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WSTĘP
Tak jak myśl spekulatywna nie musi być pozbawiona literackości, tak też fikcja
literacka może przybierać charakter filozoficzny – powtarzają od lat znawcy tematu.
Nie sposób rozgraniczyć literatury i filozofii. Obie dyscypliny wzajemnie się dopełniają, korzystając obopólnie z wyznaczników sobie przynależnych. Jako świadectwo
tej korespondencji niech posłużą prezentowane tu wyniki badań.
Monografię otwierają rozważania Jacka Dobrowolskiego poświęcone osobowości
i dziełu Friedricha Nietzschego. Oś konstrukcyjną tego eseju stanowi lektura „Ecce homo”.
Poprzez zastosowanie psychofilozoficznej analizy badacz odsłania kondycję psychosomatyczną i stany wyobraźni niemieckiego filozofa, rozświetlając swoim oglądem całą
wcześniejszą twórczość autora „Wiedzy radosnej”, a przede wszystkim tłumacząc ideę
„nadczłowieka”. Na marginesie rozważań zostaje dokonana demaskacja „polskości”
Nietzschego w perspektywie jego projektu automitologizacji oraz buntu przeciw
nowoczesności.
Jarosław Marek Spychała, prowadzący systematyczne i metodyczne studia nad
obrazem Platońskiej jaskini, dokonuje tym razem interpretacji sztuki dramatycznej
Edwarda Estlina Cummingsa pt. „Anthropos”. Aktualizując kulturowe konteksty filozoficzne i literackie (Ludwig Wittgenstein, Antoine de Saint-Exupéry, Sławomir Mrożek,
Samuel Beckett), badacz prezentuje pesymistyczną wizję przyszłości rodzaju ludzkiego przedstawioną przez amerykańskiego poetę i dramaturga, różną od metaforycznego obrazu zawartego w dialogu Platona.
Filip Kobiela interpretuje filozoficzny eksperyment myślowy Stanisława Lema
zobrazowany w „Powrocie z gwiazd”, wyrażający się w idei betryzacji. Autor unaocznia
wyartykułowany w powieści konstrukt na tle odczytań dzieła dokonanych przez badaczy
twórczości Lema – Stoffa, Swirskiego, Gajewskiej, łącząc go, zgodnie z intencją pisarza,
z problematyką zła i przeciwdziałania złu. Lemowska wizja betryzacji społeczeństwa
zostaje wnikliwie rozpatrzona w granicach refleksji aksjologicznej, antropologicznej
i kulturowej.
Z wykorzystaniem psychoanalitycznej teorii i biofilijnej etyki Ericha Fromma
Ewelina Topolska dokonuje interpretacji i oceny działań artystycznych Angéliki
Liddell – autorki, reżyserki i aktorki teatralnej, budzącej kontrowersje destrukcyjnym
i antyspołecznym charakterem tworzonych sztuk. Badaczka podejmuje próbę zgłębienia zjawiska absolutnej wolności poetyckiej i zwrócenia uwagi na istotę odpowiedzialności społecznej artysty.
W rozdziale autorstwa Dominiki Gryf znajdziemy wizerunek intelektualisty
oświeceniowego („liberalnego demokraty”), jednego z pierwszych wielkich filozofów
rosyjskich – Aleksandra Radiszczewa. Autorka wprawnie wykłada koncepcje filozoficzne i społeczne zawarte w dziełach literackich tego myśliciela, przedstawiając jego
sylwetkę i twórczość na tle przemian dziejowych. Nie mniej ważny dla badaczki
okazuje się kontekst osamotnienia filozofa, doświadczającego poczucia uwikłania
w administracyjne niewolnictwo.
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Filozoficzną i antropologiczną perspektywę czytania dzieła proponuje również
Rafał Niezgoda, biorąc na warsztat nieznany, bo nietłumaczony na język polski, utwór
romantycznego pisarza Alphonse’a Rabbe’a pt. „Dziennik pesymisty”. Autor prowadzi
analizę poprzez rozpoznawanie biografii francuskiego twórcy – nonkonformisty,
uporczywie konfrontującego myśl filozoficzną z brutalnością czasów, w których żyje.
Badacz eksponuje sprzeczności w poglądach pisarza, a jednocześnie odsłania głęboką
melancholię, która przenika jego dzieło.
Olga Żyminkowska podejmuje namysł nad formą wypowiedzi filozoficznej, włączając się w debatę, wciąż nader słabo widoczną w przestrzeni naukowej, dotyczącą
problematyki gatunkowości w filozofii. Poznańską badaczkę interesują m.in. kwestie,
czy forma gatunkowa ogranicza myśl filozoficzną i jakie są konsekwencje posługiwania się gatunkami tradycyjnymi, w które immanentnie wpisany jest tzw. „światopogląd formy”, jak i postulaty utrwalania filozoficznych treści w myśli rapsodycznej
i swobodnie dyskursywnej.
Karola Petryszaka zajmują jakości metafizyczne w filozofii Romana Ingardena,
zwłaszcza kwestia, czy i jak są one intersubiektywnie poznawalne. Rozważania swoje
badacz wspiera na założeniach ontologii realistycznej, dokonując po drodze rozstrzygnięć
szczegółowych, m.in. dotyczących intencjonalności istnienia jakości metafizycznych.
Wykorzystując metodę skojarzeń swobodnych, Bożena Niećko-Bukowska opracowała ankietę i poddała analizie wypowiedzi studentów kierunku filologicznego na temat
rozumienia jaskini platońskiej. Pośród wieloaspektowych prób tłumaczenia metaforycznego obrazu jaskini przez młodych ludzi znalazły się m.in. rozpoznania jaskini
jako strefy komfortu, bezpiecznego miejsca oraz świata zbudowanego na przyzwyczajeniach.
Tom wieńczy artykuł Marii Wilk na temat istoty duchowości w dysfunkcjach
psychicznych w perspektywie teorii C.G. Junga oraz A. Kępińskiego. Jungowskie
kategorie archetypów i jaźni, istotne w metodologiach literaturoznawczych, jak również
rozpoznania prekursora psychiatrii humanistycznej pozwalają autorce analizować
historie biblijnych bohaterów Księgi Rodzaju oraz Księgi Hioba paralelnie z osobowościami schizofrenicznymi oraz anankastycznymi.
Dziesięć pasjonujących artykułów naukowych, składających się na tę szóstą z kolei
monografię, finalizuje cykl filozoficzno-literaturoznawczych debat odbywających się
pod patronatem Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu
Filologii Polskiej UMCS. Ten ostatni z serii tom, który oddajemy w Państwa ręce,
dobitnie pokazuje, że strategia interdyscyplinarnych badań jest trybem postępowania
nie tylko żywo intrygującym ludzi nauki, ale też że podjęty dyskurs w zakresie
filozoficznych aspektów literatury nie może i nie będzie nigdy mieć końca z uwagi na
niepomiernie rozległy materiał eksploracyjny. Jako badacze skoncentrowani na tropieniu powinowactw literatury i filozofii pozostaniemy nadal w „przestrzeni dzieł
wiecznych”, oddani pasji poznawania tego, co jeszcze niepoznane.
Agata Skała
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Autobiografia jako filozofia. „Ecce homo” Nietzschego
jako klucz do filozofii „nadczłowieka”
W chwili, gdy to piszę, poczta przynosi mi głowę Dionizosa.

1. Wstęp
„Ecce homo”, napisana w październiku i listopadzie 1888 roku ostatnia (lub
przedostatnia, jeśli jako tę finalną liczyć tekst autokompilacyjny „Nietzsche contra
Wagner” z grudnia 1888 roku) autobiograficzna książka Nietzschego nie jest zazwyczaj
traktowana z powagą, i zapewne nie stanowi najważniejszej pozycji w jego dorobku,
zajmując raczej miejsce obok jego „późnych” listów, zwanych czasem „listami szalonymi”. Sama bowiem zawiera istotny komponent „szaleństwa”. Pojęcie to pełni tutaj
oczywiście rolę figury-tropu literackiego, a nie terminu psychiatrycznego. Figury niepolegającej na klinicznej diagnozie i naukowej wiedzy, lecz na pojęciu potocznym;
jasnym na tyle, na ile tego wymagają niniejsze, nie psychiatryczne, a psychofilozoficzne i literaturoznawcze rozważania. W podobny sposób figury „szaleństwa” używał
Michel Foucault2. W niniejszym studium postaram się wykazać, że „Ecce homo”, wbrew
obiegowemu podejściu, może stanowić klucz do zrozumienia filozofii Nietzschego.
Dlatego też zasługuje, by przejść z pozycji marginalnej na bliższą centrum zainteresowania dla badaczy tego myśliciela.

2. Nietzsche i romantyzm
Nietzsche nie był typowym filozofem jak na czasy nowoczesne. Niezwiązany
z żadnymi instytucjami, po wczesnym odejściu na emeryturę w wieku 34 lat z uniwersytetu w Bazylei, nigdy nie wykładał filozofii3. Prowadził życie całkowicie prywatne,
tzn. pozbawione funkcji i wpływu publicznego; w pewnym okresie wręcz „cygańskie”.
Było to życie charakterystyczne dla pisarza, i to mało znanego, a więc praktycznie
niepowiązanego ze społecznym obiegiem literatury i jego infrastrukturą. Jeśli bywał
w pewnym okresie na kulturotwórczych salonach (u Wagnera), to szybko z nich uciekł;
zresztą nie był chyba na nich nigdy traktowany do końca poważnie ze swym jakby
zbyt dewocyjnym kultem kompozytora. Było to życie romantyczne, całkowicie oddane
twórczości. Zgodne z duchem kultu „poety” raczej niż filozofa. Poety wyklętego i samotnego. Pogrążonego we własnym świecie, przedkładającego fantazję nad rzeczywistość, wyimaginowaną przeszłość nad teraźniejszość, subiektywizm nad obiektywizm, dionizyjskość nad apollińskość.
Nietzsche był oczywiście romantykiem późnym, czyli wczesnomodernistycznym,
co znaczy, że z perspektywy jego czasu de Musset czy Schiller byli już przestarzali,
zwłaszcza stylistycznie, i odlegli. Był też romantykiem na swój własny, niestanWydział Dziennikarstwa Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski.
Foucault M., Szaleństwo i literatura, tłum. Zbiorowe, Aletheia, Warszawa 1999.
3
Wicks R., „Nietzsche’s Life and Works”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition),
Edward N. Zalta (red.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/nietzsche-life-works/>.
1
2
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dardowy sposób – czyli również jak na reprezentanta tego nurtu przystało. Nawet jeśli
pojęcia tego raczej nie używał – bowiem jego romantyzm, jak i całego jego kulturowego otoczenia, był dlań przezroczysty jak powietrze. Nawet jeśli otwarcie odrzucał
pewne z romantyzmu wyrastające wartości czy tropy filozoficzne, jak sentymentalizm
czy russowski (protoromantyczny) idealizm, czy romantyczną restaurację religijności.
Wszakże, przy wszystkich tych zastrzeżeniach, nie da się myśleć o nim, zwłaszcza zaś
nie da się umieścić go w ramach historii idei, bez odniesienia do tego fundamentalnego
ruchu kultury zachodniej i niemieckiej. Pomysłowy i pełen duchowej głębi irracjonalizm, skrajny indywidualizm i subiektywizm, oryginalny konserwatyzm, specyficzny
anarchizm i swoisty „retrofuturyzm” (przez jaki należy rozumieć tutaj pewien projekt
na przyszłość, który jednak swoje główne wartości wywodzi z odległej, mitycznej
przeszłości), literackość formy (przeciw jej naukowości), mitotwórczy instynkt, kult
sztuki, estetyzm – to wszystko podziela Nietzsche z innymi romantykami.
Jakkolwiek romantyzm zdefiniować trudno, w przeciwieństwie do bardziej spójnego
odeń ideowo oświecenia, a nawet, zdaniem niektórych, zdefiniować go nie sposób, bo
zgodnie ze sławną formułą Arthura Lovejoya jest on skandalem historycznoliterackim4, to przecież można zarysować pewną konstelację pojęciową nurtu z jego
„korzeniami”5 czy głównymi wątkami, klimatem duchowym, podstawowym repertuarem
gestów; być może zaś najłatwiej określić romantyzm przez to, czym on nie był, co
negował. Albowiem „pierwotnym odruchem” czy inicjacyjnym pra-gestem romantyzmu była, jak się zdaje bez wyjątku, negacja oświecenia, jego „zniesienie”, odwrót
od rozumu ujętego jako metoda empiryczno-naukowa. Dlatego w przeciwieństwie do
powstającego już w latach 20. XIX wieku pozytywizmu, romantyzm można by alternatywnie nazywać „negatywizmem”. Taki odwrót od racjonalności mógł się dokonywać
wieloma drogami, Nietzsche odnalazł jedną z najbardziej osobliwych.
Jak każdy romantyk oscyluje w niej pomiędzy irracjonalnością a szaleństwem, a to
w sposób patetyczny i wzniosły. I choć są u niego widoczne inspiracje pozaromantyczne (np. ewolucjonizm), a także tropy wyraźnie modernistyczne6, jak cały wymiar
„filozofii woli mocy” (którą jednak Nietzsche buduje na bardzo subiektywistycznych
przesłankach), a także idea „afirmacji” (podczas gdy oryginalny romantyzm był raczej
melancholijny i zwykle rozczarowany światem, tanatyczny – Nietzsche chciał być duchem zachwyconym i erotycznym) – to jednak jego zakorzenienie w romantycznych
ideałach, przynajmniej jako punkt wyjścia, raczej nie budzi wątpliwości7. Zresztą i on
sam to przyznaje w liście do Georga Brandesa z 27 marca 1888: Obawiam się, że
nazbyt jestem muzykiem, by nie być romantykiem. Bez muzyki życie byłoby dla mnie
pomyłką8. Ostatecznie też daje się go wpisać – z jego ambiwalencją powagi i śmieszności, patosu i absurdu, „boskości” i antyreligijności oraz wszystkimi innymi jego wewnętrznymi sprzecznościami – do tropu romantycznej ironii, w której dwuznaczność
i ambiwalencja stanowią esencjonalną strukturę sensotwórczą9. Romantycy wszak byli
4

Lovejoy A., Essays in the history of ideas, Capricorn, New York 1960, s. 234.
Por. Berlin I., The Roots of Romanticism, Princeton University Press, Princeton 1999.
6
Kasperski E., Paradygmat i historia. Rozterki metodologiczne w rozważaniach o romantyzmie, [w:]
Kasperski E., Metody i metodologia, Warszawa 2017, s. 302-318.
7
Por. Kruszelnicki M., Kruszelnicki W. (red.), Nietzsche i romantyzm, Wrocław 2013.
8
Nietzsche F., Listy, tłum. Baran B., Kraków 1994, s. 358 (dalej w tekście L z podaniem strony).
9
Szturc W., Ironia romantyczna, WN PWN, Warszawa 1992, s. 67-98.
5
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wynalazcami egzaltacji powtarzania (np. „średniowiecza”), powtarzania, które świadome jest swojej nieoryginalności i nieadekwatności wobec postępu, lecz jednocześnie
nie chce całkiem wyzbywać się pierwotnej powagi rytuału i święta. Ironia romantyczna polega na tym, że jest i nie jest zarazem ironiczna; jest i nie jest śmieszna.

3. Literackość Nietzschego
Jako legenda, jaką stał się w kulturze, Nietzsche sam przeszedł proces romantyzacji,
który zresztą zapoczątkował, również zgodnie z tropem „artysty będącego samemu
swoim opus”. Bo Nietzsche chciał może przede wszystkim stać się twórcą samego
siebie; wyzwolenie autokreacji spod jarzma i reżimu determinizmów społecznych
i kulturowych, a także naturalnych, związanych z jego kondycją fizyczną było, jak się
zdaje, najwyższą dla niego stawką. Jak być wielkim, gdy ma się wszelkie społeczne
przesłanki do bycia małym? Stworzyć siebie wbrew temu wszystkiemu, co go stworzyło, uwarunkowało; wyjść całkowicie, radykalnie, poza swoją zastaną i właściwą
kondycję półsieroty-syna wiejskiego pastora, dla którego społecznie zdefiniowanym
horyzontem aspiracji i awansu było zostać profesorem. Jednak Nietzsche nie pozwolił
sobie zostać profesorem. Został „wędrowcem”, żyjącym ascetycznie z renty uniwersyteckiej (w wysokości 3000 franków szwajcarskich rocznie, co sam określa jako
skromne uposażenie, [L 372]), abnegatem z zapuszczonym wąsem, filozofem prywatnym.
Stał się jakby wcielonym – a potem żyjącym w wyobraźni zbiorowej – bohaterem
literackim (status, jakiego nie zdobyli, nie próbowali bowiem zdobyć, tacy giganci jak
Kartezjusz czy Hegel). Był żywym kuriozum, chodzącą legendą.
Także wszystkie jego dzieła mają charakter narracyjny lub aforystyczny, czyli
posługują się formą literacką, a nie ściśle filozoficzną; we wszystkich też autorskie
„Ja”, czy to wprost, czy pośrednio (wcielone na przykład w „Zaratustrę”, a pod koniec
także w „Ukrzyżowanego” i „Dionizosa”), odgrywa centralną rolę, inaczej niż w przeważająco „obiektywistycznej” tradycji filozofii zachodu. To „Ja” zarazem ma wiele
wcieleń, symbolicznych przebrań i postaci, to ruchome, nomadyczne, zmieniające
punkty widzenia „Ja” zupełnie inne od Kartezjańskiej „substancji myślącej”; to „Ja”,
można by twierdzić, już od początku rozbite, schizoidalne, niesubstancjalne, płynne,
dziurawe i wielotwarzowe. Od początku operował dychotomiami i opozycjami (dionizyjskie/apollińskie; wysokie/niskie), które organizowały jego świat imaginowany na
zasadzie wielkich napięć, zmagających się dualizmów. Z kolei, gdy był jeszcze nastolatkiem, Nietzsche wpadł na koncept „złego Boga”, niedługo potem napisał swoją
pierwszą autobiografię10.
„Ecce homo”11, praca autobiograficzna, wyznacza kulminacyjny moment procesu
autoromantyzacji. Zapał, ale i utrata równowagi psychicznej oraz, ostatecznie, psychiczne załamanie, do jakiego dojdzie wkrótce, w zasadzie miesiąc po napisaniu tej
ostatniej książki, sprawiły, że wyszła Nietzschemu bardzo osobliwa opowieść-wyznanie.
Same okoliczności były godne odnotowania; tym bardziej że tajemnica jego psychicznego załamania, jego etiologia, pozostaje do dziś przedmiotem spekulacji. Nie wiadomo
właściwie, czy Nietzsche popadał w demencję stopniowo przez cały rok, albo i jeszcze
dłużej, może wręcz całe dorosłe życie po domniemanym zarażeniu się syfilisem
Safranski R., Nietzsche. Biografia myśli, tłum. Stroińska D., Czytelnik, Warszawa 2003, s. 17, 410.
Nietzsche F., Ecce homo. Jak się staje, czym się jest, tłum. Baran B., Kraków 1996 (dalej cytaty z tego
dzieła zaznaczone w nawiasach jako EH z podaniem strony).
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w dwudziestym jego roku, krok po kroku tracąc kontakt z rzeczywistością, na co
wskazywałyby niektóre jego notatki i zapiski; czy może raczej jego stan, wcześniej
stabilny i niezaburzony, choć właściwy osobie o niestandardowym profilu psychologicznym (nadwrażliwość nerwowa), zaczął się pogarszać dopiero w grudniu 1888 roku,
aż do upadku 3 lub 712 stycznia 1889 roku, po którym nie wrócił już do siebie13.
Kontrowersje budzi też interpretacja psychologiczna czy wręcz psychiatryczna jego
ostatnich pism, które z jednej strony sformułowane są jasno, gramatycznie i sensownie,
nie zdradzając najmniejszych oznak dezintegracji władz umysłowych, z drugiej jednak
strony są ewidentnym świadectwem narastającego pogrążania się filozofa w złudzeniach coraz bardziej oderwanych od rzeczywistości (w języku psychologii można by
mówić tu o „urojeniach wielkościowych”, jednym z opisanych naukowo symptomów
zaburzeń umysłu – wszakże Nietzsche zawsze, już w młodości, był megalomanem).
Jednak zastanawia dysproporcja pomiędzy widocznym szaleństwem treści a nienagannością języka i formy, która pozostaje niezaburzona.

4. Geneza „Ecce homo”
Cały ów rok 1888 to u filozofa okres niesamowitego wręcz wzmożenia kreatywnego, ale i przeważnie dobrego nastroju, często graniczącego z egzaltacją, z rzadszymi
okresami przygnębienia (co skądinąd kazałoby myśleć o dwubiegunowości, która
chyba całe życie Nietzschego naznaczyła oscylacjami pomiędzy euforią a upadkiem
ducha). W przyspieszającym tempie, w narastającej duchowej gorączce, jeśli nie wręcz
euforii (nigdy jeszcze nie miałem takiej jesieni, nigdy też nie sądziłem, że coś takiego
na ziemi jest możliwe – Claude Lorrain do nieskończonej potęgi, każdy dzień o takiej
samej, niepomiernej doskonałości EH116) – gorączce, wszakże, nie cielesnej, bo jak
sam twierdził, nigdy gorączki nie miewał – Nietzsche napisze cztery swoje późne
eseje: „Przypadek Wagnera” od maja do sierpnia, „Zmierzch bożyszcz” w sierpniu
i wrześniu, „Antychryst” we wrześniu, wreszcie w październiku i listopadzie – „Ecce
homo”.
Początek roku zastaje go w Nicei, która była jednym z miejsc, gdzie przeważnie
czuł się dobrze – tzn. m.in. dobrze widział, a pamiętać trzeba, że pisał z tejże Nicei
2 grudnia 1887 roku: Jestem w trzech czwartych ślepcem (L335). Nietzsche czuje –
a może wmawia to sobie, aby nie widzieć czegoś innego, mizerii i braku perspektyw
w swoim położeniu – że nadchodzi coś przełomowego w jego życiu, że on sam jakby
ulega przeistoczeniu. 14 grudnia 1887 roku pisze do Carla Fuchsa:
(…) zmuszony jestem rozliczyć się z sobą jako człowiekiem i rzeczą i całe swe
'dotychczas' odłożyć od acta (…). W ostatnich latach gwałtowność wewnętrznych wibracji była przerażająca, teraz, gdy muszę przejść do nowej i wyższej
formy, potrzebuję najpierw nowego wyobcowania, jeszcze większego odpersonalizowania (…). Jak stary właściwie już jestem? Nie wiem; nie wiem też, jak
młody jeszcze będę (L337).
Nade wszystko jednak, czy Nietzsche miał jakiekolwiek przeczucia czy antycypacje nadchodzącego załamania? Czy można zakładać, że je przewidywał i z takim
Panuje pewna niejasność w sprawie dokładnej daty, niektóre źródła podają 3 stycznia, m.in. SEP (Wicks R.,
op. cit.), inne mówią o początku stycznia; z kolei ostatnie listy datowane są na 6 stycznia (L393).
13
Wicks R., op. cit.
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przewidywaniem pracował oraz żył w ostatnim roku swego przytomnego życia? Czy
też nic nie wiedział i w ogóle nie brał w rachubę rychłego kolapsu? Pytanie chyba musi
pozostać nierozstrzygnięte.
Zima 1887/88 roku jest wyjątkowo ostra, nawet w Nicei przedwczesne późnopaździernikowe chłody dają się na tyle we znaki, że Nietzsche prosi matkę listownie o przesłanie
piecyka, gdyż na miejscu są one zbyt drogie (L325). Rozmyśla o zmianie miejsca zamieszkania, ktoś wspomina mu o Turynie z jego suchym powietrzem, którego walory
postanawia wypróbować na wiosnę – wiosna jest dla niego najgorszą porą, czasem
największego przewrażliwienia i słabości, jak twierdzi w liście do siostry (Wiosna to
mój słaby punkt. Turyn, mówią mi, ma dodające energii powietrze, które jest suche. Jest
schludny, wielkomiejski, spokojny, bardzo rozprzestrzeniony, co pozwoli mi odbywać
długie spacery w cieniu [L360]). 2 kwietnia zawitał do tego miasta i doświadczył
przełomowego odkrycia: to jest właśnie miejsce dla niego. Klimat okazał się wyjątkowo mu sprzyjający. Nie po raz pierwszy odkrywa uroki Italii, jej diety, ars vivendi,
atmosfery i pogodnego usposobienia Włochów. W Turynie czuje się traktowany po
królewsku, tym bardziej że dzięki niskim cenom wzrosła w porównaniu z Niceą jego
siła nabywcza. 25 franków płaci za pokój w historycznym centrum miasta, przy via
Carlo Alberto 6. Trzydaniowy pyszny włoski posiłek kosztuje go 1,25 franka
(ponieważ emeryturę otrzymywał z Bazylei, można wnosić, że przeliczał ceny w lirach
na franki szwajcarskie). Tego samego miesiąca sporządza swoją miniautobiografię pt.
„Vita” dla potrzeb Brandesa, inicjującego w tym czasie Nietzsche-studies w Kopenhadze, który najwyraźniej poprosił był filozofa o „przesłanie biogramu”. Ten tekst
rozrośnie się później do postaci oddzielnej książeczki – właśnie „Ecce homo”.
W „Vicie” pojawia się po raz pierwszy pomysł, że Nietzsche pochodzi z polskiej
szlachty, od „Nieckich” (mówią mi, że moja głowa pojawia się na obrazach Matejki
[L362]), a także deklaracja, którą później powtórzy jeszcze parokrotnie – obsesyjnie? –
że jest i zawsze był zupełnie zdrowy psychicznie:
Nigdy nie miałem objawów niedomagań psychicznych, nie miewałem nawet
gorączki czy omdleń (…). Moją specjalnością było trwać wśród ekstremalnego
bólu cru, vert, z doskonale jasnym umysłem dwa do trzech dni, przy nieustannych śluzowatych wymiotach. Rozpowszechnia się plotki, jakobym
znalazł się w domu wariatów (albo nawet tam zmarł). Nic bardziej błędnego
(L364).
Niektórzy badacze, pomimo wątpliwości, biorą te deklaracje za dobrą monetę
i wnoszą na ich podstawie, że załamanie Nietzschego miało zasadniczo fizjologiczne
przyczyny (oponiak przedniej części mózgu, tuż za prawym okiem)14.
W Turynie Nietzsche zdaje się – przynajmniej sobie – być w „życiowej formie”.
Zaczyna nawet pić kawę, która i wówczas była we Włoszech bardzo tania (20 centymów za dzbanek), oraz zajada się lodami włoskimi (lody, najwyższa kultura, 30 ct.
Daje to Panu jakieś pojęcie [L367]). Kto się tu zadomowi, staje się królem Italii...
Pracuje cały dzień, oprócz tego spaceruje (próżniacze spacery boga wzdłuż Padu
EH116), odnajduje dobry humor, snuje plany i projekty. Turyn to miasto eleganckie,
pięknie położone, tętniące życiem muzycznym, co ożywia w Nietzschem przeHuenemann Ch., Nietzsche’s Illness, [w:] Gemes K., Richardson J. (red.), The Oxford Handbook of
Nietzsche, Oxford University Press, Oxford 2013.
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świadczenie o tym, że on sam jest muzykiem. Wszak pisał jeszcze w grudniu do
Brandesa: Czy Pan uprawia muzykę? Wydano właśnie mój chorał z orkiestrą, Hymn do
życia. Ma on się ostać jako moja kompozycja śpiewana w przyszłości „ku mej pamięci”
(L335). Kilkanaście razy ogląda w operze „Carmen” Bizeta, która wprawia go w ekstatyczny i antywagnerowski zachwyt, inspirując do jeszcze jednej filipiki przeciwko
idolowi młodości – „Przypadek Wagnera”.
20 czerwca przenosi się, zgodnie z ustalonym już letnim zwyczajem, do Sils-Maria,
wypróbowanej szwajcarskiej miejscowości uzdrowiskowej w Górnej Engadynie.
Jednak tego lata jest rozczarowany, pogoda nie dopisuje, Nietzsche nie czuje się tym
razem w Alpach tak dobrze, jak się spodziewał. Tęskni za Turynem. Popada w gorszy
nastrój. Pisze „Zmierzch Bożyszcz”. Niedługo potem notuje o pisaniu „Zmierzchu”
w „Ecce homo”:
Tuż po ukończeniu wspomnianej książki, nie tracąc ani dnia podjąłem
ogromne zadanie przewartościowania z wyniosłym poczuciem nieporównywalnej z niczym dumy, pewien każdej chwili swej nieśmiertelności i z pewnością przeznaczenia ryjąc znak za znakiem na spiżowych tablicach. Przedmowa powstała 3 września 1888 r., gdy po spisaniu jej wyszedłem rankiem
z domu, ujrzałem przed sobą najpiękniejszy dzień, jaki Oberengadyna kiedykolwiek mi ukazała – przejrzysty, jaśniejący barwami, zamykający w sobie
wszystkie przeciwieństwa, wszelkie pośrednie stopnie między krainą lodu
a Południem. Dopiero 20 września opuściłem Sils-Maria, zatrzymany przez
powodzie (…) po południu 21 przybyłem do Turynu, mej sprawdzonej
miejscowości, odtąd mej siedziby (EH115).

5. Ecce homo
Nie wiadomo, na ile słuszne jest odczucie, że „Ecce homo” to dzieło o finałowym
charakterze, pisane jak testament. Wszakże Nietzsche miał dalekosiężne plany i opracowywał przez cały ten czas kolejne dzieło, do którego tamte były niejako preludiami.
Dzieło bardzo dużych rozmiarów, jak na to wskazuje objętość ostatecznie przygotowanego przez jego siostrę pośmiertnego zbioru aforyzmów (czasem bardzo długich)
„Wola mocy”. Zdawał się planować dalszą karierę, a to jako władca świata (na co
wskazują ostatnie, najwyraźniej „halucynacyjne” zapiski i listy, por. np. niewysłany
list do niemieckiego Cesarza Wilhelma II, [L384]), a to przynajmniej jako uznany akademicko myśliciel i intelektualista wysokiej rangi. Wizje te snuje w listach do Georga
Brandesa, duńskiego akademickiego profesora, który się nim zainteresował i o nim
wykładał, a także nawiązał z kompletnie osamotnionym Nietzschem korespondencję,
co tego ostatniego bardzo zbudowało (Za każdym razem sala pełna po brzegi. Ponad
300 słuchaczy. Duże gazety zamieszczają sprawozdania. Sic incipit gloria mundi...
[L368]).
Co do tytułu swego ostatecznego opus, to Nietzsche w ciągu roku miał kilka
różnych pomysłów, m.in. „Przewartościowanie wszystkich wartości”, podobnie z układem dzieła. Czy zatem „Ecce homo” to testament, czy bardziej etap, „oczyszczenie
przedpola”, podsumowanie i przygotowanie do kolejnego kroku, a wręcz skoku na
otwarte wody „wielkiej polityki” – Nietzsche wprowadza w tej kwestii dwuznaczną
atmosferę i końca, i początku; bowiem dramat jego schyłku, jego osuwania się
w „otchłań”, zdaje się być widoczny także dla niego, pośród całej tej prześwietlonej
14
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ekstazy i uniesienia, o jakim i w jakim pisał. A wręcz można by sądzić, że narastający
patos samouwznioślenia towarzyszy tutaj, na zasadzie mechanizmu wyparcia, odwrócenia, zaprzeczenia, odczuwanemu głębiej i zagłuszanemu przezeń procesowi wewnętrznej dezintegracji. „Ecce homo” zaczyna się, tak jak Hitchcockowski thriller, od
trzęsienia ziemi, aby następnie podwyższać napięcie. Ale zaczyna się też jednoznacznie co do intencji, o ile o jednoznaczności może u Nietzschego kiedykolwiek być
mowa: W przewidywaniu, iż wkrótce będę musiał wystąpić wobec ludzkości z najtrudniejszym wyzwaniem, jakie kiedykolwiek przed nią stanęło, niezbędne zda mi się
powiedzenie, kim jestem (EH13).
„Ecce homo”, napisane pomiędzy 15 października 1888 roku, czyli dniem 44 urodzin
Nietzschego, a 6 listopada, to dzieło niesłychane, bezprecedensowe; obfitujące w megalomańskie fajerwerki, istny pean na cześć samego siebie, „mnie i mojej boskości” (zob.
EH 116, L393), który niesie jednak wielki ładunek prawdy psychoanalitycznej o najgłębszych motywacjach, celach i „interesach” autora. Tylko czytając Nietzschego po
Nietzscheańsku, z pełnym użytkiem jego własnej „hermeneutyki podejrzliwości”, jak
ją określił wzmiankowany już Michel Foucault15, to znaczy pytając – kim jest ten, kto
mówi; jaką odmianę zdrowia i jaką formę życia reprezentuje; jakie są jego skryte pragnienia i marzenia, dążenia i pobudki, które stoją za jego dyskursem, udającym na powierzchni obiektywizm i dążenie do prawdy – możemy właściwie zrozumieć wymowę
tego dzieła. Jest to jednak również podejście typowe dla czytania literatury raczej niż
traktatu filozoficznego (choć on sam, jak wiemy, stosował tę metodę nawet do Kanta
i jego „królewieckiej chińszczyzny”) – nie szukać, jaką prawdę ma nam do przekazania
autor, tylko szukać prawdy o tym, co każe mu mówić.
Zauważmy też jeszcze bardziej ogólnie, że Nietzsche lepiej czuł się w żywiole
narracji niż w reżimie pojęciowości. Kategorie i koncepty, jakich używał, na poziomie
dyskursywnym są niejasne, nieprecyzyjne, bardziej symboliczne i metaforyczne niż
opisowe i konkretne. Ani „wola mocy”, ani „nadczłowiek”, ani „wieczny powrót”, ani
„zdrowie”, ani inne ważne pojęcia Nietzschego nie dają się dobrze zdefiniować, ich
sens rozwija się w wieloznaczności figur literackich. „Wola mocy” i „wieczny powrót”
są w ogóle pojęciami niekompatybilnymi ze sobą, pochodzącymi z różnych porządków
aksjo-ontologicznych; mówiąc w skrócie – wola mocy to machiawelizm, to idea nowoczesna, wieczny powrót to mityczna cykliczność, idea przednowoczesna, archaiczna.
Takim wewnętrznie niekompatybilnym połączeniem tego, co nowoczesne, z tym, co
archaiczne, zdaje się zresztą cała filozofia Nietzschego.
Odpowiadając sobie samemu na pytanie „kim jestem?” Nietzsche analizuje więc
w „Ecce homo” okoliczności, w jakich stał się tym, kim się stał. Ujawnia swoje powikłane uczucia rodzinne, stawia też słynne pytania „Dlaczego jestem taki mądry?”,
„Dlaczego jestem przeznaczeniem?”. Oscylując pomiędzy ultramegalomanią a autodemaskacją, samowywyższeniem i samoośmieszeniem, Nietzsche kreśli swój autoportret
zarazem jako karykaturę (czy nieświadomą?) i nową „ewangelię” – stąd stylizacja na
Jezusa Chrystusa w tytule. Aluzje czy nawiązania do ewangelii pojawiają się zresztą
w tym okresie częściej; „ecce homo” to, przypomnijmy, słowa Piłata skierowane do
tłumu po sądzie nad Jezusem, kiedy ten zostaje w koronie cierniowej pokazany ludowi:
oto (ten) człowiek, mówi Piłat, który, jak Nietzsche zauważa w pisanym we wrześniu
Foucault M., Nietzsche, genealogia, historia, tłum. Leszczyński D., Rasiński L., [w:] Filozofia, historia,
polityka. Wybór pism, WN PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
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„Antychryście”, był sam najciekawszą i jedyną godną uznania postacią w całej tej
historii, bo nie mając w niej żadnego osobistego zaangażowania, patrząc sceptycznie
na „spory wśród Żydów”, zadaje słynne filozoficzne pytanie „czym jest prawda?”16.
Jednak w przypadku prawdy o samym sobie Nietzsche wcale aż tak nie relatywizuje.
W ogóle, gdy mowa o relatywizmie i perspektywizmie Nietzschego, nigdy nie należy
zapominać, że kiedy było mu to na rękę, używał pojęcia „prawdy” z jak najbardziej
obiektywistyczną intencją.
Kilka wątków w „Ecce homo” zwraca szczególną uwagę. Swoje wyznania zaczyna
Nietzsche od indywidualnie sporządzonej karty zdrowia, autobiografii somatycznej.
Widzi ją w skrócie tak: kiedyś byłem bardzo chory, ale na szczęście wyzdrowiałem:
(…) sam wziąłem się w garść, sam się wyleczyłem; przesłanką jest tu – przyzna
to każdy fizjolog – że się zasadniczo jest zdrowym. Człowiek typowo słabowity
nie może przyjść do zdrowia, a tym mniej sam się wyleczyć; dla z istoty
zdrowego natomiast choroba może być nawet silnym pobudzeniem do życia, do
żywszego życia (…). Trzeba bowiem zważyć, że to w latach swej najsłabszej
witalności przestałem być pesymistą – mój instynkt samodzielnego powrotu do
zdrowia zabraniał mi filozofii ubóstwa i zniechęcenia... Po czym zasadniczo
rozpoznaje się udanych? (EH22)
Tak Nietzsche uzasadnia, że jest „udany”. Pomimo swojej chorowitości, słabowitości, nikczemnej postury, wychudzonego ciała, nieproporcjonalnego, bo wielką głowę
powiększają jeszcze kuriozalnie duże i niezbyt zadbane wąsy – swoją aparycją i dorodnością postawy Nietzsche na pewno nigdy nikomu nie zaimponował – jest „okazem
zdrowia”. Jednym z problemów życiowych Nietzschego było chyba i to, że jego liczne
i poważne niedomagania, od niedowidzenia po wymioty, nigdy nie zostały zdiagnozowane. Nigdy nie dowiedział się, co mu dolega. Stąd jego pojęcie choroby przybrało
wymiar metafizyczny. A on sam, zmagając się ze swymi dolegliwościami i przez lata
dokonując na sobie obserwacji, widząc zarazem, jak bezradnie przyglądają mu się
lekarze, nieodmiennie stwierdzający ogólny dobry stan pacjenta, dochodzi na koniec
do wniosku, że samoleczenie jest częścią sztuki samotworzenia, że nadczłowiek jest
jedynym lekarzem dla samego siebie. Wiadomo, że w czasach Nietzschego medycyna
nie była jeszcze taką potęgą wiedzy, jak dziś, kiedy tego typu deklaracje wpisalibyśmy
już raczej bez wahania do kategorii „foliarstwa”. Wydaje się, że chwilę tuż przed
ostatecznym załamaniem przyniosły Nietzschemu halucynacje, których opaczność ma
charakter obnażający – o ile we wcześniejszych dziełach Nietzsche unikał utożsamiania się wprost z nadczłowiekiem, o tyle teraz bez ogródek ujawnia, że jego skrytą
fantazją jest ta o jego własnym „esencjonalnym”, „zasadniczym” zdrowiu, o jego zdrowotnej wyższości – pomimo chorowitości, jest zasadniczo zdrowy, super-zdrowy,
najzdrowszy z najzdrowszych. Jak to się objawia? Na przykład epifaniami czystej
„prawdy” w momentach największego osłabienia:
Doskonała jasność i pogoda, a nawet wybujałość ducha, jaką odzwierciedla ta
książka [Jutrzenka], zgadza się u mnie nie tylko z najgłębszą słabością fizjologiczną, lecz nawet z uczuciem krańcowego bólu. Wśród owych mąk piekielnych, jakie przynosi nieustający trzydniowy ból głowy przy udręce śluzowatych
16
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wymiotów, posiadłem dialektyczną jasność par excellence i przemyśliwałem
nader chłodno rzeczy, do których w lepszym stanie bym się nie wspiął, nie byłbym wystarczająco subtelny, wystarczająco zimny (…). Jakiekolwiek chorobliwe
zaburzenia intelektu, nawet otępienie wywołane przez gorączkę, to do dziś
rzeczy mi całkowicie obce (...) (EH20).
Można mieć wątpliwości, czy to subiektywne odczucie jasności myśli i chłodnej
analizy – jeśli brać te deklaracje za dobrą monetę – nie wynikało raczej z głęboko
patologicznego stanu umysłu, w jakim wówczas, w czasie opisywanych tutaj ataków
migreny, Nietzsche się znajdował. W każdym razie widzenie prawdy tak czy owak nie
jest uznanym powszechnie kryterium bycia zdrowym – widzimy, jak Nietzsche wprowadza tutaj kuchennymi schodami własne założenia. Wszelako jego typowa strategia
filozoficzna polegająca na wywracaniu rzeczy do góry nogami („przewartościowywaniu”) zdaje się tutaj autodemaskować. Oto dotarliśmy może do wzorca tego instrumentu Nietzscheańskiej destrukcji i przewartościowania wartości: halucynacyjnego
zaburzenia postrzegania, wykrzywiającego obrazy, zniekształcającego różnice, transformującego pojęcia. Halucynacyjność „Zaratustry”, obecna już w „Narodzinach
tragedii” – skłonność Nietzschego do traktowania swych wizji jak epifanii, do śnienia
na jawie i solipsystycznego nieodróżniania ich od siebie.
Czyż nie wszystkie swoje najważniejsze idee Nietzsche rozwijał i opracowywał,
bazując wyłącznie na własnej, bujnej wyobraźni? Jego krytyki często karykaturują to,
co krytykowane; jego wywyższenia nierzadko wyolbrzymiają ponad miarę, egzaltują
i rozdmuchują różnice. Jak być silnym, gdy jest się osłabionym przez migrenę, jak być
zdrowym, gdy jest się chorowitym i kruchym, delikatnym, oto jak się zdaje najgłębsze
motywacje tych fantazji. Być może wstyd za siebie, za swoją kiepską kondycję, tak
fizyczną, jak społeczną, związana też z nimi autoagresja, najsilniej zmuszały go do
poszukiwania takiego przewartościowania pojęcia siły, w którego optyce jego słabowitość mogłaby się okazać „innym rodzajem krzepy”, a jego nadzwyczajna fizyczna
i społeczna bezsiła stać się przejawem „woli mocy”. Nietzsche – silny inaczej.
W tym celu musiał przeoczyć oczywisty fakt, że wszelka siła jako cecha osoby,
jeśli w ogóle osobom można taką cechę, jak siła, przypisywać, jest czymś relacyjnym,
względnym w stosunku do warunków otoczenia społecznego, a nie wytryskającym
z „ducha” jednostki. Jeśli fantazja o osobistej sile i mocy jest męską fantazją, a także
pewnym kulturowym wzorcem związanym z patriarchalnym pozycjonowaniem męskości
jako „silnej”, samodzielnej, samowystarczalnej17, to cała filozofia Nietzschego jest takim
właśnie fantazjowaniem podmiotu przytłoczonego przez wymagania (genderowe), tym
bardziej przytłoczonego, że w jego wypadku pochodziły one od silnych, patriarchalnych kobiet, jego matki i zwłaszcza siostry, osoby o wielkiej osobistej charyzmie, która
stanie się po jego śmierci, a na jego plecach, bożyszczem niemieckiej kultury oraz
prekursorką nazizmu. Uzależniony od nich materialnie i w wymiarze „opiekuńczym”
(chorowity i emerytowany, potrzebował bowiem mniej lub bardziej intensywnej opieki
w zasadzie przez całe życie – był de facto osobą specjalnej troski), podlegał jednocześnie ich presji i osobistej sile, która tyleż narzucała mu podległość, co wymagała od
niego „męskości”. Być może Nietzsche musiał przewartościować wszystkie wartości,
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by dowieść samemu sobie – ale pod srogim spojrzeniem swych wymagających „pań” –
że jest „prawdziwym mężczyzną”, że nie ma się czego wstydzić.
To wewnętrzne rozdarcie doprowadzi go do tego, że w „Ecce homo” odetnie się
całkowicie i w najbardziej brutalnych słowach od swojej rodziny:
Gdy szukam największego przeciwieństwa wobec samego siebie, niewysłowionej pospolitości instynktów, to zawsze natrafiam na swą matkę i siostrę –
sądzić, że jestem spokrewniony z taką canaille, byłoby bluźnierstwem wobec
mej boskości (…). Ze swymi rodzicami jesteśmy najmniej spokrewnieni:
spokrewnienie z rodzicami byłoby oznaką skrajnej pospolitości. Natury wyższe
mają swe źródło nieskończenie dalej wstecz (...) (EH23-24).
Ponownie widzimy tu w działaniu strategię „stawiania rzeczy na głowie” czy może
„obalania oczywistości” – ze swymi rodzicami jesteśmy najmniej spokrewnieni –
w miejsce oczywistości przychodzi figura typowo mityczna „dalekich źródeł”, odległych
genealogii oraz „pracy pokoleń” w jednostce. Odcięcie się od rodziny dokonuje się
poprzez automityzację. (Wszelako, gdyby ktoś myślał, że Nietzsche przesadził w swej
ocenie siostry, byłby zdziwiony, śledząc jej dalsze losy oraz jej rolę entuzjastycznej
antysemitki w torowaniu drogi dla nazistów). Jak już powiedziano, chodzi tu o zerwanie z najbardziej bezpośrednimi determinacjami, o fantazję „bycia tym, kim się chce”
niezależnie od wszelkich genealogii i źródeł, połączenia z nurtem „wielkiej historii”
(nie rozumiem tego, ale Juliusz Cezar mógłby być moim ojcem – albo Aleksander, ten
ucieleśniony Dionizos... W chwili, gdy to piszę, poczta przynosi mi głowę Dionizosa…
[EH24]) i jej „wielkich ludzi”, z którymi subiektywnie odczuwa się większą bliskość
niż z obiektywnymi bliskimi. Być może da się to także zrozumieć – jak i szerzej, całą
koncepcję „nadczłowieka” – jako wariację na temat marzenia o ucieczce od siebie,
wyrwaniu się z ram własnego życia, rozpoczęcia go zupełnie od nowa, na własnych
warunkach, własnym torem, z własnym pomysłem na siebie, niezależnie od wszystkiego, co było – wymyślenie siebie od nowa, bez dotychczasowych wad i słabości,
stanie się causa sui, quasi-bogiem stwórcą samego siebie. Bo zbyt wiele mamy w tym
pierwszym życiu powodów do wstydu i frustracji, właściwie same powody do niezadowolenia. Ktoś, kto by to zrobił, w rzeczy samej byłby nadludzki – ale to indywidualistyczna utopia (później rozwiną ją egzystencjaliści i zrobią na jakiś czas przedmiot wiary).
Co zaś oznacza słynna, przynajmniej w Polsce, deklaracja Nietzschego, że jest
Polakiem (ściśle – szlachcicem polskim [zob. EH23]). Tak jak w wątku rodzinnym
mamy tu do czynienia z motywem zerwania, stawania się kimś innym, tym razem zerwania z tożsamością narodową. Oznacza to, po pierwsze, prowokację. Możemy sobie
wyobrażać, czym dla Niemców w latach 70. XIX wieku byli Polacy – narodem ze
wschodu, dzikich kresów, krańca cywilizacji, słabo zorganizowanym (polnische
ordnung), zacofanym i opornym; można podejrzewać, że kontynuując w ten sposób
swoją osobistą historię rosnącej pogardy dla Niemiec, Nietzsche wyrzeka się swej
narodowości na rzecz czegoś najbardziej egzotycznego, co było w zasięgu; rzuca
rodakom w twarz wyzwanie, pokazuje, jak niskie ma o nich mniemanie. Po drugie
jednak, jest to gest osobliwy, jakiegoś utożsamienia się z tym, co inne, gorsze, mniej
cywilizowane; w tamtej sytuacji – także prześladowane. Nietzsche z niesmakiem
obserwował narastający w jego czasach nacjonalizm, narodową pychę, triumfalizm
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pozjednoczeniowy w Niemczech, szowinistyczny militaryzm – wszystko to, z czego
później narodzi się nazizm. Choć w jego filozofii pewne wątki bardzo podobają się
faszystom, on sam odrzucał, i to zdecydowanie, emocjonalnie, idee narodu i państwa.
Ciekawe jest to utożsamienie się z kulturowo słabszymi, poniżanymi, traktowanymi
jak mniej barbarzyńcy. Po trzecie, powołując się na polską szlachtę i przywołując jej
legendarną anarchię, Nietzsche egzaltuje się własną aspołecznością i „dzikością”,
przeciwstawiając raz jeszcze zromantyzowany obraz dawnych czasów jako bardziej
indywidualistycznych i bohaterskich swojej współczesności, podporządkowanej mieszczańskim zasadom i normom, niezdolnej do wielkich gestów i wzniosłych zamierzeń;
do wielkich aktów w wykonaniu wielkich aktorów. Odrzucenie nowoczesności jest
tym, co Nietzschego pociągało w polskiej szlachcie. W geście negowania „nowoczesnych ideałów” filozof był gotów sprzymierzyć się z prawie każdym diabłem.
Polacy, polska szlachta są kolejnym mitem w jego dziele automitologizacji – jego
wyborem tożsamościowym ponad obiektywnością swej natywnej przynależności
narodowej, której wymierza w ten sposób policzek.

6. Zakończenie i podsumowanie
Jak starałem się ukazać, „Ecce homo” to dzieło rzucające istotne światło na całą
refleksję Nietzschego, jej najgłębsze źródła wewnętrzne i motywacje. Każe przemyśleć
od nowa i krytycznie podstawowy problem różnicy antropologicznej (silni/słabi;
zdrowi/chorzy), a także kwestię miejsca Nietzscheańskiej refleksji nad kulturą w samej
tej kulturze i tworzonych przez nią nowoczesnych uwarunkowaniach buntu przeciw
nowoczesności. Przede wszystkim jednak demaskuje Nietzschego jako filozofa nie tyle
życia, ile choroby, pierwszego może, prekursorskiego amatora-dietetyka i samouzdrowiciela bazującego na „własnej intuicji” i gut feelings. W książce „Musisz życie swe
odmienić”18 Peter Sloterdijk nazywa Nietzschego akrobatą, a jego filozofię – akrobatyką, ćwiczeniem w staniu na najwyższych szczytach własnych możliwości. Idąc
tym tropem, można by zauważyć, że był jednym z pierwszych ludzi, którzy współcześnie należą do ruchu „zdrowego życia”; rozczarowany przez lekarzy, poszedł jakże
modną dziś ścieżką „antropozofii medycznej”, został też męczennikiem fitnessu.
Fitness wszak to „dostosowanie” w ewolucyjnym sensie (por. survival of the fittest),
bycie na szczycie hierarchii siły. Nietzsche zdawał się wierzyć, że „wszystko jest
w naszym umyśle”, i że możesz się stać, kim chcesz, jeśli tylko w to uwierzysz. Jego
filozofia była autocoachingiem, treningiem automotywacyjnym. Możliwe, że jego
załamanie było efektem „przetrenowania”, postawienia sobie nadmiernych wymagań,
którym nie dało się ostatecznie sprostać. Choć tak wrogi nowoczesności, pozostał pod
tym względem ultranowoczesny, stał się ofiarą nowoczesności i jej orientacji na moc.
Przeforsowanie się, niesprostanie własnym ambicjom, to jakby programowo wpisane
w nowoczesne człowieczeństwo „egzystencjały”, prawie takie jak ponadczasowa,
uniwersalna „śmiertelność”. Nietzsche chciał dać z siebie wszystko, zrobić z siebie
dzieło doskonałe, nie był świętym filozofii, nie był nawet jej wielkim synem, był jej
„sportowcem”. Ale czy jestem filozofem? A jakież to ma znaczenie? (L364).
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Autobiografia jako filozofia. „Ecce homo” Nietzschego jako klucz do filozofii
„nadczłowieka”
Streszczenie
Założeniem i punktem wyjścia eseju jest spojrzenie na filozofię Nietzschego z niestandardowego punktu
widzenia, jakim jest jego późne, ostatnie dzieło „Ecce homo”, praca traktowana zwykle marginalnie
i anegdotycznie – a to dlatego, że jako autokomentarz i autokreacja jest ona w zasadzie „literaturą”, a nie
pracą filozoficzną, a napisana przez autora zbliżającego się do załamania nerwowego zdaje się też
zdradzać tego objawy. Bliższa analiza tekstu wskazuje wszakże, iż jest on literacko-filozoficzną autobiografią autora i jego idei, rzucającą światło na istotę jego myśli i mogącą służyć jako klucz do zrozumienia
Nietzschego, zwłaszcza jeśli naświetlić jej genezę, romantyzujący charakter, a także porównać z tekstami
powstałymi równolegle, jak listy i notatki, czy też z wcześniejszymi. W wyniku tej analizy „Ecce homo”
jawi się jako dzieło w głęboki sposób wyjaśniające filozofię i życie Nietzschego i „ostateczne”, jakby
testament czy literackie „postscriptum” niemieckiego filozofa; zaś jego analiza psychofilozoficzna, jakiej
się podejmuję (czy inaczej psychologia myśli), wnosi dzięki temu spojrzeniu nowe jakości do naszego
pojęcia tego, kim był Friedrich Nietzsche.
Słowa kluczowe: Nietzsche, Ecce homo, autobiografia, autokreacja

20

Jarosław Marek Spychała1

Obraz jaskini Platona w sztuce „Anthropos”
Edwarda Estlina Cummingsa
1. Wprowadzenie
Celem artykułu jest prezentacja i omówienie filozoficznych aspektów sztuki Edwarda
Estlina Cummingsa pt. „Anthropos: The Future of Art”, a w szczególności wątków
związanych z Platońskim obrazem jaskini2.
Sztuka „Anthropos: The Future of Art” została opublikowana po raz pierwszy
w 1930 roku jako wkład Cummingsa do tomu pt. „Whither, Whither, or After Sex
What? A Symposium to End Symposiums”, który ukazał się pod redakcją Waltera
S. Hankela. W roku 1944 tekst ten został wydany samodzielnie przez wydawnictwo
Golden Eagle Press (Nowy Jork), w limitowanej edycji 222 egzemplarzy. Następnie,
w roku 1967 sztuka została opublikowana ponownie przez wydawnictwo October
House Inc. (New York) w tomie „Three Plays and a Ballet” pod redakcją George’a
J. Firmage’a. Parę miesięcy później, jeszcze tego samego roku, „Anthropos” zostaje
wydana przez wydawnictwo Peter Owen (Londyn), także w tomie „Three Plays and
a Ballet”, z którego to wydania korzystam w niniejszym artykule3.
Powyższe okoliczności, związane ze stosunkowo późnym upowszechnieniem się
sztuki, przyczyniły się prawdopodobnie do tego, że dramat „Anthropos: The Future of
Art” przez blisko 40 lat, aż do lat 70. nie był w ogóle wystawiany i po dziś dzień nie
jest znany szerszej publiczności4 – o ile mi wiadomo, nie ma też polskiego przekładu
tego tekstu.
W latach siedemdziesiątych na sztukę „Anthropos” zwrócił uwagę William Franklin
Strickland, który w swojej dysertacji „E.E. Cummings' Dramatic Imagination: A Study
of Three Plays and a Ballet” odnotował, że sztuka Cummingsa bazuje w swej konstrukcji na obrazie jaskini Platona5. Z kolei w latach osiemdziesiątych sztuka Cummingsa
wzbudziła zainteresowanie Konrada Gaisera, niemieckiego filologa klasycznego. Gaiser
w swoim artykule z roku 1985 „Das Höhlengleichnis: Thema und Variationen von
Platon bis Dürrenmatt” podążał tropem obecności Platońskiego obrazu jaskini w filo-
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Uniwersytet Adama Mickiewicza.
Sztuka funkcjonuje w literaturze przedmiotu pod dwoma tytułami: „Anthropos: The Future of Art” lub
w wersji skróconej: „Anthropos”.
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Florida, 1973, s. 6.
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zofii, teologii i literaturze i przy tej okazji zauważył, że również Cummings posłużył
się motywem jaskini w swojej sztuce „Anthropos”6.
Sięganie po motyw jaskini Platona w literaturze nie jest czymś nowym i oprócz
Cummingsa inspirowali się nim np. Pedro Calderón de la Barca7, Luigi Pirandello8,
Clive Staples Lewis9, Samuel Beckett10, Friedrich Dürrenmatt11, Zbigniew Herbert12,
Woody Allen13 czy wreszcie Luise Rinser14.
Należy jednak nadmienić, że poza wspomnianymi powyżej publikacjami sztuka
Cummingsa nie wzbudziła zainteresowania badaczy podejmujących problem obecności
obrazu jaskini Platona w literaturze. Nawet Wilhelm Blum, który, idąc za Gaiserem,
podjął ten wątek badawczy, zupełnie pominął w swojej monografii kwestię wpływu
obrazu jaskini na sztukę Cummingsa, chociaż poświęcił uwagę innym dziełom literackim czerpiącym z tradycji platońskiej15.
Wracając do Gaisera, należy odnotować, że niemiecki filolog w swoich badaniach
potwierdza związek sztuki z jaskinią Platona, ale w zasadzie nie udaje mu się wyjść
poza to stwierdzenie. Trudno wręcz oprzeć się wrażeniu, że niemiecki badacz
potraktował sztukę „po macoszemu”, wręcz chyba nawet opacznie zrozumiał jej treść
(o czym wspomnę w podsumowaniu), a już z pewnością nie omówił wielu istotnych
aspektów tej sztuki i odniesień do Platona i innych filozofów16.
Uważna lektura tekstu pozwala dostrzec, że Cummings nie ograniczył się tylko do
„biernej” inspiracji jaskinią Platona, lecz dokonał jej nowego odczytania, m.in.
w perspektywie filozofii Ludwiga Wittgensteina.
Takich zapożyczeń w tekście jest więcej i celem niniejszego artykułu jest m.in.
wydobycie tych wątków filozoficznych, do których Cummings sięgnął i przemycił je
bądź to w warstwie językowej sztuki, bądź to w układzie scenicznym.

2. Inspiracje Cummingsa
Chcąc wskazać ewentualny kontekst powstania sztuki, inspiracje, które mogły
wpłynąć na autora, warto zauważyć, że refleksje Cummingsa wpisują się w nurt twórczości, do której można zaliczyć także dzieła George’a Orwella czy Aldousa Huxley’a.
Wszyscy byli dziećmi swojej epoki i dzielili podobne lęki. To twórcy niejako zawieGaiser K., Das Höhlengleichnis: Thema und Variationen von Platon bis Dürrenmatt, [w:] Schweizer
Monatshefte: Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur, 65, 1985, s. 55-65.
7
Calderón de la Barca P., Życie snem, tłum. Szujski J., Wydawnictwo Księgarnia Wilhelma Zukerkandla,
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szeni pomiędzy czasem I i II wojny światowej a nowym, przemysłowo-biurokratycznym światem. Z jednej strony widzieli okropności wojny (Cummings był kierowcą
ambulansu na froncie w Normandii, a także trafił do obozu karnego w La Ferté-Macé),
z drugiej – patrzyli z obawą na przyszłość świata, który nastał po wojnie. Jak zauważa
Gaiser, te smutne doświadczenia XX wieku tchnęły pesymistycznego ducha w odczytywanie obrazu jaskini przez literaturę XX wieku17.
Czytając „Anthropos” trudno oprzeć się wrażeniu, że sztuka celuje swoją krytyką
m.in. w szczególny rodzaj ludzi, którzy „utknęli” w wojennej wizji świata i nie mogą
lub nie chcą z niej zrezygnować, ludzi, którzy przeszłość projektują na przyszłość (podobną krytykę wojennej wizji świata osadzoną w ramach obrazu jaskini zawiera tekst
Dürrenmatta18). Innymi słowy, to ludzie, którzy mentalnie pozostają w przeszłości,
której ze swej natury już nie ma (bo przecież „przeszła”), a jednocześnie nie wychodzą
oni na spotkanie przyszłości (bo nie pozwalają jej „nadejść”).
Sztuka przynależy do teatru absurdu, jest krótka i pozornie prosta, ale w rzeczywistości stanowi chwilami surrealistyczny splot haseł, za którymi kryją się olbrzymie
pokłady możliwych odniesień, czasami wskazanych przez Cummingsa ledwie jednym
słowem.
Nie należy jednak zapominać, że rozważając ewentualne źródła inspiracji amerykańskiego dramatopisarza łatwo popaść w nadinterpretację i doszukiwać się wątków
autobiograficznych tam, gdzie nie uwzględnił ich sam autor. Niech za przykład posłuży tu wypowiedź innego współczesnego pisarza Thomasa Stearnsa Eliota, który komentując przeróżne interpretacje Shakespeare’a, poszukujące treści dotyczących życia
dramatopisarza, zauważa, że są one w jego odczuciu mylne i naiwne. Eliot argumentuje per analogiam do jego własnej twórczości, którą bardzo często odczytuje się jako
autobiograficzną tam, gdzie jest przypadkowa, i odwrotnie, tam, gdzie przemycane są
wątki dotyczące własnych doświadczeń, zupełnie się tego nie zauważa19.

Gaiser K., Das Höhlengleichnis: Thema und Variationen von Platon bis Dürrenmatt, [w:] Schweizer
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Prawdopodobnie nigdy nie uda się w pełni odpowiedzieć na pytanie, co tak
naprawdę inspirowało Cummingsa, jak zresztą analogicznie można błądzić, starając się
odczytać dialogi Platońskie w duchu autobiograficznym.

3. Obraz jaskini Platona w „Anthropos: The Future of Art”
O ile zatem nie można być pewnym autobiograficznych źródeł Cummingsa, o tyle
nie ulega wątpliwości, że amerykański pisarz czerpie z Platońskiego obrazu jaskini,
który otwiera VII księgę dialogu „Państwo”20, co sygnalizują już pierwsze słowa sztuki.
Zanim jednak do tego przejdę, zacznę od krótkiego przypomnienia treści samego
obrazu jaskini.
Sokrates, rozprawiając z Glaukonem w dialogu „Państwo”, projektuje model idealnej polis. W pewnym momencie rozmowy Sokrates stawia tezę, że w państwie będzie
działo się dobrze dopiero wtedy, gdy albo rządzący będą filozofować, albo filozofowie
rządzić21, którą to myśl Platon powtarza także w jednym ze swoich listów22.
W ten sposób w toku dialogu rodzi się pytanie, kim jest filozof. Aby na nie
odpowiedzieć, Sokrates przywołuje właśnie obraz jaskini23.
Glaukon, aby zrozumieć, kim jest filozof, ma zobaczyć obraz przedstawiający ludzi
od urodzenia żyjących w kajdanach w jaskini. Są oni tak skuci, że nie mogą się
poruszać i zmuszeni są patrzeć cały czas w jednym kierunku – na znajdującą się przed
nimi ścianę. Na ścianie tej pojawiają się różnego rodzaju cienie. Pochodzą one stąd, że
nico wyżej, nad więźniami, znajduje się półka skalna, na której ustawiony jest murek.
Za murkiem chodzą ludzie, jedni w milczeniu, inni mówiąc, i noszą przedmioty przed
ogniskiem. I stąd właśnie pochodzą cienie, które pojawiają się na poniżej leżącej
ścianie. Kajdaniarze są przekonani, że to, co widzą na ścianie, to są prawdziwe przedmioty, że to prawdziwy świat. Dźwięki natomiast, które słyszą, a które wydają tragarze
przedmiotów, biorą za odgłosy cieni. W ten sposób kajdaniarze żyją całe życie w iluzji,
sądząc, że żyją prawdziwym życiem.
Sokrates wyjaśnia, że filozof to ten, kto zerwie kajdany, obróci się za siebie (owo
odwrócenie się nazywa filozof ἡ περιαγωγὴ – „Państwo”, 515 C i 521 C), zrozumie,
że cały czas żył w iluzji. Taki ktoś na tym nie poprzestaje i podejmuje trud wspinaczki
ku wyjściu. Mija on tragarzy i noszone przez nich przedmioty oraz ognisko. Rozumie,
Platon, Państwo, 514 A-517 C, tłum. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 220-224.
Platon, Państwo, 573 D, tłum. Witwicki W., Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, s. 177: – Jak długo –
zacząłem – albo miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej, albo ci dzisiaj tak zwani
królowie i władcy nie zaczną się w mądrości kochać uczciwie i należycie, i pokąd to się w jedno nie zleje –
wpływ polityczny i umiłowani w mądrości – a tym licznym naturom, które dziś idą osobno, wyłącznie tylko
jednym albo wyłącznie drugim torem, drogi się nie odetnie, tak długo nie ma sposobu, żeby zło ustało,
kochany Glaukonie, nie ma ratunku dla państw, a uważam, że i dla rodu ludzkiego.
22
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że i to wszystko nie reprezentuje prawdziwego świata. Dlatego mija skalną półkę
i w końcu dociera do wyjścia z jaskini. Wychodzi na zewnątrz i dopiero wtedy poznaje
prawdę o świecie. Widzi słońce, które go początkowo oślepia, ale ostatecznie doprowadza do „iluminacji” i jednocześnie czyni filozofem. Człowiek taki, teraz już stając
się filozofem, zawraca do wnętrza jaskini, aby nieść światło kajdaniarzom i wyzwolić
ich z iluzji. Niestety, nie wszyscy witają go z wdzięcznością, a wręcz są gotowi go
zabić, byleby ich tylko z owej iluzji nie wybudził.
I teraz przejdę do sztuki Cummingsa, którą rozpoczyna następujący opis scenografii:
SCENE: one-half of the dim interior of
a hemispherical cave. In the foreground –
to the audience’s left, three uncouth
infrahuman creatures smothered in filthy
skins squat, warming their gnarled paws at
what was once a fire – to the audience’s right,
a naked man (his back toward the trio) is
cautiously, with a few crude painting tools,
outlining some monster on the upcurving wall
before him. In the central background hangs
a curtain of skins: somewhere behind this
curtain, a sequence of rattling gushing hissing
rumbling clanking noises repeats itself without
interruption24.

SCENA: połowa mrocznego wnętrza
półkulistej jaskini. Na pierwszym planie, po
lewej stronie widowni – trzy prymitywne
stworzenia obleczone w brudne skóry,
kucają, grzejąc swoje sękate łapy przy
czymś, co niegdyś było ogniskiem; po
prawej stronie widowni nagi mężczyzna
(tyłem do trójki) przy pomocy kilku
prymitywnych narzędzi malarskich ostrożnie
obrysowuje jakiegoś potwora na krzywej
ścianie przed sobą. W tle w centralnym
miejscu wisi zasłona ze skór; gdzieś za tą
zasłoną słychać powtarzającą się sekwencję
grzechoczących, syczących, dudniących
i dźwięczących hałasów25.

Nie ulega chyba wątpliwości, że układ sceniczny oddaje wnętrze jaskini opisanej
Glaukonowi przez Sokratesa, choć nieco różniący się w detalach. Pośrodku znajduje
się ognisko, wokół którego zasiadły trzy prymitywne stworzenia (three infrahuman
creatures), które wpatrują się w płomienie. Tuż obok, niezauważony przez trzy stworzenia, nagi mężczyzna (a naked man) maluje na ścianie jakiegoś potwora, monstrum (monster). W tylnej części sceny, centralnie, rozwieszona jest zasłona ze skór,
która zakrywa drogę do wyjścia z jaskini (widzowie jeszcze tego w tym momencie nie
widzą).
Cummings zatem, choć nie wymienia filozofa z imienia, jasno wskazuje na jaskinię
Platona, a ponadto, w dalszej części tekstu czyni aluzje, pozwalające przyporządkować
bohaterów sztuki postaciom z obrazu jaskini z „Państwa”.
Na pierwszy plan wysuwają się trzy prymitywne stworzenia w rozmowie zwracające się do siebie nie po imieniu, lecz „po literze”, nazywając się literami: G, O, D.
Stworzenia te, ze względu na ich usadowienie przy ognisku i fakt, że porozumiewają
się za pomocą języka, mowy, zdają się być odpowiednikami osób noszących w jaskini
przedmioty za murkiem („Państwo”, 515 A). Można nawet wysnuć wniosek, że
stworzenia łączą w sobie elementy mówiących i niemych tragarzy, gdyż ich mowa jest
jakby „niepełna”.
24

Cummings E.E., Anthropos, [w:] Cummings E.E., Three Plays and a Ballet, Peter Owen, London 1968, s. 117.
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Te trzy prymitywne stworzenia szukają sloganu, hasła, którym mogłyby manipulować (czyli rzucać cienie na ścianę) niemym tłumem (mob), w tym momencie sztuki
jeszcze niewidocznym – tłum odpowiada kajdaniarzom przykutym do dna jaskini.
W końcu stworzeniom udaje się wybrać właściwe hasło, a jest nim słowo ewolucja
(evolution):
All three, facing the audience, whistle shrilly
through their fingers – whereupon a muttering
snarling grunting squeaking jabbering mob of
hide-smothered infrahuman dwarfs angrily
seethes down the center aisle toward the
footlights.

Wszyscy trzej, zwróceni twarzami do widowni,
gwiżdżą głośno przez palce. Na ten dźwięk tłum
odzianych w skóry prymitywnych, karłowatych
stworzeń gniewnie przemieszcza się środkową
nawą w kierunku świateł rampy, kłapiąc
zębami, przy wtórze pomrukiwań,
pochrząkiwań i pisków.

FIRST INFRAHUMAN CREATURE
(straightening): At-

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(prostując się): Na-

SECOND INFRAHUMAN CREATURE:
Ten-

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Bacz-

THIRD INFRAHUMAN CREATURE:
TION!

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
NOŚĆ!

The onrushing mob freezes into it silent mass
whose units punctually and simultaneously
salute – the salute is languidly returned by the
trio.

Napierający tłum zastyga w milczącej masie,
której jednostki szybko i równocześnie salutują
– salut jest niedbale odwzajemniany przez trio.

FIRST INFRAHUMAN CREATURE: Men –
the war will soon be over.

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Ludzie – wojna wkrótce się skończy.

SECOND INFRAHUMAN CREATURE:
Evolution is our ally!

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Ewolucja jest naszym sprzymierzeńcem!

THIRD INFRAHUMAN CREATURE: Three
cheers for Evolution!

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Trzy wiwaty dla Ewolucji!

MOB OF INFRAHUMAN DWARFS: RAH–
RAH–RAH.

TŁUM PRYMITYWNYCH KARŁÓW: Ura,
ura, ura!

FIRST INFRAHUMAN CREATURE:
About–face!

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE:
W tył zwrot!

The mob obeys.

Tłum się podporządkowuje.

SECOND INFRAHUMAN CREATURE:
Forward –

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Naprzód –

THIRD INFRAHUMAN CREATURE:
March!

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Marsz!
26
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Exit the silent mob, marching up the center
aisle in good order.

Tłum w milczeniu wychodzi, maszerując
w zwartym szyku środkową nawą.

FIRST INFRAHUMAN CREATURE
(relaxing): Whew!

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(odprężając się): Uff ...

SECOND INFRAHUMAN CREATURE:
Pretty neat, the way they took it–eh?

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Całkiem nieźle to przyjęli, co?

THIRD INFRAHUMAN CREATURE: I’ll
say so!26.

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE: Ja
myślę!27

Z przytoczonego tekstu wynika, że trzy prymitywne stworzenia decydują się na
hasło „Ewolucja!”, ale nie po to, aby doprowadzić do ewolucji tłumu. Owszem, obiecują tłumowi postęp w opozycji do wojny, lecz wcale ku postępowi nie prowadzą.
Można to wyraźnie dostrzec w zachowaniu tłumu, który, podporządkowując się głoszonemu hasłu, wcale nie wychodzi z jaskini, lecz jeszcze bardziej do niej wchodzi. Stworzenia, jedno po drugim, najpierw wykrzykują: Trzy wiwaty dla Ewolucji!, Ura, ura,
ura!, ale zaraz po tym dodają: W tył zwrot!, Naprzód – marsz! i tak też, pod dyktando
trójki, zachowuje się tłum.
Innymi słowy, tłum maszeruje naprzód, choć do tyłu. I w tym zdaje się leżeć sens
sloganu, którego szukały stworzenia – chodziło o znalezienie hasła, które zajmie tłum
maszerowaniem „do wewnątrz” (w jaskini, w ciemności), ale nigdy nie doprowadzi
do tego, że tłum wymaszeruje „na zewnątrz” (z jaskini, ku jasności).
Powyższa scena przypomina także scenę rozmowy pomiędzy Edkiem a Arturem
z „Tanga” Sławomira Mrożka. W sztuce tej również Artur szuka hasła, którym mógłby
się kierować w swoim życiu, za którym mógłby podążyć. Bohater odkrywa w końcu
hasło „Postęp!”, które ma go poprowadzić przez życie. Warto przytoczyć odnośny
passus w całości:
EDEK – Postęp, proszę pana.
ARTUR – Jak to należy rozumieć?
EDEK – No, w ogóle postęp...
ARTUR – Ale jaki postęp?
EDEK – Postępowy. Do przodu.
ARTUR – Znaczy się... naprzód?
EDEK – Tak jest. Przodem do przodu.
ARTUR – A tył?
EDEK – Tył też do przodu.
ARTUR – Ale wtedy przód będzie z tyłu?
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EDEK – Zależy, jak popatrzeć. Jak od tyłu do przodu, to wtedy przód będzie
z przodu, choć do tyłu.
ARTUR – To jakieś mętne.
EDEK – Ale postępowe, proszę pana28.
Jak się zatem okazuje w trakcie rozmowy, Artur, podążając za hasłem „postęp”,
będzie się tylko „kręcił w koło”.
W moim odczuciu – wracając do „Anthropos” – Cummingsowi udaje się tutaj nie
tylko wydobyć komediowy aspekt manipulacji, lecz równocześnie zwraca on uwagę na
aspekt „zamknięcia człowieka w poznawczej pętli”. Jaskinia bowiem symbolizuje także
zamknięcie władz poznawczych człowieka w więzieniu, które nie pozwala mu odkryć
niczego nowego – człowiek odkrywa wciąż to samo, jest właśnie zamknięty w „pętli”,
„kręci się w koło”. Ten wątek jaskini zszedł niejako na dalszy plan w komentarzach
badaczy obrazu jaskini, ale wydobywają go i akcentują reżyserzy filmu „Matrix”29.
Na tym jednak nie koniec symboliki trzech prymitywnych stworzeń. W pewnym
bowiem miejscu sztuki jedno z nich rzuca hasło: Tak mi dopomóż Lenin! (So help
me Lenin!), które jest oczywiście przeróbką hasła: Tak mi dopomóż Bóg! (So help
me God!), co z kolei można odczytać jako aluzję do ustroju komunistycznego, który
dla Amerykanów czasów Cummingsa był symbolem zła, symbolem totalitaryzmu.
Innymi słowy, Cummings powiada, że tak jak trzy prymitywne stworzenia symbolizują Boga i Trójcę Świętą, tak funkcję tej samej Trójcy Świętej pełnią Marks, Engels
i Lenin, choć z pewnością – jak powszechnie wiadomo – święci oni nie byli.
Takie odczytanie symbolicznego znaczenia trzech prymitywnych stworzeń znajduje
potwierdzenie we wspomnianych powyżej trzech literach, tj. G, O, D, którymi
określone zostają stworzenia. Zwraca bowiem uwagę, że litery te czytane razem dają
słowo GOD (bóg), a czytane na wspak dają słowo DOG (pies). A zatem – jak można
rozumieć – z jednej strony, trzy stworzenia symbolizują Świętą Trójcę, czyli
chrześcijańskiego Boga (lub inną trój-ideologię), który obiecuje zbawienie, raj, z drugiej jednak strony trzy istoty to trzy głowy, które przywodzą na myśl trzygłowego psa
Cerbera, strażnika Hadesu, piekła. Innymi słowy, prymitywne stworzenia zachowują
się wobec tłumu niczym Bóg i obiecują mu raj (ewolucję), a w rzeczywistości niczym
Cerber w Hadesie gotują mu piekło na ziemi (wojnę).
W kluczowym momencie sztuki dochodzi do spotkania trzech prymitywnych
stworzeń z człowiekiem. Choć człowiek jest cały czas obecny na scenie – maluje na
ścianie jaskini kształt przypominający słonia (tak jak pierwotni ludzie malowali
w jaskiniach) – stworzenia go jednak nie widzą, choć jednocześnie widzą właśnie ów
malowany przez niego kształt. W końcu człowiek kończy malować, odwraca się i wtedy
nagle ukazuje się ich oczom (człowiek stał się widzialny, bo przestał patrzeć w tym
samym kierunku, co stworzenia – tak jak filozof, który dokonuje właśnie owego odwrócenia się (ἡ περιαγωγὴ – Platon, „Państwo”, 515 C i 521 C) i odwraca się od
ściany z cieniami w kierunku wyjścia z jaskini):
Mrożek S., Tango, Wydawnictwo Noir sur Blanc, Warszawa 2010.
Na ten temat zob. Spychała J.M., Die Höhle. Der Weg der Rebellen, Wydawnictwo TAKO, Konstanz–
–Toruń 2020, s. 64-66 oraz Spychała J.M., Jaskinia. Droga rebeliantów, Wydawnictwo TAKO, Toruń 2019,
s. 60-61.
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FIRST INFRAHUMAN CREATURE
(catching sight of the man for the first time,
recoils and shrieks): Look!

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(widząc człowieka po raz pierwszy, wzdryga się
i krzyczy): Patrzcie!

He points. The man, surprised, pauses.

Wskazuje. Mężczyzna, zaskoczony, zatrzymuje
się.

SECOND INFRAHUMAN CREATURE
(looking, screams): Help!

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(patrzy, krzyczy): Pomocy!

THIRD INFRAHUMAN CREATURE
(seeing, starts violently): What the hell is that
thing doing!

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(widzi, zaczyna gwałtownie krzyczeć): Co to, do
cholery, tutaj robi?!

MAN (shrugging his shoulders): I’m stuck.

CZŁOWIEK (wzruszając ramionami):
Utknąłem.

FIRST INFRAHUMAN CREATURE (to 2nd
and 3rd): What does it mean: "Stuck"?

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(do drugiego i trzeciego): Co to znaczy:
«utknąłem»?

SECOND INFRAHUMAN CREATURE (to
1st and 3rd): How the devil did it get in,
anyway?

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(do pierwszego i trzeciego): Jak to się, do
diabła, tutaj w ogóle dostało?

THIRD INFRAHUMAN CREATURE (to 1st
and 2nd): Where does it think it’s going?30.

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(do pierwszego i drugiego): Gdzie to się
właściwie wybiera?31

Stworzenia są zaskoczone, zdziwione, wystraszone, nie wiedzą, kim on jest, boją
się go i zaczynają być wobec niego wrogie. Reagują podobnie negatywnie jak kajdaniarze na powracającego do jaskini filozofa.
Człowiek rozmawia ze stworzeniami i mówi, że chce ostatni raz spojrzeć na mamuta,
innymi słowy – człowiek odwraca się od cieni na ścianie niczym kajdaniarz, „odbija
się od ściany” (opusza jaskinię):
MAN (nodding toward the background
curtain): I’ve got to have another look.

CZŁOWIEK (wskazując głową w kierunku
zasłony w tle): Muszę jeszcze raz spojrzeć.

He makes for the curtain.

Idzie do kurtyny.

FIRST INFRAHUMAN CREATURE
(plucking up courage): Wait a decade!

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(zbiera się na odwagę): Momencik –
a właściwie cała dekada.

The man pauses.

Mężczyzna zatrzymuje się.

SECOND INFRAHUMAN CREATURE:
What’s the big idea?

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Co to znowu za pomysł?

30
31

Cummings E.E., Anthropos, [w:] Cummings E.E., Three Plays and a Ballet, Peter Owen, London 1968, s. 121.
Tłum. Spychała J.M.
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THIRD INFRAHUMAN CREATURE:
«Another look» at which?

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
«Jeszcze raz spojrzeć» na co?

MAN (nodding toward the background
curtain): That mammoth.

CZŁOWIEK (kiwając głową w kierunku
zasłony w tle): Na tego mamuta.

FIRST INFRAHUMAN CREATURE
(mystified): «Mammoth»?

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(zdumione): «Mamuta»?

SECOND INFRAHUMAN CREATURE
(horrified): What «mammoth»?

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(przerażone): Jakiego «mamuta»?

THIRD INFRAHUMAN CREATURE
(anguished): Where?

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(udręczone): Gdzie?

MAN (pointing to the curtain): Outside,
there.

CZŁOWIEK (wskazując na zasłonę): Na
zewnątrz, tam.

FIRST INFRAHUMAN CREATURE
(uncomprehendingly): «Outside» –?

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(nie rozumiejąc): «Na zewnątrz» – ?

SECOND INFRAHUMAN CREATURE
(incredulously, to 1st and 3rd): Does it mean
there are still mammoths?

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(z niedowierzaniem, do pierwszego i trzeciego):
Czy to znaczy, że są jeszcze mamuty?

THIRD INFRAHUMAN CREATURE
(stupefied, to 1st and 2nd): Doesn’t realize ages
have elapsed?32

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(osłupiałe, do pierwszego i drugiego): Czy TO
nie zdaje sobie sprawy z tego, że minęły już
całe wieki?33

Warto się na chwilę zatrzymać przy tym nawiązaniu do malowania mamuta przez
człowieka. Odsyła ono przede wszystkim do motywu cieni w jaskini, które są tylko iluzją
rzeczywistości. Człowiek, który nosi tutaj cechy świadomego filozofa, zdaje sobie z tego
sprawę, dlatego dokonuje porównania namalowanego obrazka z tym, co znajduje się
na zewnątrz jaskini – przede wszystkim zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje jakieś
„na zewnątrz” (Outside). Tej świadomości wyraźnie nie posiadają trzy stworzenia.
Wydaje się jednak, że sztuka skrywa tu jeszcze jedno ważne odniesienie do filozofii, a mianowicie do „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry. Scena, w której
stworzenia widzą słonia lub mamuta, podczas gdy człowiek widzi koparkę, przywołuje
skojarzenia z Małym Księciem, który widzi słonia połkniętego przez węża, podczas
gdy inni ludzie (nieświadomi kajdaniarze) widzą tylko kapelusz34.
W pewnym zatem zakresie rola trzech prymitywnych stworzeń jest podwójna – są
one nie tylko tragarzami zza murku, lecz także, z perspektywy człowieka-filozofa –
są kajdaniarzami. Dlatego człowiek przerywa ich gadaninę, która nie zawiera prawdy:
32

Cummings E.E., Anthropos, [w:] Cummings E.E., Three Plays and a Ballet, Peter Owen, London 1968,
s. 121-122.
33
Spychała J.M. Przekład porównałem z tłumaczeniem niemieckim: CUMMINGS 1980.
34
Oczywiście motyw słonia może być również nawiązaniem do indyjskiej bajki o ślepcach poznających
słonia, która to bajka mówi właśnie o trudnościach w poznaniu prawdy.
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MAN (arms akimbo, frowns): What are you
three freaks talking about?

CZŁOWIEK (chwytając się pod boki
i marszcząc czoło): O czym wy trzy świry
w ogóle mówicie?

FIRST INFRAHUMAN CREATURE
(ardently): Civilization!

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(z zapałem): Cywilizacja!

SECOND INFRAHUMAN CREATURE
(fervently): Emancipation!

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(żarliwie): Emancypacja!

THIRD INFRAHUMAN CREATURE
(enthusiastically): Progress!

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(entuzjastycznie): Postęp!

MAN (grins): Don’t try to kid me!

CZŁOWIEK (uśmiecha się): Nie żartujcie!

FIRST INFRAHUMAN CREATURE
(earnestly): No, reely!

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(z zapałem): Nie, naprawdę!

SECOND INFRAHUMAN CREATURE
(pompolisly): It’s the Ford’s truth!

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(pompatycznie): Tako rzecze Ford!

THIRD INFRAHUMAN CREATURE
(solemnly): So help me Lenin!

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(uroczyście): Tak mi dopomóż Lenin!

MAN (still grinning): Yes? (Stepping crisply
to the curtain, he seizes it and yanks it aside –
revealing a jagged cave-mouth and, beyond,
a sunlit excavation wherein a solitary rattling
gushing hissing rumbling clanking
steamshovel is rotating and plunging and
rearing and wheeling and spewing. – The trio
of infra-human creatures, speared by
instreaming sunlight, yells: the man, quickly
half-turning, lifts one hand in an imperious
gesture of warning, and whispers): Sh!

CZŁOWIEK (wciąż się uśmiechając): Tak?
(Podchodzi energicznie do zasłony, chwyta ją
i odsuwa na bok – odsłaniając poszarpaną
paszczę jaskini, a za nią oświetlone słońcem
wyrobisko, w którym samotna, grzechocząca,
sycząca, dudniąca, brzęcząca koparka parowa
obraca się, zagłębia, chwieje, kręci i pluje. –
Trio prymitywnych stworzeń, oślepione
strumieniem słonecznego światła, krzyczy;
mężczyzna, szybko się odwraca, podnosi jedną
rękę w ostrzegawczym geście i szepcze): Sza!

FIRST INFRAHUMAN CREATURE (its
teeth chattering with terror): What the –

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE
(szczękając zębami z przerażenia): Co do –?

MAN (scowling, whispers imperiously):
Don’t scare him!

CZŁOWIEK (patrząc groźnie spode łba,
zdecydowanym szeptem): Nie wystrasz go!

SECOND INFRAHUMAN CREATURE
(quaking): «Scare him» – ?

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(trzęsąc się): «Wystrasz go» – ?

THIRD INFRAHUMAN CREATURE
(tottering): «Scare» – who?

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(chwiejąc się): «Wystrasz» – kogo?

MAN (cautiously indicating the steamshovel,
whispers): That mammoth! (Confidentially):
They’re very timid! (Stealthily falls on hands
and knees: whispers): So long!

CZŁOWIEK (ostrożnie wskazuje na koparkę,
szepcze): Tego mamuta! (Poufnie): One są
bardzo płochliwe! (Cicho klęka i podpiera się
rękoma, szepcze): Na razie!
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Ostrożnie przekrada się przez paszczę jaskini
i dalej idzie na czworakach w kierunku
koparki; od czasu do czasu zatrzymuje się
i przypada całym ciałem do ziemi36.

Warily creeps through the cave-mouth, and
onward in the direction of the steamshovel:
occasionally halting, to flatten himself on the
earth35.

Człowiek zatem udaje się w kierunku skórzanej zasłony i zrywa ją. Oczom wszystkich ukazuje się wyjście z jaskini, słońce i koparka (koparka przypominająca kształtem
mamuta-słonia). Człowiek udaje się w kierunku wyjścia z jaskini, w kierunku słońca,
w kierunku koparki (w warstwie symbolicznej to tak jakby go oświeciło, jakby wymyślił koparkę).
Również ta scena niesie z sobą możliwość filozoficznego odczytania i odniesienia
jej do poglądów Wittgensteina. Otóż, śledząc tekst sztuki, można zaobserwować związek bohaterów z ich zdolnością wyrażania się: tłum jest niemy, trzy prymitywne stworzenia mówią niepoprawnym angielskim (mówią ideelistic zamiast idealistic, real
zamiast really), a człowiek mówi poprawną angielszczyzną. Okoliczność ta zdaje się
nie być przypadkowa, na co wskazuje też fakt, że człowiek na końcu wychodzi przez
usta/paszczę jaskini (the cave-mouth). Z tego powodu jestem zdania, że Cummings
nawiązuje tu do słów Wittgensteina opublikowanych w 1922 roku: Granice mego
języka oznaczają granice mego świata37. A nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że
pozornie pozbawione znaczenia słowo „Sza!” (Sh!), które pojawia się na końcu sztuki
Cummingsa, jest również nawiązaniem do Wittgensteina. Filozof bowiem w ostatnim
zdaniu swojego traktatu powiada: O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć38.
Ponieważ stworzenia nie potrafią sensownie mówić o rzeczywistości „na zewnątrz”, to
człowiek nakazuje im milczenie i w tym sensie wypowiedziane przez niego „sza!”
nawiązuje do filozofii Wittgensteina.
Patrząc na tę scenę z innej perspektywy, można stwierdzić, że prymitywny język
czyni z ludzi prymitywne istoty, jaskiniowców, którzy nie są w stanie dostrzec prawdy,
światła na zewnątrz jaskini i zawsze będą spoglądać na mdły żar dogasającego
w jaskini ogniska.
Takie odczytanie znajduje potwierdzenie również w ostatnich wersach sztuki,
a dokładnie – w zachowaniu stworzeń, w tym, jak obchodzą się ze zdobytą wiedzą, bo
przecież właśnie dowiedziały się, że istnieje jakieś „na zewnątrz”:
FIRST INFRAHUMAN CREATURE (its
teeth chattering with terror): Ugh-huh.

PIERWSZE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Y-yyy?

Tearing himself from the spear of sunlight, he
cringes to the fire; the third follows suit: both
squat, quivering, warming their gnarled paws
and staring at the embers.

Odwracając się od światła, kuli się przy
ognisku; trzeci idzie w jego ślady. Obaj kucają,
drżąc, grzejąc swoje sękate łapy i wpatrując się
w żar.

SECOND INFRAHUMAN CREATURE:
I know what you mean.

DRUGIE PRYMITYWNE STWORZENIE:
Wiem, co masz na myśli.

35

Cummings E.E., Anthropos, [w:] Cummings E.E., Three Plays and a Ballet, Peter Owen, London 1968, s. 122.
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Wittgenstein L., Traktat logiczno-filozoficzny, § 5.6, tłum. Wolniewicz B., Wydawnictwo PWN, Warszawa
1997, s. 64.
38
Wittgenstein L., Traktat logiczno-filozoficzny, § 7, tłum. Wolniewicz B., Wydawnictwo PWN, Warszawa
1997, s. 83.
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Slinking up the sunspear to the very cavemouth, he violently pulls the curtain – the
entire cave darkens: he staggers to the
embers, squats, shuddering: stares.

Podpełzając w kierunku promieni słońca do
samego wejścia jaskini, gwałtownie zaciąga
zasłonę – w całej jaskini zapada mrok.
Podchodzi na chwiejnych nogach do żaru,
przykuca, drży, patrzy przed siebie.

THIRD INFRAHUMAN CREATURE
(grayly, to itself): Well, as I was saying ...

TRZECIE PRYMITYWNE STWORZENIE
(ponuro, do siebie): Więc jak już mówiłem ...

CURTAIN39.

KURTYNA40.

Stworzenia dowiedziały się, że istnieje jakieś „na zewnątrz”, poznały drogę do
prawdy, a tymczasem, zamiast wyjść z jaskini, cofają się w jej głąb, unikają promieni
słonecznych, odwracają się do światła słonecznego plecami i patrzą na przygasający
ogień. Ostatecznie zatem stworzenia nie decydują się wyjść „na zewnątrz”, mimo iż
przed chwilą deklarowały hasło „Ewolucja!” – wcale nie chcą ewolucji, nie chcą, aby
„człowiek opuścił jaskinię”. Stworzenia wracają do jaskini i zachowują się tak, jak
gdyby nic się nie wydarzyło, jakby nigdy nie spotkały człowieka, jakby nigdy nie
widziały wyjścia z jaskini, słońca i koparki.
Innymi słowy, ta część sztuki nawiązuje do powrotu filozofa do jaskini i niechętnej
reakcji kajdaniarzy na światło, które z sobą niesie filozof – stworzenia odrzucają
słonecznego filozofa.
Warto nadmienić, że Platon, choć pisze o tym, że kajdaniarze mogą się posunąć
o krok dalej i nawet zabić filozofa, to jednak nie wyklucza możliwości pozytywnego
wariantu powrotu filozofa – nie wyklucza możliwości szczęśliwego powrotu filozofa
do jaskini i uwolnienia kajdaniarzy. Cummings zdaje się w tym punkcie być mniej
optymistyczny.

4. Podsumowanie
Cummings w sztuce „Anthropos” patrzy na przyszłość rodzaju ludzkiego przez
pryzmat Platońskiego obrazu jaskini i dochodzi do pesymistycznych konkluzji. Według
niego historia zatoczy koło – ludzie nie wyciągną wniosków z nowych doświadczeń
(ze spotkania ze światłem) i wybiorą ciemność. Owszem, za każdym razem będą
deklarować światło, ale ostatecznie zawsze będą wybierać ciemność. Innymi słowy,
Cummings przepowiada powrót cywilizacji człowieka do jaskini, do epoki kamienia
łupanego, wróży nam nie ewolucję, lecz inwolucję. I z tego względu jego trzy prymitywne stworzenia przypominają trzy wiedźmy, które wróżą Makbetowi ponurą przyszłość.
Zdaniem Gaisera sztuka ma jednoznacznie pesymistyczną wymowę – jaskinia
w ujęciu Cummingsa jest nie punktem wyjścia cywilizacji, lecz punktem dojścia cywilizacji, końca cywilizacji41. I z tym stanowiskiem, co wynika także z przeprowadzonej
przeze mnie powyżej analizy, zgadzam się.
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Różnię się jednak z Gaiserem w innym miejscu. Otóż zdaniem niemieckiego badacza
sztuka ukazuje filozofów, którzy przeistoczyli się w demagogów, którzy z kolei
swoimi populistycznymi hasłami sprowadzili ludzkość z powrotem do jaskini. Tymi
filozofami w jego ujęciu są trzy prymitywne stworzenia. Jedynym, który – zdaniem
Gaisera – odkrywa prawdę, jest artysta, czyli ów nagi człowiek malujący mamuta42.
Tymczasem według mnie filozofem jest właśnie ów człowiek-artysta (a nie trzy
stworzenia), który poprzez obraz odnajduje drogę do prawdy, co w moim przekonaniu
stanowi także nawiązanie wprost do terminu obraz (ἡ εἰκών), którym Platon określa
opis jaskini z „Państwa”.
Mówiąc jeszcze inaczej, sztuka prezentuje świat istot funkcjonujących w porządku
hierarchicznym, nawiązującym do kolejnych etapów podróży filozofa z dna jaskini ku
słońcu. Na dole hierarchii znajduje się bezimienny i niemy tłum (mob), określany
w sztuce także jako dzieci (children). Tłum ten odpowiada kajdaniarzom z dna jaskini,
którzy również w opisie Platona nie mówią i ślepo podporządkowują się obrazom
rzucanym przez nosicieli zza murku. Kolejne miejsce w hierarchii zajmują trzy
prymitywne stworzenia (three infrahuman creatures), zwracające się do siebie
w rozmowie nie po imieniu, lecz „po literze”: G, O, D. Stworzenia te są odpowiednikami osób noszących w jaskini przedmioty za murkiem. Na szczycie hierarchii stoi
człowiek (man), który mówi i tworzy (maluje obraz) – odpowiada on filozofowi
powracającemu do jaskini.
W moim zatem odczuciu tytuł sztuki „Anthropos: przyszłość sztuki” można rozumieć na dwa sposoby: pierwszy – sztuka jest jedyną nadzieją ludzkości; drugi – filozofia,
określona tu jako sztuka (techne), jest jedyną nadzieją ludzkości. Nie wykluczam też,
że obie wersje są poprawne i Cummings terminem „sztuka” odnosi się po prostu do
wyższej sfery ducha ludzkiego.
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Obraz jaskini Platona w sztuce „Anthropos” Edwarda Estlina Cummingsa
Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja i omówienie filozoficznych aspektów sztuki Edwarda Estlina Cummingsa
pt. „Anthropos: The Future of Art”, a w szczególności wątków związanych z Platońskim obrazem jaskini.
Badawczy punkt wyjścia stanowią publikacje Williama Franklina Stricklanda i Konrada Gaisera, których
ustalenia zostają rozwinięte i pogłębione. Przeprowadzone analizy skłaniają do wniosku, że Cummings nie
ograniczył się tylko do „biernej” inspiracji jaskinią Platona, lecz dokonał jej nowego odczytania m.in.
w perspektywie filozofii Ludwiga Wittgensteina, w myśl której Cummings pojmował szeroko rozumianą
mowę jako jaskinię.
Słowa klucze: Platon, jaskinia, metafora, więzienie, dusza
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Kraina łagodności? Betryzacja w „Powrocie z gwiazd”
Stanisława Lema jako filozoficzny eksperyment myślowy
1. Wprowadzenie: Powroty do „Powrotu…”
Quasi-utopijny „Powrót z gwiazd” nie należy do kanonu najbardziej cenionych
powieści Stanisława Lema; sam autor – do czego jeszcze wrócimy – wypowiadał się
o niej nader krytycznie2. Jedną z kluczowych idei przedstawionych w tym niezbyt
skomplikowanym formalnie utworze jest betryzacja3 – zabieg medyczny niemal
całkowicie eliminujący skłonności agresywne i dlatego współodpowiedzialny za stworzenie nowej kultury. Właśnie rozważania nad betryzacją i jej następstwami sprawiają,
że „Powrót…” może być traktowany także jako głos w dyskusjach z zakresu aksjologii,
antropologii filozoficznej oraz filozofii kultury, przedstawiając się jako utwór interesujący filozoficznie niezależnie od walorów stricte literackich. Dzieje recepcji
„Powrotu…” pokazują, że jest to książka dość przewrotna: paradoksalnie najciekawsze
w niej okazuje się to, co niedopowiedziane. Paradygmatycznym przypadkiem jej odczytania właśnie poprzez pryzmat niedopowiedzeń jest interpretacja Andrzeja Stoffa,
przedstawiona w pochodzącym z 1981 roku szkicu „To, o czym się nie wspomina”4 –
w domyśle: expressis verbis w „Powrocie…” Stoff wskazuje, że konsekwentne przemyślenie świata przedstawionego w tej powieści wymaga rozważenia problemu
panujących w nim stosunków władzy, co rzuca zupełnie nowe światło na wydarzenia
w powieści, a nawet prowadzi do postulatu stworzenia kontynuacji „Powrotu...” opartej
o tę interpretację.
Nieco inny rodzaj niedopowiedzeń „Powrotu…” zostaje z kolei uwypuklony w analizach Agnieszki Gajewskiej, przedstawionych w opublikowanej w 2017 roku monografii
„Zagłada i gwiazdy”5. Gajewska, na podstawie badań nad biografią Lema i jego doświadczeń wojennych, oferuje całościowe spojrzenie na beletrystykę pisarza jako
filipkobiela@interia.pl, Zakład Filozofii i Socjologii, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.
2
W rozmowie ze Stanisławem Beresiem stwierdził: Razi mnie sentymentalizm tej książki, krzepa bohaterów,
papierowość bohaterki. Coś mi tam zalatuje Remarkiem z jego „Trzech Towarzyszy”. Jest w tym jakieś
gówniarstwo. A mówiąc spokojniej – autorowi nie wolno robić bohaterom przyjemności dlatego, bo im
sprzyja. Romans w końcu mógł się skończyć jak w powieści, ale warunkiem koniecznym byłaby osobowość tej
ukochanej narratora, a w istocie jest ona pustym miejscem. Zob. Bereś S., Rozmowy ze Stanisławem Lemem,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 51. Być może jednak – jak zobaczymy niżej – ta „samokrytyka”
ma inne niż tylko merytoryczne źródła.
3
Jest to neologizm wprowadzony przez Lema.
4
Stoff A., To, o czym się nie wspomina, [w:] tenże, Lem i inni: Szkice o polskiej science fiction, Pomorze,
Bydgoszcz 1990, s. 36-47 (szkic ten został opublikowany pierwotnie w piśmie „Akcent” w roku 1982).
W roku 2006 Stoff powrócił do tej tematyki, publikując artykuł: Dialog interpretacyjny na temat „Powrotu
z gwiazd”, Postscriptum, 1(51), 2006, s. 67-101. W tym ostatnim tekście Stoff zaproponował między innymi
odczytanie „Powrotu…” jako obrazu globalnego społeczeństwa liberalnego.
5
Gajewska A., Zagłada i gwiazdy: Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo UAM, Poznań
2017; por. też Gajewska A., Wypędzony z wysokiego zamku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021.
1
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zaszyfrowany i zazwyczaj przeniesiony w kosmos obraz Zagłady. W świetle tej interpretacji wiele scen przedstawionych w prozie Lema, w tym także w „Powrocie…”,
nabiera nowego, dramatycznego wyrazu.
Wreszcie sam problem betryzacji w powieści zostaje tylko częściowo przedyskutowany. Jeśli potraktować go jako problem sui generis, niezależny od swojego macierzystego kontekstu powieściowego, jak czyni to Peter Swirski w eseju „Betrization is the
worst solution… except for all others”6 [„Betryzacja jest najgorszym rozwiązaniem…
z wyjątkiem wszystkich pozostałych”], wówczas ukaże się on jako z jednej strony
inspirujący filozoficzny eksperyment myślowy, a z drugiej jako radykalny program
inżynierii społecznej, który – w razie hipotetycznej jego ziszczalności – nie powinien
być z miejsca odrzucany.
W poniższym przeglądzie zacznę od rekonstrukcji idei betryzacji przedstawionej
w „Powrocie…”, następnie, na przykładzie interpretacji Stoffa, wskażę, że przy uważnej
lekturze jest to utwór domagający się myślowej kontynuacji, by na zakończenie, posiłkując się głównie rozważaniami Swirskiego oraz autokomentarzem Lema, przejść do
dyskusji nad oceną betryzacji potraktowanej jako pewna hipotetyczna możliwość
w świecie realnym.

2. Szczepionka przeciw złu
Główny bohater powieści – astronauta Hal Bregg – po odbyciu dziesięcioletniej
(dla niego) wyprawy do Fomalhaut7 – wskutek efektów relatywistycznych zastaje
Ziemię starszą o 127 lat8. Przychodzi mu więc żyć w obcej sobie epoce, poza ziemską
historią jego życia. Najważniejszą zmianą, która zaszła w tym czasie na jego ojczystej
planecie, jest betryzacja – powszechny, przymusowy zabieg, trwale modyfikujący biologicznie poddanych mu ludzi. Jego skutkiem jest zablokowanie agresywnych skłonności tkwiących w ludziach – a więc ich „ulepszenie” – tak właśnie, od angielskiego
better, można by wywieść etymologię nazwy owego zabiegu, choć w powieści pochodzi ona od nazwisk uczonych (Benneta, Trimaldiego i Zacharowa, rówieśników Bregga),
którzy opracowali jego teorię9. Mający na celu „humanizację ludzkości”10 zabieg
betryzacji polega na działaniu na rozwijające się przodomózgowie we wczesnym
okresie życia, za pośrednictwem grupy proteolitycznych enzymów11. Efekty takiego
zabiegu to:
Swirski P., Betrization Is the Worst Solution… Except for All Others, [w:] Swirski P., Stanislaw Lem:
Philosopher of the Future, Liverpool University Press, Liverpool 2015, s. 97-118; pierwsza wersja tekstu
o betryzacji ukazała się w roku 2006.
7
Fomalhaut to gwiazda znajdująca się w odległości 25 lat świetlnych od Ziemi.
8
Wnikliwą analizę tego wątku „Powrotu…” w kontekście fizyki relatywistycznej przedstawia Kukulak S.
w artykule O trzech zegarach. Relatywistyczne fabuły w polskiej fantastyce naukowej (Lem – Huberath –
Snerg), Creatio Fantastica, nr 2 (59), 2018, s. 39-56.
9
Lem S., Powrót z gwiazd, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, s. 184.
10
Konfrontacja intencji projektu betryzacyjnego oraz jego konsekwencji ukazuje interesującą dialektykę,
w której humanizacja (zanik agresywności) przeciwstawiona jest dehumanizacji, zarówno poddanych jej
ludzi, jak i kultury.
11
Tamże, s. 186. Prezentację biologicznych szczegółów betryzacji tak komentuje krytyk Lema: Fachowe
wyrażenia pełnią tu funkcję prestidigitatorskiego kamuflażu, odwracając uwagę od rzeczywistych kreatorskich zabiegów (…). Dalej działa magia liczbowej precyzji danych, matematyki, (…) SF nieustannie bluffuje
troskliwie stwarzając sytuacje, w których jej odbiorca jako partner sam będzie rezygnował z możliwości
sprawdzenia, Handke R., Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej, WSiP, Warszawa 1991, s. 81.
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redukcja popędów agresywnych w 80 do 88 procentach w stosunku do niebetryzowanych; wyłączenie powstawania związków asocjacyjnych między
aktami agresji a sferą uczuć dodatnich; zredukowanie możliwości podejmowania osobistego ryzyka życiowego przeciętnie o 87 procent12.
Ponieważ zabieg ten nie modyfikuje ani inteligencji, ani osobowości, poddane mu
osoby to tacy sami ludzie, tyle że nie agresywni: dokonanie pozorowanego mordu, na
przykład na kukle, było możliwe u 18% betryzowanych, ale przekonanie, że mają do
czynienia z martwą lalką, musiało nabrać charakteru całkowitej pewności13. Bregg
zastaje więc społeczeństwo, w którym nie ma agresywności, ale dokonuje się to – jak
dowiaduje się z fachowej literatury – nie poprzez zakaz, ale brak nakazu14. Innymi
istotnymi zmianami, jakie zaszły podczas wyprawy Bregga jest opanowanie grawitacji
oraz postęp robotyki, dzięki któremu trudne i niebezpieczne zawody wykonywane są
przez automaty, podczas gdy ludzie wiodą zasadniczo bezpieczne, wygodne i przyjemne życie wypełnione niekonieczną, lekką pracą, konsumpcją oraz niewyszukaną
rozrywką.
Hal Bregg – dwumetrowy i niezwykle muskularny15 astronauta porusza się w tym
świecie poniekąd jak słoń w składzie porcelany (pamiętając jednak, by nie zgniatać
palców przy uścisku dłoni), co potencjalnie generuje szereg komicznych sytuacji, jednak Lem – znany przecież z poczucia humoru okazywanego m.in. w groteskach –
utrzymuje „Powrót…” konsekwentnie w poważnej tonacji. Wraz z perypetiami
przeżywającego szok nieprzystosowania Bregga (który czuje się jak dzikus, czy wręcz
Neandertalczyk16) czytelnik dowiaduje się coraz więcej o betryzowanym społeczeństwie oraz stosunku do niego protagonisty powieści. Jak przystało na twardego
mężczyznę, Bregg gardzi cywilizacją, która zatraciła zdolność wykonywania zawodów
niebezpiecznych (jak zawód astronauty), ale też wymagających odporności na widok
cierpienia i krwi – jak zawód lekarza. Mierzi go też zanik uprawiania niebezpiecznych
sportów, a jedną z niezwykłych scen powieści jest bokserski sparing, który urządza
z innym astronautą – swoim przyjacielem Olafem, który rękawice bokserskie musiał
specjalnie kraść z muzeum17. Interesującym wątkiem jest wpływ betryzacji na erotykę –
dla uniknięcia niepożądanych efektów owego wąskiego, nieusuniętego marginesu agresywności, kobieta niechcąca romansu z mężczyzną może mu podać bryt – specjalny
napój niwelujący popęd seksualny. Z drugiej jednak strony istnieje – zapewne nielegalny – środek zwany „perto”, jak można się domyślać, tymczasowo znoszący działanie betryzacji18.

Lem S., Powrót…, dz. cyt., s. 186.
Tamże, s. 188.
14
Tamże, s. 187.
15
Wnikliwe uwagi o cielesności w „Powrocie…” zawarte są w: Kucharczyk Ł., Granice ciała: somapoetyka
w twórczości Stanisława Lema, UKSW, Warszawa 2021, s. 289-307.
16
To, że Bregg nie jest humanistą (np. etnografem kultury), z pewnością nie ułatwia mu zadania poznania
społeczeństwa, w którym się znalazł – ani na płaszczyźnie fenomenologicznej (współodczuwanie stanów
psychicznych osób betryzowanych), ani hermeneutycznej (rozumienie wytworów kultury tych ludzi).
17
Pisałem o tym szerzej w artykule Kobiela F., Can Sport Exists without Aggresion? On a Certain Thought
Experiment by Stanisław Lem, Studies in Sport Humanities, 29, 2021, s. 19-25.
18
Wzmianka o tej substancji może być odczytana jako jedna z furtek otwierających drogę do domysłów
dotyczących anty-betryzacyjnego podziemia.
12
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3. Et in Arcadia Ego – Politica
We wspomnianym eseju „To, o czym się nie wspomina”19 Andrzej Stoff porównuje
„Powrót…” z dwa lata wcześniej wydaną inną powieścią Lema – „Edenem”, w którym
występuje motyw władzy upowszechniającej na użytek poddanych teorię własnego
nieistnienia20. Idąc tym tropem, Stoff sugeruje, że wprowadzenie betryzacji (jako
metody zwalczania przemocy przemocą) miało charakter totalitarny i taki też najpewniej ma aparat władzy w społeczeństwie, do którego wrzucony zostaje Bregg. Ponieważ betryzacja nie jest zabiegiem dokonywanym na „plazmie dziedzicznej”, każde
nowe pokolenie musi być na nowo betryzowane, a chociaż opór niebetryzowanego
pokolenia został ostatecznie złamany21, musiał istnieć gwarant dalszego wykonywania
tego zabiegu w postaci kontynuacji owego aparatu władzy22. W zakończeniu powieści
Bregg odrzuca możliwość wzięcia udziału w kolejnej wyprawie kosmicznej (której
załogą mieliby oczywiście być dawni, niebetryzowani towarzysze Bregga), by z ukochaną Eri – jak się domyślamy – założyć rodzinę i w przyszłości mieć z nią potomstwo, które zostanie poddane betryzacji. Tu jednak Stoff proponuje rozważenie
alternatywnego spojrzenia na historię Bregga: swoboda, jaką otrzymuje po swoim
lądowaniu na ziemi Bregg, być może jest eksperymentem na nim:
Może oto w ośrodku dyspozycyjnym nowego świata ludzie, którzy przyjęli na
siebie odpowiedzialność za losy cywilizacji, doszli do przekonania, że z eksperymentu betryzacyjnego należy się wycofać, że gwałt na naturze wyrosły
z niezgody na jej nieracjonalne rzekomo cechy prowadzi donikąd, a społeczeństwu grozi zabójcza atrofia woli i w perspektywie – całkowita degeneracja. Postanowiono wiec zakłócić, a właściwie zezwolić na zakłócenie,
w niewielkiej na razie skali, dotychczasową stabilizację, by jednostki najbardziej
wartościowe wprowadziły ożywczy prąd zmian. Powracający z wyprawy
kosmicznej astronauta nadaje się do tego doskonale23.
Przy takiej interpretacji przypadkowe z pozoru peregrynacje Bregga byłyby fragmentem manipulującej nim dyskretnie (z pozoru nieingerencyjnie) machiny władzy,
a sama Eri może okazać się podsuniętą mu agentką służby „bezpieczeństwa”. Czy
dalsze losy Bregga doprowadzą do pożądanego przez władzę odrodzenia form życia
stłumionych przez betryzację – to pytanie mogłoby być głównym wątkiem nowej
powieści, dopowiadającej to, co tylko potencjalnie zawarte jest w „Powrocie…”.
Zdaniem Stoffa Lem – zapewne nieintencjonalnie – prowokuje czytelnika „Powrotu…”,
jako powieści otwartej na myślowe kontynuacje, do stworzenia powieści równoległej,
będącej koniecznym uzupełnieniem tego, co zostało explicite powiedziane24.
Stoff A., O czym się nie wspomina, [w:] tenże, Lem i inni: Szkice o polskiej science fiction, Pomorze,
Bydgoszcz 1990, s. 36-47.
20
Tamże, s. 41.
21
O oporze niebetryzowanych rodziców przed betryzowaniem dzieci Lem pisze tak: Używano wszelkich
środków, od fałszowania zaświadczeń lekarskich o dokonaniu zabiegów, aż po zabójstwa lekarzy, którzy je
wykonywali, Lem S., Powrót…, dz. cyt., s. 189.
22
We wspomnianym wyżej późniejszym artykule rozwijającym interpretację „Powrotu…” Stoff dodaje:
Betryzacja jest więc nie tylko działaniem korygującym naturalną etykę, ale i wygodnym narzędziem
zapewnienia spokoju społecznego i czynnikiem umożliwiającym utrzymanie się jej kontrolerów przy władzy
w sposób teoretycznie czasowo nieograniczony (Stoff A., Dialog interpretacyjny…, dz. cyt., s. 98).
23
Tamże, s. 44.
24
Tamże, s. 47. W kwestii Stoffa interpretacji „Powrotu…” por. też Oramus D., Czy ludzkość poprawiona
naukowo może być wolna? Dystopie Aldousa Huxleya, Stanisława Lema i Anthony’ego Burgessa w świetle
myśli Ericha Fromma, Civitas. Studia z filozofii polityki, (13), 2012, s. 107-122.
19

39

Filip Kobiela

Interpretacja Stoffa ożywia lekturę „Powrotu…” i uwypukla znaczenie warstwy
ideowej tego utworu. W recenzji książki Stoffa, pisarz i krytyk science fiction Marek
Oramus pisał: Zupełnie rewelacyjny jest dla mnie tekst poświęcony analizie „Powrotu
gwiazd”25. Jak zobaczymy, jest to uwaga istotna, niejako zapowiadająca podjęcie
tropu Stoffa. Sam Lem w eseju „Rozstaje informatyczne” z 1994 roku także odniósł się
do tej interpretacji z uznaniem stwierdzając, że Stoff trafnie zauważył, że „dość dobrotliwego Wielkiego Brata” (…) sporządziłem w „Powrocie z gwiazd”26. W kwestii
intencjonalności sprowokowania takiej „politycznej” interpretacji Lem wypowiada się
nieco paradoksalnie:
Otóż zabawne jest to, że ową „niewidzialną wszechkontrolę” urzeczywistnianą
przez – powiedzmy to tutaj tak – „elektrokrację” (a zatem „Maszynę do
bardzo łagodnego z pozoru rządzenia”) wymyśliłem, aczkolwiek nie
wymyśliłem jej: znaczy to, że nawet mi do głowy nie przyszła możliwość
pokazanego przez A. Stoffa wyinterpretowania powieściowych zajść „Jakoś
samo tak się napisało”27.
W roku 1999 – a więc już po definitywnym zaprzestaniu przez Lema tworzenia
beletrystyki – Oramus publikował opowiadanie „Miejsce na Ziemi”, dedykując je
Stanisławowi Lemowi28. Opowiadanie to, będące częściową realizacją postulatu
Stoffa, przedstawia konflikt Hala Bregga z ukrytą władzą i zaczyna się od sceny jego
aresztowania.
Pomimo docenienia interpretacji Stoffa, Lem nie pochwalił już realizacji jego postulatu w postaci opowiadania Oramusa. Powołując się na opinię Henryka Markiewicza mówiącą, że rozpowszechnianie kontynuacji dzieła literackiego zakłóca dobra
osobiste twórcy dzieła wyjściowego, Lem zażądał od Oramusa publikacji wyjaśnień:
Bez względu na to, jak dobre miał pan intencje pisząc kontynuację „Powrotu
z gwiazd”, uczynił to pan bez mojej zgody i wiedzy29. W reakcji Lema charakterystyczne
jest to, że potraktował opowiadanie Oramusa przede wszystkim jako wypowiedź
literacką, pomijając przy tym motywacje filozoficzne, związane z realizacją postulatu
Stoffa. Publikacja rozważań filozoficznych (także jako elementu dzieła literackiego)
z natury zakłada możliwość dyskusji z nimi, a więc polemika – a tym bardziej kontynuacja, przynajmniej teoretycznie, winna być traktowana jako rodzaj dialogu. O ile
uwagi Stoffa jako krytyka sytuowały się na płaszczyźnie przede wszystkim dyskursywnej, a więc poniekąd filozoficznej, to już opowiadanie Oramusa, jako dzieło literackie, niezależnie od swojej warstwy problemowej, znalazło się na tej samej płaszczyźnie, co „Powrót…”, i to właśnie uznał Lem za rodzaj inwazji na jego terytorium.
Potwierdził tym samym słuszność uwagi Stoffa, wedle którego „Powrót…” jest utworem, który wymaga nie tylko uważnej lektury, ale i częściowego konkurowania (podkr.
F.K.) z autorem30. Można tylko domyślać się, jak Lem zareagowałby na tekst Petera
Swirskiego, który kończy się mini dialogiem o betryzacji, w którym partnerami są
Hylas i Filonous, znani z „Dialogów” Lema.
Oramus M., Golem i karzełki, Nowa Fantastyka, 09(108), 1991, s. 74.
Lem S., Rozstaje informatyczne, [w:] tenże, Bomba megabitowa, WL, Kraków 1999, s. 83-88.
27
Tamże, s. 87.
28
Oramus M., Miejsce na ziemi, Nowa Fantastyka, 08(203), 1999, s. 36-49.
29
Jednak pomimo chłodnego tonu tego listu ostatecznie epizod ten skończył się happy endem, jako że, jak
wspomina Oramus, pomiędzy pisarzami nie doszło do trwałego uszczerbku kontaktów, por. Oramus M.,
Bogowie Lema, Solaris, Stawiguda 2016, s. 403.
30
Stoff A., To, o czym…, dz. cyt., s. 46.
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4. Fomalhaut, Holocaust i komentarz Lema
Warto podkreślić, że „Powrót…” powstaje niecałe 20 lat po wkroczeniu Niemców
do Lwowa, otwierającym najbardziej dramatyczny okres życia Lema, który musiał się
ukrywać ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. Ponieważ Lem zacierał ślady
swego pochodzenia i doświadczeń wojennych, można powiedzieć, że był pisarzem
w pewnym sensie ukrywającym się (jak Salman Rushdie czy Thomas Pynchon), choć
w inny sposób i z innych powodów. Wedle Wojciecha Orlińskiego Lem deprecjonował tę powieść dlatego, że za bardzo się w niej odsłonił. W rozterkach czterdziestoparoletniego astronauty Hala Bregga (…) pokazał swoje problemy – rozbitka z planety
Lwów31. Bycie ofiarą niemieckiej i sowieckiej okupacji jest dla twórczości Lema
istotnym doświadczeniem, szczególnie uwrażliwiającym go na problem zła. Ślady
wojennych oraz powojennych doświadczeń (kwestie migracji32) są wyraźnie obecne
w „Powrocie…”, a najbardziej chyba przejmująca scena, w której zdezorientowany
Bregg odwiedza selekstację – składnicę cybernetycznego złomu, w której automaty
dokonują selekcji zepsutych automatów, m.in. poprzez podobieństwo do selekcji
w obozach koncentracyjnych, wyraźnie wywołuje skojarzenia z Zagładą33. „Powrót…”
jest więc w pewnym stopniu także utworem autobiograficznym34. W związku z tym
można by przypuszczać, że betryzacja – kładąca kres wojnom, ludobójstwu, rzeziom
czy pogromom – zostanie z tej racji przedstawiona jako rozwiązanie co najmniej godne
poważnej obrony.
Krytyczny stosunek Lema do „Powrotu…” jako dzieła literackiego nie zmienia faktu,
że samo zagadnienie betryzacji uważał za istotne: Co prawda sam problem betryzacji
uważam nadal za sensowny, ale jego realizację zbytnio uprościłem. Ten świat jest zbyt
płaski, jednowymiarowy35. Być może jedną z przyczyn owej jednowymiarowości jest
to, że w powieści Bregg nie ma adwersarza, który byłby poważnym adwokatem betryzacji36. Problem oceny następstw betryzacji (i co się z tym wiąże oceny samej betryzacji)
został w „Powrocie…” nakreślony dość oszczędnie, i przede wszystkim, jednostronnie.
Zarówno Bregg, jak i jego przyjaciel Olaf – jako urażeni w swej dumie astronauci –
odnoszą się do niej i zbetryzowanego społeczeństwa zupełnie lekceważąco: mli-mli.
Jednak ich krytyczne wypowiedzi mają dość histeryczny charakter i są oparte raczej na
ich pierwszych wrażeniach, niż dogłębnej analizie problemu. Tylko jakaś poważna
wada betryzacji mogłaby równoważyć korzyść z osiągnięcia trwałego pokoju i położenia kresu okrucieństwu, które zdaje się niezmiennie towarzyszyć ludzkości w jej
całej historii.

Orliński W., Lema dzieła od najświetniejszych począwszy: Ranking subiektywny, GW, Książki: Magazyn
do czytania, Nr specjalny 1, 2017, s. 23.
32
Por. Gajewska A., Zagłada i gwiazdy, dz. cyt., s. 153-154.
33
W związku z tą interpretacją warto zwrócić uwagę na podobieństwo słów Fomalhaut i Holocaust, będące
jednak najprawdopodobniej dziełem przypadku.
34
Por. w tej sprawie Orliński W., Lem. Życie nie z tej ziemi, Czarne, Agora, Wołowiec 2017, s. 211-213.
35
Bereś S., Rozmowy…, dz. cyt., s. 51.
36
Lem wraz z Janem Józefem Szczepańskim napisał scenariusz filmowy „Powrotu…”, który jednak nigdy
nie został zrealizowany (Gajewska A., Wypędzony…, dz. cyt., s. 310-312). Ciekawostką jest, że pewne
elementy „Powrotu…” można dostrzec w filmie „Człowiek demolka” i być może twórcy jego scenariusza
pośrednio inspirowali się dziełem Lema.
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W „Fantastyce i Futurologii” Lem poświęca „Powrotowi…” kilka krytycznych uwag,
rozważając betryzację w dwóch aspektach: jednostkowym oraz społecznym. W tym
pierwszym Lem stwierdza, że betryzacja miałaby niepożądane następstwa psychologiczne: świat ludzi zbetryzowanych
byłby nie do zniesienia, bo skoro agresja bywa formą odreagowania frustracji,
to zatrzaśnięcie jej, niby klapy bezpieczeństwa, zmusza człowieka, żeby się
powoli smażył we własnym duchowym sosie. W takim świecie ilość neurotyków
lękowych, cierpiących na depresje, na melancholię, byłby znacznie większy niż
w obecnym37.
Ten argument przynajmniej częściowo można odeprzeć poprzez wskazanie, że
w dostatnim i dobrze uregulowanym społeczeństwie przyszłości „Powrotu…” będzie
mniej powodów do frustracji, a więc proporcjonalnie do tego funkcja agresji jako
upustu frustracji nie będzie aż tak znacząca. Co ważniejsze jednak, chyba tylko wielka
skala owych hipotetycznych zaburzeń psychicznych mogłaby stanowić rozstrzygający
argument przeciw betryzacji.
Rozważając społeczne aspekty, Lem stwierdza, że
nie mógłby być zabieg betryzacji, jak go powieść prezentuje, panaceum na
wszystkie problemy polityczno-społecznego typu; zła nie zadajemy bowiem
wyłącznie w kontaktach osobistych czy inaczej bezpośrednich (tj. idąc z nożem,
siekierą lub z armatą na bliźniego38.
Lem słusznie wskazuje, że istnieje wiele różnych form zła, które nie zostałyby
wyeliminowane przez likwidację agresji: zło można czynić z dobrymi intencjami lub
też bezwiednie39. Można się więc spodziewać, że wprawdzie w społeczeństwie
poddanym betryzacji nie będzie agresji w bezpośrednich kontaktach, jednak zło znajdzie
dla siebie ujście innymi kanałami, będąc bardziej pośrednie, ukryte i makiaweliczne.
Zresztą w „Powrocie…” jest mowa o wyzysku i okrucieństwie względem myślących
automatów, a wspomniana wyżej scena przypadkowej wizyty w selekstacji stanowi
kontrast dla sielankowej atmosfery świata ludzi. Wszystko to, choć wskazuje na pewne
ograniczenia betryzacji, nie uchyla jednak tezy, że betryzacja przyczyniłaby się do
eliminacji przynajmniej niektórych form zła – zwłaszcza tych, w których zło jest
czynione bezpośrednio i jest przedmiotem przeżycia.
Przedstawiony powyżej autokomentarz Lema do Powrotu… ma charakter krytyki
immanentnej tego działa – wskazując przede wszystkim to, że w aspekcie społecznym
betryzacja nie gwarantuje stworzenia utopii, której zarys wyłania się z kart tej książki.
To jednak nie wystarcza do oceny betryzacji wyabstrahowanej z Powrotu… i potraktowanej nie jako element fikcji literackiej, lecz raczej jako pewien eksperyment myślowy. Tego rodzaju ujęcie betryzacji zaproponował Peter Swirski we wspomnianym
artykule kulminującym w dyskusji Hylasa – oponenta betryzacji, wysuwającego
przeciw niej szereg różnorodnych zarzutów oraz odpierającego je Filonousa40. Trzy
z nich dotyczą natury ludzkiej, bezpieczeństwa betryzowanej społeczności oraz wpływu
betryzacji na kulturę.
37

Lem S., Fantastyka i futurologia, t. I, Interart, Warszawa 1996, s. 351.
Tamże, s. 350.
39
Tamże.
40
Swirski P., Betrization…, op. cit.
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5. Betryzacja czy kastracja?
Spróbujmy więc przeanalizować niektóre argumenty przeciw betryzacji rozumianej
jako program biologicznego ulepszenia człowieka poprzez wyzucie go z agresji.
Załóżmy przy tym, że tego rodzaju rewolucyjna technika będzie kiedyś w przyszłości
dostępna, choć mechanizm jej działania niekoniecznie miałby wiele wspólnego z tym
opisanym w powieści (działanie na przodomózgowie za pośrednictwem proteolitycznych enzymów). Pierwszym i najpoważniejszym argumentem przeciw betryzacji jest
obawa, że taka chirurgiczna amputacja agresywności zagraża człowieczeństwu poddanych jej ludzi. Takie jest wrażenie Bregga, któremu na wieść o betryzacji wydaje się,
że ten zabieg niweczący w człowieku zabójcę jest… okaleczeniem41. „Betryzacja”
kojarzy się tutaj z „kastracją”, co sprawia wrażenie, że owo okaleczenie jest zbyt wysoką
ceną za wyrugowanie agresji. Czy jednak jest to skojarzenie trafne? Kluczowa wydaje
się tu kwestia wolności, a w tym kontekście dyskusja o betryzacji okazuje się wariacją
na temat teodycei św. Augustyna. Czym innym jednak jest całościowe odebranie wolności zamieniające człowieka w bezwolny automat, a czym innym ograniczenie jego
skłonności do mordu oraz samej możliwości dokonania takiego aktu42. Jeśli wolność
rozumiana jest nie jako cel autoteliczny, lecz raczej jako środek do dobrego życia,
ceniony – o ile nie szkodzi innym, wówczas betryzacja, odbierająca przede wszystkim,
jak ujmuje to Swirski, „licencję na zabijanie”, nie powinna być pojmowana jako
zasadnicze zagrożenie wolności43. Nasza ocena betryzacji będzie tu zależeć od tego, co
znajduje się na szali mogącej ewentualnie zrównoważyć korzyść płynącą z eliminacji
agresji. Jak się wydaje, nasza aprobata celu betryzacji ma przesłanki utylitarystyczne –
maksymalizację szczęścia poprzez minimalizację przemocy, podczas gdy rezerwa
wobec betryzacji ma raczej swoje korzenie aretologiczne. Z punktu widzenia etyki
cnót pozbawienie człowieka okazji do zabijania może się wydać niegodnym pochwały
ułatwieniem na drodze do budowania wartościowego charakteru moralnego. Zapewne
z tego względu rozważenie tego problemu nie prowadzi do jednoznacznej konkluzji –
zwolennik etyki cnót (który może być symbolizowany przez astronautę Bregga) może
być konsekwentnym przeciwnikiem betryzacji, podczas gdy zwolennik utylitaryzmu –
jej zwolennikiem.
Drugi ważny argument anty-betryzacyjny (który wiąże się ze wskazanym przez
Stoffa niedopowiedzianym politycznym aspektem „Powrotu…”) wskazuje na to, że
betryzowane społeczeństwo staje się bezbronne wobec jednostki, a zwłaszcza grupy
niebetryzowanej (lub uwolnionej od działania betryzacji). Ryzyko zaistnienia
dyktatury niebetryzowanej elity wymusza przyjęcie wyśrubowanego kryterium bezpiecznego wdrożenia betryzacji: musiałoby ono dokonać się równocześnie, dając gwarancję powszechności i nieodwracalności w skali całego globu. Nie mogłaby też istnieć
żadna substancja typu perto. Tu jednak pojawia się ewentualność przypominająca
scenariusze science fiction, nie mniej możliwa: betryzacja obwarowana powyższymi
warunkami wystawia ludzkość na ryzyko ataku ze strony pozaziemskiej cywilizacji, co
Lem S., Powrót…, dz. cyt., s. 61.
Lem w „Wizji lokalnej” (1982) przedstawił ideę etykosfery, która może być rozumiana jako kontynuacja
i zarazem udoskonalenie idei betryzacji. Paweł Okołowski, rozpatrując łącznie betryzację i etykosferę stwierdza, że ograniczałyby one wolność czynu, por. Okołowski P., Materia i wartości: Neolukrecjanizm
Stanisława Lema, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010, s. 376.
43
Swirski P., Betrization…, dz. cyt., s. 112.
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jednak – optymistycznie stwierdza Swirski – jest skrajnie mało prawdopodobne,
dodając też, że gdyby napastnikami były istoty niehumanoidalne, wówczas betryzacja
nie blokowałaby agresji44. Przypuszczenie, że operacje militarne byłyby w takim społeczeństwie w pełni zautomatyzowane, z jednej strony może niwelować obawy przed
osłabiającymi możliwość obrony skutkami betryzacji, ale z drugiej – zwiększyć obawy
przed innym scenariuszem rodem z science fiction – buntem maszyn i przejęciem
przez nie kontroli nad ludzkością. Pojawia się więc jeszcze bardziej spekulatywna idea
„betryzowania” maszyn45, co z kolei nasuwa wniosek, że konsekwentne przeprowadzenie betryzacji pociąga swoisty „wyścig rozbrojeń”, a podjęcie odpowiedzialnej
decyzji o betryzacji może wymagać trudnych do spełnienia warunków. Argument ten
zdaje się też pokazywać, że etyczna ocena betryzacji może się znacząco różnić od jej
oceny związanej z perspektywą prekseologiczną.
Trzeci ważki argument antybetryzacyjny wskazuje na niebezpieczeństwo degradacji
kultury, będące następstwem betryzacji. To właśnie letniość i miałkość kultury, jaką
Bregg zastał na Ziemi, jest głównym powodem jego niechęci do betryzacji. Zanik
zdolności do podejmowania ryzyka mógłby zagrozić nurtom awangardowym w sztuce,
a także autentycznym, bezkompromisowym poszukiwaniom naukowym. Niezdolność
do przeżywania pełnego spektrum emocji mogłaby z kolei upośledzić nie tylko
tworzenie, ale też odbiór sztuki46. Ostatecznie mielibyśmy do czynienia z dominacją
łatwej, egalitarnej kultury masowej; relikty czasów przed betryzacją zostałyby albo
ocenzurowane – jak brutalne filmy wojenne, albo stałyby się zupełnie niezrozumiałe,
jak festiwal piosenki żołnierskiej. Jednak nawet jeśli na szali mającej przeważyć zalety
betryzacji mielibyśmy położyć wielkie dzieła sztuki, wciąż nie jest jasne, czy w ostatecznym rachunku aksjologicznym należałoby zaniechać betryzacji. Swirski zauważa,
że także betryzowane społeczeństwo mogłoby wytworzyć wartościową kulturę, odzwierciedlającą jego specyfikę, w której przecież także występowałoby cierpienie czy
problemy egzystencjalne47. Zarówno ciekawość świata, jak i zdolność do rywalizacji
mogłaby przetrwać, nawet jeśli miałaby to być forma śmieszna w oczach takiego dinozaura jak Bregg. W rozważaniach dotyczących ewentualnej degradacji kultury dostrzec
możemy potencjalny konflikt pomiędzy różnymi hierarchiami wartości – podczas gdy
zwolennik betryzacji będzie skłonny poświęcić niektóre wartości estetyczne czy
poznawcze na rzecz minimalizacji zła w świecie, obrońca tych wartości lokujący je na
szczycie hierarchii aksjologicznej zapewne nie będzie na to wyrażał zgody.

6. Wnioski/Podsumowanie
Powieść Stanisław Lema „Powrót z gwiazd” jest utworem otwartym na różnorodne
interpretacje, szczególnie interesująca jest w swoim aspekcie filozoficznym. Przynależy
ona tematycznie do tych utworów pisarza, w których szczególną rolę odgrywa problem
zła. Dzięki badaniom Agnieszki Gajewskiej nad biografią Lema oraz autobiograficzną
wymową jego utworów, rozważania pisarza o złu i sposobach zapobiegania złu,
zawarte między innymi w „Powrocie…”, nabierają szczególnej wymowy. Przedstawiony
w tej powieści zabieg betryzacji, jako projekt eliminacji zła poprzez biomedyczne
Tamże, s. 114-115.
Tamże, s. 115.
46
Tamże, s. 116.
47
Tamże, s.117.
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poskromienie agresywności może być potraktowany jako eksperyment myślowy, który
prowadzi do ciekawych rozważań zarówno dotyczących mechanizmów władzy w społeczeństwie poddanym betryzacji (jak to miało miejsce u Andrzeja Stoffa), jak i natury
oraz kultury ludzkiej (u Petera Swirskiego). Żaden z przedstawionych argumentów
w dyskusji nad wartością betryzacji nie wydaje się rozstrzygający, przy czym finalna
ocena betryzacji będzie zależała od szerszego kontekstu światopoglądowego.

Literatura
Bereś S., Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
Gajewska A., Zagłada i gwiazdy: Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo UAM,
Poznań 2017.
Gajewska A., Wypędzony z wysokiego zamku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021.
Handke R., Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej, WSiP, Warszawa 1991.
Kucharczyk Ł., Granice ciała: somapoetyka w twórczości Stanisława Lema, UKSW, Warszawa
2021.
Kobiela F., Can Sport Exists without Aggression? On a Certain Thought Experiment by Stanisław
Lem, Studies in Sport Humanities, (29), 2021, s. 19-25.
Kukulak S., O trzech zegarach. Relatywistyczne fabuły w polskiej fantastyce naukowej (Lem –
Huberath – Snerg), Creatio Fantastica, nr 2 (59), 2018, s. 39-56.
Lem S., Rozstaje informatyczne, [w:] tegoż, Bomba megabitowa, WL, Kraków 1999, s. 83-88.
Lem S., Powrót z gwiazd, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
Lem S., Fantastyka i futurologia, t. I, Interart, Warszawa 1996.
Leś M.M., Stanisław Lem wobec utopii, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Oddział Białostocki, Białystok 1998.
Okołowski P., Materia i wartości: Neolukrecjanizm Stanisława Lema, Wydawnictwo UW,
Warszawa 2010.
Oramus D., Czy ludzkość poprawiona naukowo może być wolna? Dystopie Aldousa Huxleya,
Stanisława Lema i Anthony’ego Burgessa w świetle myśli Ericha Fromma, Civitas. Studia
z filozofii polityki, (13), 2012, s. 107-122.
Oramus M., Bogowie Lema, Solaris, Stawiguda 2016.
Oramus M., Golem i karzełki, Nowa Fantastyka, 09(108), 1991, s. 74.
Oramus M., Miejsce na ziemi, Nowa Fantastyka, 08(203), 1999, s. 36-49.
Orliński W., Lem. Życie nie z tej ziemi, Czarne, Agora, Wołowiec 2017.
Orliński W., Lema dzieła od najświetniejszych począwszy: Ranking subiektywny, GW, Książki:
Magazyn do czytania, Nr specjalny 1, 2017 s. 22-25.
Stoff A., Lem i inni: Szkice o polskiej science fiction, Pomorze, Bydgoszcz 1990.
Stoff A., Dialog interpretacyjny na temat „Powrotu z gwiazd”, Postscriptum, 1(51), 2006, s. 67-101.
Swirski P., Stanislaw Lem: Philosopher of the Future, Liverpool University Press, Liverpool
2015.

45

Filip Kobiela

Kraina łagodności? Betryzacja w „Powrocie z gwiazd” Stanisława Lema
jako filozoficzny eksperyment myślowy
Streszczenie
Jednym z najważniejszych zagadnień filozoficznych obecnych w beletrystyce Stanisława Lema jest problem zła oraz prób „ulepszenia świata”. W ramach tej tematyki szczególne miejsce zajmuje powieść
„Powrót z gwiazd”, w której pisarz i myśliciel przedstawił futurystyczną wizję społeczeństwa całkowicie
pozbawionego agresji wskutek zabiegu zwanego betryzacją. Powieść ta może być różnorako interpretowana – można dopatrywać się w niej między innymi zaszyfrowanych wątków biografii Lema (interpretacja
Agnieszki Gajewskiej), niedopowiedzianej, ale współobecnej wizji ukrytych mechanizmów władzy (interpretacja Andrzeja Stoffa, która zainspirowała Marka Oramusa do stworzenia literackiej kontynuacji „Powrotu
z gwiazd”), czy też płodnego heurystycznie eksperymentu myślowego polegającego na rozważeniu następstw
betryzacji jako radykalnego projektu reform z zakresu bioinżynierii społecznej. Głównym celem artykułu
była prezentacja i analiza Lemowskiej wizji społeczeństwa poddanego powszechnej betryzacji jako
pewnego eksperymentu myślowego, który może być badany do pewnego stopnia niezależnie od swojego
macierzystego kontekstu powieściowego. W analizach tych, oprócz źródłowego tekstu Lema oraz jego odautorskiego komentarza zawartego w „Fantastyce i Futurologii”, wykorzystano też rozważania Petera
Swirskiego zawarte w artykule „Betrization Is the Worst Solution… Except for All Others”. W konkluzji
artykułu wskazano na wyłaniające się z dyskusji nad betryzacją Janusowe oblicze agresji, której eliminacja
co prawda zapobiega powstaniu niektórych form zła, ale z drugiej strony zagraża pewnym cennym
formom kultury i wartościom. Zapewne ostateczna ocena betryzacji zależeć będzie od przekonań antropologicznych oraz aksjologicznych.
Słowa kluczowe: Stanisław Lem, betryzacja, zło, agresja, eksperyment myślowy
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Teatr Angéliki Liddell z punktu widzenia
psychoanalizy frommowskiej
1. Angélika Liddell – samobójczyni, która nigdy nie popełnia samobójstwa
Angélika Liddell, hiszpańska gwiazda współczesnej sceny teatralnej, występująca
regularnie na deskach najbardziej znanych teatrów Francji czy Niemiec, jest słabo
znana polskiej publiczności. Wystąpiła w Polsce tylko raz, w 2013 roku, przestawiając
na wrocławskim festiwalu Dialog swój monodram „Ja nie jestem ładna”; spotkał się on
zresztą z dość z chłodnym przyjęciem. Paweł Palcat w swojej internetowej recenzji
podsumował spektakl Liddell tymi słowy:
Nie chcę szerzej pisać o tym spektaklu. Mam dość. Oczyszczające łkanie
bohaterki z projekcji, trwające jeszcze długo po tym jak aktorka zeszła ze
sceny, nie przyniosło ukojenia. Porażający, godzinny seans oskarżeń, histerii,
bólu, samookaleczenia, obarczania winą odbiorców przekroczył teatralną
umowność. Dlatego nie biłem brawo2.
Powyższe słowa krytyka, choć dotyczą jednej z najmniej spektakularnych pozycji
w dorobku Liddell, dają widzowi dość dobre wyobrażenie o całokształcie twórczości
tej hiszpańskiej dramaturżki, reżyserki i aktorki (bowiem Liddell występuje we
wszystkich tych rolach, nie zostawiając w cudzych rękach prawie żadnych decyzji
dotyczących jej performansów). W twórczości tej artystki zaznacza się bardzo mocno
osobisty ból i rozpacz spowodowana niemożliwością zespolenia się ze światem za
sprawą miłości, którą Fromm postrzegał jako jedyne naturalne i zadowalające
rozwiązanie problemu ludzkiego istnienia3.
Liddell, nie doznawszy w dzieciństwie ciepła matczynej miłości4, od początku
swojej dramatopisarskiej kariery podnosiła temat niezaspokojonego i niemożliwego do
zaspokojenia głodu emocjonalnego. Temat ten stanowi np. oś jednego z najwcześniejszych przedstawień Atra Bilis, dwuosobowej grupy teatralnej, którą wraz ze swoim
wieloletnim partnerem zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, Gumersindo
Puche, założyła Liddell na początku lat 90. Chodzi o „Boleściwą” („Dolorosa”),
wystawioną w 1994 roku w madryckiej Sala Mirador. W przedstawieniu tym Liddell
wciela się w alegoryczną postać Kurwy-zbawicielki (w oryginale „Puta”), która oferuje
mężczyznom nieskończoną, szaleńczą miłość, mogącą doprowadzić ją nawet do samobójstwa. Spektakl otwiera wyznanie:

etopola@yahoo.com, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Politechnika Śląska.
Palcat P., Nieświadomość konia, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/nieswiadomosc-konia.html.
3
Fromm E., O sztuce miłości, przeł. Bogdański A., Sagittarius, Warszawa 1994, s. 111. W oryginale sane and
satisfacory, [w:] Fromm E., The Art. Of Loving, Harper Perennial, Nowy York 2006, s. 123.
4
Kwestia ta została rozwinięta w: Topolska E., Angélika Liddell: od psychoanalizy do polityki – i z powrotem,
https://didaskalia.pl/pl/artykul/angelica-liddell-od-psychoanalizy-do-polityki-i-z-powrotem.
1
2
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Zostałam kurwą, żeby nie spać sama. Mężczyźni płacą słono za mój lęk. Płacą,
bo wiedzą, że kocham ich do szaleństwa i że byłabym w stanie za każdego
z nich umrzeć. Wiedzą, że zawsze jestem o krok od zabicia się. Dzwonią na
drugi dzień, żeby upewnić się, że to zrobiłam, ale słysząc mój głos płacą za
jeszcze jedną noc z umierającą. Mówię im – kocham cię. Kocham cię. I znowu
zatapiają się wściekle w agonii i szaleństwie. Później śpię, jak gdyby wypełniali mnie pomału letnią wodą. Oni zostają, bo może najdzie mnie ochota żeby
umrzeć, i umrę5.
Motyw braku miłości, braku głębokiej więzi z drugim człowiekiem, a co gorsza,
braku nadziei na jej ustanowienie, i olbrzymia rozpacz wywołana tym nie do zniesienia
osamotnieniem będą powracały, w różnym nasileniu, w każdym spektaklu Liddell. By
mówić o swojej alienacji i płynącej z niej nienawiści do świata, autorka będzie początkowo używać metafor, wcielając się w takie postaci jak „Boleściwa”, „Frankenstein”
(którego premiera odbyła się w 1998) czy Ryszard, postać ze spektaklu wystawionego
w 2005 roku, będącego współczesną przeróbką „Ryszarda III” Szekspira. Około roku
2007 zrezygnuje niemalże całkowicie z teatralnej umowności, zacierając granice między
życiem scenicznym a życiem prywatnym. Przy okazji wywiadu na weneckim Biennale
w 2016 roku wyzna: […] w głębi serca moje życie i moja praca nie są od siebie zbyt
oddalone, w ogóle nie są od siebie oddalone, dystans wobec moich doświadczeń
osobistych nie istnieje, ja nie pracuję z takim dystansem6. Na scenie Liddell odziera
z zasłon najskrytsze zakamarki swojej duszy, w których, zgodnie z pesymistyczną wizją
Freuda, tlą się mroczne pragnienia. Psyche Liddell, rozdarta między Erosem a Tanatosem, nie mogąc dostąpić łaski tego pierwszego, przesuwa się w kierunku doliny śmierci.
Stąd sama Liddell wielokrotnie powtórzy: jestem samobójczynią, która nie popełnia
samobójstwa; używam sztuki, żeby popełnić samobójstwo poetyckie7. Twórczość tej
artystki przepełnia przemoc, zniszczenie i śmierć, co skłania nas do przyjrzenia się jej
z punktu widzenia koncepcji „orientacji nekrofilijnej”, zaproponowanej przez Ericha
Fomma.

2. Od noworodka do nekrofilii
Freudowska wizja duszy ludzkiej jako pola bitwy Erosa z Tanatosem, sceny, na
której toczy się odwieczny konflikt instynktu życia i instynktu śmierci, powiązanego
z kompulsją powtarzania, to koncepcja, z którą Fromm, kontynuator myśli Freuda, ale
też jego krytyk, nie w pełni się zgadzał. Fromm zwraca uwagę na fakt, że większość
istot żywych walczy o życie z niezwykłą nieustępliwością i tylko w wyjątkowych
sytuacjach dąży do zniszczenia siebie8. W rozumieniu tego myśliciela „instynkt
śmierci” jest złośliwym zjawiskiem, które rodzi się i zyskuje na sile w stopniu, w jakim
nie udało się go [instynktu] rozwinąć Erosowi. Bierze się ono z psychopatologii, a nie

5

Liddell A., Dolorosa, http://archivoartea.uclm.es/obras/dolorosa/.
Biennale Teatro 2016, Meeting with Angélica Liddell, https://www.youtube.com/watch?v=_wWVESM40w. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie tłumaczenia fragmentów z j. hiszpańskiego pochodzą od Autorki.
7
Hernández I., Angélica Liddell: Utilizo el teatro para suicidarme poéticamente, https://www.laregion.es/
articulo/ourense/angelica-liddell-utilizo-teatro-suicidarme-poeticamente/20091026120040101946.html.
8
Fromm E., Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra i zła, przeł. Saciuk R., Vis-à-vis Etiuda,
Kraków 2021, s. 49.
6
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jak przypuszczał Freud, z normalnych zjawisk biologicznych9. Fromm twierdzi, że
ludzie przychodzą na świat z naturalną wiarą w życie, w miłość matki, w jej gotowość
do zadbania o potrzeby dziecka i zapewnienia mu optymalnych warunków rozwoju.
Jeżeli wiara ta zostanie wielokrotnie nadszarpnięta, człowiek przesuwa się w kierunku
tendencji nekrofilijnych – serca im twardnieją i postępują w taki sposób, że ich miłość
śmierci wydaje się logiczną i racjonalną odpowiedzią na to, co przeżywają10. Kluczową cechą nekrofila miałoby być, według niemieckiego psychoanalityka, umiłowanie
śmierci. Choć w potocznym wyobrażeniu pojęcie nekrofilii łączymy zwykle z seksualną
fascynacją zmarłymi, Fromm podkreśla, że ta seksualna perwersja jest tylko symptomem, jedną z form, jakie może przybrać orientacja nekrofilijna11. Nekrofil lubuje się
w obserwowaniu i propagowaniu sił przeciwnych życiu, wzrostowi, sił dążących do
rozerwania, oddzielenia, a nie do syntezy. Ceni bardziej dobra materialne niż ludzi,
których traktuje instrumentalnie, będąc w dużej mierze wyzutym z empatii. W stosunkach ludzkich interesuje go najbardziej siła, władza i kontrola nad innymi. Jest to
jedyna forma więzi, do jakiej nekrofil jest zdolny. Myśli jego zaś skierowane są przede
wszystkim ku przeszłości, nastawione na zachowywanie lub przywrócenie dawnego
porządku.
Przeciwieństwem tej orientacji jest orientacja biofilijna, gwarantująca optymalny
rozwój jednostki. Osoba biofilijna
woli raczej tworzyć, niż zachowywać. Chce raczej być czymś więcej, niż więcej
posiadać. Zdolna jest do zadziwienia, preferuje zazwyczaj zrozumienie czegoś
nowego niż potwierdzenie starego. Kocha przygodę i życie bardziej niż pewność i bezpieczeństwo. Postrzega całości przed częściami, bogactwo struktur,
nie zaś ubóstwo ich istoty. Pragnie kształtować świat i wpływać na niego
poprzez miłość, rozum i przykład, nie przez siłę, wiwisekcję, biurokratyczny
sposób zarządzania ludźmi tak, jakby to były rzeczy. Ponieważ cieszy ją życie
i wszystkie jego przejawy, nie staje się namiętnym konsumentem nowych
„podniet”12.
W dalszej części artykułu spróbujemy wykazać, jakie argumenty przemawiają za
przypisaniem twórczości Liddell charakteru nekrofilijnego.

3. „Rok Ryszarda” jako analiza przypadku13
Jedną z cieszących się największą popularnością w repertuarze Liddell sztuk, przetłumaczoną na wiele języków i wielokrotnie wystawianą zarówno przez samą autorkę,
jak i przez inne zespoły, jest „Rok Ryszarda” („El año de Ricardo”), którego premiera
miała miejsce w 2005 roku w Walencji. Polski widz miał okazję zapoznać się z tą
sztuką dzięki Joannie Zdradzie, która w 2016 roku wystawiła ją na deskach Teatru im.
Kamila Cypriana Norwida w Jeleniej Górze. W postać Ryszarda wcielił się wówczas
Robert Dudzik.
Tamże, s. 50.
Tamże, s. 47.
11
Por. tamże, s. 35.
12
Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. Karłowski J., Rebis, Poznań 1998, s. 408.
13
Topolska E., De un trastorno nervioso a una guerra. Psique y política en "El año de Ricardo" de Angélica
Liddell desde el punto de vista del psicoanálisis de Erich Fromm, Études romanes de Brno, 42/2, 2021,
s. 123-133.
9
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Spektakl ten jest ostatnim w trajektorii zawodowej Liddell, gdzie można doszukać
się fabuły, i w którym aktorka tworzy na scenie pełnowymiarową postać. Jednak utrzymanie konwencji fikcji nie oznacza, iż sztuka ta nie jest w dużej mierze autoreferencyjna. Choć na pierwszy rzut oka „Rok Ryszarda” może wydawać się dziełem par
excellence politycznym14, w istocie jest przede wszystkim analizą przypadku, ocierającą się w znacznym stopniu o autoanalizę. Można bowiem zaryzykować twierdzenie,
że decyzja o pracy z postacią Ryszarda ma w dużej mierze związek z osobistymi lękami
samej autorki, która w kilku sztukach (m.in. we wspomnianym już „Frankensteinie”
z 1998 roku czy w „Ja nie jestem ładna” z 2007 roku) oraz wpisach na blogu, który przez
pewien czas prowadziła w Internecie, opowiadała o swoim cierpieniu wynikającym
z postrzegania swojej osoby jako szkaradnej (czytając opisy Liddell dotyczące własnego
ciała, na myśl może przyjść wręcz termin „zaburzenie dysmorficzne”). Jednocześnie
artystka podkreśla znaczenie piękna, wynosząc je np. w sztuce „Co zrobię z tym
mieczem? Wokół problemu Prawa i Piękna” z 2016 roku do rangi najwyższej wartości,
źródła transcendencji i ostatecznej siły napędowej życia. Według optyki Liddell ci,
którzy są pozbawieni piękna, są również wykluczeni ze sfery miłości, co sprawdza się
właśnie w przypadku szekspirowskiego Ryszarda III, który w pierwszej scenie sztuki
wyznaje:
Lecz do igraszek jam nie jest stworzony,/ Ni do palenia kadzideł miłosnych,/ Ja
z gruba kuty, za ciężki, za sztywny/ Do czupurzenia się przed lekką nimfą,/
Prostak pod względem wszelkich dwornych manier,/ Upośledzony z natury,
niekształtny,/ Nieokrzesany, zesłany przed czasem/ W ten świat oddechu, i to
tak koszlawo/ I nieudatnie, że psy ujadają,/ Gdy sztykutając mimo nich
przechodzę;/ Ja w ten piskliwy czas pokoju nie mam/ Innej uciechy, którąbym
czas zabił,/ Jak chyba śledzić własny cień w słońcu/ I rozpatrywać szpetność
mej postaci./ Nie mogąc przeto zostać adonisem,/ By godnie spędzić ten ciąg
dni różanych,/ Postanowiłem zostać infamisem15.
W tym monologu Ryszard, zdeformowany garbus, pozycjonuje się jako ktoś, komu
z powodu jego brzydoty nie dane będzie kochać. Odrzucony i trawiony przez resentyment, będzie nawiązywał relacje ze światem z pozycji nienawiści, chcąc go głównie
niszczyć. Ta sama dynamika leży u podstaw zachowania Ryszarda stworzonego przez
Liddell. Weźmy na przykład fragment otwierający sztukę, w którym Ryszard „odstrasza
dzieci”: Wy przeklęte sukinsyny/ Szydzące z biednego garbusa/ Przysięgam, że pożałujecie tego/ Kiedyś wasze wypatroszone ciała będą dla mnie krwawą igraszką!16
Biznesmen/polityk ze sztuki Liddell dochodzi więc do tego samego wniosku, co
bohater Szekspira: Jeśli nie mogą czuć do mnie miłości, niech czują strach!17
Sama Liddell wskazywała głównie na pobudki polityczne: Napisałam „Rok Ryszarda” popychana przez
palącą potrzebę mówienia o tych, którzy w tamtym okresie rządzili światem – Bush, Aznar, Blair, i o tym, jak
bezprawnie dokonali inwazji Afganistanu. To byli błaźni, porównywalni obecnie do Berlusconiego, a błaźni
są niebezpieczni. Staram się mówić też do społeczeństwa, bo te osoby zostały wybrane w sposób
demokratyczny, a później, tak jak Ryszard, użyły usankcjonowanych mechanizmów władzy, by jej nadużywać
i powodować cierpienie. Używam Ryszarda, żeby mówić o świecie, o tym, że ekonomia jest ważniejsza niż
demokracja, [w:] Avilés L., Angélica Liddell: "Bush, Aznar, Blair eran bufones", 31.10.2011,
https://www.swissinfo.ch/spa/cultura/ang%C3%A9lica-liddell---bush--aznar--blair-eran-bufones-/31469978.
15
Szekspir W., Król Ryszard III, tłum. Paszkowski J., Księgarnia Wilhelma Zukerandla, Złoczów 1924, s. 5.
16
Liddell A., El año de Ricardo, Artezblai, Bilbao 2009, s. 54.
17
Tamże, s. 55.
14
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Zauważmy, że zarówno Szekspir, jak i Liddell wskazują na problem psychologiczny, polegający na niemożności wejścia w relację ze światem poprzez miłość, jako
na źródło polityki zniszczenia i śmierci, którą realizować będą obaj Ryszardowie. Jeśli
świat ich odrzuca, muszą się na nim zemścić, próbując sprawić, by ich prywatne
cierpienie stało się cierpieniem ogółu18.
W swoich wywodach dotyczących nekrofilii Fromm przywołuje postać generała
Millana Astraya, pomysłodawcy Hiszpańskiej Legii Cudzoziemskiej, której dewiza
brzmi „Niech żyje śmierć”! Fromm wskazuje na mającą miejsce w 1936 roku konfrontację pomiędzy generałem Astrayem a Miguelem de Unamuno, ówczesnym rektorem
Uniwersytetu w Salamance. Podczas przemówienia Astraya jedna z osób zgromadzonych na widowni krzyknęła „Viva la muerte”, powtarzając ulubione hasło mówcy.
Unamuno, wyczuwając konsekwencje, jakie dla Hiszpanów może mieć podążanie
drogą Astraya, wyraził swoją odmowę poparcia tej filozofii śmierci, argumentując:
Przed chwilą usłyszałem nekrofilijny i bezsensowny okrzyk: „Niech żyje
śmierć”. I ja, który życie spędziłem na ukuwaniu paradoksów wywołujących
gniew u tych, którzy nie chwytali ich sensu, muszę wam powiedzieć jako
doświadczony autorytet, iż ten barbarzyński paradoks budzi we mnie odrazę.
Generał Millan Astray jest osobą kaleką. Powiedzmy to sobie bez żadnych
niedomówień. Jest inwalidą wojennym. Był nim również Cervantes. Niestety
obecnie w Hiszpanii jest o wiele za dużo kalek tego typu. A niedługo będzie ich
jeszcze więcej, jeżeli Bóg nie przyjdzie nam z pomocą. Cierpię na myśl, że
generał Millan Astray pragnie nam dyktować wzorce psychologii tłumu.
Kaleka, który nie posiada duchowej wielkości, szuka swoim zwyczajem ulgi
szerząc wokół siebie kalectwo19.
Powtórzmy – nekrofil odczuwa potrzebę kontemplowania i propagowania sił
przeciwnych życiu, wzrostowi, sił dążących do rozerwania, oddzielenia, a nie do syntezy. Stąd Ryszard, podobnie jak Millán Astray, marzy o kraju zdeformowanych
wyborców20, a przyjemność sprawia mu nie tylko obserwowanie, ale przede wszystkim wywoływanie u innych chorób, okaleczeń i bólu. Temu pragnieniu daje wyraz
w kilku fragmentach spektaklu:
Przeklęty prorok. Nie wie, że kocham zdeformowanych/ Nie wie, że robię to
wszystko w imię zdeformowanych/ Nie wie, w jakim stopniu moje prywatne ja
i moje publiczne ja są ze sobą powiązane. Moje straszne dzieciństwo
i państwo/ Ta wojna jest przedłużeniem mojego życia, jak ramię21.

4. Fascynacja śmiercią i siłą a niemoc twórcza
Umiejętność zadawania cierpienia jest przywilejem silnego, jednostki mającej
władzę, i właśnie do takiej pozycji aspiruje nekrofil, umiejący odnosić się do innych
istot ludzkich jedynie poprzez sadyzm, kontrolowanie, manipulowanie i krzywdzenie
ich22. Jego fantazje są zadziwiająco brutalne: Zawsze chciałem odciąć kilka uszu,/
Tamże, s. 59.
Fromm E., Serce…, s. 34.
20
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kilka nosów,/ zrobić sobie naszyjnik z uszu,/ z ludzkich uszu,/ jak na Zachodzie23.
Fascynuje go siła i ci, którzy umieją się nią umiejętnie posługiwać; stąd Liddellowski
Ricardo szuka inspiracji w modus operandi Hitlera, Stalina, Videli oraz innych dyktatorów słynących z okrucieństwa i umiejętności wzbudzania strachu. Wzorem latynoamerykańskich dyktatorów roztacza wizję wrzucenia pisarzy do morza24. Pisarze są
grupą, która sprawia mu szczególną udrękę z powodu jego własnej niemocy tworzenia.
Cecha ta jest również zgodna z orientacją nekrofillijną, gdyż według Fromma tworzenie
jest przeciwieństwem nekrofilii25, zaś pełnego wyrazu biofilii należy szukać w orientacji produktywnej26. Biofile są nastawieni na rozwój we wszystkich sferach życia.
Ricardo, jako wzorcowy nekrofil, umie pomnażać tylko cierpienie i dobra materialne.
Oprócz tego, że jest zamożnym kapitalistą, który o pieniądzach wie wszystko27, lubi też
kolekcjonować unikaty hiszpańskiej i światowej kultury. W drugiej części utworu
chwali się swoim nowym nabytkiem:
Kupiłem też flagę dawnej Legii Cudzoziemskiej/ Mówią, że Franco paradował
z tą flagą / A na fladze wyhaftowany jest dzik/ Zapłaciłem najwięcej/ Zawsze
jestem zaskoczony, że to ja płacę najwięcej/ Ale co mi po pieniądzach, jeśli nie
mogę wzbudzić odrobiny grozy?28
W tym fragmencie Ryszard wskazuje na związek między chciwością a chęcią zdobycia kontroli nad innymi ludźmi. Erich Fromm w swoim słynnym eseju „Mieć czy być”
analizuje ten związek, dochodząc do wniosku, że egzystencjalny „modus” posiadania,
nastawienie skoncentrowane na własności i zysk, z konieczności wywołuje pożądanie –
a w istocie potrzebę – władzy29. Jeśli nasza egzystencja jest nastawiona na posiadanie,
zamiast na rozwój naszej indywidualności, to według Fromma nieuchronnie zaczynamy patrzeć na innych ludzi jak na rzeczy, które możemy posiąść, których możemy
użyć, czy też nimi manipulować, a nie jak na równych sobie czy bliźnich. Według
Fromma silne nastawienie na posiadanie jest nie do pogodzenia z miłością, ponieważ
kiedy doświadcza się miłości w modus posiadania, wtedy pociąga to za sobą usiłowania ograniczenia, uwięzienia i kontrolowania przedmiotu „miłości”. Taka miłość
dławi, wyjaławia, dusi, zabija, zamiast obdarzać życiem30. Przypomnijmy, że Fromm
postrzega miłość rozumianą w kategoriach biofilijnych jako jedyne niepatologiczne
wyjście z więzienia ludzkiej samotności. Ryszard, nie mogąc wejść na taką drogę,
mimo całego swojego bogactwa i władzy, wyznaje: Moja samotność jest gotyck31.

5. Nekrofilia a brak więzi
Do tej pory nie wspomnieliśmy o żadnym innym bohaterze sztuki. To pominięcie
wynika z faktu, że cały spektakl zbudowany jest wokół monologu Ryszarda. Technika
ta podkreśla jego samotność i wyobcowanie, jego nieprzynależność. Czasem jednak
Liddell A., El año…, s. 97.
Tamże, s. 86.
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jego wypowiedzi skierowane są do Catesby'ego (imię zaczerpnięte również z oryginalnej tragedii Szekspira), w którego wcielił się w spektaklu Liddell Gumersindo Puche.
Catesby jest postacią drugoplanową, cieniem protagonisty. Ubrany na czarno, milczący, wtapia się w scenografię.
Milczenie Catesby'ego zostało mu narzucone: postać ta została fizycznie pozbawiona języka. Ryszard, miłośnik istot zdeformowanych, jest w stanie tolerować wokół
siebie jedynie podwładnego okaleczonego, i z racji swego kalectwa – zależnego.
Catesby nie jest postrzegany jako ktoś równorzędny, z kim można się porozumieć czy
podyskutować; jest raczej dobytkiem, jak rzecz czy zwierzę, które przydaje się
Ryszardowi. Niemy służący nie może kwestionować stanowiska właściciela ani
w żaden sposób mu zagrozić. Jednak wybierając takiego towarzysza, Richard skazuje
się na jeszcze większą samotność, która w ostatecznym rozrachunku jest źródłem
nieznośnego bólu, z którym bohater próbuje walczyć za pomocą litu (popularnego leku
antydepresyjnego32).
Choć Ryszard przedstawia swoją samotność jako wybór, w głębi duszy tęskni, jak
większość ludzi, za miłością i akceptacją. Pragnienie to jest widoczne np. wtedy, gdy
pod koniec publicznego wystąpienia rzuca się wyczerpany w ramiona Catesby'ego
i gorączkowo pyta: Czy bili brawo, Catesby? Czy bili brawo?33 Liddell sugeruje
również, zgodnie z teorią psychoanalityczną oraz teoriami rozwojowymi, że niezdolność Ryszarda do wchodzenia w związki z innymi osobami poprzez miłość i przyjaźń,
i idąca za tą niezdolnością samotność, ma swoje źródło w jego dysfunkcjonalnej relacji
z pierwszym obiektem inwestytury libidinalnej, czyli matką. Stąd w jednej ze scen
bohater woła: Chcę umrzeć, nie kocham mojej matki!34, a następnie wyznaje miłość
przed dziewczynką-prostytutką, którą zniewolił, by się nad nią znęcać. Ryszard wydaje
się zdolny do przeżywania czułości jedynie w kontekście sadystycznym, do maltretowania i, poprzez maltretowanie, kontrolowania.

6. Należy kochać mordercę?
W 10 lat po premierze „Roku Ryszarda” Liddell napisze tekst, który wydaje się
z perspektywy czasu logicznym rezultatem życia przeżywanego w izolacji i rosnącej
nienawiści wobec rodzaju ludzkiego, a może przede wszystkim jego żeńskiej połowy –
to wszak kobiety zagarniają tę miłość i uwielbienie, za którymi tęsknotę wyraża
Liddell w każdej swojej produkcji teatralnej. Mowa o wystawionej po raz pierwszy
w 2016 roku na Festiwalu w Awinion sztuce „Co zrobię z tym mieczem? Wokół problemu
Prawa i Piękna”, w której artystka wydaje się stawiać sobie za cel udowodnienie
publiczności, że najbardziej odrażające akty przemocy jednego człowieka wobec
drugiego zawierają w sobie dużą dozę piękna. Porzucając na moment kontekst czysto
estetyczny na rzecz psychoanalitycznego, należy zwrócić uwagę na patologiczną pokrętność tego rozumowania, która wybrzmi jaśniej, kiedy zapoznamy się z konkretnymi elementami spektaklu.
Liddell buduje go wokół dwóch tragicznych wydarzeń ze współczesnej historii
Francji – kanibalistycznego zabójstwa Renée Hartevelt przez Isseia Sagawę w 1981 roku
oraz ataków terrorystycznych na paryskie miejsca rozrywki 13 listopada 2015 roku,
Tamże, 78.
Tamże, 79.
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w których zginęło 130 osób. Przywoływanie owych wydarzeń nie ma na celu, jak
można by zakładać, potępienia sprawców, wyrażenia solidarności z bólem bliskich
ofiar czy też potępienia przemocy na bardziej abstrakcyjnym poziomie. Jest wręcz
odwrotnie – Liddell tę bardzo realną, przyprawiającą przeciętnego człowieka o ciarki
przemoc gloryfikuje, podnosząc ją do kategorii przeżycia transcendentalnego.
Sztukę otwiera nawiązanie do pierwszej sceny „Makbeta”, w której wiedźmy chórem
obwieszają, że fair is foul, and foul is fair35, wyrażając w ten sposób swoją fascynację
złem, krzywdą, śmiercią, a więc, w ujęciu frommowskim, wartościami nekrofilijnymi,
w których będą chciały Makbeta utwierdzić. Dalej autorka atakuje racjonalizm, który
w jej mniemaniu jest tożsamy z barbarzyństwem, i nawołuje do opiewania krwi czy
przemocy, która wiąże się z przelewaniem owej krwi, argumentując, że świętość bierze
swój początek w instynkcie. Następnie słyszymy rozbudowaną inwokację do muzy
Liddell, a więc samego Isseia Sagawy: Pana irracjonalny czyn, Panie Sagawa, smaga
pięknem niczym bicz na apatycznym pustkowiu naszych myśli36.
Zwróćmy uwagę na formę grzecznościową, jaką stosuje Liddell, zwracając się do
zabójcy-kanibala – wybór tejże formy wpisuje się w całościowy zamysł oddania hołdu
oprawcy Renée Hartevelt, jako że wedle Liddell niezbędna jest pieśń, która pomoże
nam odnaleźć z powrotem naszą miłość dla zabójcy37. W tym miejscu warto przytoczyć fragment, w którym dramaturżka wyjaśnia, co rozumie przez pojęcie miłości:
Musimy przyznać się do naszej fascynacji zabójcą, powinniśmy go kochać,
a jednocześnie go wydać, i odprowadzić go pod szubienicę oszalali z pragnienia, i pomóc mu uciec na chwilę przed egzekucją, i połknąć jego nasienie,
i z miłości oddać go znowu na stracenie. Przychodzi moment, w którym
pragniemy zobaczyć martwymi tych, których kochamy38.
Jak dalece kontrastuje idea miłości, jaką prezentuje tu Liddell – miłości nieuniknienie splecionej z destrukcją, szaleństwem, przemocą, ze zniszczeniem obiektu
miłości – z wizją tego uczucia nakreśloną przez Fromma, możemy przekonać się, zestawiając powyższy cytat z fragmentem kultowego eseju niemieckiego psychoanalityka,
„O sztuce miłości”, w którym czytamy:
Prawdziwa miłość jest wyrazem produktywności i zawiera w sobie troskę,
poszanowanie, odpowiedzialność, poznanie. Nie jest „afektem” w sensie ulegania czyjemuś oddziaływaniu, lecz czynnym dążeniem do rozwoju i szczęścia
osoby, którą się kocha, mającym swe źródło w zdolności kochania.
Kochać kogoś to uruchomić i skoncentrować siły miłości. Podstawowa afirmacja zawarta w miłości kieruje się ku ukochanej osobie stającej się wcieleniem najistotniejszych ludzkich cech. Miłość do jednego człowieka zakłada
miłość do człowieka w ogóle39.
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Warto też w tym miejscu przytoczyć komentarz, jaki znajdujemy we wcześniejszym fragmencie eseju Fromma, wyjaśniający bardzo przejrzyście, czym w istocie jest
rzekome uczucie miłości, jakie kanibal Sagawa odczuwał wobec swojej ofiary:
Poznanie ma z problemem miłości jeszcze jeden, i to bardzo zasadniczy
związek. Podstawowa potrzeba zespolenia się z drugim człowiekiem, aby móc
wydostać się z więzienia własnej samotności, jak najściślej łączy się z innym
charakterystycznym ludzkim pragnieniem, z chęcią poznania „tajemnicy
człowieka”. Życie w swych biologicznych aspektach jest cudem i tajemnicą,
tym bardziej człowiek w swoim aspekcie duchowym jest niezgłębioną tajemnicą i dla samego siebie, i dla swoich bliźnich. (…)
Istnieje jedna droga, droga rozpaczliwa, do poznania tej tajemnicy: uzyskanie
całkowitej władzy nad drugim człowiekiem; władzy, która by zmusiła go do
zrobienia wszystkiego, czego chcemy, czucia tego, co chcemy, i do myślenia
tego, co chcemy; władzy, która zmieniłaby tego człowieka w rzecz, naszą rzecz,
naszą własność. Szczytowe nasilenie tego pragnienia poznania przejawia się
w posuniętym do najdalszych granic sadyzmie, w pragnieniu i możności zadawania ludzkiej istocie cierpienia; torturowaniu jej, zmuszania, aby cierpiąc
zdradziła swą tajemnicę. W tym pragnieniu przeniknięcia tajemnicy człowieka –
jego, a więc i nas samych – tkwi podstawowe uzasadnienie głębi i intensywności okrucieństwa i żądzy zniszczenia. W bardzo zwięzły sposób myśl ta
została wyrażona przez Izaaka Babla. Cytuje on słowa swojego kolegi, oficera
w okresie rewolucji rosyjskiej, który dopiero co zadeptał na śmierć swego
byłego pana: „Strzelaniem – że tak się wyrażę – można się od człowieka tylko
wymigać… Strzelaniem do duszy nie dojdziesz, gdzie ona jest w człowieku i jak
się wykazuje. Ale ja, bywa, samego siebie nie żałuję, ja, bywa, wroga godzinę
depczę albo ponad godzinę, ja pożądam życie bez osłonek poznać, jakie
jest…”40
Fromm podkreśla dalej, że taka droga poznania jest wyborem umysłu bardzo niedojrzałego (tu przytacza przykład dziecka, które, nie rozwinąwszy jeszcze w wystarczającym stopniu empatii, rozczłonkowuje motyla) lub umysłu chorego, niezdolnego
do miłości, która to daje możliwość przeniknięcia drugiej osoby, a zarazem głębszego
poznania siebie, bez konieczności unicestwiania obiektu poznania. Fromm podkreśla,
że tylko akt zespolenia poprzez przepełnione szacunkiem poznanie pozwala nam się
skutecznie uwolnić od samotności i związanego z nią lęku – człowiek samotny to
człowiek bezbronny wobec ogromu wyzwań i trudności życia. Nic dziwnego więc, że
odczuwa lęk, a nawet przerażenie.
Issei Sagawa to niewątpliwie człowiek głęboko zaburzony, próbujący rozwiązać
problem samotności poprzez unicestwienie i, dosłownie, inkorporację, zjedzenie obiektu.
Co jednak myśleć o osobie, artystce, która zachęca nas do poszukiwania piękna, transcendencji, a nawet elementu świętości w takich opisach jak ten?
Pomimo czasu, jaki upłynął, nie wydaje z siebie żadnego brzydkiego zapachu.
Jem dalej, szczególnie jej ramiona, które są jedną z najsmaczniejszych części.
40
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Wycinam odbyt i wkładam go do ust, ale jego zapach jest bardzo intensywny
i zmusza mnie do wyplucia go. Zapach nie ulatnia się po usmażeniu, a więc
postanowiłem zostawić tę część w środku jej brzucha. Po chwili pragnę jej
języka. Jako że nie mogę otworzyć jej szczęki, obmyślam sposób na dostanie
się do niego poprzez zęby. Ostatecznie wychodzi, miażdżę go w moich ustach
i żując, wpatruję się w lustro41.
Co mielibyśmy zyskać poprzez powrót do takich korzeni? Jaki miałby być tego
efekt? Złoty wiek barbarzyństwa?
Przesłanie Liddell wybrzmiewa tym mocniej, kiedy uświadomimy sobie jej silną
osobistą identyfikację z Sagawą. Ten sam mechanizm widzieliśmy już w poprzednich
spektaklach, szczególnie zaś „Roku Ryszarda”. Liddell wybiera na głównego bohatera
spektaklu postać fizycznie zdeformowaną, wręcz odrażającą, która za sprawą swojej
nieszczęsnej fizjonomii czuje się wyłączona ze świata miłości. Sagawę, karłowatego
mężczyznę (zaznaczmy tu jednak, że Sagawa nie cierpi na typową karłowatość, a jego
niski wzrost wydaje się być powiązany z wcześniactwem) o bardzo nieciekawej aparycji, autorka opisuje w następujący sposób: Jestem na swój sposób straszny. Mam
małe ręce i stopy, głos piskliwy jak u eunucha i nieproporcjonalnie dużą głowę, po której
krąży jedna myśl. Mam metr czterdzieści i utykam chodząc42. Możemy zestawić ten
autoportret, zaczerpnięty z pamiętnika Sagawy, z autoportretem Liddell z 2013 roku,
kiedy to mówi o sobie: Czuję się jak jeden z tych psów cierpiących na choroby skóry.
Jestem tak nic nie znacząca, tak brzydka, że nawet przejechanie mi nożem po twarzy
nie mogłoby mnie już oszpecić, nawet pokrycie mojej twarzy charami. Nie dałoby się
odróżnić mojej twarzy od chary43. Tymczasem Fromm poucza nas:
Nie ma takiego pojęcia człowieka, które by nie obejmowało również i mnie
[…]. Myśl wyrażona w biblijnym nakazie: „Kochaj bliźniego swego jak siebie
samego” zakłada, że poszanowania własnej integralności i niepowtarzalności,
miłości i zrozumienia dla swego ja nie można oddzielić od poszanowania,
miłości i zrozumienia innej istoty. Miłość własnego ja jest nierozerwalnie
związana z miłością każdego innego człowieka44.
W kontekście tej teorii naturalną konsekwencją nienawiści do samego siebie będzie
nienawiść do innych, którą sztuki Liddell wręcz ociekają.

7. Liebestod, a może raczej Todesliebe
Dobitne dowody tejże nienawiści znajdujemy (po raz kolejny) w spektaklu będącym logicznym zwieńczeniem niemalże dwóch dekad podążania kursem samotności
i śmierci, a mianowicie wystawionym w 2021 roku „Liebestod – zapach krwi stoi mi wciąż
przed oczami – Juan Belmonte”. Tytuł tego przedstawienia nawiązuje do niemieckiego
romantycznego konceptu połączenia śmierci i miłości, do którego odniósł się Ryszard
Wagner w operze „Tristan i Izolda”, tytułując finalną scenę, w której Izolda płacze nad
ciałem zmarłego Tristana, właśnie „Liebestod”. W spektaklu tym powraca model myślenia
znany nam już z przykładów analizowanych powyżej – przeświadczenie o braku
Tamże, s. 80-81.
Tamże, s. 76.
43
Liddell A., Blog Solamente fotos, wpis z 4/04/2013. Usunięty, archiwum autorki artykułu.
44
Fromm E., Serce…, s. 56.
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możliwości połączenia się miłosną więzią z drugim człowiekiem wywołuje nienawiść
i chęć destrukcji, które z kolei potęgują psychologiczne osamotnienie jednostki, jak
również sprzyjają jej rzeczywistej, fizycznej separacji od innych. W sztuce słychać
lament Liddell:
Nigdy nie będziesz Izoldą. Nigdy nie zobaczysz Tristana. Chcesz być bożą
anielicą45, a w rzeczywistości pierzesz brudy księży.
Masz dość pisania dla kobiet i pedałów, o to chodzi? Masz dosyć pisania dla
kobiet i pedałów, dla kobiet i pedałów, dla kobiet i pedałów. Chciałabyś, żeby
czytali cię Ingmar Bergman, Steiner, Karajan, Buñuel, Godard czy Bresson.
Chciałabyś poruszyć swoim pisarstwem wielkich myślicieli i wielkich mistrzów.
A tymczasem musisz zadowolić się bandą głupkowatych i nic nie znaczących
entuzjastów. Twoje pisarstwo osiąga szczyty w sam raz na miarę twoich najbardziej niewydarzonych czytelników: feministek, studentek, uczestników
warsztatów, magistrantów, fanatyków i nowoczesnych. Gdyby wiedzieli, że
wyrzucasz do śmieci ich podziękowania nawet na nie nie spojrzawszy, dlaczego o tym nie opowiesz? Kosze na śmieci pochłaniające bez odwrotu numery
telefonów, adresy, cv, kartki z podziękowaniami i cały ten szajs, który ci durnie
zostawiają w twoich rękach w płonnej nadziei, że zwrócą na siebie twoją
uwagę, udawacze rodem z jarmarku, błazny, fałszerze, karykaturzyści, szmaciarze bez krzty talentu, niestrawni nadskakiwacze, pieprzeni socjototalitarni
instagramerzy, fani z dupy, którzy w mgnieniu oka zmieniają podziw
w oszczerstwo, nadając sobie rangę, do której nie mają prawa, irrelewantni
padlinożercy…46
W dalszej części monologu autorka przyznaje, że zezwoliłaby na jakikolwiek mord,
żeby uratować jedno płótno Caravaggia, a jednostka ludzka znaczy dla niej mniej niż
np. kolor.
Z drugiej jednak strony cena, jaką płaci za tę dobrowolną (choć z punktu widzenia
psychologii termin ten może wydawać się kontrowersyjny) banicję ze świata więzi
ludzkich, jest bardzo wysoka. W pewnym momencie, wcielając się w Isoldę, kieruje do
siebie takie słowa:
Ale o czym byś pisała, gdyby nie strach. Gdzie wbijałabyś miecz, gdyby nie
strach? Jakie historie byś nam opowiadała, gdyby nie strach? Gdyby nie
strach, nie byłabyś w stanie wsadzić sobie palca w dupę. Gdyby nie strach, nie
wyszłabyś na pieprzoną scenę. Dzięki strachowi się podniecasz i dzięki
strachowi zabijasz. Ale powiedz mi, kiedy miecz wypadnie ci z rąk, wykończona, kogo zabijesz? Jakim psom i kotom obetniesz uszy? Z jakich flaków
zrobisz sobie naszyjnik? Kiedy zdasz sobie sprawę, że jesteś po prostu żywa?47
Dalej Liddell wspomina o popołudniach, kiedy boi się wrócić do domu, bo czeka ją
tam pustka… W tym kontekście warto przytoczyć Fromma, który tłumaczy:
W oryginale „Angélica de Dios” – trudna do przetłumaczenia gra słowna nawiązująca do hiszpańskiego
terminu ángel, oznaczającego anioła.
46
Liddell A., Solo te hace falta morir en la plaza. Liebestod – El olor a sangre no se me quita de los ojos –
Juan Belmonte, La uÑa RoTa, Segovia 2021, s. 28-29.
47
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Poczucie osamotnienia wywołuje niepokój; stanowi ono w istocie źródło
wszelkiego niepokoju. Jestem osamotniony znaczy, że jestem odcięty, że nie
mogę wykorzystać moich ludzkich możliwości. Być samotnym znaczy być
bezradnym, nie móc czynnie zmierzyć się ze światem – rzeczami, ludźmi; to
znaczy, że świat może mnie zaatakować, podczas gdy ja nie mogę się bronić48.
Jeśli dla samotnej osoby świat jest miejscem przerażającym, nic dziwnego, że jest
ona pełna agresji i nienawiści do niego – jeśli zdominujemy świat poprzez przemoc,
jeśli go zniszczymy, nie może on już nam zagrozić. Świat ani ludzie, żywe istoty, które
go tworzą.
Dlatego też Liddell buduje i ten spektakl wokół postaci, która niesie zniszczenie
i śmierć. Mowa o Juanie Belmonte, legendarnym hiszpańskim torreadorze, zmagającym
się całe życie z jąkaniem (jednoznacznie związanym z lękiem i niskim poczuciem
własnej wartości) oraz kompleksami na tle postury mocno odbiegającej od ideału
(niski, o nieciekawej fizjonomii, lekko utykający). Juan Belmonte, pozbawiony matczynej miłości i opieki we wczesnym wieku (matka zmarła), wychowany przez ulicę,
zakończył swoje życie w równie tragiczny sposób, jak je rozpoczął – samobójstwem.
Oczywiście Belmonte to kolejne wcielenie samej Liddell – brzydkiej, niekochanej,
samotnej, a przez to destruktywnej. Liddell, której w spektaklu tym przestaje zależeć
już nawet na wartości, która przez wiele lat była jej motorem napędowym – pięknie.
W warstwie wizualnej jest on bowiem nijaki, chwilami kiczowaty, rozczarowujący,
szczególnie jeśli znamy poprzednie, czasem powalające na kolana produkcje autorki.
Oglądając zarówno ten spektakl, jak i „The Scarlet Letter”, którego premiera miała miejsce w 2020 roku, ma się wrażenie, że cała ta nienawiść, która zionie ze sceny, mocno
nadwątliła już samą autorkę, przyjmowaną z coraz mniejszym entuzjazmem na europejskich scenach49. Co ciekawe, Liddell przepowiedziała własny upadek już w 2016 roku,
kiedy to w „Co zrobię z tym mieczem? Wokół problemu Prawa i Piękna” wyznaje:
Zdaję sobie sprawę, że zdążam ku własnemu końcowi. Drugiemu wygnaniu, z którego
nigdy się nie podniosę50. Ostatecznie siła twórcza, która jest siłą życiodajną, wyrazem
biofilii, przegrywa walkę z pociągiem do unicestwiania, również samej siebie.

8. Refleksja końcowa
Niektórzy badacze i krytycy twórczości Liddell, zapewne mając w pamięci jej
przedstawienia polityczne z wcześniejszego okresu twórczości, w których można było
dostrzec przejęcie cierpieniem innych, wciąż próbują doszukiwać się pozytywnej,
konstruktywnej interpretacji jej późniejszych sztuk. Wydaje się to jednak zahaczać
bardziej o psychologiczną projekcję własnego światopoglądu niż wynik rzeczywistej
analizy – ciężko wszak uwierzyć, że artyści, z reguły obdarzeni wyostrzoną wrażliwością, mogą głosić tezy sprzeczne z podstawowymi zasadami humanitaryzmu czy
humanizmu. I tak na przykład Patricia Úbeda Sánchez w artykule z 2019 roku dotyczącym
sztuki „Co zrobię z tym mieczem? Wokół problemu Prawa i Piękna”, dopatruje się
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Fromm E., O sztuce...., s. 19.
Na festiwalu FIND w Berlinie w październiku 2021 roku, gdzie Liddell wystawiła „The Scarlet Letter” oraz
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w Liddell w dalszym ciągu obrończyni słabszych i uciśnionych, głosząc, że w przedstawieniu tym:
Liddell eksponuje swoje ciało, reprezentując w ten sposób inne ciała, które
zostały wykluczone ze społeczeństwa. Poprzez swoje ciało reprezentuje wrażliwość i ból drugiego człowieka. Obnaża swoją bezbronność, ponieważ społeczeństwo nie potrafi stawić czoła napięciu. Społeczeństwo, z którym styka się
dramaturżka, to społeczeństwo unikające napiecia, niepokoju i niezainteresowane dzieleniem bólu, to społeczeństwo, które trywializuje barbarzyństwo51.
W niniejszym artykule będziemy jednak bronić stanowiska, że doszukiwanie się
intencji prospołecznych w ostatnich spektaklach Liddell, a szczególnie przymykanie
oczu na skandaliczne treści, jakie głosi ze sceny w imię wolności poetyckiej, stanowi
nadużycie. Oczywiście, zawsze znajdą się zwolennicy tezy o absolutnej wolności
poetyckiej, która nie podlega żadnej ocenie etycznej, gdyż przynależy wyłącznie do
sfery estetyki. Jednak artykuł ten ma na celu spojrzenie na sztukę Liddell z punktu widzenia Ericha Fromma, a więc osoby, dla której kwestia odpowiedzialności społecznej,
wpisująca się w ramy psychologii społecznej, była bardzo istotna. Mamy nadzieję, że
udało się wykazać silnie nekrofilijny charakter twórczości tej znanej hiszpańskiej
dramaturżki i reżyserki, a co za tym idzie, charakter głęboko antyspołeczny i destrukcyjny. Należy pamiętać o tym wymiarze, zapoznając się z teatrem Liddell, artystki
o niewątpliwym talencie i darze perswazji, której imponująca obecność sceniczna
i ponadprzeciętny talent pisarski, oratorski oraz inscenizatorski mogą sprawić, że
trudno będzie spojrzeć trzeźwo na istotę treści, jakie głosi ze sceny.

Literatura
Avilés L., Angélica Liddell: "Bush, Aznar, Blair eran bufones", 31.10.2011,
https://www.swissinfo.ch/spa/cultura/ang%C3%A9lica-liddell---bush--aznar--blair-eran-bufones/31469978 [data dostępu: 22.11.2021].
Biennale Teatro 2016, Meeting with Angélica Liddell,
https://www.youtube.com/watch?v=_wWVESM-40w [data dostępu: 20.11.2021].
Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. Karłowski J., Rebis, Poznań 1998.
Fromm E., Mieć czy być, przeł. Karłowski J., Rebis, Poznań 2019.
Fromm E., O sztuce miłości, przeł. Bogdański A., Sagittarius, Warszawa 1994.
Fromm E., Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra i zła, przeł. Saciuk R., Vis-à-vis
Etiuda, Kraków 2021.
Hernández I., Angélica Liddell: Utilizo el teatro para suicidarme poéticamente, La Región,
25.10.2009, https://www.laregion.es/articulo/ourense/angelica-liddell-utilizo-teatro-suicidarmepoeticamente/20091026120040101946.html [data dostępu: 22.11.2021].
Liddell A., Blog Solamente fotos, wpis z 4/04/2013. Usunięty z internetu, archiwum autorki
artykułu.
Liddell A., Dolorosa, http://archivoartea.uclm.es/obras/dolorosa/ [data dostępu: 21.11.2021].
Úbeda Sánchez P., Entre la belleza y la ley: la escritura corpórea en “Qué yo haré con esta espada”
de Angélica Liddell ,Tonos Digital, 36, 2019, https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/67579.
51

59

Ewelina Topolska

Liddell A., El año de Ricardo, Artezblai, Bilbao 2009.
Liddell A., Solo te hace falta morir en la plaza. Liebestod – El olor a sangre no se me quita de los
ojos – Juan Belmonte, La uÑa RoTa, Segovia 2021.
Liddell A., Trilogía del Infinito. ¿Qué haré yo con esta espada?, La uÑa RoTa, Segovia 2016.
Palcat P., Nieświadomość konia, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/nieswiadomosckonia.html [data dostępu: 20.11.2021].
Shakespeare W., Macbeth, Dover Publications, Nowy Jork 1993.
Szekspir W., Król Ryszard III, tłum. Paszkowski J., Księgarnia Wilhelma Zukerandla, Złoczów
1924.
Topolska E., Angélika Liddell: od psychoanalizy do polityki – i z powrotem,
https://didaskalia.pl/pl/artykul/angelica-liddell-od-psychoanalizy-do-polityki-i-z-powrotem [data
dostępu: 19.11.2021].
Topolska E., De un trastorno nervioso a una guerra. Psique y política en "El año de Ricardo" de
Angélica Liddell desde el punto de vista del psicoanálisis de Erich Fromm, Études romanes de
Brno, 42/2, 2021, s. 123-133.
Úbeda Sánchez P., Entre la belleza y la ley: la escritura corpórea en “Qué yo haré con esta
espada” de Angélica Liddell, Tonos Digital, 36, 2019,
https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/67579 [data dostępu: 28.11.2021].

Teatr Angéliki Liddell z punktu widzenia psychoanalizy frommowskiej
Streszczenie
Artykuł ma na celu analizę wybranych spektakli Angéliki Liddell, współczesnej hiszpańskiej dramaturżki,
reżyserki i aktorki teatralnej poprzez teorię psychoanalityczną Ericha Fromma. Głównym konceptem, który
wydaje się być kluczowy dla dogłębnego zrozumienia wymowy Liddellowskich sztuk, jest koncept nekrofilii, czyli umiłowania zniszczenia, śmierci i rozkładu, w przeciwieństwie do biofilii, orientacji życiowej
nakierowanej na wzrost i syntezę. Sztuką, która jest rozpatrywana szczególnie dogłębnie pod kątem charakteru nekrofilijnego jest „Rok Ryszarda”, wystawiona w 2005 roku wariacja na temat „Króla Ryszarda
III” Szekspira. Motywy, jakie pojawiają się w tym przedstawieniu, będą powracały w kolejnych tekstach
wychodzących spod pióra Liddell, takich jak „Co zrobię z tym mieczem? Wokół problemu Prawa
i Piękna” czy „Liebestod – zapach krwi stoi mi wciąż przed oczami – Juan Belmonte”. We wszystkich tych
sztukach znajdziemy centralną figurę, która na skutek fizycznej deformacji wykluczona jest ze świata
miłości, a więc skazana na samotność. Samotność ta wywołuje ogromny lęk i agresję, która popycha bohatera do wejścia ze światem w więź sadystyczną, bazującą na kontroli. Jednak jak zauważyła Simone Weil,
najdoskonalszym przejawem siły, najpełniejszą formą kontroli jest zabicie obiektu, toteż ostatecznie
bohaterowie Liddell pławią się w krwi, zaś ona sama próbuje przedstawić widzowi akty najbardziej odrażającej przemocy jako rytuały, które mogą nam pomóc w odnalezieniu trascendencji. Jej pesymistyczna
i z punktu widzenia psychologicznego wypaczona koncepcja miłości, wedle której zawsze ostatecznie zabija
się to, co się kocha, stoi w jaskrawej sprzeczności z biofilijną etyką Fromma, dla którego, jak przytaczamy
w artykule, miłość do troska, odpowiedzialność poszanowanie i poznanie. Ostatecznie w artykule podkreśla się psychopatologiczny charakter Liddellowskiej ideologii, zwracając uwagę na konieczność oceny
dzieła sztuki nie tylko przez pryzmat estetyki, ale także etyki, społecznego wpływu dzieła.
Słowa kluczowe: Angélika Liddell, Erich Fromm, psychoanaliza, „Rok Ryszarda”, nekrofilia
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Dzieła literackie Aleksandra Radiszczewa
jako nośnik jego filozofii społecznej
1. Wprowadzenie
Nie ulega wątpliwości, że na tle badań zarówno literaturoznawczych, jak i historycznych nad wielkimi osobowościami w dziejach kultury rosyjskiej przypadek Aleksandra Radiszczewa wydaje się być szczególnie intrygujący. Z jednej strony powszechnie mamy do czynienia z zaliczaniem go do pocztu wielkich klasyków, którzy
niejako definiują charakter epoki, w której żyli i tworzyli. Andrzej Walicki w swojej
monumentalnej syntezie rosyjskiej filozofii nazywa go wręcz twórcą najbardziej „czysto”
oświeceniowym, a więc najbardziej konsekwentnym i oddanym swojej myśli2. Z kolei
Mikołaj Bierdiajew twierdzi, że:
Prekursorem inteligencji rosyjskiej był Radiszczew; antycypował on i określił
jej podstawowe cechy. W chwili gdy Radiszczew w swojej „Podróży z Petersburga do Moskwy” napisał słowa: „Spojrzałem wokół siebie – duszę moją
zraniło ludzkie cierpienie”, narodziła się rosyjska inteligencja3.
Z drugiej jednak strony życie i twórczość́ Radiszczewa oraz jej interpretacja spowite są pewnego rodzaju mgłą tajemnicy, w której panują zarówno liczne niedopowiedzenia, jak i dogmatyczna wręcz zgoda badaczy na jedną wykładnię jego spuścizny
literacko-filozoficznej. Jak wskazuje Sławomir Mazurek4, skutkiem takich tendencji
mogą̨ być dwie przyczyny: analizowany autor może w rzeczywistości nie przedstawiać
swoją myślą idei innowacyjnych i wyrafinowanych intelektualnie albo może zachodzić
rzecz wręcz przeciwna – konstrukcja myśli twórcy może mieć tak wielowymiarowy
charakter, że często prowadzi do omyłki interpretatorów obstających przy najbardziej
czytelnym odczycie dzieła, pomijając przy tym głębię nieuchwytnego wręcz konceptu
kryjącego się między wierszami. Wydawałoby się, że w przypadku Radiszczewa możemy mieć do czynienia raczej z tą drugą opcją. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt
niejakiego „przyrośnięcia” do omawianego twórcy dosyć szczególnego stereotypu –
wokół osoby Radiszczewa wytworzyła się pewnego rodzaju narracja, w której dominują
przekazy o jego zagorzałym radykalizmie. Określenia takie mogą być niezwykle
pociągającym czynnikiem, szczególnie że XVIII-wieczna Rosja nie jawi się w wielu
umysłach jako ostoja liberalizmu i oświeceniowych przemian ustrojowych. Takie
ujęcie osoby myśliciela jest więc szczególnie atrakcyjne i wielokrotnie podkreślane.
Jako obrazujący przykład można przytoczyć tutaj książkę angielskiego kaukazologa
d.gryf@student.uw.edu.pl, Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
i Społecznych, Uniwersytet Warszawski, https://www.mish.uw.edu.pl.
2
Por. Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 73.
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Bierdiajew M., Rosyjska idea, In Plus, Warszawa 1987, s. 40-41.
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Mazurek S., Aleksander Radiszczew – dialektyka oświecenia i początki myśli rosyjskiej, [w:] „Archiwum
historii filozofii i myśli społecznej”, T. 54, 2009.
1

61

Dominika Gryf

z Uniwersytetu Oxfordzkiego, Davida Marshalla Langa, o jakże nośnym tytule „The
first Russian radical: Alexander Radishchev, 1749-1802”. W takim zatem kontekście
prowadzone są wszelkie prace analizujące twórczość Radiszczewa. Bezdyskusyjnie,
jak na owe czasy i miejsce tezy prezentowane przez filozofa brzmiały w istocie innowacyjnie. Rzucony jednak w szerszy kontekst historyczny, pisarz zdecydowanie ma
wiele wspólnego z tendencjami definiującymi epokę Oświecenia – prądami, które
w świecie Europy Zachodniej stały się wręcz chlebem powszednim.

2. Oświeceniowa filozofia europejska i jej ślady w Imperium
To właśnie nurty ideowe mające bezpośrednie korzenie w Europe Zachodniej stanowią najbardziej charakterystyczne elementy oświeceniowego sposobu myślenia.
Trendy intelektualne wyznaczane głównie przez filozofów francuskich zdominowały
i w znacznej mierze kształtowały kierunki, według których dokonywać się miało przyszłe
prawodawstwo i porządek społeczny. Garściami czerpał z nich również Radiszczew.
Przede wszystkim, pragnienie „podarowania” swoim poddanym kodeksu kompleksowo reglamentującego życie społeczne i prawne było ówcześnie typową aspiracją
monarchów absolutnych. Kodyfikacja ta miała dotyczyć szczególnie prawa państwowego, prawa sądowego jako instrumentu bezpośredniego oddziaływania państwa
w sferze obrotu prawnego oraz prawa karnego jako skutecznego sposobu zabezpieczania
porządku publicznego. To były jednak przede wszystkim ambicje rządzących. W wyobrażeniach myślicieli politycznych reformy miały przebiegać w zdecydowanie inny sposób.
Dla wielu myślicieli Oświecenia epoka, w której żyli, miała rozpocząć całkiem
nowy rozdział w dziejach ludzkości. Ogromna ich część dokonywała krytyki ustroju
i wszelkich zastanych rozwiązań; dawne tradycje przeciwstawiała kultowi prawa natury
i afirmacji ludzkiego rozsądku. Nowa kodyfikacja nie miała być więc spisem starych
praw, tylko oderwaniem się od spuścizny dziejów, zerwanie z dotychczasowym partykularyzmem prawnym i jego stanowym charakterem. Ustanowienie prawa miało się
odbyć niejako ex nihilo. Najdobitniej tezę tę wyraził Wolter, głosząc: Chcecie mieć
dobre prawa? Spalcie istniejące i napiszcie nowe5. Jednocześnie powstawały monumentalne dzieła z zakresu techniki legislacyjnej, jak Monteskiusza „O duchu praw”
czy „O nauce prawodawstwa” Filangeriego. Wiadomy dziś jest fakt, że z opracowań
włoskiego teoretyka prawa korzystał Radiszczew przy okazji prac w komisji ustawodawczej Aleksandra I6. Według myślicieli, przyszłe kodeksy miały przede wszystkim
realizować postulaty: jednolitości, wyłącznego obowiązywania, pewności, zupełności
i jasności7. Po części założenia te miały źródło w wielkiej nieufności wobec zawodu
prawnika, która dominowała również w Rosji. Jak pisała Katarzyna II: Prawnicy
w zależności od tego, kto im płaci, raz bronią prawdy, a innym razem fałszu8.
Tym, co stało się główną konstrukcją intelektualną twórców Oświecenia, była idea
prawa natury. Podwalinami tej filozofii była wiara w naturalną równość ludzi i sprawiedliwość, a wizja przyszłego porządku społecznego w prawie cywilnym opierała się
Sójka-Zielińska K., Historia prawa. Wyd. X, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa
2001, s. 222.
6
Lang D., Radishchev and the Legislative Commission of Alexander I, [w:] The American Slavic and East
European Review, 1947, s. 11.
7
Sójka-Zielińska K., dz. cyt., s. 222-223.
8
Wortman R., The Development of Russian Legal Consciousness, Chicago-London 1976, s. 12.
5
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na zasadach egalitaryzmu i liberalizmu jako jedynych nurtach w pełni zgodnych
z rozumem. W pierwszym etapie swojego rozwoju prawo natury miało stanowić
absolutny, uniwersalny system. Powstawały wtedy dzieła, takie jak „Kodeks natury”
Morelly’ego, który w swej istocie bardziej przypominał utopijny podręcznik moralności niż traktat polityczno-prawny. Z czasem nastąpiła relatywizacja filozofii prawa
natury i zaczęto postulować przenikanie jej do porządków prawnych jako główny
czynnik nadający im moc obowiązującą. Najdokładniej realizującym postulaty prawonaturalistów był Code civil uchwalony we Francji w 1804 roku9.
W podobnym tonie toczyły się dyskusje dotyczące zreformowania prawa karnego.
Kierunek opierający się na hasłach humanitaryzmu i bezpieczeństwa prawnego jednostki
nazywany jest szkołą lub doktryną humanitarną. Ponownie, jednym z jej czołowych
myślicieli był Wolter, czynnie zaangażowany w głośną sprawę skazania na karę śmierci
niewinnego protestanta w Tuluzie10, słusznie podający w wątpliwość zasadność i skuteczność profilaktyczną kary śmierci. Kluczowym dziełem rzeczonego nurtu była jednak
praca włoskiego teoretyka Cezarego Beccari „O przestępstwach i karach”, która wywołała niezmierne społeczne poruszenie i szybko stała się filarem doktryny humanitarnej. Beccaria postulował w niej walkę z arbitralnością sędziów i stosowania przez
nich analogii – wszystko to w myśl sentencji nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege. Przyszła kodyfikacja miała według niego być prawem zupełnym, jasno określającym katalog przestępstw i grożących za nie kar. Zapowiadano pełną subiektywizację
odpowiedzialności karnej, a więc odejście od wymierzania sprawiedliwości za sam
skutek czynu. Głównym postulatem Beccari było jednak zniesienie mało skutecznej
i nieodwracalnej kary śmierci. Zamiast niej, w duchu utylitaryzmu miały być wymierzane prace społeczne. Sprzeciwiano się również karom przesadnie surowym, takim
jak kary mutylacyjne. Wszelkie sankcje miały być: określone ustawowo, współmierne
do popełnianego przestępstwa i co najważniejsze – wymierzane szybko, co miało
świadczyć o ich nieuchronności. Właśnie w owym braku ucieczki od kary Beccaria
upatrywał źródła profilaktyki przed popełnianiem przestępstw. Pisał, że pewność
ukarania zawsze robi większe wrażenie niż strach przed inną, surowszą karą, z którym
jednak wiąże się nadzieja na bezkarność11.
Szczególnym wyrazem obecności wymienionych wyżej idei i prądów oświeceniowych jest instrukcja zredagowana przez Katarzynę II na pierwsze posiedzenie komisji
kodyfikacyjnej, zwana „Nakazem”. „Nakaz” był de facto syntezą myśli z dzieł
Monteskiusza i Beccari, spisaną w 526 paragrafach. Powtarzał on wszystkie wręcz
postulaty włoskiego filozofa dotyczące prawa karnego, a także sformułowania monteskiuszowskiej idei praworządności czy postulaty wolności i równości wszystkich
obywateli. Nie ulega wątpliwości, że pełen wzniosłych i pustych wyrażeń bez pokrycia
tekst carycy pisany był ku pokrzepieniu jej własnego mniemania o sobie jako oświeconej monarchini, rozumiejącej ówczesne prądy intelektualne i służył głównie rozpowszechnieniu takiego jej wizerunku poza granicami kraju, głównie w ojczyznach
wielkich filozofów. „Nakaz” bowiem od razu przetłumaczony został na języki obce.
Co ciekawe, pierwszy projekt kodeksu rosyjskiego Michaiła Sperańskiego opierał się w dużej części właśnie
na tym kodeksie. Został on jednak odrzucony ze względu na negatywne uczucia kierowane w stronę
porewolucyjnej Francji i udział Rosji w koalicji antyfrancuskiej.
10
Była to tzw. głośna sprawa Calasa.
11
Sójka-Zielińska K., dz. cyt., s. 294.
9
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Co ciekawe, został on uznany za tak rewolucyjny, że jego publikacja została zakazana
przez cenzurę francuską12. Należy jednak podkreślić, że w tym samym tekście, gdzie
mówi się o „wolności i równości wszystkich obywateli”, chłopów prywatnych nazywa
się niewolnikami i poświęca się im zaledwie ogólniki postulujące marginalne polepszenie ich życia13. Wobec takiego stanu rzeczy teza o jego rzekomej „rewolucyjności”
brzmi faktycznie dosyć przewrotnie.

3. Stan rosyjskiej filozofii politycznej w XIX wieku
Badacze zajmujący się dziejami myśli rosyjskiej są w tej kwestii raczej zgodni:
filozofii w Rosji do XVIII wieku właściwie nie było. Wasylij Zieńkowski posuwa się
nawet do stwierdzenia, że okres braków filozoficznych rozciąga się do XIX, sam wiek
XVIII uznając za swego rodzaju inicjację i prolog dla filozofii właściwej14. Głównych
przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się w wyjątkowo ciężkich warunkach politycznych oraz ściśle kontrolowanych uniwersytetach państwowych, które w znacznej
mierze utrudniały wyodrębnienie się filozofii jako oddzielnej dziedziny naukowej15.
Oczywiście, rodzima myśl filozoficzna w końcu się w Carstwie wykształciła.
Zieńkowski stoi na stanowisku, że jej korzeni można poszukiwać w religijności oraz
tęsknocie do wolności, ograniczonej przez opresyjną państwowość16. Filozofia zwracała się wobec tego do zagadnień antropologicznych. Jak zwraca uwagę Andrzej Walicki,
Rosjanie stali przed próbą odpowiedzi na pytania związane z ich własną tożsamością
obywatelską, miejscem jednostki w państwie i państwa w procesie dziejowym. Ten
specyficzny gatunek nurtu myślowego bywa profesjonalnie określany mianem „historiozofii”. Ciekawy jest fakt podkreślania przez Walickiego braku w rosyjskiej myśli
prądów związanych z filozofią metafizyczną. Stoi to w kontrze do wniosków Zieńkowskiego, który wyraźnie akcentuje rolę dyskursów stricte ontologicznych w kształtowaniu się oryginalnej rosyjskiej narracji intelektualnej17. Obaj badacze zgadzają się
jednak co do porzucenia przez Rosjan zagadnień epistemologicznych.
Rodzi się więc polityczność filozofii ojczystej. Rośnie ona w sprzeciwie wobec
własnego wzoru ustrojowego, dając początek krytycznej myśli społecznej i opozycji
politycznej. Myśliciele oświeceniowi wywodzący się z wyższych sfer, sprzeciwiając
się kultowi tradycji, muszą równocześnie zerwać nie tylko z władzą państwową, ale
również z klasą panującą, tj. własną. Pierwszym, któremu udało się zerwać prywatne
związki w służbie wyznawanej idei, był oczywiście Radiszczew, stając się w tym sensie
pierwszym rosyjskim „inteligentem”18.
Bardzo interesujące zagadnienie wiąże się z odmową filozofii rosyjskiej swojej
własnej oryginalności, dokonywanej przez część badaczy historii filozofii ogólnej.
Główny argument za takim ujęciem jest wypadkową jej znacznego czerpania i, jak
chcą niektórzy, zależności czy nawet podległości wobec filozofii zachodnioeuropejskiej. Nie da się ukryć, że filozofia w Rosji została niejako powołana do życia przez
Tamże, s. 308.
Bazylow L., Historia Rosji. Wyd. IV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2005.
14
Zenkovsky V., A history of Russian philosophy. Ed. II, Routledge, London-New York 2003, s. 1.
15
Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 16.
16
Zenkovsky V., dz. cyt., s. 2.
17
Tamże, s. 5.
18
Walicki A., dz. cyt., s. 19.
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kontakty z Europą Zachodnią. Nie jest to jednak argument świadczący o braku jej elementów własnych. Traci on na wadze, jeśli rozważyć dzieje filozoficzne na tle historii
Rosji. W sytuacji, gdzie kraj, który w końcówce XVII wieku kojarzy się raczej z zacofaniem intelektualnym, zostaje gwałtownie wrzucony do cywilizacji ojczyzn Rousseau
czy Locke’a, a już w wieku XIX może się pochwalić szczytowym momentem rozwoju
kulturalnego, nie może być mowy o uznaniu go za państwo biernych naśladowców
obcych wpływów. Dochodzi do tego również charakterystyczna sytuacja polityczna,
która w wielu momentach czyni dzieje rosyjskie o wiele bardziej zajmujące niż historie
narodów o bogatszej i wcześniejszej myśli intelektualnej. Warto w tym miejscu rozważyć także aspekt umiejętnego wykorzystania własnego zacofania. Rosjanie posiadali
oczywiście świadomość rozdźwięku pomiędzy nimi a Zachodem. Dało to jednak
okazję do niepowtarzalnej syntezy wpływów i stworzenia czegoś, co można by nazwać
filozofią porównawczą, analizującą myśl zachodnią i dokonującą twórczej recepcji
czystej idei na grunt ojczysty. To przywiązanie do samego konceptu wolności czy
równości nawet wobec niesprzyjających warunków rzeczywistości staje się charakterystycznym punktem filozofii radiszczewowskiej.

4. Zarys biograficzny Aleksandra Radiszczewa
Aleksander Radiszczew na świat przyszedł w 1749 roku we wsi Wierchnieje
Ablazowo (choć inne źródła wspominają również o Moskwie)19. Wywodził się ze stanu
szlacheckiego. Jego rodzice byli ludźmi wykształconymi, traktującymi swoich poddanych chłopów w sposób humanitarny, co też pozwoliło im uratować swoje dzieci
z okrutnych zamieszek podczas powstania Pugaczowa20. W wieku siedmiu lat rodzice
młodego Radiszczewa oddali go pod opiekę stryjecznego brata jego matki – M.F.
Argamkowa. Argamkow, krewny dyrektora Uniwersytetu Moskiewskiego, zapewnił
młodemu pisarzowi nie tylko obecność w swoim domu wykładowców akademickich,
ale i prywatne lekcje21. Następnie Radiszczew pobierał nauki w Korpusie Paziów,
szkoły wychowującej przyszłych adeptów służby państwowej.
Szczególny etap dla rozwoju intelektualnego Radiszczewa przyniosły studia, na
które wraz z grupą innych studentów został oddelegowany do Lipska, gdzie uczył się
między innymi prawa, filozofii czy podstaw nauk przyrodniczych. Zapoznawał się
z myślą Leibniza i Wolffa, szczególne jednak zamiłowanie żywił do Helwecjusza,
Rousseau i Mably’ego22. Wnikliwie studiował każdą gałąź filozofii, od metafizyki
prezentowanej przez Mendelssohna do logiki Arnaulda i Gravesande’a23. Inspirację do
tej skrupulatności stanowił przede wszystkim serdeczny przyjaciel młodego Radiszczewa – Fiodor Uszakow, któremu poświęcony jest „Żywot Fiodora Uszakowa”. Dzieło
to ukazuje kluczowe wspomnienie z czasów studenckich młodego myśliciela.
Opiekun, z którym studenci przybyli do Lipska, odznaczał się wyjątkowo brutalnością
i bezpardonowym traktowaniem swoich podopiecznych, przywłaszczając sobie środki
Tamże, s. 73.
Tamże, s. 73.
21
Jakubowski W., Wstęp, [w:] Radiszczew A., Podróż z Petersburga do Moskwy, tłum. Pollak S., Książka
i wiedza, Warszawa 1951, s. VI.
22
Goerdt W., Historia filozofii rosyjskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1951, s. 156-158. Ten konkretny
wybór inspiracji Radiszczewa daje już pewnego rodzaju wgląd w idee, które sam będzie prezentował
w swoich dziełach.
23
Tamże, s. 156.
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mające pokryć koszty utrzymania uczniów. Do jawnego buntu doszło, gdy jeden
z maltretowanych studentów po odmowie satysfakcji za karę cielesną wymierzoną przez
opiekuna odwdzięczył się „pięknym za nadobne”. Władze miejskie osadziły młodych
opozycjonistów w areszcie domowym do momentu załagodzenia sprawy przez rosyjskiego konsula, który rozstrzygnął sprawę na ich korzyść24. Pisarz doświadczył zatem
osobiście buntu przed wyzyskującym ludzi „tyranem”, które to doświadczenie będzie
rzutowało na ostateczny kształt filozofii Radiszczewa. Do Rosji wykształcony i pełen
nadziei powrócił w 1771 roku. Oczekiwania i plany związane ze sprawdzeniem przyswojonych idei wkrótce przysłoni mu szara rzeczywistość urzędnicza.
Pracę w Rosji zaczyna jako protokolant w Senacie, by następnie objąć funkcję prokuratora wojskowego przy sztabie petersburskim. W roku 1775 podaje się do dymisji.
Nie ma tu żadnego zbiegu okoliczności z datą zakończenia powstania Pugaczowa –
dymisja złożona przez Radiszczewa była bowiem protestem przeciw krwawym represjom
stosowanym wobec pozostałości armii powstańczej25. Po powrocie do służby obejmuje
posadę asesora w Kolegium Komercji, na czele którego stał wówczas liberalnie nastawiony hrabia Aleksander Woroncow.
Niezależnie od służby urzędniczej Radiszczew rozpoczyna prace nad szeregiem
publikacji. W 1773 roku debiutuje jako tłumacz i komentator „Rozmyślań o historii
greckiej” Mably’ego. Pisze traktujący o reformach Piotra I „List do przyjaciela zamieszkującego w Tobolsku”, w którym co prawda nie krytykuje osoby monarchy i nie
podważa sensu przekształceń, sugeruje jedynie, że car mógłby być bardziej sławnym...
ustanawiając wolność indywidualną26. Jednak ani ten utwór, ani następna oda
„Wolność” z niewiadomych przyczyn nie trafią w najbliższym czasie do druku.
W roku 1789 decyduje się na anonimową publikację w czasopiśmie „Gawędziarz”
tekstu „Rozmowy o tym, czym jest syn ojczyzny”. Rok później we własnej domowej
drukarni przygotowuje „Podróż z Petersburga do Moskwy”, dzieło najbardziej przełomowe w życiu Radiszczewa, zawierające szereg jego krytycznych uwag i aluzji do
ustroju, prawa i wyższej klasy społeczeństwa rosyjskiego. Trzeba przyznać, że moment
na taką publikację wybrał sobie wyjątkowo fatalny – polityka wewnętrzna Katarzyny
II weszła już dawno w fazę antyliberalizmu i represji dokonywanych wobec jej przeciwników. Do tego dochodził świeży wciąż wstrząs wielkiej rewolucji francuskiej. Po
lekturze „Podróży…” caryca wpadła w istny szał, nadając autorowi niechlubne miano
„buntownika gorszego od Pugaczowa”, który „rozsiewa w kraju francuską zarazę”.
Mimo że książka wydana była anonimowo, podejrzenia o jej autorstwo niemal od razu
padły na Radiszczewa, który został natychmiast aresztowany i skazany na karę śmierci,
„wspaniałomyślnie” potem zamienioną na dziesięcioletnie zesłanie do Ilimska, małego
osiedla we wschodniej Syberii.
Za wstawiennictwem Woroncowa Radiszczew na Syberii otrzymał całkiem znośne
warunki do życia. Przede wszystkim miał możliwość sprowadzania do Ilimska książek
i prowadzenia dalszej pracy. W okresie wygnania zasiadł do pisania traktatu „O człowieku, jego śmiertelności i nieśmiertelności”, najbardziej chyba dojrzałego pod względem filozoficznym dzieła. Prowadził również studia ekonomiczne, redagując studium
24
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„List o handlu chińskim”27. Do Rosji europejskiej Radiszczew powrócił za pozwoleniem Piotra I. Od cara Aleksandra I otrzymał natomiast pełną amnestię, która pozwoliła
mu na pracę w komisji prawodawczej powołanej w 1801 roku.
Rzeczona działalność w ciele legislacyjnym stanowi ostatni, również zresztą
tragiczny epizod życia myśliciela. Jak pisał później Puszkin, filozof w komisji przede
wszystkim „oddawał się dawnym marzeniom”, tj. podnosił pod obrady nierealne
i przewrotne jak na swoje czasy postulaty wprowadzenia publicznego sądownictwa,
zniesienia kary śmierci i tortur, a przede wszystkim pańszczyzny. David Marshall Lang
wymienia szereg projektów i szkiców, które rzekomo miały wyjść spod pióra
Radiszczewa28. Jednym z pewnych co do autorstwa lub chociażby udziału pisarza
w opracowaniu jest według niego dokument „Projekt Kodeksu Cywilnego”. Proponowane w nim rozwiązania prawne opierają się na przesłance powszechnej równości
wszystkich i towarzyszącej jej konstrukcji umowy społecznej. Podniosłymi konsekwencjami wcielenia ich w życie miały być przekształcenie wymiaru sprawiedliwości
i objęcie chłopów pańszczyźnianych ochroną prawną, co niewątpliwie było jedną
z większych aspiracji Radiszczewa29. Dodatkowo, autor dokumentu miał opowiadać
się za wprowadzeniem własności indywidualnej i nieograniczonej wolności słowa.
Kwestą wolności i posiadania zajął się zresztą w projekcie najszerzej – omówił wadliwe i niewadliwe posiadanie, utratę i ochronę własności oraz różne jej rodzaje30. Przeciwny był wywłaszczeniu, chyba że miałoby ono służyć dobru publicznemu i odbyć
się za słusznym odszkodowaniem. Co ciekawe, chłopów pańszczyźnianych wymieniać
miał Radiszczew jako jedną z grup, obok między innymi kobiet, które miałyby zostać
wyłączone z prawa kontraktów31. Podejrzewa się, że w zamyśle miał ochronę prostej
ludności przed nadużyciami lichwiarzy. Lang przypisuje również Radiszczewowi
szereg memorandów z posiedzeń komisji, w których miał sprzeciwiać się wyznaczaniu
ceny rynkowej za życie chłopa pańszczyźnianego w razie jego zabicia przez osobę
trzecią, podkreślać prawo oskarżonych do wniesienia wniosku o wymianę składu
orzekającego w razie podejrzeń o ich stronniczości czy prezentować dane statystyczne
z różnych części kraju, mające być pomocne przy tworzeniu jednolitego zbioru praw32.
Tak radykalne jak na owe czasy postulaty spotykały się z zupełnym niezrozumieniem ze strony innych obradujących. Pozbawiony nadziei i pełen goryczy Radiszczew
popełnił samobójstwo 11 września 1802 roku33.

5. „Podróż z Petersburga do Moskwy”
Jak zostało już nadmienione, w 1790 roku Radiszczew sam zajmuje się drukiem
„Podróży…”. Nakład nie był wielki, liczył około 630 egzemplarzy, z których do
sprzedaży zdecydował się oddać jedynie 2534. Niemniej, książka wywołała sensację,
a wobec nikłej dostępności za samo wypożyczenie jej płacono bajońskie sumy.
27
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Należałoby zadawać więc sobie pytanie, co takiego niezwykłego przyciągnęło uwagę
publiki, a przede wszystkim, co tak skutecznie wyprowadziło carycę z równowagi podczas lektury.
Warto rozpocząć od paru uwag mających na celu częściowe uporządkowanie świata
przedstawionego. Radiszczew postaci przewijające się na kartach „Podróży” buduje
w dosyć specyficzny sposób – niemal każdy z jego bohaterów przedstawia się jako
jednostka uwięziona w biurokratycznym, opresyjnym systemie społeczno-politycznym,
z czego zdaje się mieć w większym lub mniejszym stopniu świadomość35. Na refleksję
zasługuje również sam narrator utworu. Jest on człowiekiem wywodzącym się z wyższych sfer, który obserwując sytuację panującą w Rosji jest zaskoczony i momentami
wręcz oburzony. Przedstawia nie tylko swoje subiektywne odczucia charakterystyczne
dla literatury sentymentalnej, ale również dokonuje obiektywnego poznania zjawisk
społecznych, prowadząc przy tym niejednokrotnie gorzkie rozliczenia z samym sobą
i czyniąc krytyczne zarzuty wobec własnej przeszłości36. Jednym z wątków utworu staje
się więc duchowa wędrówka bohatera, a ukazane trudy jego podróży mogą posłużyć za
alegorię kłopotliwości wprowadzenia w Rosji zmian społeczno-prawnych37. Punktem
ciężaru całej powieści jest jednak szeroko zakrojona krytyka ustroju, prawa i przedstawicieli wyższego stanu społecznego.
Autor swoją „Podróż…” otwiera dedykacją, w której formułuje ciekawą teorię
poznania społecznego. Pisze bowiem:
Spojrzałem wokół siebie – duszę moją zraniły cierpienia ludzkości. Zwróciłem
spojrzenie w głąb siebie – i ujrzałem, że nieszczęścia człowieka od człowieka
pochodzą i często stąd tylko powstają, że nie patrzy on prosto na otaczające go
przedmioty38.
Podmiot poznania postrzega świat jako arenę nieustannych cierpień. Zwraca zatem
swoje poznanie ku samemu sobie, w autoanalizie upatrując sposobu na rozwiązanie
zagadki pochodzenia zła świata. Konkluduje, że przyczyną cierpienia jest wadliwość
dokonywania poznania przez człowieka będącego umysłem zniewolonym przez
własny egoizm. Postuluje więc „proste spojrzenie”, tj. poznawanie świata przez naturalne
odczuwanie bezinteresownym sercem, tzn. źródłem prawdziwego człowieczeństwa39.
Symbolika różnego rodzaju spojrzeń jest zresztą w „Podróży…” bardzo znacząca.
Narrator na kartach utworu niejednokrotnie dokonuje „przejrzenia na oczy”, tj. zrozumienia otaczającej go niesprawiedliwości, co wywołuje u niego skrajnie opozycyjne
do siebie emocje, który to element jest podręcznikowym wręcz wyznacznikiem literatury sentymentalnej40.
Radiszczew bardzo obszernie punktuje błędy, niedociągnięcia i przestarzałości
aparatu administracyjno-sądowego oraz systemu prawnego. Należały do nich między
innymi wygodnictwo i niekompetencja urzędników – pisarz szczególnie lubował się
35
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w figurze snu urzędnika na służbie, często wykorzystywanym na kartach „Podróży…”.
Zastanawiać się można, czy nie symbolizuje on w istocie stanu uśpienia i apatii wobec
wadliwego ustroju społecznego i potrzeby zmian. Ciekawym przykładem nieaktualności
prawnej jest natomiast zwyczaj snochaczestwa, omówiony w rozdziale „Jedrowo”,
polegający na wydawaniu (szczególnie na wsiach) dojrzałych kobiet za mąż za małoletnich chłopców, przy czym do czasu dorosłości „małżonka” powszechną praktyką
było utrzymywanie stosunków płciowych świekra z żoną syna, a nawet miewanie z nią
dzieci. Ponownie autor wprowadza tutaj liczne figury retoryczne, dowodząc faktycznego
bezprawia tych praktyk. Jak wnioskuje:
Nierówność wieku narusza jedno z podstawowych praw natury. Czy może
prawo pozytywne być twarde, jeżeli nie ma podstaw naturalnych? Powiedzmy
wyraźnie, ono nie istnieje41.
Na osobne omówienie zasługuje w tym miejscu symboliczny rozdział „Spasskaja
Polest”. Radiszczew, posługując się motywami snu i zwierciadła, tworzy demaskującą
wizję monarchów despotycznych. Kreuje w nim koncepcję władzy jako wyobcowanej
z narodu, przez co zaślepionej własnym otoczeniem i egoizmem42. Autor tworzy obraz
przemian przez opozycyjne zestawienie „światła” i „mroku”, mogące zostać odczytane
jako alegoryczne przedstawienie walki oświeceniowców z dziedzictwem „wieków
ciemnych”43. Początkowo rządzący jawi się jako spowity jasnością, wielki imperator
i doskonały prawodawca otoczony ludźmi pochlebiającymi mu i gotowymi spełniać
każdą jego zachciankę. Wydaje się być niejako uosobieniem sprawiedliwości społecznej i idei dobra publicznego. Kreacja ta zostaje wywrócona do góry nogami wraz
z wizytą „uzdrawiającej chorych na oczy” wędrowniczki Prosto Patrzącej, będącej
symbolicznym ucieleśnieniem radiszczewowskiej teorii poznania44. Zdejmując władcy
bielma z oczu, ukazuje mu rzeczy takimi, jakie są naprawdę. Następuje tym samym
przejście w ciemność – niegdyś czyste, bogato przystrojone szaty króla wydają mu się
teraz opryskane krwią i łzami swoich poddanych. Monarcha na własne oczy widzi
faktyczną niesubordynację wojska, źle traktowanych żołnierzy, urzędników odznaczanych nie za zasługi, lecz za podłą służalczość. Dostrzega również przywary szwankującej biurokracji, okrucieństwa przy budowie miast i bezsensowne trwonienie środków
z budżetu państwa, które nie trafiają do najbardziej potrzebujących. Metaforyczne
przejście z jasności w ciemność można jednak odczytać w drugą stronę, w której
wyalienowana z narodu, zaślepiona władza nieświadoma tragicznego stanu społecznego miałaby zostać uzdrowiona, wyprowadzona na światło z zaciemnionego wyobcowania dzięki prawidłowemu poznaniu zgodnego z naturalnym odczuwaniem i człowieczeństwem45. Model ten przypomina alegoryczne wyjście z jaskini w platońskim
„Państwie”.
Centralnym problemem, wokół którego obraca się tematyka „Podróży z Petersburga
do Moskwy”, jest kwestia tragicznej sytuacji życiowej chłopów pańszczyźnianych
w Rosji. Pisarz jest świadomy ogromu praw, które mają nad nimi właściciele ziemscy –
41
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stanowią wobec nich władzę cywilną, sądowniczą, administracyjną i policyjną, zmuszają ich do ciężkiej pracy i zbierają jej owoce. Chłopi byli pozbawieni jakiejkolwiek
ochrony prawnej, byli niejako w prawie martwymi duszami. Odpowiedzialność ponosili jedynie w prawie karnym. Jak ubolewał filozof: rząd, który ma chronić obywatela, dopiero wówczas się o nim dowiaduje, gdy ten narusza umowy społeczne,
kiedy staje się przestępcą46. O przewadze pozycji szlachty nad wyzyskiwaną warstwą
pisze Radiszczew tak:
Zwierzęta chciwe, pijawki nienasycone, co pozostawiamy chłopu? To, czego
nie możemy odebrać, powietrze. Tak, jedynie powietrze. (...) Prawo zabrania
zabierać mu życie. Ale jedynie w sposób gwałtowny. Ileż jest sposobów do
odbierania go stopniowo! (...) Ziemianin w stosunku do chłopa jest prawodawcą, sędzią, wykonawcą swoich postanowień i zachcianek, oskarżycielem,
przeciw któremu pozwany nie śmie wystąpić47.
Myśliciel nawiązuje tutaj do tez stawianych w „Rozmowie o tym, czym jest syn
ojczyzny”. Odmawiając chłopu państwowej ochrony prawnej, pozbawia się go niejako
tytułu obywatela, w obliczu którego faktu staje się nikim, nie może być uznawany
nawet za człowieka. Bycie niewolnikiem de facto konotuje tutaj bycie rzeczą, narzędziem wykorzystywanym do pracy48. W każdym chłopie jest jednak potencjał do bycia
„synem ojczyzny”. Wyzbycie się zastanego stanu rzeczy w istocie miałoby więc być
zniesieniem prawa będącego najwyższym bezprawiem.
Radiszczew wysuwał szereg argumentów, które mają przekonać czytelnika o niezasadności pańszczyzny. Dla przykładu – w rozdziale „Lubanie” podróżnik napotyka na
swojej drodze uprawiającego ziemię w niedzielę chłopa. Zdziwionemu narratorowi
chłop wyjaśnia, że niedziela i noce to jedyny czas, gdy nie musi odrabiać pańszczyzny.
Podkreślona jest staranność, którą chłop wkłada w wykonywaną pracę. Jak stwierdza:
grzech byłoby tak pracować dla pana, który ma na roli sto rąk dla jednej gęby, a on
sam ma dwie dla siedmiu49. Podążając za refleksją, że praca chłopa jest o wiele wydajniejsza i dokładniejsza, kiedy pracuje dla siebie, dochodzi Radiszczew do wniosku,
że z ekonomicznego punktu widzenia pańszczyzna jest zupełne nierentowna50.
Podróżnik stale będzie później rozpamiętywał kwestię pracy chłopów. Myśl o przymusowej pracy przeradzała jego ogólny stan zadowolenia w skrajne oburzenie. Analogię zobaczył w katorżniczej pracy niewolników na amerykańskich polach uprawnych,
natomiast przywożoną stamtąd kawę porównał do ojczystego chleba, na którym
doszukiwał się śladów krwi. Luksusowy cukier miał od teraz dla niego słony posmak
łez. Pozostaje jednak zadać sobie pytanie: dlaczego, skoro w wielu jednostkach okrutna,
niewolnicza praca budziła przynajmniej przejawy buntu moralnego, była to w Rosji
praktyka powszechna i akceptowalna?
Jak rozjaśnia czytelnikom pisarz, jednym z głównych motorów działań ludzkości
jest chęć zysku51. W teorii nie ma w niej nic złego, staje się jednak problematyczną
46
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przywarą w momencie, gdy uda jej się przysłonić człowieczeństwo. Niepohamowane
namiętności służą według Radiszczewa osłabieniu sił rozumu, a co za tym idzie –
naturalnej doskonałości społeczeństwa, które staje się w pewnym sensie wypaczone,
wybrakowane. Zachowanie umiaru, „złotego środka”, prowadzi człowieka do dobra,
zaś jego ostatecznym celem ma być osiągnięcie doskonałości52. Upadkiem etycznym
i przykładem owego nadmiaru pożądania jest według twórcy tzw. miesiaczina, tj. odbieranie chłopom uprawianej przez nich ziemi i zmuszanie ich do wyłącznej pracy na
rzecz dworu53. Praktykujący ten zwyczaj jest najpodlejszym przestępcą, łamie bowiem
najwyższe prawo – prawo natury. Niegodzien jest tym samym miana „obywatela”.
Wydawałoby się, że kluczowym momentem dla zrekonstruowania myśli Radiszczewa jest rozdział „Zajcewo”. Występujący w nim przyjaciel podróżnika – Kriestiankin,
był świadkiem procesu w sprawie zabójstwa asesora, dokonanego przez jego własnych
chłopów. Asesor był człowiekiem szczególnie wobec nich okrutnym, mimo że sam
legitymował się niższym stanem pochodzenia. Ten sposób zachowania wpoił zresztą
swoim dzieciom. Chłopi długo znosili nieludzkie postępki asesora. Czara goryczy
przelała się w momencie surowego ukarania chłopa, którego narzeczoną zgwałcił syn
właściciela. Reszta ludności szybko ujęła się za parą, wtrącając asesora w stan istnego
szału. Uderzenie laską jednego z buntowników pociągnęło za sobą ogólny atak zmęczonego i wyprowadzonego z równowagi chłopstwa – jak później sami przyznawali,
nienawidzili asesora tak bardzo, że żaden nie chciał ominąć sposobności udziału
w jego śmierci54.
Sytuacja taka była dla składu orzekającego nie do przyjęcia. Tworzono apokaliptyczne wręcz wizje, według których brak kary dla zabójców własnego właściciela
wkrótce pociągnie za sobą falę nieposłuszeństwa, przyniesie swoisty czas anarchii
i powrotu do ustroju społeczeństw pierwotnych55. Jedynym, który wyłamywał się z panującego nurtu oburzenia, był Kriestiankin. Jak twierdził, chłopi, zabijając asesora,
działali jedynie w koniecznej obronie własnej i powinni zostać jak najszybciej uniewinnieni. Prowadzono tak zażarte spory, że wkrótce sprawa zwróciła uwagę namiestnika, który przybył na miejsce i wezwał sędziów do jednoznacznego potępienia i skazania chłopów. Końcowa mowa włożona w usta Kriestiankina jest niemal kulminacyjnym
momentem filozofii społecznej zawartej w „Podróży…”, domaga się więc dosłownego
przytoczenia jej. Jak przekonuje Radiszczew:
Ludzie przychodzą na świat równi jeden drugiemu. Wszyscy mamy jednakowe
członki, wszyscy mamy rozum i wolę. Z tego wynika, że człowiek oderwany od
społeczeństwa jest istotą nie podlegającą nikomu w swoich czynach. Ustala
jednak dla nich granicę, zgadza się nie we wszystkim ulegać własnej woli,
staje się posłuszny rozkazom podobnych sobie, słowem, staje się obywatelem.
Dla jakichże przyczyn kiełzna on swoje pragnienia? (...) Dla własnej korzyści –
odpowie rozsądek, (...), dla własnej korzyści – odpowie mądra ustawa prawna.
A więc tam, gdzie nie znajduje korzyści, aby był obywatelem, tam nie jest
obywatelem. A więc ten, kto zapragnie pozbawić go korzyści wynikającej
Goerdt W., dz. cyt., s. 203. Tezę naturalnego dążenia człowieka do doskonałości Radiszczew rozwija
w „Traktacie o człowieku, jego śmiertelności i nieśmiertelności”.
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z godności obywatela, jest jego wrogiem. Wobec swojego wroga szuka on
obrony i zemsty w prawie. Jeżeli (...) prawo nie chce go bronić, wówczas
korzysta obywatel z naturalnego prawa do obrony, nienaruszalności dobrobytu! Albowiem obywatel stając się obywatelem nie przestaje być człowiekiem,
którego pierwszym obowiązkiem jest własne bezpieczeństwo56.
W takim więc duchu miały zachodzić przemiany, które postulował Radiszczew.
Rozlegle opisał je w rozdziale „Chotiłow”, gdzie nakreślił wizję stanu społecznego
wyzwolonego z okowów niesprawiedliwości i nierówności, w którym dominuje jasne,
oparte na prawie natury prawo pisane. Przestały w nim istnieć stany społeczne, których
źródła kryzysu i ostatecznego upadku dopatrywać się można w zdegenerowanej
szlachcie wstrzymującej mądre ustawodawstwo dobrego z natury monarchy. Podstawą
nowej umowy społecznej stało się własne dobro obywateli zawierających ją. Żeby
osiągnąć ten pożądany stan rzeczy, pisarz kreował dwie ścieżki: reformistyczną
i rewolucyjną. Wydaje się jednak, że pokojowa rekonstrukcja ustroju społecznego była
dla autora „Podróży…” wersją opcjonalną. W grobowych słowach przepowiadał gwałtowne zerwanie z praktykowanym w XVIII-wiecznej Rosji zwyczajem niewolnictwa
charakterystycznego dla ludów niecywilizowanych za sprawą słów: śmierć i pożoga
będzie nam odpłatą za nasze okrucieństwo i nieludzkość57. Radiszczew w istocie może
wydawać się czytelnikowi prorokiem czarnej rewolucyjnej godziny. Tak też „Podróż…”
odczytała Katarzyna II, mająca w pamięci niezagojone wciąż rany powstania Pugaczowa i słysząca echa przewrotu we Francji. W rzeczywistości stosunek Radiszczewa
do rewolucji nie był aż tak jednoznaczny, a sam rozdział „Chotiłow” był w różnych
czasach odmiennie interpretowany. Do prawdopodobieństwa reform ustawodawczych
autor podchodził dosyć sceptycznie. Nie narzuca mu to mimo wszystko miana piewcy
krwawej rewolucji.

6. Konkluzje i prognozy Radiszczewa
Motorem napędowym dla filozofii Radiszczewa było doświadczenie cierpienia58.
Przejawiało się ono nie tylko w objaśnianej już teorii poznania – pisarz niejako budował swoje idee na sprzeciwie i nieszczęściu płynącym z zastanego przez niego systemu,
dostrzegając przyczynę zła i kreując koncept ustroju idealnego, „czysto” oświeceniowego.
Społeczeństwo naturalne opierać się miało według niego na aksjomacie równości
wszystkich ludzi, którzy dowolnie kształtują swoje życie mocą własnej woli. Godzą się
oni jednak na ograniczenie swoich własnych pragnień i podporządkowanie się dobru
ogółu. Czynią to, jak podkreślał Radiszczew, z nakazu serca i rozumu, czując w tym
naturalną dla siebie korzyść i wewnętrzne odczucie spełniania tego, co moralne59.
Proces ten został poetycko rozwinięty w odzie „Wolność”, gdzie pisarz płynnie przechodzi od słów: A wola moja jest mi prawem do wszystko dla wspólnej pomyślności:
we władzy ludu dobro moje60.
Tamże, s. 63-64.
Tamże, s. 89.
58
Goerdt W., dz. cyt., s. 193.
59
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Podbudowę i sankcję daje oczywiście umowie społecznej prawo natury. Nie tylko
nadaje ono moc obowiązującą pisanemu prawu obywatelskiemu, przede wszystkim
stanowi nad nim wyższość. Jeśli więc władza lub prawo odbierają własnemu obywatelowi korzyści, które czerpie z własnego statusu, właściwe jest mu skorzystać z naturalnego prawa do obrony. Sami obywatele mogą również łamać zawarty przez siebie
kontrakt. W przypadku gdy jednych współkontrahentów sprowadza się do roli narzędzi,
które można wykorzystać wedle własnego widzimisię, narusza się pierwotny aksjomat
równości, wypaczając tym samym naturalnie ustalony porządek świata. Źródeł tej
niedoskonałości myśliciel upatruje w niepohamowanej chęci zysku. Rozbujane namiętności i egoizm stanowiły według omawianego filozofa upadek społeczeństwa
obywatelskiego61.
Ów egoizm miał być bezpośrednią przyczyną zakłócenia umowy społecznej nie
tylko przez obywateli, ale i władcę, jako że autor za najbardziej próżny ustrój uznawał
narzucony przez monarchę despotyzm. W tłumaczeniach prac Mably’ego Radiszczew
sformułował jednoznaczną myśl:
Samowładztwo jest stanem najbardziej przeciwnym ludzkiej naturze. (...) Jeśli
[umowa] zostanie naruszona, i my jesteśmy zwolnieni ze swoich obowiązków.
(...) Nieprawość monarchy daje ludowi – jego sędziemu – takie samo (i jeszcze
większe) prawo nad nim niż to, które mu daje ustawa w stosunku do przestępców62.
Podkreślając związanie monarchy prawem zarówno pisanym, jak i naturalnym,
dawał pisarz wyraz zasadzie praworządności, tj. stanu faktycznego podporządkowania
się obowiązującemu prawu przez rządzącego i państwowe instytucje. Prawo, choćby
najgorsze, jest więzią społeczną63 – pisał Radiszczew, podkreślając dodatkowo, że
musi być ono wyrazem woli całego narodu. Motyw niepokornego monarchy (czy też
wprost – niepokornego cara) mającego za nic prawo naturalne, za główne źródło
legislacyjne uważającego swoją wolę sądzenia o życiu i śmierci poddanych, pojawił
się również w odzie „Wolność”.
Prawo stanowiło więc według Radiszczewa czynnik kształtujący świadomość społeczną64. Taką postawę wobec świata Engels określał później mianem „światopoglądu
prawniczego” – jego stałym elementem była niezachwiana wiara w możliwość wprowadzenia słusznego, racjonalnego ustawodawstwa. Jurydyczne w koncepcji Radiszczewa jest nawet pojęcie „ojczyzny”, tj. zbioru ludzi połączonych wzajemnymi więzami
prawnymi i powinnościami obywatelskimi65. Dowodził, że jedynie człowiek korzystający z praw obywatelskich może być „synem ojczyzny”.
Według filozofa człowiek, tracąc swoją naturalną wolność i zamieniając ją na społeczeństwo obywatelskie, powinien otrzymać zamienniki – wolność polityczną i prawną66,
do których zaliczają się nienaruszalna wolność sumienia i całkowita swoboda słowa.
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Obie te wartości służą rozwojowi rozsądku i wyobraźni, dając możliwość krytycznego
spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. Cenzura wprowadzana przez państwo ma
natomiast cechy inkwizycyjne i jest sposobem ukrócenia świadomości społeczeństwa.
Tylko władza starająca się za wszelką cenę zachować pozory kłamstwa i żyjąca
„z bielmami na oczach” obawia się niezakłóconego ograniczeniami wyrażania myśli
przez obywateli67.
Prawno-polityczny wydźwięk miało również według Radiszczewa pojęcie „narodu”,
które definiował jako zbiór obywateli pod przewodnictwem władcy, łączący się nieformalną ugodą w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i dobrobytu. Żeby ugoda taka
pozostawała w stanie doskonałym, powinna opierać się na domniemaniu cnót szlachetności i honoru zawierających ją obywateli68. Tak sformułowana konstrukcja narodu
eliminuje z niego pierwiastek posiadania duszy zbiorowej. Zamiast tego przedstawia
go jako sumę jednostek zbierających się we wspólnym interesie, z których każda ma
przede wszystkim na celu swój własny dobrobyt69. Radiszczew prezentuje więc tutaj
koncepcję, którą możemy nazwać indywidualizmem socjologicznym.
Źródła idealnego ustroju państwowego upatrywał Radiszczew w republice – wpływ
filozofii Mably’ego jest tutaj dosyć czytelny. Przejawiał pisarz skłonność do idealizacji
republiki rzymskiej i typową dla rosyjskich myślicieli gloryfikację systemu Nowogrodu.
Służyło mu to wykazaniu, że despotyzm oświecony jest wypaczeniem stanu naturalnego dla Rosjan, mających doświadczenia republikańskie oraz wrodzone zamiłowanie
do wolności i podejmowania wspólnie decyzji państwowych70. Myśliciel z sympatią
odnosił się również do ustroju Anglii i Stanów Zjednoczonych71, odwołując się między
innymi do rewolucji angielskiej i osoby Cromwella w odzie „Wolność”. Wcześniejsze
potępienie amerykańskiego systemu niewolniczego zrównoważone zostało ogromnym
entuzjazmem wobec konstytucji Stanów Zjednoczonych. Niejednoznaczny był natomiast
stosunek pisarza do Francji – z jednej strony pochwalał idee przyświecające rewolucji
francuskiej, z drugiej jednak wyrażał dezaprobatę dla jej skutków, szczególnie
samowładczej działalności Zgromadzenia Narodowego i późniejszego terroru jakobińskiego. W swojej antydespotycznej „Pieśni historycznej” porównał nawet Robespierre’a
do Sulli, okrutnego rzymskiego dyktatora72. Zestawienie tych faktów z tezami przedstawionymi przez Radiszczewa w „Podróży z Petersburga do Moskwy” nasuwa wręcz
pytanie o to, jaki naprawdę był jego stosunek do rewolucji.
Jak podkreśla Andrzej Walicki, Radiszczewowi nie chodziło w „Podróży…”
o natychmiastowe wywołanie wojny chłopskiej73. Stawiane przez niego wnioski miały
być jedynie przestrogą przed p r z y s z ł y m i zdarzeniami. Filozof stwierdził nawet,
że obecne chłopstwo jest warstwą zbyt słabą, by móc przeciwstawić się państwowemu uciskowi. Był co prawda zwolennikiem ewentualnej nieuchronności rewolucji,
Tenże, Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 79.
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jednak samo stworzenie alternatywnego planu reform świadczy o niechęci do toczenia krwawych wojen domowych74. Okrucieństwo dokonywane przez powstańców świadczyłoby, jak zaznacza pisarz, raczej o pragnieniu nasycenia chęci zemsty niż
chęci faktycznego zrzucenia z siebie jarzma niewoli75. W takiej wykładni rewolucja
jawi się zarówno jako zasłużona kara, jak i pewnego rodzaju „zło konieczne”. Nadmienione już wspomnienie Cromwella w odzie „Wolność” jest najlepszym zobrazowaniem faktycznego poglądu uczonego na rewolucję: Czczę, Cromwell, w tobie
złoczyńcę/ Który, władzę w swej ręce trzymając/ Firmament wolności zdruzgotał76.
Dawał tym samym Radiszczew wyraz swoim przekonaniom o cykliczności procesu
historycznego. Według niego, dzieje ludzkości podlegają nieustannym przemianom,
które de facto zapętlają się, przechodząc przez powtarzające się stadia rozwojowe.
Społeczne przyzwyczajenie do wolności politycznej ma w końcowym efekcie przerodzić
się w pychę i demoralizację, objawiające się poczuciem wyższości wobec innych obywateli i powtórne narzucenie wyzyskującego jarzma. Jak poetycko przekonywał: Nie
zapomnijcie ni na chwilę/ Że moc roztapia się w bezsile/ Że światło w oćmę się
rozpływa77.
Ciekawa jest również towarzysząca teorii cykliczności dziejów teza Radiszczewa,
którą można by nazwać protoplastą koncepcji cyrkulacji elit. W rozdziale „Gorodnia”
rozmarzony narrator snuje rozważania, jakoby rewolucja, która obaliła warstwę rządzącą, wydać miała wkrótce na świat nową inteligencję, klasę pomną doświadczeń
i walki swoich przodków, nieskażoną i w pewnym sensie niezdolną do bezprawnego
uciskania innych. Jak głosił Radiszczew, stworzenie nowej ludowej elity nie było dla
niego czczym marzeniem czy wymysłem sennym. Wzrok mój przenika poprzez gęstą
zasłonę czasu (...); widzę poprzez całe stulecie78 – podkreślał.

7. Podsumowanie
Wpływ Radiszczewa na kształt rosyjskiej filozofii politycznej XIX wieku jest
niejednokrotnie przeceniany. Widząc w nim inspirację intelektualną między innymi dla
dekabrystów, zapomina się, że jego osoba przez większą część historii pozostawała
niejako na cenzurowanym. Niemniej, jego myśl polityczna była niewątpliwe ambitniejsza, bardziej wielowymiarowa i przede wszystkim najbardziej stricte oświeceniowa. Dotyczyło to zresztą jego filozofii w ogóle. Andrzej Walicki nazywa traktat
„O człowieku, jego śmiertelności i nieśmiertelności” najdojrzalszym dziełem filozoficznym XVIII wieku w Rosji79. Z kolei Leonid Stołowicz podkreśla rzekomą
„kantowskość” rzeczonego dzieła, mimo że nie istnieje żaden dowód potwierdzający
znajomość filozofii Kanta przez Radiszczewa80.
Na osobne uwagi zasługuje tutaj dosyć specyficzne, a z całą pewnością tragiczne
podkreślenie własnej indywidualności, przywiązania do idei i niezależności od systemu
państwowego dokonane przez Radiszczewa, tj. popełnienie przez niego samobójstwa.
Szczególnie brutalną wizję rewolucji Radiszczew rysuje w odzie „Wolność”, zob.: Radiszczew A., dz. cyt.,
s. 5.
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Na kartach „Podróży…” motyw śmierci samobójczej powraca wręcz obsesyjnie. Upatrywał w niej zatem sposobu na wyemancypowanie się z niewolnictwa administracyjnego, jasne zamanifestowanie swojej autonomii i swobody myśli. Idąc tym tropem,
samobójstwo popełnione jako akt politycznego protestu jest jedynym rozwiązaniem na
zachowanie człowieczeństwa i własnej godności81. Nie ma bowiem podstawy, by
przypuszczać, że pisarz odebrał sobie życie z jakiegokolwiek innego powodu. Niewątpliwie, istotnie przyczyniły się do tego utrata nadziei pokładanych w ideach wielkiej
rewolucji francuskiej i nieudane prace w komisji legislacyjnej Aleksandra I. Radiszczew czuł się więc wypalony, przemęczony i przede wszystkim niedoceniony. Jego
stan psychiczny doskonale opisuje pointa rozdziału „Sofia” z „Podróży z Petersburga
do Moskwy”, gdzie narrator snuje rozważania obracające się wokół tematyki śmierci,
jak się wydaje właśnie samobójczej:
Ojcze Wszechmogący, czyż odwrócisz wzrok od tego, który mężnie dokona
swojego żywota? Tobie, źródłu wszelkiej dobroci, zostaje złożona ta ofiara.
(...) Dałeś mi życie, Tobie je zwracam, na ziemi stało się już bezużyteczne82.
Postulaty Radiszczewa wielu wydają się bardzo radykalne, jak to zostało podkreślone na samym już wstępie. Faktycznie, pisarz na tle swojej epoki pozostawał pewnego
rodzaju osobliwością. Należy pamiętać, że nie należy mu jednak „doczepiać łatki”
bezwzględnego rewolucjonisty. Pisząc o nieuchronności rewolucji wciąż wykazywał
częściowe przynajmniej przywiązanie do legalistycznych przemian społecznych. Wydawałoby się, że bardziej pasowałoby wobec niego określenie typowo oświeceniowego liberalnego demokraty. Był tym bardziej szczególną jednostką, że idee prawa
natury potrafił sformułować i wytłumaczyć w sposób najbardziej przystępny i poczytny.
Mimo tego, przez swoistą dogmatykę i jedność interpretacji krążącą wokół jego osoby
i prac, wciąż wydaje się być filozofem w pewien sposób nieuchwytnym i, co najważniejsze, niezrozumianym.
Andrzej Walicki stwierdził, że największą tragedią Radiszczewa było osamotnienie83. W moim osobistym przekonaniu, nie można byłoby opatrzyć życia, twórczości
i myśli Aleksandra Radiszczewa bardziej trafną konkluzją.

Literatura
Bazylow L., Historia Rosji. Wyd. IV, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo,
Wrocław 2005.
Dąbrowska M., Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX
wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
Goerdt W., Historia filozofii rosyjskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1951.
Lang D., Radishchev and the Legislative Commission of Alexander I, [w:] The American Slavic
and East European Review, 1947.
Mazurek S., Aleksander Radiszczew – dialektyka oświecenia i początki myśli rosyjskiej, [w:]
„Archiwum historii filozofii i myśli społecznej”, T. 54, 2009.

81

Mazurek S., dz. cyt., s. 130.
Radiszczew A., dz. cyt., s. 15.
83
Walicki A., dz. cyt., s. 86.
82

76

Dzieła literackie Aleksandra Radiszczewa jako nośnik jego filozofii społecznej

Radiszczew A., Podróż z Petersburga do Moskwy, tłum. Pollak S., Książka i wiedza, Warszawa
1951.
Sójka-Zielińska K., Historia prawa. Wyd. X, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o.,
Warszawa 2001.
Stołowicz L., Historia filozofii rosyjskiej: podręcznik, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria,
Gdańsk 2008.
Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Państwowe
Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1973.
Walicki A., Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 1995.
Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Zenkovsky V., A history of Russian philosophy. Ed. II, Routledge, London-New York 2003.

Dzieła literackie Aleksandra Radiszczewa jako nośnik jego filozofii społecznej
Streszczenie
Celem rozdziału jest nakreślenie czytelnikom filozofii społecznej i politycznej rosyjskiego pisarza Aleksandra
Radiszczewa oraz rozprawienie się z krążącym wokół niego mitem piewcy krwawej rewolucji. By zamierzony cel osiągnąć, Autorka stara się przybliżyć kontekst filozoficzno-historyczny epoki, w której tworzył
Radiszczew oraz omówić w możliwie jak najbardziej przejrzysty sposób koncepcje filozoficzne wykładane
przez filozofa w dziełach literackich, głównie w kluczowej „Podróży z Petersburga do Moskwy”. Dzięki
pogłębionej lekturze i wykładni filozofii Radiszczewa możemy z łatwością dostrzec, że prezentował idee
stricte oświeceniowe, w Europie Zachodniej stanowiące ówcześnie główne prądy intelektualne. Na gruncie
rosyjskim mógł stanowić pewnego rodzaju osobliwe zjawisko, niemniej nie należy mu z tego powodu
przypisywać miana rewolucjonisty-radykała. Z pewnością za to właściwe wydają się być głosy uznające
go za znakomitego rosyjskiego intelektualistę i jednego z pierwszych wielkich rosyjskich filozofów, mimo
że nie jest postacią wybitnie znaną w dzisiejszym świecie.
Słowa kluczowe: Imperium Rosyjskie, Oświecenie, Aleksander Radiszczew
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Rafał Niezgoda1

Alphonse Rabbe (1784-1829) –
próba rekonstrukcji światopoglądu pisarza
w oparciu o „Album d’un pessimiste”
Hélas! Que fais-tu donc. Ô Rabbe, Ô mon ami,
Sévère historien dans la tombe endormi?
Victor Hugo2

1. Wprowadzenie
Dzisiaj niewielu jest w stanie powiedzieć, kim był Alphonse Rabbe. Jego nazwisko
z rzadka pojawia się nawet w fachowych pracach poświęconych zagadnieniom historycznoliterackim na gruncie literaturoznawstwa francuskiego. To zapomnienie nie
może być jednak usprawiedliwione zważywszy na żywy ślad, który pisarz zostawił
wśród sobie współczesnych. I nie chodzi tylko o jego spuściznę literacką, która zasadniczo zawęża się do jednego dzieła „Album d’un pessimiste” („Dziennika pesymisty”),
lecz również o życie i jego tragizm oraz postawy i idee, które myśliciel propagował.
Wielu mu współczesnych, zwłaszcza z ówczesnego tzw. parnasu literackiego było pod
jego dużym urokiem. Sainte-Beuve porównywał pisarza do Obermanna. Dumas przywoływał go w „Pamiętnikach”. Baudelaire w swoim intymnym dzienniku z 1851 roku
„Fusées” podziwiał styl pisarza, umieszczając go pomiędzy Chateaubriandem i Edgarem
Poem. Największy hołd jego pamięci oddał Wiktor Hugo, poświęcając mu XVII pieśń
z „Pieśni o zmroku” („Les Chants du crépuscule”) w 1835 roku.
Stan badań nad twórczością Rabbe’a można sprowadzić do dwóch monografii.
Jedna z nich, pochodząca z 1927 roku autorstwa Louis Andrieux, jest pracą doktorską
napisaną na wydziale literatury Uniwersytetu Paryskiego. Autor stara się ukazać
w dosyć syntetycznym ujęciu postać i twórczość pisarza, z położeniem nacisku na jego
biografię. Druga, fundamentalna praca z 1963 roku autorstwa Lucienne de Wieclawik,
jest również dysertacją doktorską, zaprezentowaną na Sorbonie pt. „Alphonse Rabbe
dans la mêlée politique et littéraire de la Restauration” („Alphonse Rabbe w zawierusze politycznej i literackiej Restauracji”), koncentrującą się na całokształcie życia
i twórczości pisarza w tym wybranym okresie3.
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Doktor, literaturoznawca, bez afiliacji, e-mail: rodin111@wp.pl.
Niestetyż! Cóż więc robisz, o Rabbie, mój przyjacielu/ w uśpionym grobie surowy historyku? Jest to
fragment pieśni XVII Wiktora Hugo, pochodzącej ze zbioru „Les Chants du crépuscule” („Pieśni o zmroku”).
Wszystkie tłumaczenia z języka francuskiego obecne w pracy są mojego autorstwa.
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Prace dotyczące pisarza: Andrieux L., Alphonse Rabbe. Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la
Faculté des lettres de Paris, Paris 1927; Wieclawik de L., Alphonse Rabbe dans la mêlée politique et littéraire
de la Restauration, thèse présentée à la Sorbonne pour le doctorat ès lettres, Librairie Nizet, Paris 1963;
Boura O., Dictionnaire des écrivains marseillais, Marseille, éditions Gaussen, 2017 oraz artykuł: Marsana J.,
Alphonse Rabbe, Revue d'Histoire littéraire de la France, 25e Année, Nº 3, 1918, s. 388-407.
2
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„Album d’un pessimiste” („Dziennik pesymisty”) jest utworem niejednorodnym
i niejednoznacznym. Można go czytać i rozumieć na wiele sposobów. Jest wieloznaczny. Tak jak i sam autor był jednocześnie (mówiąc metaforycznie) sam dla siebie
tezą i antytezą. Równie ważną funkcję pełnią konteksty, z których utwór wyrasta. Należy
mieć również świadomość, że utwór, który pierwotnie ukazał się drukiem w 1835 roku,
wzbudził wiele kontrowersji. Krytyczny wybór materiałów do publikacji, której podjął
się Charles Rabbe siostrzeniec pisarza, został powierzony Louis-François L’Héritier.
Będąc powiernikiem jego myśli i tajemnic, wiele z nich ujawnił w swojej przedmowie,
odsłaniając szerszej publiczności również wybryki młodości i ich bolesne konsekwencje4. Utwór po raz pierwszy ukazał się jeszcze za życia autora, oczywiście
w okrojonej formie, w 1823 roku.
Celem mojej pracy jest ukazanie dwóch wymiarów życia i dzieła Rabbe’a.
Pierwszym z nich jest wymiar kontekstualny, bez którego trudno zrozumieć światopogląd pisarza. Zajmę się w nim zarysowaniem nierzadko bolesnych kolein jego życia.
W drugiej części pracy skupię się na twórczości, poprzez krytyczny ogląd „Dziennika
pesymisty” pod kątem filozoficznym i antropologicznym. Jak słusznie podkreśliła
w swojej pracy najwybitniejsza badaczka twórczości i myśli pisarza Lucienne de
Wieclawik: Jeśli biografia jest w stanie wyjaśnić dzieło, to na pewno ma to miejsce,
jeśli chodzi o Alphonse’a Rabbe’a5.

2. W labiryncie życia
Już na wstępie swojej pracy Louis Andrieux stwierdza: po Gassendim Alphonse
Rabbe6. Jest to o tyle znaczące, że ukazuje osobę pisarza jako wyraźne zaprzeczenie
wartości, którym hołdował ultrakatolicki duchowny Pierre Gassendi i tamten wiek.
Jego życiowa odyseja zaczęła się w małej mieścinie Riez7, położonej w obecnym departamencie Alpy Górnej Prowansji: W kraju szczęśliwym, gdzie grają koniki polne
między zapachami i kwiatami, w dolinie rozsłonecznionej i płodnej8. W miejscu malowniczym, godnym pędzla pejzażysty. Nazwisko Rabbe może być wiązane z jego
pochodzeniem żydowskim (rabbi-rabin – mistrz) niemniej nie jest to w żadnym
stopniu udowodnione. Najwcześniejsze wspomnienia młodości zachowały się fragmentarycznie. W jednym z nich możemy zobaczyć młodego Alphonse’a: śniącego
o chwale, o wszystkich sławach, sławie mówcy, sławie bohatera, sławie sportowca9.
Rabbe nie waha się wzorować w ćwiczeniach cielesnych na starożytnych, zwłaszcza
Grekach: Postanowił w środku zimy brać lodowe kąpiele. Ciało natarte oliwą, niczym
u jakiegoś efeba Platona, rzut dyskiem, posługiwanie się oszczepem i procą, zabawa
w numidyjskiego jeźdźca na pociągowych koniach, wyprawy na polowania na
Andrieux L., Alphonse Rabbe. Thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de Paris,
Paris 1927, s. 11.
5
Wieclawik de L., Alphonse Rabbe dans la mêlée politique et littéraire de la Restauration, thèse présentée
à la Sorbonne pour le doctorat ès lettres, Librairie Nizet, Paris 1963, s. 563.
6
Andrieux L., Alphonse Rabbe, dz. cyt., s. 1.
7
Istnieje wątpliwość, co do miejsca urodzenia A. Rabbe’a. Niektórzy przywołują Barcelonnette. Niemniej
większość badaczy przychyla się do Riez. Zagadkowe jest również to, że w mieście tym nie można znaleźć
osób noszących nazwisko Rabbe ani też żaden z nagrobnych kamieni na miejscowym cmentarzu nie
wymienia tego nazwiska.
8
Andrieux L., Alphonse Rabbe, dz. cyt., s. 2.
9
Tamże, s. 12.
4
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kuropatwy z łukiem i kołczanem […]10. Tężyzna fizyczna, o którą tak dbał młody
Alphonse, była pierwszą z jego cech rozpoznawczych w środowisku Riez. Oprócz niej,
na co jednomyślnie wskazują współcześni, obdarzony był niespotykaną urodą, która
przyciągała oczy wszystkich i wzbudzała powszechny zachwyt. Miał ładną twarz,
szerokie czoło, duże brązowe oczy, wzrok żywy i śmiały, nos nieco wyrazisty, zmysłowe
usta, jasne włosy, których pukle głaskały ramiona; głowę nosił wysoko11. Ta pochlebna
powierzchowność, nawet w momencie późniejszej choroby, która ją zniekształci,
będzie nadal widoczna i wciąż podziwiana.
W 1802 roku Rabbe opuszcza swoją rodzinną miejscowość i udaje się do Valensole,
potem Digne, gdzie otrzymuje stanowisko osobistego sekretarza Alexandre’a de
Lametha, będącego ówcześnie prefektem Dolnych Alp. Osiemnastoletni Alphonse
niedługo po śmierci ojca (który prawdopodobnie nie zezwoliłby mu na poniechanie
miejsca i zajęcia) porzucił stanowisko, aby dokończyć studia w paryskim Collège des
Quatre-Nations, który rok później opuścił z najwyższą notą i nagrodą. W 1803 roku
szkolił się w atelier malarza barona de Regnault, potem studiował w pracowni sławnego Davida, którego męski, rzymski styl bardziej mu przypadł do gustu. Mimo że
Rabbe nie został malarzem, w obcowaniu z Davidem zdobył wysmakowany gust
w ocenie malarstwa, wykorzystując go w krytycznych artykułach o sztuce, które ukazywały się pomiędzy rokiem 1825 a 1829 w „Courrier Français”. Próbował swoich sił
również w muzyce, w skrzypcach, lecz przyniosło to szybkie rozczarowanie.
Rok 1808 jest przełomowy w życiu Rabbe’a. Młody Alphonse zaciągnął się do
administracji armii napoleońskiej jako pomocnik Komisarza wojny (adjoint aux
Commissaires de guerre). W służbie w Hiszpanii spędził dwa lata, chyba najbardziej
żywiołowe i niebezpieczne w jego życiu. Późniejszy przyjaciel i biograf L’Héritier
zdradza szczegóły i sekrety tego etapu życia, naznaczonego wojskową, ale i erotyczną
brawurą. Można przypuszczać, że Hiszpanię Rabbe poznał dobrze i do tego stopnia,
że: W jego umyśle, teraźniejszość i przeszłość stały się niezwykłą fantasmagorią, która
pomieszała wszystko, która kazała wszystkim tańczyć w jednym kole, hidalgo, Cygan,
Maur, Żyd, spaleni na stosach, przesądy, przyjemności, żar afrykańskiej krwi12. Oprócz
tego dodać należy nieustanne orgie, które trwały całymi dniami i nocami, przez okres
dwóch lat. L’Héritier wspomina, że Rabbe oddawał się rozpuście do upadłego,
poszukując przyjemności na lewo i prawo, tarzając się w korycie zmysłowości bez
hamulców (se vautrant dans les auges d’une sensualité sans frein13). Zastanowienie
przyszło niebawem, ale i zbyt późno. Na półwyspie Rabbe nabawił się tej samej
choroby, którą Hiszpanie przywieźli wraz ze złotem Nowego Świata. Było to dla niego
trudne i bolesne doświadczenie, o którym aluzyjnie wspominał w każdym ze swoich
utworów. Syfilis był jedyną namacalną pamiątką okresu hiszpańskiego, którą zabrał ze
sobą do ojczyzny.
W 1810 roku Rabbe jest z powrotem we Francji. W jego życiu dużo się zmieniło.
Doszły nagłe problemy zdrowotne i finansowe. W czasie Rewolucji jego rodzina
zubożała. Zaczął pisać, aby żyć. Styl okazał się jednak nierówny i jak zaznacza Louis

Tamże, s. 12-13.
Tamże, s. 13.
12
Tamże, s. 17.
13
Tamże, s. 17.
10
11
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Andrieux: pisał raczej dla wydawcy aniżeli dla czytelnika14. Były to głównie prace
historyczne dotyczące Hiszpanii i Rosji15. Rabbe, który wychował się w środowisku
rojalistycznym, z radością powitał powrót monarchii (Restaurację) po czasie napoleońskiego despotyzmu. Wiązał z tym zbyt duże i wyidealizowane nadzieje, które finalnie
okazały się rozczarowaniem. Niebawem udał się ponownie do Hiszpanii z misją
przekazania listów księciu d’Angoulême. Misja okazała się porażką, za nią przyszły
kolejne. W ramach nagrody za oddanie Bourbonom dostał niekorzystną i poniżającą
w jego mniemaniu propozycję pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako podrzędny urzędnik. Ofertę odrzucił. Rozczarowanie drugą Restauracją było zbyt silne.
Późniejszy ,,biały terror” tylko wzmocnił resentyment.
Rabbe zmienił swój polityczny front i utworzył w Marsylii w 1819 roku dziennik
„Le Phocéen” o charakterze liberalnym i republikańskim. Reperkusje przyszły niebawem. Następstwem była jego ucieczka do Prowansji. Przeszukania, poszukiwania,
szykany ze strony władz. Dwa razy stawał przed ławą przysięgłych, gdzie osobiście się
bronił i został uniewinniony. W 1822 roku powrócił do Paryża złamany nowymi
doświadczeniami i szpecącą chorobą. Był to kolejny przełomowy moment jego życia:
On, którego niedawno jeszcze nazywano Antinousem z Aix, musiał zrezygnować
z nadziei światowych [towarzyskich] sukcesów, marzeń swojej młodości, z radości
podobania się i bycia kochanym; jego wygląd budził jedynie wstręt lub litość, co było
jeszcze bardziej upokarzając16. O sobie samym pisał: Kiedy patrzę na siebie, drżę.
Czy to naprawdę ja? Co za ręka zorała moją twarz tymi ohydnymi śladami?17 Moment ten należy również uznać za graniczny, jeśli chodzi o załamanie wewnętrznego
,,ja”, co następowało stopniowo, znaczone nowymi porażkami18. Rabbe, który uważał
się przede wszystkim za historyka, a nie za pisarza, bardzo dotkliwie odczuł wytknięte
mu w jego historycznych pracach poważne błędy i nieścisłości19. Kpiono z zamaszystości jego pióra. Liczące 512 stron „Résumé de l’Histoire d’Espagne” zostało
wyszydzone w dystychu: Rabbe, z dawnych ksiąg zgarniając piany/rodził kompendia
po to, aby je streszczać20. Pisarz szczególną pogardą darzył hiszpańską inkwizycję.
Pisał o niej dużo i z antyklerykalną werwą. Według niego największą zbrodnią inkwizycji było przykrycie płaszczem religii makiawelizmu polityki, ogłupienie ludu i umiejętne zakamuflowanie egzekucji szacunkiem wobec rzeczy świętych21. Trudno ostatecznie wydać wyrok na historyczne prace Rabbe’a. Zdania były i są podzielone.
Tamże, s. 19.
Historyczne prace Alphonse’a Rabbe’a: „Travail pour l'introduction du Voyage pittoresque en Espagne par
A. Laborde” (1808); „Précis d'histoire de la Russie” (1812); „Résumé de l'histoire d'Espagne” (1823);
„Résumé de l'histoire du Portugal” (1823); „Résumé de l'histoire de la Russie” (1825); „Histoire d'Alexandre
I'empereur de Russie” (1826).
16
Andrieux L., Alphonse Rabbe, dz. cyt., s. 29.
17
Tamże, s. 30.
18
Fizyczny portret pisarza uzupełnia relacja Adèle Hugo: Pan Rabbe był kiedyś bardzo przystojny. Straszliwa
choroba oszpeciła go. Jego powieki, jego nozdrza, jego usta były stoczone, żadnej brody, a zęby jak z węgla.
Zachowały się tylko jego włosy, których jasne pukle rozpościerały się na ramionach i jedyne oko, którego
dumny wzrok i stanowczy, szczery uśmiech zostawiały jeszcze błysk piękna na tej ohydnej masce. Druga
relacja, autorstwa przyjaciela Louis-Francois L’Héritiera, jest jeszcze bardziej poruszająca: Szybko jego ciało
stało się raną i straszliwym trądem, mięso odrywało się od kości […]. Niewzruszony i cierpiący wyrywał
sobie, okaleczał się za pomocą paznokci, odcinał za pomocą nożyczek raz to powieki, raz to nos. Tamże, s. 42.
19
Zob.: tamże, s. 32.
20
Tamże, s. 32, (moje tłumaczenie): Rabbe, des vieux bouquins s’appropriant l’écume,/ Fait de gros résumés
afin qu’on les résume.
21
Por. tamże, s. 35.
14
15

81

Rafał Niezgoda

W jaki sposób Wiktor Hugo i Rabbe zaprzyjaźnili się, nie wiadomo. Pisarz odwiedzał Hugo w jego domu przy Placu Wogezów (Place des Vosges), jednak najczęściej
widywali się w domu Rabbe’a, który unikał wychodzenia ze względu na swój wygląd.
Zachowała się również anegdota wiele mówiąca o wrażliwości pisarza. Rabbe, który
chciał poznać księdza Lamennais, został zaproszony do domu Hugo. Spotkanie zostało
zaaranżowane, lecz nie doszło jeszcze wtedy do skutku. Podczas rozmowy jedno
słowo zdradziło, że pani Hugo jest w ciąży. Od tego momentu Rabbe przez kilka
miesięcy przestał bywać w ich domu. Hugo w końcu zapytał o przyczynę. Okazało się,
że to z powodu ciąży. Rabbe przesądnie nie chciał, aby przyszła matka patrzyła na jego
zniekształconą chorobą twarz22. Ich obopólna przyjaźń była intensywna i autentyczna.
Hugo do swojej śmierci zachował żywe wspomnienie przyjaciela i niezmieniony
czasem zachwyt nad jego osobowością i nonkonformizmem.
Życie uczuciowe Rabbe’a owiane było tajemnicą. Zdeformowany chorobą, zamknięty w mieszkaniu mizantrop miał jednak obok siebie kochającą i oddaną osobę.
Wiktor Hugo, obiadując raz u Rabbe’a, zauważył perfekcyjnie przygotowany do posiłku
stół. W pewnym momencie otworzyły się drzwi i ukazała się w nich młodziutka
dziewczyna w stroju służącej. Rabbe podniósł się wzburzony i ostro ją zbeształ. Innym
razem Hugo zauważył tę samą dziewczynę przez uchylone przypadkowo drzwi. Rabbe
natychmiast je ze złością zamknął: Czy to przez zazdrość ukrywał ją przed całym
światem? Albo przez wstyd, że zaakceptował miłość tego pięknego dziecka, sam tak
wyniszczony?23 Niedługo trwało jego szczęście. Dziewczynę trawiła śmiertelna choroba.
Młodziutka służąca niebawem umarła. Rabbe chodził codziennie na cmentarz
Montparnasse gorzko płakać nad jej grobem. Miał ku temu powody. L’Héritier pisze,
że Adelajda, która rzuciłaby się za nim w ogień, była jego popychadłem. Marzyła
o ślubie z nim, on zaś co niedzielę wysyłał ją do kościoła, zalecając czystość
i spowiednika24.
Począwszy od roku 1825, zdrowie Rabbe’a zaczęło gwałtownie podupadać. Przyczyniły się do tego zgryzoty i cierpienia związane z nieuleczalną chorobą syfilisu,
które łagodził dawkami opium. Początkowo, aby ożywić swój umysł i utrzymać go
w napięciu, pił duże ilości kawy. Koiło to nieco jego cierpienie. Gdy kawa okazała się
już niewystarczająca, skuteczną pomoc znalazł w opium. Pierwsze dawki sięgały od
piętnastu do dwudziestu kropel na dzień (ilość, która mogłaby innych zabić). Pod
koniec życia doszedł do 180 kropel na dobę. L’Héritier zmienność jego nastrojów
widział głównie w nadużywaniu opium: jest ateistą, jest deistą, jest spirytualistą, jest
sensualistą, jest sceptykiem, jest wierzącym, zaprzecza zasadom moralnym, oddaje im
donośny hołd, jest demokratą, jest rojalistą [etc.]25. Jeśli chodzi o religię, Rabbe
odziedziczył z rodzinnego domu wiarę w Boga i nieśmiertelność duszy. Wątpliwości
przyszły później, wraz z rozczarowaniami i zgryzotami. Na końcu pojawił się ateizm.
Rabbe zachował jednak zarodek wiary (un embrion de croyance). Swój testament
filozoficzny pisał, jak sam mówił, na desce trumny. Rabbe, od dawna oswojony z ideą
śmierci dobrowolnej, samobójczej, pił opium tak jak Sokrates pił swoją cykutę. Nie
jest do końca wiadomo, czy świadomie przedawkował, czy też przez nieuwagę dodał
za dużo kropel. Większość przychyla się do pierwszego wyjaśnienia, cytując jego własne
Por. tamże, s. 45.
Tamże, s. 44.
24
Tamże, s. 45.
25
Tamże, s. 83.
22
23
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słowa, że nie ucieknie z życia, ale raczej z niego wyjdzie26, co nastąpiło 31 grudnia
1829 roku. Pogrzeb odbył się 3 stycznia. Do grobu na cmentarzu Montparnasse odprowadzili go: Wiktor Hugo, Mignet, Armand Carrel, Dumesnil, Foyatier, Aleksander
Dumas, Châtelain, L’Héritier27.

3. W labiryncie przekonań pesymisty
,,Dziennik pesymisty” („Album d’un pessimiste”), jak już to we wstępie zasygnalizowałem, jest utworem niejednorodnym i niejednoznacznym. Niejednoznaczność
wynika z faktu, że utwór jest zbiorem filozoficznych przemyśleń na tematy fundamentalne dla jednostki i jej życia w społeczeństwie, takie jak: moralność, uprzejmość
i umiejętność życia (savoir-vivre), przeznaczenie człowieka, pochodzenie szczęścia,
nadzieja, samobójstwo, Bóg i religia etc. „Dziennik pesymisty” ukazuje przede
wszystkim sposób myślenia, oceniania zjawisk, moralność ludzi przełomu wieku
XVIII i XIX. Ta pierwsza generacja romantyków jest fundamentem późniejszej szkoły
romantycznej, która ukształtowała pokolenie Wiktora Hugo i Gérarda de Nervala.
Charakteryzuje ją autentyzm poglądów i przekonań, czego wyrazicielem jest również
Alphonse Rabbe. Precyzyjną, historycznoliteracką charakterystykę tej generacji kreśli
Georges Minois:
Tymczasem ta pierwsza generacja romantyków, ta z lat 1800-1830,
przechowuje nadzieję w możliwość zmiany świata i dlatego zaczyna działać
z niesłychaną naiwnością. Wszyscy ci młodzi ludzie, będący w pełni kryzysu
własnej tożsamości, uważają się za heroldów nowej ery, ukazując drogę
w stronę ideału wolności! Ich bronią jest poezja! Natchniony poeta oświeca
świat! Poezja prowadzi lud! Czyniąc z własnej samotności i melancholii
oznakę wielkości, wyobrazili sobie, że oświecają mroczną rzeczywistość28.
Rabbe wraz ze swoim poczuciem wyjątkowości, oryginalności i nonkonformizmem
w sprawach życia jest przykładem takiej jednostki, dla której poczucie wolności jest
niezastąpione. „Dziennik pesymisty” jest utworem niejednorodnym. Światopogląd,
który jest w nim zawarty, oddaje rozdźwięk pomiędzy sposobem myślenia klasycznego i romantycznego. Rabbe jest po trochu i klasykiem, i romantykiem, który
nieustannie konfrontuje swoją filozofię z brutalnością czasu. Ten brak wyboru rodzi
w nim wewnętrzne napięcie i czasem bardzo skrajne poglądy, co można zaobserwować
w niemal całym utworze.
Dla Rabbe’a kluczowy problem samobójstwa (le suicide) łączy się z zagadnieniem
utraty nadziei, w tym na odzyskanie zdrowia chociażby w podeszłym wieku. W tym
przypadku samobójstwo jest jedynym i ostatnim remedium służącym oswobodzeniu.
Jak przyznaje pisarz, wiele czasu poświęcił na przemyślenie swojego stanowiska do
tego stopnia, że zaczął analizować tę sytuację tak, jakby miała go już niebawem bezpośrednio dotyczyć. Swoje dywagacje opierał na autorytecie starożytnych, zwłaszcza
Seneki, za którego ucznia również się uważał. W tym przekonaniu mieszał ze sobą
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wiele doktryn: Seneki, Cycerona, Epikteta, Wergiliusza, Lukrecjusza, Ojców Kościoła,
a nawet, co zadziwiające, intryguje go dziełko „O naśladowaniu Chrystusa”:
O śmierci! Twoje wyroki są miłe dla tych, których siły są wyczerpane, dla tych,
którzy utracili już nadzieję i cierpliwość. Samo imię śmierci brzmi w moim
uchu jak imię mojej przyjaciółki i wierzę, że oddam się razem z nią temu
słodkiemu uczuciu, którego doznaje wyczerpany podróżnik, kiedy odnajduje
spokojny wypoczynek29.
Takiemu spojrzeniu na śmierć samobójczą towarzyszy gorzka refleksja o życiu, które
nie spełniło nadziei pisarza: Jak to wszystko jest błahe, godne pogardy, niskie, popsute,
trupie!30 Życie dla niego nie jest niczym innym, jak tylko cierpieniem, nieustannym
jękiem i krzykiem boleści. Tak jak w starożytności samobójstwo było zarezerwowane
i usprawiedliwione dla bohaterów, tak też nie dotyczyło ludzi pospolitych i ich przyziemnych problemów. Samobójstwo okazywało się ostatnim aktem, świadomym
wyborem wolności31.
Rabbe’a interesuje wiele innych wymiarów życia, które poddaje swojej nihilistycznej analizie. Zajmuje się zjawiskiem nudy, rozczarowania (l’ennui):
Nuda jest jedną z najgorszych dolegliwości; człowiekowi, który jej doświadcza, bez względu na jakiekolwiek fawory, które otrzymał od losu, brakuje
pierwszego warunku, aby móc kosztować uroków życia; ponieważ, jak to
zostało słusznie powiedziane, człowiekiem najszczęśliwszym jest ten, kto jest
zajęty czymś przyjemnym32.
Człowiek w swoim życiu powinien mieć takie zajęcie, które da jego duszy trwałe
oparcie.
Czym jest według Rabbe’a równość (égalité)? Pisarz wychodzi od założenia, że
istnieje jedyna równość, która pochodzi od Boga i która jest związana z naszą ludzką
naturą. Składa się na nią równość w perspektywie ostatecznej destrukcji każdej materii.
Jest też równość w cierpieniu i równość w obliczu śmierci. Są to równości, których nie
może odebrać żaden tyran33. Natomiast nierówność (inégalité) ma wiele obliczy,
począwszy od tych związanych z inteligencją, z wykształceniem, które to są albo
otrzymywane, albo zdobywane. Korzyści z nich płynące są przeznaczone zawsze dla
tych zdolniejszych i tych bardziej inteligentnych. W pewnym stopniu Rabbe uznaje je
za przywileje34.
Pisarz zastanawia się nad zagadnieniem wykształcenia ludu (l’instruction du
peuple). Na wstępie stwierdza, że nie jest to zadanie łatwe, tym bardziej, jeśli chce się
przekazywać ludowi pewne prawdy, bowiem ma on już zakorzenione, pochopne
przekonania. Do momentu – twierdzi Rabbe – kiedy jednym z głównych rusztowań, na
którym opiera się społeczeństwo, będzie własność35, dopóty pożądliwość ludu będzie
29
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ciągle podążać w stronę posiadania, które daje powab poważania i szczęścia: Lud,
uciskany i upodlony przez ubóstwo nie może zaakceptować wolności innej niż ta, ukazująca skrajną rozwiązłość, i równości innej niż tej, dającej prawo do niszczenia. Ubogi
chce być równy bogaczowi, to znaczy stać się tak samo bogaty, i jak on ze swojej
strony korzystać36. Jedynym sposobem osiągnięcia tej korzyści jest kultywowanie
twardych zasad moralnych. Wartościowe jest dla Rabbe’a takie społeczeństwo, które
pomimo istniejących wewnętrznych sprzeczności będzie zdolne do poświęcenia:
Powiedzieli człowiekowi, bądź posiadaczem, ale nie bądź chciwy; pracuj, aby
zaspokoić potrzeby twojej rodziny, ale nie bogać się. Powiększaj swoją
rodzinę, nie wybiegając za bardzo do przodu; umilaj swoje życie domowe
przez osiągnięcia rzemiosła, ale bądź zawsze gotów do poświęcenia tych dóbr
po to, aby wypełnić swoje obywatelskie obowiązki; znaczy to: bądź zawsze
w gotowości do poświęcenia twojej osoby, podmiotu tylu względów i zabiegów
dla abstrakcyjnej istoty, która nazywa się ojczyzną37.
Zdrowy rozsądek (le bon sens) jest postrzegany przez myśliciela jako coś, co stoi
dużo niżej aniżeli sam rozum (le bon sens n’est que la raison à son degré inférieur de
développement). Może być doceniany, może być pomocny w ocenie interesów albo
trudności życia codziennego, niemniej w szerszej perspektywie zdrowy rozsądek jest
niewystarczający:
Trzeba, w momencie kiedy społeczeństwo jest poruszone przez burze, rozumu
bardziej silnego, bardziej światłego i szybszego, aby kierować na przykład
nawą Państwa. To nie za pomocą zdrowego rozsądku unika się pułapek
i opiera burzy. To nie za pomocą zdrowego rozsądku ratuje się naród
z ciężkiego otępienia, do którego popchnął go ucisk. Zdrowy rozsądek wtedy
zamilcza i schyla głowę38.
Rabbe podchodzi do owego rozsądku z rezerwą, ponieważ widzi w nim przede
wszystkim czyjś interes własny: Powiem to głośno, nigdy nie widziałem zdrowego
rozsądku, jak tylko w uścisku nikczemności; to dzieci jednej matki, odrażająca
osobowość; idą one zawsze razem w zgodzie, podpierając się wzajemnie po to, aby
powstrzymać patrio-tyzm w jego rozpędzie39.
Gdzie rodzi się szczęście („D'où naît le bonheur”)? Rabbe wychodzi od stwierdzenia,
że człowiek w istocie ma niewiele potrzeb i w konsekwencji nie jest silny. Szczęście
zaś powinno dla niego wypływać z najmniejszych potrzeb, które jest w stanie zaspokoić. Ludzka inteligencja, jak i siły fizyczne oraz trwanie człowieka na ziemi są
jeszcze bardziej ograniczone. Szczęście, które wynika z zaspokojenia potrzeb, jest
czymś złożonym, ponieważ łączy się ono z ustaniem niepokoju i cierpienia.
Jakie jest przeznaczenie człowieka (la destination de l’homme)? Jaki jest związek
człowieka z wszechświatem? Jakie jest ich wspólne przeznaczenie? Rabbe stawia
fundamentalne pytania o celowość i sens ludzkiej egzystencji. Czy człowiek jest tylko
jakimś przypadkiem, czy też jest niezbędnym składnikiem natury? Pisarz nie wierzy
w możliwość pełnej odpowiedzi na te pytania, natomiast rozstrzygnięcia, które się pojawiają, traktuje jako próżne przypuszczenia. Pisze:
36
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Ontologia jest krainą domysłów; z tych przypuszczeń dedukujemy zasady,
które służą jako fundamenty dla naszych struktur politycznych i moralnych.
Nie należy się dziwić, że od czasu do czasu przybywa hardy i niespokojny
geniusz, który obejmując naraz dwie kolumny budynku, duchowość i opatrzność, przewraca wszystko i zamienia w szczątki40.
Spojrzenie pisarza na te zagadnienia jest jednak pesymistyczne:
Czy człowiek stworzony jest do szczęścia? Bez wątpienia – tak, mówią jedni;
nie, odpowiadają drudzy. Z pewnością nieunikniony bieg wypadków dowodzi
racji tych ostatnich. Jeśli człowiek byłby urodzony, aby być szczęśliwym, tak,
aby jego celem była przyjemność, [młody] wiek, którego przyjemność jest
głównym przywilejem, nie mijałby tak szybko. Młodość jest tylko chwilą, […]
zresztą, cierpienie jest nieodłączną towarzyszką przyjemności […]. Wszystko
wydaje się nam mówić, że człowiek nie jest sam sobie celem, że nie pojawia się
na chwilę na powierzchni ziemi, jak tylko po to, aby wypełnić swoje reprodukcyjne obowiązki41.
W dalszych rozważaniach Rabbe przechodzi do analizy społeczeństwa, które,
obdarowane bardzo nierówno cierpieniem i przyjemnością, poruszane wstrząsami musi
schylić swoje czoło i nieść swoje jarzmo. Przeszkodą, aby powstać, są głównie
przesądy, które zgubne przyzwyczajenie uczyniło niezwyciężonymi.
Sztuka życia (savoir-vivre) to kolejny ważny obszar filozoficznej refleksji pisarza.
Rozpoznania Rabbe’a w tej kwestii są gorzkie i pełne rozczarowania kondycją współczesnego mu społeczeństwa. Czym według niego jest sztuka życia i jak została wypaczona przez interes własny? Na czym ona w społeczeństwie polega? Pesymistyczna
odpowiedź jest jednoznaczna:
Małpować cnoty, których nie chce się praktykować, ofiarować to, czego nie
chce się wcale dać i co nie może być przyjęte; maskować egoizm duszy okrutnej za pomocą zewnętrznych pozorów delikatności i grzeczności; nie uchybić
zwłaszcza przyjętym zwyczajom: oto na czym polega cała sztuka życia światowców, ta wysublimowana sztuka, która chroni przed każdą wymówką, nieważne, z jakiego powodu, ta sztuka, za pomocą której wzajemnie się szkaluje
i wzajemnie się zabija przy poklasku, i która jako jedyna rozróżnia rozbójnika
z dobrego towarzystwa od rozbójnika z lasu42.
Rabbe jest szczególnie wyczulony (również z racji na swoje osobiste relacje
z paryskim towarzystwem) na niesprawiedliwość, dwulicowość, okrucieństwo i bezduszność przedstawicieli tej sfery, szczególnie zdemoralizowanej okresem Rewolucji
i Dyrektoriatu:
Na przykład: ten który zakłada sidła na swoich rywali, który wykorzystuje całą
swoją przenikliwość, aby zgubić człowieka, którego chce zastąpić; który
popełniłby dziesięć morderstw w jednym dniu, po to tylko, aby jego życzenia
zostały wysłuchane; ten właśnie nazywany jest <ambitnym>. Ale nieszczęTamże, s. 93.
Tamże, s. 93-94.
42
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śliwca, który kradnie jednego <écu>, nazywa się łotrem, potworem. Jeden
posiada tytuły, wstęgi, małpuje godność i toczy się karetą; drugi idzie pieszo,
ma tylko swoje łachmany i wszędzie, gdzie się pojawi, jest obrazem cierpienia
i niedoli. W tym prostym zestawieniu jest coś, co pociąga, i coś, co odrzuca43.
Rabbe zdecydowanie potępia tego rodzaju towarzyską moralność i edukację, która
nie może już nieść oświecenia, natomiast skutecznie wykorzenia z serca człowieka
wszystko to, czemu należy się szacunek i miłosierdzie. Według niego tym, co zapewnia
spokój umysłu i niesie jedyne dobro, które tutaj na ziemi możemy zdobyć, jest pozbycie się jakiejkolwiek ambicji, poza tą, która służy doskonaleniu moralnemu. Ludzie
byliby mniej nieszczęśliwi, gdyby wyobrażenie tego, czego im do szczęścia brakuje,
dorzucili do tego wszystkiego, co ich w życiu obciąża i pod jarzmem czego jęczą.
„Jutro będzie wielkie rozczarowanie” (Demain, grande déception). Gorzka refleksja
na temat egzystencji towarzyszy całemu utworowi. Rabbe, być może przeczuwając
swój rychły koniec, napomina czytelnika, aby nie naznaczał swojej ziemskiej wędrówce zbyt odległego kresu, ponieważ uniemożliwi to powzięcie w odpowiednim
czasie korzystnych zadań: O wy, którzy mówicie wciąż „jutro!”. Kto wam powiedział,
że będzie jeszcze jutro dla was? W istocie: co to za pośpiech, bezrozumni? Gdzie tak
pędzicie z waszymi życzeniami? Zatrzymajcie się na moment!44 Rabbe podobnie jak
biblijny Kohelet akcentuje marność rzeczy i ludzkich zabiegów. Nasze ludzkie projekty i nadzieje nie zasługują na zatracenie się w nich: Mierząc z zimną krwią ten krótki
odcinek, który mamy do przejścia, możemy postępować krokiem bardziej zdecydowanym i bardziej pewnym, w usposobieniu bardziej szlachetnym i wzniosłym pod niebem,
które na nas spogląda45. Swoją myśl konkluduje:
Oceniając życie przez pryzmat jego krótkości, uwalniamy je od wszelkich
małostek miłości własnej, od wszelkich porywów pychy, od wszelkiej podłej
chciwości i od wszystkich ambitnych snów. Życie ma wtedy mniej ożywienia
i blasku, ale za to więcej siły i smaku. To woda o spokojnej powierzchni, ale
czysta, głęboka i przejrzysta46.

4. Czy i jak Rabbe przynależy do szkoły romantycznej?
Badając „Dziennik pesymisty”, można się zastanawiać, do jakiej szkoły literackiej
pisarz przynależy. Rabbe postrzegał siebie wyłącznie jako historyka. Natomiast tacy
badacze jak L. Andrieux wyraźnie widzą jego przynależność do rodzącej się szkoły
romantycznej, o czym mogą świadczyć te utwory literackie, które są stricte owocami
wyobraźni. Na korzyść takiego ujęcia przemawia również fakt, że najważniejsze dzieło
Rabbe’a „Dziennik pesymisty” został po raz pierwszy, jeszcze za życia pisarza opublikowany (w swojej niepełnej formie) przez Jules’a Marsana w serii ,,Biblioteki Romantycznej” pod kierownictwem Henri Girarda. Zatem przez sobie współczesnych i przez
nowo rodzącą się ,,religię” romantyczną Rabbe uważany był jako jej adept.
Zastanawiając się, kim w istocie jest romantyk, Andrieux proponuje taką oto
definicję:
Tamże, s. 80-81.
Tamże, s. 77.
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To zwłaszcza przez uczucie, powiem lepiej – przez uczuciowość, wyróżnia się
romantyk. Ze snów o pięknie zrodzili romantycy ideał i miłość, które zadały
kłam rzeczywistości życia; stamtąd jest cierpienie melancholii i pesymizm,
w pułapce którego oni wszyscy się znaleźli i wprowadzili do mody wraz
z Werterem Goethego i René Chateaubrianda47.
W przywołanych ramach z pewnością Alphonse Rabbe się mieści, natomiast należy
pamiętać o tym, że pisarz przynależy do dwóch epok. Stoi na skrzyżowaniu klasycyzmu i romantyzmu. W tym czasie pojawiają się też inne, w tym samym duchu
i niejakiej dwuznaczności utwory: pani de Staël „Delphine” (1802) i „Korynna”
(1807), Chateaubrianda „Geniusz chrześcijaństwa” (1802), Lamartine’a „Medytacje”
(1820) itd.
Rabbe niesie znamię dwóch szkół: jego początkowe dzieła powstają pod
wpływem pierwszych lektur; podziwia pisarzy tak, jak i bohaterów starożytnego Rzymu; żywi się ich wyobraźnią, ich mitologią. Przysięga na Jupitera, na
wszystkich ich bogów, przyzywa Wenus, swoją ulubioną boginię48.
Można powiedzieć, że Rabbe stał się romantykiem głównie z tego powodu, że
klasycyzm w pewnym sensie się zużył, zatracił siłę wyrazu i umiejętność ukazywania
prawdy i uczuć. W „Pamiętniku pesymisty”, jak zauważa Andrieux, można wyodrębnić
teksty, które przynależą do młodości pisarza. Cechuje je silny ładunek nadziei, złudzeń, które jeszcze nie zostały zaprzeczone przez doświadczenie trudów życia i choroby.
Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z utworami poetyckimi, np. „Centaure”
(1822), który znacznie później, już po śmierci pisarza, poprzedzony artykułem George
Sand (1840) wzbudził niemałe poruszenie w środowisku romantyków. Porównywano
Rabbe’a do Goethego, André Chéniera, Chateaubrianda. Widziano w nim drugiego
Wertera i René49.

5. Podsumowanie i wnioski
Głównym celem mojej pracy było zarysowanie życia i filozoficznych poglądów
pisarza, bowiem, jak można zauważyć, on sam, jak i jego twórczość, szczególnie teraz
znajdują się w niemal zupełnym cieniu. Uznałem, że przypomnienie tej postaci i utworu
(„Dziennik pesymisty”) jest potrzebne, zważywszy chociażby na niemal zupełny brak
pisarza w literaturoznawstwie polskim i szczątkowość informacji o jego dziele. Oczywiście w swoich badaniach musiałem oprzeć się na bardzo skąpym materiale historycznoliterackim, natomiast z obszernej publikacji „Dziennika pesymisty”50 musiałem
dokonać zdecydowanego wyboru analitycznych fragmentów, które najlepiej ukazywałyby
światopogląd myśliciela, będąc dla niego reprezentatywne. Rabbe jest pisarzem, do
którego chyba najlepiej pasuje formuła „labiryntu” – w odniesieniu do życia i poglądów filozoficznych. „Labirynt” rozumiem tutaj jako obecność wieloznaczności, a nawet
sprzeczności w poglądach. Również życie pisarza, nieustannie błądzącego, pozostającego w niezgodzie z samym sobą i społeczeństwem, bardzo przypomina tragiczne
i beznadziejne szukanie wyjścia.
47
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Dokonując oglądu „Dziennika pesymisty”, można również zauważyć, że jest on
oparty głównie o przemyślenia dotyczące fundamentalnych dla człowieka zagadnień,
jakkolwiek pisarza interesują również kwestie praktyczne, związane z życiem w społeczeństwie. Można odnieść wrażenie, że utwór ma być implicite dla samego autora
przewodnikiem w labiryncie jego własnego życia, porażek, rozczarowań, zgryzot etc.
Zresztą, na utwór złożyły się przemyślenia z różnych odległych czasowo okresów życia
pisarza. Również kwestia pesymizmu, który pojawia się w tytule utworu, jest nieco
dwuznaczna. Jak napisałem wcześniej, na dziennik składają się utwory, refleksje, które
powstały jeszcze w młodości pisarza. Wtedy pesymistą życiowym nie był, niemniej,
patrząc na korpus jego myśli, można uznać, że jednak głęboka melancholia rzuca swój
cień na całokształt tej filozofii. Rabbe, którego druga część życia była znaczona bolesnymi momentami i rozczarowaniami, zwłaszcza po chorobie, stał się mizantropem
niemal dosłownie uwięzionym w labiryncie Paryża i w labiryncie swoich gorzkich
myśli. Rozczarowanie życiem i społeczeństwem spotęgowało to poczucie beznadziei
i braku wyjścia. Namiastkę wolności odnajdywał w opium, aż do momentu, kiedy zapragnął realnie od życia uciec wraz z bagażem zdruzgotanych nadziei swoich czterdziestu pięciu lat, znajdując wyjście w samobójstwie, w zgodzie z maksymą starożytnych: Porta semper aperta est.
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Alphonse Rabbe (1784-1829) – próba rekonstrukcji światopoglądu pisarza
w oparciu o „Album d’un pessimiste”
Streszczenie
Alphonse Rabbe jest jednym z pisarzy wczesnego romantyzmu francuskiego, który zasługuje na szczególną
uwagę i przypomnienie zarówno z racji na swoją oryginalność, jak i z powodu krzywdzącego poniekąd zapomnienia. W swojej pracy zwróciłem uwagę na dwa zasadnicze dla mojej analizy wymiary. Pierwszy związany jest z ciekawym, aczkolwiek tragicznym życiorysem pisarza, drugi zaś poświęcony jest analizie utworu,
który funkcjonuje pod mianem „Album d’un pessimiste”, i który w istocie jest zbiorem tekstów z różnych
okresów życia, nacechowanych charakterystyczną filozofią negacji. Utwór ten został fragmentarycznie
opublikowany jeszcze za życia autora – w roku 1823. Pełne wydanie nastąpiło dopiero po jego śmierci, tj.
w roku 1835. Warto nadmienić, że za życia Rabbe cieszył się uznaniem swoich współczesnych zwłaszcza
ze względu na swój nonkonformizm, natomiast po śmierci zainteresowanie jego osobą utrwaliło się wśród
niektórych romantyków do tego stopnia, że stał się on niemal idolem młodego pokolenia pisarzy tego
czasu. Między innymi Wiktor Hugo i Aleksander Dumas byli pod głębokim urokiem osobowości Rabbe’a.
Celem mojej pracy było przeanalizowanie utworu „Album d’un pessimiste” pod kątem oryginalnej myśli
filozoficznej. W swojej analizie wyszedłem od formuły rekonstrukcji światopoglądu pisarza, uwzględniając również koleje jego życia.
Słowa kluczowe: Alphonse Rabbe, Album d’un pessimiste, Dziennik pesymisty, rekonstrukcja, światopogląd
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Gatunkowość filozofii – zarys problematyki
1. Wprowadzenie
Spojrzenie na historię literatury pod kątem genologicznym, czyli periodyzacja jej
dziejów ze względu na dominujące (lub poboczne) gatunki literackie, jest ujęciem dobrze
osadzonym w praktyce badawczej2. Znacznie bardziej dyskusyjna wydaje się być próba
takiego ujęcia w zastosowaniu do filozofii. Zwykło się bowiem pomijać rolę wyboru
gatunkowego w tekście filozoficznym.
Jak pisze o tym Gabriel Liiceanu:
Historia zewnętrznego porządku, w który projektowano wewnętrzny porządek
myślowy, była zaniedbywana. Historycy filozofii nie przywiązywali dużego
znaczenia do faktu, że myśl Parmenidesa ma charakter poetycki, że Platon
wypowiadał się w dialogach, zaś Kant i Hegel – w formach traktatu bądź
wykładu. We wszystkich historiach filozofii różnice te zostają zatarte, a jedyną
istotną sprawą jest rekonstrukcja jednorodnej ścieżki myślowej3.
Dopiero kiedy wypowiedź filozoficzna w sposób jawny narusza czytelnicze przyzwyczajenia (jak dzieje się to na przykład w wypadku formy aforystycznej, diarystycznej czy powieściowej), wydobywa się na jaw zagadnienie fundamentalne: jak wybór
formy gatunkowej wpływa na sposób kształtowania się treści myślenia filozoficznego.
Próby ujednolicenia każdej wypowiedzi filozoficznej do jednego sposobu czytania
wydaje się być wątpliwym zabiegiem metodologicznym także z tego powodu, że filozofia, która wyraża się w języku, nieuchronnie przybiera postać gatunkową (nawet jeśli
jest to jednorazowa realizacja gatunku, ale o tym w dalszej części pracy4). Każdy tekst
filozoficzny wchodzi zatem w dialog z formą, której może być epigonem albo twórczym krytykiem.
Problem gatunkowości filozofii poruszany był w literaturze przedmiotu zdecydowanie zbyt rzadko, ażeby rozwinąć pogłębione badania w tym kierunku5. Niniejszy

olgazyminkowska@onet.pl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny,
www.filozofia.amu.edu.pl.
2
Zob. cyt.: (…) zadaniem krytyki literackiej jest przede wszystkim analiza formy utworu, nie dla niej samej
jednak, lecz dla interpretacji ideologicznej, dla odkrycia światopoglądu pisarza. (…) w treści wyrażają się
rzeczy zamierzone przez autora; w formie natomiast jego cechy naturalne i niejako mimowolne; podobnie jak
to, czego nie dopowiedziały słowa, objawia się samochcąc w gestach i czynach. I jak zgodność między słowem
a czynem świadczy o wartości człowieka, tak jednolitość treści i formy – o doskonałości dzieła (Sandauer A.,
Liryka i logika. Wybór pism krytycznych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, s. 17).
3
Liiceanu G., Gatunki filozoficzne, przeł. Zawadzki A., „Przestrzenie Teorii”, 27, 2017, s. 345.
4
Zob. rozdział drugi niniejszej pracy.
5
Rzetelny wykaz źródeł poświęconych temu zagadnieniu przedstawia wstęp do pierwszego numeru czasopisma „Tekstualia” z 2019 roku. Zob.: Czardybon M., Nalewajk Ż., Formy wypowiedzi filozoficznej, Tekstualia, 56, 2019. O niedostatkach badań poświęconych gatunkom filozoficznym pisze także Jonathan Lavery:
(…) ilość badań naukowych nad gatunkami literatury filozoficznej jest niewspółmierna zarówno w stosunku
do różnorodności stosowanych w ramach tradycji gatunków literackich, jak i w stosunku do olbrzymiej skali
1
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rozdział stanowi więc jedynie przyczynek do refleksji nad tematem gatunkowości filozofii i próbę naszkicowania nowej propozycji metodologicznej, sytuującej się na
pograniczu filozofii i teorii literatury. Nie oznacza to jednak badania formy gatunkowej
jako tworu zewnętrznego wobec filozoficznej „treści”. Założeniem tego ujęcia jest
bowiem przekonanie, że „treść” ta jest od „formy” nierozdzielna6.
Zagadnienie gatunków filozoficznych można przełożyć także na pytanie o możliwość
ucieleśnienia tej samej „myśli” w innej „formie”. Rozróżnienie na „co” i „jak” tekstu
można porównać – w ujęciu nas interesującym – do sposobu istnienia transcendentaliów (wszystkie one są aspektami bytu i mogą być od niego odróżnialne, lecz tylko
przy założeniu, że ostatecznie się do niego sprowadzają). Jeśli filozofowanie jest nieuchronnie powiązane z ekspresją (najczęściej słowną, choć i to może podlegać
dyskusji)7, to jedynie wytwory prewerbalnej intencji stanowią uchwytny przedmiot badania, które nas w tym ujęciu interesuje. Wobec tego „sposób” ukształtowania myśli
związany będzie z „samą myślą” do tego stopnia, że rozróżnienie to staje się jedynie
reliktem terminologicznym.

2. „Zagłada” gatunków filozoficznych?
Zajmowanie się dziś jeszcze gatunkami literackimi może się wydać stratą czasu
lub wręcz anachronizmem. Powszechnie wiadomo, że za dobrych klasycznych
czasów istniały ballady, ody, sonety, tragedie i komedie, ale dziś? Rozpadają
się nawet XIX-wieczne rodzaje, jak poezja, powieść (…)8.
Jak pokazuje Tzvetan Todorov, diagnoza anachroniczności tematyki genologicznej
nie była obca literaturoznawcom już ponad pół wieku temu. Uprzedzenia te jeszcze
bardziej były (i są) widoczne w kwestii badania tekstów filozoficznych jako tworów
immanentnie gatunkowych. Współcześnie coraz częściej zaznacza się konwencjonalny
charakter granic gatunkowych, które wykorzystywane są nierzadko jedynie do
tworzenia nowych form opartych na różnorakich tradycjach i konwencjach pisarskich.
Wzajemne przenikanie się granic genologicznych, a w zasadzie stopniowa ich
„zagłada” (jak pisze Stanisław Balbus9) bierze swoje początki co najmniej od czasów
romantyzmu, kiedy zaczęto polemizować z ideałem rzetelnego podporządkowania się
wymogom formalnym poszczególnych gatunków10. Zamiast tego pojawił się kult
badań nad innymi wymiarami tych tekstów (Lavery J., Gatunki filozoficzne a formy literackie: wprowadzenie
nieco polemiczne, przeł. Kręglewska K., Tekstualia, 56, 2019, s. 13).
6
Zapis cudzysłowowy w pojęciach „forma” i „treść” ma wskazywać na umowność tych terminów, które –
jak będę starała się przekonać – są jedynie aspektami jednego tekstu.
7
Pisze o tym Julián Marías (Aguilera): Filozofia jest wyrażana – i dzięki temu w pełni się urzeczywistnia –
w ramach określonego gatunku literackiego; i należy podkreślić, że zanim dojdzie do jej wyrażenia, nie
istnieje inaczej, niż tylko w wątpliwy sposób, czy raczej istnieje jedynie jako intencja i zamierzenie (cyt. za:
Lavery J., Gatunki filozoficzne a formy literackie: wprowadzenie nieco polemiczne, dz. cyt., s. 15).
8
Todorov T., O pochodzeniu gatunków, przeł. Labuda A., [w:] Studia z teorii literatury. Archiwum
przekładów „Pamiętnika Literackiego”, pod red. Bartoszyńskiego K., Głowińskiego M., Markiewicza H.,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 206.
9
Balbus S., Zagłada gatunków, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 59, 1999, s. 25-39.
10
W stosunku do poezji Edward Balcerzan wyróżnia trzy warianty obecności gatunków w poezji: 1) klasycystyczny (zamknięty system wymogów formalnych, którym należy się podporządkować), 2) postromantyczny
(oparty na ewolucyjnym lub rewolucyjnym przekształcaniu modeli gatunkowych) oraz 3) awangardowy
(postulujący pisanie „pozagatunkowe”, niepodporządkowane tradycji oraz wynalazcze pod względem formal92
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artysty-geniusza, który tworząc, sprawozdawał z własnych przeżyć, które niekoniecznie
musiały wpisywać się w określone ramy formalne gatunku. Stopniowe rozluźnianie
taksonomii gatunkowych wypływało z prymatu funkcji ekspresywnej, rozumianej jako
swobodny wyraz przeżyć podmiotu. Po tym przełomie tradycyjne wymogi gatunkowe
coraz częściej przywoływane były jedynie w celach polemicznych11, co nierzadko
równoznaczne było z postulatem radykalnej wynalazczości w dziedzinie genologii.
W dyskusji na temat (nie)aktualności refleksji genologicznej interesujące zdają się
być ukryte założenia, które za nią stoją. Przeciwnicy operowania pojęciem gatunku
zaznaczają, że są to kategorie ograniczające twórczą ekspresję, która powinna każdorazowo ustanawiać własny „gatunek”12 (argument o charakterze normatywnym). Uzasadnieniem takiego stanowiska często stają się uwagi historyczne, zgodnie z którymi
gatunki od czasów romantyzmu ulegają rozpadowi. Jak pisze Stanisław Balbus:
(…) od romantyzmu przynajmniej poczynając, trwa i konsekwentnie natęża się
„zagłada” wszystkich tradycyjnych gatunków (i w ogóle form) literackich,
które przestały mieścić się w kręgu aktualnych światopoglądów i potrzeb
estetycznych. Zniknęła nowela, zanika powieść, parę razy umierały już pewne
jej odmiany, zniknęła tragedia, zanikła zdecydowana większość form liryki13.
Stanowisko przeciwników gatunków odwołuje się zatem do argumentów zarówno
normatywnych, jak i deskryptywnych, przy czym te ostatnie służą często jako uzasadnienie tych pierwszych. W takim typie argumentacji można się więc dopatrzeć szczególnego rodzaju „błędu naturalistycznego” (zgodnie z którym racją dla normy staje się
dany fakt o charakterze opisowym).
Trzeba jednak zaznaczyć, że zjawisko zanikania sztywnych granic gatunkowych idzie
w parze z równoczesną eksplozją nowych propozycji gatunkowych, które możemy, za
Arkadiuszem Kalinem, nazwać „gatunkami autorskimi” (bądź „momentalnymi”)14.
Byłyby to gatunki manifestujące swoją nowatorskość w obrębie jednego dzieła lub całych cykli autorskich: (…) chodzi o przypadek, gdy „licentia poetica” obejmuje genologię, o sytuację przeniesienia literackiego inventio na poziom paradygmatu, widoczną
szczególnie w literaturze ostatniego stulecia15. Problem, jaki porusza Kalin, dotyczy
nym). Zob.: Balcerzan E., Sytuacja gatunku, [w:] idem, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na
materiale polskiej poezji współczesnej, Poznań 1972, s. 169.
11
Por.: Bunt wobec rygorów gatunkowych stanowiłby jak gdyby znamię nowoczesności pisarza. Różne wersje
tego rodzaju przekonania śledzić można, poczynając od kryzysu romantycznego z początku XIX wieku (choć
niemieccy romantycy byli przecież wielkimi konstruktorami systemów gatunkowych), a obecnie znalazło ono
najefektowniejszego obrońcę w osobie Maurice’a Blanchota. (…) dziś nie ma już żadnego pośrednika między
poszczególnym indywidualnym dziełem a literaturą jako najszerszą formą rodzajową, ponieważ całe nowoczesne pisarstwo polega na tym, że każde dzieło staje się pytaniem o samą istotę literatury (tamże).
12
Por.: Naprawdę liczy się jedynie książka jako taka, daleka od gatunków, od rubryk, prozy, poezji, powieści,
dokumentu, w których nie chce się pomieścić i którym odmawiała prawa do wyznaczania jej miejsca i formy.
Książka nie należy już do gatunku, a określa się jedynie jako literatura, jak gdyby zawarte w niej były z góry
wszelkie sekrety i formuły, dzięki którym to, co się pisze, urzeczywistnia się jako książka. Wszystko odbyłoby
się zatem, jak w rozsiewanym wokół siebie tajemniczym blasku, który pomnaża i odbija każde poszczególne
dzieło – jak gdyby więc istniała jakaś „istota” literatury (Blanchot M., Le livre á venir, Paris 1959, s. 136, cyt.
za: Todorov T., O pochodzeniu gatunków, dz. cyt., s. 206).
13
Balbus S., Zagłada gatunków, dz. cyt., s. 25.
14
Kalin A., Gatunki autorskie – niedostrzeżony problem genologii?, Forum Poetyki, (3), zima 2016, s. 18-31.
15
Tamże, s. 18.
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oczywiście teorii i praktyki literackiej, niemniej jednak rozważania te można przenieść
na grunt filozoficzny.
W przypadku tekstów filozoficznych nie mamy do czynienia z autorskimi określeniami nowych „gatunków momentalnych”16, choć sama idea krytycznego namysłu
nad formą wypowiedzi nie jest obca także filozofom. Wydaje się bowiem, że za praktyką
tworzenia własnych, autorskich gatunków, stoi określony sposób myślenia o formie jako
czynniku sensotwórczym. Kiedy więc literat proponuje własne określenie gatunkowe,
daje tym samym wyraz wysokiej świadomości metaliterackiej, która objawia się przez
zajęcie stanowiska wobec własnej formy wypowiedzi. Poprzez to wskazuje na nieodpowiedniość znanych dotychczas gatunków, które okazują się być niewystarczające.
Nazwanie nowego gatunku można interpretować jako zwrócenie uwagi na nieznane
obszary egzystencji – nieobecne lub niewidoczne światy możliwe ludzkiego doświadczenia. Mimo że filozofowie korzystają z utrwalonych przez tradycję gatunków, mogą
jednak wykraczać poza spotykane dotąd formy wypowiedzi filozoficznej. W tym przypadku „gatunkiem autorskim” byłoby pierwsze wykorzystanie danej formy literackiej
w celach uważanych za filozoficzne.
To, że dawne gatunki ulegają zapomnieniu lub istnieją dziś tylko w swej hybrydowej, sylwicznej17 formie, wcale nie przekreśla tego, że współcześnie mamy do czynienia
z powstawaniem wielu nowych oznaczeń gatunkowych. Ostatnie dekady przyniosły
badaczom znaczne powiększenie się zakresu stosowanych form gatunkowych. Komplikacje terminologiczne rozrastają się wraz z pomysłami samych pisarzy, którzy
nierzadko sięgają po kategorie spoza ustalonego aparatu pojęciowego literaturoznawstwa18.
Anarchia w dziedzinie genologii może prowokować postawy radykalnie odrzucające
wszelkie nazewnictwo gatunkowe. Pora jednak przyjrzeć się, czego możemy się dziś
nauczyć z postępującego zaniku dawnych gatunków i powoływania do życia wciąż
nowych.
Wydaje się, że głównym zastrzeżeniem przeciwników w sporze o zasadność taksonomii jest przekonanie, że kategorie gatunkowe stanowią jedynie konstrukcję myśli
i intelektualną fikcję, nakładającą na tekst zbędne ograniczenia i wymagania. Tłem
tego sporu jest oczywiście spór o uniwersalia, który w tej dyskusji przybiera postać
pytania, czy terminom gatunkowym (a więc i „pojęciom ogólnym”) przysługuje jakieś
istnienie poza myślą. Nie dziwi więc fakt, że nominalistycznie zorientowana współczesność preferować będzie pojedynczą realizację tekstową, aniżeli „pojęcie ogólne”.
Nie sposób jednak nie zauważyć, że coraz liczniejsza reprezentacja „tekstów hybrydowych”19, programowo łączących w sobie kilka gatunków lub dokonujących transgresji
w obrębie jednego, nie musi świadczyć o nieużyteczności kategorii gatunkowych
w ogóle. Może jedynie sugerować, że zmieniło się podejście twórców do tradycji i norm
gatunku z postawy naśladowniczej na polemiczną.

Tak jak spotykamy to np. w poezji („bezwstydniki”, „leżenia”, „ziewanny”, „moskaliki”, „lepieje” itd.) czy
w prozie („kartoteka”, „łże-dzienniki” itd.).
17
Zob.: Nycz R., Sylwy współczesne, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1996.
18
Zob.: Sendyka R., W stronę kulturowej teorii gatunku, [w:] Kulturowa teoria literatury: główne pojęcia
i problemy, pod red. Markowskiego M., Nycza R., Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006, s. 252.
19
Zob.: Grzegorzewski G., Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wydawnictwo Naukowe UMK,
Toruń 2014.
16
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Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tekstów filozoficznych. Oczywista jest
konstatacja, że historia filozofii jest jednocześnie historią gatunków filozoficznych.
W literaturze przedmiotu istnieje parę rodzajów ich typologii, które wskazują zarówno
na przemiany historyczne filozoficznych form wypowiedzi (u Mariása)20, jak i na ich
zróżnicowanie ze względu na różne typy myślenia (u Liiceanu)21. Obaj ww. badacze są
jednak przekonani o immanentnym związku pisarstwa filozoficznego z problematyką
gatunku. Tak jak w literaturoznawstwie zaznaczano anachroniczność tego zagadnienia
w odniesieniu do współczesnych tekstów literackich (przy zaznaczeniu, że użycie
siatki taksonomicznej było niegdyś bardziej zasadne i użyteczne), tak w filozofii problem form wypowiedzi był marginalizowany z innego powodu.
Długa nieobecność tematyki gatunków filozoficznych była spowodowana po pierwsze, (1) przekonaniem o czasowym i logicznym pierwszeństwie „treści” nad „formą”,
(2) pojmowaniu filozofii jako rozłącznej wobec literatury, (3) chęcią metodologicznego ujednolicenia sposobu czytania tekstów filozoficznych (na wzór ideału unifikującej metody naukowej), (4) manierą pojmowania filozofii jako zawisłej w kulturowej próżni (chodzi tu szczególnie o brak zróżnicowania jej tekstów ze względu na
różnice historyczne oraz rodzaj odbiorców), (5) instytucjonalizacja/akademizacja filozofii,
która w konsekwencji doprowadziła do wymogu ujednolicenia tekstów filozoficznych
do formy artykułu bądź rozprawy oraz (6) obawa filozofów przed indywidualizacją
stylu pisania, która mogłaby doprowadzić do pomniejszenia znaczenia „treści” oraz
osłabienia jej wymiaru uniwersalnego i siły asertorycznej.
Wszystkie wymienione przyczyny nie wykluczają jednak faktu, że od drugiej
połowy XIX wieku można zaobserwować stopniowe otwieranie się filozofii na nowe
formy wypowiedzi, takie jak dziennik intymny22, powieść23, fragment24, przypowieść25,
czy autobiografia intelektualna26. Zjawisko to stanowiło reakcję na chęć sprowadzenia
filozofii do dyscypliny naukowej i uniwersyteckiej, charakterystyczny dla ujęcia neopozytywistycznego. To przede wszystkim filozofowie spoza akademickich struktur
zapoczątkowują intensywny okres poszukiwań formy gatunkowej, która stanowiłaby
odpowiednią przestrzeń dla myślenia.

3. Kontrowersje wokół tematu gatunków w filozofii
Marginalizacja problemu genologicznego w filozofii miała swoje racje nawet na
gruncie sposobu rozumienia tożsamości filozofii jako dziedziny oraz – co się z tym
Mariás J., Gatunki literackie w filozofii, „Pamiętnik Literacki”, 70, 1979, s. 312.
Liiceanu G., Gatunki filozoficzne, dz. cyt., s. 346.
22
de Unamuno M., Dziennik intymny, przeł. Rak P., Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki, Kęty 2006.
23
Najdobitniejszym przykładem filozofowania poprzez powieść zdaje się być Albert Camus, o którym pisze
Anna Grzegorczyk: Camus nie wyraża swych przemyśleń w formie typowego dyskursu metafizycznego.
Filozofuje w sposób uwzględniający Heideggerowskie przesłanie: filozofia i sztuka to jedno. „Powieść zawsze
jest tylko filozofią w obrazach” – powie Camus. I stworzy nowy język, wolny od genologicznych rygorów
dyskursu czysto filozoficznego i czysto literackiego. Język, w którym będzie miał odwagę mówić od siebie i do
siebie, odwołując się do własnych egzystencjalnych doświadczeń (Grzegorczyk A., Kochanek prawdy. Rzecz
o twórczości Alberta Camusa, Książnica 1999, s. 40).
24
Barthes R., Fragmenty dyskursu miłosnego, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2021.
25
Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, przeł. Berent W., Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki, Kęty
2004.
26
Ricoeur P., Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, przeł. Bobowska-Nastarzewska P., Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki, Kęty 2005.
20
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wiąże – miała związek z określonymi wyobrażeniami na temat jej języka. Pomijanie
wpływu wyboru gatunkowego na charakter myśli było spowodowane utajonym przesądem, zgodnie z którym każdy tekst filozoficzny reprezentuje jeden tylko gatunek,
a mianowicie: jest dialogiem człowieka z nieskończonością27. W takim ujęciu tożsamość
filozofii wyrażałaby się nie w wyborze gatunkowym, ale w celu jej rozważań – dojściu
do ostatecznej podstawy rzeczywistości. Świadomy dobór formy byłby zatem traktowany jako zabieg indywidualizujący wypowiedź filozoficzną, która nie stanowiłaby
jedynie zapisu „czystej” myśli, przemawiającej w imieniu „uniwersalnego rozumu”.
Rozdrobnienie filozofii ze względu na gatunki wiązało się więc z paradygmatyczną
zmianą metafilozoficzną. Polegała ona przede wszystkim na ograniczeniu ambicji poznawczych, uwzględnieniu uwarunkowań historyczno-kulturowych podmiotu myślącego oraz na rozejmie zawartym z literaturą. Tłem wszystkich tych przemian było także
wprowadzenie rozważań językowych w obszar zainteresowań filozofii (tzw. zwrot
lingwistyczny). Dzięki temu przewrotowi możliwe było przystosowanie gatunków
tradycyjnie uważanych za literackie do myśli filozoficznej. Od tej pory tożsamość
filozofii jako dziedziny (także akademickiej) zaczęła ulegać przeobrażeniom. Coraz
częściej jej celem było, jak diagnozuje Liiceanu:
Pisać, uwolniwszy się od przesądów jakiegokolwiek tradycyjnego dyskursu.
Używać tej figury filozofii, która jest najbliżej naturalnej (ludzkiej) struktury
myślenia. Każdy prawdziwy tekst filozoficzny powinien być dziennikiem
narodzin i kształtowania się jakiejś idei, „reportażem filozoficznym”, innymi
słowy – wykresem błądzenia po przestrzeniach myśli28.
Kontrowersyjne filozoficznie nie przestało być jednak pytanie, na ile forma gatunkowa stanowi narzuconą konstrukcję myśli (a więc myśl tę ograniczającą), a na ile
posiada swój immanentny „światopogląd”, wtłoczony implicytnie w każdy gatunek.
Wydaje się jednak, że jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii nie jest problemem, od
którego rozwiązania zależy dalsza refleksja nad gatunkami. Można znaleźć opracowania,
które próbują wyprowadzić egzystencjalne implikacje z utrwalonych przez tradycję
form. Przykładem niech będzie „Teoria nowoczesnego dramatu” Petera Szondiego29 czy
„Sztuka powieści” Milana Kundery30. W tym wypadku wciąż opiera się jednak na wyprowadzaniu „światopoglądu formy” z już istniejącego w tradycji gatunku. Nawet jeśli
uznać by, że każdy (mniej lub bardziej skonwencjonalizowany) sposób wypowiedzi
powstał jako konstrukcja oparta na zbiorze konkretnych tekstów wykazujących pewne
podobieństwa, to i tak nie należy lekceważyć tej części wspólnej, która – poddana
często wtórnej kodyfikacji – jest świadectwem wielu filozoficznych presupozycji.
Kolejnym problemem, z jakim musiała się mierzyć marginalizowana „genologia
filozoficzna”, była kontrowersja związana ze zrelatywizowanym charakterem wyprowadzanych lub ustanawianych „światopoglądów” gatunków. Nie sposób bowiem
jednoznacznie wskazać kto, w jakim celu oraz na jakich zasadach miałby określać filozoficzne implikacje wyborów gatunkowych. Warto do tego dodać także przemiany
27

Liiceanu G., Gatunki filozoficzne, dz. cyt., s. 347.
Tamże, s. 350.
29
Szondi P., Teoria nowoczesnego dramatu, przeł. Misiołek E., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1976.
30
Kundera M., Sztuka powieści, przeł. Bieńczyk M., Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015.
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sposobów rozumienia filozofii poszczególnych gatunków na przestrzeni historii (najdobitniejszy przykład stanowi dialog, który w czasach Platona przywoływał zgoła
odmienne konotacje aniżeli średniowieczne solilokwia św. Augustyna31). Z tym problemem wiąże się też pytanie o to, czy gatunek powinien być pojmowany jako
zewnętrzny wzorzec o ustalonym horyzoncie filozoficznym, czy może jako każdorazowo ustanowiony przez twórcę światopogląd. Wydaje się, że chcąc nie chcąc, kiedy
autor obejmuje swym namysłem kwestię formy wypowiedzi, jednocześnie zajmuje
własne wobec niej stanowisko, jako apologeta, epigon bądź twórczy krytyk. Nieuchronny zdaje się być dialog z tradycją wybranego gatunku (historią jego realizacji,
tekstami krytycznymi, reformami w obrębie gatunku, przeprowadzanymi zarówno
wprost, jak i pośrednio).
Ambitnym zadaniem poznawczym byłoby wobec tego prześledzić etapy ewolucji
gatunków, które zachodziły w historii filozofii i były zwiastunami przemian sposobu
myślenia o tożsamości i języku filozofii, nierzadko o paradygmatycznym zasięgu. To,
że filozofowie nie wyrażali się i nie wyrażają w jednym uprzywilejowanym gatunku
świadczy także o tym, że przypuszczalnie każdy z nich odmiennie pojmował formę
„oddającą sprawiedliwość” myśleniu jako takiemu. Zmiany te są przejawem nieustających poszukiwań odpowiedniej formy dla myślenia poprawnego/ścisłego/najbardziej
uniwersalnego itp. (w zależności od celów danego twórcy/filozofa). Wydaje się, że
idea, zgodnie z którą „treść” myśli jest wcześniejsza pod względem czasowym i logicznym od jej „formy”, stanowi dziś mało użyteczny anachronizm terminologiczny32.
Nawet gdyby dokonać rozróżnienia na „późniejszą formę” i „wcześniejszą treść”, to
i tak pozostaje w mocy stwierdzenie, że – jako literaturoznawcy i filozofowie – dostęp
mamy jedynie do myśli wyrażonych, a te znajdujemy zawsze w określonym kształcie
i kontekście, którego wyrazem jest gatunek.

4. Podsumowanie
Zasadniczym problemem, do którego można sprowadzić wcześniej zasygnalizowane kwestie, staje się ogólne pytanie o możliwość absolutnie dokładnego synonimu
bądź wiernej parafrazy. Innymi słowy, czy jest możliwe, aby dzieło o określonym
kształcie stanowiło jedyną możliwą formę ucieleśnienia określonych myśli33. Ewolucja
dominujących i pobocznych form wypowiedzi w historii filozofii wskazywałaby raczej
na to, iż nawet najdokładniejsze przytoczenie cudzych myśli (poza sytuacją cytatu,
choć i ten występuje zawsze w określonym kontekście, który wpływa na jego
znaczenie) ustanawia każdorazowo swój własny „gatunek”. W takim ujęciu wszelkie
teksty krytyczne, opracowania, recenzje czy omówienia posiadające swój punkt odniesienia w postaci dzieła-oryginału, nie byłyby jego wierną rekonstrukcją, tylko indywidualną polemiką autora-krytyka zarówno z formą krytyki/recenzji/opracowania, jak
i z samym tekstem, do którego się odnoszą.
W tym kontekście interesująca zdaje się być propozycja Gabriela Liiceanu. Rumuński badacz w końcowych partiach swojego artykułu34 sprowadza problem gatunków filozoficznych do pytania o naturalną formę myśli i opowiada się za stworzeniem
31

Lavery J., Gatunki filozoficzne a formy literackie: wprowadzenie nieco polemiczne, dz. cyt., s. 27.
Zob.: Jordan M.D., A Preface to the Study of Philosophic Genres, „Philosophy & Rhetoric”, 14, 1981, s. 199.
33
Tamże.
34
Liiceanu G., Gatunki filozoficzne, przeł. Zawadzki A., „Przestrzenie Teorii”, 27, 2017, s. 352-353.
32
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tzw. epiki idei, która ma być odpowiednikiem myśli luźno dyskursywnej (a więc w jego
rozumieniu naturalnej). W swej pracy dokonuje rozróżnienia na artystyczne i naukowe
gatunki filozoficzne35, przy czym jedynie te pierwsze uznaje za pochodne myślenia
naturalnego.
Postulat porzucenia systemu filozoficznego (jako gatunku naukowego) jest jednoczesnym opowiedzeniem się za pewną definicją filozofowania jako czynności nieukierunkowanej na odgórnie ustalony cel; jest zatem myśleniem rapsodycznym i swobodnie
dyskursywnym36, którego forma powinna pojawiać się jako hipostaza treści. Liiceanu
opowiada się za tezą o czasowej i logicznej jednoczesności dwóch aspektów wypowiedzi („formy” i „treści”), postulując rozgraniczenie gatunków na sztuczne i naturalne.
Jakkolwiek byśmy tego rozróżnienia nie oceniali (dychotomia ta wydaje się pod wieloma względami wątpliwa37), to i tak sposób postawienia problemu przez Liiceanu
wydaje się być godny rozważenia. Wskazuje on bowiem na zasadniczy cel tego rodzaju
dociekań: dotarcie do takiej formy wyrazu, która oddawałaby naturalny charakter
ludzkiego myślenia…
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Gatunkowość filozofii – zarys problematyki
Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest naszkicowanie problemu gatunkowości filozofii. Tekst skupia się przede
wszystkim na przedstawieniu możliwych przyczyn zaniedbania problematyki genologicznej w filozofii
oraz kontrowersji, jakie narosły wokół tego tematu. Problem gatunkowości filozofii poruszany był w literaturze przedmiotu zdecydowanie zbyt rzadko, ażeby rozwinąć pogłębione badania w tym kierunku. Niniejszy
rozdział stanowi jedynie wstęp do refleksji nad tematem gatunkowości filozofii i próbę naszkicowania
nowej propozycji metodologicznej, sytuującej się na pograniczu filozofii i teorii literatury. Nie oznacza to
jednak badania formy gatunkowej jako tworu zewnętrznego wobec filozoficznej „treści”. Założeniem tego
ujęcia jest bowiem przekonanie, że „treść” ta jest od „formy” nierozdzielna. To, że filozofowie nie wyrażają się w jednym uprzywilejowanym gatunku, świadczy przypuszczalnie o odmiennych poglądach na język
uprawianej przez nich dyscypliny. Zmiany gatunkowe w historii filozofii mogą być odczytywane jako
wyraz nieustających poszukiwań odpowiedniej formy dla myślenia. Wydaje się, że idea, zgodnie z którą
„treść” myśli jest wcześniejsza pod względem czasowym i logicznym od jej „formy”, stanowi dziś mało
użyteczny anachronizm terminologiczny. Nawet gdyby dokonać rozróżnienia na „późniejszą formę”
i „wcześniejszą treść” tekstu, to i tak pozostaje w mocy stwierdzenie, że – jako literaturoznawcy i filozofowie – dostęp mamy jedynie do myśli wyrażonych, a te znajdujemy zawsze w określonym kształcie
i kontekście, którego wyrazem jest gatunek.
Słowa kluczowe: gatunki filozoficzne, genologia, Gabriel Liiceanu, gatunki literackie
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Uwagi na temat intersubiektywności jakości
metafizycznych w filozofii Romana Ingardena
1. Wprowadzenie
Polski fenomenolog – uczeń Edmunda Husserla (1859-1938) – Roman Ingarden
(1893-1970) w swoich pracach filozoficznych skupiał się przede wszystkim na dwóch
rodzajach zagadnień, które dość ogólnie można przedstawić jako: a) ontologiczną dyskusję
realizmu z idealizmem oraz b) teorię bytu intencjonalnego. Zagadnienie drugie, któremu objętościowo Ingarden poświęcił więcej uwagi, wynikało z tematyki najpełniej
przedstawionej w słynnym „Sporze o istnienie świata”. Początkowo zajęcie się filozoficznym opracowaniem teorii dzieła literackiego2 miało dać pewne odpowiedzi
w kwestii istnienia bytów intencjonalnych i ich związków z bytami realnymi, a także
z ideami i jakościami idealnymi – w rozumieniu Ingardenowskim3. Jednak tematyka ta
tak bardzo pochłonęła Ingardena, że stała się dla niego jedną z głównych osi filozoficznego życia. Poza wieloma istotnymi twierdzeniami i propozycjami, jak chociażby
o wielowarstwowości i wielofazowości (czy czterowarstwowości i dwufazowości) dzieła
sztuki literackiej4, Ingarden przedstawił koncepcję tzw. jakości metafizycznych, które
nie tylko miałyby być czymś dla dzieła literackiego fundamentalnym, ale też być
czymś fundamentalnym dla całej ludzkiej egzystencji5. Właśnie jakościom metafizycznym są poświęcone niniejsze rozważania, a dokładniej ich intersubiektywności
poznawczej, co prowadzi również do zagadnień metafizycznych związanych z ich
faktycznym istnieniem i sposobem istnienia.
Hipotezą główną, która będzie tu dyskutowana, jest: czy jakości metafizyczne są
intersubiektywnie poznawalne. Hipotezami szczegółowymi wynikającymi z hipotezy
zasadniczej są:
a) czy jakości metafizyczne w ogóle istnieją inaczej niż intencjonalnie;
b) jak możliwe jest intersubiektywne poznanie jakości metafizycznych;
c) czy w ogóle możliwe jest intencjonalne poznanie jakości metafizycznych;

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ORCiD 0000-0001-9058-4721.
Zob. w tej kwestii propozycje, które przyjmował Ingarden, dotyczące podziału nauk zajmujących się
badaniem literatury: Ingarden R., O poetyce, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. I, PWN, Warszawa 1957, zwł.
§ 1-2, 4; Ingarden R., Dodatek. Przedmiot i zadania „wiedzy o literaturze”, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. I,
dz. cyt., s. 227-251.
3
Zob. fundamentalną dla wielu późniejszych rozważań Ingardena charakterystykę idei i jakości idealnych:
Ingarden R., O pytaniach esencjalnych, [w:] tegoż, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, PWN,
Warszawa 1972, § 10-11. Por. też: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, pod red. A. Nowaka i L.
Sosnowskiego, Universitas, Kraków 2001, s. 81-90, 122-126.
4
Ingarden czyni rozróżnienie na dzieło literackie i literackie dzieło sztuki, jednak dla prowadzonych tu
rozważań rozróżnienie to nie ma znaczenia i pozostaniemy przy zapisie dzieło literackie.
5
O pewnej gradualności w stawaniu się w pełni człowiekiem i coraz pełniejszym odrywaniu się od tego, co
zwierzęce, co stanowi swoisty rys Ingardenowskiej antropologii, zob.: Ingarden R., O odpowiedzialności i jej
podstawach ontycznych, [w:] tegoż, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 71 i nn.
1
2
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d) czy intersubiektywne poznanie znajduje swój punkt wyjścia w tożsamości (ew.
takożsamości) danych (ew. danej) jakości metafizycznych;
e) czy intersubiektywność poznania jakości metafizycznych nie jest zależna od
szeroko rozumianego spektrum wspólnotowości doświadczeniowo-symbolicznej.
Mimo iż jak na krótki artykuł postawionych hipotez jest dużo, to rozstrzygnięcia
przedstawione w części trzeciej pozwolą podać możliwe rozwiązania w stosunku do
wszystkich postawionych problemów.
Struktura dalszej części pracy jest następująca. W pierwszej kolejności zostały przedstawione dane na temat jakości metafizycznych w tym rozumieniu, w jakim pozostawił
nam je Ingarden – dodatkowo uzupełniono je o dopowiedzenia wybranych późniejszych badaczy. Kolejna część została poświęcona trudnościom, jakie płyną z twierdzeń
Ingardena. Następnie zaproponowano rozwiązania tych trudności. Ostatnią częścią
artykułu są wnioski, w których wraz z komentarzem znalazły się odpowiedzi na
przedstawione powyżej pytania ujęte w postaci hipotez.
Metodami wykorzystanymi podczas badania przedmiotu naszego zainteresowania,
jak i podczas formułowania kolejnych części niniejszego artykułu, są: metoda analizy
tekstu – przy referowaniu poglądów Ingardena – oraz metoda badania przy wykorzystaniu ontologii realistycznej, której pełny model znajduje się w pracy „Ontologia
kultury. Badania nad kulturą w oparciu o zmodyfikowaną ontologię Romana Ingardena”6 – przy analizie trudności i postulowaniu możliwych rozwiązań.

2. Charakterystyka jakości metafizycznych
Jakościom metafizycznym, mimo ich fundamentalnego znaczenia, poświęca Ingarden – w porównaniu z innymi zagadnieniami – niezwykle mało miejsca. Faktycznie
jedynie trzy krótkie paragrafy z rozprawy „O dziele literackim” akcentowały tę
kwestię, a w innych pracach jakości metafizyczne były wspominane rzadko i bez
rozwijania ich teorii7. By nie parafrazować przesadnie charakterystyki wstępnej tych
jakości, przywołajmy dłuższy ustęp:
Istnieją szczególne proste lub pochodne jakości, takie jak np. wzniosłość
(czyjejś ofiary) lub podłość (czyjejś zdrady), tragiczność (czyjejś klęski) lub
straszność (czyjegoś losu), to, co wstrząsające, niepojęte lub tajemnicze,
demoniczność (czyjegoś czynu lub pewnej osoby), świętość (czyjegoś życia) lub
jej przeciwieństwo: grzeszność czy „piekielność” (np. czyjejś zemsty), ekstatyczność (najwyższego zachwytu) lub cisza (ostatecznego ukojenia) itp. Należą
Zob.: Petryszak K., Ontologia kultury. Badania nad kulturą w oparciu o zmodyfikowaną ontologię Romana
Ingardena, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2021, zwł. § 10-11. Niestety, nawet szkicowe
przedstawienie tej metody znacznie wykraczałoby poza ramy tematyczne i objętościowe prowadzonych tu
rozważań, dlatego też jedynie odsyłamy do wskazanej pozycji.
7
Zob.: Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury,
PWN, Warszawa 1960, § 48-50.
Należy wskazać, że zagadnieniem jakości metafizycznych zajmowali się również późniejsi badacze w oparciu
o propozycję Ingardena, m.in.: Misiewicz J., Światopogląd i forma. O artystycznych wartościach literackich,
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983, s. 162 i nn.; Tyszczyk A., Estetyczna i metafizyczne aspekty aksjologii
literackiej Romana Ingardena, wyd. KUL, Lublin 1993, r. III; Półtawski A., Realizm fenomenologii. Husserl –
Ingarden – Stein – Wojtyła, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2000, s. 224-225; Garlej B., Ingardenowskie jakości
metafizyczne – między otwartością a ścisłością, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016;
McCormick P., Prawda literatury i jakości metafizyczne, [w:] „Studia Estetyczne” XXIII (1986-1990), s. 303-319.
6
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tutaj także patetyczność czyjegoś zachowania się, uroczystość pewnego obrzędu
albo np. wdzięk i lekkość dziewczęcego ruchu lub przeciwnie powaga i pewnego
rodzaju ciężkość czyjegoś usposobienia i sposobu bycia itp. Jakości te nie są
właściwościami pewnych przedmiotów w normalnym tego słowa znaczeniu ani
też cechami tych lub owych stanów psychicznych, lecz objawiają się zazwyczaj
w złożonych, a często bardzo różniących się między sobą sytuacjach życiowych
lub międzyludzkich zdarzeniach, jakby jakaś szczególna ich atmosfera,
unosząca się nad nimi i otaczająca rzeczy i ludzi uczestniczących w tych
sytuacjach, atmosfera, która wszystko przenika i światłem swym wszystko
rozświetla8.
Jest to charakterystyka dość wymowna, więc bez zbędnego komentarza dodajmy do
niej, idąc za Ingardenem, że poznanie tych jakości nie jest w żaden sposób rozumowe, lecz jest irracjonalne9. Jakości tych nie da się jakkolwiek w naszym codziennym życiu wywołać ani też nie da się ich zaplanować. Trzeba być niejako gotowym na to, aby, gdy się tylko pojawią, przeżyć je. Są one jednak na tyle intensywne
i na tyle ulotne, że nie wystarcza już czasu i sił na to, aby faktycznie je obserwować
z pozycji krytyczno-filozoficznej. Pozostają więc retrospekcje lub próba ich konkretyzacji w dziele literackim10. Należy jednak zauważyć, że według Ingardena istnieje
zasadnicza różnica między jakościami metafizycznymi, które spotykamy w życiu, a tymi,
które spotykamy w sztuce – zwłaszcza chodzi nam tu o dzieło literackie11. Różnica ta
polega niejako na ich sile. Są one w sztuce dane nie tak intensywnie, jak w życiu,
będąc niejako pomniejszeniem czy odblaskiem tych jakości metafizycznych, których
doświadczamy w życiu. Niemniej, możliwość ich wielokrotnego ujmowania i kontemplacji poprzez sztukę staje się tą drogą, na której możemy głębiej wniknąć w ich sens,
egzystencję itd.
Mimo iż użyte przez Ingardena wyrażenie nazwowe wskazuje, że przedmiot naszej
analizy jest jakością, to jakości metafizyczne nie mogą być rozumiane jako jakości
w ścisłym znaczeniu tego słowa. Nie są więc – i nie mogą być – cechami czy własnościami jakiegoś bytu12. Są raczej tym, co Ingarden nazwał atmosferą czy otoczką.
I mimo szczególnego charakteru omawianych jakości autor „Sporu…” wskazuje, że
objawianie się czy to w realnej, czy to w intencjonalnej dziedzinie bytowej, jest ich
realizacją. To zaś prowadzi do możliwości pojmowania tychże jako powiązanych ściśle
z jakościami idealnymi, których rozumienie Ingarden przejął od Jeana Heringa. Oznacza
to, że to nie same jakości metafizyczne jako takie są nam dane w doświadczeniu życia
codziennego czy też w literaturze, ale ich konkretyzacje – na tej samej zasadzie co idee
i jakości idealne. Dopiero przez kontemplację tych konkretyzacji możliwy jest niejako
wgląd w tę odmienną od przypisanej naszej egzystencji dziedzinę bytową, tj. bytów
idealnych.
Poza rozpoznaniami natury epistemologicznej i egzystencjalnej należy wyróżnić
jeszcze pewne, nie zawsze podane wprost twierdzenia związane z kwestiami bardziej
Ingarden R., O dziele literackim…, dz. cyt., s. 368.
Tamże, s. 369.
10
Tamże, s. 369-374.
11
Tamże, § 49.
12
W kwestii rozumienia jakości jako cech czy własności u Ingardena zob.: Ingarden R., Spór o istnienie
świata, t. II/I, PWN, Warszawa 1987, § 40-42.
8
9

102

Uwagi na temat intersubiektywności jakości metafizycznych w filozofii Romana Ingardena

ogólnymi (ew. bardziej fundamentalnymi) dotyczącymi przyjęcia istnienia jakości
metafizycznych. Zebrał je w postaci dziewięciu punktów Andrzej Tyszczyk13, wskazując, że:
a) całość bytu jest jakoś uporządkowana, mimo iż w doświadczeniu dnia codziennego nie jesteśmy w stanie tego dostrzec;
b) ten ukryty porządek czasem – bardzo rzadko – niejako pozwala się poznać
w szczególnych sytuacjach, których efektem są właśnie jakości metafizyczne;
c) jakości metafizyczne konstytuują sens ludzkiej egzystencji;
d) nie poznajemy tych jakości rozumowo – o czym już była mowa;
e) doświadczenie takiej jakości (jej „poznanie”) jest zawsze czymś dodatnim dla
człowieka, nawet jeżeli zapoznałby tę jakość w sytuacji z praktycznego punktu
widzenia dla siebie niekorzystnej (np. nagła strata bliskiej osoby);
f) jest najwyższą możliwą do przeżycia wartością egzystencjalną;
g) jest przedmiotem dążenia ludzkiego;
h) stanowi źródło poznania filozoficznego (ew. też artystycznego);
i) najważniejszą funkcją warstwy przedmiotowej dzieła literackiego jest właśnie
konkretyzacja jakości metafizycznych.
Ta krótka charakterystyka w zasadzie przedstawia najważniejsze elementy myśli
Ingardena dotyczące jakości metafizycznych. Widać więc, że w porównaniu z innymi
zagadnieniami, którymi badacz się zajmował, jest to zbiór twierdzeń nader skąpo opracowanych. Rola jednak jakości metafizycznych wydaje się w kontekście Ingardenowskiej filozofii nie do przecenienia. Przejdźmy zatem do analizy wybranych i istotnych
dla postawionej hipotezy głównej analiz zaprezentowanej charakterystyki, które wydobywając dodatkowe elementy myśli Ingardena, wskażą ponadto na wiążące się z nimi
trudności.

3. Problemy z jakościami metafizycznymi
Fundamentalna egzystencjalnie sfera bytowa, którą Ingarden przyjmuje w swojej
filozofii, nadając jej miano dziedziny bytów idealnych, jest niezwykle problematyczna.
Jak zasadnie wskazuje Andrzej Rygalski: sformułowana przez Romana Ingardena
koncepcja idei należy do ontologii, jest fenomenologiczna, a powstała w tradycji
platońskiej14 – podobnie należałoby również scharakteryzować jakości idealne i nieskonkretyzowane jakości metafizyczne. Oznacza to, że cała ta dziedzina bytowa (ew.
wszystkie jej elementy) jest aprioryczna – zgodnie z tradycją platońską. Rozstrzygnięć
prowadzących do przyjęcia istnienia takich bytów Ingarden nie przeprowadza jednak
przez proste przyjęcie wybranych aksjomatów, ale stara się je „wyanalizować” jako
byty konieczne. Nie miejsce po temu, aby przeprowadzać tu czy chociażby wskazywać
najważniejsze trudności związane z bytami przyjmowanymi apriorycznie jako konieczne.
Jest to sprawa dobrze znana i szeroko w filozofii opisana15.
Względem jednak jakości metafizycznych istotne jest podniesienie dodatkowych
problemów. Przede wszystkim Ingarden nie definiuje w zasadzie tychże jakości
13

Tyszczyk A., Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena, dz. cyt., s. 68.
Rygalski A., Idea II, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, dz. cyt., s. 86.
15
Trudności wynikające z przyjmowania przez Ingardena idei i jakości idealnych oraz propozycję możliwej
i bardziej oszczędnej metafizyki i ontologii przedstawiłem w innym miejscu: Petryszak K., Ontologia kultury.
Badania nad kulturą w oparciu o zmodyfikowaną ontologię Romana Ingardena, dz. cyt., § 4, 8-9.
14
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w sposób, który można uznać za dorzeczny – niestety, przypomina w tym Martina
Heideggera. Jest to dla Ingardena – zawsze skrupulatnego i niemal pedantycznego
w kwestiach przejrzystości definicji – sytuacja wyjątkowa.
Kolejne zastrzeżenia budzą kwestie poznawcze jakości metafizycznych. Kiedy
w pracy „O poznawaniu dzieła literackiego” polski fenomenolog dokładnie wyjaśnia
kwestie poznawcze związane z poszczególnymi warstwami i fazami dzieła literackiego,
to w zasadzie pomija sprawę poznawania jakości metafizycznych16. Jako kontrargument
na ten zarzut można wskazać, iż w przywołanej pracy nie było konieczności zajęcia się
tym tematem, gdyż wszystko zostało już w tej materii wyjaśnione w odpowiednich
paragrafach rozprawy „O dziele literackim”. Należy przyznać temu argumentowi słuszność, jednak nie zmienia to faktu, że konieczność zdania się na bezpośrednie, irracjonalne doznawanie pewnych obiektywnie istniejących jakości jest słabo ugruntowanym
wyjaśnieniem epistemologicznym, spoza którego zbyt mocno przebija aprioryzm, aby
można było uznać jego zasadność.
Powyższy kontrargument otwiera kolejny, centralny dla niniejszych rozważań
problem. Mianowicie, czy jakości metafizyczne istnieją idealnie i przejawiają się
w konkretyzacjach – jak chce Ingarden – czy też istnieją intencjonalnie. Otrzymane tu
rozwiązanie leżące na gruncie ontologii egzystencjalnej, a nawet – przy przyjęciu afirmatywnych sądów egzystencjalnych za zasadne – metafizyki, pociąga za sobą kolejne
istotne dla prowadzonych rozważań trudności, będące w zasadzie dalszymi niedoskonałościami wynikającymi z omawianego punktu Ingardenowskiej filozofii. Chodzi
mianowicie o to, że zależnie od sposobu istnienia możliwość intersubiektywnego poznania tych postulowanych bytów się zmienia. Jeśli jakości metafizyczne istnieją
idealnie i przejawiają się w konkretyzacjach, to możliwe byłoby poznanie intersubiektywne. Jeśli jednak istnieją intencjonalnie, to ich poznanie intersubiektywne nie jest
możliwe w tym sensie, w jakim widział je Ingarden.
Jak wskazano, lista problemów wiążących się szerzej z omawianym zagadnieniem
jest znacznie dłuższa, jednak przedstawione powyżej trudności są wystarczające do
przeprowadzenia dalszych analiz.

4. Rozwiązania w duchu ontologii realistycznej
Zanim przejdziemy do analizy, należy wskazać, że badania na gruncie ontologii
realistycznej skupiają się na ustaleniu warunków możliwości istnienia postulowanych
bytów. Nie przyjmujemy więc założenia, że jakiekolwiek jakości metafizyczne istnieją,
ale stawiamy pytanie wyjściowe: jeśli takie byty jak jakości metafizyczne miałyby
istnieć, to jaki byłby to sposób istnienia i dlaczego taki. Następnie otrzymane wyniki
poprowadzą do kolejnych, już bardziej epistemologicznych analiz, również prowadzonych przy pomocy ontologii realistycznej.
Ingarden wychodzi od wskazania, że jakości metafizyczne ze względu na pewną
sytuację, stany rzeczy itd. uderzają nas w realnym życiu, a ułożenie warstwy przedmiotów przedstawionych (czyli i stanów rzeczy itd.) w dziele literackim pozwala na
wyzwolenie konkretyzacji tychże jakości metafizycznych, chociaż już nieco inaczej
odbieranych. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której nasz postulowany byt jest
warunkiem istnienia pewnych konkretyzacji w dwóch dziedzinach bytowych, tj. bytów
realnych i intencjonalnych, bo za takie oczywiście Ingarden uznaje dzieła literackie.
16

Zob.: Ingarden R., O poznawaniu dzieł literackiego, PWN, Warszawa 1976.
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Znaczy to, że byt taki musiałby być czymś niezmiennym, obiektywnym i niezależnym.
Musiałby też być każdorazowo, gdy tylko następowałaby jego konkretyzacja, taki sam
dla każdego przypadku. Innymi słowy, musiałby to być byt idealny. Przyjmując, że
bytów takich byłoby bardzo wiele – część z nich wymienił Ingarden w przywołanym
powyżej fragmencie (np. wzniosłość czy tragiczność) – natrafiamy na dwa rozwiązania: albo jakości metafizyczne mają dwustronną budowę tak, jak w Ingardenowskiej
filozofii idee – i w ich zawartości możemy wyróżnić elementy stałe i zmienne; albo
jakości metafizycznych miałoby być teoretycznie nieskończenie wiele, gdyż jest
możliwe, aby tego rodzaju ujawniających się jakości (jak np. tragizmu) było nieskończenie wiele odmian. Jeśli przyjęlibyśmy rozwiązanie pierwsze – które zapewne
przyjmował również Ingarden – to jego trudność polega na wskazaniu pewnej jakości
(ew. idei) nadrzędnej (ew. ogólnej), która zawierałaby tylko konieczne stałe do tego,
aby każda konkretyzacja jakości metafizycznej ostatecznie pod nią podpadała. Poza
więc samymi postulowanymi bytami idealnymi otrzymujemy jeszcze ich hierarchię, co
jeszcze mocniej rozbudowuje postulowaną metafizykę. W przypadku przyjęcia
rozwiązania drugiego postulowana metafizyka rozrasta się jeszcze bardziej, jednak
wiemy, że Ingarden zdecydowanie opowiedziałby się za rozwiązaniem pierwszym.
Nie podaliśmy dwóch rozwiązań tylko dla porządku. Należy bowiem zapytać,
dlaczego – poza koherencją z systemem postulowanym przez Ingardena – rozwiązanie
drugie miałoby być mniej prawdopodobne niż pierwsze. W zasadzie brak tu satysfakcjonujących odpowiedzi. Oba rozwiązania postulujące istnienie dziedziny bytów idealnych są rozwiązaniami niespełniającymi wymagań ekonomii myślenia i są po prostu
przesadne.
Nie można jednak zakończyć na samej krytyce. Jest bowiem możliwe wskazanie
rozwiązania, które byłoby prostsze i dodatkowo unikałoby tych problemów, które
zostały już szkicowo wskazane.
Jeżeli jakości metafizyczne miałyby istnieć i być poznawalne tak, jak to przedstawił
Ingarden, to niezależnie od miejsca, czasu, języka itd. byłyby możliwe do poznania
przez ludzi zapoznających się z danym dziełem literackim lub uczestniczących w pewnych wydarzeniach w rzeczywistości. Skoro bowiem jakości metafizyczne mamy
rozumieć jako pewną atmosferę, która uderza nas swoją obecnością, to byłyby one
konkretyzacjami związanymi z pewnymi konkretnymi zdarzeniami (czy to faktycznymi, czy to przedstawionymi). Według Ingardena towarzyszą one tym wydarzeniom
czy ich przedstawieniom obiektywnie, tj. niezależnie od podmiotów poznających (ew.
uczestniczących w tym wydarzeniu). Zatem zarówno dworzanin Kazimierza III Wielkiego, współczesny japoński nastolatek, jak też przedstawiciel plemienia Pirahã17
powinni zostać „uderzeni” przez te same jakości metafizyczne, gdyby uczestniczyli
w tych samych wydarzeniach (ew. w bardzo podobnych wydarzeniach). Wiemy jednak,
że tak nie jest. Przykładowo już sam stosunek do ofiary czy do straty jest w różnych
społecznościach odmienny. Można by jednak tu jeszcze wysunąć kontrargument, że
mimo różnic interpretacyjnych ostatecznie pierwotne doświadczenie jakości metafizycznych jest takie samo (ew. bardzo podobne). Jest to argument podobny do tych,
które Karl Popper zaklasyfikował jako metafizyczne podczas dyskusji z determini-

17

Plemię Indian Ameryki Południowej należące do grupy Mura zamieszkujące brzegi rzeki Maici w Amazonii.
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zmem metafizycznym . Znaczy to, że jest tak zbudowany, że ani nie można go
potwierdzić, ani obalić.
Wydaje się jednak, że z pewną pomocą przychodzi dzieło literackie, które jakości
metafizyczne miałoby ujawniać. Jak w bardzo wielu miejscach swoich prac wskazywał
Ingarden, niepodobna zrozumieć dobrze tekstu, jeśli nie opanowało się na poziomie
rodzimego użytkownika języka, w którym dane dzieło jest napisane. Co więcej,
wszelki przekład – na co również Ingarden wielokrotnie zwracał uwagę – jest jakimś
przeinaczeniem czy przeinterpretowaniem tekstu tak, aby zachowując w obcym języku
pewne treści, niestety tracił inne – np. w danym języku niewyrażalne. Wiemy też, że
aby znać język na poziomie, o którym pisał Ingarden, należy znać również to, co
współcześnie często określa się jako wiedzę tła (ew. dark matter of the mind)19. Znaczy
to, że chcąc w pełni poznać i zrozumieć zdarzenia przedstawione w dziele literackim,
wraz z towarzyszącą im atmosferą, która w kulminacyjnych momentach miałaby stać
się konkretyzacją jakości metafizycznej (ew. sama byłaby jakością metafizyczną),
konieczna jest albo socjalizacja w odpowiedniej kulturze, albo tak głębokie wniknięcie
w kulturę posługującą się danym językiem, że wiedza o niej staje się właśnie wiedzą
tła, czyli tym, czego nie zauważamy, a co pozwala nam odbierać rzeczywistość
w określony sposób – razem ze wszystkimi wzniosłymi, tragicznymi, heroicznymi itd.
przeżyciami.
Jeśli więc dopiero tak głębokie poznanie i przyswojenie uwarunkowań społecznych
(ew. kulturowych) sprawia, że zrozumiałe staje się dla nas to, co przedstawione
w danym dziele literackim, czyli w naszym przypadku postulowane jakości metafizyczne, to wydaje się oczywiste, że nie możemy tu mówić o żadnej obiektywności
w tym sensie, w jakim chciał to wiedzieć Ingarden. Jeśli bowiem poznanie pewnych
bytów jest zależne od socjalizacji czy włączenia się w krąg obrazu świata innej społeczności, to egzystencji takich bytów niepodobna charakteryzować tak, jak zrobił to
Ingarden.
Byty takie istnieć mogłyby w takim razie albo realnie, albo intencjonalnie. Wydaje
się, że opcję realnego ich istnienia należałoby odrzucić, gdyż taka teza prowadziłaby
do podobnych trudności, jak w przypadku rozwiązania Ingardenowskiego. Pozostaje
zatem istnienie intencjonalne.
Jeśli takie byty miałyby istnieć intencjonalnie, to ich odbiór byłby w znacznej
mierze zależny od podmiotu. Przykładowo, gdy czytamy w powieści „Hrabia Monte
Christo” o uczuciach Fernanda, który chce Edmunda Dantesa pozbawić życia, a następnie o nieszczęściu tego drugiego, to jeśli ktoś ze względu na swoje własne położenie – obecne lub przeszłe – bardziej utożsamia się z Fernandem, a nie z Edmundem,
wówczas nie można powiedzieć, że przeżywa czy poznaje te same jakości metafizyczne co odbiorca utożsamiający się z Edmundem. Podobnie ktoś, kto nigdy –
z różnych względów – nie czuł pociągu fizycznego do kobiety, nie może zrozumieć
rzekomych jakości metafizycznych, które ujawniałyby się podczas lektury „Salo, czyli
120 dni Sodomy”. Widać zatem już tylko po tych przykładach, od jak wielu czynników zależałoby nie tylko poznanie, ale również wystąpienie jakości metafizycznych,
o ile w ogóle miałyby istnieć.
18

Popper K., Wszechświat otwarty, argument na rzecz indeterminizmu, Znak, Kraków 1996, s. 27-31.
Por. np. Everett D., Dark matter of the mind. The culturally articulated unconscious, The University of
Chicago Press, Chicago–London 2017, zwł. cz. 2.
18
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Jeśli jednak byty te istniałyby intencjonalnie, tj. tak, że przez udział lub zaznajomienie się z określonymi zdarzeniami zostają w podmiocie wywołane pewne stany
wewnętrzne20, to ich możliwe poznanie trudno uznać za inne niż intencjonalne. Rozgrywałyby się więc one przede wszystkim (o ile nie wyłącznie) immanentnie w podmiocie.
Na temat wskazań dotyczących konstytuowania ludzkiej egzystencji przez jakości
metafizyczne nie będziemy tu mówić, gdyż są to kwestie, które należałoby odpowiednio dodefiniować, gdyż może być przecież tak, że byty intencjonalne stanowią
jedną z istotnych podstaw ludzkiej egzystencji w tym sensie, że stanowią o jak najpełniejszej realizacji człowieczeństwa. Kwestie te i od nich pochodne należy jednak
pozostawić na inne rozważania.

5. Podsumowanie
Przeprowadzone analizy miały dać odpowiedź na pytania sformułowane we wstępie
w postaci hipotez. Otrzymane wyniki są jednoznaczne, ale nie należy traktować ich
jako jedynej możliwości rozwiązania zagadkowego problemu jakości metafizycznych
w filozofii Ingardena czy też jakości metafizycznych jako takich. Prowadzone rozważania były oparte na założeniach ontologii realistycznej, która również przyjmuje
pewne założenia wstępne, dlatego też wyniki badań prowadzone z innych perspektyw
mogą uzupełnić przedstawiony tu obraz. Otrzymane rozwiązania również roszczą sobie
pretensję jedynie do bycia głosem w dyskusji i przyczynkiem do dalszych dociekań
nad tą – w kontekście antropologii filozoficznej i filozofii sztuki – fundamentalnie
istotną kwestią.
W toku analiz otrzymano następujące odpowiedzi na postawione hipotezy.
Hipoteza główna: czy jakości metafizyczne są intersubiektywnie poznawalne? Ze
względu na warunki konieczne do ukonstytuowania się jakości metafizycznych, o ile te
w ogóle miałyby istnieć, należy wskazać, że jakości metafizyczne nie mogłyby być
intersubiektywnie poznawalne.
Hipoteza szczegółowa a.: czy jakości metafizyczne w ogóle istnieją inaczej niż
intencjonalnie? Odrzuciwszy aprioryczną dziedzinę bytów idealnych, którą przyjmował
Ingarden w swojej filozofii21, a dla postulowania której nie znajdujemy uzasadnienia,
pozostałymi możliwościami istnienia dla takich bytów, jak jakości metafizyczne było:
istnienie realne i intencjonalne. Ze względu na podobne problemy jak w przypadku
uznania jakości metafizycznych za byty idealne z uznaniem ich za byty realne pozostała możliwość określania sposobu ich możliwego istnienia jako intencjonalny. Nie
tylko drogą eliminacji, ale również ze względu na wskazane argumenty związane
z możliwym ujawnianiem się tychże postulowanych bytów okazało się, że jedynym
sposobem istnienia, który można im przypisać, jest istnienie intencjonalne. Zatem
jakości metafizyczne – o ile w ogóle istnieją – to nie inaczej niż intencjonalnie.
Ingarden zarzuciłby tej argumentacji zbytnie zbliżanie się ku psychologizmowi. Należy jednak wziąć pod
uwagę, że jego niechęć do pewnych rozwiązań, które w jakiś sposób włączają elementy psychologistyczne –
nie stojąc jeszcze na tym stanowisku – była tak dalece posunięta, że zdarzało się, iż odrzucał ewidentnie
właściwe interpretacje pewnych zjawisk tylko dlatego, że wydawały się stać zbyt blisko psychologizmu. Co
było czynnikiem ugruntowującym taki stan rzeczy, trudno powiedzieć, niemniej niechęć Husserla do psychologizmu była tu z pewnością jednym z ważnych elementów.
21
Nie tylko przyjmował, ale stanowiła ona dla niego fundament dla wszelkich dalszych dociekań.
20
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Hipoteza szczegółowa b.: jak możliwe jest intersubiektywne poznanie jakości metafizycznych? Ze względu na możliwy sposób ich istnienia intersubiektywne poznanie –
tak jak je rozumiał Ingarden – nie jest w tym przypadku możliwe.
Hipoteza szczegółowa c.: czy w ogóle możliwe jest intencjonalne poznanie jakości
metafizycznych? Poznanie jakości metafizycznych jest możliwe jedynie intencjonalnie, co nie tylko wynika z możliwego sposobu ich istnienia, ale również – w przypadku
dzieła literackiego – z samego sposobu kreacji odpowiednich stanów rzeczy tak, aby te
jakości zostały wywołane (ew. wykreowane).
Hipoteza szczegółowa d.: czy intersubiektywne poznanie znajduje swój punkt
wyjścia w tożsamości (ew. takożsamości) danych (ew. danej) jakości metafizycznych?
Gdyby intersubiektywne poznanie jakości metafizycznych było w ogóle możliwe, to
właśnie punktem wyjścia dla uzasadnienia takiego poznania byłaby ich tożsamość (ew.
takożsamość). Zostało jednak pokazane, że założenia takiego nie możemy utrzymać ze
względu na ludzką strukturę poznawczą i ze względu na rozstrzygnięcia na
płaszczyźnie egzystencjalnej.
Hipoteza szczegółowa e.: czy intersubiektywność poznania jakości metafizycznych
nie jest zależna od szeroko rozumianego spektrum wspólnotowości doświadczeniowosymbolicznej? Odpowiedź na to pytanie jest również ostatecznym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz. Otóż intersubiektywność poznania jakości metafizycznych nie jest zależna od wspólnotowości doświadczeniowo-symbolicznej, gdyż
taka intersubiektywność po prostu nie występuje w tym rozumieniu, które przyświecało Ingardenowi. Natomiast sama możliwość poznania takich bytów, o ile
w ogóle miałyby one istnieć jako byty intencjonalne, jest zależna od wskazanych
elementów, co wykazano na przywołanych przykładach.
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Uwagi na temat intersubiektywności jakości metafizycznych w filozofii Romana
Ingardena
Streszczenie
Roman Ingarden, budując filozofię bytu intencjonalnego na podstawie przede wszystkim badań ontologiczno-epistemologicznych nad dziełem literackim, wskazał na występowanie dość zagadkowych jakości
metafizycznych, którym w swoich pracach poświęcił, niestety, niewiele miejsca. Intuicje dotyczące ich
występowania i możliwego identycznego ich poznania przez więcej niż jeden podmiot są jednak na tyle
istotne nie tylko dla samej filozofii literatury (czy szerzej: filozofii dzieła sztuki) Romana Ingardena, ale
również dla filozofii literatury w ogóle, że warto pochylić się nad zagadnieniem, które Ingarden wielokrotnie poruszał w swoich pracach i dyskusjach, a które jednak wydaje się rozwiązane z jego strony
arbitralnie. Chodzi mianowicie o to, czy:
1. jakości metafizyczne w ogóle istnieją inaczej niż intencjonalnie;
1.1. jeśli tak, to jak jest możliwe ich intersubiektywne poznanie;
1.2. jeśli nie, to czy mimo tego jest możliwe ich intencjonalne poznanie;
2. intersubiektywne poznanie znajduje swój punkt wyjścia w tożsamości (ew. takożsamości) danych (ew.
danej) jakości metafizycznych;
3. intersubiektywne poznanie znajduje swój punkt dojścia w szeroko rozumianym spektrum wspólnoty
doświadczeniowo-symbolicznej (tj. czy za podobnym, ew. takim samym odbiorem jakości metafizycznych
kryje się partycypacja w pewnej wspólnocie symbolicznej podmiotów poznających i podobne doświadczenia wynikające chociażby z życia w podobnym środowisku naturalnym).
Najważniejszym narzędziem wykorzystanym w badaniu jest ontologia realistyczna bazująca w wielu
miejscach na ontologii Romana Ingardena.
Słowa kluczowe: Roman Ingarden, jakości metafizyczne, intersubiektywność, dzieło literackie, poznanie
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Potoczne interpretacje metafory jaskini platońskiej
1. Wstęp
Niniejsza praca ma za zadanie uchwycenie obrazów skojarzeniowych, które towarzyszą potocznym interpretacjom fragmentu VII księgi „Państwa”, 514-517a2. Przedmiotem analizy są opisy zawierające sposoby rozumienia metafory jaskini platońskiej.
Badania przeprowadzono wśród studentek i studentów pierwszego stopnia na kierunku
filologia na Wydziale Neofilologii UAM w latach 2018, 2020 i 2021. Otrzymane dane
w formie swobodnego opisu zostały zebrane i opracowane w taki sposób, żeby wydobyć i przedstawić hasła, w ramach zwięzłej formuły, wyrażające mnogie intuicje pod
adresem bytu.

2. Obrazy potoczne jako przedstawienia
Na polu rozważań filozoficznych zderzenie wiedzy z opinią, (spór doksa-episteme)
ma miejsce od czasów szkoły eleackiej, chociaż powszechny jest pogląd, że najdobitniej ukazanie tych dwóch poziomów poznawania wybrzmiało u Platona. Parmenides,
twórca szkoły z Elei, jest autorem pierwszego traktatu z zakresu filozoficznej metody.
W swym poemacie „O naturze” wyróżnił trzy drogi (metody) możliwych badań:
(1) absolutnej prawdy, (2) mniemań możliwych do przyjęcia, (3) absolutnego fałszu.
Przede wszystkim zwrócił szczególną uwagę na związek, jaki zachodzi pomiędzy
myśleniem a bytem3. Analiza potocznych interpretacji wpisuje się w nakreśloną przez
eleatę drogę prawdopodobną, opinii, mniemań, wiedzę o charakterze spekulatywnym
i aposteriorycznym, jednakże, jak zauważa sam twórca pierwszego dzieła z zakresu
metodologii badań w kręgu kultury europejskiej, jest to droga możliwa do przyjęcia,
bniecko@amu.edu.pl, Katedra Metodologii Lingwistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, www.kml.amu.edu.pl.
2
Por. Skała A. (red.), Filozoficzne aspekty literatury. Horyzonty metodologiczne i interpretacyjne, TYGIEL,
Lublin 2018. Na temat dydaktyki filozofii oraz modeli nauczania filozofii: Kamińska W., Filozofia jako
przedmiot scalający wiedzę szkolną, „Analiza i Egzystencja”, 25, 2014, s. 53-69; Kamińska W., Filozoficzne
i metafilozoficzne odczytanie dzieł literackich – założenia, istota zagadnienia, przykłady, [w:] Chodźko E.,
Danielewska A. (red.), V Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury, Abstrakty, Fundacja na rzecz
promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2021, s. 18.
Na temat sposobów odczytania metafory jaskini platońskiej: Por. Reale G., Historia filozofii starożytnej, T. 2,
Platon i Arystoteles, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997; Stróżewski W., Wykłady o Platonie. Ontologia,
Wydawnictwo: Universitas, 2021; Stróżyński M., „To wszystko jest u Platona, wszystko jest u Platona”.
Wątki platońskie w Opowieściach z Narnii C.S. Lewisa, Meander, (2009-2012), s. 193-217. Odczytanie
w duchu odpowiedzialności supererogacyjnej: Niećko-Bukowska B., Oblicza odpowiedzialności. Perspektywa
aksjolingwistyczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 71-73.
3
Por. Casertano C., Parmenides – początki myśli filozoficznej i naukowej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa
Seria”, Nr 2 (38), 2001 s. 125-133; Kubok D., Parmenides a Wittgenstein, „Folia Philosophica”, T. 19, 2001,
s. 69-83; Kubok D., Problem prawdy i metody w filozofii Parmenidesa, Acta Universitatis Wratislaviensis.
Filozofia 41, 2003, s. 347-357; Kubok D., Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004; Mrówka K., Jedna tylko droga. Parmenides,
Szczecin 2003; Piętka D., Parmenides i Gorgiasz w nowym odczytaniu, „Filo-Sofija”, Nr 25 (2014/2), s. 377396; Wesoły M., Parmenides – „czcigodny i straszny zarazem”, [w:] Kotlarski G., Kozłowski R. (red.),
Człowiek i społeczeństwo w refleksji filozoficznej, Poznań 1992, s. 225-237.
1
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oczywiście pod pewnymi warunkami4. Zdaniem filozofa z Elei można trzymać się tej
drogi pamiętając, że śmiertelnym mniemaniom brak prawdziwej pewności, to droga
niepewna, zmienna, zaś najdoskonalszą metodą jest ta, która afirmuje niewzruszone
oblicze prawdy.
Istotą badań społecznych jest opisanie tego, co ludzie myślą, a następnie zdefiniowanie, dlaczego ludzie tak myślą, postępują, oceniają – wkroczenie, ze ścieżki opinii,
na ścieżkę rozumu – wniknięcie w mechanizmy, przeanalizowanie motywów oceniania,
motywów postępowania. Jakie są źródła wiedzy potocznej? W oparciu o jakie dane
ludzie orzekają, wyrażają swoje subiektywne interpretacje dotyczące otaczającej ich
rzeczywistości? To pytania, które nie tracą na znaczeniu.
Sposoby myślenia o świecie oraz ogólne myślenie kierujące się ideą związku o charakterze przyczynowo-skutkowym sprawia, że ludzie mają skłonność do doszukiwania
się prawidłowości zachodzących między elementami otaczającego ich świata – te
„spostrzeżenia” przekuwane są we wnioski o charakterze probabilistycznym i umieszczane w szerokim kontekście tego, co zwiemy wiedzą potoczną oraz możliwościami
rozumienia rzeczywistości (nie)dostępnej naszemu poznaniu.
Dwa, niezwykle często wykorzystywane źródła ludzkiej wiedzy potocznej to tradycja i autorytet5. Ludzie kierują się zdobytą wiedzą, faktami, danymi, ale także
opiniami, stereotypami, przesądami, intuicją, uczuciami, przeczuciami, zasadami, normami, lękami, snami, wróżbami, horoskopami itp. Trzy najpopularniejsze ujęcia natury
rzeczywistości nazywane są: premodernistycznym, modernistycznym i postmodernistycznym. Pierwsze, premodernistyczne przyjmuje pogląd na rzeczywistość, zgodnie
z którym ludzie „widzą rzeczy takimi, jakimi one w rzeczywistości są”. Ujęcie
modernistyczne akcentuje pogląd, zgodnie z którym różnorodność jest uprawniona.
Istnieją subiektywne punkty widzenia, jakości przypisywane przez różnych ludzi rzeczom, takie jak: dobre-złe, ładne-brzydkie, nie stanową własności tych rzeczy samych
w sobie. Ujęcie postmodernistyczne rzeczywistości głosi, że rzeczywiste są tylko
wyobrażenia uzyskiwane dzięki punktom widzenia6. Mamy więc do czynienia nie
z jednym opisem rzeczywistości, lecz z wieloma opisami i różnymi wersjami widzianymi z różnych perspektyw. Te wizerunki są tak samo „prawdziwe”, nie ma tak naprawdę „obiektywnej” rzeczywistości7.
Przystępując do analizy zebranych interpretacji metafory jaskini, spróbujemy odnaleźć prawidłowości obecne w tych opisach, obrazujące konkretny sposób rozumienia
i odczytania „jaskini”.

3. Potoczne interpretacje metafory jaskini platońskiej
Jednostką analizy jest 97 opisów. Zastosowana technika badawcza bazuje na metodzie skojarzeń swobodnych. Prośba kierowana do respondentów brzmiała: Przedstaw
własną interpretację. Badani zostali poinformowani, że tekst, który interpretują, to
fragment z VII księgi „Państwa” Platona, metafora jaskini platońskiej. Analizę treści
rozpoczniemy od opisu sposobu pozyskiwania danych.
Por. Mrówka K., Parmenides. Ścieżka prawdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012; Reale G.,
Historia filozofii starożytnej, T. 1, Od początków do Sokratesa, Wydawnictwo KUL, Lublin 1994, s. 139-161;
Wesoły M., Parmenides z Elei – physikos, „Przegląd Filozoficzny” – Nowa Seria, Nr 2 (38), 2001, s. 59-70.
5
Zob.: Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 30-31.
6
Tamże, s. 33-34.
7
Tamże, s. 34-35.
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3.1. Sposób analizy danych
Dane do analizy zostały pozyskane w następujący sposób – z przykładowego wygenerowanego przez respondentkę/respondenta opisu:
[1] …człowiek w jaskini jest człowiekiem uzależnionym od technologii. Cienie
symbolizują elementy świata wirtualnego, a przedmioty widziane nad murem
informacje wyprodukowane i przesyłane przez media np. fake newsy. Człowiek
wreszcie uwalnia się od technologii i wychodzi z jaskini „na zewnątrz” do
świata realnego (x 28),
otrzymujemy następujące reakcje: bycie w jaskini – bycie uzależnionym od technologii / cienie – elementy świata wirtualnego / przedmioty obnoszone wzdłuż muru –
informacje medialne, fake newsy / świat poza jaskinią – świat realny.
[2] Porównałabym jaskinię do stanu depresyjnego, w którym ludzie są również
uwięzieni i nie potrafią się z niego wydostać. Nie widzą świata takim, jakim
jest naprawdę, tylko gorszym. Mają o sobie złe zdanie, sytuacje i życie
codzienne zawsze analizują pod kątem negatywnym, nigdy obiektywnym. Takie
widzenie rzeczy może być cieniem, echem przeżyć przeszłości, czyli posągów.
Często nie da się samemu z tego wydostać, potrzebna jest pomoc kogoś, kto
wejdzie do naszej jaskini i z niej wyprowadzi, mogą to być przyjaciele, rodzina
czy psycholog. Jednak droga do wyleczenia nie jest natychmiastowa, powoli
należy analizować przyczyny i rozwiązywać problemy, aby ostatecznie móc
zobaczyć słońce, czyli być szczęśliwym:
jaskinia – stan depresji / cienie – negatywna ocena wszystkiego / posągi – przeżycia
z przeszłości / świat poza jaskinią – wyleczenie z depresji / słońce – bycie szczęśliwym.
Kolejne:
[3a] Cienie to zniekształcony przez media obraz rzeczywistości (…) osoby
w jaskini jako ci, którzy ślepo wierzą w to, co jest im przedstawiane przez
telewizję, nie kwestionują tego … uwolnienie z jaskini może mieć miejsce
dzięki różnym środkom dyskusji, innym osobom, byciu otwartym /
[3b] Posągi i inne wyroby to narzędzia propagandy rządu. Cienie, które
widzimy my, zwykli ludzie, to to, co rząd chce, żebyśmy wiedzieli, jesteśmy
manipulowani. Mur oddziela kłamstwo od prawdy – prawdę symbolizuje
Słońce. Wyjście z jaskini oznacza przejrzenie działań rządu, odkrycie, że cały
ten czas byliśmy manipulowani /
[3c] Jaskinia to społeczeństwo objęte propagandą – cienie to kłamstwa
wmawiane ludziom przez rząd, przedmioty – narzędzia propagandy. Poprzez
odbicia, tj. poglądy innych ludzi spoza jaskini dochodzi do momentu, kiedy
sam spogląda w słońce i uświadamia sobie faktyczny stan. Jest w stanie

Uwagi techniczne: „x 2” – liczba informuje, że w tym konkretnym przypadku zebrałam dwa bardzo
podobne do siebie odpisy; liczba w nawiasie, użyta przy poszczególnych reakcjach, wskazuje na identyczne
reakcje; wszystkie opisy wygenerowane przez respondentów pisane są kursywą; poszczególne reakcje
wydobyte z opisów oddzielone są od siebie średnikiem.
8
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spojrzeć na tych, którzy pozostali w jaskini jako na pogrążone w ciemności
i fałszu społeczeństwo, któremu należy pomóc;
przykładowe reakcje: jaskinia – społeczeństwo pogrążone w fałszu / cienie –
manipulacja; kłamstwa; zniekształcony obraz rzeczywistości / posągi – narzędzia
propagandy / świat poza murem – odkrycie prawdy o manipulacji / odbicia poza
murem – inne poglądy, tych, którzy wyszli z jaskini / słońce – prawda.
[4] Cienie są symbolem stylu życia, ideałów, systemów wartości młodszych
pokoleń. Starsi spoglądają na te cienie z obawą, strachem, nie są gotowi ich
zaakceptować. Ich otwartość na nowy sposób myślenia jest niczym stwardniała skorupa, stąd jaskinia. Gdyby wyszli z jaskini swojej strefy komfortu,
doszliby do porozumienia z młodszym pokoleniem. Jednak tego nie robią (x 3):
jaskinia – skostniały system wartości / cienie – system wartości młodego pokolenia /
świat poza murem – porozumienie międzypokoleniowe.
[5] Zamknięcie, niewola w jaskini to toksyczny, nieszczęśliwy związek. Przedmioty rzucające cienie to tylko płytkie, puste słowa, które mają na celu
mącenie w głowie. Akt uwolnienia się z jaskini oraz pierwsze oślepienie przez
ogień to zauważenie tego, że w związku jest negatywna atmosfera. Mur
oddziela szczęście od strachu przed samotnością. Element oświecenia przez
słońce to okrycie przyczyny toksyczności w związku, a co za tym idzie – chęć
zakończenia go. Powrót do jaskini oraz negatywna reakcja więźniów to brak
wsparcia od osób nam bliskich, a następnie śmierć wewnętrzna, mentalna:
jaskinia – związek z drugim człowiekiem o toksycznym charakterze / posągi
obnoszone wzdłuż muru – puste słowa / mur – granica między poczuciem szczęścia
a strachem przed samotnością / odbicia w wodzie – odkrycie przyczyn toksyczności
związku.

3.2. Analiza jakościowa treści
Przywołane, wybrane opisy miały na celu ukazanie sposobu pozyskiwania reakcji.
Jak już wspomniałam, od 130 respondentów zebrałam 97 interpretacji. Wydobyte
z opisów dane pozwoliły na wyodrębnienie kilku haseł-interpretacji kierowanych pod
adresem rzeczywistości:
JASKINIA JAKO ŚWIAT WIRTUALNY (4)
cienie – tablety, telefony, komputery, odbicia świata realnego; Internet; rzeczy
wirtualne; pozory / posągi obnoszone wzdłuż muru – polubienia na stronie mediów
społecznościowych; rzeczy zniekształcone przez media / świat poza murem – życie
w pełni, aprobata w realnym świecie; świadomość ograniczeń świata wirtualnego / mur –
oddziela świat Internetu od rzeczywistości / słońce – świat prawdziwy;
JASKINIA JAKO SFERA KOMFORTU / METAFORA IGNORANCJI (13):
jaskinia – idealizacja rzeczywistości; życie w pewnych ramach i przekonaniach,
„bańka” (2); magiczna bańka; bańka informacyjna; punkt widzenia; zakorzenione
poglądy; sfera komfortu (2); warunki i doświadczenie; zamknięcie we własnych
poglądach / kajdaniarze – lękają się nieznanego; widzą to, co chcą / cienie – zakrzywiony obraz; oswojony obraz; ideały, najbardziej oczywiste i proste w odbiorze;
błędne przekonania; niewiedza / kajdany – własne słabości; przywiązanie do własnych
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idei; przywiązanie do własnych myśli / wyjście z jaskini – wyjście ze strefy komfortu
(2), z małego świata; otworzenie umysłu na nowe myśli; zmiana; poznawanie świata;
dostrzeżenie prawdy / słońce – oświecenie i wiedza / powrót do jaskini – próba wytłumaczenie innym, że jest coś więcej, spotkanie się z agresją współwięźniów, żyjących
w „bańce”;
JASKINIA JAKO RZECZYWISTOŚĆ MEDIALNA (10)
jaskinia – rzeczywistość medialna; informacje podawane przez media (3);
propaganda; świat kreowany przez telewizję, politykę; państwo / cienie – okrojona
część informacji; zniekształcone informacje dostarczane przez media; kłamstwa rządu;
prawda narzucana przez rząd / kajdany – bezradność wobec inżynierii społecznej;
przyjemności trzymające nas w jaskini: sukces, pieniądz, praca, zabawa; złudna prawda;
narzucane przez rządzących wartości / posągi obnoszone wzdłuż muru – dobór informacji; sposób przedstawiania wydarzeń; narzędzia propagandy / mur – niemożność
weryfikacji informacji / świat poza murem – rzeczywistość obiektywna; poznanie
prawdy / słońce – prawda obiektywna; samodzielność myślenia, umysł wolny od
manipulacji; krytyczne myślenie; poznanie ukrytej prawdy;
JASKINIA JAKO SYMBOL ZAKŁAMANIA i UCIECZKI PRZED PRAWDĄ (6)
jaskinia – życie w kłamstwie (2); życie w zaprzeczeniu; ciemno, strach, niepokój;
życie w niewiedzy; wygodne życie; mrok niewiedzy i ignorancji / cienie – odpychanie
myśli o śmierci; kłamstwa; nadzieje; informacje w drugiej ręki / kajdaniarze –
zagłuszają lęk rzeczami materialnymi / posągi obnoszone wzdłuż muru – rzeczy
nadające życiu pozorny sens / mur – bariera przed przyznaniem się do prawdy / świat
poza murem – pogodzenie się z nieuchronnością śmierci; plany po wyjawieniu prawdy
/ słońce – prawda, nowe, pozbawione kłamstw życie; szczęśliwe życie osoby homoseksualnej bez zaprzeczania sobie samemu; prawda, poznanie;
JASKINIA JAKO SYMBOL PROBLEMÓW PSYCHICZNYCH, EMOCJONALNYCH (4)
jaskinia – toksyczny związek; roztrząsanie dawnych wspomnień; stan depresji;
izolowanie się od świata9 / cienie – użalanie się nad sobą; negatywna ocena wszystkiego / kajdany – myśli o przeszłości / kajdaniarz – ofiara przemocy domowej / posągi
obnoszone wzdłuż muru – puste słowa; przeżycia z przeszłości / mur – oddziela
szczęście od strachu przed samotnością / odbicie w wodzie – odkrycie przyczyn toksyczności związku / świat poza murem – dostrzeżenie negatywnej atmosfery; nauka
życia poza toksycznym środowiskiem; życie teraźniejszością; wyleczenie z depresji;
wiedza, rozeznanie w interakcjach międzyludzkich / słońce – bycie szczęśliwym;
JASKINIA JAKO SYSTEM (20): JASKINIA SYSTEM OGRANICZEŃ: cienie –
nierealne obietnice; wyobraźnia, pozory; opinie o nas (2), kłamstwa; własne przeświadczenia / kajdany – decyzje, które ograniczają nasz pogląd; sprawy doczesne;
problemy i troski; pragnienia, namiętności; formy, w które nas wtłoczono; iluzje /
wyjście z jaskini – przewartościowanie własnego myślenia; zderzenie z inną kulturą //
JASKINIA JAKO SKOSTNIAŁY SYSTEM: jaskinia – świat starszego pokolenia;
skorupa starszego pokolenia; zniewolenie kulturą, stereotypami, tradycją / cienie –
Poniżej przykładowy, częściowy opis, jaki otrzymałam: Roztrząsają dawne zdarzenia, w głowie układają
scenariusze, co mogliby zrobić, gdyby powiedzieli, zadecydowali inaczej. Kajdanami dla nich są ich myśli.
Ktoś z zewnątrz (z teraźniejszości) chce ich wyrwać z tego zniewolenia myślami i przenieść do teraźniejszości
i albo to się udaje (…), albo siedzą w niej i użalają się nad sobą, nie widząc prawdziwego świata.
9
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światopogląd; opinie na temat młodego pokolenia; fałszywa rzeczywistość / świat poza
murem – świat młodych; podróże / wyjście z jaskini – wyrwanie się z systemu /
powrót do jaskini – ponowne wrzucenie / słońce – przekonanie starszego pokolenia do
racji młodych; doświadczenie, wiedza // JASKINIA SYSTEM NORM: cienie –
przyjęte wzorce, stereotypy / kajdany – przesądy, uprzedzenia, przyzwyczajenia /
wyjście z jaskini – łamanie konwenansów;
JASKINIA JAKO SYMBOL ZNIEWOLENIA (8)
jaskinia – państwo; życie w nieświadomości; technologia; niewiedza, Matrix;
zamknięta wspólnota religijna / kajdany – brak wolności słowa / cienie – koncepcja
życia narzucona przez dyktatora; iluzja pozornego szczęścia; lodówka-telewizor, setki
razy oglądane filmy, cudze emocje / wyjście z jaskini – ucieczka z sekty / odbicie
w wodzie – poznanie przyjemności, technologii, prawdy o świecie / słońce –
prawdziwy świat;
JASKINIA JAKO METAFORA ŻYCIA (CODZIENNEGO lub DOCZESNEGO) (5)
ludzie w jaskini – ludzie przyzwyczajeni do swojej egzystencji, do patrzenia na
szare kształty, cienie; żyją z dnia na dzień; nie poszukują czegoś, poza jaskinią; zagłuszona rzeczywistość / cienie – szum i hałas, konsumpcja rzeczywistości10 / kajdany –
sprawy doczesne / wyjście z jaskini – oślepienie wiedzą, ideą istnienia czegoś więcej /
słońce – Bóg / życie w jaskini – życie nastawione na zaspokajanie podstawowych
potrzeb / życie poza murem – realizacja potrzeby pełniejszego życia i poznania; realizacja potrzeb wyższych;
JASKINIA JAKO SYMBOL NIEWIEDZY i PRYZWYCZAJEŃ (9)
jaskinia – zamknięcie w głupocie; trwanie w tradycji (2); ograniczona wiedza;
zamknięcie na inne perspektywy; uparte trwanie we własnych przekonaniach;
światopogląd; stare nawyki; przyzwyczajenia (2); życie w niewiedzy; niewiedza jako
bezpieczna przystań; schronienie / kajdaniarze – głupcy; lękają się inności; lęk przed
nieznanym / wyjście z jaskini – przekraczanie granic poznania; bolesne poznawanie
prawdy; otwarcie na inność, nowość; forma buntu / powrót do jaskini – chęć pomocy,
uświadomienia ludzi; przebudzony nie może przekonać reszty do swojego punktu
widzenia;
JASKINIA JAKO TRWANIE W FAŁSZU (9)
Przykładowy jeden z opisów:
Ludzie zamknięci w jaskini odbierają to, co widzą jako prawdę, ponieważ jest
to jedyna prawda, która jest dla nich dostępna. Nie widzą przedmiotów, które
rzucają cień na ścianę, widzą jedynie cienie tychże przedmiotów. Tym samym
nawet gdyby dowiedzieli się, że poza cieniem istnieje przedmiot, który jest jego
źródłem, dla nich ten cień wciąż pozostałby prawdziwszy oraz istotniejszy.
ludzie w jaskini – ludzie zapatrzeni w rzeczywistość, która nie jest prawdziwa;
wychowani w określonych warunkach (2) / jaskinia – rzeczywistość budowana przez
Kolejne opisy: W mojej interpretacji cienie w jaskini to szum i hałas, który jest dziś – w epoce postmodernizmu – silnie odczuwalny. Osoba, która całe swoje życie spędza na karmieniu się szumem medialnym
i konsumowaniu rzeczywistości, ma nikłe szanse na ujrzenie współczesnych przemian społecznych takimi, jakie
naprawdę są. W tym przypadku jaskinia to zagłuszona rzeczywistość…/ Ludzie są skrępowani łańcuchami,
które są rozumiane przeze mnie jako sprawy doczesne. Wielu z nas zajmuje się w życiu własnymi sprawami,
problemami, które są przemijające. W ten sposób oddalamy się od poznania idei. Należy porzucić sprawy
doczesne i w ten sposób będziemy w stanie poznać prawdziwe i najwyższe dobro, ideę, jaką jest Bóg. Tylko
idee w naszym życiu mogą nam przynieść szczęście.
10
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innych; ograniczenia (2); to, co znane / cienie – manipulacja / świat poza jaskinią –
wolność; szerokie horyzonty;
INNE (10):
jaskinia jako piekło; jaskinia jako ego; jaskinia jako łono; jaskinia jako świat wyobrażeń; jaskinia jako symbol rozwoju: …historia przywodzi mi na myśl pokonywanie
kolejnych granic poznania. Kiedy przekroczy się jedną z nich, to na samego siebie
z przeszłości (…) patrzyć można ze smutkiem i politowaniem; jaskinia jako idea
kosmicznego horroru: …ludzki umysł nie jest w stanie pojąć „obiektywnej rzeczywistości”, a doświadczenie jej musi prowadzić do szaleństwa.

3.3. Odczytania metafory jaskini
Główne konstrukty myślowe, wokół których można skoncentrować wygenerowane
przez uczestników badania opisy, dotyczyły odczytania metafory jaskini w odniesieniu do:
• relacji międzyludzkich: konfliktów międzypokoleniowych, nieudanych związków,
toksycznych relacji, fałszywych opinii;
• technologii: świata cyfrowego, świata wirtualnego, uzależnienia od technologii;
• siły przekazu medialnego: świata kreowanego przez media, manipulacji i propagandy informacyjnej;
• doświadczeń osobistych: depresji, refleksji nad śmiercią, nad życiem doczesnym;
• wiedzy: samorozwoju, poznania, refleksji nad sensem życia;
• trwania w fałszu, niewiedzy, zakłamaniu i ucieczce przed prawdą;
• szeroko pojętego systemu ograniczeń;
• przebywania w sferze własnego komfortu, utartych schematów, przyzwyczajeń.
Na gruncie subiektywizmu traci sens spór o to, który z potocznych obrazów jest
prawdziwy, właściwszy, czy trafniej opisuje pewne własności, jakości czy stany. Pogląd
na rzeczywistość, zgodnie z którym ludzie „widzą rzeczy takimi, jakimi one w rzeczywistości są”, nie obronił się. Od czasów kantowskiego przewrotu kopernikańskiego
i uznania postrzegania świata przez pryzmat apriorycznych składników intelektu
zgodnie głosimy, że ludzie widzą rzeczy takimi, jakimi one są dla nich. Jednakże
dobrze wiemy, że w potocznym rozumieniu ludzie mają skłonność do budowania przeświadczenia, że ich „prawda” jest prawdziwsza od innych prawd.
Potoczne interpretacje ukazują siłę subiektywistycznego oglądu świata: jaskinia jest
symbolem sfery komfortu, światem zbudowanym na przyzwyczajeniach, utartych
schematach poznawczych, ucieczką przed konfrontacją, schronieniem. Widzimy na
przykładzie tej niewielkiej próby, że potoczne interpretacje prezentują również stan
kondycji ludzkiej, miejsce człowieka w świecie, uwidaczniają, że młodzi ludzie czują
się zagubieni w otaczającej ich rzeczywistości: wirtualnej, medialnej, społecznej, że
towarzyszą im różne lęki emocjonalne. Przywołane przez uczestników badań obrazy
naświetlają te perspektywy, które są im najbliższe, przez pryzmat których postrzegają
oni otaczającą ich rzeczywistość oraz interpretują codzienność, relacje z państwem czy
innymi ludźmi.
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4. Zakończenie
Metafora jaskini platońskiej ma ponadczasowy charakter – dostarcza ona licznych
inspiracji do analizy rzeczywistości. Z jednej strony mamy do czynienia z dziełem
literackim, z drugiej strony – dzieło to jest nośnikiem głębokiej refleksji filozoficznej,
doskonałym przykładem połączenia filozofii i literatury jako nośnika wartości.
Potocznym odczytaniom metafory jaskini towarzyszą następujące sposoby myślenia:
droga mniemań-droga rozumu; doksa-episteme; świat opinii-świat prawd(ziwy);
ukryta prawda-wszechobecność pozorów i złudzeń; świat nietrwały i zmiennyrzeczywistość prawdziwa w swoim bycie; zniewolenie-wolność; bycie nieszczęśliwym-bycie szczęśliwym; świat wirtualny-świat realny. Przywołane sposoby myślenia
mają dualistyczny charakter: są dwie rzeczywistości, dwa różne od siebie byty,
przedstawienia vs. pojęcia, co oddaje ducha filozoficznej metody, przywołanej przez
„czcigodnego i strasznego zarazem”. Platon usiłował pogodzić zmienną heraklitejską
rzeczywistość ze stałym i niezmiennym bytem Parmenidesa. Rozróżnienie rzeczywistości na tę dostępną poznaniu przy użyciu zmysłów i na drugą, inteligibilną,
dostępną tylko na drodze poznania rozumowego, ma swoje źródło w sposobie myślenia charakterystycznym dla logiki zachodu, stąd nie dziwi przekonanie, że wszystko
jest u Platona.
Zdaniem Dariusza Kuboka11 można wskazać granicę między drogą rozumu a drogą
opinii. Granica ta przebiega pomiędzy tym, co określone, a tym, co nie określone,
między myśleniem a zwykłym nazywaniem. Dla autora „Metodologii badań społecznych”12 problemem jest to, że nauki społeczne nie starają się rozumieć ludzi, tylko
starają się pojąć system, w którym ludzie funkcjonują. System ten ma na celu wyjaśnić,
dlaczego ludzie robią to, co robią.
Podsumowując, analiza potocznego sposobu rozumienia metafory jaskini ukazuje
postrzeganie świata z perspektywy wybranych aspektów ludzkiej egzystencji, dążenia
do prawdy, pragnienia zrozumienia ludzi, wglądu w otaczający świat. Alegoria jaskini
dostarcza narzędzi nie tylko o charakterze epistemologicznym, ontologicznym, religijnym, czy politycznym, ale również o charakterze dydaktycznym, hodegetycznym,
jak i psychoterapeutycznym, co jest wyraźnie widoczne w odczytaniach jaskini jako
stanu zniewolenia myślami, stanu depresji, konieczności pogodzenia się z własną
śmiertelnością. Język jako narzędzie kształtowania postaw – na przykładzie metafory
jaskini – ukazuje wielości możliwych spojrzeń na rzeczywistość.
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Streszczenie
Metafora jaskini platońskiej to źródło inspiracji do licznych analiz. Niniejsza praca ukazuje potoczne interpretacje fragmentu VII ks. „Państwa”, 514-517 a – metafory jaskini platońskiej. Przedmiot analizy to 97
opisów. Badania przeprowadzono wśród studentów pierwszego stopnia na kierunku filologia Wydziału
Neofilologii UAM przy wykorzystaniu metody skojarzeń swobodnych. Stwierdzono, że sposobowi
odczytania metafory jaskini towarzyszył dualistyczny ogląd, dla przykładu: ukryta prawda-wszechobecność pozorów i złudzeń; zniewolenie-wolność; świat wirtualny-świat realny. Silne hasła dotyczą sposobu
odczytania metafory jaskini z perspektywy relacji międzyludzkich, wszechobecnej w życiu technologii
bądź/i uzależnienia od niej, dostępu do świata wirtualnego, siły przekazu medialnego, obrazu świata
kreowanego przez media, obecności propagandy informacyjnej, ale również osobistych doświadczeń
respondentów, jak depresja czy toksyczne relacje. Potoczne interpretacje zwróciły uwagę na siłę
subiektywistycznego oglądu świata. Zdaniem badanych jaskinia jest symbolem strefy komfortu, bezpiecznym miejscem, światem zbudowanym na przyzwyczajeniach. Zebrane dane przywołują te perspektywy, które są najbliższe młodym ludziom (uczestnikom badań), przez pryzmat których postrzegają oni
otaczającą ich rzeczywistość, własną codzienność, i interpretują swoje miejsce w świecie, relacje z państwem,
z drugim człowiekiem.
Słowa kluczowe: potoczne interpretacje, metafora jaskini platońskiej, sposoby odczytania metafory jaskini
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Biblijny obraz Boga wg C.G. Junga a ludzka skłonność
do projekcji zaburzeń osobowości na środowisko
zewnętrzne w świetle koncepcji A. Kępińskiego
1. Wstęp
Refleksyjność Carla Gustava Junga (1875-1961), jak również o czterdzieści trzy
lata młodszego Antoniego Kępińskiego (1918-1972)2 zmieniła oblicze psychiatrii,
wnosząc do niej nawyk koncentrowania się bardziej na chorym aniżeli na samej chorobie. Obydwaj lekarze, poznając pacjenta, wykazywali zainteresowanie jego duchowością – uważali bowiem, że sfera ta nie pozostaje bez znaczenia dla zdrowia.
Podejście to może być inspiracją do podjęcia próby analizy zawartych w Biblii opisów
relacji bosko-ludzkich pod kątem psychologicznym. Niniejsza praca stanowi próbkę
takiej właśnie analizy, przeprowadzonej w oparciu o zestawienie Jungowskich interpretacji Pisma Świętego z opisami klinicznych zaburzeń relacji z innymi ludźmi, jak
również z samym sobą, które sporządził prof. Kępiński.
Religijne motywy pojawiają się w pracach szwajcarskiego lekarza (jak również
innych psychoanalityków i psychiatrów) nie przez przypadek. Pogląd, zgodnie z którym religia oddziałuje na osobowość człowieka, ma charakter na tyle obiektywny, że
wpłynął na uczynienie pedagogiki religii gałęzią religioznawstwa, której nie odmawia
się prawa do miana nauki. Bada ona znaczenie duchowości dla rozwoju jednostki
i społeczeństwa3.
Jednym z pierwszych skojarzeń, które wywołuje postać Carla Gustawa Junga,
powinno być pojęcie jaźni. Jej koncepcja bowiem legła u podstaw psychologii owego
lekarza, filozofa i współbudowniczego fundamentów psychoanalizy. Nie dziwi zatem
stała obecność tego terminu w Jungowskich rozprawach dotyczących duchowości
człowieka jako ważkiego problemu badawczego psychologii. Zapoznając się z nimi,
trudno oprzeć się wrażeniu, że sformułowana przez szwajcarskiego doktora koncepcja
jaźni była niejako farbą, za pomocą której namalował on wizerunek Boga. Zanim
wyjaśnię źródło tej refleksji, przytoczę oryginalne definicje jaźni.

2. Pojęcie jaźni a koncepcja Boskiego dualizmu
Otóż pojęcie to dr Jung wywodził z archetypów, czyli utrwalonych przez wieki
w ludzkiej psychice oraz duchowości typów reprezentujących najróżniejsze, od zawsze
bliskie człowiekowi wartości. Archetyp i jaźń są pojęciami bardzo sobie bliskimi.
Czynnikami odróżniającymi od siebie oba terminy są czas i środowisko. Zarówno
archetyp, jak i jaźń posiadają znamiona ponadczasowości i dotyczyć mogą różnych
maria.wilk1992@gmail.com, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, www.wsks.pl.
Podstawowe informacje i literatura nt. obu tych postaci zob.: Bartczak R., Jung Karol Gustaw, [w:]
Powszechna Encyklopedia Filozofii, wersja internetowa, http://www.ptta.pl/pef/pdf/j/jungkg.pdf [data dostępu:
16.12.2021]; Górka T., Kępiński Antoni, ibidem, http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/kepinskia.pdf [data dostępu:
16.12.2021].
3
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środowisk, tylko jaźń jednak nie pozwala określić się czasem ani miejscem w ogóle.
Aby zilustrować tę rozbieżność przykładem, współtwórca podstaw psychoanalizy
posłużył się sylwetką Jezusa z Nazaretu. Można nadmienić, że postać i dzieło, jakiego
dokonał Chrystus, są niewątpliwie ponadczasowe, jednak narodzenie Mistrza i Jego
działalność publiczna jest możliwa do ulokowania w czasie i przestrzeni. Możemy
zatem mówić o archetypie Mesjasza. Jednak wartości, których nauczał i ludzkie
tęsknoty, na które odpowiedział, a także nadzieje, które ożywił, nie dają się zamknąć
w ramach czasowych czy środowiskowych nawet przez najlepszych historyków. Dlatego
możemy mówić o nich w kontekście jaźni, czyli symbolu archetypu. Ów skomplikowany termin zasługuje na przytoczenie słów jego odkrywcy:
(…) jest rzeczą nie do pomyślenia, żeby mogła istnieć jakaś określona postać,
która wyrażałaby nieokreśloność archetypu. Wskutek tego poczułem się
zmuszony nadać odpowiedniemu archetypowi psychologiczną nazwę jaźni.
Pojęcie to jest do tego stopnia określone, że może oddać istotę całości
człowieka, zarazem jednak na tyle nieokreślone, że potrafi wyrazić nie dający
się opisać i nie dający się określić charakter tej całości. (…) Toteż w sensie
naukowym pojęcie ,,jaźń” nie wykazuje ani wyłącznie na Chrystusa, ani na
Buddę, lecz na całość odpowiednich postaci, każda zaś z nich jest symbolem
jaźni4.
Bóg, którego obraz na dalszych stronicach nakreśla uczeń Zygmunta Freuda, jest
Bogiem religii chrześcijańskiej. Wybór ów nie był przypadkowy ani – jak się zdaje –
umotywowany szczególnym przywiązaniem dra Junga do tego wyznania. Jung skupił
się na Bogu chrześcijańskim ze względu na szczególne znaczenie Jego wizerunku dla
rozwoju kształtującej się dopiero nowej dyscypliny nauki. Wyjaśnia:
Symbol Chrystusa ma wielkie znaczenie dla psychologii, ponieważ – obok
Buddy – stanowi on być może – najbardziej rozwinięty i zróżnicowany symbol
jaźni. Za probierz i treść istniejących wypowiedzi na temat Chrystusa, które
pozostają w niezwykłej harmonii z danymi psychologicznej fenomenologii
jaźni (…) Pojawienie się tu jednorazowej osobowości ludzkiej, posiadającej
jednocześnie nie dającą się określić naturę Boską, odpowiada absolutnie
indywidualnemu charakterowi jaźni, która łączy ze sobą aspekt jednorazowości z aspektem wiecznym, to, co szczególne z tym, co ogólne5.
Po próbie ogólnego nakreślenia terminu jaźni nadchodzi czas na wskazania konkretnych jej aspektów, które będą kluczowe dla obronienia postawionej tezy o pojęciu
jaźni jako farbie, którą dr Jung maluje obraz Boga. Otóż podstawowym przymiotem,
jaki uczeń Zygmunta Freuda przypisuje jaźni, jest jej sprzeczność. Jaźń nie ma natury
jednorodnej, zbudowana jest natomiast z wielu opozycyjnych względem siebie cech.
Jaźń stanowi unię przeciwieństw6 – definiuje jej odkrywca. Wiedzę tę uważa za istotną
dla właściwej pracy terapeutycznej z pacjentem:

4

Jung C.G., Wprowadzenie do psychologiczno-religijnej problematyki Alchemii, [w:] idem, Psychologia
a religia. Wybór pism, tłum. Prokopiuk J., Książka i Wiedza, b. m. 1970, s. 230.
5
Ibidem, s. 231-232.
6
Ibidem, s. 232.
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Już pierwsze próby rozwijającej się psychoterapii, mające na celu przeniknięcie w dziedzinę właściwej psychologii, doprowadziły do zderzenia z leżącą
u samych podstaw psyche p r o b l e m a t y k ą p r z e c i w i e ń s t w.
Struktura psyche jest bowiem w istocie rzeczy do tego stopnia oparta na
zasadzie sprzeczności lub kontrapunktu, że doprawdy nie sposób ważyć się na
jakieś stwierdzenie psychologiczne lub ogólne, by nie być natychmiast
zmuszonym do wygłoszenia sądu wręcz przeciwnego7.
Owa przestroga zdaje się być dowodem na praktyczność pojęcia jaźni. Nie jest ono
tezą filozoficzną o charakterze czysto teoretycznym, lecz wzrosłą na gruncie doświadczenia pracy z człowiekiem refleksją o jego skomplikowanej naturze. Takie rozumienie jaźni nie pozostaje bez znaczenia dla kierowania procesem terapeutycznym –
nasuwa wniosek, że nie ma w niej miejsca na gotowe odpowiedzi czy szybkie rozwiązania. Według powołującego się na myśl heglowską współczesnego badacza
Przemysława Tacika, owa wewnętrzna niespójność stanowiła źródło bólu u bohatera
Starego Testamentu Hioba – z trudem znosił on swą wewnętrzną niespójność. Ciążyła
mu dysproporcja pomiędzy własną siłą moralną a mocą innych obszarów jego osoby8.
Pojęcie jaźni według jego odkrywcy znajduje swoje zastosowanie nie tylko
w stosunku do ludzi. Dobro i zło są sobie bliższe niż jednojajowe bliźnięta!9 – przekonuje dr Jung o jej moralnie ambiwalentnej naturze i przeciwstawia ją fundamentalnej
dla chrześcijaństwa zasadzie zdecydowanego i wyraźnego oddzielania dobra od zła10.
Jednakże dr Jung nie utożsamia osobowości Boga z chrześcijańską doktryną. Uważa
bowiem, że Boska natura podlega tym samym prawom, co jaźń, stanowi zatem unię
przeciwieństw. Tezę tę, lekarz i humanista sformułował pod wpływem własnej interpretacji Pisma Świętego. Niemniej jednak nie można pominąć faktu, że Jungowskie
dzieła podejmujące tematykę religijną nie stanowiły wyznania wiary swojego autora.
On sam zresztą, przy okazji opisywania archetypów pochodzenia religijnego,
podkreślał swoją neutralność w tej materii:
Kiedy np. wypowiadamy słowo „bóg”, to wyrażamy pewien obraz czy pojęcie,
które z biegiem czasu podlegało wielu przemianom. Przy tym nie jesteśmy
w stanie stwierdzić z jakąkolwiek pewnością – jeśli nie kierujemy się wiarą –
czy te przemiany dotyczą tylko obrazów i pojęć, czy też obejmują także same
zjawiska niewyrażalne11.
Widzimy zatem, że dr Jung dzieli się swoim pytaniem filozoficznym, przy czym
ma odwagę na pytaniu poprzestać.
Reasumując pierwszą część pracy, Carl Gustav Jung nakreślił osobowość Boga
jako wierne odbicie charakteru jaźni, będącej unią przeciwieństw. Konsekwencją takiej
koncepcji okazało się podważenie prawdziwości przedstawianego w doktrynie katolickiej wizerunku Boga jako samego Dobra, nieskończonej Mądrości i Miłości –
Jung C.G., Zasadnicze problemy psychoterapii, tłum. Reszke R., Wydawnictwo KR, Warszawa 1994, s. 73.
Tacik P., Prawo, ciało, sprawiedliwość. Hiob, Kronos. Metafizyka, kultura, religia, 2015, nr 1 (32),
https://www.academia.edu/12588535/Prawo_cia%C5%82o_sprawiedliwo%C5%9B%C4%87_Hiob_Law_B
ody_Justice_The_Book_of_Job_ [data dostępu: 06.01.2022], s. 3.
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Ibidem, s. 258.
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,,jungowski” Bóg jest w równym stopniu dobry, co zły, równie kochający, co nienawidzący itd. Zdolność rozumienia istniała w Bogu obok braku rozumienia, podobnie
jak dobroć obok okrucieństwa i siła twórcza obok woli zniszczenia. Wszystko w Nim
było i żadna cecha nie przeszkadzała innej12 – opisuje szwajcarski filozof. Posiada On
każdą cechę w jej totalności, a więc m.in. jest absolutnie sprawiedliwy, jednakże
w stopniu równie doskonałym posiada także przeciwieństwo każdej z tych cech13 –
czytamy. Podobny sposób pojmowania Boskiego charakteru przypisywał biblijnemu
Hiobowi:
Hiob jest pewien, iż znajdzie w Bogu pomocnika i obrońcę przed Bogiem. Jest
on równie pewien istnienia zła w Jahwe, jak pewien jest, że istnieje w Nim
dobro. Po człowieku, który wyrządza nam zło, nie możemy spodziewać się
pomocy. Jahwe nie jest jednak człowiekiem; toteż jest On zarazem prześladowcą i pomocnikiem, przy czym każdy z tych Jego aspektów jest równie
rzeczywisty14.
Taka charakterystyka może nasuwać skojarzenie z osobowością schizofreniczną,
jednak, jak się okazuje w dalszych zdaniach, jest ono mylne: Jahwe nie jest istotą
rozczepioną, lecz antynomią, totalną sprzecznością wewnętrzną, stanowiącą nieodzowne
założenie Jego ogromnej dynamiki, Jego wszechmocy i wszechwiedzy15 – czytamy. Tak
więc połączenie w Boskiej osobowości skrajnie opozycyjnych względem siebie cech
warunkuje według dra Junga tożsamość Stwórcy jako absolutu i ma charakter
pierwotny, nie jest zaś – jak w przypadku schizofrenii – zachwianiem naturalnego ja.
Ów Boski dualizm, który wg dra Junga został odkryty w niezmierzenie dawnych
czasach, nie pozostaje bez znaczenia dla współczesnych:
O tym, w jaki sposób ludzie tamtej epoki odczuwali swego Boga, wiemy dzięki
świadectwom Pisma Świętego. Jednakże nie o to nam tu chodzi; interesuje nas
raczej to, w jaki sposób żyjący w naszych czasach, wychowany po chrześcijańsku człowiek ustosunkowuje się do ciemnych stron Boga, które okazuje nam
księga Hioba, lub też w jaki sposób oddziałują one na niego16.
Zdanie to wyraźnie dowodzi, iż, badając Boski wizerunek na podstawie Pisma
Świętego, Carl Gustav Jung nie odgrywa roli historyka, pozostaje natomiast sobą –
psychologiem głębi. Tak więc zafascynowany historią i Biblią analityk przedstawia
portret psychologiczny Boga w zarysie:
Jahwe (...) nie lubi krytycznych myśli, które mogłyby w jakiś sposób zmniejszyć
uznanie, jakiego się domaga. Chociaż o mocy Jahwe głośno jest w kosmicznych przestrzeniach, to jednak podstawa Jego bytu jest tak wąska, że potrzebuje On świadomego odbicia, aby rzeczywiście istnieć. Byt jest oczywiście
o tyle ważny, o ile ktoś jest jego świadomy. Dlatego właśnie Stwórca potrzebuje
świadomego człowieka, jakkolwiek wskutek Swej nieświadomości najchętniej
zahamowałby proces zdobywania świadomości przez ludzi. Dlatego też Jahwe
Idem, Odpowiedź Hiobowi, [w:] Psychologia a religia, op. cit., s. 262.
Ibidem, s. 269.
14
Ibidem, s. 266.
15
Ibidem.
16
Ibidem, s. 262.
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potrzebuje uznania małej grupy. Można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby
grupie tej przyszło na myśl cofnąć swój poklask: Jahwe wpadłby najpierw
w gniew połączony ze ślepą żądzą zniszczenia, następnie pogrążyłby się w piekielnej samotności i najbardziej dręczącym niebycie i wreszcie, stopniowo,
zbudziłaby się w Nim znowu niewypowiedziana tęsknota za czymś, co pozwoliłoby Mu poczuć, że istnieje17. (…) W takiej sytuacji współczesny, nowoczesny
człowiek miałby wrażenie, że otwarła się przed nim czarna przepaść, że grunt
usuwa mu się spod nóg, albowiem spodziewa się, że jego Bóg pod każdym
względem przewyższa śmiertelnych: jest od nich lepszy, wspanialszy i szlachetniejszy, nie zaś bardziej zmienny i bardziej niepewny pod względem
moralnym18.
Zgodnie z przytoczoną charakterystyką, Przedwieczny powołał do życia ludzi, by ci
potwierdzali Jego istnienie. Jest czuły na ocenę z ich strony, zatem za fasadą bezkresnej mocy kryje się niepewność siebie i wywodząca się z niej labilność emocjonalna. Podobne zjawisko zaobserwować można wśród ludzi cierpiących na urojenia
wielkościowe.

3. Biblijny opis Boskich działań destrukcyjnych a ludzkie pragnienie
budowy nowego świata na gruzach starego
Przytoczony powyżej portret psychologiczny Boga może przywodzić na myśl
pewne aspekty osobowości schizofrenicznej, jakie opisał prof. Antoni Kępiński:
Lęk w ostrej schizofrenii, to lęk niszczenia i lęk budowy. Powstaje on na skutek
burzenia dotychczasowego świata i na skutek budowania nowego. Ten nowy
świat jest przerażający, gdyż powstaje z tego, co tai się w najgłębszych
warstwach psychiki, co nie ma kresu i oznaczoności. Lęk w ostrej schizofrenii,
jest tragicznym ostrzeżeniem, że nie można bezkarnie opuszczać świata,
w którym się wzrastało od urodzenia, choćby ten świat był jak najbardziej
nieprzychylny. Budowa (świata psychotycznego – M.W.) nie jest realna, nie
dokonuje się w interakcji ze światem zewnętrznym. Budowa ta jest „zjadaniem” samego siebie i dla tego między innymi po ostrym okresie choroby
przychodzi schizofreniczna pustka19.
Zapoznając się z obydwoma przytoczonymi wyżej opisami, w pierwszej chwili
można by odnieść wrażenie, że dotyczą one tej samej osoby. Wgłębiając się jednak
w każdy z nich, trudno nie zauważyć zasadniczej różnicy; tkwi ona w przyczynie tragicznej zmiany stosunku do świata. Otóż wg dra Junga Stwórca zamienia się w niszczyciela, następnie zaś w pogrążonego w beznadziei i depresji samotnika, z powodu
braku należnego mu uwielbienia. Przyczyna analogicznego regresu u wielu osób cierpiących na ostrą schizofrenię leży natomiast nie w braku afirmacji ze strony otoczenia,
lecz w niemożności odnalezienia się w jego twardych niekiedy realiach. Jako grupa
ludzi o szlachetnie delikatnej konstrukcji psychicznej, zwyczajnie do nich nie pasują.
Prof. Kępiński charakteryzuje podłoże ich choroby w sposób następujący:
17

Ibidem, s. 270.
Ibidem, s. 267.
19
Kępiński A., Lęk, [w:] Psychiatria humanistyczna. Kompendium, wybór i układ Ryn Z.J., Wydawnictwo
Literackie, b. m. 2003, s. 206.
18
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Ludzie ci (chorzy na schizofrenię – M.W.) od wczesnej młodości, a niekiedy od
dzieciństwa czują się inni, obcy, niezrozumiani, przeważnie mają nastawienie
lękowe do swego środowiska (…) często są to „idealne” dzieci, najlepsi
uczniowie, przykład dla innych. Ale pod tym idealnym podporządkowaniem się
presji otoczenia kryje się lęk, (…) poczucie samotności i inności20.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuścić, że do Jungowskiej koncepcji
Boga jako Stwórcy i niszczyciela przyczyniła się lektura biblijnej historii o potopie.
Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest
skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego:
Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna
wykroczeń przeciw Mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią21. (...) Ja zaś
sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której
jest tchnienie życia…22
Taką postawę dr Jung interpretuje jako przejaw Boskiej niespójności i wynikającej
z niej niekonsekwencji. W zamyśle Stwórcy nie całe jednak dzieło ma ulec zniszczeniu: wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze23. Bóg postanowił oszczędzić Noego i jego najbliższych, gdyż Noe, człowiek prawy, wyróżniał
się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe24.
Widzimy zatem wyrazistą dychotomię pomiędzy krystalicznym Noem a zepsutą
resztą ludzkości, która zawiodła pokładane w niej przez Stwórcę nadzieję. Noe zdaje
się być przez Boga angelizowany, pozostali zaś – demonizowani. Przywodzi to na
myśl typowy dla schizofrenii sposób postrzegania ludzi wokół siebie. Jak zauważa
prof. Kępiński:
Pod wpływem schizofrenicznego kolorytu uczuciowego rodzą się jakby całkiem
nowe postacie – skrajnie potworne lub skrajnie piękne. Dlatego otoczenie
społeczne chorego na schizofrenię składa się z aniołów i szatanów, ludzi
niezwykle pięknych i niezwykle potwornych, przyjaciół i zaciętych wrogów itp.
świat społeczny staje się biało-czarny25.
Nawyk takiego dzielenia otoczenia ma swoje źródło w rozpaczliwej konieczności
uporządkowania obrazu świata, który – w przypadku cierpiących na schizofrenię – jest
owładnięty przez chaos. Silna potrzeba chroniącego przed unicestwieniem ładu uwidacznia się również w opisie wytycznych, jakie otrzymał Noe od swojego Wybawcy:
A oto, jak masz ją wykonać: długość arki – trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci – jej
szerokość i wysokość jej – trzydzieści łokci. Nakrycie arki, przepuszczające
światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej
ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią26.
20

Idem, Schizofrenia, [w:] Psychiatria humanistyczna, op. cit., s. 304.
Rdz 6, 11-13, ten i dalsze cytaty z Pisma Świętego za tłumaczeniem Biblii Tysiąclecia.
22
Rdz 6, 17.
23
Rdz 6, 17-18.
24
Rdz 6, 9.
25
Kępiński A., Schizofrenia, [w:] Psychiatria humanistyczna, op. cit., s. 305.
26
Rdz 6, 15-17.
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Dając Noemu tak konkretne wytyczne, Bóg zdaje się wychodzić naprzeciw dającej
poczucie bezpieczeństwa potrzebie ładu, tak ważnej dla człowieka walczącego o przetrwanie, jakim był Noe. Potrzeba ta jednak nie jest obca ludziom współczesnym:
skomplikowanie stosunków społecznych (...) powoduje, że człowiek czuje się
we współczesnym świecie zagubiony i bezsilny, stąd poczucie, że żyje się
w „zwariowanym świecie”, trudność uporządkowania otaczającego świata,
tęsknota za jakimś porządkiem, integracją i lęk przed totalną zagładą27.
Powyższe spostrzeżenia nasuwają refleksję, że pewne aspekty przeżyć i potrzeb
psychicznych bohaterów historii biblijnych noszą znamiona ponadczasowości.

4. Cechy osobowości anankastycznej napotykane w opisie bohaterów
Księgi Hioba
Do tego samego wniosku łatwo dojść, zapoznając się z historią Hioba, która tak
bardzo zainteresowała dra Junga. Ta metaforyczna postać jest, jak wiemy, archetypem
niewinnie cierpiącego. Choć przyznać należy, że przymiotnik „niewinny” zdaje się nie
oddawać w pełni wartości owego biblijnego bohatera. Już na samym początku poświęconej sobie Księgi został on przedstawiony jako mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny
i unikający zła28. Kilka wersetów później dochodzimy do wniosku, że postawa wystrzegania się grzechu w przypadku Hioba obarczona była niezwykłym lękiem nawet
przed samą możliwością jego popełnienia – przez siebie lub swoich najbliższych. Na
początku przywołanej księgi czytamy:
Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał
po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje trzy
siostry, by jadły i piły z nimi. Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to,
by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby. Bo mówił Hiob do siebie: „Może moi synowie
zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu?” Hiob zawsze tak postępował29.
Hiob zatem miał w zwyczaju składać ofiary przebłagalne po wspólnych ucztach
swoich dzieci niejako „na wszelki wypadek”, gdyż zabawa i towarzyszące jej przyjemności jawiły się w jego oczach jako niebezpieczeństwo zaistnienia grzechu. Ów
surowy sposób myślenia nosi znamiona osobowości anankastycznej (gr. ἀναγκαστικός
„anankastikos” – kompulsja, wewnętrzny przymus), którą to – wg prof. Kępińskiego –
cechuje pielęgnowanie tego typu skojarzeń.
Wszelkie przyjemności mają dla niego (anankasty – M.W.) znamię grzechu,
przyjemnością staje się dręczenie samego siebie, ustawiczna walka ze swymi
uczuciami, które są dla niego mową szatana, narzucanie sobie nieraz sprzecznych z naturą zakazów i nakazów30.
Tak właśnie owo zaburzenie charakteryzuje jeden z prekursorów psychiatrii
humanistycznej.
Kępiński A., Schizofrenia, op. cit., s. 158.
Hi 1, 1.
29
Hi 1, 4-5.
30
Kępiński A., Psychopatie, [w:] Psychiatria humanistyczna…, s. 90-91.
27
28
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Ponadto, anankasta przejawia skłonność do stawiania innym podobnie wysokich
wymagań moralnych, co samemu sobie. Ma równie wojownicze nastawienie wobec
(nieraz wyolbrzymionego) zła, które zastaje w samym sobie, jak i w otoczeniu. Również ta przypadłość daje się dostrzec u Hioba:
Dlaczego (…) szukasz u mnie przestępstwa
i grzechu mego dochodzisz?31
(...)
Jest myśl, co mnie tak przeraża,
że drżę na całym ciele:
Czemuż to żyją grzesznicy?
Czy często gaśnie lampa niewiernych,
Czy na nich klęska spada?32
U podłoża takiego nastawienia leży system wartości. Prof. Kępiński wyjaśnia, że:
dla człowieka o osobowości anankastycznej lub obsesyjnej takim (naczelnym –
M.W.) pytaniem jest: „co ja powinienem, a czego mi nie wolno”. Anankasta
zbyt wyraźnie widzi zło w nim samym tkwiące (…), dlatego też stwarza sobie
okrutny gąszcz nakazów i zakazów, które go mają przed tym złem uchronić, to
zło odczynić, a jednocześnie są nieraz karą samemu sobie zadaną33. (…)
Anankaści są (…) surowymi sędziami nie tylko dla siebie, ale też dla otoczenia34.

5. Wątki biblijnych opowieści jako metafora procesu terapii i rozwoju
człowieka
Przywołane fragmenty starotestamentalnych opowieści nie inspirują odbiorcy do
przyjmowania optymistycznych postaw wobec ludzkiej natury czy i – w przypadku
wierzących – Boga. Zawarte w nich opisy zachowań, jak również przeżyć wewnętrznych Stwórcy i Jego stworzeń, nasuwające dziś skojarzenia z przejawami zaburzeń
osobowości, zdają się przemawiać za ponadczasowością i uniwersalizmem Pisma
Świętego. Jeśli jednak dobrniemy do końca wspomnianych historii, przekonamy się, że
niosą one za sobą przesłanie nadziei na uzdrowienie ludzkiej duszy. U schyłku opowieści o potopie, postawa Boga zdaje się niejako symbolizować wyzwolenie się człowieka z zaburzeń anankastycznych:
Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych
i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł
miłą woń, rzekł do siebie: „nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na
ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie
zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo
trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc35.
31

Hi 10, 5-6.
Hi 21, 6-7, 17.
33
Kępiński A., Psychopatie, op. cit., s. 86-87.
34
Ibidem, s. 89.
35
Rdz 8, 20-22.
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Tak więc widzimy zmianę zamiarów Boga względem ludzkości i świata. Można by
się zastanawiać, czy owa zmiana podjęta przez Boga, którego przymiotem jest stałość,
wcześniej zaś – żądza destrukcji u pierwszego Twórcy, nie jest metaforycznym
obrazem zachodzących w człowieku procesów psychicznych – od patologii do
rozwoju. Być może nie zupełnie bezpodstawna byłaby hipoteza, iż autorzy natchnieni
mogli przypisywać Bogu własne zmagania, na zasadzie projekcji; wszak Antoni
Kępiński zauważył, że swoje lęki i agresje rzutujemy w nasze społeczne otoczenie,
w ten sposób ulega ono łatwo wyolbrzymieniu i zniekształceniu36. Wcześniej zaś Carl
Gustaw Jung wysunął nawet pogląd, według którego między obrazem Boga a Bogiem
można postawić znak równości, pozbawiając w ten sposób Osobę Boską autonomii37.
Według Żydów i chrześcijan Bóg jest osobą, z którą można wejść w relacje. Wiąże się
z tym możliwość rzutowania na Niego (oczywiście nieświadomie) własnych treści
psychicznych. Tak więc, akceptacja człowieka, pomimo jego skłonności do grzechu,
przywodzić może na myśl proces terapii anankasty, przebiegającej według zaleceń
prof. Kępińskiego:
Czując, że nie zostanie potępiony, chory już nie potępia siebie tak bezwzględnie za zło tkwiące w nim samym, bo zdaje sobie sprawę, że jest ono
składową ludzkiej natury. (…) nauczyć go zrozumienia własnej natury i większej
tolerancji wobec siebie samego jest wielkim sukcesem terapeutycznym. Przymus (ananke) zostaje przełamany. Dzięki temu człowiek ma przed sobą
otwartą drogę rozwoju38.
W publikacji poświęconej zagadnieniu lęku Antoni Kępiński postawił tezę
o charakterze bardziej uniwersalnym:
Z codziennego doświadczenia wiadomo, jak nasze nastawienia urojeniowe do
bliźnich słabną i w końcu znikają, gdy mamy sposobność do nich się zbliżyć
i lepiej ich poznać39.
Zdanie to można odnieść do procesu terapeutycznego anankastów, u których dopatrywanie się niekoniecznie realnie istniejących form zła w sobie i otoczeniu można by
uznać za swego rodzaju formę urojenia.
Owo „zbliżenie” i „lepsze poznanie” ma również niebagatelne znaczenie dla terapii
osoby cierpiącej na schizofrenię – pozwala poczuć się bezpiecznym na świecie, co może
uwolnić chorego od przymusu burzenia świata, by na jego gruzach wznieść nowy,
lepszy. Pozwala też poczuć się bezpiecznym samemu ze sobą, co może zapobiec
urojeniom na swój temat, które to interpretować można między innymi jako tragiczną
ucieczkę przed przyjęciem prawdziwego, a nie akceptowanego obrazu samego siebie.
Ponadto, dogłębne poznanie człowieka z tą chorobą ułatwia inspirowanie go do rozwijania swoich tendencji twórczych. Tworzenie, jako antyteza niszczenia, jest istotnym
uzupełnieniem farmakoterapii. Zwraca na to uwagę prof. Kępiński:

Kępiński A., Lęk, [w:] Psychiatria humanistyczna, op. cit., s. 210.
Stachowski R., Psychoteologia Carla Gustava Junga, Poznańskie Studia Teologiczne, t. 15, 2003, s. 226-229.
38
Kępiński A., Psychopatie, op. cit., s. 92.
39
Idem, Lęk, [w:] Psychiatria humanistyczna, op. cit., s. 210.
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W schizofrenii wskutek niemożności realizacji zasadniczych postaw uczuciowych (od i do), co właściwie stanowi istotę autyzmu, dochodzi do przerostu
postawy specyficznie ludzkiej „nad”, która nie realizuje się w świecie realnym,
ale patologicznym, powstałym dzięki przerwaniu granicy pomiędzy światem
własnym a otaczającym (projekcja). Stąd „metafizyczny” nurt schizofrenii
i dlatego jest to choroba tak bardzo ludzka. W terapii należy dążyć, by te
tendencje do twórczości, do przekształcania świata, do filozofowania itp.
wyprowadzić ze świata autystycznego w świat wspólny i realny.
Dlatego szczególnie ważna jest terapia zajęciowa. Nie chodzi tu o formalną
terapię zajęciową, ale o taką, w której chory może zrealizować swoje tendencje twórcze. Należy też dążyć do wzmocnienia wiary chorego we własne
możliwości, tj. akceptować jego twórczość, urządzać wystawy, prowadzić
wspólne dyskusje nad „dziełem” chorego. Kwestia akceptacji „dzieła” jest
ważna dla każdego człowieka i wiadomo, jak jej brak może działać traumatyzująco. Szczególnie jednak ważna jest ona w schizofrenii, gdy chory czuje się
przez świat społeczny odrzucony i niepotrzebny40.
Tworząc, stajemy się podobni do obrazu Boga zawartego w opisie stworzenia
świata, nie zaś do wizerunku Boga z historii o potopie.
Z kolei finał opowieści o Hiobie zdaje się nieść za sobą przesłanie o terapeutycznej
mocy przebaczenia. Hiob odzyskał w podwojonej liczbie utraconą rodzinę i mienie po
tym, jak wielkodusznie wstawił się za swoimi przyjaciółmi u rozgniewanego na nich
Boga41. Uczynił to, pomimo iż doświadczył z ich strony dużo niezrozumienia i krzywdzącego osądu. Przebaczenie, uwalniając od gniewu i niekiedy również żalu, pozwala
na nowo widzieć piękno w otaczającym świecie i ludziach, cieszyć nimi, nie zaś czuć
się samotnym i nędznym, niczym Hiob przed metamorfozą swojego stanu. Uwalnia
również od (spotykanych nie tylko w schizofrenii) zapędów o charakterze destrukcyjnym.
Zdaje się, że zdaniem najlepiej podsumowującym powyższe refleksje jest sentencja
prof. Kępińskiego: W miłości umiera stary człowiek, a rodzi się nowy42. Jungowska
teza o Boskim dualizmie może wynikać z dualizmu natury człowieka, który to przemierzając swą drogę stawania się nowym człowiekiem, projektuje własne konflikty
wewnętrzne na osobę Boga. Ewolucja wizerunku Boga przedstawiona na kartach
Biblii nie uszła uwadze Antoniego Kępińskiego. Wysunął on następującą tezę:
teologiczna rewolucja chrystianizmu polegała, jak się zdaje, przede wszystkim
na tym, że Bóg stał się miłością. Lęk został zredukowany przez miłość. Dzięki
cywilizacji zdobywamy świat, podporządkowując go sobie, dzięki kulturze
zbliżamy się do niego przez jego uświęcenie i kochanie. Cywilizacja – to
władza nad światem, kultura – to miłość do świata43.
Owa odnawiająca moc miłości daje nadzieję na szczęśliwe życie w pełnym
sprzeczności świecie.
40

Idem, Schizofrenia, [w:] Psychiatria humanistyczna, op. cit., s. 326-327.
Hi 42, 10-16.
42
Idem, Lęk, [w:] Psychiatria humanistyczna, op. cit., s. 213.
43
Ibidem, s. 210.
41
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Streszczenie
Celem przedstawionej pracy jest ukazanie cech właściwych dysfunkcjom psychicznym (konkretnie schizofrenii i anankastycznym zaburzeniom osobowości) w postawach głównych bohaterów Księgi Rodzaju oraz
Księgi Hioba. Zwrócono również uwagę na występowanie podobnych elementów charakterystyki Boga,
jaką nakreśliły obie Księgi. Uczyniono to, by zbliżyć się do kolejnego celu pracy. Jest nim próba odpowiedzi na pytanie, czy dalekie od ideału przymioty Boskie, jakie odnajmujemy na stronicach Starego
Testamentu, mogą wynikać z projekcji konfliktów wynikających z własnego przeżywania relacji ze
światem, drugim człowiekiem oraz samym sobą, jaką kierowali na osobę Stwórcy autorzy kanonicznych
Ksiąg. Próba ta została skonfrontowana z Jungowską koncepcją Boskiej niespójności.
Drogą do osiągnięcia obu tych celów była analiza fragmentów przywołanych Ksiąg biblijnych, pism Carla
Gustava Junga oraz podręczników Antoniego Kępińskiego, następnie zaś zestawianie ich ze sobą, by stworzyły spójny obraz związku problemów psychologicznych z duchowością. Wnioskiem z tych rozważań jest
teza, iż biblijne opowieści, na które się powołano, można odczytywać jako metaforyczny obraz psychicznego rozwoju człowieka.
Słowa kluczowe: Bóg, jaźń, anankasta, schizofrenia, Hiob
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