie buduje stanowisko antyhelleń-
skie. I bez helleńskiej podstawy istnieć nie może. Ta cecha nie jest niczym szczegól-
nym, powiada Nietzsche: każdy ruch buntowniczy totalizuje przestrzeń ontologiczną, 
bo brakuje mu poczucia smaku. Dąży do unicestwienia inności, ponieważ nie może 
znieść różnicy jakości, którą odczuwa w stosunku do tego, z czym się konfrontuje, sc. 
swojej niższości. 

4. Tożsamość i dostojna tęsknota

Istotna dla Nietzschego była kwestia tożsamości klasycznego smaku. Uważał, że 
jest to kluczowe dla sensu: uporządkować historię dziejów tak, by unaoczniło się kla-
syczne w utęsknionej symbiozie człowieka ze światem takim, jaki jest. Nietzsche za-
tem stanowczo i jasno precyzuje, co to jest dostojność i czym jest niedostojność:

„Człowiek myśli o sobie w sposób dostojny, kiedy nadaje sobie takich bogów, i stawia się 
do nich w takim stosunku, jak szlachta niższa do wyższej; (...) – Co innego chrześcijanizm, 
ten zmiażdżył i złamał człowieka zupełnie i pogrążył go jakby w głębokim ile: (...) chrze-
ścijanizm chce niszczyć, łamać, ogłuszać, upajać, jednego tylko nie chce: miary, – dlatego 
w najgłębszym znaczeniu jest barbarzyński, azyatycki, niedostojny, niegrecki”29. 

To właśnie wokół arystokracji i dostojności artykułował myśli, to do nich się zwracał, 
z nimi obcował. Miał świadomość, że kluczem do przeniknięcia jego myśli do świata 
(do uchwycenia ich związku ze światem, takim, jaki jest) jest uszanowanie podstaw. 

Zdaniem Nietzschego klasyka i jej symbole zostały przywłaszczone przez nurty 
moralności stadnej takiej jak np. chrystianizm, który zaledwie pozornie sprzyja życiu, 
takiemu, jakie jest. Próba identyfikacji, interpretacji specyfiki nietzscheańskiego my-
ślenia przez pryzmat chrześcijaństwa jako kolebki cywilizacji zachodnio-europejskiej, 
jest zatem rażącym nieporozumieniem, które w zasadzie uniemożliwia właściwy od-
czyt jego pism i wyklucza współpracę. 

Ten proceder ma bogatą tradycję, szczególnie w kanonie niemieckiej myśli kry-
tycznej (vide Heidegger, Jaspers, Löwith). Jawi się szczególnie ciekawie to, że Nietz-
sche (jako jeden z pierwszych zdeklarowanych hipermaterialistów30) jest w końcu 
traktowany jako prawdziwy poważny rywal chrystianizmu, gdyż jego argumentacja 

s. 250. Współczesność jest potraktowana jako paradoksalna eksternalizacja. Nietzsche F., Pisma 
pozostałe, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 321.

29 Nietzsche F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1991, s. 134.
30 „Hipermaterializm” jako symbioza ducha z materią w jednorodnej substancji, niewulgarny naturalizm 

ekstrapolujący swoje wyniki naukowe na dziedziny duchowe.
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jest holistyczna, nie empiryczna, jak to bywało u wcześniejszych krytyków moralno-
ści stadnej, w krótkich okresach renesansu nauk. Tylko nietzscheańskie podejście do 
tzw. materializmu, ze wskazaniem na demokrytejskie podstawy jednorodności sub-
stancji, przetrwało próbę krytyki doktryn nihilistycznych (tych o cechach hipertrofii 
Wiecznego Powrotu). 

Filozofia analityczna, próbując sprowadzić refleksję Nietzschego do naturalizmu, 
pomija wartość religijną jego dzieł. Nietzscheańska próba ogniowa przyniosła efekt – 
stadny instynkt został zidentyfikowany i odsłonięty. Myśl protestującą wobec tego, co 
jest, systematycznie jest wypierana ze sfery publicznej, z Urzędów do miejsca sobie 
właściwego w hierarchii ontologicznej – uzupełniającego do religijności dostojnej. 
Bóg jest martwy, ale miną tysiąclecia, zanim uporządkujemy świat po tym wielkim 
„nie” wobec tego, co jest, jak mawia Nietzsche przez Zaratustrę. 

Konstytutywna szczerość, z którą Nietzsche nie rozstaje się u źródeł ontologii, trak-
towana jest nawet jako apoteoza przemocy. Filozof pokazuje stanowczo, że „można 
inaczej”, bez popadania w herezję antyduchowości, materialistycznej propagandy, czy 
w końcu do tak wulgarnych prób łączenia go z totalizmem XXI wieku. Bez odrzucenia 
i znoszenia konkurencji, tj. eliminacji doktryn współbytujących. Zauważył, że tzw. 
rewolucje materialistyczne upadały, ponieważ dążyły do anihilacji doktryn moralno-
ści stadnej, a także dlatego, że odbierały sobie prawo do stanowienia moralności, do 
stanowienia o aksjologii.

Różnice w metafizyce nurtu klasycznego, odmienności pomiędzy tą metafizyką, 
którą reprezentuje Nietzsche (w pewnym stopniu dlatego, że w jego projekcie nie o re-
stytucję klasyczności chodzi, lecz o przywrócenie mechanizmów, którymi klasyczność 
się posługiwała, jako instrumentarium dla ówczesnej ontologii), a tą, którą wyznaje 
chrystianizm, są tak fundamentalne, że można sprowadzić ich wyłącznie do konku-
rencji duchowych, we współistnieniu, które Nietzsche respektuje – w odróżnieniu od 
np. chrześcijaństwa. 

To zrozumiałe, gdyż Nietzsche buduje całościowy projekt człowieka, będący spóź-
nionym odczytem pism klasycznych, którego zabrakło, kiedy chrześcijaństwo nadało 
sobie miano klasyki. Wyznawcy najbardziej zazdrosnego ze wszystkich Bogów tuszo-
wali przez wieki rodowód ontologii klasycznej, zacierając ślady dostojnej religijności. 
Zniszczyli konsekwentnie spuściznę klasycznej wiary, a ta, która pozostała została zin-
terpretowana według buntowniczego wobec Hellady systemu wartości. Kamienie jednak 
potrafią mówić i obraz życia codziennego, obyczajów, religii wypełnia się treścią religii 
prawdziwej, pomimo wielkiej kampanii najliczniejszych, tych, którzy forsują eksterna-
lizację wbrew temu, co jest. Nietzsche, przy całej swojej kontrolowanej przewrotności, 
był pisarzem dążącym jednocześnie do nieznanej maksymalnej prostoty i przejrzystości 
(magnum in parvo), obecnych w każdym aspekcie nietzscheańskiej filozofii. 

Złożone sprawy przekazuje w delikatny sposób, przy tym ich nie umniejszając. 
Jego filozofia to pogodny uśmiech, który jest potrzebny powadze. To „sprawy” mają 
przemówić w nas, a nie nasze antropomorfizujące mniemanie (vide personalizm) ma 
rzutować na sprawy własnymi umniejszającymi rzeczywistości treściami świadomości. 

Dostojeństwo nietzscheańskiej myśli polega na szczególnej wrażliwości, wyczuciu 
smaku na sprawy społeczne, ale bez służalczości. Jego stanowisko polega na apoteo-
zie całości z jednorodności substancji, bez arbitralnej antropologicznej selektywności, 
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która była domeną doktryn wrogich życiu. Nietzsche, reasumując, afirmuje Wszyst-
ko31, wszelki strumień „stającego się wiecznie” jestestwa, a także jego braku, gdyż na-
wet „to, czego nie ma”, jest częścią całości. Twierdzi, że perspektywa „dobra i zła” jest 
perspektywą kłamliwą32, choć konieczną, eksternalizacją paradoksalną, wbrew temu, 
co jest w formule przyjętej przez jemu współczesnych. Nie wszystko jest dla każde-
go – stąd szczególne wyczulenie Nietzschego na retorykę stosowaną w zależności od 
sytuacji. Istotne jest, czy to iluzja (systemowość) jest życzliwa światu, czy nie. Nie 
odrzuca się więc antropologicznego porządkowania bytu, wskazuje jedynie, że musi 
on być porządkowany spójnie, współtworząc w proporcjonalnym procesie równolegle 
ze światem taki jest, bez hipertrofii jednego organu – np. rozumu. 

Skazą chrystianizmu jest metafizyczny idealny egalitaryzm, który tylko do pewne-
go stopnia może być zeksternalizowany na świecie takim, jaki jest. Nietzsche potępia 
pogląd, że życie takie, jakim jest, jego substancja, są podrzędne wobec substancji nad-
przyrodzonej. Wskazuje, że jest to zamaskowana forma egalitaryzmu, dużo niebez-
pieczniejsza od naiwnego socjalizmu, który ufundował egalitaryzm na materializmie, 
sądząc, że to jego „naturalna” cecha, która się sama z siebie wyłania. Filozof alarmuje: 
ideologia równości w Europie nawet z człowieka religijnego usiłuje zrobić chrześci-
janina. Źródła zatem dwóch funkcjonujących w paradoksalnej eksternalizacji nurtów 
są różne, cel jednakowy. 

Nietzsche zatem podejmuje krytykę doktryn stadnych na ich własnym gruncie (re-
ligijnym), wskazując na jej reaktywne względem dostojnej metafizyki źródła. Kar-
kołomne próby wpychania jego myśli w idealizm niemiecki, czy w chrześcijańską 
ontologię są zatem bezzasadne, ponieważ Nietzsche, rozpoznając świat takim, jaki 
jest, oddaje głos odebrany klasycznemu, przywraca religijność przedsokratejską. Prze-
ciwnikiem tej wyższej kultury jest nurt logocentryczno-chrześcijański, zwalczający 
nieprzerwanie z zazdrości własną podstawę – źródło, przeciwko któremu powstał, ot 
paradoks, zauważa Nietzsche. 

Tak więc różnica między dostojnym a niedostojnym jest taka, że dostojne w poczu-
ciu tragizmu istnienia i konieczności konfrontacji swojego wroga nie pragnie się po-
zbyć horror vacui, pragnie jego wzmocnienia dla swojej chwały, niedostojne pragnie 
oczyszczenia z wszelkiej konkurencyjnej względem siebie Inności, zniweczenia jej, 
w fałszywym przekonaniu, że może to kiedyś naprawdę nastąpić. 

Nietzsche odnosi się z tak wielkim uznaniem dla chrześcijaństwa, ponieważ uznaje 
akt buntu w ówczesnych czasach za heroiczny (ciemiężonego przez niesprawiedli-
wych cesarzy rzymskich ludu prowincji Imperium Rzymskiego). I dopóki to wyznanie 
pozostaje na stanowisku buntowniczym (w wiecznej opozycji), wobec eksternalizują-
cej się rzeczywistości, zachowuje swoją klasę i tożsamość, właściwe miejsce w świe-
cie takim, jaki jest. Zdaniem Nietzschego chrześcijaństwo wydrążyło starą, klasyczną 
nomenklaturę, eksternalizującą to, co jest – i wypełniło ją swoimi znaczeniami. My-

31 „Grecy, którzy w wiekach dawniejszych cierpieli na wielkie epidemie nerwowe (w rodzaju epilepsyi i tańca 
św. Wita) i z nich wytworzyli wspaniały typ bachtanki. – Grecy nie posiadali bynajmniej prostackiego 
zdrowia; – to było ich tajemnicą, że i chorobę, byle tylko posiadała moc, umieli czcić jako Boga”. Nietzsche 
F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1991, s. 207.

32 „Świat nie jest dobry ani zły! Człowiek takoż”! Nietzsche F., Pisma pozostałe, tłum. Bogdan Baran, 
Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 256.
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śliciel im nie odbiera prawa do inności, mając na uwadze kruchość pojęć, które ducha 
pozbawiły krzepkości, żywotności, eksternalizując paradoksy jako cnoty. 

Wydaje się zatem, że tak jak dla nurtu acefaliczno-komnitariańskiego nieprzekraczalną 
granicą do wniknięcia w myślenie Nietzschego okazała się hierarchiczność struktury pro-
jektu socjo-politycznego, tak dla nurtu logocentryczno-chrześcijańskiego nieprzekraczalną 
granicą okazał się nietzscheański stosunek do „wartości samej w sobie”, ta jego optyka, 
która neutralizuje dualizm substancjalny, przez utrzymanie ducha w jedności z ciałem. 

Nie można myśli Nietzschego włączyć w system chrześcijańskich pojęć, ponieważ 
jest to system dużo bardziej rozbudowany i złożony; odpowiada światu, a nie – na-
rzuca się światu. Świadczy o tym spójność Woli Mocy i Wiecznego Powrotu w jedno-
rodności, która ujmuje czas i bezczas w jednym mgnieniu. Czyli w postaci, do jakiej 
chrześcijaństwo ambicji nigdy nie miało, i mieć nie mogło z racji swojej wewnętrznej 
konstrukcji metafizycznej – pozostaje, z ontologicznego punktu widzenia, „w króle-
stwie nie z tego świata”. 

Autorem tak radykalnego rozdziału na naukę i mity (religię) jest chrześcijaństwo 
w Europie, buddyzm w Azji – mamy z jego zgubnością do czynienia aż do dziś. 

5. Kto obawia się Zeusa

Grecja antyczna, choć w niej znajduje korzenie filozofia Nietzschego, nie może być 
celem w eksternalizacji. Starożytność grecka jest odnalezionym, zaciemnianym przez 
tradycję eksternalizującą paradoks, źródłem nietzscheańskiej myśli. Jednak krytycz-
ny stosunek Nietzschego również do antycznej Grecji nie pozwala przyjąć wniosku, 
że Nietzsche zamierzał wskrzeszać ducha greckiego. Grecja. Wyodrębnia z niej ko-
nieczne aspekty – przedsokratyczny i demokrytejski wgląd w strukturę jednorodności 
bytu – i te są składnikiem budulcowym jego filozofii; filozof nie restytuuje antycznych 
układów we współczesność: nie ma mowy o przywróceniu mitologii greckiej. 

Kontrowersyjność interpretacji nurtu logocentryczno-chrześcijańskiego polega 
więc na tworzeniu złudzenia antagonizmu ontologicznego i natrętnym sytuowaniu 
Nietzschego wśród naturalistów, występujących np. przeciwko chrześcijaństwu33, bądź 
na zaliczaniu go do skrajnych idealistów, oddanych niszczycielskiej, zatracającej pod-
miot, energii Dionizosa34. 

Ten wykoślawiony pogląd, i przemilczenie religijnego znaczenia dzieł Nietz-
schego, jest raczej wyrachowanym manifestem politycznym, aniżeli próbą rzetelnej 
ontologicznej analizy. Myśl Nietzschego nie jest apologią herakliteizmu, nie jest in-

33 „Nie istnieje tedy również filozofia pogańska, zwłaszcza że to, co »pogańskie«, pozostaje wciąż jeszcze 
czymś chrześcijańskim, anty-chrześcijańskim”. Heidegger M., Nietzsche, Tom II, Wydawnictwo 
PWN, Warszawa 1999. s. 10. versus „(…) wszystko, co jest chrześcijańskie przez nadchrześcijańskie 
przezwyciężyć, a nie tylko z siebie strząsnąć, nauka bowiem chrześcijańska była przeciwieństwem 
nauki dyonizyjskiej”. Nietzsche F., Wola mocy, tłum.  Drzewiecki K., Wydawnictwo Etiuda, Kraków 
2011, s. 377.

34 „Miłość-namiętność jest odpowiednikiem ekstazy dionizyjskiej, w której człowiek wychodził poza 
siebie”. Soniewicka M., Utrata Boga, Filozofia woli Fryderyka Nietzschego, Wydawnictwo Copernicus, 
Kraków 2016, s. 352. versus „Kiedy ciało greckie i dusza grecka »kwitły«, nie zaś w stanach chorobliwej 
egzaltacji i szaleństwa powstał ów pełen tajemnic symbol najwyższego, jakie dotychczas było na ziemi 
osiągnięte, potwierdzenia świata i przemienienia istnienia”. Ibidem, s. 377.
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wersją tzw. klasycznego układu (de facto chrześcijańskiego), ani przeciwstawieniem 
się czemuś/komuś. Jego myśl jest rewizją myślenia do układów rudymentarnych, do 
dynamiki elementarnych myśli traktowanych całościowo. Przezwycięża izolacjo-
nizm pojęciowy i interdyscyplinaryzm, ale z zachowaniem ostrożności i niepopada-
niem w ekstrapolację, czyli postępuje tak jak, jego zdaniem, obcowano z pojęciami 
w przedsokratycznej Grecji. 

Stąd Nietzsche nie występuje przeciwko chrystianizmowi35, jak to się przyjęło 
w obiegowej opinii, ale sytuuje go jako wspaniały ruch romantyczny, który przybrał 
niewłaściwą sobie funkcję w eksternalizacji. Eksternalizacja jest dla niego sferą prze-
nikania się żywiołów dionizyjskich i apollińskich. Romantyzm chrześcijański dewa-
stuje Urząd i samego siebie, kiedy wstępuje do instytucji. Jeśli zaczyna funkcjonować 
w obszarze instytucjonalizującej się Woli Mocy – zatraca powołanie (pozaczasowego 
Królestwa Niebieskiego): porzucając swój „naturalny” charakter buntowniczy, traci 
dostojeństwo. 

Chrześcijaństwo musi być skierowane zawsze przeciw komuś, czemuś (np. Rzy-
mianom, bogatym mieszczanom), żeby mogło być nieparadoksalnie w eksternaliza-
cji, żeby miało swoje miejsce w dostojnym układzie sił duchowo-politycznych, aby 
w ogóle, poza samym pozorem, poza atrapą, istniało. 

Gdy chrześcijański układ, ukonstytuowany w religijności stadnej, przejmuje insty-
tucje, zostaje zachwiana wielka ekonomia ontologiczna postulowana przez Nietzsche-
go: istotowe cechy chrześcijaństwa zaburzają naturalną wydajność poszczególnych 
komponentów harmonii „stawania się”. Zatem, gdy doktryna chrześcijańska zaczy-
na się instytucjonalizować, doskonale katalizuje negatywne nastroje najliczniejszych 
warstw społecznych36, a zarazem przeistacza się w żywioł niszczący dla kondycji 
świata i człowieka. 

Systematyka wyzuta z życia: upojenia, greckości, szczerości, konfrontacji, jest 
więc zamkniętym w murach uniwersytetu fałszywym przeświadczeniem o własnej 
wyższości (przeświadczeniem tylko37), z którym de facto nikt się nie liczy (oprócz niej 
samej). Dominuje sferę ontologii nie z arystokratyzmu, a przez swego rodzaju gwałt. 

Systematyką, która jest bezosobowo analityczna, staje się surowa nie z wielkości 
ducha, a z wyjałowienia, które wynika z zamknięcia (się) na świat taki, jakim jest. 

35 „Nawet chrześcijaństwo staje się niezbędne: najwyższa forma, najgroźniejsza, najbardziej 
uwodzicielska, jeśli chodzi o »nie« wobec życia, wyzywa najwyższą afirmację – mnie… Czymże są te 
dwa tysiąclecia? Naszym najbardziej pouczającym eksperymentem, wiwisekcją samego życia… Tylko 
dwa tysiąclecie!...”. Nietzsche F., Pisma pozostałe, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 
2004 s. 455.

36 „Z innego punktu widzenia chrześcijanizm nie jest potrzebny, lecz w najwyższym stopniu szkodliwy, ale 
działa pobudzająco i uwodzicielsko, ponieważ odpowiada chorobliwemu charakterowi całych warstw, 
całych typów teraźniejszej ludzkości”. Nietzsche F., Wola mocy, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo 
Etiuda, Kraków 2011, s. 109.

37 „Nie potrafię uwierzyć, że człowiekiem miałoby być to coś, co tu z tępym uporem pełznie przez 
życie, uczy się, rachuje, politykuje, czyta książki, płodzi dzieci i gotuje się na śmierć – to tylko larwa 
jakaś owadzia, coś godnego pogardy, coś nietrwałego, całkowita powierzchnia. I oto filozof i artysta 
wykrzykują do tak śniącego kilka słów, słów ze świata na jawie. Czy budzą niespokojnie śpiącego? 
Raczej rzadko. Zazwyczaj nie słyszy on i w tych głosach nic, co przerwałoby jego sen, wplata je 
w ten sen i potęguje niejasność i nędzę swojego życia”. Nietzsche F., Pisma pozostałe, tłum. Baran B., 
Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004 s. 224.
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Nietzsche stwierdza w charakterystyce Ideału Arystokratycznego o „wojnie przeciw 
zniewieściałemu pojmowaniu dostojności”, czyniąc czytelne aluzje do tukidydesowej 
wykładni, w swoistej szkole życia.

Klątwą przepowiedzianą przez Nietzschego, prześladującą nurt logocentryczno-
-chrześcijański, jest „śmierć Boga”, jest odezwa, że przecież wszyscy Bogowi byli 
nieśmiertelni, co dotyczy również najbardziej zazdrosnego ze wszystkich Bogów, 
przez którego wpływ dążono do unicestwienia konkurencji w ontologii. Proces likwi-
dacji podstawy (antycznych ideałów), przeciwko której wyrosło chrześcijaństwo, po-
woduje, że chrystianizm coraz ostrzej przeczy sam sobie: im bardziej się upolitycznia, 
tym pewniej odchodzi od swoich rewolucyjnych ideałów, które wymagają istnienia 
czegoś, przeciwko czemu można się buntować. Bóg tak pojmowany okazuje się wy-
łącznie pojęciem. Chrześcijański kult dwuznaczności uwodzi: pochłaniają go przeciw-
naturalne próby (prze)życia. Nienawidzi się świata takim, jaki jest; sc. chrześcijanin 
stara się (prze)żyć zgodnie z regułami nie tego świata – na tym Świecie. Ot, zdrada 
i szaleństwo najwyższej próby. 

Im bardziej jednak zaostrza się krytyka nietzscheańskiej filozofii i mnożą próby jej 
deprecjacji, tym wyraźniej słabną doktryny wrogie życiu. Nie można trwale ekster-
nalizować myśli, inspirowanej w rzekomym pozajednorodnym stosunku, poza Wolą 
Mocy (prarzeczą)38. 

6. Światopogląd dionizyjsko-apolliński

Terminem brakującym między bezcelowym istnieniem dionizyjskim a wcieleniem 
czasu historycznego może być – eksternalizacja. Eksternalizacja może posłużyć za 
nietzscheańskie to, oto, które zawsze jest i jednocześnie staje się. Eksternalizacja jako 
matryca dla projektu pojęciowego zbliżenia teleologii Woli Mocy i nieskończonego 
stawania się Wiecznego Powrotu, unieważnia tym samym argument ekstrapolacji. 
Eksternalizacja skupia w sobie jakość, mianowicie stopień powiązania eksternalizu-
jącego się (Woli Mocy) z tym możliwym do eksternalizacji prawdziwym (Wiecznym 
Powrotem). Tytuł ostatniego rozdziału daje się również ująć jako: religijność apolliń-
skiej dionizyjskości. Uobecnianie się Woli Mocy (życia w ogóle) w Wiecznym Powro-
cie (wiecznym życiu) jest niczym innym jak chronieniem eksternalizacji do następne-
go przyjścia na świat. 

Nietzscheańskie przejście „na plan mitologiczny”39 w obliczu „martwego Boga” 
nie jest ani zanegowaniem problemu boskości, ani pogłębieniem problemu bosko-
ści, tylko identyfikacją i pozbyciem się atrapy (w postaci fałszywego świadectwa 
np. chrystianizmu o tym, co jest) w zeksternalizowanym i próbą „utrzymania” boskie-
go (nadludzkiego) w tym, co jest40. 

38 „W rzeczy samej dopiero chrześcijanizm wezwał jednostkę do narzucania się na sędziego wszelkich 
rzeczy; obłęd wielkości uczyniono nieomal obowiązkiem”, Ibidem, s. 163.

39 Pieniążek P., Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 89.

40 „Jak wszelako głęboka musi być nowa religia widać stąd, że: 1. Odpada motyw nieśmiertelności 
i lęk przed śmiercią, 2. Całe oddzielenie duszy od ciała, 3. Pogląd, że wyjście ponad nędzę bytowania 
wymaga czegoś o wiele bardziej radykalnego niż paliatywne korekty, 4. Relacji do Boga już nie ma, 
5. Współczucie (nie miłość do ja, lecz jedność wszystkiego, co żyje i cierpi)”. Nietzsche F., Pisma 
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Paradoksalny płaszcz Apollina zakrywa rzeczywistość Niewyrażalnego: ten sym-
bolizowany przez niego selektywizm aksjologiczny musi zostać przezwyciężony. Bo-
skość upatrywana w doskonałej inteligibilności ustępuje całemu bogactwu dotychcza-
sowego świata cieni – światu per se, który okazuje się skarbnicą prawdziwego ducha. 
Projekt ten ewoluował od estetycznego usprawiedliwienia istnienia41 przez dość wul-
garną syntezę Apolla i Dionizosa z naiwnie zachowaną jeszcze w Narodzinach Trage-
dii granicą profanum i sacrum aż po panestetyczny projekt ujęty w Woli Mocy, zwień-
czony w jednorodności bytu wykraczającego poza wszelkie metafizyczne opozycje. 

Nietzscheańskim odpowiednikiem ducha jest Życie, pojmowane holistycznie. My-
śli, uczucia, Niewyrażalne i Niepoznawalne należą do jednorodności Jedni. Jednia 
w swojej strukturze podlega energii (światu empirycznemu, przyczynowo-skutkowe-
mu, mechanicznemu) oraz życiu (duchowemu, Niepoznawalnemu, bezczasowemu). 
Siły, jak to ujmuje Nietzsche, bezustanie pulsujące i na siebie wpływające, odciskają 
na człowieku piętno – kształtują go: 

„A żeś raz wyrzekł Zaratustro: »Duch jest życiem, co samo w życie się wrzyna«”42.

Tak więc prawdą jest, że Nietzsche rozpoznaje słabości w ujęciu idealistycznym 
i pozytywistycznym, ale warto odróżniać krytykę od eliminacji. Znajduje przyczyny 
ich symplicyzacji w niepotrzebnym ich antagonizowaniu: 

„Nie ma w świecie wewnątrz i zewnątrz. Jak Demokryt przeniósł do nieskończonej 
przestrzeni pojęcia u góry i u dołu, gdzie nie mają żadnego sensu, tak w ogóle filozo-
fowie pojęcie wewnątrz i zewnątrz na istotę i zjawisko świata”43.

Sama „siła” sc. Wola Mocy jest wyłącznie brutalizacją, a sama „siła” Wiecznego 
Powrotu jest jedynie kwietyzmem. 

Nie krytykuje więc polityki za to, że jest, ani społeczeństwa, za to, że jest. Kry-
tykuje poszczególny rodzaj polityki, który eksternalizuje się w paradoksalny sposób 
na świecie takim, jaki jest — wrogiej życiu, sc. polityki plebsu (stada), która z samej 
przewagi liczebnej słabych eliminuje swoich najwartościowszych przedstawicieli. 

Taka polityka czerpie wartości z religii tłumu, z religii zrezygnowanych, licznych, tych, 
którzy forsują „pozbawiony męskości ideał44”, który nie wzbudza niesmaku. Tak jak głos 
kastrata: uwodzicielsko błogi, feministyczny uwzniośla ślady okrutnego okaleczenia. 

Jednocześnie pod fasadą „wieśniaczej niewinności” kryje się coś, co chroni sła-
bych, a zabija wrażliwych, zdaje się mówić Nietzsche. Coś, co – eksternalizuje się 
wbrew cielesności i jej surowym regułom – jak np. właśnie instytucjonalny chrystia-
nizm45. Stąd, „nie wystarczy wznieść naukę: by ludzie ją przyjęli, trzeba też ich prze-

pozostałe, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004 s. 211. To składniki nowej 
duchowości, którą zdaniem Nietzschego zarysował Schopenhauer. 

41 „Przedstawiam niniejszym Dionizosa Greków: religijną afirmację życia, całego, nie zaś życia 
zakłamanego i połowicznego”. Ibidem, s 409.

42 Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, tłum. Berent W., Wydawnictwo Vesper, Wydanie I, Poznań 2006, s. 242.
43 Nietzsche F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1991, s. 31-31.
44 Nietzsche F., Wola mocy, tłum. Drzewiecki K. i Frycz S., Wydawnictwo „vis-a-vis/Etiuda”, Kraków 

2011, s. 168. 
45 „»Państwo chrześcijańskie«, »chrześcijańska polityka« jest bezwstydem, kłamstwem, takim jak na 
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mocą (Wolą Mocy) zmienić (swoim egoizmem reprezentowania siebie). Zaratustra 
w końcu to pojmuje” [F. Nietzsche, Pisma pozostałe, tłum. Bogdan Baran, Wydawnic-
two „inter esse”, Kraków 2004, s. 326] – to wyraźne wezwanie do aktywności w sferze 
publicznej (tego, co się eksternalizuje), wezwanie do polityki, do „przedstawienia się” 
Światu i złożenia mu ślubu wierności. Polityk w dostojności tego, co jest. Człowiek 
wezwany do reprezentowania w eksternalizacji – arystokratycznego smaku. 

Wola Mocy i Wieczny Powrót to jedynie terminy mające przybliżać całościową 
eksternalizację i określać ich zależność, wymiar i stosunkowość na potrzeby opisu. 
Jest różnica jednak, jak mówi Nietzsche „co nas zniewala – Homer, Biblia, czy nauka” 
– i chce przez to powiedzieć, że eksternalizacji, jej zgodność z tym, co jest, w poszcze-
gólnych doktrynach różni się stopniem przystawalności do tego, co jest. 

 „Wycisnąć charakter bytu na stawaniu się” oznacza – w konsolidacji Woli Mocy 
z Wiecznym Powrotem w jednostce doprowadzić do pragnienia tego, co jest rudymen-
tarne, najbardziej prawdziwe i prawdopodobne dla eksternalizacji. To, co najbardziej 
prawdziwe, znajduje się poza jednostką, ale nie poza jednostkowością46. Poza myślami 
jednostki, ale nie poza jednostkowym życiem, zaświadczanym przez zeksternalizo-
wane. Religijność Wiecznego Powrotu musi być zatem trwale odnawiana w uświado-
mionej linearnie działającej, politycznej twórczej Woli Mocy47, w pracy empirycznej 
jednostkowego (typu) przemieniającej się w życie – nadaje w ten sposób całej istocie 
sprawy dostojnej teleologii. 

 „Greckość” traktowana jest u Nietzschego jak matryca, jako „najwyższa z dotych-
czasowych moralności”48, nie jako gotowy materiał do wskrzeszenia prastarej religii. To 
uprzedmiotowienie dionizyjskiej energii w żywiole apollińskim, który odciska się w formę 
przez „syntezę” z „tym, co jest wschodnie” tj. z Dionizosem, żywiołem temperament-
nym, nieuchwytnym, niewyrażalnym, efemerycznym, życiodajnym. Ich „współobecność” 
w pełni zeksternalizowana jest oksymoronem, utrwaloną w symbolu efemerydą:

„Krótki czas współobecności Appola i Dionizosa jest okresem dzieł sztuki. Potem 
oba popędy wzmagają się – im wspanialszy radykalizm myślenia, tym wspanialszy sta-
je się rozwój żywiołu dionizyjskiego. Absolutne państwo, absolutna mistyka, absolutna 
nauka (Rzym, chrześcijaństwo, Arystoteles), rośliny bez kwiecia. Aleksander – abso-
lutne państwo, Arystoteles – absolutna nauka. (Absolutny geniusz mistyki)”49.

I tak Nietzsche relacją dwóch żywiołów identyfikuje i interpretuje inne tradycje, 
takie jak platonizm, czy chrześcijaństwo, czy inne zjawiska kulturowe (współwystę-
pujące). Odnajduje pokrewieństwa i regularności wśród zjawisk, choć chciałyby być 
czymś innym:

przykład chrześcijańskie dowództwo armią, które w końcu »Pana zastępów« traktuje jako szefa sztabu 
jeneralnego. Papiestwo także nigdy nie było w stanie prowadzić polityki chrześcijańskiej... a jeśli 
reformatorowie uprawiają politykę, jak Luter, to wiadomo, iż są oni takimi samymi zwolennikami 
Machiavella, jak jacykoliwek immoraliści lub tyrani”. Ibidem, s. 112.

46 „Potwierdzenie i zaprzeczenie jednego i tego samego nie jest nam dane, jest to subiektywna zasada 
doświadczalna, nie wyraża się w tem »konieczność«, lecz tylko niemożliwość”. Ibidem, s. 233. 
47 „Jeśli gwiazdy nie chcą wam spadać z nieba, to rzućcie w niebo swoje gwiazdy: to będzie całe wasze zło”! 

Nietzsche F., Pisma pozostałe, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 323.
48 Ibidem, s. 303. 
49 Ibidem, s. 184.
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„Absolutna mistyka, choć nazwę i inspirację zaczerpnęła z Orientu, w całkowicie 
greckiej co do charakteru Ewangelii św. Jana okazuje się owocem tego samego ducha, 
z którego zrodziły się misteria. Wszelka nauka nastawiona na pozór, jako że trzyma się 
ściśle indywiduacji i nie uznaje jedni istoty. W tym sensie jest appolińska”50. 

Wszystko zależy od relacji tych dwóch żywiołów w eksternalizacji51. Nietzscheań-
skie pełnia i pożądanie nieustanie się wikłają w eksternalizacji tego, co jest. Forma-
cja apollińska jest natchniona i „rozpychana” dionizyjskim upojeniem, skontrowana 
w „mgnieniu” statycznego ujęcia. Zarówno słowo, jak i forma nie może oddać istoty 
tego połączenia, ponieważ eksternalizacja jest zawsze w stosunku (niepodzielna, jed-
norodna), ale słowa mimo wszystko symbolizują to, co jest – bardziej bądź mniej od-
powiednio52. Upraszcza się, gdy Wieczny Powrót naśladuje eksternalizujące, ponieważ 
pozbawia się „stawanie się” komponentów reprezentacji i błędów, upraszcza się, gdy 
Wola Mocy totalizuje eksternalizując pewien inteligibilny przymus. Zostaje stonowa-
na namacalnym, przedmiotowym swoim „widzialnym” odbiciem Woli Mocy. 

 „Wyższa kultura jest z konieczności nierozumiana (...) jest zawsze tłumaczona fał-
szywie przez niższą”. Cnota, która jest przeznaczona dla wszystkich, gubi powab, rys 
arystokratyczny. Pospolituje się. Pojednanie Dionizosa i Apollina jest najwyższego 
rodzaju stanem religijnym, wyjątkowością, w której jasność umysłu współwystępuje 
z życiodajnym upojeniem. Antagonistyczny charakter Bóstw jednoczy się na polu bi-
twy, czyniąc zwycięzców z obu przeciwników – dla uświęcenia tego, co jest. 

Helleńska istota religijności na podstawie nietzscheańskiej egzegezy antycznych 
źródeł wyznacza punkt archimedesowy w historii dziejów myśli. Identyfikuje helle-
nizm jako religię-kolebkę cywilizacji zachodnioeuropejskiej i podkreśla znaczenie 
religijności dla autentycznego życia: rzeczywista wiara wyznacza rodzaj umowy spo-
łeczno-politycznej. Klasyczne podejście do religijności przeprawia się przez ogrom-
ną historyczną przepaść pomiędzy światem antycznym a współczesnością. Drzemią 
w nim możliwości w witalnym typie jestestwa, które zostało uśpione. Następstwem 
przewrotu sokratejskiego w historii myśli było formowanie Świata przez abstrakcyjne 
pojęcia, wynaturzające byt. 

Religia skonstruowana przez logiczny aparat pojęciowy asekuruje typy: liczne, śred-
nie, wyczerpane przed nawałnicą wiecznej życiodajności, i pozwala przeżyć najsłab-
szym. Jednocześnie skazuje na banicję wrażliwych, pragnących przeżywać to, co jest; 
blokuje dostojną duchowość. Wyznają taką religię ci, którzy nie umieją zwielokrotniać 
życiowego doświadczenia, i ci, którzy mamieni są marzeniem o powszechnej równości. 

Nietzsche toruje drogę temu, co w bycie najszlachetniejsze, co jest klasyczne dla 
kultury zachodnioeuropejskiej – spójności myśli, słów i czynów w rzeczywistości. 
50 Ibidem, s. 178.
51 „Walka tych dwu form przejawu woli miała pewien nadzwyczajny cel, utworzenie wyższej możliwości 

bytowania, a w niej osiągnięcie jeszcze większego uświetnienia (przez sztukę)”. Ibidem, s. 55.
52 „Teraz winna się wyrazić istota natury, konieczny jest nowy świat symboli (eksternalizacji), wyobrażenia 

towarzyszące przechodzą w obrazach wzmożonej ludzkiej istoty w symbol, są z najżywszą fizyczną 
energią prezentowane przez całą cielesną symbolikę, przez gest taneczny. Ale i świat woli (Woli Mocy) 
żąda jakiegoś niesłychanego symbolicznego wyrazu, ekscesy harmonii, dynamiki, rytmiki narastają 
gwałtownie”. Ibidem, s. 60. 
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Zwraca uwagę, że współczesny trend do sekularyzacji nie eliminuje religii, samemu 
stając się quasi-religijną formułą organizacji rzeczywistości. To odejście od religijne-
go życia jest tylko pozorem: 

„Chociażby się człowiekowi zdawało, że jest jak najbardziej odzwyczajony od religii, 
nie jest nim przecież do tego stopnia, żeby nie doznawać przyjemności z uczuć i nastro-
jów religijnych, kiedy się zjawiają bez swej treści pojęciowej, naprzykład w muzyce”53.

Występują więc formy religijności, w których sztucznie narzuca się światu środki 
do ich poznania. „Wewnętrzne pragnienie”, przebłysk myśli nie dowodzi tego, że coś 
naprawdę istnieje. Tylko taki układ religijny, który umacnia wrażliwych, eksterna-
lizując ich pragnienia dla ich pełnego rozwinięcia się w tym, co jest – współtworzy 
harmonijny, trwały układ społeczno-polityczny. Religijność dostojnych pobudza do 
życia to, co w człowieku najdelikatniejsze i najrzadsze. Umożliwia eksternalizację 
religii życia, w której człowiek nie jest już artystą, przewrotnym, skłóconym w swoim 
samoodzewnętrznieniu indywiduum: 

„(...) indywiduum natura ukazywać się musi – niepojęta, straszna, pełna tajemnic 
natura – jako państwo wolności, samowoli, potęgi wyższej, ba nawet jako nadludzki 
stopień istnienia, jako Bóg. (...) jednostka jednak czuje, iż od tych kaprysów natury za-
leży jej byt, szczęście, szczęście rodziny, państwa powodzenie wszelkich przedsięwzięć: 
w jaki sposób można wywierać wpływ na tych straszliwych nieznajomych, w jaki spo-
sób można skuć królestwo wolności? Czyż nie ma żadnego środka, by uregulować 
również owe moce zapomocą tradycji i prawa, jak ty sam jesteś prawom podległy?”54.

Byt pogrążony w izolacji podyktowanej antropologicznym selektywizmem uwodzi do 
nabywania złych dowodów za dobre, mylenia religijności z pragnieniem tego, co być powin-
no, a zdarzyć się nie może. Taka wiara nie przenosi gór, ale tworzy je tam, gdzie ich nie ma. 

Większość ludzi, jak twierdzi Nietzsche, nie ma odwagi do przeżycia tego, co jest 
i musi ratować się w religii (lub quasi-religijnym wymiarze nauki) – tak działającej, 
że przesłania obraz natury. Z drugiej strony w doskonałym uduchowionym zespoleniu 
jestestwa z tym, co jest, wolnym do inspirującej życiodajnej twórczości, w poczuciu 
swojej niewielkości wobec współbytującego życia, dojrzewa dostojeństwo: 

„Jeżeli cofniemy się myślą do czasów, w których życie religijne rozkwitało najbuj-
niej, spotkamy się z zasadniczem przekonaniem, którego obecnie już nie podzielamy; 
wskutek czego znajdujemy dla siebie raz na zawsze zamkniętymi wrota do życia reli-
gijnego: tyczy się ono natury i obcowania z nią”55. 

„Obcowanie z naturą” określa sedno dostojnej religijności. Dostęp do religijnych do-
świadczeń został zamknięty, ponieważ człowiek uznał naturę za coś, czym ona dla człowieka 
nie jest – za śmiertelnego wroga. Świata nie trzeba zmieniać, wystarczy się w niego wsłuchać. 

Intruzja inwazyjnych dualnych pojęć na tkankę Świata zostaje przezwyciężona 
w tonicum klasycznego smaku uświęcającego wszelką eksternalizaję. Nawet skrajnie 

53 Nietzsche F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1991, s. 142.
54 Ibidem, s. 128-129.
55 Ibidem, s. 127.
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sprzeczne „pierwiastki” mają w niej udział. Przyjazność wobec natury jest konieczno-
ścią w filozofii Nietzschego, ale nie celem samym w sobie. 

Różnica pomiędzy religijnością dostojną a stadną polega na tym, że religijności 
dostojnej nie jest obojętne czy to, co zawiera esencję wiary, jest prawdziwe, czy nie. 

Słowa nie mogą zmienić podstawy ontologicznej, mogą z nią współgrać. Człowiek 
może negować własne podstawy, ale przez negację nie stanie się świętym. Religijność 
dostojna szuka aż do momentu, w którym byt kreuje się samoistnie z siebie. Ona przyj-
muje naturę i odmawia wyobrażeniom o Świecie prawa do dyktatu: 

„Nie waż sobie tego mało, żeś jeszcze był religijny; zbadaj to dobrze, jak to miałeś 
jeszcze szczery przystęp do sztuki. Czyż właśnie przy pomocy tych doświadczeń nie 
przebiegasz z lepszem rozumieniem niezmiernych dróg dawniejszej ludzkości? Czyż 
nie na tym gruncie właśnie, który tak ci się czasami nie podoba, czyż nie na gruncie 
niejasnego myślenia wyrosły najwspanialsze owoce dzisiejszej kultury? Trzeba było 
religię i sztukę kochać, jak się kocha matkę i karmicielkę – inaczej mądrym stać się nie 
można. Lecz trzeba umieć patrzeć poza nie, trzeba umieć wyrosnąć ponad nie; jeśli się 
zostaje w ich władzy, nie rozumie się ich”56. 

Religijność tworzy człowieka kompletnym. Zapewnia godność, spójność i poczu-
cie autentycznej wspólnoty. Życzliwość dla tego, co jest, nie oznacza więc zmateria-
lizowania życia, a jego wzbogacenie, jego ukoronowanie (się) w sobie. Umiejętność 
dostrzeżenia tego, co dzieje się poza systemową religijnością porządkującą byt, jest 
wyznacznikiem wierzeń szlachetnych. 

Wiara o tyle ma moc, o ile współdziała ze Światem. Gdy pojęcia zaczynają się 
uniezależniać od tego, co jest, prawdziwa wiara niszczeje. Ruina wynika z koncentra-
cji na logicznym symulakrum rzeczywistości, branym za rzeczywistość – tak żywot-
ność przeradza się w życiową apatię. Zjawisko określone jest jako nihilizm właściwy, 
który tworzy fałszywe pojęcie stałości istoty, przesuwając pojęcie wieczności stawa-
nia się na bezczynność życiową. Odseparowany od „stawania się” intelekt deformuje 
w sposób znaczący ontologię, czyniąc z niej przyczynowo-skutkowe zajęcie stricte 
intelektualne, unieważniając nieskończone inne aspekty jestestwa. Najwyższej rangi 
religijność wyraża się w żywotności ducha, krzepkości istoty ontologicznej, która po-
czytuje całość życia za fundamentalną, za godną przeżycia.

Religijność dostojnych jest jednym z głównych pojęć jego filozofii. Dotyczy Świa-
ta, w którym dualizm ducha i materii jest traktowany tylko jako konieczny logocen-
tryzm pojęć opisujących zjawiska. Dualizm nie ma odzwierciedlenia w tym, co jest. 
Strukturalnie religijność dostojnych ma swoją nić przewodnią w religijności starożyt-
nej Greckiej Hellady, bez wulgarnego kalkowania jej wzorców i archetypów. Istotą jej 
greckiego wymiaru jest autentyczny pluralizm, który panuje w przestrzeni publicz-
nej – istnienie we wspólnej przestrzeni doktryn dla wymagających i dla tych, którzy 
traktują religijność jako formę ucieczki od życia. Religijność w pismach Nietzschego 
cechuje realizm, przywiązanie do klasycznej metody poznawania świata, oraz życz-
liwość względem tego, co jest. Umiłowanie świata, który jest, a nie tego, który być 
powinien. Religijny charakter bytu nie wynika z narzucania arbitralnego systemu po-

56 Ibidem, s. 284.
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jęć na to, co jest, a ze współpracy wszystkich segmentów ontologicznych. Jest kon-
sekwencją niewystarczalności nauki, która obserwuje byt z określonej paradygmatem 
logicznym perspektywy. Z nietzscheańskiej krytyki hipertroficznej resentymentalnej 
inteligibilności wynikają inne zjawiska niż brak miejsca na rozum czy absolutna kon-
testacja uniwersalizmu aksjologii lub „motyw rezygnacji z fundamentalistycznego ro-
zumienia natury człowieka, sc. że jego tożsamości nie ustanawiają żadne trwałe cechy, 
przesądzające o stałej jego istocie”57. 

Religia ma kluczowy wpływ na kondycję bytu ludzkiego – czy ten zadomawia się 
w tym, co jest, czy dochodzi do głosu przeciwnaturalność rozstrzygająca o tym, co 
dobre, a co złe na podstawie antropologicznego logicznego sądu. Fałszywym więc 
jest z gruntu przeświadczenie, że Nietzsche hołduje irracjonalności, wulgarnemu wy-
zwoleniu wszelkich instynktów, panheterycznego zwierzęcego żywota. Zasady wiary 
sformułowane w starożytnej Grecji doczekały się w jego twórczości godnej recepcji. 
Konfrontując religijność dostojnych z warunkami współczesnymi, Nietzsche przed-
stawił spójny metafizyczny projekt harmonijnego jestestwa i dotarł do samego źródła 
europejskiego nihilizmu. Rozgraniczył to, co cechuje najwykwintniejsze typy ludzkie 
i to co, przynależy do najliczniejszych, a całość życia spostrzegł jako religijną („Świat 
[sam w sobie] jest doskonały”). 

Zbliżył, tak oddalone przez ostatnie dwa tysiąclecia do siebie, czyn, myśl i słowo. 
Przedstawia możliwości eksternalizacji układów ontologicznych tych, które wspierają 
moce twórcze i duchowe drzemiące w zorganizowanej na kształt helleński wspólnocie 
i te działające w niszczycielski sposób. Przedstawia religijną organizację wspólnego 
losu ludzkości, która współtworzy wokół byt najdoskonalszy, niezatracający granic 
poczucia tego, co pospolite i tego, co szlachetne. Umysł jest wszędzie tam, gdzie jest 
każda cząstka bytu – nie tylko w logicznych spekulacjach – jest to prawda „nie dla 
każdych uszu”, stąd podział na religię dla dostojnych i religię dla najliczniejszych. 
Nowe „tablice” zasad moralnych nie są tworzone według gustu stadnego, a dla tego, 
co najtrudniej osiągalne. 

Nic nie daje prawa człowiekowi osądzać co dobre, a co złe, a jednocześnie jest on 
zmuszony poprzez tragiczny charakter bytu do samoorganizacji. Jakość organizacji na 
Świecie „rzeczy” zależy od ufności do niego. Dopiero holistycznie traktowany umysł 
tworzy podstawę dla religijności dostojnych, a ta do harmonijnej, pełnej życiowo-
ści – łagodzącej nawet najskrajniejsze przeciwności. Nobilituje tych, którzy w zgo-
dzie z tragicznym charakterem istnienia, nie wycofują się z przeżywania bólu, ani też 
nie zatrzymują się na mądrości cierpienia, jako szczycie ludzkich możliwości (dla 
podtrzymania stanowiska usprawiedliwiającego nihilizm). Jednocześnie ontologiczne 
ujęcie Nietzschego nie wyklucza udziału tych, którzy udział w życiu ograniczają do 
minimum. Takie podejście tworzy fundament dla zasady amor fati – tym, którzy mi-
łują swój nawet najbardziej nieprzychylny los w życiu. Nie człowiek decyduje o szla-
chetności, a Świat jako taki, wyznacza warunki do jego osiągnięcia, do których czło-
wiek może się stosować, lub nie. Układ ontologiczny autora Wiedzy radosnej tworzy 
warunki dla zaistnienia (eksternalizacji) tego, co w jestestwie wyższe, dostojniejsze 
i delikatniejsze. Tworzy warunki dla dominacji religii panhelleńskiej w cywilizacji za-

57 Moryń M., Wolność i tragizm losu ludzkiego w egzystencjalizmie, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 2.
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chodnioeuropejskiej. Warunki dla tych, którzy życzą sobie ponownego przyjścia nań 
w nieskończoność.

Na fundamencie z triumfu istnienia, z którego przemawia witalna duchowość, du-
chowa płodność, świadoma swojego tragicznego charakteru myśl Nietzsche identy-
fikuje dostojeństwo istnienia. Esencja filozofii Nietzschego tkwi w zbliżeniach do-
konanych między starożytnością a współczesnością, które ugruntowują tę klasyczną 
tradycję. Stronniczy ton krytyków klasycznej koncepcji religijności Fryderyka Nietz-
schego wynika z malowniczych uprzedzeń wobec jego filozofii58. Hellenizm sam w so-
bie jest tak pogodny, że napełnia wierzącego piękną ufnością do Świata, którą umysły 
ociężałe poczytują za naiwność:

„(...) kult religijny (...) opiera się także na wyobrażeniach szlachetniejszych; 
każe przypuszczać istnienie stosunku sympatyi między ludźmi, istnienie życzliwości, 
wdzięczności, wysłuchiwania zanoszących prośby, kontraktów między wrogami, udzie-
lenia rękojmi, dążenia do obrony własności. Nawet na bardzo nizkim stopniu cywili-
zacji nie stoi człowiek wobec natury jako bezsilny niewolnik, nie koniecznie bywa jej 
sługą, pozbawionym woli: na greckim stopniu religii, szczególnej w stosunku do bóstw 
olimpijskich, można nawet myśleć o współżyciu dwuch kast, dostojniejszej, potężniej-
szej i mniej dostojnej; obydwie one jednak z pochodzenia należą w pewien sposób do 
siebie i są jednego gatunku, nie potrzebują się wstydzić siebie. To jest dostojne w reli-
gijności greckiej”59. 

Religijność jest osiągnięciem poczucia realizmu. Religijna myśl Nietzschego prze-
zwycięża tak tendencje poststrukturalistyczne do nadmiernej subiektywizacji, jak ideali-
styczne – do roszczeń uniwersalnej obiektywności z zakamuflowanym nihilistycznym 
egalitaryzmem. Religia dostojnych to świadectwo spójności między wyobrażeniami 
o świecie i ich uzewnętrznianiem. 

Witalne, głęboko uduchowione współuczestnictwo bez samozatraty. Najsubtelniej-
sza pobożność, bez katorżniczej ascezy. Sprzyja doskonalszej formie bytowania. 

Nietzsche mówi nam: Świat nie znika, jeśli przestaje się w niego wierzyć. 
I tak filozof rozpoczyna wielkie przepatrywanie doktryn sprzeciwiających się Światu 

za to, że jest Światem. I tak Nietzsche rozpoczął sąd nad zazdrosnym Bogiem. Bóg zo-
stał postawiony przed Sądem, by zeznać, dlaczego znienawidził Świat i przez to umarł. 

58 „[…] greckiej religii grozi lekceważące uznanie jej za igraszkę fantazji – jeśli nie uświadomić sobie 
często zapoznawanego rysu najgłębszej mądrości (...) ręce żądnych przyjemności pisarzy utworzyły 
pojęcie »greckiej beztroski«, i w rezultacie z całą bezczelnością wszelkie rozwiązłe, leniwe życie 
waży się siebie usprawiedliwiać, a nawet nobilitować słowem »greckie«” Nietzsche F., Pisma 
pozostałe, tłum. Baran B., Wydawnictwo „inter esse”, Kraków 2004, s. 46-47. 

59 Nietzsche F., Ludzkie arcyludzkie, tłum. Drzewiecki K., Wydawnictwo „bis”, Warszawa 1991, s. 131-132.
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Religijność dostojnych. Propedeutyka ontologii klasycznej Fryderyka Nietzschego

Strzeszczenie:

Zakres tematyczny pracy opiera się na materiale jednorodnej substancjalnie filozofii Fryderyka Nietz-
schego ukazanej na tle analizy źródeł i dopływów krytyki autora Jutrzenki. Stanowi próbę propedeutyki 
sensu projektu „systemu w aforyzmach” Nietzschego, który tradycję myśli zachodnioeuropejskiej sytuuje 
w sercu i prapoczątku kulturo-historycznym europejskiej kultury sc. w starożytnej Grecji. Stwierdzono 
na podstawie podjętej refleksji, przynależność myśli nietzscheańskiej do klasycznej ontologii przedso-
kratejskiej. Pomimo różnorodnej interpretacji dzieł autora Poza dobrem i złem, często wykluczającej się 
wzajemnie, nietzscheański postulowany układ ontologiczny, pozostał i funkcjonuje w przestrzeni dzia-
łających w scaleniu zagadnień nauki i religii. Celem pracy jest krystalizacja rodowodu pojęć filozofii 
Fryderyka Nietzschego, który odwołuje się do antycznych tropów i toposów, formułując argumenty on-
tologiczne. Podkreślenie znaczenia kolebki cywilizacji zachodnioeuropejskiej, antycznej sztuki, kultury, 
polityki dla europejskiej religijności i duchowości i samej ontologii jest istotą nietzscheańskich ambicji 
filozoficznych. Centrum namysłu dla optymalnego najbardziej rudymentarnego zrozumienia „natury” 
człowieka. Rozważania prowadzą do wniosku o klasycznym charakterze nietzscheańskiej spuścizny 
i priorytetowym miejscu kultury antycznej w całej historii rozwoju dziejów zachodnioeuropejskich. Na 
podstawie analizy uwidacznia się źródłowy rozdźwięk między Starożytną Grecją a doktrynami do niej 
późniejszymi i powstałymi np. chrześcijaństwem, czy komunizmem. Główną tezą pracy jest: ukazanie 
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struktury jednorodności substancjalnej myśli Nietzschego w ścisłym związku z filozofią i religijnością 
antyczną i możliwości dla systematycznego odzwierciedlenia charakteru bytu „takim, jaki jest”. W eks-
ternalizacji solidarnej z koncepcją Woli Mocy współbytującej z Wiecznym Powrotem rozdźwięk między 
terminami z pogranicza wiary i nauki staje się jedynie logocentrycznym narzędziem.

Słowa kluczowe: Eksternalizacja, Wieczny Powrót, Wola Mocy, dostojność, prawda, kłamstwo, aksjolo-
gia, Dionizos, Apollo, tragizm, greckość, Grecja, hellenizm, Hellada, jednorodnośc, substancja, dualizm, 
chrześcijaństwo, doktryna, Bóg jest martwy, buddyzm, cierpienie, prajednia, epistemologia, indyferen-
tyzm, polityka, religia, religijność.
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Losy i twórczość filozofów pochodzenia żydowskiego 
związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim na 

przykładzie Mechela Weisingera2

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie historii nauczania filozofii na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w latach 1918-1939, z naciskiem na losy i dorobek studentów 
i studentek pochodzenia żydowskiego. Ówcześnie stanowili oni prawie połowę tych, 
którzy otrzymywali dyplomy doktorskie z zakresu filozofii ścisłej, lecz do dziś ich 
myśl i biografie nie zostały szerzej przedstawione. W dalszej części poruszam te kwe-
stie w odniesieniu do jednego z nich, Mechela Weisingera (1902-1989), badacza Arno-
biusza i nauczyciela, który jeszcze przed wybuchem II wojny światowej wyemigrował 
na Bliskich Wschód. Tam przyczynił się do rozwoju humanistyki jako historyk, filozof, 
wykładowca i autor programów nauczania. Odnoszę się także do dzieł osieroconych – 
zagadnienia z dziedziny prawa autorskiego, które wpływa na możliwość korzystania 
z dorobku przedwojennych twórców, a co za tym idzie – także ich recepcję. 

1. Filozofia na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego

Uniwersytet Jagielloński należał do pięciu publicznych wszechnic w czasach Dru-
giej Rzeczypospolitej. Oprócz niego funkcjonowały Uniwersytet Warszawski, Uni-
wersytet Jana Kazimierza, Uniwersytet Stefana Batorego i Uniwersytet Poznański. To 
okres dynamicznego wzrostu zainteresowania studiami wyższymi – wyższe wykształ-
cenie zyskiwało na znaczeniu, a ponadto chęć edukacji wyrażały roczniki, których 
dostęp do uczelni był bardzo ograniczony ze względu na trwającą w latach 1914-1918 
I wojnę światową, a później także wojnę polsko-rosyjską o ustalenie granic. 

Uczelnie w tym okresie zmagały się z wieloma niedostatkami. Dla przykładu po-
wstała na początku wieku pracownia psychologii doświadczalnej prowadzona przez 
Władysława Heinricha została niemal doszczętnie zniszczona, a aparatura badawcza 
rozkradziona. Ponadto brakowało lokali, w których można było prowadzić wykłady 
i seminaria, brakowało kadr do kształcenia rzeczy zapisujących się słuchaczy. Sprawy 
nie ułatwiało to, że na Wydziale Filozoficznym, oferowano najszerszą ofertę dydak-
tyczną, co przyciągało wielu chętnych. Wygłaszano na nim wykłady z filozofii, filo-
logii, fizyki, biologii, chemii, geografii, matematyki i innych. Tymczasem, ab zostać 
studentem bądź studentką, należało przede wszystkim posiadać maturę, odpowiedni 
wiek i finansowanie nauki (studia były płatne, ale jednocześnie dostępnych było wiele 

1 Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności.
2 Badania będące podstawą niniejszego artykułu zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum 
Nauki na podstawie umowy nr UMO-2014/13/N/HS2/02813 w ramach projektu Problem utworów osie-
roconych wobec pamięci kulturowej na przykładzie piśmiennictwa wybranych żydowskich filozofów 
i filologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego (1918-1939).
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funduszy stypendialnych bądź też można było ubiegać się o obniżenie czesnego). 
Uniwersytet Jagielloński był drugim co do wielkości uniwersytetem – pierwszy 

był Uniwersytet Warszawski. Jednak to właśnie na krakowskiej wszechnicy najwięcej 
osób otrzymało dyplomy doktorskie z filozofii ścisłej (przymiotnik ścisła był dodawa-
ny dla odróżnienia filozofii od innych, pokrewnych jej nauk, np. psychologii). Cho-
ciaż UJ był najstarszy z omawianych ośrodków naukowych i cieszył się nieustającym 
prestiżem, jeśli chodzi o filozofię, to był wiodący. Zdecydowany prym wiódł Uni-
wersytet Jana Kazimierza, z którym do śmierci był związany Kazimierz Twardowski, 
założyciel logiczno-filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej. Jego uczniowie, jak 
Kazimierz Ajdukiewicz, wykładali później na Uniwersytecie Warszawskim. W Wil-
nie, w którym w 1919 odnowiono uniwersytet, prym wiódł Tadeusz Czeżowski. Jeśli 
zaś chodzi o krakowską uczelnię, w międzywojniu opiekunami naukowymi prac byli 
przede wszystkim Władysław Heinrich3, Witold Rubczyński4 i Tadeusz Garbowski5. 
Nie wyczerpywali oni listy wszystkich pracowników. Oprócz nich wykładali także 
Zygmunt Zawirski6, Henryk Elzenberg7, Stefan Harassek8, Ludwik Chmaj9, Bolesław 
Gawecki10, Marian Heitzman11 i Joachmim Metallman12, a jako asystentki w Semina-
rium Filozoficznym zatrudnione były Janina Suchorzewska13, Józefa Grysakowska-

3 Władysław Heinrich (1869-1957) – polski filozof, psycholog i pedagog, kierownik laboratorium psycho-
logii eksperymentalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Pedagogicznego oraz Katedry Filozofii.
4 Witold Rubczyński (1864-1938) – historyk filozofii, prawnik, zajmował się historią filozofii polskiej i estetyką. 
5 Tadeusz Garbowski – filozof i zoolog, badacz myśli Kanta, założyciel Laboratorium Psychogenetyczne-
go, muzyk i poeta – wraz z Elizą Orzeszkową opublikował Ad astra, ofiara Sachsenhausen.
6 Zygmunt Zawirski – filozof przyrody, wykształcony we Lwowie pod kierunkiem Kazimierza Twardow-
skiego, w 1924 roku otrzymał na UJ habilitację na podstawie rozprawy Metoda aksjomatyczna a przy-
rodoznawstwo (tekst ukazał się w dwóch częściach na łamach Kwartalnika Filozoficznego w 1923 r.), 
pracował na UJ w latach 1924/25 oraz 1937-1939.
7 Henryk Elzenberg (1887-1967) – filozof, aksjolog, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w 1922 
roku habilitował się na UJ na podstawie rozprawy o Marku Aureliuszu, z krakowską uczelnią był zwią-
zany do 1927 r. 
8 Stefan Harasek (1890-1952) – historyk filozofii, specjalizujący się w filozofii polskiej, w 1925 otrzymał 
doktorat na podstawie dysertacji Kant w Polsce, wykładał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 
9 Ludwik Chmaj (1888-1959) – filozof i historyk, badacz arianizmu, w 1914 roku otrzymał stopień dok-
torski na UJ na podstawie pracy będącej początkiem jego pogłębionych studiów na temat Kartezjusza: 
Wollzogen przeciw Descartes’owi, później zajmował się przekładem dziel Kartezjusza na język polski, 
późniejszy profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, po II wojnie światowej związany z Polską 
Akademią Nauk w Warszawie.
10 Bolesław Gawecki (1889-1984) – filozof przyrody, nauczyciel, w 1914 r. przedstawił doktorat Kau-
zalizm i funkcjonalizm w fizyce, a w 1930 habilitację Stosunek czasowy przyczyny do skutku. Wykładał 
między innymi na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Warszawskim i Katolickiej Akademii 
Teologicznej.
11 Marian Heitzman (1899-1964) – historyk filozofii specjalizujący się w myśli renesansu, początkowo 
zajmował się teologią, by zwrócić się ku filozofii, doktorat otrzymał w 1925 roku na podstawie roz-
prawy Jana Wyclifa traktat „De universalibus” i jego wpływ na Uniwersytet Paryski, z Uniwersytetem 
Jagiellońskim był związany do II wojny światowej, później wyemigrował do Kanady i USA, gdzie nadal 
pracował naukowo.
12 Joachim Metallmann – filozof I przyrodoznawstwa, uczeń Władysława Heinricha, autor pracy doktor-
skiej Zasada ekonomii w myśleniu (1912) oraz habilitacyjnej Determinizm nauk przyrodniczych (1933), 
pracował na UJ w latach 1933-1939, ofiara Sachsenhausen.
13 Janina Suchorzewska (1873-1967) – filozofka, lekarka, malarka, badaczka Kanta. Pracę doktorską po-
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Zięba14 i Janina Turczyńska15. To jednak pierwsi trzej wymienieni profesorowie mieli 
największy wpływ na kształcenie filozoficzne w Krakowie w omawianym okresie.

2. Sytuacja Żydów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytecie 
Jagiellońskim w międzywojniu

Okres dwudziestolecia międzywojennego był pełnym napięć pomiędzy studentami 
różnych narodowości na polskich uczelniach. Uniwersytet Jagielloński nie był wolny od 
problemu antysemityzmu. Już w 1918 roku, jeszcze za czasów austriackich, na Wydziale 
Lekarskim wprowadzono numerus clausus dla studentów wyznania mojżeszowego. W 1923 
roku, za sprawą Władysława Kiernika, który chciał wprowadzić ustawowo ograniczenia dla 
studentów żydowskich, temat był poruszany na radach wydziałów wszystkich uniwersyte-
tów. Pomimo niechęci części profesorów, na Wydziale Filozoficznym limity przyjęć dla Ży-
dów nie zostały uchwalone (choć decyzja ta nie była jednogłośna). Chociaż, przynajmniej 
formalnie, nie było problemów z kształceniem studentów i studentek pochodzenia żydow-
skiego, realnie natrafiali i natrafiały one na szereg utrudnień, właściwie uniemożliwiających 
im kontynuowanie kariery naukowej. Z tego powodu do Francji wyjechała między innymi 
Zuzanna Bier-Korngold, pionierka ergonomii i psychotechniki, która podejmowała także 
kwestie społecznego odbioru starzenia się. Pomimo tego, że w międzywojniu znacząco ro-
sła ilość studentów, liczba wykładowców pochodzenia żydowskiego była bardzo mała – jak 
podaje w 1939 roku zatrudnionych było tylko czternastu pracowników i pracowniczek na-
ukowych pochodzenia Żydowskiego.

3. Filozofowie pochodzenia żydowskiego związani z Uniwersytetem 
Jagiellońskim w latach 1918-1939

W dwudziestoleciu międzywojennym na Uniwersytecie Jagiellońskim wydano 78 
dyplomów doktorskich, chociaż starania rozpoczęło ponad dziewięćdziesiąt osób. To 
bardzo dużo biorąc pod uwagę inne uczelnie. Na Uniwersytecie Stefana Batorego, który 
miał mniej więcej o połowę mniej studentów, na całym Wydziale Humanistycznym tylko 
czterdzieści dwie osoby otrzymały doktoraty, a z filozofii – pięć osób. Na Uniwersytecie 
Warszawskim było to mniej niż dwadzieścia osób, a we Lwowie – mniej niż trzydzieści.

Ze wspomnianych wyżej 78 osób – doktorów i doktorek filozofii ścisłej 35 mia-
ło pochodzenie żydowskie. Określiłam to na podstawie ksiąg wpisowych na każdy 
semestr, w których studenci i studentki deklarowali wyznanie, język i narodowość. 
Dokumenty w postaci ksiąg wpisowych oraz tak zwane teczki doktorskie, zawiera-
jące przeważnie curriculum vitae, recenzje dysertacji oraz oceny z egzaminów rygo-
rozalnych przeważnie zachowały się dobrym stanie. Inaczej jest jednak w przypadku 
samych prac doktorskich – w zbiorze prac doktorskich znajduje się tylko sześć dokto-

święciła myśli Giordana Bruna, wieloletnia pracownika Seminarium Filozoficznego, a później także Ar-
chiwum UJ, jej prace były publikowane na łamach między innymi Przeglądu Filozoficznego.
14 Józefa Grysakowska-Zięba (1904-?) – filozofka, pracowniczka Seminarium Filozoficznego w latach 
1935-1939, jej praca magisterska nosiła tytuł: „Teoria poznania w systemie Comte’a”, przeżyła wojnę.
15 Janina Turczyńska (1898-?) – filozofka, bibliotekoznawczyni, wieloletnia pracowniczka Biblioteki Na-
rodowej, pochodziła z artystycznej rodziny, w 1921/22 roku pracowała jako młodsza asystentka w Se-
minarium Filozoficznym, pracę doktorską poświęciła etyce Kanta, uczennica Tadeusza Garbowskiego.
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ratów, kilka zostało opublikowanych w ówcześnie ukazujących się periodykach filo-
zoficznych, jednak znacząca część dorobku jest nam niedostępna, nieznana16. 

Wśród wykształconych w tym okresie filozofów znajdują się Anna Tenenebaum– 
Maria Rudzińska, późniejsza wybitna parazytolożka, Maria Rosenblatt (później Fre-
dro-Boniecka), wybitna numizmatyczka i kusztoszka Muzeum Narodowego w Krako-
wie, Witold Steineberg (później Aleksander Rudziński) – filozof i dyplomata, Samuel 
Stendig – pedagog i psycholog, a także działacz syjonistyczny, Natan Spiegel – wybit-
ny filolog klasyczny, Debora Vogel – poetka i estetyczka i inni. Było to zróżnicowa-
ne środowisko, trudno znaleźć klucz w podejmowanych przez nich tematach badaw-
czych. Żywe było zainteresowanie myślą Kanta, Hegla, estetyką, a także kwestiami 
na pograniczu filozofii i psychologii. Niestety, wielu dobrze zapowiadających się na-
ukowców zginęło w czasie wojny, nie mając możliwości rozwinąć się17.

4. Mechel Weisinger

Mechel Weisinger urodził się 5 listopada 1902 r. w Borysławiu. Jego rodzicami 
byli Osias Weisinger oraz Gitta z Weiningerów, miał prawdopodobnie młodszego bra-
ta, Kopela. Tuż po narodzinach Mechela, rodzina przeniosła się do Przemyśla, gdzie 
ukończył on w 1923 roku szkołę średnią. Jeszcze w czasie nauki w gimnazjum żywo 
interesował się filozofią, toteż po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, zapisał się na 
Wydział Filozoficzny UJ. Oprócz wykładów u Tadeusza Garbowskiego, Witolda Rub-
czyńskiego i Władysława Heinricha, wybierał także przedmioty związane z historią 
i literaturą. Do jego wykładowców należeli także Stanisław Kot18, Jan Dąbrowski19, 

16 Dane na podstawie zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod sygnaturą WF II 504 (prace 
doktorskie do 1945 r.); zachowały się tam dysertacje Feliksa Klanga, Estery Magel, Zygmunta Spiry, 
Witolda Steinberga, Hermana Ungara i Mechela Weisingera.
17 Drugiej wojny światowej z pewnością nie przeżyli Stefania Adler, Emanuel Anisfeld, Adolf Billig, 
Jozue Birnbaum, Eliasza Feldmana, Edward Frauenglas, Izrael Geller, Ruchla Hochenberg-Landman, 
Helena Jankielowska-Rapoport, Estera Mangel, Salomon Rubinrot, Wilhelm Scheller, Wolf Spierer, 
Zygmunt Spira, Samuel Stendig i Debora Vogel, nie są znane losy Maurycego Becka, Adolfa Brennera, 
Melanii Buxbaum, Feliksa Klanga, Fryderyka Kraenzlera, Zygmunta Schmeidlera, Franciszki Sonnen-
schein-Markowiczowej, Ozjasza Spiry, Hermana Ungara i Lei Ungar Dane te są ustalone na podstawie 
danych z Instytutu Pamięci Narodowej katalogów Biblioteki Narodowej, a także zbiorów Jad Waszem.
18 Stanisław Kot (1885-1975) – historyk specjalizujący się w doktrynach politycznych, opublikował mię-
dzy innymi Rzeczpospolitą Polskę w literaturze politycznej Zachodu (1919) oraz Przyczynki do dziejów 
wychowania i oświaty w Polsce (1911). Po wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii (na postawie kata-
logów Biblioteki Narodowej oraz U. Perkowska, Corpus Academicorum Facultatis Philosopiae Univer-
sitatis Iagellonicae, Kraków 2007 s. 175).
19 Jan Dąbrowski (1890-1965) – lektor języka węgierskiego i historyk średniowiecza, autor między innymi 
Korony i Litwy od chrztu Jagiełły do Warny, (1386-1444) (1923) i Humanizm i rozkład średniowiecznego 
porządku w Europie (1924), członek PAU (na postawie katalogów Biblioteki Narodowej oraz U. Perkow-
ska, Corpus Academicorum Facultatis Philosopiae Universitatis Iagellonicae, Kraków 2007 s. 56).
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Michał Siedlecki20, Leon Sternbach21 i Stanisław Piotrowicz22. W czasie studiów 
przedstawił takie prace jak Żywot św. Wojciecha i Ignacy Potocki. 

Rozprawę doktorską przygotował pod kierunkiem Witolda Rubczyńskiego. Nosi 
ona tytuł Arnobiusz – sensualista i sceptyk IV w.23 i zachowała się w zbiorach Ar-
chiwum UJ. Dysertacja składa się z sześciu rozdziałów oraz wstępu i zakończenia. 
Weisinger wskazuje, że do tej pory Arnobiusz nie był przedmiotem szczególnego za-
interesowania, a jeśli już, analizowano bądź jego epistemologią, nie podejmując się 
badania jego życiorysu. Autor decyduje się uzupełnić tę lukę w pierwszym rozdziale. 
Później przedstawia jego epistemologię i naukę o duszy. Wskazuje, że dla Arnobiusza 
jedynie wiedza o Bogu była aprioryczna, resztę poznania utożsamiał ze spostrzeże-
niem zmysłowym. Przedstawił także jego polemikę z Platonem w kwestii zapomi-
nania przez duszę wiedzy w momencie, w którym wstępuje ona w ciało. Arnobiusz 
zdecydowanie odrzucał w tym aspekcie naukę Platona, stwierdzając, że dusza jest 
niecielesna i wieczna, toteż nie może być zależna od pierwiastków materialnych. Co 
ciekawe, Weisinger wskazuje, że Arnobiusz w ogóle nie definiuje duszy, lecz skupia 
się na tym, czym ona nie jest. W jego koncepcji nie pochodzi ona od Boga, nie jest mu 
ani bliska, ani do niej podobna. Arnobiusz argumentuje, że od istoty doskonałej może 
pochodzić tylko byt doskonały, tymczasem dusza taka nie jest i to ona przyczynia 
się do zła. Dusza pojawia się dopiero wówczas, gdy wstępuje w ciało. Co do zasady, 
nie jest nieśmiertelna – zależy to od uczynków w czasie życia. Dusza, która nie zna 
Boga, umrze wraz z ciałem. W części poświęconej Bogu zastanawiał się nad statusem 
Chrystusa, argumentując, że Bóg jest wieczny i odwieczny, podczas gdy Jezus miał 
swój początek. Zastanawiał się także nad kwestią teodycei. W ostatnich rozdziałach 
podjął temat oryginalności myśli tego wczesnochrześcijańskiego pisarza. W jego opi-
nii czerpał on od stoików w kwestii uznania poznania płynącego zarówno z doświad-
czenia, jak i objawienia oraz ujęcia duszy jako czystej tablicy, dopiero zapisywanej 
przez doświadczenie, przy jednoczesnej wrodzonej idei Boga. Wykorzystał także myśl 
epikurejczyków w odniesieniu do uznania cierpienia duszy za dowód jej cielesności. 
Zdaniem Weisingera myśl Arnobiusza była eklektyczna, ale nie przyznawał się on 
do swoich inspiracji. Poddaje także krótkiej analizie relacje Arnobiusza i Tertuliana, 
uznając, że ich pisma noszą podobne tytuły i że obaj stwierdzali, że nauka o Bogu 
jest wrodzona. Uznając, że myśl Arnobiusza nie była nowa, stawia pytanie, w jakim 
stopniu myśl stoicka była dostępna scholastykom właśnie poprzez jego dzieła. W jego 
opinii było to mało prawdopodobne, ze względu na to, iż scholastycy się do niej nie 
odnosili, a ponadto pierwsze wydanie dzieł miało miejsce w 1543 roku. Otwarta, jego 
zdaniem, natomiast jest kwestia, jak bardzo jego filozofii korzystali Locke, Hume 

20 Michał Siedlecki (1873-1940) – zoolog, specjalizował się w faunie morskiej, opublikował między inny-
mi O przemianie materyi wśród morza (1907) i Opowieści malajskich (1927), późniejszy rektor Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w Wilnie, ofiara Sachsenhausen. (na postawie katalogów Biblioteki Narodowej 
oraz U. Perkowska, Corpus Academicorum Facultatis Philosopiae Universitatis Iagellonicae, Kraków 
2007 s. 331-332).
21 Leon Sternbach (1864-1940) – filolog klasyczny, pracował na UJ w latach 1891-1935.
22 Ludwik Piotrowicz (1886-1957) – historyk specjalizujący się w starożytności, autor wielu publikacji 
poświęconych Cesarstwu Rzymskiemu, a także Kultowi panującego w starożytności (1922).
23 AUJ, Prace doktorskie z lat 1860-1945, sygn. WF II 505 – Mechel Weisinger.
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i sensualiści francuscy24.
Rozprawa została dobrze przyjęta. Pochwalono jego znajomość literatury, a także 

uwypuklenie niespójności systemu Arnobiusza oraz nieujawniane przez niego wpły-
wy. Niestety, rozprawa nie ukazała się drukiem, co zapewne wpłynęło na jej recepcję, 
a właściwie jej brak. Choć Arnobiusz niemal zawsze jest omawiany w ramach pod-
ręczników, monografie na jego temat to prawdziwa rzadkość. Po zdanych rygorozach 
z filozofii ścisłej oraz z filologii klasycznej (za drugim razem)25, 3 stycznia 1933 roku 
obyła się jego promocja doktorska. Był promowany razem ze swoją koleżanką, pocho-
dzącą z Przemyśla, Melanią Buxbaum26.

Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu doktorskiego Mechel Weisinger pracował jako 
nauczyciel historii oraz filologii klasycznej. Nauczał między innymi w przemyskim 
żydowskim gimnazjum koedukacyjnym. We Lwowie odbył praktykę nauczycielską, 
zaś w latach trzydziestych pracował także w gimnazjum w Piotrkowie pod Łodzią. 
Wnioskował o przyznanie uprawnień do nauczania filozofii27. Z tego okresu zachowały 
się jego inne prace – głównie wypracowania. Są to: Stosunek cesarza Konstantyna do 
chrześcijaństwa, Powołanie i upadek Rzeczypospolitej Krakowskiej, a także Króle-
stwo pergamońskie a Rzym28. 

W Przemyślu Mechel Weisinger był zaangażowany w ruch syjonistyczny. Działał 
w Komitecie Lokalnym Hitachdut, gdzie stanął na czele egzekutywy w 1928 roku29. 
Ponadto wykładał w ramach uniwersytetu ludowego organizowanego przez Agudat 
Herzl w 1929 roku30. Wówczas wyjechał do Palestyny, gdzie pracował jako nauczy-
ciel. W Polsce pojawił się ponownie w 1935 roku, na rok. Mieszkał w Łodzi i nauczał 
w szkole Brojdy. Nie wiadomo, jakie były dokładnie przyczyny ponownego wyjazdu 
do Palestyny, lecz tym razem wyjechał wraz z bratem.

Na Bliskim Wschodzie stał się ekspertem od tworzenia nowych placówek dydaktycz-
nych, a także tworzenia programów nauczania. Tam, do końca wojny, administrował szkołą 
średnią rolniczą w Pardes-Chanai współorganizował gimnazjum imienia Balfoura31 w Tel 
Awiwie, niestety nie jest znana jego ówczesna twórczość. Po wojnie zaś organizował szkołę 
w Beit Hakarem, jednocześnie będąc zaangażowanym w powstanie seminarium nauczania 
historii i nauk społecznych na powstających uczelniach wyższych.

 Po drugiej wojnie światowej działał jako Michael Ziv podjął się badania relacji 
izraelsko-palestyńskich. Opublikował szereg prac na ten temat, między innymi Divre 
ha-yamim32, Perāqīm be-tōledōt hā-ammīm be-dōrēnū. 1945-197033. Ponadto pełnił 
funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Edukacji i Kultury w Izraelu. Później 

24 AUJ, prace doktorskie, sygn. WF II 505 – Mechel Weisinger.
25 AUJ, Teczki akt doktorskich podania o dopuszczenie do egzaminów ścisłych, ocena pracy, załączniki 
1860-1945, sygn. WF II 504 – Mechel Weisinger.
26 por. AUJ, Teczki akt doktorskich podania o dopuszczenie do egzaminów ścisłych, ocena pracy,
załączniki 1860-1945, sygn. WF II 504 – Melania Buxbaum.
27 AUJ, Akta egzaminacyjne kandydatów 1868-1939, 1945-1954, sygn. PKEN 26 – Mechel Weisinger.
28 AUJ, Wypracowania domowe kandydatów 1868-1939, sygn. PKEN 27 – Mechel Weisinger.
29 Wierzbieniec W., Społeczność żydowska Przemyśla w latach 1918-1939, Rzeszów 1996, s. 126.
30 Ibidem, s. 141.
31 Gimnazjum Balfoura – średnia szkoła miejska w Tel Aviwie, dziś szkoła o profilu artystycznym.
32 Ziv M., Ettinger S., Landau J., Divre ha-yamim, Haifa 1960-1964.
33 Ziv M., Landau J., Perāqīm be-tōledōt hā-ammīm be-dōrēnū, 1945-1970., Tel Awiw 1973.
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zaś był pracownikiem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie34. Wykładał przede 
wszystkim historię, ale także nauki społeczne. Oprócz działalności stricte wydawni-
czej był także redaktorem słynnej Encyklopedii Hebrajskiej, wraz Yeshayahou Leibo-
vitzem i Hugo Bergmanem. Zmarł w 1989 roku. 

5. Badania nad Mechelem Weisingerem, a kwestia dzieł osieroconych

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim35 prawa majątkowe twórców trwają siedem-
dziesiąt lat od ich śmierci. Oznacza to, że chcąc opublikować czyjś utwór, w przypadku 
filozofii jest to przeważnie tekst, należy porozumieć się z właścicielem praw majątko-
wych, którym co do zasady jest twórca – autor, jego spadkobierca bądź inny podmiot – 
np. wydawnictwo, o ile doszło do przeniesienia prawa majątkowego na mocy umowy. 
Jeśli jednak mamy ustaloną datę śmierci i minęło od niej co najmniej siedemdziesiąt 
lat, wówczas dany utwór znajduje się w tak zwanej domenie publicznej. Można go 
wówczas publikować bez zgody twórcy, niemniej nadal zachowane są prawa osobiste – 
w tym prawo do autorstwa utworu i integralności dzieła. Oznacza to, że utwór z dome-
ny publicznej także należy opisać w kwestii autorstwa.

Proces starannego wyszukiwania, niezbędny do przeprowadzenia celem wpisania 
utworu na listę dzieł osieroconych, w przypadku Mechela Weisingera okazał się nie-
wystarczający. Lista ustalona w rozporządzeniu36 obejmuje szereg bibliotek, stowa-
rzyszeń twórców i baz. Część baz powstała później niż polski dorobek filozofa – na 
przykład numery ISBN nadawane są od roku 1974. Pomimo tego, że Mechel Weisin-
ger zmarł w 1989 roku, dotychczas notowany jest jedynie jako Michael Ziv. Dotarcie 
do dokumentów pozwalających uznać Mechel Weisingera i Michaela Ziva za tę samą 
osobę, wymagało pogłębionych kwerend i łutu szczęścia. Wydaje się także, że pra-
wodawca, w odniesieniu do utworów powstałych przed wojną mógłby uwzględnić 
bazy Instututu Yad Vashem, który zbiera informację o losach Żydów w czasie II woj-
ny światowej. W odniesieniu do Krakowa, gdzie doktorzy i doktorki pochodzenia 
żydowskiego stanowili prawie połowę osób, które uzyskały wyższy tytuł naukowy, 
jak wówczas nazywano doktoraty, jest to szczególnie istotne, bowiem stosując się do 
obowiązujących przepisów jesteśmy niemal skazani na uznawanie dzieł za osierocone, 
a później ograniczone korzystanie z nich, podczas gdy mogłyby one być w domenie 
publicznej. Ponadto, w przypadku osób pochodzenia żydowskiego częstokroć docho-
dziło do zmiany imion i nazwisk co nie ułatwia starannego wyszukiwania. Widać to na 
przykładzie niewielkiej grupy absolwentów filozofii z krakowskiej wszechnicy w mię-
dzywojniu. Anna Tenenbaum zmieniła imię i nazwisko na Maria Rudzińska (w mię-
dzyczasie wychodząc za mąż i przyjmując nazwisko męża – Witolda Steinberga)37, 

34 Archiwum Uniwersytetu Hebrajskiego, dokumenty osobiste Michaela Ziva – bez sygnatury – korespon-
dencja z Chaimem Greenem z 13 maja 2018 r.
35 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dziennik Ustaw 1994 nr 24 poz. 83.
36 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23 października 2015 r. w sprawie 
wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do 
utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu doku-
mentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań, Dziennik Ustaw poz. 1258.
37 Pace E., Dr. Aleksander W. Rudzinski, 89, A Polish Diplomat Who Defected, „New York Times” 08. 04. 
1989, wersja online: https://www.nytimes.com/1989/04/08/obituaries/dr-aleksander-w-rudzinski-89-a-
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Zuzanna Bier-Korngold stała się Suzanne Pacaud38, wspomniany Witold Steinberg 
zmienił dane na Aleksander Rudziński. Brak scentralizowanego systemu z danymi 
osobowymi powodował, że wiele osób zmieniało także swoje daty urodzenia. Tak 
było, chociażby w przypadku Anny Tenenbaum-Marii Rudzińskiej (daty urodzenia 
1900-1904), Janiny Suchorzewskiej (właściwie Marii Suchorzewskiej, daty urodze-
nia 1873-1886) czy Debory Vogel (daty urodzin 1900-1902)39. Wydaje się więc, że 
konieczne są nowe rozwiązania – jak chociażby sprawdzanie akt stanu cywilnego, 
jednak aby proces starannego wyszukiwania mógł zostać rzetelnie przeprowadzony, 
konieczna byłaby ich digitalizacja. Bez tych zmian znaczna część dorobku polskich 
filozofów i filozofek będzie dla nas niedostępna.

Biografia i dorobek Mechela Weisinegra są swego rodzaju ilustracją życia intelektu-
alistów pochodzenia żydowskiego, którzy kształcili się w dwudziestoleciu międzywojen-
nym. Niestety, pomimo tego, iż jego dorobek jest znaczący, wśród Polskich badaczy jest 
praktycznie nieznany. Na uwagę zasługuje jedna z niewielu zachowanych rozpraw dok-
torskich z tego okresu, a właśnie autorstwa omawianego filozofa, poświęcona Arnobiu-
szowi. Z pewnością jedną z przyczyn jest fakt, iż dysertacja nie ukazała się drukiem. Nie-
stety twórczość filozofów polskich tego okresu jest marginalizowana, przyczynia się do 
tego kwestia zachowania źródeł, a także nieuregulowany stan prawny (sieroctwo dzieł). 
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Losy i twórczość filozofów pochodzenia żydowskiego związanych z Uniwersytetem 
Jagiellońskim na przykładzie Mechela Weisingera

Streszczenie

W niniejszym artykule przedstawiam sylwetkę Mechela Weisingera na tle sytuacji społecznej na pol-
skich uniwersytetach w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Przedstawiam pokrótce historię funk-
cjonowania filozofii na krakowskiej uczelni. W dalszej części zajmuję się biografią Mechela Weisinge-
ra – filozofa i tłumacza, który otrzymał doktorat na UJ z filozofii ścisłej na podstawie pracy poświęconej 
Arnobiuszowi. Przedstawiam tę pracę, a także dalsze losy Weisingera, który jako Michael Ziv działał 
naukowo w Izraelu aż do lat osiemdziesiątych. W ostatnim podrozdziale podejmuję problem dzieł osiero-
conych w kontekście spuścizny filozofa.

Słowa kluczowe: Mechel Weisinger, Michael Ziv, Arnobiusz, dwudziestolecie miedzywojenne
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Carl Schmitt i Lewiatan. Koncepcja suwerena. 
Recepcja teorii władzy państwowej Thomasa Hobbesa

1. Uwagi wprowadzające

Carl Schmitt uznawany jest nadal za jednego z najbardziej twórczych filozofów 
idei oraz prawoznawców ubiegłego stulecia, mimo kontrowersji związanych z jego 
kilkuletnią współpracą z nazistami oraz przynależnością do NSDAP. Arkadiusz Meller 
podkreśla, że atutem niemieckiego prawnika jest klarowność i jasność przekazu, które 
powodują, iż badacze idei ciągle czerpią z jego teorii politycznych i prawnych2.

Jedną z najbardziej twórczych i zarazem znanych konstrukcji stworzonych przez 
Carla Schmitta jest pojęcie „polityczności”, które pozwala odróżnić wrogów i przy-
jaciół. Ta umiejętność ma fundamentalne znaczenie dla pojmowania przez niemiec-
kiego prawnika władzy suwerennej. Dla zrozumienia jej istoty niezbędne jest jednak 
wprowadzenie kategorii decyzji, będącej domeną suwerena. W rozumieniu Schmitta 
jest ona aktem woli suwerena, niepodlegającym uzasadnieniu, w czym najpełniej wy-
raża się charakter jego władzy. Jedną z najważniejszych prac „Lewiatan w teorii pań-
stwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu” poświęcił Carl 
Schmitt zagadnieniu władzy suwerennej, opierając się przy tym na toposie Lewiata-
na, który już u Thomasa Hobbesa był uosobieniem państwa. Thomas Hobbes (1588-
1679) był angielskim filozofem, znanym w dziedzinie nauk politycznych i historii idei 
głównie dzięki swojemu traktatowi „Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa 
kościelnego i świeckiego” z 1651 roku. Angielski uczony był jednym z prekursorów 
nauk społecznych ery nowożytnej, który stworzył również podstawy nowożytnej teorii 
państwa. W „Lewiatanie” dowodzi, że przez zawarcie umowy społecznej ludzie prze-
noszą na suwerena nieograniczoną władzę, unikając w ten sposób charakterystyczne-
go dla stanu natury chaosu. Hobbes reprezentował pogląd, że człowiek z natury swojej 
zły, nie jest w stanie współistnieć z innymi ludźmi pokojowo ze względu na potrzebę 
przetrwania, która skłania każdego do walki o fizyczny byt. Prowadzi to do stanu woj-
ny wszystkich ze wszystkimi (bella omnium contra omnes). Ludzie stoją zatem przed 
wyborem między stanem nieograniczonej wolności i związaną z nią anarchią albo peł-
nym podporządkowaniem suwerenowi, który gwarantuje porządek i pokój. Decyzja 
dotycząca zawarcia umowy społecznej prowadzi do powstania państwa. Jednostka nie 
ma możliwości powrotu do stanu natury, ponieważ zrzekła się swojej woli na rzecz 
suwerena. Strach przed stanem natury zastąpił strach przed państwem, który ma obo-
wiązek strzec swoich poddanych, a oni z kolei winni są mu lojalność, tak długo, jak 
długo jest on w stanie ich chronić. 

1 adrian.madej@uwr.edu.pl, Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska, Instytut Filologii 
Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski, www.prawo.uni.wroc.pl.
2 Meller A., Lewiatan w teorii Thomasa Hobbesa, http://geopolityka.org/recenzje/arkadiusz-meller-lewia-
tan-w-teorii-panstwa-thomasa-hobbesa. 
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Angielski matematyk oraz teoretyk władzy państwowej uchodzi za współtwórcę 
teorii umowy społecznej, opierającej się na uzasadnieniu władzy absolutnej. Anali-
zując rozważania Schmitta dotyczące państwa, szczególną uwagę zwrócić należy na 
wspomnianą już pracę „Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa” z 1938 roku. 
Jak sam autor wyjaśnia w przedmowie, powstało ono na podstawie dwóch wykładów, 
które wygłosił 21 stycznia 1938 roku w Towarzystwie Filozoficznym w Lipsku3. Swo-
je rozważania rozpoczyna od przedstawienia historii Lewiatana od momentu pojawie-
nia się tego symbolu, poczynając od Starego Testamentu, poprzez pisma Platona aż 
do czasów nowożytnych. Figura mitycznego potwora pojawia się w Księdze Hioba, 
w której Lewiatan przedstawiony został jako dzika bestia o nieposkromionej sile. Dla 
dalszych wywodów Schmitta istotne jest współistnienie dwóch monstrów, z których 
jedno, Lewiatan przybiera w literaturze postać morskiego potwora oraz Behemota, 
występującego zawsze jako zwierzę lądowe. Te dwa żywioły posłużyły niemieckiemu 
prawnikowi do zilustrowania wzajemnych napięć między siłami, które oba wspomnia-
ne mityczne stwory reprezentują. 

Schmitt przywołuje bowiem w dalszej części swojego dzieła myśl Thomasa Hob-
besa, który w mitycznym Lewiatanie dostrzega utożsamienie państwa, podczas gdy 
Behemot jako jego antyteza, uosabia rewolucję. Podczas gdy państwo gwarantuje po-
kój i bezpieczeństwo, Behemot jako lądowy stwór, jest metaforą chaosu i rewolucji. 
Obie współistniejące obok siebie siły wzajemnie się zwalczają. Schmitt powołuje się 
w tym punkcie swoich rozważań bezpośrednio na Hobbesa twierdząc, iż angielski 
filozof uważał państwo za odwlekaną wojnę domową, które tylko dzięki sile swojego 
autorytetu powstrzymuje jej wybuch.

„Innymi słowy: jeden potwór, Lewiatan albo »państwo«, nieustannie powstrzymu-
je drugiego potwora, Behemota »rewolucji«”4.

2. Pojęcie suwerena

Podstawą schmittowskich rozważań dotyczących suwerenności jest przyjęcie za 
Hobbesem założenia o ułomności ludzkiej natury, dla której właściwy jest chaos, nie-
wiedza, wola walki i wiążący się z nią konflikt. Na mocy umowy społecznej zawar-
tej między jej członkami, powołany zostaje suweren, którego emanacją jest państwo. 
Schmitt przyjmuje za Hobbesem, że wraz z wyjściem z chaosu właściwego dla stanu 
natury, który kończy umowa społeczna, powołany zostaje śmiertelny bóg – państwo, 
któremu wszyscy uczestnicy winni są bezwzględne posłuszeństwo.

„Hobbesowski Lewiatan łączący w jedno boga i człowieka, zwierzę i maszynę, to 
śmiertelny bóg gwarantujący ludziom pokój i bezpieczeństwo, i z tego względu – a nie 
na mocy »boskiego prawa królów« – domagający się bezwarunkowego posłuszeństwa”5.

W tym miejscu należy zauważyć, że istnienie władzy suwerennej nie jest uzasadnio-
ne jej boskim pochodzeniem jak w przypadku władzy monarszej w jej średniowiecznej 
odsłonie. Suwerenność jest zatem przymiotem wynikającym z samego faktu istnienia 
władzy, która przypisana jest wyłącznie państwu nieskrępowanemu w swoim działaniu.

3 Schmitt C., Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa, Warszawa 2008, s. 9. 
4 Tamże, s. 33. 
5 Tamże, s. 99-100.
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„Nie jest on [suweren A. M.], podobnie jak pierwowzór, w systemach Bodina i Hob-
besa związany prawem, ani stworzonym przez siebie, ani przez swych poprzedników; to 
on w sposób arbitralny ex nihilo mocą decyzji kreuje i unieważnia porządek prawny. Tak 
jak Boga nie krępują prawa fizyki, tak suwerena nie wiążą zwyczaje czy moralność. Tak 
jak panowania Stwórcy nie da się wywieść z żadnego wcześniejszego faktu, tak suweren 
jest suwerenem z racji samego panowania i z niego wynika jego legitymacja”6.

Pochodzenie i projekcje obu mitycznych stworów w przestrzeni literackiej szybko 
ustępują pytaniu, co oznacza figura Lewiatana w kontekście teoretycznym i systema-
tycznym oraz jakie miejsce zajmuje ona w koncepcji państwa u Schmitta. 

Pojęcie państwa wraz z jego najważniejszym przymiotem jakim jest suwerenność, 
pojawiło się w opinii Schmitta w konsekwencji upadku średniowiecznej idei wspólnoty 
chrześcijańskiej. Niezbędne stało się wypełnienie powstałej pustki przez stworzenie no-
wej siły zdolnej do powstrzymania ludzi do powrotu do stanu natury, która u Hobbesa 
jest synonimem chaosu. 

„Utrata idei centralnej, zapewniającej jedność polityczną poprzez jedność wiary, teo-
logii, języka i perspektywy intelektualnej, skutkująca wojnami religijnymi wygenero-
wała jej substytut w postaci suwerenności, czego przykładem są systemy Jeana Bodina 
i Thomasa Hobbesa. Zagubienie jednego wspólnego projektu politycznego i pojawienie 
się konkurujących ze sobą partykularyzmów i idei, rozpad wspólnoty wymusiły ko-
nieczność pojawienia się, w imię zagrożonego pokoju i bezpieczeństwa, pacyfikującej te 
antagonizmy instancji”7.

To zagadnienie stanowi punkt wyjścia dla pozostałych rozważań Schmitta w analizo-
wanym tu dziele. Niemiecki prawoznawca dostrzega w konstrukcji śmiertelnego Boga 
państwo, przypisując mu porządkującą siłę zdolną okiełznać udręczonych strachem 
ludzi i przynieść im pokój oraz bezpieczeństwo. Określenie „śmiertelny Bóg” budziło 
wiele kontrowersji, ponieważ jak zauważa Schmitt, Hobbes definiuje je przywołując 
trzy desygnaty. Pierwszym jest Lewiatan, mityczne monstrum, stanowiące połączenie 
maszyny, zwierzęcia oraz człowieka, a także boga, który jest wszakże śmiertelny. Ema-
nacją tego śmiertelnego boga jest także umowa społeczna, wyjaśniająca naturę suweren-
nej osoby. Dla Schmitta zasadniczym dla zrozumienia koncepcji Hobbesa jest jednak 
desygnat Lewiatana w postaci maszyny. Niemiecki prawnik dostrzega w tym punkcie 
sedno koncepcji państwa Hobbesa. Maszyna jest bowiem przełożeniem kartezjańskiego 
wyobrażenia człowieka jako mechanizmu na obraz wielkiego człowieka, czyli państwa8. 

3. Umowa społeczna

Bóg utożsamiany przez Schmitta z mocą, znajdującą swój desygnat w obrazie 
maszyny-państwa, jest uosobieniem wszechmocnej i suwerennej władzy. Nie jest to 
jednak proste przełożenie średniowiecznych teorii o boskim pochodzeniu władzy. 
W przypadku koncepcji państwa u Hobbesa suweren nie jest obrońcą pokoju, ale jego 
twórcą. Taka postawa stanowi zatem, jak zauważa Schmitt, odwrócenie średniowiecz-

6 Tulejski T., Behemot i Lewiatan w oceanie polityczności. Carl Schmitt: przestrzeń, prawo, polityka, 
Studia Prawno-ekonomiczne, t. XCIX, (2016.), s.141. 
7 Tamże.
8 Schmitt C., dz. cyt. s. 42. 
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nego kierunku argumentowania. Zgodnie z jego interpretacją, nieograniczona władza 
suwerena ma swoje źródła nie w jej boskim pochodzeniu, ale jest dziełem człowieka 
wynikającym z zawartej umowy społecznej. 

„Decydujący punkt całego rozumowania polega na tym, że umowa, wbrew przed-
stawieniom średniowiecznym, nie dotyczy istniejącej już i stworzonej przez Boga 
wspólnoty, jakiegoś uprzedniego, naturalnego porządku, ponieważ państwo jako po-
rządek i wspólnota stanowi dzieło ludzkiego rozsądku i ludzkiej aktywności twórczej 
i w ogóle powstaje dopiero w efekcie umowy”9.

Konsekwencją zawarcia takiej umowy jest oczywiście państwo, które jest czymś 
więcej niż tylko układem zawartym między indywiduami. Prawoznawca z faktu istnie-
nia umowy społecznej nie wywodzi jeszcze skutku w postaci jego powstania. Twierdzi 
on bowiem, że same przesłanki leżące u podstaw takiej umowy nie gwarantują, że 
ludzie powodowani strachem, byliby w stanie go przezwyciężyć i że wzajemna wro-
gość ponownie nie zajęłaby miejsca porządku wprowadzanego przez umowę. Taką jej 
postać Schmitt nazywa anarchistyczną umową społeczną, ponieważ jest ona pozba-
wiona „państwowotwórczej” mocy10. Dla powstania państwa konieczne jest bowiem 
istnienie suwerena. Dla Schmitta nie jest on wynikiem zawarcia umowy, ponieważ nie 
pojawia się jako jej skutek ale raczej jako zjawisko towarzyszące. Schmitt podkreśla, 
że państwo nie jest sumą indywiduów połączonych mocą zawartej umowy. Nowo po-
wstały, a w zasadzie przywołany przez umowę społeczną bóg, jest transcendentny wo-
bec wszystkich uczestników-kontrahentów tej umowy. Transcendencja ta ma jednakże 
charakter wyłącznie prawny, a nie religijny, co stanowi główną różnicę w stosunku do 
średniowiecznych wyobrażeń suwerena. 

„To, co wyłania się ponad umową społeczną, jedyny gwarant pokoju, osoba suwe-
rena-reprezentanta, nie powstaje z racji ugody, a tylko przy jej okazji. Osoba suwe-
rena-reprezentanta to coś nieporównywalnie więcej, aniżeli byłyby w stanie sprawić 
połączone siły wszystkich uczestniczących podmiotów woli. Nagromadzony strach 
drżących o swój żywot indywiduów pozwala wprawdzie pojawić się Lewiatanowi 
i nowej władzy; ale bardziej tego nowego Boga wywołuje niż stwarza”11.

Schmitt wyciąga z tego twierdzenia wniosek, że istota sztucznego tworu, jakim jest 
państwo, sprowadza się nie do osobowej reprezentacji, ale do ciągłej ochrony. Schmitt 
dostrzega w tym założeniu przyczyny ukształtowania się w czasach nowożytnych, 
poczynając od XVII wieku, nowoczesnego państwa, które zdecydowanie różni się od 
jego wcześniejszych form. Konkludując należy stwierdzić, że państwo jest wynikiem 
ludzkiego działania, a nie emanacją boskiej władzy na ziemi. 

5. Prawo do oporu

Hobbesa – zdaniem Schmitta – należy traktować jako pioniera teorii państwa, sta-
wiając go przed takimi teoretykami jak Bodin i Erastus. Zasługą angielskiego my-
śliciela jest to, że wydobył koncepcję państwa z jego średniowiecznej formy, która 
legitymacji szukała w sferze religijnej. Suweren u Hobbesa ma według Schmitta swo-

9 Tamże, s. 44. 
10 Tamże, s. 45. 
11 Tamże. 



192

Carl Schmitt i Lewiatan. Koncepcja suwerena. Recepcja teorii władzy państwowej Thomasa Hobbesa

je uzasadnienie w racjonalnym mechanizmie opartym o decyzję. Niemiecki prawnik, 
dokonując interpretacji teorii państwa-Lewiatana, wskazuje wyraźnie także na różnice 
tkwiące w stosunku poddanych do suwerena, w zależności od przyjętej koncepcji. Na-
turalne dla koncepcji średniowiecznej wspólnoty prawo sprzeciwu wobec złej władzy, 
nie może w żaden sposób znaleźć zastosowania w nowożytnej strukturze państwa. 

„W państwie absolutnym Hobbesa prawo do oporu jako »prawo« stojące na jednym po-
ziomie z prawem państwowym jest pod każdym względem, faktycznym oraz jurydycznym, 
czystym niepodobieństwem i absurdem. Wszelka próba buntu przeciwko Lewiatanowi jako 
wszechpotężnemu i niszczącemu najmniejszy opór, a przy tym technicznie doskonałemu 
mechanizmowi decyzyjnemu nie ma praktycznie szans na powodzenie”12.

Schmitt reprezentuje pogląd, że wobec państwa nie istnieje żaden stan alternatyw-
ny. Z tego względu prawo do oporu pozbawione jest jakiegokolwiek racjonalnego 
uzasadnienia. Konsekwencją przyjęcia takiej tezy jest określenie potencjalnego nawet 
prawa do oporu jako utopijnego, ponieważ poza państwem nie istnieje inny stan po-
rządku społecznego. Jeśli organizm państwowy funkcjonuje sprawnie, to jest zdaniem 
Schmitta jedynym źródłem pokoju oraz gwarantem bezpieczeństwa, a całe prawo bę-
dące wynikiem działania prawodawcy stoi po jego stronie. 

„Wolność poddanego leży więc tylko w tych rzeczach, które suweren pominął mil-
czeniem, regulując działania ludzi. Taka jest na przykład, wolność kupowania i sprze-
dawania oraz zawierania innych umów […]. Niemniej, nie należy rozumieć, iżby taka 
wolność obalała lub ograniczała suwerenną władzę nad życiem i śmiercią”13.

Nie istnieje tym samym prawo oporu, ponieważ prowadziłoby to do paradoksu, 
w którym prawo państwowe zawierałoby mechanizm samozniszczenia. Schmitt do-
strzega jednakże fakt, iż dochodzi czasem do rozpadu organizmów państwowych, któ-
re upadają jednak nie ze względu na to prawo, a na rewolucję, prowadzącą do powrotu 
do stanu natury, czyli wojny wszystkich przeciwko wszystkim. Niemiecki prawnik 
utrzymuje, że przyjęcie odwrotnego założenia oznaczałoby uznanie przez najwyższe-
go prawodawcę prawa do wojny domowej, podczas gdy funkcją państwa jest ochrona 
przed nią, co wynika z przypisanej mu w umowie społecznej roli. 

„Maszyna państwowa funkcjonuje albo nie. W pierwszym przypadku gwarantuje 
mi bezpieczeństwo mojego fizycznego bytu; w zamian za to wymaga bezwarunkowe-
go posłuszeństwa prawom swego funkcjonowania. Wszelkie dalsze dysputy kończą 
się w »przedpaństwowym« stanie niepewności, w którym ostatecznie traci się poczu-
cie bezpieczeństwa co do swego biologicznego żywota, jako że powoływanie się na 
prawo i prawdę nie tworzy pokoju, ale dopiero czyni wojnę naprawdę zażartą i bezli-
tosną. Każdy oczywiście twierdzi, że prawo i prawda są po jego stronie. Tymczasem 
do pokoju prowadzi nie stwierdzenie, że ma się prawo po swojej stronie, a jedynie 
niepowtarzalna decyzja sprawnie funkcjonującego, prawomocnego systemu przymu-
su, który kładzie kres sporom”14.

12 Tamże, s. 60. 
13 Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł. Znamie-
rowski C., Warszawa 1954, s. 117. 
14 Tamże, s. 59. 
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5. Decyzjonizm 

Jak podkreśla Franciszek Ryszka w swojej monografii „Państwo stanu wyjątko-
wego”, główną tezą reprezentowaną przez Schmitta była konieczność przeobrażenia 
państwa niemieckiego, łączona przez niego z potrzebą zerwania z tradycjami pań-
stwowości Republiki Weimarskiej, zawierającej krytykowany przez niego mechanizm 
oporu wobec najwyższego suwerena15.

„Całe prawo publiczne współczesnego państwa niemieckiego [tj. III Rzeszy A.M.] opie-
ra się na własnych podstawach. Niektóre pojedyncze postanowienia Konstytucji Weimar-
skiej nadal obowiązują, obecnie nie inne niż w dużej mierze przedrewolucyjne regulacje i to 
wyłącznie w zakresie, w którym nie są sprzeczne z obecnymi prawnymi warunkami. Nie 
służą one jednak jako podstawa i legitymacja obecnego państwa […] Zarówno ze względów 
materialnych, jak treść oraz formalnych, jak ich konstytucyjna siła, Konstytucja Weimarska 
nie może być podstawą narodowo socjalistycznego państwa”16. 

Schmitt zanegował zatem sens obowiązywania Konstytucji Weimarskiej, jako pod-
stawy nowego porządku politycznego, stworzonego przez nazistów, bowiem suweren, 
którym w nowym porządku prawnym jest wódz, nie może być związany, a zatem ogra-
niczony jakimkolwiek prawem, które nie pochodzi od niego. W myśl hobbesowskiej 
teorii konstytucja jest wyłomem zasady bezwarunkowego posłuszeństwa wobec suwe-
rena, a zatem potencjalnym zakłóceniem stanu porządku społecznego. 

Państwo, postrzegane zarówno przez Hobbesa, jak i przez Schmitta jako sztuczna 
maszyna, znajduje swoją legitymizację jedynie dzięki temu, że trwa. Stwierdzenie to 
stanowi antytezę liberalnego państwa, którego istotą jest realizowanie potrzeb spo-
łecznych określonych w aktach normatywnych będących odzwierciedleniem wartości 
aksjologicznych reprezentowanych przez społeczeństwo. Jak podkreśla przywoływa-
ny już Arkadiusz Meller w swojej recenzji, to właśnie Hobbes jest prekursorem teorii 
decyzjonizmu zakładającej, że państwo jako mechanizm nie musi uwzględniać żad-
nych wartości w swojej aktywności prawotwórczej17.

6. Współczesna recepcja teorii suwerena

Pojęcia władzy, umowy społecznej oraz suwerenności, a także elementów aksjo-
logicznych, które się na nią składają, nadal stanowią przedmiot badawczy w obszarze 
nauk społecznych. Rozważania Carla Schmitta poświęcone kwestii suwerenności i jej 
przymiotom są punktem odniesienia dla badaczy historii idei politycznych i praw-
nych. Krytykowana przez Schmitta demokracja liberalna jest wprawdzie dominującą 
formą rządów, ale nadal stanowi obiekt krytyki ze strony takich badaczy jak Chantal 
Mouffe. W swojej pracy zatytułowanej „Polityczność” belgijska filozof wyraźnie od-
nosi się do pojęciowości wypracowanej przez Schmitta, aby zaprezentować alterna-
tywę dla demokracji deliberatywnej, którą, podobnie jak niemiecki prawnik, uznaje 

15 Zob. Ryszka F., Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wro-
cław 1985. 
16 Schmitt C., State, movement, people. The tradic structure of the political unity, 1933, s. 28. 
17 Zob. Meller A., Lewiatan w teorii Thomasa Hobbesa, http://geopolityka.org/recenzje/arkadiusz-meller-
-lewiatan-w-teorii-panstwa-thomasa-hobbesa [13.01.2019]. 
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za niewydolną. Podobnie jak Schmitt, Mouffe wychodzi z założenia o istnieniu an-
tagonizmów wśród uczestników umowy społecznej, przejawiających się w opozycji 
my/oni. Aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji zaostrzenia konfliktów i powstania 
konfliktu wróg/przyjaciel, opisywanej przez Schmitta, postuluje zastąpienie liberalnej 
demokracji, demokracją agonistyczną. Podstawą jej wywodów jest założenie, że każ-
dy porządek polityczny opiera się na wykluczeniu, a nie poszukiwaniu konsensusu, 
które wyraźnie odwołuje się do teorii Carla Schmitta.

„Wielu teoretyków liberalnych odmawia uznania antagonistycznego wymiaru poli-
tyki i roli afektów w tworzeniu politycznych tożsamości, uważając, że zagroziłoby to 
wytworzeniu konsensusu – ich zdaniem głównego celu demokracji. Tym, z czego nie 
zdają sobie jednak sprawy, jest fakt, że agoniczna konfrontacja nie tylko nie stanowi 
niebezpieczeństwa dla demokracji, ale jest wręcz koniecznym warunkiem jej istnienia. 
Specyfika nowoczesnej demokracji polega na uznaniu i uprawomocnieniu konfliktu 
oraz odmowie tłumienia go przez jakiś porządek autorytarny”18.

Usunięcie kategorii ‘wykluczenia’ ze sfery działań politycznych nie prowadzi automa-
tycznie do zmiany charakteru polityki, opierającej się na antagonizmach występujących 
między instytucjami, obywatelami a w konsekwencji partiami politycznymi, które powinny 
być emanacją politycznych poglądów wyborców. Błędem jest zatem zanegowanie antago-
nizmu, stanowiącego cechę dystynktywną każdego porządku politycznego19.

W przeciwieństwie do przywołanej wyżej Mouffe, Timothy Synder krytycznie odnosi się 
do teorii antyliberalnych. Dla belgijskiej filozof krytyka demokracji liberalnej przez Schmit-
ta jest punktem wyjścia dla rozwinięcia własnych, alternatywnych form demokracji opie-
rających się na agonistycznym charakterze stosunków społecznych. Amerykański historyk 
w opublikowanym przez siebie eseju „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku” 
wskazuje natomiast na zagrożenia wiążące się naruszeniem liberalnego charakteru współcze-
snych zachodnich demokracji. Krytykowany przez Mouffe kompromis, właściwy dla współ-
czesnych mechanizmów demokratycznych, stanowi dla Syndera jego najważniejszy skład-
nik, który chroni obywateli przed samowolą rządzących. Przepisy prawne powinny jego 
zdaniem wyposażać instytucje państwowe w kompetencje, uniemożliwiające zmianę pod-
staw normatywnych ich działania po zmianie rządów.20 Synder dostrzega bowiem zagroże-
nie wiążące się z możliwością wykorzystania mechanizmów demokratycznych do zdobycia 
władzy, aby następnie zniszczyć lub ograniczyć kompetencje instytucji odpowiedzialnych za 
kontrolowanie władzy wykonawczej. Nie można bowiem zakładać, iż instytucje automa-
tycznie odeprą ataki na ich zabezpieczoną przepisami prawa strukturę oraz kompetencje. 

„Błąd polega na założeniu, że rządzący, którzy doszli do władzy dzięki instytu-
cjom, nie mogą ich zmienić ani zniszczyć – nawet jeżeli zapowiedzieli, że właśnie 
to zrobią. Zamiarem rewolucjonistów bywa czasem likwidacja wszystkich instytucji 
naraz. […] W innych przypadkach zostają one pozbawione żywotności i funkcji, stając 
się zaledwie cieniem swojej dawnej świetności – w ten sposób umacniają nowy porzą-
dek, zamiast mu się sprzeciwiać”21.

18 Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2008, s. 44-45. 
19 Tenże, Agonistik. Die Welt politisch denken, Berlin 2014, s. 24. 
20 Zob. Synder T., O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, Kraków 2017, s. 24. 
21 Tamże, s. 25. 
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Rozważania nad kształtem dominującej obecnie demokracji liberalnej oraz al-
ternatywnymi projektami politycznymi odnoszą się w sferze pojęciowości do Carla 
Schmitta, który bez wątpienia był jednym z prekursorów krytyki demokracji liberalnej 
ukierunkowanej na poszukiwanie kompromisu, stanowiącej jej cechą dystynktywną. 
Dostrzegając słabość tej formy demokracji, pozbawionej podstawowego elemen-
tu, jakim jest konflikt, współcześni badacze jak Chantal Mouffe ożywiają dyskurs 
nad przyszłością demokracji, próbując przeszczepić tezy niemieckiego prawnika do 
współczesnej refleksji nad nową formą demokracji lub innych, alternatywnych form 
społecznego i politycznego porządku.
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Wątek cynicki w ewangelicznych przypowieściach

1. Wprowadzenie

W niniejszej pracy stawiamy sobie za cel wyjaśnienie filozoficznego charakteru 
ewangelicznych przypowieści. Jak pisze jeden z najsłynniejszych teologów dwudzie-
stego wieku, Hans Urs von Balthasar, „synkretyzm w Biblii jest faktem, któremu nikt 
nie może zaprzeczyć. (…) Filozoficzny Logos wstępuje na służbę żydowskiego my-
ślenia o Bogu, hellenistyczny uniwersalizm staje się pośrednikiem dla absolutnych 
aspiracji Biblii. List do Hebrajczyków, nawiązując do tego, wykłada dialektykę Stare-
go i Nowego Przymierza w platońskiej szacie języka i myślenia (…) list Jakuba używa 
form stoickiej diatryby”2. Są to tylko dwa spośród wielu możliwych przykładów, jed-
nak mianowicie te dwie tradycje filozoficzne, platońska i stoicka, uznane zostały przez 
nauczanie żydowskie i chrześcijańskie za najbardziej perspektywiczne do przekazu 
treści teologiczno-moralnych. Są to tradycje w znaczeniu przydawanym temu słowu 
przez starożytnych dogmatyczne, czyli przekonane o pewności swojego poznania. 
Stoicyzm należy przy tym do nurtu nominalistycznego3, podczas gdy platonizm – uni-
wersalistycznego. Pierwszy uznaje za prawdziwą całą różnorodność tego świata, drugi 
poszukuje dla wszystkich zastanych rzeczy ich zaświatowego ideału. Afirmująca świat 
„filozofia stoicka służyła do wzbudzania niezachwianej wiary, że żarliwa miłość bo-
ga-świata  ››podnosi‹‹ słabego człowieka, że daje mu moc duchowego hartu, wolności 
i szczęścia”4. Stoicyzm wywarł silny wpływ na rzymskie elity społeczno-polityczne, 
stając się „źródłem optymistycznej wiary w człowieka w jego rozum, który, jak sądzo-
no, potrafi stworzyć uporządkowane życie [disciplina vitae]”5.

W rozumieniu platońskim natomiast bieg rzeczy można uznać za „opatrzność, któ-
ra stacza się we wrogą duchowi materię oraz dostosowuje się do regio dissimilitudinis 
(krainy nietożsamości)”6. W krainie tej grozi ludziom zezwierzęcenie, wyzywająco 
odzwierciedlane przez trzeci nurt filozoficzny – cyników, czyli równających się z psa-
mi, „zepsutych” w powszechnym rozumieniu. Biorą oni na siebie to, co filozofowie 
idealistyczni odnosili „pod adresem ciemnego motłochu. (…) dictum, iż, tłuszcza jest 
jak świnie „pogrążone w nieczystościach, pochodzi od Heraklita, następnie stało się 
pierwowzorem paraboli jaskini u Platona. Również i dla niego świat dzieli się na licz-
nych (hoi polloi), drzemiących w nieświadomości i bardzo nielicznych przebudzo-
nych, którzy posiadają znaczenie. Wielu zasługuje na to, aby zniknąć w kole narodzin 
i śmierci, bowiem sami proszą się o to. (…) Pospólstwo prowadzi swoje życie, jak 
1 karoltomecki@hotmail.com, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu, Uniwersytet Papie-
ski Jana Pawła II w Krakowie.
2 Balthasar H. U. von, Chwała. Estetyka teologiczna t. 3/1: Metafizyka, część 1: Starożytność, przekład 
Łysień L., WAM, Kraków 2010, s. 220.
3 Krokiewicz A., Sceptycyzm grecki (od Pirrona do Karneadesa), PAX, Warszawa 1964, s. 74.
4 Tamże, s. 79.
5 Łapicki B., Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo, Ossolineum, Łódź 1958, s. 177.
6 Balthasar H.U. von, dz. cyt., s. 294.
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we śnie, każdy z nich posiada swój własny świat, podczas gdy ci, którzy widzą dalej, 
wynurzając się z niego, posiadają to, co wspólne wszystkim. Odcięcie się od mitu jest 
tutaj ostateczne. (…) Również kult należy do królestwa głupoty czy też bezwstydu”7, 
czemu przyświadczać się zdawali filozofowie epikurejscy, programowo niewnikający 
w pozaziemskie sprawy bogów. 

Możemy przedstawić ową sytuację filozoficzną na następującym diagramie8:

Κόσμος 
(natura)

Δόξα (etyka) Δικαιοσύνη (sprawiedliwość)

Οικονομία (gospodarność)

Ξέγνοια (beztroska)

Ανδρεία (męstwo)

Stoicyzm Platonizm Φάνεια 
(widzenie)Cynicyzm Epikureizm

Οικουμένη (kultura)
Φωτιά (Ogień)

Αέρας (Powietrze)

Νερό (Woda)

Έδαφος (Ziemia)

Αιθέρας  (Eter)

Cztery prądy filozoficzne, o jakich mowa powyżej – stoicyzm, platonizm cynicyzm 
i epikureizm podlegają napięciu pomiędzy czterema sposobami rozpatrywania rzeczy-
wistości: kosmologią, etyką, fenomenologią i kulturologią. Greckie pojęcie φάνεια, 
zjawienia się, może być postrzegane jako akronim pięciu elementów (żywiołów) świa-
ta – ognia, powietrza, wody, ziemi i eteru. Z kolei pojęcie δόξα, czyli oglądu chwa-
ły w cnotach moralnych można rozpatrywać jako akronim czterech cnót głównych 
w wydaniu rzymskiego stoicyzmu, jak prezentuje je Cyceron w mowie „Pro Murena”: 
swoją obronę klienta opiera na przedstawieniu trzech jego cnót, określonych odpo-
wiednio jako „contentio dignitatis” – „spełnianie wymagań” w znaczeniu działań eko-
nomicznych, „reprehensio vitae” – co rozumieć można jako „troskę o jakość życia” 
obywateli, ujęcie im samym tychże trosk przez polityka, oraz „ambitus criminibus” – 
co oznacza podjęcie przez tegoż polityka „ciężaru odpowiedzialności”9.

Te same cnoty, jak się wydaje, stanowią przedmiot znanej przypowieści ewangelicznej 
o beztroskim gospodarzu i jego wielkim urodzaju (Łk 12,16-21). Bohater tego opowiadania, 
zebrawszy obfite plony, będące w antycznym pojęciu losową sprawiedliwością (o czym po-
niżej), odpowiednio dba o ich składowanie, by następnie cieszyć się beztroskim używaniem 
w nieokreślonej perspektywie, jednak nie zdaje sobie sprawy, że nieunikniona w równie 
nieokreślonej perspektywie śmierć postawi go przed sądem niebiańskim niechybnie bez 
możliwości dalszego rozporządzania swoim doczesnym bogactwem. 

Również cztery cnoty główne prezentuje słynna przypowieść o Siewcy. Wydaje 
się, że pod tym względem najlepiej „uporządkowana” jest redakcja według św. Marka 
(Mk 4,3-32). Najpierw przedstawione zostają cztery sytuacje ziarna, padającego na 
7 Tamże, s. 147.
8 Opracowanie własne.
9 Marcii Tullii Ciceroni Pro Murena oratio, 11. Tekst w dostępie elektronicznym: https://www.thelatinli-
brary.com/cicero/murena.shtml.
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różnej jakości glebę. Z kolei sytuacje te wyjaśnione zostają alegorycznie jako postawy 
słuchaczy Jezusa, a następnie mają miejsce kolejne cztery przypowieści, stanowiące 
rozwinięcie przedstawianych na wstępie sytuacji ziarna. Cała przypowieść zawiera 
się jakby w „ramie” obrazu ptaków, które początkowo wyjadają ziarno posiane na 
drodze, na zakończenie zaś – gnieżdżą się na wyrosłym z maleńkiego ziarnka krzewie 
gorczycznym. Klamrę spinającą przypowieść i ziarnie oraz cztery kolejne pomniejsze 
przypowieści stanowi obraz pustego korca (miary), który wbrew swemu przeznacze-
niu do napełnienia ziarnem, służy za klosz, udaremniający światło świecy. 

Oto schemat całej przypowieści10:

Ziarno na drodze Lampa pod korcem Roztropność
Ziarno na skale Miara (kto nie ma, straci i to, co miał) Umiarkowanie
Ziarno wśród cierni (w cieniu) Ziarno wyrastające dniem i nocą Męstwo
Ziarno na glebie żyznej Ziarno gorczycy dające wielki krzew Sprawiedliwość

2. Społeczno-filozoficzny dylemat antycznej religii

Wyzwaniem wobec chroniącego tożsamość filozoficznego uporządkowania ży-
cia stało się postępujące wraz z rozwojem cywilizacyjnym umasowienie produkcji, 
po pierwsze rolnej. „Rzym był państwem po pierwsze rolniczym. Fortuny budowali 
sprytni spekulanci na prowincjonalnych nieruchomościach, wykonawcy zamówień pu-
blicznych i bankierzy”11. Wzrost szacowanych dochodów dzięki taniej niewolniczej sile 
roboczej wzmacniał siłę nabywczą i wymagał wzrostu konsumpcji. Równocześnie nie-
zrównoważenie konsumpcji przez podaż skutkowałaby spadkiem zaufania wobec war-
tości wymiennej pieniędzy. Uświadamiano to sobie już sto lat przed Chrystusem: jak 
stwierdza Cyceron w kontekście pokonania przez Pompejusza w 63 r. p.n.e. królestwa 
Pontu i zdobycia w ten sposób ogromnych bogactw basenu Morza Czarnego, przegrana 
w tej wojnie spowodowałaby załamanie się rynku finansowego w Rzymie, powiązanego 
z bogactwami Azji12. Sto lat później „inskrypcja znaleziona w Azji Mniejszej mówi o de-
krecie gwarantowanym przez wieczne trwanie Imperium Rzymian”13.

Możliwe było zatem zyskiwanie bogactw dzięki sile oręża i geniuszowi wojskowo-
-politycznemu. Jednak w przekonaniu autorów klasycznych człowiek „jest zbyt słaby, 
żeby się przeciwstawiać siłom zewnętrznym, do których zalicza się (…) spadek urodzaj-
ności roli (sterilitas, infecunditas). Jest to siła wyższa”14. Urodzaj uznawano za „łaskę 
ziemi” (benignitas soli), wobec czego „żadna racjonalna gospodarka, żadna najbar-
dziej doskonała rachunkowość nie może uchronić człowieka od ruiny materialnej ani 
uwolnić go od strachu przed biedą, (…) Jest to iniuria fortunae”15, czyli krzywda losu, 

10 Opracowanie własne.
11 Haskell H. J., The New Deal in Old Rome. How Governement in the Ancient World Tried To Deal With 
Modern Problems, Alfred A. Knopf, New York 1947, s. 28.
12 Marcus Tullius Cicero, De imperio Cn. Pompei ad quirites, 19. Tekst w dostępie elektronicznym: https://
la.wikisource.org/wiki/De_imperio_Cn._Pompei_ad_quirites#[19]. 
13 Haskell H. J., dz. cyt., s. 181.
14 Łapicki B., dz. cyt., s. 180.
15 Tamże, s. 181.
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do której należy się przygotowywać przez ćwiczenia duchowe, aby nie posunąć się do 
oczekiwania cesarskiej pomocy publicznej, związanej z upokorzeniem. O ile clemen-
tia, łagodność możnego dobroczyńcy uznawano za cnotę, o tyle misericordia, czyli li-
tość spotykała się z ambiwalentną oceną: według Cycerona może być godna podziwu, 
zaś u Seneki to „niebezpieczna wada nędznych charakterów”, nielicująca z godnością 
człowieka obdarzonego rozumem. Zyskiwanie miłosierdzia staje się coraz bardziej 
przedmiotem religii, postrzeganej jako działanie od ludzkiego rozumu niezależne. 
„Przy tym charakterystyczna jest postawa odwołujących się do miłosierdzia: Starają 
się oni wszelkimi sposobami rozczulić tych, których o miłosierdzie proszą, wywołać 
w nich współcierpienie. Są to przede wszystkim gorące błagania (implorare, supplica-
re), częstokroć połączone z płaczem (...)  Dowiadujemy się dalej, że taka praktyka była 
szeroko rozpowszechniona i odnosiła skutki, niekiedy wzruszając do łez (inlacrimari) 
osobę błaganą o litość i miłosierdzie”16.

3. Narracja ewangeliczna w obliczu powyższego dylematu

Odnośnie do przedstawionych zagadnień społeczno-filozoficznych wskazać może-
my kilka znanych przypowieści ewangelicznych: obok wspomnianej już o beztroskim 
gospodarzu i jego urodzaju (Łk 12,16-21) i obszernej przypowieści o Siewcy czy też 
o ziarnie (Mk 4,3-32; Mt 13,3-33; Łk 8,5-18), także krótki przykład o dwu dłużnikach, 
podany przez Jezusa na uczcie u faryzeusza (Łk 7,41-42),  oraz przykład o nieocze-
kiwanym gościu (Łk 11,5-8). Choć ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz, zwani sy-
noptykami, czyli podzielającymi wspólny ogląd, powtarzają liczne przypowieści i inne 
wypowiedzi Jezusa, to pierwszą ze wspomnianych przypowieści, o gospodarzu oraz 
przykład o nieoczekiwanym gościu znajdujemy tylko u Łukasza. Podobnie, tylko ten 
ewangelista umieszcza przykład o dwu dłużnikach w kontekście wdzięcznej za urato-
wanie od samosądu kobiety; Mateusz rozwija ów przykład w obszerną przypowieść 
o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18,23-35), całkowicie zmieniając morał. Przypowieść 
o Siewcy występuje u wszystkich trzech synoptyków, zaś wersję pierwotną i najob-
szerniejszą (o czym już mówiliśmy) zapisuje Marek. Ewangelistę Łukasza dawniejsi 
krytycy, przeciwstawiający naukę Jezusa i Pawła, uznawali za „ślepego paulinistę”17. 
Zarazem jednak nazywa się Łukasza „najbardziej wszechstronnym spośród wszyst-
kich pisarzy Nowego Testamentu”, „przenikniętego humanizmem świata hellenistycz-
nego”18, a także – kosmopolitą19, które to określenie w kontekście kultury antycznej, 
w szczególności zaś filozofii cynickiej posiada wydźwięk pozytywny. Łukasz „był 
człowiekiem, który od urodzenia należał do świata hellenistycznego”20, a swe dzieło 
napisał „dla greckich, nawróconych z pogaństwa czytelników”21, dokonując istotnej 
korekty stylistycznej tekstu markowego w kierunku „poprawności politycznej” i języ-

16 Tamże, s. 193n.
17 Robertson A. T., Luke the Historian in the Light of Research, Wipf and Stock Publishers, Eugene 2017, s. 1.
18 Tamże, s. 231.
19 Tamże, s. 232.
20 Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz [Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – przekład z oryginału – 
komentarz, t. III część 3], Pallotinum, Poznań-Warszawa 1974, s. 45.
21 Tamże, s. 47.
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kowej dla czytelnika greckojęzycznego22.
Wspomniane cztery przypowieści wyjawiają, jak się zdaje, ideały typowe dla fi-

lozofii cynickiej. Ta filozofia „pieskiego życia” (κύων – pies; κυνικός – psi, pieski), 
opiera się na filarach czterech wyrzeczeń, czy też  „przewartościowań zasad” jako 
alegorycznego „fałszowania monety” (παραχαράσσειν το νόμισμα)23:

3.1. αὐτάρκεια (autarchia), czyli wyrzeczenie polityczne

Jest to umiejętność autonomicznego funkcjonowania w życiu społeczno-gospo-
darczym, stawania się świadomym wygnańcem, „kosmopolitą”, czyli obywatelem 
świata, co należeć ma do głównej cnoty roztropności jako kierowania się rozumem 
(φρόνησις – fronesis)24. W szczególności widzimy to w potrójnej sentencji Jezusa o po-
zostawieniu domu w przeciwieństwie do lisów i ptaków oraz pozostawieniu grzebania 
umarłych ludziom duchowo umarłym, by iść głosić Królestwo Boże (Łk 9,58-60). To 
ostatnie zachowanie zbliża nas do kolejnej charakterystyki antycznych cyników:  

3.2. ἀπαιδευσία (apaideusia), czyli wyrzeczenie wychowawcze

Jest to możliwe do zaobserwowania w przypowieści o Siewcy niepoddawanie się 
standardom kulturowym. Głównym zagadnieniem tej przypowieści jest dziwny, bli-
żej nam nieznany zamysł siewcy, rzucającego swe ziarno nieopatrznie, choć w ów-
czesnym rolnictwie główną rolę przypisywano jakości gleby, wręcz absolutyzując ją 
w zestawieniu z możliwościami człowieka: „gdzie natura gleby tak może zostać wy-
korzystana, że przyjmuje bez straty dla żywych ciała zmarłych, taką niech się zado-
wolą: gdzie zaś plony przynosić może i jak matka nas karmić, niech nikt z żywych lub 
zmarłych nie czyni na niej uszczerbku” (Cyceron, „O Prawach” II, 67)25. Nie człowiek 
zatem decyduje o ziemi, lecz do niej się dostosowuje. Jak tłumaczy Katon Starszy, 
„miejsca do zasiewu tak oto należy przestrzegać. Gdzie ziemia tłusta i urodzajna bez 
zarośli, taka ziemia nadaje się pod zboże na chleb. Gdzie zaś ziemia w cieniu, tam 
najbardziej nadaje się do siania rzepy, rzodkwi, prosa”. („O uprawie roli” 6)26. Do 
zadań zaś ekonoma pisarz ten zalicza, by „ziarna siewnego, zboża, mąki, wina, oliwy 
z nikim nie wymieniał” („O uprawie roli” 5)27. Skądinąd inna ewangeliczna przypo-
wieść chwali „sługę wiernego i roztropnego, który na czas wydziela” powierzone swej 
pieczy dobra (Łk 12,42). Jak pogodzić to z rozrzutnością siewcy, który rzuca swe 
ziarno bez zważania na jakość gleby? Zapewne można tutaj mówić o zachowaniu nie-
standardowym, całkowicie w duchu nauczania cynickiego. Analogicznie musi to być 
rodzajem męstwa (αγαθοσύνη – agathosyne). Postawę tej programowej nieuczoności 
odróżnić należy z jednej strony, jako od jej braku, od stanu ἰδιώτης (idiotes), człowieka 

22 Tamże, s. 41-44.
23 Pacewicz A., Cynizm epoki hellenistycznej – Teles, Studia Antyczne i Mediewistyczne 11 [46] (2013), s. 25n.
24 Tamże.
25 Marcii Tullii Ciceronis De Legibus libri tres, https://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg2.shtml#67.
26 Marci Catonis De Re Rustica Capitula I-LII, http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/
Cato/De_Agricultura/A*.html.  
27 Tamże.
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w sposób naturalny nieuczonego, niewtajemniczonego, niewprawnego i prostego, do 
którego w Biblii kierowane jest orędzie ewangeliczne (Dz 4,13; 1 Kor 14, 16.23; 2 Kor 
11,6). Był to w świecie hellenistycznym stan „człowieka prywatnego, niepełniącego 
żadnego urzędu i niebiorącego udziału w życiu politycznym; w dziedzinie wojsko-
wości u historyków było to zwyczajne określenie prostego żołnierza w odróżnieniu 
od wydających rozkazy. W spisach oddziałów armii ptolemejskiego Egiptu określano 
tak prostych żołnierzy”28. Z drugiej zaś strony, jako od nadmiaru, stan ten odróżnić 
należy od ἀπαιδευσία καὶ κακὴ τροφή (apaideusia kai kake trophe – „brak oświaty 
i złe wychowanie”), czyli pretensjonalności marginesu społecznego, będącego zda-
niem Platona plagą „złego ustroju” w państwie oligarchicznym („Państwo”, VIII, 
552E)29. W tym znaczeniu stosuje też dane pojęcie Arystoteles w jednym z perypate-
tycznych fragmentów: „Jak, zgodnie z przysłowiem, Koros zrodzony przez Hybris, 
tak apaideusia z władzą rodzą bezprawie”30. Owo „przysłowie” to alegoryzacja mitu, 
wskazująca na związek pychy (Hybris, Petulantia) z przesytem (Koros, Corus). Tamże 
„Arystoteles cytuje przysłowie ‚nigdy dziecku noża’, co wyjaśniane jest jako poucze-
nie, by nie dawać władzy prostym ludziom […] pieniądze, reputacja, siła i piękno 
dla człowieka niewykształconego są jak nóż dla dziecka”31. Ostrzega przed tym też 
Cyceron, krytykując populistyczną politykę wobec osadników w Kampanii. „Gdy za-
mienią ubogie bytowanie na obfitość, będzie źle wpływać na nich nie tylko bogac-
two, lecz i nowa dla nich okolica” południowej Italii („O prawie rolnym” II, 97)32. 
Arystoteles w swojej „Retoryce” zauważa: „ludzie niedawno wzbogaceni posiadają 
wszystkie wady w większej i gorszej mierze, ponieważ być niedawno wzbogaconym 
oznacza być jakby niewychowanym bogaczem” („Retoryka”, II, 16). Jest to szczegól-
na άπαιδευσία πλούτου (apaideusia plutou, niewychowanie bogatych)33. Przysłowie 
o zgubnym połączeniu Hybris i Koros, niewychowania i władzy znane było już Ojcom 
Kościoła w wersji łacińskiej: parit satietas ferociam, imperitia cum potestate coniuncta 
insaniam34, co powtarza Erazm z Rotterdamu jako satietas ferociam parit35. Tak zatem 
kształtuje się popularne pojmowanie owej właściwości moralnej jako ferocia, czyli 
dzikość36. Jest oczywiste, że zupełnie inne „niewychowanie” musieli mieć na uwadze 

28 Burckhardt L., Idiotes, [w:] Der Neue Pauly, Hrsg. Hubert Cancik,, Helmuth Schneider, Manfred Lan-
dfester, http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e522240.
29 Platon, Państwo, przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył Władysław Witwicki, Antyk, Kęty 2003, s. 261.
30 Verhasselt G., A Peripatetic Dialogue in P. Oxy. LIII 3699: A New Edition based on New Joins, Archiv 
für Papyrusforschung 61/1(2015), s. 13, http://dx.doi.org/10.1515/apf-2015-0002.
31 Tamże, s. 12.
32 Marci Tullii Ciceronis De Lege Agraria Orationes, https://www.thelatinlibrary.com/cicero/legagr.shtml
33 Parsons F. J. [red.], The Rhetoric of Aristotle, With Notes And Illustrated By Parallel Passages From 
Aristotles Other Works, Cicero De Oratore Etc. Quintilian, And Various Other Autors, J.H. Parker, Oxford 
1836, s. 186.
34 Garnier J. [red.], Sancti Patris Nostri Basilii Caesareae Cappadociae Archiepiscopi Opera Omnia quae 
exstant, vel quae eius nomine circumferuntur, t.II, Gaume, Paris 1839, s. 1078.
35 Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, 
seria II, tom VI, North-Holland Publishing Company, Amsterdam-Oxford 1981, s. 432.
36 Gwoli ścisłości dodać należy, że ma miejsce także czysto grzecznościowe użycie tego pojęcia w reto-
rycznej funkcji captatio benevolentiae, zyskania przychylności słuchaczy, jak choćby u Platona, wkłada-
jącego w usta Sokratesa prośbę o darowanie mu przez rozmówców ἀπειρίαν καὶ ἀπαιδευσίαν (apeirian 
kai apaideusian – imperitiam et inscitiam, niedoświadczenia i niewiedzy: Hippiasz Większy, 293D, [w:] 
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cyniccy filozofowie, bowiem wraz z autarchią prowadzić ma ona do:

3.3. ἄσκησις (askesis), czyli wyrzeczenie w życiu codziennym

Jest ono podejmowane w imię osobistej niezależności. obserwujemy to w przykła-
dzie o liliach polnych i krukach (Łk 12,24-28), przypowieści o budowie wieży, o woj-
nie królów i korzyści z soli (Łk 14,28-35) negatywnie zaś – w przypowieści o prze-
wrotnych dzierżawcach winnicy (Łk 20, 9-16). Jest to bez wątpienia egzemplifikacja 
σωφροσύνη (sophrosyne – umiarkowania). Już Antystenes, nauczyciel Diogenesa, 
uznawał bogactwo za ciężką chorobę duszy, na którą lekarstwem jest tylko autarchicz-
ne ograniczenie potrzeb do koniecznych, tych zaś zaspokajanie w sposób możliwe 
najprostszy, apaideutyczny, by nie popaść w τύφος (typhos, szaleństwo zarozumia-
łości), lecz móc „z niewielu skromnych rzeczy korzystać z roztropnością i wolnością 
od zarozumiałości (meta sophrosynes kai atyphias)”37. Ponieważ za zarozumiałość 
odpowiada wspomniany wyżej Koros, czyli figura przesytu, to brak zarozumiałości 
oznacza zapewne inaczej:

3.4. απάθεια (apatheia), czyli wyrzeczenie bezproduktywnych 
i szkodliwych emocji

Inaczej zwana jest beznamiętnością. Choć trudna do wskazania wprost w tekstach 
cynickich, jest jednak cynikom przypisywana38, choć uznawać ją można za charaktery-
styczną dla stoików. Czyż jednak według antycznego historyka filozofii uczniami An-
tystenesa nie byli zarówno cynicy, jak i stoicy i „zdaje się, że od Antystenesa wywo-
dzi się najbardziej rygorystyczna postać stoicyzmu”39. Dyskusję nad tą cechą znaleźć 
możemy zapewne w potrójnej przypowieści o radości z odnalezienia owcy, drachmy 
i syna marnotrawnego (Łk 15,4-32), a charakterystykę moralną beznamiętności uznać 
należy za uszczegółowienie bezstronnej sprawiedliwości.

4. Recepcja cynizmu wśród chrześcijan

Jak i przedstawiciele innych kierunków filozoficznych, tak i cynicy stawali się 
chrześcijanami, wnosząc te przekonania filozoficzne do nauki Kościoła już choćby 
przez konieczność tej ostatniej ustosunkowania się do danych poglądów. Z pewno-
ścią popularności nie przysparzała im nazwa ruchu, odwołująca się do psa. W świe-
cie biblijnym „wpływ na to miały obserwacje dotyczące ich zachowania, które w po-
wszechnej opinii były poniżające (…) w czasach biblijnych przeważały w Palestynie 
raczej stada bezpańskich i półdzikich psów krążących wokół miast, ujadających na 
ludzi i budzących grozę swoim zachowaniem”40. Jedyna pozytywna biblijna wypo-

Platonis Opera ex recensione R.B. Hirschigii Graece et Latine vol. I, Firmin Didot, Paris 1880, s. 747.
37 Pacewicz A., Teles cynik. Fragmenty,  Studia Antyczne i Mediewistyczne 11 [46] (2013), s. 33.
38 Tenże, Cynizm…, art. cyt., s. 27-29.
39 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, VI,1, przeł. Krońska I., dostęp elektroniczny 
http://biblioteka.kijowski.pl, s. 312-316.
40 Lemański J., Negatywny obraz psa w Biblii. Przyczyny i konsekwencje, Colloquia Theologica Ottoniona 
1/2011, s. 60.
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wiedź na temat psa znajduje się w pochodzącej z okresu hellenistycznego „Księdze 
Tobiasza” i dotyczy psa jako towarzysza podróży41. Co do cynicyzmu, to Ojcowie 
Kościoła twierdzili, że stwarza on pewne niewystarczające same w sobie przesłanki 
dla chrześcijaństwa. Jak pisze św. Hieronim: „Jezus (…) nie powiedział: Wy, którzy 
opuściliście wszystko, – to bowiem i Krates uczynił filozof, i wielu innych porzuciło 
bogactwa, – lecz którzy poszliście za Mną, co właściwe jest apostołom i wierzącym” 
(„Komentarz do Ewangelii św. Mateusza” III,19)42. Podobnie jak cyniccy wędrowni 
nauczyciele, tak i apostołowie zastrzegali swą odmienność i wyjątkowość wobec swo-
ich słuchaczy, jak pokazywać ma to choćby Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 
(1 Tes 2,1-12)43. Chęć upodobnienia się chrześcijańskich nauczycieli do ówczesnych 
szkół filozoficznych ściera się z dążeniem do odróżnienia się: tak w przekazie mate-
uszowym i łukaszowym Jezus zabrania uczniom brać torbę, suknię na zmianę bądź 
laskę (Mt 10,10; Łk 9,3), podczas gdy w wersji markowej należy wziąć laskę i sandały 
(Mk 6,8-9). Mianowicie laska, torba i jedna suknia stały się atrybutem Antystenesa, 
pierwszego cynika, który także twierdził, że przebywa wśród ludzi mało poważanych 
jak lekarz wśród chorych44; podobną wypowiedź znajdujemy u Jezusa (Mk 2,17; Mt 
9,12; Łk 5,31). Zresztą słynny uczeń Antystenesa, Diogenes, nauczał swych uczniów 
chodzenia boso, a w swoim sposobie postępowania odwoływał nie tylko do psów, ale 
i do „myszy, która ani kryjówki nie szukała, ani nie lękała się ciemności, ani nie pra-
gnęła niczego z tego, co uchodzi za łakocie”45. Także historyk greckiej filozofii podaje 
przykład, gdy Diogenes brał przykład z zachowania dzieci w dziedzinie ograniczania 
potrzeb życiowych46, co wydaje się przypominać sentencję Jezusa o tym, iż dla wejścia 
do Królestwa niebieskiego należy stać się jak dzieci, wypowiedzianą w kontekście 
polecenia Piotrowi złowienia ryby, z pyszczka której wyjmie statera na opłatę podatku 
świątynnego (Mt 17,24-18,5).

5. Cel wykorzystania idei cynickich w przypowieściach 

Analiza uzyskanej grupy przypowieści wskazuje, że układają się one w tekście 
Ewangelii według św. Łukasza  tropem Dekalogu. 

Wydaje się, że zawarta tutaj nauka jest przeznaczona dla szerszego grona słuchaczy 
Jezusa, niż tylko sami apostołowie: na to wskazuje pierwsza z przypowieści – krótki 
przykład o dwu dłużnikach, skierowany do goszczącego Jezusa faryzeusza, następ-
nie już wspomniana przypowieść o Siewcy, traktująca o słuchaczach różnego stopnia 
zaangażowania, następnie sentencje skierowane do nowych adeptów. W ten sposób 
do szerokiego grona słuchaczy i sympatyków Jezusa skierowane są wszystkie owe 
przypowieści, stanowiące około trzeciej części tego rodzaju utworów mieszczących 
się w Ewangelii według św. Łukasza. 

41 Tamże, s. 61.
42 S. Eusebii Hieronymi Stridonesis Presbyteri Opera Omnia, t. VII,  J.P. Migne, Paris 1845, [Patrologia 
Latina 26], 138n.
43 Schmeller T., Cebulj Ch., Schulen im Neuen Testament? Zur Stellung des Urchristentums in der Bildun-
gswelt seiner Zeit, [Herders Biblische Studien 30], Herder, Freiburg-Basel-Wien 2001, s. 141.
44 Diogenes Laertios, Żywoty..., dz. cyt., VI, 1, s. 309-312.
45 Tamże, VI, 2, s. 317-321.
46 Tamże, s. 324.
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Prezentujemy je w poniższej tabeli47:

„Jam jest Pan Bóg twój…” Przykład dwu dłużników (Łk 7,41-42)
„Nie będziesz miał bogów cudzych 

przede Mną”
Przypowieść o Siewcy (Łk 8,5-18)

„Nie będziesz brał Imienia Pana Boga 
swego nadaremno”

Sentencje o lisach, ptakach i umarłych
(Łk 9, 58-60)

„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” Przykład o nieoczekiwanym gościu
(Łk 11,5-8)

„Czcij ojca swego i matkę swoją, aby 
dobrze powodziło ci się na ziemi”

Przypowieść o wielkim urodzaju
(Łk 12, 16-21)

„Nie kradnij” Przykład kruków i lilii polnych
(Łk 12,24-28)

„Nie cudzołóż” Przykład o rozpoznaniu pogody i pogo-
dzeniu się po drodze (Łk 12, 54-59)

„Nie zabijaj” Porównanie o budowie wieży, o wojnie
królów i o soli (Łk 14,28-35)

„Nie mów fałszywego świadectwa” Potrójna przypowieść o radości z odna-
lezienia (Łk 15,4-32)

„Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego 
swego”

Przypowieść o przewrotnych dzierżaw-
cach winnicy (Łk 20, 9-16)

Wydaje się, że w ten sposób można wyjawić wczesne metody katechizacji chrześcijań-
skiej, co może być pomocne także i we współczesnej szkolnej nauce religii lub etyki.
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Streszczenie

Wśród prądów filozoficznych, które znalazły odzwierciedlenie w Biblii, istotne miejsce zajmuje cy-
nizm. Zadaniem niniejszego opracowania jest wniesienie przyczynku do odpowiedzi na pytanie, jakie 
zadania redakcyjne stawiali sobie autorzy biblijni, odnosząc się do filozofii cynickiej. W tym celu zbada-
no pod kątem odniesień cynickich kompleks przypowieści w Ewangelii według św. Łukasza, najbardziej 
hellenistycznej spośród kanonicznych Ewangelii, wyjawiając, że około jednej trzeciej zawartych w niej 
przypowieści zawiera tego rodzaju treści. Stanowią one pewien zwarty trop, oparty na Dekalogu, pre-
zentujący obraz dziesięciorga przykazań językiem przypowieści zabarwionych filozofią cynicką. Praca 
stanowi przyczynek do poznania wczesnochrześcijańskich metod katechizacji i może wnieść wkład do 
dydaktyki nauki religii, etyki i filozofii we współczesnej szkole. 

Słowa kluczowe: analiza strukturalna Biblii, cynicyzm, Ewangelia według św. Łukasza, retoryka biblijna
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